
Dziesmu svētki ir 
latviešu tautas identi-
tātes un kultūras viens 
no nozīmīgākajiem dzī-
vajiem simboliem. Tajos 
mēs nevis runājam, dis-

kutējam, vai aizstāvam sevi, bet ap-
liecinām, – vēl vairāk – svinam savu 
latviešu kā Latvijas pamatnācijas, 
valstsnācijas identitāti.

Dziesmu svētku tradīciju latviešu 
tautā iesāka mācītājs, rakstnieks un 
skolotājs Juris Neikens ar Dikļu dzie-
dāšanas svētkiem 1864. g.

Mūsu Dziesmu svētki nav svētki 
kādam cilvēkam vispār. Tie ir latvie-
šu tautas svētki. Tajos tiek apliecināta, 
izdziedāta un deju kustību harmonijā 
izpausta mūsu īpašā, unikālā, latviskā 

patība. Tieši tādēļ tie mums kā nācijai 
ir tik svarīgi. Apliecinot un veidojot 
mūsu identitāti, tie arī aizvien atjauno 
mūsu saistību ar Latviju.

Atcerēsimies, ka okupācijas laikā 
latviešu dziesmas (un nacionālā kultū-
ra kopumā) bija nozīmīgs tautas atmi-
ņu un pašcieņu uzturošais spēks.

Bet dziesma pati par sevi nav ie-
rocis. Bieži dzirdētais, ka Dziesmotajā 
revolūcijā brīvību mēs ieguvām dzie-
dot, ir bīstami maldi. Visi, kuru dzīvī-
bas ir mūsu valsts un brīvības pamatos, 
ne tikai dziedāja, bet vispirms cīnījās 
un ziedoja savas dzīvības – sākot ar 
1919. g. Neatkarības karu līdz nacionā-
lajiem partizāniem un individuālajiem 
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Dažādas kultūras un tradīcijas
Valsts prezidents par Latvijas valsti

„Savas kultūras vēr-
tību un tradīciju apzinā-
šanās un kopšana stip-
rina mūsu pašapziņu, 
padarot stiprāku mūsu 
valsti. Latvija bija, ir un 
būs valsts, kur tur godā 
dažādas kultūras un tra-

dīcijas,“ uzsvēra Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis ceturtdien, 2018. gada 
5. jūlijā, uzrunājot klātesošos Vērma-

nes dārzā Tautu dienā Rīta ausma.
Valsts prezidents atzīmēja, ka 

darīšana, darbošanās un pašdarbī-
ba veido kultūru un sabiedrību. „Tas 
nav pienākums, tā ir mūsu izvēle, kas 
veido mūs šodien un veidos nākošajās 
paaudzēs,“ atzīmēja Valsts prezidents.

Ceturtdien visas dienas garumā 
Vērmanes dārzā norisinās Tautu diena 
Rīta ausma, kuras laikā ar savu tautu 
tradīcijām apmeklētājus iepazīstina Lat-

vijas teritorijā 
dzīvojošās da-
žādās etniskās 
kopienas, kā arī 
svētku noskaņu 
papildina Lat-
vijā dzīvojošie 
un ārvalstu lat-
viešu mākslinieciskie kolektīvi.

LV Prezidenta kanceleja
Prezidenta preses dienests

Sandra Birze diriģē kori Pasaules latviešu dienu koru un folkloras kopu koncertā Esplanādē 3. jūlijā. Skat. rakstu 6. lpp.
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Skrien gadi prom, kā 
bezdelīgas žiglas,

Nes visu līdz, tik atstāj 
atmiņas...

Mīļā Mildiņa!
Rakstīju Tev, ka savā 

mājā jūtos kā ieslodzīta, 
jo nekur netieku. Taču 

vakar mani aizveda ekskursijā vese-
las trīs stundas gar jūras krastu, tā kā 
pārmaiņas pēc dabūju ievilkt plaušās 
frišu lufti un redzēt citus skatus. Jau-
ki, ka laba draudzene saprot, ka sešas 
nedēļas tais pašās sienās skatīties not-
rulina intelektu!

Jā, fotogrāfijas izsauc atmiņas. Sa-
vus pirmos Valsts svētkus atceros no 
Fišbachas nometnes, kur nometnes sko-
la sniedza priekšnesumus. Man, piecu 
gadu vecumā, bija iedalīta neliela solo 
dziesmiņa, bet kad pienāca attiecīgais 
brīdis, mani nekur nevarēja atrast. Un 
kāpēc? Tāpēc, ka es staigāju pa nometni 
un visiem rādīju savu tikko šūto tautas 
tērpu – re’, cik es skaista! Neviens to 
neredzēja, jo visi bija zālē uz sarīkoju-
mu. Kamēr tiku līdz zālei, viss jau bija 
cauri, un tā es nokavēju savu lielo solo 
debiju. Klases skolotāja, kas bija arī 
mana mamma, nebija diezko priecīga, 
un turpmākas iespējas man arī nedeva.

Mīļā latviešu valoda. Jau Austrālijā 
deviņu gadu vecumā mana valoda kriet-
ni kliboja, jo mamma strādāja divus 
darbus, tāpat arī tētis, un tikāmies tikai 
uz īsu brīdi pie vakariņu galda. Skolā, 
protams, viss tikai angliski. Kādu vaka-
ru mēģināju kaut ko pastāstīt, bet gāja 
kā pa celmiem. Beidzot, tētis neizturē-
ja, lika ar dūri pret galdu un teica: Šinī 
mājā mēs runājam latviski; ja Tu to ne-
vari, tad stāvi klusu! Protams, pēc tam 
vajadzēja piedomāt, pirms taisīju muti 
vaļā, un arī vecāki piegrieza lielāku vē-

rību manai valodai; 
sākām katru dienu 
lasīt un vairāk sa-
runāties, un tagad, 
75 gadu vecumā, 
mana valoda ir tīri 
ciešama!

Suns. Mans 
pirmais suns sau-
cās Penny. Tētis 
ļoti negribēja suni 
un nekādā ziņa 
istabā, bet mēs ar 
mammu bijām lielā 
sajūsmā par melno, 
mīlīgo kamoliņu. 
Pirmajā vakarā su-
nīti izlikām ārā un 
aizgājām gulēt, bet nepagāja ne minū-
tes, kad sunītis sāka savu sunisko ope-
ru minora gammā. Tik skaļi, tik ilgi, tik 
žēlabaini... Beidzot tētis izlēca no gul-
tas, un mēs ar mammu ar šausmām gai-
dījām, kas nu būs? Tētis paņēma sunīti, 
uzlika to sev zem segas uz krūtīm, un 
tā viņi abi nogulēja līdz rītam. Pēc tam 
sunītis varēja darīt, ko gribēja mājā vai 
ārā. Nodzīvoja pie mums ilgus gadus.

Esmu vienmēr bijusi ēdelīga, tā-
dēļ daudzas atmiņas saistās ar ēdienu. 
Mamma vārīja mannā biezputru, labi 
biezu. Kad tā atdzisa, varēja sagriezt kā 
maizi. Šķēles apcepa sviestā, apkaisīja 
ar cukuru un kanēli, un ēda kā saldo 
ēdienu. M-m-m-m, garšīgs! Ne tik gar-
šīgs bija tā sauktais Vegemite – melns, 
ļoti sāļš un, manuprāt, neēdams smērs; 
austrāļu izgudrojums, ko austrāļi ļoti 
ciena. Mamma man katru dienu uz sko-
lu deva līdz maizi ar sieru un šo smēru. 
Vajadzēja jau teikt, ka man negaršo, 
bet citiem bērniem vispār nebija pus-
dienas, tādēļ neuzdrošinājos sūdzēties; 
atdevu citiem savas maizes un iztiku 
ar ābolu. Toreiz valdība visiem pamat-
skolniekiem deva mazu pudelīti piena; 
kad tas jau no agra rīta līdz plkst. 11.00 
bija saulē nostāvējies, tad sevišķi labi 
negaršoja, bet kamēr pudelīte nebija iz-
dzerta, netikām no ierindas ārā.

Trīspadsmit gadu vecumā iegul-
dīju divu nedēļu kabatas naudu, iegā-
dājos biezu kladi, kurā sāku pierakstīt 
receptes, kuras man likās atkārtošanas 
cienīgas. Nu jau klade ir pilna, un ir 
interesanti novērot, kā ir mainījies ne 
tikai mans rokraksts, bet arī pašas re-
ceptes. Tagad viss ar krietni mazāku 
cukura un tauku devu, un klāt nāku-
šas vairāk austrumnieciskas receptes 
ar garšvielām, kuras pirms 60 gadiem 
Austrālijā vispār nevarēja dabūt.

Atceros pirmo Kultūras Dienu 
Kora koncertu, 12 gadu vecumā, Bris-
banē. Viena dziesma – Dzeguze kūko 
no šī koncerta palika prātā. Tur arī 
sākās mans mūžgarais mīlestības ro-
māns ar latviešu korī dziedāšanu, jo 
jau gadu vēlāk pati stājos kora rindās. 

Nu jau piedzīvotas daudzas Kultūrdie-
nas un kora koncerti.

Ne visas atmiņas ir tik nevainīgas. 
Protams, man bija stingri piekodināts, 
svešā mašīnā iekšā nekāpt, bet ja ir 
karsta, sutīga vasaras diena Brisbanē, 
kad pat īsajās biksēs karsts, turklāt, 
ceļš ved pret kalnu un vienai sandalei 
pārtrūkusi siksniņa, tad iešana nemaz 
nav tik viegla. Pēkšņi man blakus pie-
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Vēstule Mildiņai
Atmiņas

Mūsu melnā mīlulīte.
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Topošā zvaigzne, kas nokavēja savu 
debiju.
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Kā un ko vēlēsim oktobrī – I
Priekšvēlēšanu situācijas pārskats
Informāciju sagatavoja politologs Ivars Ījabs pēc PBLA pasūtījuma. Šis ir pir-
mais no trim priekšvēlēšanu situācijas Latvijā pārskatiem.

Kā jau demokrātiskās 
valstīs pierasts, arī Latvijā 
šogad ir gaidāmas vēlēša-
nas. Tās būs 13. Saeimas 
vēlēšanas, kuras notiks 
6. oktobrī. Uz jautājumu, 
vai šīs vēlēšanas būs vai 
nebūs izšķirošas, atbil-

dēt ir vienkārši. Demokrātiskā valstī 
nemēdz būt neizšķirošu vēlēšanu, un 
tie, kas apgalvo, ka tādas ir, muļķo 
cilvēkus. Pat tad, ja attiecīgās vēlēšanas 
nerada tūlītējas un radikālas pārmaiņas 
rīt uz brokastlaiku, tas nav iemesls, lai 
uz tām neietu. Vēlēšanas ietekmē ilg-
termiņa procesus, un balsojuma sekas 
var būt sajūtamas pēc vairākiem ga-
diem. Turklāt ņemsim vērā, ka Latvijas 
Saeimas vēlēšanas ir svarīgas arī tādēļ, 
ka tās ir vienīgās nacionālā līmeņa vē-
lēšanas. Atšķirībā no citām valstīm, kā 
ASV, Francija vai Polija, kur pilsoņi vēl 
arī prezidentu vai parlamenta augšpalā-
tu, latvieši valsts mērogā vēlē tikai par-
lamentu. Šis parlaments tad arī noteiks 
toni Latvijas politikā: tam nāksies pie-
ņemt daudzus svarīgus lēmumus, kuri 
tā vai citādi skars ikkatru no mums. Tā-
dēļ atbilde uz jautājumu par vēlēšanu iz-
šķirīgumu ir pašsaprotama: jā, protams, 
uz vēlēšanām ir jāiet pavisam noteikti.

Kas jādara
Lai palīdzētu gatavoties 6. oktob-

rim, es šajā rakstā pastāstīšu par šo 
vēlēšanu galvenajiem dalībniekiem un 
izaicinājumiem. Taču pirms tam būtu 
jāatgādina par galvenajiem vēlēšanu 
procedūras noteikumiem. Tajās var pie-
dalīties katrs Latvijas pilsonis, kurš vē-
lēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecu-
mu. Visbiežāk dalībai vēlēšanās noderēs 
Latvijas pilsoņa pase (jāpārliecinās par 
derīguma termiņu!). Taču kopš laika, 
kad esam ieviesuši personas apliecības, 
pastāv arī alternatīva procedūra. Pilso-
ņiem, kuriem nav pases, bet ir tikai per-
sonas apliecības, līdzās tām ir jāizņem 
īpašas vēlētāja apliecības – tajās tad arī 
tiks izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās, 
jeb, vienkārši sakot – iespiests zīmogs. 
Kad nu esam apgādājušies ar nepiecie-
šamo dokumentu, varam rīkoties tālāk.

Lielais vairums pilsoņu, protams, 
dosies uz iecirkņiem 6. oktobrī, varbūt 
mazliet pagaidīs rindā un nobalsos klā-
tienē. Arī ārpus Latvijas darbosies ve-
seli 115 iecirkņi. Taču Latvijas Centrālā 
Vēlēšanu komisija ir parūpējusies arī 
par alternatīviem balsošanas veidiem – 
īpaši pilsoņiem, kas dzīvo ārpus Latvi-
jas. Pirmkārt, varam balsot pa pastu. 
Tam, uzrādot pasi vai personas apliecī-
bu, līdz 14. septembrim jāpiesakās kādā 
no Latvijas pārstāvniecībām, kas orga-
nizē balsošanu pa pastu – visbiežāk tās 

ir vēstniecības. Tad jūs savlaicīgi pa 
pastu saņemsiet visus dokumentus un 
varēsiet nobalsot, kā saka, neizejot no 
mājas. Ja esat Latvijā, bet tieši 6. oktob-
rī nevarat aiziet uz vēlēšanu iecirkni, 
jau kopš 3. oktobra varat nodot balsi 
glabāšanā, jeb, vienkārši sakot, nobal-
sot iepriekš – tiesa, ne visos vēlēšanu 
iecirkņos. Par visām šīm tehniskajām 
lietām noteikti der ieskatīties Centrā-
lās Vēlēšanu komisijas mājaslapā www.
cvk.lv – tur viss ir labi izskaidrots.

Tas, ka Latvijas varas iestādes rū-
pīgi piedomā pie vēlēšanu līdzdalības, 
nav nejaušība. Gandrīz visur pasaulē ir 
vērojama vēlētāju līdzdalības samazi-
nāšanās. 2014. gadā uz 12. Saeimas vē-
lēšanām devās 58,8% pilsoņu: pasaules 
salīdzinājumā tas nav pārāk zems rādī-
tājs, tomēr arī Latvijā ir vērojama krī-
toša tendence. 2011. gadā uz vēlēšanām 
aizgāja 60,55%, un, ja tā turpināsies, 
mēs drīz vien sasniegsim Lietuvas līme-
ni, kur uz vēlēšanām iet mazāk par pusi 
pilsoņu. Ir vesela virkne iemeslu par 
šādu samazinājumu uztraukties. Par-
lamenta uzdevums ir pilsoņu interešu 
reprezentācija, taču, ja cilvēki neiet uz 
vēlēšanām, parlaments nespēj pārstāvēt 
sabiedrību. Tādēļ tā ir pilsoņu atbildība: 
piedalīties savu interešu aizstāvēšanā.

„Reālie“ un „virtuālie“ rīdzinieki
Jūnija sākums mums atnesa pārstei-

gumu: izrādās, ka nākamajās vēlēšanās 
Rīgas vēlēšanu apgabalā būs par 3 man-
dātiem vairāk – lielākoties uz ārvalstīs 
dzīvojošo virtuālo rīdzinieku rēķina (ār-
valstīs nodotās balsis, kā zināms, pierē-
ķina Rīgas apgabalam). Latvijā, kā zi-
nāms, ir pieci vēlēšanu apgabali, un 100 
Saeimas deputātu mandāti sadalās pa 
tiem proporcionāli apgabalā dzīvojošo 
pilsoņu skaitam. Četru pagājušo gadu 
laikā šis skaits ir būtiski pamainījies, 
līdz ar to ir mainījies arī tur ievēlamo 
deputātu skaits: Latgale (14), Kurzeme 
(12) un Vidzeme (25) ir zaudējušas vie-
nam mandātam, Zemgalē tas ir palicis 
tāds pats (14), savukārt Rīga ir ieguvusi 
klāt trīs mandātus (35). Tas, bez šau-
bām, ir saistīts ar lielo Latvijas pilsoņu 
emigrāciju uz ārvalstīm pēdējos gados. 
Proti, ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu skaits 
ir palielinājies, līdz ar to palielinoties 
arī Rīgas apgabala elektorātam.

Šīm izmaiņām ir būtiska ietekme 
uz vēlēšanu rezultātu. Rīgā ievēlamo 
deputātu skaitam pieaugot, pieaug 
arī ārvalstīs dzīvojošo līdzdalības no-
zīme. Dzīvodami ārvalstīs, viņi palie-
lina attiecīgā vēlēšanu apgabala de-
putātu skaitu un, līdz ar to, arī savu 
ietekmi. Taču, neaiziedami uz vēlēša-

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Dziesmu un Deju 

svētku nedēļa ir bijusi 
patiešām varena.

Uzstājušās latviešu 
kopas, ansambļi, kolektīvi 
gan no Latvijas, gan no 

plašās pasaules ārpus Latvijas. Oficiālā 
sarakstā Svētku gājienam sadaļā Diaspo-
ra bija uzskaitītas 23 dažādas valstis un 
viena daļa no 24. valsts. No ASV un Aus-
trālijas līdz Vācijai un Zviedrijai. Nez kā-
pēc, nebija pārstāvēta Apvienotā Karalis-
te, bet tikai Lielbritānija. (Atgādināšu, ka 
Lielbritānija sastāv no Anglijas, Skotijas 
un Velsas, bet valsts Apvienotā Karaliste 
sastāv no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas.)

Latvijas tautu bagātību un drau-
dzību apliecināja vairāki Latvijas ma-
zākumtautību koncerti.

Latvijas saites ar pasauli parādīja ār-
zemju kolektīvi, kuri piedalījās svētkos 
gan rādot savu kultūru, gan, kā japāņu 
koris Gaisma, pilnvērtīgi piedaloties 
Noslēguma koncertā, kā arī sniedzot 
solo koncertu Anglikāņu baznīcā. Lat-
vijas Radio raidījumā Kā labāk dzīvot 
kora dalībnieks Daiki Horiguči stāstīja: 
Koristus vieno mīlestība pret dziedā-
šanu. Mēs apzināmies, ka latviešiem ir 
svarīgi dziedāt kopā, bet japāņiem nav 
tāda konteksta. Jāpiebilst, ka japāņu ko-
ris Gaisma dzied tikai latviešu valodā.

Pats Daiki Horiguči ir izdevis lat-
viešu valodas mācību grāmatu japāņiem 
(skat. LL252, http://laikrakstslatvietis.
com/raksti/3354) un ir viesojies Austrāli-
jā 2015. gada janvārī, LAAJ Annas Zie-
dares Vasaras vidusskolas ,Viesu dienā 
stāstot par Japānas un Latvijas saistībām.

Protams, arī ir bijušas dažādas ķibe-
les, sākot ar nepārdomāto biļešu pārdo-
šanas veidu un beidzot ar dažādām ne-
ērtībām, neprecizitātēm un kļūdām. Bet 
tās – ne atsevišķi, ne kopā – neaizēno 
Dziesmu un Deju svētku būtību – mēs 
visi kopā esam Latvija, un mēs varam!

Toties nav prieku bez bēdām, un 
nedrīkstam atļaut Dziesmu svētku 
priekam pārtrumpot pasaules skarbo 
realitāti. Latgales Dziesmu svētkiem 
1940. jūnijā Daugavpilī vajadzēja būt 
tikpat priecīgiem, kā šīgada svētkiem, 
bet tie iekrita traģisku notikumu rām-
jos. Kopkora koncerts notika 16. jūni-
jā, dienu pēc Padomju spēku uzbru-
kumiem Latvijas robežposteņiem, un 
dienu pirms Latvijas okupācijas. Pre-
zidents Ulmanis neieradās, bet viņa 
svētku runa tika lasīta radio pārraidē.

Atgriežoties uz šo gadu – pēc ne-
dēļas ASV prezidents Donalds Tramps 
tiksies samitā Helsinkos ar Krievijas 
prezidentu Vladimiru Putinu. Sarunas 
sāksies ar privātu sesiju.

Vai mums būtu jāuztraucas, ka aplū-
kojamā tēma: plašs loks nacionālas dro-
šības jautājumos varētu nelabvēlīgi ie-
tekmēt Latvijas drošību? Drīz redzēsim.

GN
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4. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2018. gada 9. jūlijā

1. jūlijā ar Dziesmu un deju svētku 
karogu cildināšanu, visrdiriģentu un 
virsvadītāju godināšanu, garīgās mūzi-
kas koncertu ES esmu..., Svētku dalīb-
nieku gājiens, atklāšanas pasākums un 
koncerts Svētku kvartālā, kā arī aizsā-
kās amata meistaru darinājumu gadatir-
gus un meistarklases Vērmanes dārzā.

No plkst. 8.30 līdz 9.00 Rīgas lat-
viešu biedrības namā tika cildināti 
Dziesmu un deju karogi – Līgo karogs, 
Deju svētku karogs un XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVI Deju karogs. 
Pirmajos Dziesmu svētkos 1873. gadā 
Baltijas skolotāju semināra koris Jāņa 
Dreiberģa vadībā pie Līgo karoga pir-
mo reizi atskaņoja Baumaņu Kārļa 
Dievs, svētī Latviju! 2018. gada svētkos 
tika atjaunota tradīcija, kurā, koru dzie-
dātājiem un diriģentiem dziedot valsts 
himnu, tiek cildināts Līgo karogs. 

Piedalījās LU vīru koris Dziedo-
nis, sieviešu koris Balta, jauniešu koris 
Kamēr, diriģenti Uldis Kokars, Māra 
Marnauza, Edgars Račevskis un Jānis 
Liepiņš. Uzrunas teica kultūras mi-
nistre Dace Melbārde, Rīgas Latviešu 
biedrības vadītājs Guntis Gailītis un 
Svētku rīkotāja – Latvijas Nacionālā 
kultūras centra – vadītāja Signe Pujāte.

Plkst. 10.00 Dziesmu svētku parkā 
notika tradicionāls Dziesmu un deju 
svētku rituāls, kurā godināja 48 per-
sonības, kas ir rūpējušās par tradīcijas 
un latviešu nacionālās identitātes sa-
glabāšanu – virsdiriģentus un Goda 
virsdiriģentus, virsvadītājus un 
Goda virsvadītājus. Dziesmu svētku 
parkā īpašas muzikālas ceremonijas lai-
kā viņiem svinīgi tika pasniegtas īpašas 
goda zīmes – rozetes, kas visu Svētku 
nedēļas laiku rotāja meistaru tērpus.

Piedalās: diriģenti Jānis Erenštreits, 
Agita Ikauniece-Rimšēviča, Ints Te-
terovskis, Guntis Kumačevs, Nacio-
nālo Bruņoto spēku Štāba orķestris, 
TDA Zelta sietiņš dalībnieki, Jauniešu 
koris Balsis, Jasmīnas koris, Emīla Dār-
ziņa jauktais koris. Uzrunas teica Latvi-
jas Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
un kultūras ministre Dace Melbārde.

Plkst. 12.00 Rīgas Domā izskanēja 
garīgās mūzikas koncerts, ievadot ko-
pējo svētku norisi. Koncerta vadmotīvs 
ir ES esmu..., kas atrodams Vecajā un 
Jaunajā Derībā un ir fundamentāls Die-
va atklāsmes elements Svētajos Raks-
tos. Koncertā skanēja tikai latviešu 
komponistu mūzika – seši jaundarbi un 

vairāki klasiķu darbi. Latviešu tradi-
cionālo mūziku reprezentēja latgaliešu 
Dīva dzīsmes – dziedājumi, kas spilgti 
atklāj dziedāšanas tradīciju Latgalē.

Koncerts pulcēja labākos amatier-
korus, četrus tradicionālo konfesiju 
korus, zēnu un meiteņu korus un Lat-
gales tradicionālās mūzikas dziedātā-
jas, teicējs Andris Keišs, kā arī solisti. 
Koncerta mākslinieciskais vadītājs 
Guntars Prānis.

Plkst. 14.00 ar Latvijas valsts aug-
tāko amatpersonu svinīgajām uzrunām 
sākās Svētku dalībnieku gājiens, kas 
šoreiz notiek Svētku atklāšanas dienā. 
Vairāk kā 43 000 dalībnieku teju sep-
tiņās stundās no Brīvības pieminekļa 
devās pa Brīvības ielu un caur krāšņiem 
goda vārtiem ienāca tikai dalībniekiem 
iekārtotā Svētku kvartālā – Skonto sta-
dionā. Pirmie gājienā devās virsvadītāji, 
virsdiriģenti, goda virsvadītāji un goda 
virsdiriģenti, pēc tam novads, kurā dzi-
ma Dziesmusvētku tradīcija – Dikļi, kam 
sekoja Vid zemes, Kurzemes, Zemgales, 
Sēlijas, Latgales, ārvalstu latviešu un 
Rīgas kolektīvi. Dalībniekus sveica kat-
ra novada goda cilvēki, kā arī īpaši tika 
uzsauktas Svētkos pārstāvētās nozares.

Pirmajam Svētku dalībniekam ienā-
kot Svētku kvartālā (Skonto stadionā), 
sākās Atklāšanas pasākums, galvenais 
vadmotīvs bija Latvijas 100. dzimšanas 
dienas svinēšana, ieskicējot visas nedē-

ļas notikumus un metot loku uz Svētku 
kulmināciju – deju lielkoncertu Māras 
zeme un Noslēguma koncertu Zvaigžņu 
ceļā. Atklāšanas pasākuma mērķis bija 
katra dalībnieka godināšana un pateik-
šanās par ieguldīto darbu Svētku starp-
posmā. Līdz pat plkst. 21.30 Svētku 
kvartālā uzstājās dažādu žanru mūziķi, 
dalībniekiem tika nodrošināta ēdināša-
na, darbojās tirdziņš, atpūtas zonas un 
Svētku atbalstītāju aktivitātes.

Plkst. 21.30 sākās Atklāšanas kon-
certs, kurā četrās daļās – Rotas, Spie-
tošana, Tu un Es, Vārdi no manas 
tautas – iemīļotie mākslinieki Renārs 
Kaupers, Daumants Kalniņš, Intars 
Busulis, Jānis Šipkēvics, Reinis Sējāns, 
Aija Andrejeva, Zigfrīds Muktupāvels, 
Marina Rebeka, Aminata, Kristīne 
Kārkla, Emīls Balceris, Jolanta Strikai-
te un Lady Sweet, Liepājas simfonis-
kais orķestris, kori Maska, Pa Saulei, 
Austrums, Stars, Emīla Dārziņa jauk-
tais koris, diriģents Jānis Ozols, kā arī 
komponisti R. Pauls, Z. Liepiņš, K. Lā-
cis, R. Tiguls, J. Lūsēns, M. Brauns 
izpildīja dziesmas, kuras gadu gaitā ir 
kļuvušas par sava laika zīmēm un sim-
boliem. Atklāšanas koncertu vadīja Ilze 
Skrastiņa-Ķuzule un Artūrs Skrastiņš.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Dziesmu un Deju svētki – Pirmā diena
Virsdiriģentu un virsvadītāju godināšana – Dalībnieku gājiens – Atklāšanas koncerts

Virsdiriģentu un virsvadītāju godināšana Dziesmu svētku parkā.
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Dziesmu un deju svētku karogu cildināšana Rīgas Latviešu biedrības namā.
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Pirmdien, 2018. gada 9. jūlijā Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Svētku otrajā dienā, 2. jūlijā, no-
tika Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
saglabāšanai un attīstībai veltīta pa-
saules latviešu konference, skatuvisko 
deju koncerts Vēl simts gadu dejai, se-
nioru koru koncerts Margodama saule 
lēca, bērnu un jauniešu vokālo ansam-
bļu koncerts, labāko Latvijas vokālo 
ansambļu finālsacensības, amatierte-
ātru parāde, Pasaules latviešu dienu 
deju un folkloras kopu koncerts Cil-
vēks. Mūžs. DIMD! un danču vakars 
ar ārvalstu latviešu folkloras kopām.

Plkst. 10.00 – 16.00 Rīgas Lat-
viešu Biedrības namā ar konferenci 
Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas sa-
glabāšana un attīstība tika godināta 
Pasaules latviešu diena. Šogad, Lat-
vijas 100. dzimšanas dienā, ikgadējās 
konferences tēma ir Dziesmu un deju 
svētki, kas apvieno latviešus visā pa-
saulē. Dienas kārtībā lekcijas, referā-
ti un paneļdiskusijas par Dziesmu un 
deju svētku vēsturi, nākotni un tradīci-
jas attīstību Latvijā un ārvalstīs.

No 2. līdz 8. jūlijam Rīgas Latvie-
šu biedrības nama telpās bija apskatā-
ma arī izstāde Latviešu Dziesmu svētki 
ārpus Latvijas, kas atspoguļos to norisi 
no 1946. gada līdz mūsdienām Ziemeļa-
merikā, Austrālijā un Eiropā. Ekspozī-
cijas pamatā – fotogrāfijas no privātiem 
un Latvijas muzeju arhīviem un svētku 
dalībnieku citāti. Izstādi veidojis muzejs 
un pētniecības centrs Latvieši Pasaulē.

Plkst. 16.00 un plkst. 20.00 Arēnā 
Rīga notika Latvijas skatuviskās de-
jas koncerts Vēl simts gadu dejai. Kā 
rodas un kas rada latviešu skatuvisko 
deju? Atbildes uz šo jautājumu koncer-
ta apmeklētāji varēja rast, ieskatoties 
horeogrāfu dzīves gājumā un radītajās 
dejās un izzinot, kā dejas raksts sasau-
cas personību, laikmetu un iedvesmas 
avotiem. Koncertā iekļautas 17 horeo-
grāfu – Aijas Baumanes, Agra Daņiļe-
viča, Ilmāra Dreļa, Jāņa Ērgļa, Taigas 
Ludboržas, Imanta Magones, Ilzes Ma-
žānes, Artas Melnalksnes, Viļa Ozola, 
Jāņa Purviņa, Guntas Skujas, Alfrēda 
Spuras, Harija Sūnas, Ulda Šteina, 
Helēnas Tangijevas-Birznieces, Ulda 
Žagatas un diasporas horeogrāfa Viļņa 
Birnbauma – dejas, ko skatītājiem at-
klāja vairāk nekā 1300 dejotāju.

Plkst. 18.00 – 20.00 Esplanādē 

ikviens bija aicināts uz senioru koru 
koncertu Margodama saule lēca. Tā 
vadmotīvs – Dzīves svinēšana dzies-
mā. Dažādu laiku dziesmas par sau-
li, zemi un mums pašiem izdziedāja 
Latvijas senioru koru 1000 dziedātāju 
kopkoris. Kā saule rotaļājas gaismas 
mežģīnēs Latvijas ozolu zarotnē, tā 
dziesma savij kopā dažādas paaudzes 
un Latviju likteņu līkločos. Koncerta 
mākslinieciskie vadītāji – Daiga Gale-
ja un Bruno Cabulis.

Plkst. 10.30 –14.00 Vērmanes dār-
zā notika Bērnu un jauniešu vokālo 
ansambļu koncerts, kurā piedalījās 
14 bērnu un jauniešu vokālie ansam-
bļi – Valsts izglītības satura centra rī-
kotā vokālās mūzikas konkursa Balsis 
2018 laureāti, katrs ar 15–20 minūšu 
garu programmu.

Plkst. 11.00 –21.00 Mazo ģildi pie-
skandināja labākie Latvijas vokālie 
ansambļi. Finālsacensības sieviešu, 
vīru, jaukto, senioru un pusprofesio-
nālo vokālo ansambļu kategorijās vēr-
tēja starptautiska žūrija.

Plkst. 14.00 – 21.30 Vērmanes 
dārzā bija skatāmas latviešu ama-
tierteātru izrādes – Ādolfa Alunāna 
lugu iestudējumi. Pirmajam profesio-
nālajam latviešu aktierim, režisoram, 
dramaturgam, latviešu teātra pamatli-

cējam Ādolfam Alunānam šogad tiek 
svinēta 170.  dzimšanas diena. Viņa 
darbu iestudējumi Latvijas un latviešu 
diasporas amatierteātros ir veltījums 
latviešu teātra tēvam. Visas dienas 
garumā Vērmanes dārzā bija skatāmi, 
apmēram, 15 iestudējumi.

Plkst. 19.30-21.00 Rīgas Latviešu 
Biedrības namā notika Pasaules lat-
viešu dienu deju un folkloras kopu 
koncerts Cilvēks. Mūžs. DIMD! Kon-
certa programmā – darbi no pēdējos 
gados ārzemēs notikušo latviešu Dzies-
mu un deju svētkiem, kolektīvu iemīļo-
tās dejas, dziesmas, jaundarbi, kā arī 
XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un 
XVI Deju svētku repertuārs. Koncertā 
piedalījās vairāk nekā 1000 dalībnieku

Plkst. 21.30 – 23.00 Vērmanes 
dārzā Pasaules latviešu dienas no-
slēgumā ārvalstu latviešu folkloras 
kopas visus interesentus aicināja uz 
Danču vakaru. Dančus vadīja, ierādīja 
un muzicēja folkloras kopa KOKĻU 
ZAPTE (Lielbritānija), Luksemburgas 
latviešu folkloras kopa DZĒRVES un 
Ziemeļanglijas latviešu folkloras kopa 
DŪDALNIEKI (Lielbritānija).

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Dziesmu un Deju svētki – Otrā diena
Pasaules latviešu konference un folkloras kopu uzstāšanās – Deju koncerts „Vēl simts gadu 
dejai“ – Senioru koru koncerts – Vokālo ansambļu parāde un amatierteātru izrādes

Konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai.
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Bērnu vokālo ansambļu koncerts Vērmanes dārzā.
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6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2018. gada 9. jūlijā

Svētku trešajā dienā, 3. jūlijā, no-
tika pūtēju orķestru latviešu mūzikas 
koncerts Pieskāriens laikam, mazā-
kumtautību kolektīvu koncerts Pa sau-
lei, tautas mūzikas koncerts Visas ma-
nas greznas dziesmas, mūzikla Lolitas 
brīnumputns izrādes, pasaules latviešu 
folkloras kopu uzstāšanās un ārvalstu 
viesu koncerti, kā arī sākās mēģināju-
mi deju lieluzvedumam Māras zeme.

Plkst. 19.00 Lielajā Ģildē notika 
pūtēju orķestru latviešu mūzikas 
koncerts Pieskāriens laikam, kurā 
skanēja dažādu laiku latviešu kompo-
nistu skaņdarbi, kas rakstīti tieši pū-
tēju orķestrim. Programmā – Jurjānu 
Andreja, Jāzepa Vītola, Jāņa Ivanova, 
Jura Karlsona, Romualda Kalsona, 
Viļņa Šmīdberga, Andra Vecumnieka, 
Alvila Altmaņa, Gunāra Ordelovska, 
Pētera Butāna, Aivara Krūmiņa, And-
ra Riekstiņa, Andra Baloža, Madaras 
Pētersones, Ingas Meijeres, Sergeja 
Austra Universa un Riharda Zaļupes 
mūzika. Koncertā piedalījās labākie 
Latvijas pūtēju orķestri, māksliniecis-
kais vadītājs – Guntis Kumačevs.

Plkst. 19.30 Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātrī notika mazākumtautību 
kolektīvu koncerts Pa saulei. Dažādas 
kultūras pārsteidz un iedvesmo cita citu. 
Kā Latvijas kultūrtelpā ieaužas krievu, 
ukraiņu, baltkrievu, lietuviešu, ebreju, 
vāciešu, lībiešu, kazaku, poļu, bulgāru, 
azerbaidžāņu, jakutu kultūras manto-
jums, koncertuzvedumā rādīja vokālie 
ansambļi, folkloras kopas un deju ko-
lektīvi, vokālisti, tautas dziedoņi u.c., 

kopā ap 400 dalībnieku, kuru muzicē-
šanu caurvijās apvienība Raxtu raxti.

Plkst. 20.00 Koncertzālē Palla-
dium notika tautas mūzikas koncerts 
Visas manas greznas dziesmas. Kopš 
latviešu mūzikas pirmsākumiem tau-
tasdziesmas ir kalpojušas un turpina 
kalpot kā materiāls jaunradei, paraugs 
un iedvesmas avots latviska mūzikas 
stila radīšanai, atspēriena punkts jaunu 
mūzikas formu un izteiksmes līdzekļu 
meklējumos. Folkloras rosināta jaun-
rade, mūsdienu tautas mūzikas apdares 
un interpretācijas, jaunu tembru, skaņu 
un saskaņu meklējumi bija klausāmi 
šajā vakarā. Un varbūt nedaudz skaļāk, 
nekā ierasts tautas mūzikas koncertā. 
Koncerta dalībnieki – komponists un 
pianists Raimonds Petrauskis, tautas 
dziedātāja un teicēja Ilga Leimane, vo-
kālā grupa Tautumeitas, ansamblis Vēt-
ras saites, koklētāju ansamblis Raksti, 
Saulkrastu koris Anima, dziedātājas 
Katrīna Dimanta, Lauma Margrieta 
Kambala, Asnate Rancāne un Staņis-
lavs Judins, Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmijas etnodžeza projekts 
Decibels. Koncerta mākslinieciskie 
vadītāji – Zane Šmite, Ivars Cinkuss, 
Ilmārs Pumpurs, režisore – Inga Tropa.

Plkst. 11.00–19.30 Vērmanes dār-
zā bija skatāmas latviešu amatierteāt-
ru izrādes – Ādolfa Alunāna lugu ie-

studējumi. Pirmajam profesionālajam 
latviešu aktierim, režisoram, drama-
turgam, latviešu teātra pamatlicējam 
Ādolfam Alunānam šogad tiek svinēta 
170. dzimšanas diena. Viņa darbu ie-
studējumi Latvijas un latviešu diaspo-
ras amatierteātros ir veltījums latvie-
šu teātra tēvam. Visas dienas garumā 
Vērmanes dārzā bija skatāmi apmē-
ram 15 iestudējumi.

Plkst. 14.00 un plkst. 19.00 VEF 
Kultūras pilī notika mūzikla Lolitas 
brīnumputns izrādes. Mūzikls veidots 
pēc Annas Brigaderes lugas motīviem 
kā veltījums Latvijas valsts jubilejai. 
Uzvedumā piedalījās ap 60 vidussko-
las un augstskolas vecuma jauniešu – 
dziedātāju, dejotāju un orķestra mū-
ziķu no ASV, Kanādas un Latvijas. 
Mūzikla autori – Andrejs Jansons, 
Alberts Legzdiņš un Arnolds Auziņš.

Plkst. 19.00 Esplanādē ikviens 
bija aicināts uz Pasaules latviešu die-
nu koru un folkloras kopu koncertu 
Cilvēks. Mūžs.SKAN!, kurā piedalījās 
ārvalstu latviešu kolektīvi. Koncerta 
vadmotīvs – cilvēka mūža ritējums 
paralēli Latvijas valsts vēsturiskajiem 
līkločiem.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Dziesmu un Deju svētki – Trešā diena
Latviešu mūzika pūtēju orķestriem – Tautas mūzikas un mazākumtautību kolektīvu koncerti – 
Mūzikls – Pasaules latviešu folkloras kopas un ārvalstu viesu koncerti

Pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerts „Pieskāriens laikam“.
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Sandra Birze diriģē kori Pasaules latviešu 
dienu koru un folkloras kopu koncertā.
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No kreisās: diriģente Sandra Birze, komponiste Ella Mačēna pēc dziesmas 
„Vecmāmiņa svešumā“ (Ellas Mačēnas mūzika, Ainas Andersones vārdi).
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Svētku ceturtajā dienā, 4. jūlijā, 
notika dziesminieku koncerts Aus-
traskoks, vokālo ansambļu garīgās 
mūzikas koncerts Tev tuvumā, pūtēju 
orķestru un mazākumtautību kolektī-
vu garīgās mūzikas koncerti.

Plkst. 18.00 Vērmanes dārzā notika 
dziesminieku koncerts Austraskoks. 
Dziesminieki ir dzejas dziedātāji, mūs-
dienu folkloras radītāji, viena no Latvi-
jas kultūras vērtībām. Dziesminieks ir 
sava stāsta vēstītājs, personība un reizē 
arī vienkāršs cilvēks no tautas. Dzies-
minieku koncertā ikviens bija aicināts 
iepazīt Latvijas dziesminieku kustību 
no senatnes līdz mūsdienām. Šī kon-
certa mugurkaulu veidoja Austrasbērni, 
leģendārās dziesminieces Austras Pum-
pures audzēkņi, uzstājoties gan atsevišķi 
ar savām autordziesmām, gan koncerta 
noslēgumā apvienojās un sadziedoties 
ar skatītājiem Imanta Kalniņa dziesmās. 
Stāsts par Austru Pumpuri kā Latvijas 
dziesminieku kustības iedvesmotāju un 
simbolisku aizsācēju caurvija koncertu, 
kurā piedalījās Haralds Sīmanis, Andris 
Mičulis, Uldis Ozols, Kristīne Sudma-
le-Locika, Arnis Miltiņš, Laima Miltiņa, 
Inta Pauļuka, Agita Kaužēna, Vita Krū-
miņa, Pēteris Draguns, Laura un Dzin-
tars Vītoli, Jana Egle, Jānis Rūcis un citi.

Plkst. 19.00 Rīgas Svētā Jāņa baz-
nīcā notika vokālo ansambļu garīgās 
mūzikas koncerts Tev tuvumā. Tā 
kodols – divu Latvijā vēsturiski po-
pulārāko konfesiju muzikālo tradīciju 
savdabīgs apvienojums. Koncerta dra-
maturģija sekoja katoļu baznīcā prakti-
zētajai Dieva Vārda liturģijai, kas mu-
dina apcerēt Dieva Vārdu un īstenot to 
dzīvē, lielu nozīmi piešķirot tradicionā-

lajiem dziedājumiem – Credo, Ave Ma-
ria, Psalmiem, Alleluja u.c. Savukārt 
koncerta formāts sasaucās ar luteriskās 
baznīcas mūzikas tradīciju, kuras pa-
matā ir korālis, ko dziedāja visi baznī-
cēni savā mātes valodā, tādēļ klausītāju 
klātbūtne un iesaistīšanās bija būtiska šī 
notikuma sastāvdaļa. Koncertā piedalī-
jās seši labākie Latvijas vokālie ansam-
bļi un Mägi Ensemble (ASV, Sietla).

Plkst. 19.00 Rīgas baznīcās kon-
certēja pūtēju orķestri. Pusotras stun-
das garumā koncerti skanēja Rīgas 
Sāpju Dievmātes baznīcā, Rīgas Svētā 

Jēkaba katedrālē, Rīgas Svētā Mārtiņa 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Rīgas 
Jēzus baznīcā, Rīgas Lutera baznīcā 
(Torņakalna baznīcā), Rīgas Jaunā 
Svētās Ģertrūdes baznīcā un Rīgas 
Sv. Pētera baznīcā.

Plkst. 19.00 Vecajā Svētās Ģertrū-
des Evanģēliski luteriskajā baznīcā 
skanēja mazākumtautību kolektīvu 
garīgās mūzikas koncerts.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Dziesmu un Deju svētki – Ceturtā diena
Dziesminieku koncerts, garīgās mūzikas koncerti un pūtēju orķestri Rīgas baznīcās

Dziesminieku koncerts „Austraskoks“.
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Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts „Tev tuvumā“.
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Dziesmu un Deju Svētki – Piektā diena
Vokālsimfoniskās mūzikas koncerts – Deju lieluzveduma „Māras zeme“ ģenerālmēģinājums – 
Latviešu tautastērpu skate – Kokļu mūzikas svētki, teātris un Tautu diena

Svētku piektajā dienā, 5. jūlijā, uz 
pirmo mēģinājumu Mežaparka Liela-
jā estrādē pulcējās kopkora dziedātā-
ji, notiks Latviešu vokālsimfoniskās 
mūzikas koncerts, deju lieluzveduma 
Māras zeme ģenerālmēģinājums, lat-
viešu tautastērpu skate, kokļu mūzikas 
koncertuzvedums Stīgo, brālīt! Stīgo, 
māsiņ!, Latvijas amatierteātru izrādes, 
Tautu diena Rīta ausma un vokālo an-

sambļu laicīgās mūzikas koncerts Lai-
ku viju gredzenā.

Plkst. 20.00 Arēnā Rīga notika 
Latviešu vokālsimfoniskās mūzikas 
koncerts. Tā ir tradicionāla Dziesmu 
svētku sastāvdaļa – vēl viena Svētku 
krāsa, kurā spoži iemirdzas Latvijas 
labāko amatieru un profesionālo ko-

 
Turpinājums 12. lpp.
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9. un 10. jūnijā Jel-
gavā notika 12. starp-
tautiskais smilšu skulp-
tūru festivāls. Šogad tā 
tēma dzīvnieku pasaule, 
kas pieļauj ļoti plašu 
interpretācijas iespējas. 
Mākslinieks var atklāt 

savu attieksmi pret suņiem, kaķiem, 
lauvām un citiem zvēriem. Var arī at-
cerēties vai visas pasaules pasakas par 
tiem un interpretēt izlasīto vai iegau-
mēto skulpturālos tēlos.

Kā parasti, interese par festivālu 
bija liela, taču vietu skaits Pasta salā, 
kur notiek gan smilšu, gan ledus skulp-
tūru veidošana un parādīšana skatī-
tājiem, ir tik, cik ir, ar finansēm ir tas 
pats. Tādējādi tāpat kā citu gadu, arī-
dzan šajā festivālā tika radīti 15 darbi, 
kas piedalās konkursā, bez tam tika 
radīta arī sešpadsmitā – demo skulptū-
ra. Parasti tā ir vislielākā un apjomīgā-
kā, tādēļ to no smiltīm izgrebj vairāki 
mākslinieki; šoreiz tās ir divas latviešu 
dāmas – Inese Valtere un Sanita Rāvi-
ņa, kam pievienojās divi leišu kungi – 
Donats Mockus un Martins Graubas. 
Kā ierasts, to rada pirms tam, kad sa-
rodas kolēģi no maliņu maliņām – no 
Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Čehijas, 
Ungārijas, Beļģijas un Krievijas.

Jāteic, ne tikai šoreiz, bet arī citkārt 
tēlnieku vidū izceļas krievu skulptori ar 
to, ka acīm redzami šīs valsts mākslas 
augstskolas, kas gatavo tēlniekus, jop-
rojām seko gadsimtu gaitā nostiprināta-
jām programmām, kas prasa apgūt aug-
stas profesionālās iemaņas tēlniecisko 
formu veidošanā, kompozīcijā, siluetu 
līniju ritmikā un citās amata prasmēs. 
Piedaloties šādos festivālos, jārēķinās 
ar to, ka smilšu skulptūra prasīt prasa 
reālistisku formu pārzināšanu un īste-
nojumu. Te ar laikmetīgās mākslas iz-
smalcinātajām lietām, kā koncepciju, 
plašu pavadošo tekstu izgudrošanu un 
pasniegšanu skatītājam, tāpat nevar izlī-

dzēties ar modernās mākslas atsevišķu 
atzaru formu pielietojumu. Šādu īslaicī-
gu materiālu skulptūru festivāli paģērē 
precīzu, nemaldīgu idejas pasniegumu, 
lai darbu aplūkotāji ātri uztvertu dar-
bus un tikpat steidzīgi novērtētu. Šādas 
skulptūras neprasa nez daudznozīmīgi 
dziļu filozofisku tulkojuma interpre-
tāciju. Tām jābūt kā populārām dzies-
mām, ko labprāt dzied visi. Protams, 
tas nenozīmē, ka skulptūrām būtu jābūt 
virspusīgām, naturālistiskām, pārspīlē-
ti detalizētām, sīkumainām. Kā jebku-
rā mākslas veidā, arī smilšu skulptūrā 
var pielietot jebko, tikai jāpamato, jāat-
taisno. Arī šajā materiālā radīto darbu 
doma vai izvedums ir atkarīgs no au-
tora talantīguma, no idejas realizējuma 
noteiktības, un tam visam jāsaskaņojas 
ar profesionālismu vai amata noslēpu-
mu pārzināšanu. Tāpat kā akmens vai 
bronzas apaļskulptūrā, jāņem vērā, ka 
arīdzan smiltīs radīts darbs aplūkojams 
no visām pusēm. Materiāls šajā nav 
šķērslis vai aizbildinājums. Īslaicīgais 
materiāls neattaisno nevarību, slinku-

mu vai paviršību.
1. vietu iegu-

va Aleksandrs 
Skarednovs no 
Krievijas, kurš ar 
Sarkano grāmatu 
atgādina cilvēkiem 
par tām dzīvnieku 
sugām, kuras ir uz 
izmiršanas robe-
žas, šajā gadījumā, 
degunradzi. Tas 
attēlots izlauža-
mies caur nosacītu 
ainavu, ko varam 
uztvert arī kā cil-
vēku vienaldzības, 
augstprātības, ne-
cieņas alegoriju 
pret dzīvo dabu utt. 
Viņš pratis panākt 

dzīvnieka ādas raupjumu, izteiksmīgu 
anatomisko uzbūvi. Tikpat skaidri de-
finēta ainava kā pasaules simbols. Arī 
stilistiski darbs ir veidots viendabīgs 
(tas ne vienmēr tiek ievērots).

Viņa tautietis Andrejs Molokovs 
tēlojis aizvēsturisku dzīvnieku dzīves 
ainiņu, kurā māte sargā savu mazuli no 
briesmām. Cits kolēģis Andrejs Koko-
rins (viņi abi ieguvuši žūrijas simpāti-
ju balvu) ņēmis palīgā satīru, atainojot 
Aristokrāta brokastīs labi barotu cūku, 
kā labi ģērbtu džentlmeni ar taurenīti, 
kronīti galvā, kafijas tasīti kājā, guļam 
uz kušetes un barodamies, izsakot savu 
attieksmi pret tiem, kas neko nedara, bet 
pārtiek no citu sarūpētiem labumiem. 
Donats Mockus no Lietuvas, kurš Jel-
gavas festivālos ne vienu reizi vien iegu-
vis apbalvojumus, pasmejas par cilvēka 
attīstības shēmu no pērtiķiem, pitekan-
tropiem un citiem pirmcilvēkiem līdz 
Homo sapiens. Savukārt čehs Jakubs 
Zimačeks (2. vieta) čūsku savīšanos at-
tēlojis dekoratīvi ģeometriskās formās, 
iegūdams krāšņu ornamentālu pinumu.

Visiespaidīgākā ir demo skulptūra, 
kas stāsta par kādu no leģendām, kura 
vēsta par pasauli, ko nes uz saviem ple-
ciem liels bruņurupucis. Uz viņa mugu-
ras novietota pasaules ēka ar ziloņiem 
un gariem snuķiem, bet virs tiem tādā 
kā bļodā paceļas kalni un lejas. Apkārt 
šim pasaules atainojumam ar bruņu-
rupuci, tēlnieki smiltīs izpletuši Vi-
sumu – planētas un zvaigznes traucas 
izplatījumā, turpat arī kādi teiksmaini 
dzīvnieki, kas lido līdz ar visiem.

12. starptautiskais smilšu festivāla 
kulminācija notika tikai divas dienas, 
kad pilsēta piedāvāja dažādas izklai-
des programmas lieliem un maziem, 
taču skulptūras, ja būs labi laika aps-
tākļi, būs aplūkojamas visu vasaru līdz 
septembrim.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Smilšu festivāls piedāvā dzīvnieku pasauli

Demo skulptūra.
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Aleksandrs Sarednovs. Krievija. „Sarkanā grāmata“.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is



Pirmdien, 2018. gada 9. jūlijā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Plaši izplatīts uzskats, ka latviešu 
dainas nav iespējams atdzejot citās 
valodās, jo īpaši angliski, taču ik gad-
simta ceturksni kāds tulkotājs mēģina 
pierādīt pretējo, lai vismaz daļēji iepa-
zīstinātu latviski nelasošos ar latviešu 
folkloras maģisko spēku, poētiku un 
latvieša unikālo dvēseli.

Dainu izlase Ievas Auziņas Szen-
tivanyi sakārtojumā un interpretācijā 
(viņa arī komentāru autore) pirmo rei-
zi tik plašā apjomā piedāvā ieskatu lat-
viešu tautas vērtību sistēmā. Grāmatas 
mākslinieks Zigmunds Lapsa.

Dainas apkopotas 12 nodaļās – An-
cient Latvian Wisdom; Mother Dear-
est; The Role of Fathers; Virtues – or 
Lack Thereof; The Gift of Work and 
Song; Choosing a Spouse; „Dear-

god“; Love and Marriage; Love of 
Homeland; The Misery of Serfdom; At 
the End of Life; Character Sketches; 
Short Short Stories – un raksturo senā 
latvieša dzīves ritumu, nozīmīgākos 
notikumus, arī asprātību un humoru.

Dainas grāmatā publicētas paralē-
li latviešu un angļu valodā ar plašiem 
komentāriem angļu valodā, skaidrojot 
dainās minētās reālijas un paradumus.

Grāmatu meklē http://www.ap-
gadsmansards.lv/lv/book/555/dainas/, 
grāmatnīcās un bibliotēkās visā Lat-
vijā.

Arvis Ostrovskis
apgāda „Mansards” sabiedrisko 

attiecību pārstāvis

27. jūnijā uz kuģīša Rīgas pērle 
notika komponista un taustiņistru-
mentālista Mārtiņa Brauna leģen-
dārā dziesmu cikla Daugava albuma 
atvēršanas svētki. Albums nācis klajā 
nacionālās skaņu ierakstu kompānijas 
SKANI paspārnē, to ieskaņojis Lat-
vijas Radio koris diriģenta Sigvarda 
Kļavas vadībā. Daugava ir jau trešais 
kopdarbs, kas tapis Latvijas Radio 
kora un skaņu ierakstu kompānijas 
SKANI sadarbībā Latvijas valsts simt-
gadei veltītā ierakstu sērijā.

„„Daugava” beidzot ir pabeigta,“ 
tā šodienas albuma atvēršanas svētkos 
pauda komponists Mārtiņš Brauns. 
„Skaņu ietvarā ir nofiksēts tāds dzies-
mu cikla „Daugava“ formāts kādu gan 
Mārtiņš, gan viņa radošie draugi to 
saredz – kā vienotu kopumu – un tāds 
tas paliks arī vēsturei,“ papildina tuvs 
komponista radošais ceļabiedrs, diri-
ģents Sigvards Kļava.

Latviešu komponists un tausti-
ņinstrumentālists Mārtiņš Brauns – 
viens no spilgtākajiem savas paaudzes 
pārstāvjiem – radījis gan populāro 
mūziku, gan skaņdarbus korim, mūzi-
ku teātra izrādēm un kino, vairākkārt 
atzīts par gada labāko teātra kompo-
nistu Latvijā, septiņas reizes saņēmis 
Lielā Kristapa balvu kā Latvijā labā-
kais kinomūzikas komponists. Vairāki 
skaņraža sacerējumi tikuši atskaņoti 
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju 
svētkos, turklāt himniskā Saule. Pēr-
kons. Daugava jau izsoļojusi tālu pa-
saulē.

Latviešu dižgara Raiņa dzeja, kura 
pavēra jaunus nepieredzētas brīvības 
un plašuma apvāršņus, ir bijusi iedves-
mas avots visu paaudžu latviešu kom-
ponistiem. Raiņa un Mārtiņa Brauna 
Daugavai ir ne vien literāra, bet arī 

kultūrvēsturiska vērtība. Tā cieši sais-
tīta gan ar neatkarīgās Latvijas valsts 
dzimšanu 20. gs. sākumā, gan ar ceļu 
uz neatkarīgas valsts atgūšanu gad-
simta beigās.

Piedzīvojusi pirmuzvedumu Na-
cionālajā teātrī tieši Latvijas valsts 
pasludināšanas pirmajā gadadienā 
1919. gada 18. novembrī, Raiņa Dau-
gava vēlāk tiek iestudēta uz dažādu 
Latvijas skatuvju dēļiem, līdz padomju 
režīma laikā, poēmai iekļūstot pagrī-
des literatūras statusā, publiskās bib-
liotēkas Daugavu turēja aiz atslēgas tā 
saucamajā specfondā, jo spēcīgā dzeja 
varēja raisīt jaunas brīvības alkas.

Poēmas idejas ar vērienu aktuali-
zējās 1988. gadā, kad Valmieras drā-
mas teātrī Valentīna Maculēviča režijā 
Daugava iegūst jaunu spēku Mārtiņa 
Brauna mūzikā, kļūstot par vienu no 
pašiem spēcīgākajiem Trešās atmodas 
vēstnešiem.

Pārceļot mūzikā Raiņa dzejas pašu 
būtību, Mārtiņa Brauna Daugava iz-
kristalizējās gadu gaitā ciešā sadar-
bībā ar viņa līdzgaitniekiem diriģen-
tiem. Teātra dziesmām pārtopot kora 
skaņdarbos – Daugavas pirmatska-
ņojums jauktam korim un taustiņins-
trumentiem savulaik izskanēja kamer-
kora Sindi putnu dārzs izpildījumā, 
diriģenta Ivara Bērziņa vadībā. Nāka-
mo metamorfozi Daugava piedzīvoja 
2016. gadā, kad komponists radīja jau-
nu versiju vīru korim Dziedonis tā di-
riģenta Ulda Kokara vadībā. Savukārt 
Latvijas simtās jubilejas gadā poēmu 
Daugava ieskaņojis Latvijas Radio ko-
ris diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā.

Diriģents Sigvards Kļava ir izcils 
sadarbības partneris Mārtiņa Brauna 
spilgtajam talantam. Latvijas Radio 
koris ir kā latviešu komponistu darba 

svētnīca. Komponists atzīst, ka labā-
ku kori par Latvijas Radio kori viņš 
nezinot: „Viņi nodziedās arī elkoņa 
nospiedumu uz klaviatūras. Redzu, ka 
koris var visu, un viņu mērķis ir mūzi-
kā atrast to, ko vārdos nevar izteikt.“

Ierakstā dzirdama arī paša Mārti-
ņa Brauna balss, kurš nekad nav pār-
traucis aktīvi piedalīties savu darbu 
atskaņojumos kā taustiņinstrumentā-
lists.

Mārtiņš Brauns ir pārliecināts, ka 
Rainis savu aktualitāti nav zaudējis 
pat šodien. „Kaut kas no viņa vienmēr 
būs aktuāls. Pagāniskais, kas ir „Dau-
gavā“, tā nav reliģija. „Daugava“ ir 
mūsu saknes, mūsu izaicinājums, – 
lūk, jūs mūs nemācīsit dzīvot, mums ir 
sava saule, pērkons, un tas viss nevie-
nā mirklī neizslēdz ticību Visaugstā-
kajam. Var domāt visādi, bet šis teksts 
būs aktuāls, kamēr vien būs latvieši.“

Dagne Indāne,
Latvijas Radio kora 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Mārtiņa Brauna dziesmu cikls „Daugava“
To laidis klajā Latvijas Radio koris un „Skani“

CD „Daugava“ vāks.

Atdzejotas dainas angļu valodā
Jauna „Mansarda“ izdota grāmata

Grāmatas „Dainas“ vāks.
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Visa bija Jāņu zāle...
DV Kanberas nodaļas Jāņu saiets

Ziemassvētku sajūtas jūnijā
LAAJ Skolu nozare saņem dāvinājumus nedēļas nogales skolām

Ir ziema un ir skaidrs, ka ir finan-
siālā gada beigas. Austrālijā šajā laikā 
cilvēki parasti naudu tērē iepērkoties 
ar atlaidēm. Dāvanu laiks taču esot 
Ziemassvētki!

Tomēr tā nav taisnība.  Jau maija 
vidū LAAJ Skolu nozare saņēma sū-
tījumu - Latviešu valodas aģentūras 
(LVA) dāvanu Austrālijas nedēļas no-
gales skolām un spēļu grupām.  Tās 
bija grāmatas, diski, spēles, attēlu 
kartītes un animācijas filmas DVD 
formātā. Skolas nozares vadītāja pie-
nākums bija tos sašķirot un nosūtīt 
skolām.

Sūtījuma pārsūtīšana neveicās tik 
ātri kā gribējās, taču labi vien bija, ka 
ikdienas darbi mani bija aizkavējuši. 
Jo… atnāca vēl viens sūtījums. Šoreiz 
no LR Izglītības un zinātnes ministri-
jas. Sūtījumā atradās četri skaisti pla-
kāti par patriotisku tēmu - ar Latvijas 
prezidentiem, himnu, ģerboni un ka-
rogu, Latvijas svētku un atzīmējamām 
dienām. Kopā ar sūtījumu atnāca izglī-
tības ministra K. Šadurska personīgi 
parakstīta vēstule, kurā viņš pateicas 
visu nedēļas nogales skolu darbinie-
kiem par neatlaidīgo un pašaizliedzīgo 
darbu.

Visas skolas un spēļu grupas dā-
vinājumus ir saņēmušas vai saņems 
tuvākajā laikā.

Man ir klusas aizdomas, ka sūtīju-
ma saturs ir bijis ļoti veiksmīgs un no-
derīgs, jo novēroju brīdi no rīta, kurā 
ienesu un noliku sūtījumu Adelaides 
latviešu skolai uz galda– kad skolas 
skolotāji devās uz klasēm, tur bija pa-
likušas vien dažas biezākas grāmatas. 
Skolotāji bija izvēlējušies savām kla-

sēm piemērotākās grāmatas un citus 
materiālus un paņēmuši tās līdzi. Kā 
peles alās.

Priecīgus Ziemassvētkus? Nē, lai 
veiksmīgs darbs mūsu skolotājiem nā-
košajā mācību pusgadā! Paldies, ka jūs 
esat!

Izsaku pateicību visu skolu vārdā 
LVA un LR Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai par atbalstu skolām ārpus 
Latvijas!

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Šī gada 23. jūnijā, 
tieši pašā Līgo dienā, 
Imanuela baznīcas zālē 
Lyons DV Kanberas no-
daļas vanagi un vana-
dzes rīkoja saietu veltītu 
Jāņiem un labdarībai.

Saietu ievadīja nodaļas valdes 
priekšsēde Inta Skrīvere.

Ar dainu vārdiem – Visa laba 
Jāņu zāle, Ko plūc Jāņu vakarā... viņa 
sveica Kanberas latviešu vienīgo Jāni 
(Jāni Stambuli) un pasniedza viņam 
bagātīgu garšaugu pušķi.

Bet kur tad ir ozollapu vaiņags, ar 
kādu Jānis tika sveikts visus iepriek-
šējos gadus?! Atbilde – arī Kanberu ir 
skārusi klimata maiņa, un ozolu lapas 
jau dzeltē uz zemes.

Saieta dalībnieki mielojās pie va-
nadžu bagātīgā mielasta, kavējās sa-
runās par Jāņu svinēšanu Latvijā un 

šogad sekojošiem 
lielajiem dziesmu 
un deju svētkiem.

Noslēgumā se-
koja bagātīga lote-
rijas mantu izloze.

Saieta dalīb-
nieku vidū, tāpat 
kā visus iepriek-
šējos gadus, bija 
Michael Calko-
vics. Viņš, godi-
not sava mirušā 
tēva, leģionāra 
Volda Calkovica, 
piemiņu, vienmēr 
apmeklē un finan-
siāli atbalsta Kanberas nodaļas saie-
tus un darbību. Un, protams, – liela 
daļa izlozēto mantu krājās uz viņa 
galda.

Viss tīrais atlikums veltīts labdarī-

bai, Austrālijā un Latvijā.
Bija vēla pēcpusdiena, kad saieta 

svinētāji devās mājup.
Skaidrīte Dariusa

Laikrakstam „Latvietis“

Jānis un Aija Stambuļi.
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Trešdien, 20. jūnijā, Čikāgā noti-
ka komponista Ērika Ešenvalda jau-
nā opusa The Pleiades (Plejādes) pa-
saules pirmatskaņojums.

Jaundarbu pasūtīja Grānta Parka 
mūzikas festivāls, un Džeja Pritckera 
āra paviljonā to pirmatskaņoja festi-
vāla koris un simfoniskais orķestris 
diriģenta Karlosa Kalmāra (Carlos 
Kalmar) vadībā. Otrs atskaņojums 
notika 22. jūnijā.

Chicago Tribune kritiķis Džons 
fon Reins (John von Rhein) rakstā 
„Sirsnīgais „The Pleiades“ debešķī-
gais pirmatskaņojums Grānta Parka 
mūzikas festivālā,” saka: „The Pleia-
des ir jaunākais pienesums Baltijas 
valstu valdzinošās mūzikas straumē, 
kurā Ešenvalds, iespējams, izceļas kā 
pasaules karstākais jaunais kormūzi-
kas autors. Viņa popularitāti nav grūti 
izskaidrot, ņemot vērā viņa kora un 
orķestra rakstības skaidrību un abso-
lūto skaistumu. Viņa kordarbu klusais 
garīgums vējo kaut kur starp misticis-
mu un panteismu.

Tas viss uzskatāmi atklājas arī 
„Plejādēs“, četrdaļīgā, prologa un 
epiloga ielogotā 30 minūtes garā dar-
bā, kuru iedvesmojis tāda paša nosau-
kuma zvaigznājs un tā rosinātie senie 
Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas 
iedzimto cilšu – zuni, inuītu, pūnī un 
nezpersu – mīti. Ešenvalds raksta ie-
jūtīgi un arī ar dziļu izpratni par to, 
kā likt lietā kora balsis, lai iespējami 
spilgti atklātu teksta smalkākās nian-
ses, pāri tikpat izsmalcinātai un krā-
sainai orķestra paletei.

Pat ja viņa mūzikas tonālā un har-
moniskās valodas ziņā konservatīvā 

idioma reizumis atsauc atmiņa kolē-
ģus – kormūzikas autorus Eriku Vi-
takru un Mortenu Lauridsenu, tomēr 
viņa mūzikas balss ir nepārprotami 
viņa paša, un visuzrunājošākais viņa 
mūzikā ir tās sirsnīgums.“

Chicago Tribune recenzents pauž 
pārliecību, ka Ērika Ešenvalda jaun-
darbu noteikti vēlēsies atskaņot daudzi 
Amerikas kori. Arī tāpēc, ka tieši to-
laik Čikāgā notika organizācijas Cho-
rus America nacionālā konference, 
un vairāki simti tās delegātu bija klāt 
The Pleiades pirmatskaņojumā.

Ēriks Ešenvalds par jauno skaņ-
darbu un tā iedvesmas avotiem ir tei-
cis: „Plejādes jeb Sietiņš ir viena no 
nedaudzajām ar neapbruņotu aci no-
vērojamām vaļējām zvaigžņu kopām, 
kādēļ pasaules tautu folklorā par to 

rodams bagāts mantojums. Sengrie-
ķu mitoloģijā tās simbolizēja titāna 
Atlanta septiņas meitas, havajieši tās 
dēvē par septiņām mazām acīm, Jaun-
zēlandes maori tās sauc par Matari-
ki – māti un viņas sešām meitām. Arī 
latviešu dainās minēts: „Sietiņš nogā-
ja, auseklis uzlēca...““

Grānta Parka Mūzikas Festivālā, 
kas tika aizsākts Lielās depresijas lai-
kā 1931. gadā, ik vasaru notiek klasis-
kās mūzikas koncerti, un tas joprojām 
ir vienīgais bezmaksas koncertu fes-
tivāls ASV. Festivālā viesojušies tādi 
mākslinieki kā Mario Lanca, Ārons 
Koplends, Leonards Bernstains, Da-
niels Barenboims, Kšištofs Penderec-
kis un citi.

Ināra Jakubone
Latvijas Mūzikas informācijas centrs

Šā gada 17. jūnijā 
Toronto noritēja svinīgs, 
neparasts dievkalpojums 
jaunajā, gaišajā lietuviešu 
Kristus Augšāmcelšanās 
(The Church of the Res-
urrection) baznīcā. Die-

na bija karsta, bet temperatūra baznīcā 
bija patīkama, auksta gaisa vēdināta.

Tā, ka dievkalpojums norisa di-
vās valodās – latviešu un angļu, tad 
dievkalpojumā bija ieradušies vairāki 
draudzē agrāk nepazīstami baznīcēni.

Dievkalpojumu vadīja lietuviešu 
draudzes priesteris, franciskānis Aure-
lijus, kas labi lasa latviski, sprediķo an-
gliski. Sprediķi teica harimātiskais itāļu 
izcelsmes homilists, Katoļu Baznīcā ie-
svētītais diakons Diego Maratta. Dievkal-
pojumu pacilājoši kuplināja soliste, no-

dziedot trīs dziesmas: Šūberta Ave Maria, 
Panis angelicus un Tēvreizi angļu valodā.

Dievkalpojumu ar savu klātbūtni 
pagodināja ev. lut. Toronto Sv. Andreja 
un Sv. Jāņa draudzes mācītāja Dr. Ani-
ta Gaide.

Dievkalpojums baznīcēniem pati-
ka, un par to tikai labus vārdus dzirdē-
ju. Dievkalpojuma norisi izkārtoja šo 
rindu rakstītājs.

Pēc dievkalpojuma daži baznīcēni 
kopā ar diakonu Maratta pulcējās inte-
resantā restorānā uz maltīti, kurā pie-
vienojās arī mācītāja Dr. Anita Gaide. 
Kopā bija pavadītas pāris stundas ar 
garšīgām pārrunām.

Vilis Mileiko
Laikrakstam „Latvietis“

Svinīgs dievkalpojums Toronto draudzē
Bija ieradušies vairāki draudzē agrāk nepazīstami baznīcēni.

Lietuviešu baznīcas altārs.

Ērika Ešenvalda „Plejādes“
Pasaules pirmatskaņojums Čikāgā

Priekšā no kreisās: Karloss Kalmārs, Ēriks Ešenvalds.
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lektīvu kopkoris, profesionālo orķes-
tru un solistu balsu spēks. Koncertā 
skanēja latviešu komponistu Jurjānu 
Andreja, Jāņa Ivanova, Jāzepa Vītola, 
Lūcijas Garūtas, Tālivalža Ķeniņa, Al-
frēda Kalniņa, Emīla Dārziņa, Artura 
Maskata, Zigmara Liepiņa opusi, kā 
arī Ērika Ešenvalda jaundarbs korim, 
orķestrim un koncertkoklēm. Koncer-
ta mākslinieciskais vadītājs – Mārtiņš 
Ozoliņš, režisors – Dāvis Sīmanis, 
scenogrāfs – Ivars Noviks.

Plkst. 22.00 Daugavas stadionā no-
tika deju lieluzveduma Māras zeme 
ģenerālmēģinājums. Vairāk nekā 18 
tūkstoši visu paaudžu dejotāju Dau-
gavas stadionā izdejoja mūsu tautas 
vēstures nozīmīgākos brīžus no pirm-
sākumiem līdz šodienai, no baltu cilšu 
sanākšanas Daugavas krastos un laika, 
kad pirmoreiz minēts sarkanbaltsarka-
nais karogs, līdz Latvijas Republikas 
simtgades svinībām. Caur laukumā iz-
veidoto ornamentu, mūziku, enerģiju, 
ritmu un krāsu četros nosacīti izveido-
tos tautas vēstures posmos tiks iezīmē-
ta tautas dejas un dziesmas ciešā saikne 
ar cilvēka mūža ritumu un viņa laiku, 
bet katras daļas centrā īpašā aranžēju-
mā bija sadzirdami arī Dziesmu svētku 
repertuāra motīvi. Uzvedumā skanēs 
grupu Iļgi, Auļi mūzika, kā arī Jura 
Kulakova mūzika Kristapa Krievkalna 
aranžējumā un latviešu tautas mūzika 
Jura Vaivoda aranžējumā.

Virsvadītāji: Agris Daņiļevičs, Il-
mārs Dreļs, Jānis Ērglis, Taiga Ludbor-
ža, Ilze Mažāne, Zanda Mūrniece, Jānis 
Purviņš, Gunta Skuja, debitantes – Dag-
māra Bārbale, Selga Apse (Kanāda). 

Goda virsvadītāji: Ieva Adāviča, Marga 
Apsīte, Taisa Aruma, Skaidrīte Darius 
(Austrālija), Elga Drulle, Ingrīda Ed-
īte Saulīte, Rita Spalva, Uldis Šteins. 
Mākslinieciskie vadītāji – Jānis Ērglis, 
Jānis Purviņš, režisors – Elmārs Seņ-
kovs, scenogrāfs – Reinis Suhanovs.

Plkst. 19.00 koncertzālē Palladium 
notika Latviešu tautastērpu skate. 
Latviešiem tautastērps ir tautas kultū-
ras kods un nacionālās identitātes sim-
bols. Lai celtu tautas nacionālo pašap-
ziņu, papildinātu mūsu zināšanas par 
veiksmīgāk atdarinātiem un komplek-
tētiem tautastērpiem, kā arī uzlabotu 
Dziesmu un Deju svētku dalībnieku 
ģērbšanās kultūru, jau piekto reizi kopš 
1998. gada tiek rīkota Latviešu tautas-
tērpu skate. Tērpi tika vērtēti šādās ka-
tegorijās: koru un koklētāju ansambļu 
tautas tērpi; deju kolektīvu tautas tēr-
pi; folkloras kopu un etnogrāfisko an-
sambļu tautas tērpi; individuālais paš-
darinātais tautas tērps; individuālais 
nokomplektētais tautas tērps; tautas 
lietišķās mākslas studijas, biedrības, 
SIA un citas personu grupas darinātais 
tautastērps un bērnu tautastērps.

Plkst. 19.00 Dailes teātra Lielajā 
zālē skanēja kokļu mūzikas koncer-
tuzvedums Stīgo, brālīt! Stīgo, mā-
siņ! Tas būs stāsts par cilvēka mek-
lējumiem sevis, tautas un mīlestības 
meklējumiem, muzikāls ceļojums 
laikā un telpā, kurā latviskā dvēsele 
piedzīvo iniciāciju caur kokles skaņu. 
Uzvedumā skanēja dažādu kompo-
nistu latviešu tautas dziesmu apdares 
un oriģināldarbi, kā arī īpaši šim kon-
certam rakstītie Vitas Rudušas, Irīnas 
Rebhūnas, Valta Pūces un Riharda Za-
ļupes oriģinālskaņdarbi koklēm.

Plkst. 11.00–23.30 Dailes teātra 

Mazajā zālē un Kamerzālē būs skatā-
mas Latvijas amatierteātru izrādes. 
Amatierteātru dalībai Dziesmu svēt-
kos ir senas tradīcijas – jau IV Vis-
pārējos latviešu Dziesmu un mūzikas 
svētkos Jelgavā piedalījušies biedrību 
teātru kolektīvi. Dienas laikā būs ie-
spēja noskatīties vairāk nekā 10 latvie-
šu autoru darbu iestudējumu labāko 
amatierteātru interpretācijā.

Plkst. 12.00–22.00 Vērmanes dār-
zā notika Tautu diena Rīta ausma. 
Visas dienas garumā uz trim īpaši 
veidotām skatuvēm – Viensēta, Ciema 
godi un Ausma – ar savu tautu tradī-
cijām iepazīstināja dažādas etniskās 
kopienas, kas jau izsenis dzīvojušas 
Latvijas teritorijā. Viensētā un tirgus 
laukumā varēja izbaudīt ģimenes go-
dus, dažādu tautu folkloras bagātības, 
amatu prasmes, izgaršot tradicionālos 
ēdienus. Uz Vērmanes dārza estrādes 
varēja vērot katras tautības apvieno-
to amatierkolektīvu priekšnesumus. 
Svētku noskaņu papildinās arī ārvalstu 
latviešu mākslinieciskie kolektīvi.

Plkst. 20.00 Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātrī notika vokālo ansamb-
ļu laicīgās mūzikas koncerts Laiku 
viju gredzenā. Vienpadsmit vokālie 
ansambļi no visas Latvijas muzikālā 
uzvedumā izdziedās diennakts ritēju-
mu, gaismas un tumsas saspēli četros 
gadalaikos. Latviešu komponistu ori-
ģināldziesmas un tautas dziesmu ap-
dares a cappella savienos solo māks-
linieku – Valda Muktupāvela un Reiņa 
Sējāna – instrumentālas un vokālas 
improvizācijas.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Dziesmu un Deju Svētki – 5. diena
Turpinājums no 7. lpp.

stāj mašīna, un svešs vīrietis vaicā, 
vai nevar mani kaut kur aizvest. No-
riskēju, iekāpu, labi zinādama, ka ne-
drīkst. Knapi bijām sākuši braukt, kad 
uz manas kailās ciskas atradās plata 
roka. Ak, šausmas! Brīnumainā kārtā, 
tanī momentā bijām aizbraukuši tieši 
tik tālu, cik man vajadzēja tikt (!) un 
teicu, ka šeit gribu kāpt laukā. Sveši-

nieks tomēr bija godīgs – apturēja un 
mani palaida. Aizbrauca gan ar milzī-
gu švunku. Laikam bija vīlies, bet es 
jutos laimīga, izglābusies no nezin kā-
dām briesmām. Tas bija viens no no-
slēpumiem, kuru vecākiem neizpaudu.

Jā, tādas man atmiņas – tikai dažas. 
Bet, mīļā Mildiņ, Tu nevari iedomāties, 
kādu muļķību pastrādāju pirms pāris 
dienām. Stāvēju rīta kleitā pie gāzes 
sildītāja, sildīju savu sēžamvietu, un 
nemaz nepamanīju, ka man rītakleita 

sāk kust! Izkausēju lielu caurumu, ko 
uzgāju tikai vēlāk. Būtu palikusi ilgāk 
pie sildītāja, varbūt būtu arī pati sāku-
si kust! Tagad rītakleitā liels ielāps, bet 
laime, ka tik vien tā skāde. Un tas no iz-
bijušas mājturības skolotājas, kas skol-
niecēm mācīja par dažādām tekstīlijām 
un kā tās uzvedas, kad pielaiž liesmu! 
Laikam esmu pārāk ilgi prom no klases.

Tā nu es te kuļos – solis uz priekšu, 
divi atpakaļ. Visu mīļu Tev un Tavējiem.

Gunta

Vēstule Mildiņai
Turpinājums no 2. lpp.

Latviešu vokālsimfoniskās mūzikas koncerts.
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nām, viņi šo ietekmi faktiski ļauj savā 
vietā lemt rīdziniekiem. Tas jāņem 
vērā: šoreiz no Rīgas tiks ievēlēts vairāk 
deputātu, un to, kas tie būs, noteiks arī 
ārvalstīs dzīvojošie. Reālie rīdzinieki ir 
samērā aktīvi vēlētāji – galvaspilsētā uz 
vēlēšanām aiziet vairāk pilsoņu, nekā 
vidēji Latvijā. Tādēļ arī virtuālajiem rī-
dziniekiem ārvalstīs nevajadzētu palikt 
iepakaļus. CVK vadītājs Arnis Cim-
dars lēš, ka kopumā ārvalstīs dzīvo-
jošajiem tīri matemātiski vajadzētu 
ievēlēt 8 no 100 Saeimas deputātiem. 
Tas ir iespējams, tikai mobilizējoties 
un piedaloties vēlēšanās.

Partijas un nepartijas
Latvijā, kā zināms, parlamenta vēlē-

šanas notiek pēc partiju sarakstiem. Bal-
sotājs izvēlas vienu (un tikai vienu) no 
piedāvātajiem sarakstiem, ieliek to ap-
loksnē un iemet balsošanas urnā. Tiesa, 
pirms tam vēlēšanu biļetenā ir iespējams 
izdarīt atzīmes: konkrētus kandidātus 
var svītrot un var viņiem pievilkt plusu. 
Tas beigu beigās ietekmēs no attiecīgā 
saraksta ievēlēto deputātu sastāvu: vē-
lētāju plusi un svītrojumi var kandidātu 
gan pabīdīt uz augšu (kā Artusu Kaimi-
ņu pagājušajās vēlēšanās), gan pagrem-
dēt uz leju (kā Solvitu Āboltiņu pagāju-
šajās vēlēšanās). Šie plusi un svītrojumi 
ir efektīvs līdzeklis, lai paustu savu at-
tieksmi pret konkrētiem cilvēkiem.

Vienlaikus ar Latvijas partijām ir 
jābūt uzmanīgiem. Vispirms, kopš ne-
atkarības atjaunošanas ir izveidojusies 
tradīcija veidot partiju apvienības – kā 
Zaļo un Zemnieku Savienība, Reģionu 
apvienība un tamlīdzīgi. Vēlāk, ja kopī-
gais starts ir bijis daudz maz veiksmīgs, 
šīs apvienības bieži apvienojas vienā 
struktūrā – tā tas bija ar partiju Vieno-
tība un Nacionālo apvienību. Vēlētā-
jam šeit jābūt uzmanīgam. Ir jāpievērš 
uzmanība tam, no kādām sastāvdaļām 
attiecīgā apvienība ir veidojusies, un 
ko šīs sastāvdaļas ir darījušas iepriekš. 
Pašlaik, jūnijā vēl var parādīties kāda 
jauna apvienība no vecām sastāvdaļām, 
kas tiks izveidota uz vēlēšanām. 

Labā ziņa turpretī ir tā, ka vēlēšanās 
pie mums vairs nevar piedalīties pēdējās 
minūtes piedāvājumi. Saeima ir lēmusi, 
ka partijām, kas grib piedalīties vēlē-
šanās, ir jābūt dibinātām vismaz gadu 
pirms vēlēšanām, turklāt tajās ir jābūt 
vismaz 500 biedru. Tas izslēdz iespēju, 
ka šobrīd uz ātru roku var tikt sastiķēta 
jauna partija ar brašiem saukļiem, kas 
ar nelāgiem nodomiem iekļūtu Saeimā. 
Tiesa, Latvijā ir gana daudz partiju čau-
lu, kuras var izmantot līdzīgiem mēr-
ķiem. Pārsteigumi mūs vēl var gaidīt.

Galvenie spēlētāji
Kādi tad būs galvenie spēlētāji šā 

rudens vēlēšanās? Aina te ir raiba – 
krietni raibāka, nekā iepriekšējās vēlē-
šanās, kad visi nopietnie dalībnieki bija 
pazīstami jau iepriekš. Šoreiz sevi pie-

saka vesela virkne jaunu partiju: dažas 
no tām ir nesen dibinātas, citas – pir-
moreiz sadūšojušās nopietnam startam. 
Tomēr starp jaunajām partijām šoreiz 
nav izteikta favorīta, un daudzas no tām 
riskē vispār nenonākt Saeimā, nespējot 
pārvarēt likumā noteikto 5 % slieksni.

Šajā apskatā es īsi aprakstīšu 
partijas, nopietnāku analīzi atstājot 
kādai no nākamajām reizēm. Lieta 
tā, ka vairums partiju vēl nav nosau-
kušas savus kandidātus un sarakstu 
līderus – par tiem runāsim nākam-
reiz. Saraksti būs izveidoti tikai jū-
lija beigās, kad partijām saskaņā ar 
likumu ir jāiesniedz savi vēlēšanu 
saraksti. Mans nolūks nav aicināt 
par kādu balsot vai nebalsot, bet gan 
daudz maz saprotami aprakstīt gal-
venos spēlētājus – gan vecos un pie-
redzējušos, gan jaunos un cerīgos.

Ja ticam aptaujām, pavisam droša 
tikšana 13. Saeimā šobrīd ir tikai 3 par-
tijām, kuras Latvijas politikā darbojas 
jau ilgāku laiku. Tās ir Sociāldemokrā-
tiskā partija Saskaņa, Zaļo un Zemnie-
ku Savienība, un Nacionālā Apvienība. 
Saskaņa jau kopš 2010. gada vēlēšanām 
veido lielāko frakciju Saeimā, taču nav 
bijusi iesaistīta valdībā. Tā ir partija, 
kas ap sevi ir konsolidējusi gandrīz visu 
krievvalodīgo vēlētāju daļu, taču par to 
balso arī sava daļa latviešu. Saskaņa ir 
ideoloģiski atšķirīga no pārējām par-
tijām vairākos svarīgos punktos. Vis-
pirms, tā ir noraidošā attieksme pret lat-
viešu valodu kā vienīgo oficiālo valodu, 
atšķirīga attieksme pret Padomju okupā-
cijas periodu, kā arī ģeopolitiskas sim-
pātijas pret Krieviju. Saskaņa pēdējos 
gados ir darījusi daudz, lai kļūtu pieņe-
mamāka latviešu meinstrīma vēlētājam. 
Tā sevi piedāvā kā sociāldemokrātisku 
partiju, un tās sarakstos būs arī daudz 
latviešu kandidātu. Taču domstarpības 
principiālos jautājumos Saskaņa pārva-
rēt nespēs, un, pēc visa spriežot, nāka-
majā Saeimā atkal atradīsies opozīcijā.

Zaļo un Zemnieku savienī-
ba (ZZS) ir partija, kura pašlaik vada 
Latvijas valdību. Tā ir sakņota reģionos 
un pilsētās ārpus Rīgas; no šīs partijas 
nāk virkne pašvaldību vadītāju. ZZS 
nav konkrētas ideoloģijas: tā, no vienas 
puses, balstās post-padomju ilgās pēc 
labā, gādīgā saimnieka, no otras – spēj 
piesaistīt savos sarakstos populārus cil-
vēkus no politikas un citām jomām. Kā 
valdības vadošā partija ZZS ir atbildīga 
par nesen veiktajām reformām – vis-
pirms, nodokļu politikā un veselības 
aprūpē. Kaut arī daži partijas politiķi 
reizēm koķetē ar anti-rietumniecisku 
un anti-amerikānisku retoriku, tā vis-
drīzāk neveidos koalīciju ar Saskaņu.

Nacionālā Apvienība ir partija 
cilvēkiem, kuriem latviešu un krievu 
attiecību jautājums ir pats svarīgākais 
politikā. Partijai ir savs stabils vēlētājs, 
un tās politiķi arī nepārtraukti strā-
dā šā vēlētāja lojalitātes uzturēšanai. 
NA ir virkne populāru politiķu, ir arī 
padarīto darbu saraksts, turklāt tās at-
balstītājus īpaši nebiedē aizdomas par 

dažu partijas līderu iesaisti koruptīvos 
darījumos, par kurām arvien skaļāk 
runā partijas oponenti.

Partija Vienotība, kas pagājušajās 
vēlēšanās ieguva 2. vietu, šobrīd reitin-
gos ir nokritusi līdz 3-4% atzīmei. Tas 
skaidrojams ar partijas nespēju risināt 
iekšējas problēmas, kuras visspilgtāk 
izpaudās 2015. gadā, kad Vienotība sa-
vas vainas dēļ zaudēja Ministru prezi-
denta portfeli. Virkne politiķu Vienotī-
bu ir pametuši. Pāri palikušie pašlaik 
ir konsolidējušies un nāk uz vēlēšanām 
ar savu tradicionālo piedāvājumu: ei-
ropeisku, centrisku un tehnokrātisku 
politiku. Partijai ir izdevies saglabāt 
virkni pieredzējušu, populāru cilvēku, 
kuriem ir savs atbalstītāju loks. Taču 
tas vēl nebūt negarantē, ka Vienotība 
būs pārstāvēta nākamajā Saeimā.

Vienotībai pa pēdām seko Jaunā 
Konservatīvā partija, ar kuru tai ir arī 
daudz kas kopīgs. Vispirms, JKP šodien 
izspēlē Latvijā mūždien aktuālo pretko-
rupcijas kārti, un dara to diezgan efektī-
vi. Pati JKP nav jauna partija, taču tai ir 
izdevies piesaistīt virkni enerģisku kan-
didātu, tai skaitā, ļaudis no tiesībsargā-
jošajām iestādēm. Zināms šķērslis šeit 
varētu būt politiskās pieredzes trūkums 
daudziem no tiem, kuru ne vienmēr ir 
iespējams pārvarēt ar enerģiju un ļoti 
uzstājīgu komunikāciju.

Attīstībai/Par ir jauns projekts, 
kura mērķis ir pārņemt bijušā Vienotī-
bas elektorāta liberālo daļu. Tā vadībā 
ir kopumā kompetenti cilvēki ar piere-
dzi politikā un valsts pārvaldē, un to 
lielākoties atbalsta gados jauni, izglītoti 
un eiropeiski cilvēki. Tomēr šai partijai 
ir arī virkne vājo vietu. Vispirms, dau-
dzi tās redzami personāži ir vēlētājam 
pazīstami, un ne vienmēr tajā labākajā 
nozīmē. Otrkārt, Rietumu kreiso liberā-
ļu dienaskārtība Latvijā nav īpaši popu-
lāra, un masu atbalstu tai iegūt ir grūti.

KPV.LV lielos vilcienos ir viena, 
ekspresīva cilvēka, Artusa Kaimiņa 
projekts, kurš savu līdzšinējo karjeru 
ir balstījis esošās elites un sistēmas la-
māšanā – jāteic, reizēm arī interesantā 
un asprātīgā. Šīs partijas veiksmes ir 
tieši atkarīgas no iespējas sarīkot efek-
tīvu šovu, kas spētu līdz oktobrim no-
turēt skatītāju uzmanību.

Latvijas Reģionu apvienība ir 
savdabīgs reģionos balstītās ZZS ana-
logs, kuram arī ir izdevies piesaistīt 
vēl dažas interesantas personas. Vis-
beidzot, Latvijas Krievu savienība 
ir atklāti promaskaviska partija, kura 
apelē pie tās krievu vēlētāju radikālās 
daļas, kurai Saskaņa šķiet pārlieku rie-
tumnieciska un konformistiska. Trīs 
pēdējās nosauktās partijas visdrīzāk 
Saeimā neiekļūs. Tomēr vēlētāju gri-
ba reizēm ir neprognozējama, un pie 
kāda īpaša zvaigžņu stāvokļa arī tām 
var paveikties. Maz kas gadās. Turpre-
tī pārējie mazie spēlētāji – lai viņi man 
piedod – izskatās pārlieku bezcerīgi, 
lai viņu dēļ tērētu lasītāju uzmanību.

Ivars Ījabs,
politologs

Kā un ko vēlēsim oktobrī – I
Turpinājums no 3. lpp.
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brīvības cīnītājiem okupācijas laikā. 
Lai arī maz, taču daži latvieši gāja bojā 
arī 1991. g. Janvāra Barikāžu laikā.

Ne jau dziesma pati par sevi, bet 
gan mūsu griba un pašapziņa, kas to-
reiz izpaudās arī dziesmās, apņēmība 
kaut ar kailām rokām aizstāvēt savu 
tautu bija un vienmēr arī būs mūsu 
uzvaras nosacījums.

Dziesmām ir ne tikai skaistuma as-
pekts vien. Dziesmas veido mūsu tau-
tas identitāti, caur tām tiek pārmantotas 
to paaudžu vērtības, kuru apliecinātās 
vērtības šajās dziesmās ir paustas.

Bet mēs šīs vērtības nesam tālāk 
vienīgi tad, ja esam gatavi tās ne tikai 
svinēt izdziedot, bet arī, ja esam ga-
tavi par tām cīnīties. Tikai tad tās ir 
kļuvušas mūsējās pa īstam, un tad arī 
pa īstam tās dziedam kā savas, jo mēs 
taču pārmantojam ne tikai savas tautas 
melodijas un vārdus, bet arī tās cīņas 
un varonības garu.

Tieši šim vērtībpārmantojamības, 
vērtību apliecinošajam aspektam ir jā-
atšķir Dziesmu svētki no jebkura cita 
mūzikas festivāla.

Dziesmu svētkos kā vienmēr dzie-
dāsim Baumaņu Kārļa Dievs, svētī 
Latviju! Tā ir īpaša dziesma. Dievs, 
svētī Latviju! ir latviešu kā valstnāci-
jas identitātes kods.

Dievs, svētī Latviju! pirmo rei-
zi publiski dziedāja Pirmo Vispārējo 
latviešu dziesmu svētku svinīgajā at-
klāšanas aktā 1873. gada 8. jūlijā Rī-
gas Latviešu biedrības zālē, bet svēt-
ku kopkori dziesmu nedziedāja, jo to 
aizliedza cenzūra.1 Tātad mūsu valsts 
himna parādījās tautas atklātībā fak-
tiski pirms 145 gadiem. Tas ir nopietns 
iemesls redzēt Dziesmu svētkus arī kā 
mūsu himnas svētkus.

Pētniece Guna Goluba par tās iz-
celsmi saka: „Baumaņu Kārlis pazinis 
un ... dziedājis tautā izplatīto aizlūgu-
mu „Dievs, svētī Vidzemi!“... To pašu 
dziesmu kurzemnieki iesāka ar vārdiem 
„Dievs, svētī Kurzemi!“ Baumaņu Kār-
lis apvieno to kopējā lūgšanā „Dievs, 
svētī Latviju!“ Latviju? Vēl taču nebi-
ja nekādas Latvijas, bija tikai Krievi-
jai piederošais Baltijas apgabals, un 
pavisam nesen sāka ieviesties vārds 
„latvieši“ agrāko „inorodcu“ vietā. Ar 
savu dziesmu Baumaņu Kārlis izsaka 
pārliecību, ka Latvija jau ir.“2 Tātad 
te manāms pravietisks, garīgi intuitīvs 
tautas nākotnes redzējums, vīzija.

Tālāk viņa saka: „Tieši spilgti iz-
pausta tautas kopības ideja padara 
dziesmu par nacionālu simbolu. Bau-
maņu Kārļa „Dievs, svētī Latviju!“ ir 
tieši tāda dziesma, kas jau I Dziesmu 
svētku laikā no dažādiem Latvijas no-
vadiem iebraukušiem cilvēkiem lika 
sevi apzināties kā vienotai tautai, kura 
sirsnīgi aizlūdz par dzimtās zemes tā-
lāko likteni.“3

Kaudzītes Matīss, svētku dalīb-
nieks, rakstīja, ka tā bija dziesma, „kas 

ar varenu jūsmināšanas spēku cildina 
uz tēvijas mīlestību, dziesma, kas va-
rēs būt aizmirsta tikai tad, kad neatra-
dīsies nevienas latviski jūtošas sirds.“4

Muzikologs, mākslas zinātņu 
Dr. Arnolds Klotiņš vēsta: „šī dziesma 
drīz kļuva populāra kā tipiski jaun-
latviska patriotiska dziesma, jo tolaik 
jauna un patriotiski saviļņojoša bija 
paša vārda „Latvija“ minēšana virs-
rakstā un apspēlēšana tik svinīgā, cil-
denā kontekstā, – laikā, kad Latvija kā 
ģeogrāfisks jēdziens vēl nebija iegājies, 
bija cara varas iestādēm nevēlams.“5

Maza bērna izteiktais es ir pagrie-
ziena punkts viņa pašapziņā. Viņš nav 
kāds neapzinīgs bioobjekts. Līdzīgi tam 
mēs ar savas patstāvības apzināšanu, 
pieteikšanu savas valsts himnā vēstām, 
ka neesam etnisks, demogrāfisks ma-
teriāls citu tautu vai valstu ambīcijām. 
Mēs nedziedam Боже, Царя храни!6, 
slavinot piem., varmācīgo patvaldnieku 
Nikolaju, bet gan Dievs, svētī Latviju!

Ar to mēs norādām uz daudz 
augstāku atskaites punktu kā paši vien 
vai uz kādu laicīgu varu. Mēs izlūdza-
mies savai tautai Radītāja svētību un 
apņēmību pastāvēt, attīstīties, un ja 
nepieciešams, – arī spēku aizstāvēties. 
Tāpēc jau sv. Raksti saka: topiet stipri 
savā Kungā un Viņa varenajā spēkā 
(Pāvila vēstule efeziešiem 6, 10).

Himnā ir minēti tautu dēli un tau-
tu meitas, ne svešas varas. Toreiz tas 
bija brīvības pieteikums. Šodien tas 
norāda ne tikai uz latviešu nācijas ap-
ņēmību kaut kā izķepuroties globālajā 
purvājā, bet arī prast attīstīties un uz-
plaukt līdz sevis svinēšanas apziņai.

Lai to varētu darīt, ir nepieciešami 
daži vienkārši priekšnoteikumi:
1. pati latviešu tauta, – dzīva un vitāla;
2. tās zeme – reāla, fiziska, ne tikai 

virtuālā vai informatīvā telpa;
3. tās pilna brīvība un pašnoteikšanās 

šajā zemē un minētajās telpās;
4. latviešu pašcieņa, vēl vairāk – cīņas 

gars, iestājoties par savām vērtībām;
5. gudrība, – neļaujoties sevi apkrāpt 

un apmuļķot šodienas informatīvajā 
karā.

Tāpēc himnas teksts un tā teolo-
ģija šodien ir aktuālāka nekā jebkad. 
Dievs ir radījis zemi un visu pasauli un 
redzēja to labu esam (1 Moz 1, 10).

Savukārt ļaunuma, velna mērķis 
ir izpostīt cilvēku un Dieva viņam 
dotās vērtības, tai skaitā, runājot par 
mūsu tautu – Latvijas zemi, latviešu 
valstsnāciju un Latvijas Republiku.

Mūsu tautas dramatiskā vēstures 
pieredze rāda, ka šī iznīdēšana ir ie-
spējama, ja attiecīgajā teritorijā vairs 
nav tautas, kas to aizsargātu. Terito-
riju nevar okupēt, kamēr ir tauta, kas 
to aizstāv, kurai šī zeme ir svēts man-
tojums. Tautu var iznīcināt trīs veidos:

1. to fiziski izpostot (nogalinot vai 
radot apstākļus, kad tauta kā nācija 
vairs neatjaunojas) – genocīds;

2. izdzenot no tās zemes (deportē-
jot vai radot apstākļus, kas izraisa eko-
nomisko trimdu);

3. iznīcinot tautas nacionālo iden-
titāti – deformējot, pārveidojot, atšķai-
dot tās patības, savdabības nesējus 
Laikā un Telpā:

a) Laikā, – piem., mērķtiecīgi dis-
kreditējot to, kas nes atmiņas par ne-
atkarīgās Latvijas laiku, tās sasniegu-
miem, izcilajiem valstvīriem, vai arī 
zākājot leģionāru piemiņu;

b) Telpā, – nīcinot nacionālo iden-
titāti nesošās vērtības, piem., Latvijas 
karoga krāsas mērķtiecīgi un strau-
ji izspiežot no galvaspilsētas vides, 
aizstājot ar citām; mūsu nacionālajos 
svētkos mūsu dziesmas aizstājot ar 
svešām, citā valodā; nav noslēpums, 
ka latviešu valoda kā valsts valoda 
funkcionē tikai uz papīra u.tml.

Liela daļa šeit palikušie un kai-
miņvalsts mērķtiecīgi musinātie ci-
vilokupanti un daudzi viņu pēcteči 
nemaz nevēlas te integrēties, bet gan 
deformēt un iznīcināt mūsu identitāti, 
lai padarītu mūsu zemi par izsūcamu 
un ekspluatējamu resursu. Sašķeltā 
sabiedrība un divkopienu valsts lielā 
mērā ir viņu panākums.

Ik pa laikam dzirdam arī pat iztei-
kumus, ka esošo himnu vajadzētu mai-
nīt uz citu, jo, tajā lūk, nedrīkst būt at-
sauces uz reliģiskiem simboliem, ka tā 
ir novecojusi, ka tā kādus diskriminējot.

Šāds domāšanas veids uzrāda vis-
maz neizpratni par to, ka himna ir kas 
vairāk kā dziesma vien. Vārds himna 
cēlies no sengrieķu humnos, latīņu hym-
nus, un nozīmē dziesma kā slavinājums 
vai pateicība Dievam. Tieši tāpēc, ka 
himna ir nacionāls simbols, to vajag 
saistīt ar kādu augstāku realitāti, kā 
tikai mūsu zemišķā un mietpilsoniskā 
īstenība vien. Kā lai dziedam Plūdoņa:

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Tu tēvzeme mums Dieva dota!
Lai Latvju tauta vienota,
Aug spēkā, slavā, daiļumā!
Kā lai vēlam Latvijai mūžību, ja 

atraidām tās Devēju?
Atcerēsimies arī to, ka klasiskās 

vērtības nenoveco. Tāpēc jau tās ir kla-
siskas, ka izturējušas pārbaudi ar laiku. 
Pretējā gadījumā būtu jāuzskata, ka no-
vecojušās ir, piem., arī tautasdziesmas. 
Viduslaiku katedrāles būtu jānojauc, 
lai tās kādam neatgādinātu par reliģis-
kajām vērtībām, citu izcilu pieminekļu 
arhitektūra un interjers būtu steidza-
mi jāmodernizē, piem., Rundāles pils 
esošie logi jāmaina pret plastmasas, 
bet griestus – pret iekaramajiem. Šāda 
domāšana nozīmē, ka netiek izprasta 
atšķirība starp īslaicīgām, ilglaicīgām 
un mūžīgām vērtībām.

Viens no simbola uzdevumiem ir 
norādīt uz identitāti un to uzturēt, tātad, 
novilkt robežas, lai norādītu, kur kaut 
kas sākas un beidzas. Ja tas kādu diskri-
minē, varbūt vaina nav robežā, bet tajā, 
ka viņš ir nepareizajā robežas pusē?

Dziesmu svētki ir mūsu identitā-
tes svinēšana. Tas nozīmē, ka zinām, 
ko un kāpēc svinam. Lai to varētu darīt, 

Izdziedāt, svinēt un apliecināt...
Turpinājums no 1. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 12. jūl., plkst. 10.00 ALB 

namā spēlēsim Scrabble un ēdīsim 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.

Ceturtdien, 12. jūl., plkst. 10.30 Kino 
 

Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
9. jūlijs
Zaiga, Asne, Asna
1913. latviešu šahists Zigfrīds Solmanis.
1928. rakstniece Milda Geidāne.
1940. SLT aktieris, režisors Jānis Sal-
dums.

10. jūlijs
Lija, Olīvija, Olivers, Odrija
1883. ceļu inženieris, Lubānas ezera 
līmeņa pazemināšanas projekta au-
tors, ezera regulēšanas darbu pārval-
des priekšnieks, satiksmes ministrs 
(1931.-1933.) Antons Kursišs-Kursīts.
1943. latviešu jurists, LR tieslie-
tu ministrs (1990.g. 5.jūn. – 1993.g. 
18.maijs) Viktors Skudra.
1988. Rīgā, Arkādijas parkā notiek 
Latvijas Nacionālās neatkarības kustī-

bas (LNNK) dibināšanas sapulce.
1988. Folkloras festivāls Baltica’88. 
Turpinās līdz 17. jūlijam.

11. jūlijs
Leonora, Svens
1892. (j.s., pēc v.s. 29. jūnijā) Latvijas 
armijas ģenerālis, pēdējais pirmsokupā-
cijas Latvijas Armijas štāba priekšnieks 
Lkok Hugo Rozenšteins. Apcietināts 
1940.g. augustā un izvests uz Krieviju, 
kur 1941.g. 30.jūlijā izpildīts nāvessods.
1944. Sarkanā armija ieiet Latvijā.

12. jūlijs
Indriķis, Ints, Namejs
1928. Latvijas ārsts un politiķis Vilens 
Tolpežņikovs.
1933. rakstnieks Jānis Melbārzdis.

13. jūlijs
Margrieta, Margarita
1733. Kurzemes hercogs Kārlis Kristi-
ans Jozefs (Karl Christian Joseph).
1940. Alfrēds Bīlmanis – Latvijas sūt-
nis Vašingtonā pirmais protestē pret 
notikumiem Latvijā.

14. jūlijs
Oskars, Ritvars, Anvars
Jūras svētku diena (2018)
1863. latviešu izcelsmes ķīmiķis Pauls 
Valdens.

15. jūlijs
Egons, Egmonts, Egija, Henriks, 
Heinrihs
1983. Latvijas basketbolists Pāvels Ve-
selovs.  ■

svētku starplaikā ir jāveic ne tikai mu-
zikālas dabas mājas darbs vien. Mums 
ik dienas ir jāpilda savas patības, tau-
tiskās pašcieņas uzturēšanas, aizsar-
gāšanas un attīstīšanas darbs. Mums 
jābūt konsekventiem vērtību, nevis ēr-

tību patriotiem. Lai tad kopā pamatoti 
varētu svinīgi dziedāt Dziesmu svētku 
galveno dziesmu: Dievs, svētī Latviju!

Mācītājs Guntis Kalme
Laikrakstam „Latvietis“

1 Pirmo reizi to iespieda tūdaļ pēc dzie-
dāšanas svētkiem 1874. gada K. Bauma-
ņa dziesmu krājumā Austra. Savukārt 

dziesmu krājumu Līgo, kurā arī bija šī 
dziesma, krievu cara valdība konfiscēja.

2 Goluba, G., Baumaņu Kārlis (R: Lies-
ma, 1990), 56. [izcēlums – G.K.]

3 Goluba, Turpat, 60.
4 Citēts pēc: Turpat, 58.
5 Klotiņš A. Par kādu senu dziesmu // 

Literatūra un Māksla. - (1988, 16.sept.), 
6.lpp. [izcēlums – G.K.]

6 Dievs, sargi Ķeizaru! – krievu val.

Izdziedāt, svinēt un apliecināt...
Turpinājums no 14. lpp.

Lasītāja vēstule
Jauni draudi

Jutāmies droši, ka 
ASV prezidents Tramps 
impulsīvā brīdī neatraus 
mums ASV atbalstu. Pa-
ļāvāmies uz kongresu un 
ASV pārvaldi un minis-
trijām, lai viņi nodroši-

na, ka tas nenotiks. Arī mums tā tika 
solīts.

Diemžēl situācija pēkšņi mainīju-
sies: ASV republikāņu majoritāte, vis-
maz līdz novembra vēlēšanām, kon-
trolēs kā tautas vietnieku namu, tā arī 
senātu. Viņi šķiet zaudējuši gribu vai 
motivāciju censties ierobežot Trampa 
neprognozējamos izlēcienus. Pie visa 
tā klāt nāk viņa jaunieceltais Augstā-
kās valsts tiesas (ASV Supreme Cou-
rt) tiesnesis, kas praktiski nozīmē, ka 
Trampa atbalstītājiem šajā instancē arī 
būs nepārsūdzams atbalsts.

Savus sākotnējos, piedzīvojušos 
ministrus un padomniekus tagad viņš 
gandrīz visus nomainījis ar viņam pa-
klausīgiem ielikteņiem.

Tramps vairākkārt izteicies, ka ap-
brīno Putinu un domā, ka, personīgi 
satiekot viņu, izkārtos labu pasaules 
sistēmu. Viņš nesaprot Putina domāša-
nu un nepietiekami aptver Putina KGB 
izglītību, pieredzi, politisko veiklību 
un viltību. Ja Putins spēja apmānīt 
augsti izglītoto Obamu, tad kādas ce-
rības ir Trampam.

Par visu varu Tramps vēlās satikt 
Putinu divatā, lai uztaisītu dealus.* Bija 
cerība, ka tas notiks pēc novembra, kad 
viņš zaudēs majoritāti kongresā. Nu 
pēkšņi un negaidīti tiek Helsinkos or-
ganizēta šāda tikšanās jau jūlija vidū. 
Tajā nav paredzēta ne dalība, nedz pat 
klātbūtne nevienam Eiropas Savienības 
pārstāvim, ne arī jebkādu citu ASV in-
stitūciju vai militārās vadības klātiene.

Oficiāli ziņots, ka viņš draudzīgās 
sarunās cer pārrunāt Sīrijas un Ukrai-
nas un citus jautājumus. Puslīdz droši 
pēdējās minētās frāzes ietvaros, Pu-
tins mēģinās pacelt Baltijas, it sevišķi 
Latvijas, jautājumu, mēģinot panākt, 

lai Tramps iztirgo mūsu drošību vienā 
vai otrā veidā. Draudu no austrumiem 
novērst bez ASV pajumtes ar visu 
NATO labo gribu ir gandrīz neiespē-
jami iedomāties.

Manuprāt, ir labs iemesls bailēm, ka 
neatkārtojās toreiz jau smagi sasirgušā 
un Eiropas lietās panaivā Rūzvelta tik-
šanās ar Staļinu Jaltā un Teherānā, kur, 
neskatoties pat uz Čērčila klātbūtni, 
Staļinam izdevās apmuļķot Rūzveltu 
un apzīmogot pus Eiropas likteni. Par 
mūsu tiesībām netika pausts ne vārds. 
Pārējais mums visiem zināms.

Domāju, ka pienācis brīdis, kad 
visi mūsu sakari ASV, Eiropa un 
NATO, kā arī mūsu Ārlietu ministrijas 
un visi citi iespējamie resursi ļoti stei-
dzami jāizmanto, lai nav par vēlu šādu 
iespējamību novērst.

Aleksandrs Gārša,
jurists un politologs

Laikrakstam „Latvietis“ 

* darījumus; angl.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 6. jūlijā.
€1 = 1,58090 AUD
€1 = 0,88595 GBP

€1 = 1,71860 NZD
€1 = 1,17240 USD

rīts ALB namā; skatīsimies dokumen-
tālo filmu Uz Tobago. Kurzemniekiem 
pa pēdām. Pēc filmas siltas pusdienas, 
tāpēc lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā līdz 10. jūlijam. Ieeja $2.
Svētdien, 15. jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē. Vēl joprojām dzī-
vojam cerībā uz papildus spēlētājiem.
Trešdien, 18. jūl., plkst. 11.00 iz-
brauksim no ALB nama uz pusdienām 
Royal Oak hotelī, Clarendon. Maksa 
pusdienām $18 par galveno ēdienu un 
saldo. Pieteikties 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 Dārziņa demonstrēs savu tortes 
recepti. Dalības maksa $5. Visi laipni 
aicināti.
Svētdien, 22. jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē. Vēl joprojām dzī-
vojam cerībā uz papildus spēlētājiem.
Ceturtdien, 26. jūl., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble un ēdīsim 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $ 5.
Svētdien, 29. jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē. Vēl joprojām dzī-
vojam cerībā uz papildus spēlētājiem.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 15. jūl., plkst. 11.00 diev-
kalpojums. 8. svētdiena pēc Vasar-
svētkiem.

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
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.
Piektdien, 27. jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 15. jūl., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 22. jūl., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 29. jūl., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 29. jūl., plkst. 13.00 Bībeles 

studija Sv. Krusta baznīcā.

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

Sidnejā
Piektdien, 13. jūl., plkst. 12.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā. Lūdzu katru 
paņemt līdz kādu piemiņas lietiņu, ko 
esat saglabājuši – Pirmā daļā būs ie-
spēja to parādīt pārējiem un dalīties 
ar savu stāstu. Otrā daļā izvilkumi 
no iepriekšējiem Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un Deju svētkiem. Visi aici-
nāti.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 15. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 22. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 29. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Vācijā
Ceturtdien, 12. jūl., plkst. 18.00 
– 20.30 Latviešu Centrā Minsterē 
(LCM), Salzmannstrasse 152, cie-
mosies Latvijas Valsts prezidents. 
Latviešu Centrs Minsterē aicina uz 
tikšanos ar Latvijas Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni LCM aulā. Uzstā-
sies bērnu ansamblis Do-Re-Mi un 
bērnu tautas deju kopa Rudzupuķe ar 
mazu priekšnesumu. Prezidents uz-
runās tautu un pēc tam būs iespēja 
sarunai.

Latvijā
Pirmdien, 9. jūl., plkst. 18.30 Jelga-
vas Sv. Annas baznīcā ar amerikāņu 
komponistu zelta programmu – No 
Bernsteina līdz spiričueliem viesosies 
prestižais Čikāgas Festivāla koris diri-
ģentu Kirstenas Hedegārdas un Endr-
jū Luisa vadībā. Pateicoties labdaru 
atbalstam, ieeja koncertā būs bez mak-
sas. Koncerta 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 darbo-
jas 125 tautas lietišķās mākslas kolek-
tīvos.
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.
Līdz 10. sept. Mākslai vajag telpu 
rīko mākslas un mūzikas projektu 
Skaņai vajag mākslu MVT Vasaras 
mājā Kalnciema ielā 36/38, Rīgā. Iz-
stāžu ciklā Skaņai vajag mākslu  pie-
dalās grupa Instrumenti, grupa Mu-
miy Troll, komponists Imants Kalniņš, 
Intars Busulis, pianists Vestards Šim-
kus un grupa Prāta Vētra, kas radījuši 
jaunas muzikālas ainavas par to izvē-
lētajiem darbiem no Zuzānu ģimenes 
mākslas kolekcijas. Katrā izstādē būs 
skatāma viena no mūziķu izvēlēta-
jām gleznām laikmetīgā scenogrāfijā 
un klausāma tai jaunradītā muzikālā 
kompozīcija.
No 12. jūnija Latvijas Nacionālā 
arhīva (LNA) administrācijas ēkas 
Rīgā, Šķūņu ielā 11, logos skatāma 
izstāde Latviešu dziesmu svētki 
pasaulē, kas, balstoties uz LNA 
Latvijas Valsts arhīvā saglabātajiem 
dokumentiem, dod ieskatu latviešu 
dziesmu svētku vēsturē ārpus Latvijas 
(Vācijā, Lielbritānijā, ASV, Kanādā un 
Austrālijā) laikā no pirmajiem pēckara 
gadiem līdz mūsdienām. Izstāde 
skatāma arī interneta vietnē: http://
www.archiv.org.lv/dziesmu_svetki_
pasaule/  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


