
Sestdien, 2018. gada 
14. jūlijā, Minsterē, 
Vācijas Federatīvajā 
Republikā Valsts pre-

zidents Raimonds  Vējonis svinīgā 
ceremonijā saņēma Latvijai piešķirto 
starptautisko Vestfālenes miera balvu.

Šogad prestižo apbalvojumu saņēma 
trīs Baltijas valstis – Latvija, Lietuva un 
Igaunija par to nozīmīgo ieguldījumu re-
ģiona mierīgā un demokrātiskā attīstībā.

„Miera apbalvojumus ir kā atgā-
dinājumu visai pasaulei par Baltijas 
valstu iedzīvotāju gara spēku un ne-
atlaidību ceļā uz brīvību. Skatoties uz 
21. gadsimtu, tas ir spēcīgs pamudi-
nājums aiz ikdienas darbiem un kat-
ras valsts individuālajām interesēm 
atcerēties par pašu svarīgāko – cik 

nozīmīgs ir miers Eiropā,“ Valsts pre-
zidents uzsvēra, saņemot balvu.

Tāpat Valsts prezidents savā runā 
atzīmēja: „Esmu pārliecināts, ka 
mūsu kopīgā nākotne ir vienotā Eiro-
pā. Tādā, kurā valda cieša sadarbība, 
solidaritāte un apņēmība sasniegt iz-
virzītos mērķus. Vienota Eiropa, kura 
ir balstīta uz kopīgām vērtībām – brī-
vību, demokrātiju un likuma varu. Ti-
kai vienoti mēs varam būt tik stipri, lai 
izmantotu mūsdienu iespējas un stātos 
pretim mūsdienu izaicinājumiem.“

Vestfālenes miera balva ir dibināta 
1998. gadā un tiek pasniegta reizi di-
vos gados par īpašiem nopelniem mie-
ra stiprināšanā Eiropā un pasaulē.
Latvijas Valsts Prezidenta kanceleja

14.07.2018.
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Voldemārs Hermanis .................................12
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Sarīkojumi, ziņojumi.................................. 20
Eiro kurss .......................................................... 20

Starptautiskā Vestfālenes 
miera balva
Saņem trīs Baltijas valstis

NATO samitā panākts atbalsts
Stiprinās militāro spēju Baltijas reģionā

„NATO valstu un valdību vadītā-
ju sanāksmē Briselē trešdien panākts 
atbalsts gaisa spēku un jūras spēku 
militāro spēju stiprināšanai Baltijas 
reģionā. Tāpat NATO būtiski paaug-
stinās spējas stāties pretī tradicionā-
lajam un hibrīdajam apdraudējumam, 
izveidojot mehānismu palīdzības sa-
ņemšanai hibrīdā apdraudējuma ga-
dījumā,“ pēc sanāksmes atzina Valsts 

prezidents Raimonds Vējonis.
„Kopumā NATO valstu un valdību 

vadītāju sanāksme Briselē jau šobrīd ir 
uzskatāma par izdevušos, jo pieņemtie 
lēmumi padara NATO vēl spēcīgāku un 
mūsu reģionu – vēl labāk aizsargātu. 
Tie vēl vairāk uzlabos NATO spējas 
reaģēt krīzes situācijā un tālāk nostip-

 
Turpinājums 12. lpp.

Deju lieluzvedumā „Māras zeme“.
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„Saules josta – 2018“
Sanāca 45 bijušie dalībnieki no visiem 10 uzvedumiem un 7 turneju gadiem

Dziesmu svētku pirmajā dienā, 
30. jūnijā, pie Rīgas rietumu robe-
žas – Beberbeķos, Daces  un  Daiņa 
Ruņģu mājās, bija sasaukta Saules 
jostas atkal satikšanās. Sanāca 45 
bijušie dalībnieki no visiem 10 uzve-
dumiem un 7 turneju gadiem. Kopā 
ar dzīvesbiedriem, bērniem un drau-
giem sanāca ap 70 cilvēku. No pirmās 
turnejas 1976. g. bija 8 dalībnieki 
un no pirmā Latvijas apciemojuma 
1990. g. – 20, ieskaitot turnejas vie-
tējos izkārtotājus – Dainu Judinu un 
Pēteri Dunduru.

Visiem bija daudz ko runāt, pār-
runāt, atcerēties. Daži šie dalībnieki, 
kuriem tik daudz kopīgas atmiņas, 
nebija tikušies 20 un vēl vairāk ga-
dus. Citi, kas tad knapi bija beiguši 
skolas gaitas, tagad ieradās ar pa-
augušu ģimenīti. Bija jauki redzēt 
arī vairākas trīs paaudžu ģimenītes. 
Ruņģu plašajā dārzā starp ogu krū-

miem skraidīja paliels un priecīgi 
skaļš bērnu bars.

Dainis Ruņgis nolasīja apsvei-
kumu no Skaidrītes Dariusas. Viņa 
raksta, ka Saules josta bija unikāls 
pasākums, kura pamatā un tā dzinēj-
spēks bija Skaidrīte un Juris, bet bez 
mūziķiem – Zanes Riteres un Iman-
ta Līča, dejotājiem, tērpu un dekorā-
ciju darinātājiem viss būtu apstājies. 
Un no visa šī lielā darba mēs ieguvām 
dziļāku ieskatu mūsu tautas folklorā, 
iespēju satikt un iepazīties ar latvie-
šiem visā pasaulē, veidot jaunu drau-
gu saimi un milzīgu prieku.

Juris Ruņģis pateicās visiem par 
atsaucību un vienmēr labo sadarbī-
bu. Ir interesanti, ka vairāki tā lai-
ka dejotāji šajos svētkos dzied korī. 
Viņš paziņoja, ka visas Saules jostas 
programmas un deju grāmatas ta-
gad ir ievietotas Latvijas Nacionālā 
Bibliotēkā un ka gandrīz visi Saules 

jostas uzvedumi pilnībā ir apskatāmi 
uz YouTube. Viņš arī atgādināja par 
Skaidrītei izrādīto godu, ieceļot viņu 
par Deju svētku goda virsvadītāju; – 
tikai izsakot nožēlu, ka tas nenotika 
vismaz pirms 10 gadiem.

Saiets sākās skaisti saulainā pēc-
pusdienā, bet sarunas nobeidzās ar 
brāzmaini vēsu saulrietu. Jauka pēc-
pusdiena, trūka tikai Skaidrīte, bet 
viņas vārds skanēja visās sarunās.

V. K.
Laikrakstam „Latvietis“

„Saules jostas“ dalībnieku satikšanās Rīgā, 2018. gada.

Veselības labad...
Jancis par dietēšanu

Ko visu gan cilvēks 
nav ar mieru uzņem-
ties, ko upurēt – savas 
veselības dēļ. Kādreiz 
biju dzīves priecīgs vīrs; 
priecājos dienas, priecā-
jos naktis un pa reizei 

iemetu kādu špukteri ar. Ko tagad? 
Veselības nolūkos bija gandrīz vai 
spiesta lieta aprunāties ar dāmu, kas it 
kā zinot visu, ko kāds var uzzināt par 
dietu. Tas nozīmē, ko drīkst ēst, ko ne, 
lai uzlabotu svaru. Sadomāju – kāpēc 
ne? Ja jārunā, tad runās ar; vai tik vien 
dzīvē pārciests?

Bet iznāca bišķi citādāk. Runātāja 
bij šī viena pati. Mani nemaz nelaida 
pie vārda. Un kādus cundurus šī ne-
sapūta. Auzu pārslu putru drīkst ēst, 
mannā – nē. Te gribēju viņai aizrādīt, 
ka viņa droši vien gribēja teikt otrādi, 
jo auzas taču ēd zirgi, bet mannā mazi 
bēbīši. Un man jau tagad daudz ne-

trūkst no otrās bērnības... Bet, kā jau 
teicu, – man nedeva vārdu.

Faktiski, negribās arī par barības 
un ēšanas lietām kaut ko vairāk stāstīt, 
jo man šķiet, ka es jau vairākas reizes 
esmu šo to par tādām lietām izteicies; 
ka nesajaucu un neuzraujos, sākdams 
stāstīt ko citādāk nekā iepriekš... Bet 
viena traka lieta tomēr jāpiemin, tāpēc 
šoreiz vel noriskēšu. Viņa man, vai-
rāk nekā pieaugušam vīram, gribēja 
iestāstīt, ka brokastīs bez auzu putras 
varot ēst vēl tikai vienu šķēli maizes – 
bez sviesta. No rīta VIENU šķēli mai-
zes – ne vairāk. Un sviestu virsū nē! 
Vai to var kāds saprast? Brokastis taču 
esot galvenā ēdienreize dienā. Un man 
šinī galvenajā ēdamreizē dod tikai vie-
nu šķēlīti. Baigi muduļi.

Noprasīju skaidri un gaiši, kā šī 
tikusi pie tāda darba – cilvēku badā 
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Piecdesmit sep-
tiņi diasporas sko-
lu skolotāji šī gada 
10.–12. jūlijā tikās 
Latviešu valodas 
aģentūras (LVA) or-
ganizētajos profe-
sionālās pilnveides 

kursos Salacgrīvā, kur trīs dienu garu-
mā atpūtas kompleksā Kapteiņu osta 
baudīja intensīvu mācību un kultūras 
programmu. Dienā skolotāji, kas dau-
dzi nav profesionāli pedagogi, varēja 
papildināt zināšanas par jaunākajām 
metodēm darbam ar skolēniem nefor-
mālajā izglītībā. Lūk, dažas no tēmām: 
„Zināšanu konstruēšana: ceļš pie zi-
nāšanām, kas neizgaist“, „Darbs ar 
pusaudžiem: ko, kā un kāpēc mācīt?“, 
„Uz sasniedzamo rezultātu virzīta mā-
cību procesa plānošana“, „Publiskās 
runas un uzstāšanās meistarklase: kā 
ieinteresēt skolēnus?“, „Jaunie mācī-
bu materiāli diasporas skolām“, „Fa-
cebook satura veidošanas rīki“.

Īpaši nozīmīga skolotājiem bija dalī-
šanās pieredzē. Šoreiz par savām darba 
metodēm stāstīja ilggadējā Austrālijas 
un ASV diasporas skolu skolotāja, kā arī 
mācību līdzekļu autore  Līga  Gemute, 
kurai šogad sadarbībā ar LVA top jauna 
mācību materiālu sērija Dēkas, kas lat-
viešu valodas gramatiku ietērpj aizrau-
jošā piedzīvojumu formā un diasporas 
skolām būs pieejama rudenī. Par saviem 
jau izveidotajiem un portālā www.ma-
ciunmacies.lv brīvi pieejamajiem piere-
dzes materiāliem stāstīja arī Zviedrijas 
skolotājas Inese  Vallenberga (Radošā 
rakstīšana diasporas skolās) un Gunta 
Neimane (Spēles un uzdevumi latviešu 
valodas apguvē), bet pieredzē par daudz-
veidīgu projektu un aktivitāšu īsteno-
šanu Voterfordas latviešu skolā Jumītis 
dalījās Īrijas skolotāja Ilze Stīpniece.

Vakara programmā pirmajā dienā 
ar savu solokoncertu Kokles stāsts prie-
cēja Laima Jansone, klātesošos ievadot 
skaņu mistērijā. Savukārt otrās dienas 

vakara vadītāji bija folkloristi Vidvuds 
un Iveta Medeņi, kas pieskandināja Sa-
lacgrīvu ar savām dziesmām, dančiem 
un rotaļām. Būtiski, ka arī šīs zināšanas 
skolotāji varēs izmantot savā darbā ar 
skolēniem, jo latvisko tradīciju godāša-
na un gadskārtu svinēšana ir viens no 
diasporas skolu stūrakmeņiem.

Diasporas skolotājiem šie ikgadējie 
kursi ir svētki, kas ļauj rast iedvesmu jau-
nam darba cēlienam, kā izteicās viens no 
lektoriem – „jaunam skolēnu iesauku-
mam pirmajā septembrī“. Šeit tikai daži 
no vērtējumiem, kas izskanēja kursu no-
slēgumā: „Ļoti vērtīgi un iedvesmojoši, 
rodas sajūta, ka neesam vieni“, „Tīklo-
šanās un kontakti, ko šādā pasākumā 
iegūst, ir nenovērtējami“, „Esmu smēlu-
sies ļoti daudz informācijas, nevaru vien 
sagaidīt, lai to izmantotu skoliņā.“

Šogad LVA diasporas skolotāju 
kursos piedalījās skolotāji no divdes-
mit trim valstīm – no ASV, Austrālijas, 
Austrijas, Baltkrievijas, Beļģijas, Bra-
zīlijas, Dienvidāfrikas, Francijas, Grie-
ķijas, Gruzijas, Igaunijas, Islandes, Īri-
jas, Kanādas, Krievijas, Lielbritānijas, 
Norvēģijas, Polijas, Spānijas, Šveices, 
Turcijas, Vācijas un Zviedrijas.

No Austrālijas mūsu kursos šogad 
piedalījās deviņi skolotāji: Valda Jefimo-
va no Melburnas latviešu skola Daugava, 
Dace Eigena, Aija Vindzora, Dace Freija, 
Irēne Šulca un Daila Mora no Adelaides 
Latviešu skolas, Līga Gemute no Pertas 
Latviešu skolas, Dace Ose-Abija no Bris-
banes Latviešu skolas un Māra Baumane 
no Annas Ziedares Vasaras vidusskolas.

LVA ir Izglītības un zinātnes minis-
trijas pārraudzībā esoša tiešā pārvaldes 
iestāde. Tās darbības mērķis ir veicināt 
latviešu valodas – Latvijas Republikas 
valsts valodas un Eiropas savienības ofi-
ciālās valodas – statusa nostiprināšanu 
un ilgtspējīgu attīstību. Viena no LVA 
funkcijām ir sniegt atbalstu latviešu va-
lodas apguvē un valodas saglabāšanā.

Aija Otomere
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kāda ir demokrātija?
Pirms 78 gadiem, 

1940. gada 14. un 15. jū-
lijā Padomju okupācijas 
vara bija sarīkojusi tā 
sauktās Tautas Saeimas 

vēlēšanas Latvijā. Kā labam teātrim, 
rezultāts jau ir noteikts tāds, kāds 
vajadzīgs. Proti, 97,6% vēlētāju esot 
atbalstījuši Darba tautas bloku. Par 
visām citām partijām kopā esot tiku-
šas nodotas precīzi neviena balss, jo 
neviena cita partija nebija pieļauta.

Aktieri tomēr nav varējuši simt-
procentīgi pieturēties scenārijam. 
Piemēram, oficiālā Rīgas vēlēšanu 
apgabala 20. vēlēšanu iecirkņa pro-
tokolā lasām, ka izsniegti 9763 vēlē-
šanu biļeteni un līdz ar to vēlēšanās 
piedalījušies 9763 vēlētāji.* No urnām 
izņemtas un par pirmo (un vienīgo) sa-
rakstu nodotas 9775 vēlēšanu biļeteni. 
Protokolu ar šādu absurdu parakstī-
juši 20. iecirkņa vēlēšanu komitejas 
priekšsēdētājs Arturs Skulte un sekre-
tārs Stanislavs Sproģis. Nevienam nav 
interesējis, no kurienes parādījušies 12 
papildus balsis.

Kāpēc šī viltus leģitimitāte bija va-
jadzīga Padomju Savienībai tās ieka-
rotā teritorijā, un tagad Krievijā, pie-
mēram, ar referenduma teātri okupētā 
Krimā?

Ja ir pieņemts, ka vēlēšanu nere-
gularitātes regulāri notiek trešās pa-
saules valstīs, tad gribam domāt, ka 
attīstītās demokrātijās viss ir kārtībā 
ar vēlēšanu procesu. Bet tā gluži nav.

ASV prezidenta vēlēšanās Donalds 
Tramps saņēma mazāk balsu nekā Hi-
larija Klintone, bet ASV vēlēšanu sis-
tēmas nianses deva uzvaru Trampam. 
Jau vēlēšanu laikā virmoja baumas par 
Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās. 
Tas ir tagad apstiprinājies. Tika pielie-
totas vairākas metodes, kā, piemēram, 
ielaušanās Demokrātu partijas e-pastu 
serveros un šo materiālu publicēšana 
caur dažādiem kanāliem; viltus ziņu 
izplatīšana caur viltus profiliem soci-
ālos medijos.

Tramps ir vienmēr noraidījis ie-
spēju, ka viņa uzvara ir pateicoties 
Krievijas iejaukšanai. Šī noliegšana 
sasniedza kalngalu preses konferencē 
pēc privātās tikšanās ar Krievijas pre-
zidentu Putinu šonedēļ. Tramps ne ti-
kai apgalvoja, ka Krievijai nebūtu bijis 
iemeslu iejaukties ASV prezidenta vē-
lēšanās, bet arī paziņoja, ka ASV ofi-
ciālās iestādes, kuras ziņoja par Krie-
vijas iejaukšanos, ir kļūdījušās.

Jāpieņem, ka iejaukšanās Latvijas 
Saeimas vēlēšanās ir jau sākusies. Vai 
būsim spējīgi turēties tam pretī labāk 
nekā amerikāņi?

GN
* http://www.archiv.org.lv/
velesanas1940/index.php?id=205

Diasporas skolotāju tikšanās
Īpaši nozīmīga skolotājiem bija dalīšanās pieredzē

Diasporas skolotāji profesionālās pilnveides kursos Salacgrīvā. Priekšā ar 
kokli Laima Jansone.
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Šī gada Amerikas Lat-
viešu apvienības (ALA) 
rīkotajā 39. Sveika, Latvi-
ja! braucienā, kas risinājās 
no 15. līdz  28. jūnijam, 
piedalījās astoņi Austrāli-
jas latviešu jaunieši. Kopā 

no Melburnas izbrauca seši melburnieši 
un viens adelaidietis: Karmen Drēziņa, 
Maija  Dārziņa,  Jāna  Rone,  Andrejs 
Cīrulis,  Roberts  Maberlijs,  Oskars 
Eimanis  un  Aksels  Ceplītis.  Latvijā 
jaunieši satika šobrīd tur dzīvojošo savu 
līdzgaitnieku Oliveru Grosu.

Austrālieši satika Amerikas jau-
niešus 15. jūnijā, Rīgas lidostā, un tā 
sākās šīs grupas divu nedēļu ceļojums 
pa Latviju. Kopā bija 23 audzēkņi, četri 
audzinātāji, autobusa šoferis un grupas 
vadītāja no Latvijas – Anita Ozola.

Brauciens jauniešus izveda pa Si-
guldu, Cēsīm, Madonu, Alsungu, Dau-
gavpili, Dobeli, Apšuciemu un Liepāju, 
arī vairākas reizes atgriežoties Rīgā. 
Apciemoja Latvijas varoņu pieminek-
ļus, mākslinieku un rakstnieku muze-
jus, meža parkus un dārzus un divas 
Latvijas skolas. Bieži grupu šajās vietās 
sagaidīja saistošas nodarbības, kas pa-
līdzēja iedziļināties un izprast tās vie-
tas nozīmi Latvijas vēsturē un kultūrā.

Kā jau ierasts, pie katras nozīmī-

gās vietas viens jaunietis nolasīja savu 
iepriekš sagatavoto mini referātu, un 
katra diena nobeidzās ar grupas vaka-
ra sanāksmi, kurā pārrunāja dienā re-
dzēto un piedzīvoto, dalījās ar jauniem 
latviešu vārdiem un gatavojās nākošo 
dienu notikumiem.

Jauniešus īpaši iespaidoja vizīte uz 
Kaņepju fermu, Līgo vakars Dzeguž-
kalnā, puišu kopējās basketbola spēles, 
it sevišķi, Liepājā uz viena no Porzinģa 
laukumiem, vakara pirtiņas un vizīte 
pie prezidenta R. Vējoņa. Mulsinā-
ja vizīte pie Daugavpils skolniekiem, 
kuri vairāk runāja krieviski nekā lat-
viski, un tādēļ bija grūti sadraudzēties.

Brauciena pēdējā formālā nodar-
bība bija ballīte atjaunotajā VEF kul-
tūras pilī, uz ko atbrauca arī iepriekš 
iepazītie Daugavpils un Grobiņas skolu 
skolnieki. Folkloristu vadībā jaunieši 
vienojās dančos un rotaļās, un mielojās 
ar pievestajām picām un kvasu. Pēc tik 
raitā tempā visiem kopā piedzīvotā, bija 
pavisam bēdīgi šķirties un apjēgties, ka 
šis foršais brauciens jau bija beidzies.

Liels, liels paldies rīkotājiem par 
šo vienreizējo programmu, papildinot 
mūsu trimdā augušo latviešu jauniešu zi-
nāšanas un saprašanu par viņu senčiem.

Līga Dārziņa
Laikrakstam „Latvietis“

Tu esi skaista
Tu esi mīļa
Tu esi gudra
Tu esi apburoša
Tu esi iedvesmojoša
Tu esi burvīga.
Tavs smaids
Tavas acis
Tavs deguntiņš
Tavas lūpas
Tavas ausis
Tavi mati
Tavas rokas
Tavs augums
Tava balss
Mani līdz sirds dziļumiem
iepriecina
un
padara laimīgu.
Jūtu,
ka Tu
esi iemesls kādēļ es
esmu.
Tevis dēļ aiz laimes man
acīs saskrien prieka 
asaras.
Ja Tu nebūtu skaista
Ja Tu nebūtu mīļa
Ja Tu nebūtu gudra
Ja Tu nebūtu apburoša
Ja Tu nebūtu iedvesmojoša
Ja Tu nebūtu burvīga
Es būtu vienaldzīgs.
Bet Tu esi
Un
Es neesmu.

Tavs,
Armands Birkens
2018. g.
Laikrakstam „Latvietis“

Tu!
Dzeja

„Sveika, Latvija!“
Jau 39. reizi Latvijā Amerikas un Austrālijas latviešu jaunieši

„Sveika, Latvija“ dalībnieki ar prezidentu Raimondu Vējoni un Ivetu Vējoni.
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„Sveika, Latvija“ Austrālijas dalībnieki Latvijas Okupācijas muzejā kopā ar 
muzeja direktoru Gunāru Nāgelu.
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Melburnas Latviešu biedrība (MLB) 
nu jau trešo gadu organizēja Jāņu svēt-
kus Melburnas Latviešu ciemā. Bija ļoti 
jauki redzēt daudz līgotājus, sanākušus 
no maliņu maliņām. Latviešu ciema zāle 
bija Jāņu zāļu rotāta. Bija pat Jāņu lāpa, 
nebija gan īsta uguns, bet tomēr iespai-
dīga. Sajūta bija gluži kā Jāņu vakarā. 
Par to pateicamies Edgaram Laķim.

MLB priekšsēde Iveta  Laine – 
Jāņu māte un Jānis  Saltups – Jāņu 
tēvs, sagaidīja līgotājus ar Jāņu sieru, 
alu un ar tautasdziesmas vārdiem:

Sanākat, Jāņa bērni,
Saņemat Jāņa dienu.
Jāņa diena lepni nāca

Ugunīs vizēdama.
Iveta ievadīja sarīkojumu, sākumā 

pastāstot par senām latviešu Jāņu tra-
dīcijām un tad novadot apdziedāšanos. 
Pēc neliela pārtraukuma Edgars Laķis 
dālijas ar klātesošajiem pārdomās par 
to, kas tad īsti ir rakstīts tautasdzies-
mās par Jāņu svinēšanu, pašu Jānīti un 
Jāņu māti, par to, kas notiek pašā Jāņu 
vakarā. Stāstījumam bija jauka humora 
pieskaņa, un tas uzjautrināja visus ska-
tītājus. Anna Švalbe nodeklamēja dze-
joli par Jāņiem un tad atkal dziedājām.

Pēc dziesmas Iveta nolasīja vairā-
kus senus Jāņu ticējumus un aicināja 
Jāņu bērnus tos izmēģināt Jāņu vaka-

rā. Piemēram: „Ja jāņu naktī kādam 
izdodas atrast papardes ziedu, tad tas 
būs visgudrākais un vislaimīgākais. 
Meklētājam jābūt pastalām kājās, tad 
ziediņš nemanot iebirst pastalās.“

Tad sekoja loterija, kuras galvenā or-
ganizētajā bija Betija Plūme; liels paldies.

Sarīkojuma noslēgumā visi kopā 
nodziedājām visiem mīļu un pazīstamu 
dziesmu Līgo, māmiņ, līgodama. Iveta pa-
teicās visiem klātesošajiem un visiem palī-
giem un vēlēja jauku Jāņu vakaru. Paldies 
arī Latviešu ciema vadībai par atbalstu.

MLB vārdā –
Gundega Druva

Laikrakstam „Latvietis“

MLB Jāņi Melburnā
Jau trešo gadu Latviešu ciemā

LATVIAN FRIENDLY SOCIETY LTD
ABN 44 0087 648 977
60 Fraser Crescent, Wantirna South, VIC 3152
Tel: 03 9800 2977; Fax: 03 9800 2311
E-mail: administration@latvianfs.org.au
Mājas lapa: www.latvianfs.org.au

PAZIŅOJUMS
Latvian Friendly Society Ltd

gadskārtējā pilnsapulce notiks 2018. g. 27. oktobrī, plkst. 11.00
Latviešu ciema zālē, 60 Fraser Crescent, Wantirna South

Darba kārta, proxy formas un gada pārskati tiks biedriem izsūtīti „Ciema Vēstīs“ pirms pilnsapulces.

Valdes locekļu kandidāti ir jāpieteic ar speciālu veidlapu, ko var saņemt Latviešu ciema birojā.  Par valdes 
locekli var kandidēt katrs biedrs saskaņā ar statūtu paragrāfu 11.3. Kandidātiem ir vajadzīgi trīs atbals-
tītāji, kas ir biedri (paragrāfs 11.6.2) un pieteikums ir jāiesniedz Latviešu ciema birojā līdz 29.08.2017.

Ja kāds biedrs vēlās iesniegt rezolūciju, par ko balsot pilnsapulcē, tā ir jāiesniedz Latviešu ciema birojā 
līdz 29.08.2017. Proponētai rezolūcijai ir jāpievieno īss pamatojums un vismaz 5% biedru paraksti, 
uzrādot arī viņu vārdus un adreses, ka viņi atbalsta rezolūciju.

Valdes sekretārs

Iveta Laine un Jānis Saltups.
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Edgars Laķis dalās pārdomās par tautasdziesmām.
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Simtgades Dziesmu svētki koristes acīm
Esmu pārliecināta, ka estrādē kāpšu, cik vien ilgi spēki un Dieviņš ļaus

Katram līdz Me-
žaparka lielajai estrādei 
ir savs ceļš. Dažiem, 
kurus koristu aprindās 
mēdz dēvēt par Dziesmu 
svētku tūristiem1, tas sā-
kas tieši Dziesmu svētku 

gadā. Tieši kā šāds tūrists kamerkorī 
Muklājs kāju spēru 2007. gadā, kur 
iestigu 10 gadus. Tad pat nenojautu, 
ko nozīmē būt koristam līdz kaulam 
un ieķerties kormūzikā tā, ka tagad nu 
ir skaidrs – tas ir uz mūžu.

2017. gadā pieņēmu grūtu lēmumu. 
Vēloties muzikālu izaugsmi un iespēju 
tieši simtgadē pirmo reizi piedalīties 
Koru karos2, nolēmu kļūt par cita kora 
2. altu. Tā kā vienmēr esmu uzskatījusi, 
ka kora muzikalitāte un sasniegumi lielā 
mērā ir atkarīgi no diriģenta ambīcijām, 
tad jau sen zināju: ja kādreiz došos prom 
no Muklāja, tad vēlos dziedāt pie Jāņa 
Ozola – harizmas un atraktivitātes dēļ. 
Tāpēc izvēlējos Garkalnes novada jauk-
to kori Pa Saulei. Konkurss bija liels. 
Pēc noklausīšanās biju pārliecināta, ka 
neuzņems. Tomēr kļūdījos – man tika 
dota iespēja izkāpt no ērtajām čībām, lai 
varētu traukties cauri muzikālu pretsta-
tu pilnam – no Mocarta Rekviēma līdz 
repa mūzikas ierakstiem un koncertiem 
kopā ar Mesu3 – emocionāli raibam ga-
dam līdz simtgades Dziesmu svētkiem.
30. jūnijs.
Dziesmu kari un to fināls

Kad 30. jūnija vēlā vakarā Latvijas 
Universitātes aulā pēc Koru karu pus-
fināla paziņoja finālistus, apraudājos – 
melnais zirdziņš jeb mazpazīstamais 
koris Pa Saulei bija ticis finālā un labāko 
koru desmitniekā! Neizsakāms prieks.

Bet kāds tad bija lielais piedzīvo-
jums, pēc kā tiecos 10 gadus? Koru 
kari – lielākais Latvijas koru konkurss 
Dziesmu svētku gadā, – tas ir ļoti liels 
darbs vairāku gadu garumā, kur katrs 
korists un diriģents ziedo laiku kopējam 
mērķim, ir mazāk kopā ar ģimeni un 
brīžiem gandrīz nesatiek draugus. Do-
māju, ka katra korista tuvs cilvēks sim-
tiem reižu ir dzirdējis atbildi: „Es šodien 
nevaru, man – koris!“ Tie ir papildu 
mēģinājumi, nervu sasprindzinājums, 
atdziedāšanas. Arī asaras, kad netiek 
galā ar nošu materiālu un diriģents pēc 
tam mazgā kaulus. Tas ir milzīgs kopā 
būšanas prieks korim kā vienotam orga-
nismam, un atbildība savu kora kolēģu 
priekšā – dziedāt pareizas notis, intona-
tīvi tīri, ievērot visas dinamiskās zīmes, 
dziedāt apaļi, ar zobiem, lūpām tūtiņā un 
kur nu vēl dikcija! Un tas viss jādara mir-
dzošām acīm, neizlaižot diriģenta rokas 
no skatiena ne sekundes desmitdaļu.

Lielā fināla dienā LU zumēja kā 
spiets. Skatītāju vēlme redzēt Karus bija 
liela; bija brīži, kad nācās palikt aiz aulas 
durvīm. Pirmie agri no rīta sacensības 

sāka seniori, tad vīru un sievu kori, un 
kā pēdējie – jauktie kori. Starptautiskajai 
žūrijai bija ko turēt, izvēloties labākos.

Viena no manām mīļākajām kora 
tradīcijām pirms kāpšanas uz dēļiem ir 
kora sastāšanās ciešā aplī, kad aiztaisi 
acis, jūti kora biedra plecu, vibrāciju 
un piekonektējies diriģenta kanālam. 
Un tad, kad atveras aulas durvis, ko-
rists ar smaidu un lepni paceltu galvu 
dodas iekšā, lai 15 minūtēs parādītu to 
labāko no daudzu nedēļu darba. Gaisā 
vibrē spriedze, rūgteni smaržo mazliet 
vītušas bērzu meijas... Daudz mik-
rofonu, kameru, cilvēku. Turpat aulā 
sēž arī Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis un kultūras ministre Dace 
Melbārde. Mēs šajā Karu finālā bijām 
kā skaisti dabas bērni – izdziedājām 
par savām saknēm, ziediem un rasu – 
skaistas, muzikālas dziesmas bez bun-
gošanas, šova, staigāšanas, šņākšanas, 
locīšanās, kaukšanas, buršanās, Pēr-
kontēva piesaukšanas un citiem māks-
linieciskiem paņēmieniem. Un klausī-
tāji aizvien nemāk izslēgt telefonus.

Rezultātu gaidīšana, dziedot un 
dejojot LU aulā, postfolkloras grupas 
Rikši pavadībā, paziņošana un laureā-
tu apbalvošana ievilkās pēc pusnakts. 
Tāpēc tieši Dziesmu karu finālisti bija 
pirmie, kas simtgades Dziesmu svēt-
kus sagaidīja un atklāja ar Sigvarda 
Kļavas diriģētajām Dziedot dzimu, 
dziedot augu un Gaismas pili. 
1. jūlijs. Svētku gājiens un 
Atklāšanas koncerts

Mūsu korim bija paveicies būt vie-
nam no pieciem koriem, kas izdziedāja 
svētku Atklāšanas koncertu no skatu-
ves kā dāvanu visiem svētku dalībnie-
kiem. Mūsu diriģents Jānis Ozols bija 
šā koncerta mākslinieciskais vadītājs, 
tāpēc centāmies viņu atbalstīt, cik 
vien iespējams. Koncerta mēģināju-
mi notika jau pirms svētkiem. Tie bija 
kolosāls enerģijas lādiņš – izdziedāt 
skaistākās koru dziesmas ar tādiem 
tautā populāriem solistiem kā Renārs 
Kaupers, Intars Busulis, Daumants 
Kalniņš, Aminata (un vēl un vēl) un 
instrumentālistiem. Un cik selfiju un 
video vien tapa ar māksliniekiem!

Pēc agrajām Karu rīta svinībām 
mēģinājums Skonto stadionā nebija 
možs. Kamēr pūta vējš un neliels smi-
dzeklis, liela daļa no mums cīnījās ar 
miegu, bija grūti nostāvēt, bet Liepājas 
Simfoniskā orķestra, solistu un Ozola 
priekšā nācās saņemties. Dažs labs pat 
paguva nosnausties uz podestiem, bet 
kā zināms, – kas guļ, tas negrēko.

Atšķirībā no citiem gadiem, svēt-
ku gājiens notika atklāšanas dienā ar 
mainītu maršrutu, beidzoties Skonto 
stadionā, nevis pie Dailes teātra. Svēt-
ku gājiens man vienmēr ir bijis īpašs 
moments, kad tik daudz skaistu cilvē-

ku visu latvju krāsu straumē kā mir-
dzoša čūska izvijas cauri Rīgai. Tur ir 
smaidi, urravas, dziesmas un dejas. Un 
šogad arī vējš negantnieks; cik meitām 
gandrīz nocēla vainadziņus!

Sākoties Atklāšanas koncertam, 
stadions ņurdzēja, ņirbēja, čabēja, šal-
ca, urdēja. Un tad, pirmās nošu ska-
ņas, un sākas vairāk nekā divu stundu 
muzikālās viļņošanās. Nu kā gan var 
neviļņoties līdzi Ešenvalda Dvēseles 
dziesmai vai Kauperam Manā dzies-
mā vai Liepiņa Zibsnī zvaigznes? Līdz 
asarām dalībnieki plecu pie pleca no 
sirds dzied līdzi, deju kolektīvi dejo. 
Daudzas reizes tika saukts – atkārtot, 
atkārtot! – ...bet acīmredzot televīzija 
bija atvēlējusi ierobežotu laiku.

2. jūlijs. Atpūta
Laimīgs bija tas, kurš nākamā rītā 

varēja gulēt, cik sirds kāro! Šī brīvā 
diena bija kā balzams dvēselei un arī 
sāpošajām kājām, kurām gājiena laikā 
bija sarūpētas četras jaukas tulznas.
3. jūlijs. Sadziedāšanās nakts 
mēģinājums

Tā kā Jānis Ozols bija arī Sadziedāša-
nās nakts mākslinieciskais vadītājs, tad, 
protams, arī šajā pasākuma daļā mums 
tika piešķirta loma. Jau iepriekš estrādes 
Sadziedāšanās nakts virtuālajam korim 
bijām iedziedājuši fonu dziesmai Tumša 
nakte zaļa zāle. Pēc svētku koncepci-
jas – Sadziedāšanās nakti bija jāatklāj 
ar četrbalsīgām tautasdziesmām, kas ir 
latviešu kordziedāšanas pamats. Tāpēc 
satikāmies pieslīpēt klasiskās un dina-
miskās Rīga dimd, Krauklīt’s sēž ozolā, 
Kur tu skriesi, vanadziņi. Pārējās jaukās 
dziesmas nošu burtnīcā pa 5 eiro gabalā 
pietaupījām estrādes pirmreizīgumam.
4. jūlijs. Jaunās estrādes 
iemēģināšana

Tā kā koristiem mēģinājumi vēl ne-
bija sākušies, bet mūsu korim bija ska-
ņu mēģinājums Sadziedāšanas naktij, 
tad 4. jūlija vakarā beidzot jauno estrādi 
varēja skatīt vaigu vaigā. Ak, cik bezga-
la plaša un skanīga, balta un bez koka 
soliņiem! Tad, lūk, kāpēc dalībniekiem 
svētku kulītēs bija ievietoti padibeņi!

Ļoti tīkama izskatījās arī jaunā ska-
tītāju zona ar svaigajiem soliem un zālā-
ju. Un jau pēc pāris dienām uz viena no 
tiem pamanīju uzrakstu Anita. Bet mana 
sirds visstraujāk iepukstējās, kad skatī-
tāju zonas aizmugurē ieraudzīju tās gala 
pārbūvi. Tajā brīdī latviešu klasiskās 
filmas izteiciens – Kultūra, sievasmāt, 
sākas no mazmājiņas! – ieguva jaunas 
krāsas. Beidzot aromātisko plastmasas 
būdu ēra ir beigusies – to vietā solīdi la-
bierīcību angāri ar papīru, ūdeni, ziepēm 
un roku salvetēm, kas neizbeidzās arī 
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2018. gada  1. jū-
lijā XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku gājienā 
Latvijas Diplomātiskais 
koris Rīgas ielās nesa 

vēsturisku Latvijas sūtņa Amerikas 
Savienotajās Valstīs (ASV) karogu, 
kas ir gandrīz tikpat sens kā Latvijas 
valsts – tam ir 95 gadi.

Karogs Latvijas brīvvalsts laikā un 
arī okupācijas gados ir bijis Latvijas sūt-
niecības ASV vadītāja amata atribūts. 
Latvijas sūtniecība ASV tika atvērta 
1922. gadā, savukārt 1923. gadā tika 
pieņemts Likums par Latvijas valsts, 
tirdzniecības, amata personu un atse-
višķu iestāžu un karakuģu karogiem.

Šo karogu Ārlietu ministrijai no-
deva vēstnieks Jānis Lūsis – kopš 
1986. gada diplomāts sūtniecībā Va-
šingtonā, savukārt pēc valsts neatkarī-
bas atgūšanas bija Ārlietu ministrijas 
dienestā, vēstnieks Lielbritānijā, Īrijā, 
Kanādā, Itālijā, Sanmarīno un Maltā.

Kā zināms, Latvijas un ASV diplo-
mātiskajām attiecībām bija lemts spēlēt 

unikālu lomu visā Latvijas ārlietu die-
nesta vēsturē. ASV valsts sekretāra Sam-
nera Velsa (Sumner Welles) 1940. gada 
23. jūlija deklarācija noteica Baltijas 
valstu okupācijas neatzīšanas politiku 
no ASV puses līdz pat 1991. gadam un 
nodrošināja Baltijas valstu pārstāvniecī-
bu pastāvēšanu Vašingtonā. Latvijas sūt-
niecība Vašingtonā bija vienīgā Latvijas 
valsts sūtniecība ārvalstīs, kas turpināja 
darboties visā Latvijas okupācijas laikā.

Latvijas Diplomātiskais koris ir di-
bināts 2016. gada 26. janvārī, Latvijas 
valsts starptautiskās atzīšanas de iure 

95. gadadienā, tā dēvētajā Diplomātu 
dienā. Korī dzied Latvijas diplomāti, 
Ārlietu ministrijas darbinieki, viņu 
ģimenes locekļi un draugi. Šie ir kora 
pirmie Vispārējie latviešu Dziesmu un 
deju svētki, kuros tiesības piedalīties 
iegūtas diriģentes Katrīnas Jēkabso-
nes vadībā, koru skatē saņemot 1. pa-
kāpi A grupas Rīgas jaukto koru vidū. 
Latvijas Diplomātiskā kora dalībnieki 
gājienā dosies dažādos tautastērpos, 
simboliski reprezentējot kultūrvēstu-
riski daudzveidīgos Latvijas novadus.

LR Ārlietu ministrija

visu svētku laikā. Paldies arhitektiem!
5., 6., 7. jūlijs.
Kopkora mēģinājumi

Rīta agrumā, kamēr ar korbiedriem 
randiņsektorā tiek tiesātas kolektīvās 
brokastis, estrādi enerģiski nepagur-
stoši (visas dienas) pieskandina Jāņa 
Baltiņa balss, koriģējot koristu stāša-
nos, bīdīšanos, rindošanos, noiešanu.

Pirmais vārds, kas nāk prātā no mē-
ģinājumiem, – karsti! Un visās šā vārda 
nozīmēs. Estrāde izsenis koristu aprin-
dās tiek dēvēta par pannu, kur vienmēr 
var dabūt simpātiskus latvju rakstu 
iedegumus un apdegumus. Nākamās 
dienās visi jau gudrāki un bruņojušies 
krēmiem, garročiem, dažāda kalibra ce-
purēm un ūdeni. Aizvien dziesmu star-
pās koristi mēģina aizšmaukt uz tualeti, 
un vadītāji rājas: Koris, beidziet staigāt! 

Arī diriģenti bija karsti iedegušies. 
Katrs savai dziesmai vēlas piešķirt īpa-
šo spožumu – strādā gan palēkdamies, 
gan basām kājām, gan rājoties uz kop-
kori. Bet mēs zinām – koncertā būs!
7.–8. jūlijs Ģenerālmēģinājums 
un Dziesmu svētku noslēguma 
koncerts

Nevar šos koncertus nodalīt, jo, kaut 
arī ģenerālmēģinājumā neteica runas, 
nedejoja dejotāji un bija pāris mazas ķi-
beles, tomēr koncerti bija ļoti līdzīgi, arī 
emocionāli. Sākot ar mirkli, kad tautas-
tērpā, skaistāko ziedu vainagu galvā ar 
vīru roku rokā dodies pa karogiem rotātu 
Mežaparka aleju uz estrādi. Tad aizska-

tuvē nepacietīgā 
gaidīšana, kad varēs 
uznākt koru dāmas 
pie Ērika Ešenvalda 
Krustiem zvaigznes 
debesīs. Un tad tiek 
ienests un uzvilkts 
mastā Latvijas ka-
rogs, skanot Karo-
ga dziesmai. Tad 
Latvijas himna, un 
dziedāšanas svētki 
ir sākušies.

Nezinu, vai var 
īsti aprakstīt tās 
emocijas, kas vir-
moja gaisā. Man 
personīgi ļoti īpa-
šas bija Tēvs Mūsu 
un Lauztās prie-
des. Domāju, ka 
katram no vairāk 
nekā 16 000 dalīb-
nieku tās ir citādas, jo koncerta dienā 
cauri svētku programmai katram bija 
ejams savs zvaigžņu ceļš, aizkustināja 
citi vārdi un zinu, ka mana kora otro altu 
rindā katra raudājām citā vietā, daloties 
mutautiņiem. Beigās Pūt, vējiņi, un atkal 
kas skaists ir paskrējis kā viens mirklis.

Tad vēl tikai varena sadziedāšanās 
un sadancošanās visas nakts garumā. 
Zinu, ka daudzi mani kora biedri uz 
milzīga emocionāla pacēluma bija vie-
ni no pēdējiem, kas pabeidza svētkus 
estrādē. Malači!

Izdziedot savus trešos Dziesmu svēt-
kus, esmu pārliecināta, ka estrādē kāpšu, 
cik vien ilgi spēki un Dieviņš ļaus – mūžu 
mūžos, baltās zeķēs, savai dzimtenei. Ar 
dziesmu mēs, latvieši, varam visu.

Nosūtu vissirsnīgākos sveicienus 
saviem draugiem Austrālijā: Danielai 
un bērniem no Adelaides, bijušajiem 
kora Muklājs biedriem Kristapam un 
Adelei Brisbanē un visām studenšu 
korporācijas Zinta loceklēm!

Evija Martukāne-Laganovska
Laikrakstam „Latvietis“

Raksta pirmpublicējums interneta 
žurnālā „Satori“, www.satori.lv.

1 Dziesmu svētku tūrists – kordziedā-
tājs, kas dziesmu mīl tikai Dziesmu 
svētku gados.

2 Oficiāli šogad Koru kari tika pārdē-
vēti par Dziesmu kariem.

3 Mūziķis Mesa plašāk pazīstams kā 
Gacho.

Simtgades Dziesmu svētki...
Turpinājums no 6. lpp.

Latvijas karoga pacelšana Noslēguma koncerta ģenerāl-
mēģinājumā 7. jūlijā.
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Diplomātiskais koris Dziesmu svētku gājienā
Nesa vēsturisku Latvijas sūtņa ASV karogu

Vēsturiskais Latvijas sūtņa ASV karogs.
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Noslēdzot XXVI Vis-
pārējos latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkus, 
aizvadīta vērienīga Sa-
dziedāšanās nakts – pir-
mo reizi Latvijas vēsturē 
dalībniekiem Mežaparka 

lielajā estrādē uz ekrāniem pievienojās 
vēl vairāki simti dziedātāju – virtuālais 
koris. Ar unikāla tehnoloģiju risinājuma 
starpniecību – balss spēli DzieDot, tautā 
tik iemīļotā tautas dziesma Tumša nakte, 
zaļa zāle izskanēja par 450 balsīm spēcī-
gāk virtuālā kora dalībnieku izpildījumā.

„Dziesmu svētkos mēs svinam to, 
ka esam dziedātāju tauta – mēs svinam 
mīlestību uz dziesmu, kopības un vieno-
tības sajūtu, sava latviskā gara spēku. 
Tāpēc jo īpaši liels ir mans gandarījums 
izveidot pirmo Dziesmusvētku virtuālo 
kori, kas uz Dziesmusvētku lielās estrā-
des ļāva nokļūt arī tiem, kam koris līdz 
šim bijis vien neizsapņots sapnis. Esmu 
gandarīts, ka ar balss spēli „DzieDot“ ir 
izdevies popularizēt četrbalsīgo dziedā-
šanu un darīt to mūsdienīgi un atraktīvi, 
uzrunājot jauniešus un plašāku sabiedrī-
bu ārpus Dziesmusvētku kopienas,“ stās-
ta spēles DzieDot līdzautors, diriģents, 
Dziesmusvētku Sadziedāšanas nakts 

mākslinieciskais vadītājs Jānis Ozols.
Viedtālruņu lietotne jeb balss spē-

le DzieDot ir XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku lieldrau-
ga Swedbank pienesums, lai iedzīvinātu 
dziedāšanas tradīciju un sekmētu dzie-
dātprasmes apguvi viegli, mūsdienīgi 
un ar prieku. Spēle jebkuram spēlētājam 
palīdz attīstīt dziedātprasmi un pārliecību 
par sevi kā dziedātāju, mācoties latviešu 
tautasdziesmas. Nepilnu trīs mēnešu laikā 
balss spēle lietotāju tālruņos ir lejupielā-
dēta 40 000 reižu. Jaunā spēle tās lietotā-
jiem ne tikai palīdzējusi apgūt četrbalsīgas 
dziedāšanas prasmi, bet arī ļāvusi piedalī-
ties svētkos līdz šim nebijušā veidā, vairāk 
nekā 450 dziedātājiem ar savu dziedāju-
mu virtuāli nokļūstot uz lielās Mežaparka 
skatuves Sadziedāšanās naktī.

„Daudziem no virtuālā kora dzie-
dātājiem šis bija viņu pirmais koris. Viņi 
dziedāja, lai pierādītu, ka dziedāt var 
iemācīties ikviens, ja vien to vēlas. Viņi 
dziedāja, lai iedvesmotu dziedāt citus un 
lai dziedātu mūsu bērni, jo bērni mācās 
no mums. Viņi dziedāja, lai turpinātos 
mūsu tradīcijas,“ par Dziesmusvētku vir-
tuālā kora misiju stāsta Dziesmu un deju 
svētku lieldrauga Swedbank Korporatīvo 
attiecību vadītāja Adriāna Kauliņa.

„Ja pirms pāris mēnešiem man 
kāds būtu teicis, ka piedalīšos Dzies-
musvētkos – turklāt kā daļa kora, vien 
neticībā pasmaidītu. Nekad neesmu ne 
dziedājis korī, ne dejojis, taču mans 
lielākais prieks, pašam izmēģinot balss 
spēli „DzieDot“, bija redzēt interesi 
manu bērnu acīs. Tad nu kora sastāvā 
esmu gan es, gan mans dēls, gan viņa 
draugi,“ pieredzē dalās Māris Matre-
vics, Dziesmusvētku virtuālā kora bass.

Dziesmusvētku virtuālā kora video 
veidojusi māksliniece Katrīna Neibur-
ga, atšķirīgas vizualizācijas veidojot uz 
pieciem lielizmēra estrādes ekrāniem. 
Sadziedāšanās naktī, dziesmas Tumša 
nakte, zaļa zāle atskaņošanas laikā, uz 
vietas esošajiem dalībniekiem Mežapar-
ka lielajā estrādē uz ekrāniem ierakstā 
pievienojās tie dziedātāji, kas balss spē-
lē DzieDot bija iedziedājuši šo vienu no 
latviešu mīlētākajām tautasdziesmām.

Plašāka informācija par spēli un 
tās lejupielādes iespējām savos vied-
tālruņos atrodama spēles mājaslapā 
www.dziedot.lv.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Svētdien, 8. jūlijā, ar 
koncertu Zvaigžņu ceļā 
un Sadziedāšanās nakts 
noslēgušies XXVI Vis-
pārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētki. Lat-
viešu komponistu kora 
dziesmas un instrumen-

tālos skaņdarbus, latviešu skatuviskās 
dejas izpildīja 16 500 jaukto, sieviešu, 
vīru un senioru koru dziedātāji, 1200 
dejotāji un 1500 pūtēju orķestru mū-
ziķi, solisti. Koncerta virsdiriģenti – 
Kaspars  Ādamsons,  Aira  Birziņa, 
Gints  Ceplenieks,  Ivars  Cinkuss, 
Agita  Ikauniece,  Mārtiņš  Klišāns, 
Sigvards  Kļava,  Māra  Marnauza, 
Andrejs  Mūrnieks,  Māris  Sirmais, 
Ints Teterovskis, Ilze Valce, Romāns 
Vanags, Goda virsdiriģenti – Terēzi-
ja Broka, Jānis Erenštreits, Andrejs 
Jansons, Juris Kļaviņš, Jēkabs Ozo-
liņš,  Arvīds  Platpers,  Edgars  Ra-
čevskis, Jānis Zirnis.

Noslēguma koncerta dalībniekiem 
ieeja Lielās estrādes teritorijā bija jau 
no plkst. 16.00.

Skatītāji tika aicināti uz koncertu 
doties ar velosipēdu, kājām vai sa-
biedrisko transportu, personisko au-
totransportu novietojot citur pilsētā. 
Mežaparka Lielās estrādes un Dau-
gavas stadiona tuvumā skatītāju per-

sonīgajiem transportlīdzekļiem auto-
stāvvietu nebija. Atbilstoši pasažieru 
plūsmai, tika organizēti papildu reisi 
11. tramvaja maršrutā. 3. trolejbusa 
maršruts no plkst. 16.00 tika pagari-
nāts līdz Mežaparkam un kursēja kā 
3a. trolejbusa maršruts Centrāltir-
gus – Sarkandaugava – Mežaparks. 
Reisi tika organizēti atbilstoši pasažie-
ru plūsmai. Tāpat, atbilstoši pasažieru 
plūsmai, pirms un pēc noslēguma kon-

certa tika nodrošināti papildu reisi 9. 
un 48. autobusa maršrutā.

Tā kā vakarā gaisa temperatūra 
jūtami pazeminājās, un koncerts bei-
dzās pusnaktī, apmeklētāji tika aicinā-
ti saģērbties attiecīgi laika apstākļiem, 
paņemt līdzi siltākas jakas un pledus.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja

„Zvaigžņu ceļā“, „Sadziedāšanās nakts“
Izskanējis Dziesmu un deju svētku noslēguma koncerts

Noslēguma koncerts „Zvaigžņu ceļā“.
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Aizvadīta Dziesmusvētku Sadziedāšanās nakts,
Piedaloties virtuālajam korim 
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No  29.  jūnijā 
plkst. 16.00 izstāžu zālē 
Rīgas mākslas telpa bij 
skatāma XXVI Vispā-
rējiem latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkiem 
veltīta tautas lietišķās 

mākslas izstāde Radītprieks. Tā pulcēja 
vairāk nekā 1100 meistaru, kas darbo-
jas 125 tautas lietišķās mākslas kolektī-
vos. Izstāde notika Latvijas simtgades 
programmas ietvaros. Savukārt 26. jū-
nijā Galerijā Centrs tika atklāta izstāde 
ROTĀT:IES, kas sevī apvieno dažādus 
izteiksmes līdzekļus – gan foto, gan īs-
tas rotas, gan skaistus tērpus un dekora-
tīvus skatlogus. ROTĀT:IES vienlaicīgi 
ir aicinājums apmeklēt XXVI Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētku tautas lietišķās mākslas izstādi 
Radītprieks Rīgas mākslas telpā.

Izstādē Radītprieks vienkopus ap-
lūkojami audēju, rokdarbnieku, pinē-
ju, rotkaļu, kokgriezēju un keramiķu 
darbi. Tomēr tautas mākslas bagātības 
un daudzveidības atrādīšana nav vie-
nīgais izstādes mērķis. Ekspozīcija 
tautas lietišķās mākslas žanrus aicina 

uzlūkot kā kompleksa dzīvesveida un 
zināšanu sistēmas dažādas šķautnes.

Zināšanas ir viens no centrālajiem 
izstādes motīviem. Visās tautas lietišķās 
mākslas jomās ir nepieciešama precizi-
tāte, ko mūsdienu skatītājs ne vienmēr 
novērtē. Lai izgatavotu izcilu kokli, pie-
na krūzi vai segu, meistaram labi jāpa-

zīst dabas materiāli, jāredz to iespējas. 
Tās ir zināšanas, kas izkoptas paaužu 
paaudzēs un ir nododamas tālāk. Jaun-
rade veidojas kā organiska tradīcijas 
sastāvdaļa – tā balstās nevis tradīcijas 
noliegumā, bet gan papildināšanā un in-

„Radītprieks“
Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku tautas lietišķās mākslas izstāde

Katrs trešais Dzies-
mu un deju svētku da-
lībnieks informācijas 
iegūšanai par Svētku 
norisi izmantoja mobilo 
lietotni Svētki, liecina 
tās izstrādātāja SQU-

ALIO apkopotie dati. Šāda mobilā 
lietotne skatītājiem un dalībniekiem 
svētkos bija pieejama pirmo reizi, to 
lejupielādēja gandrīz 15 000 lietotāju, 
un tajā bija iekļauta aktuālā informā-
cija par svētku norisi, personalizēts 
pasākumu grafiks ar norises vietām, 
jaunumi, pasākumu video un cita ak-
tuālā informācija.

Svētku dalībnieki visaktīvāk lie-
tojuši sadaļas ar personalizēto in-
formāciju – pasākumu grafikiem, 
ēdināšanas vietām un citu praktisku 
informāciju, kas apliecina, ka šāds di-
gitāls svētku plānotājs ir noderīgs at-
balsta instruments.

„Esam gandarīti, ka Svētku da-
lībniekiem varējām nodrošināt indi-
vidualizētu, praktiski noderīgu infor-
māciju, turklāt nodrošinot dalībnieku 
personisko datu aizsardzību. Šī ir bi-
jusi laba pieredze, ko noteikti vērts at-
tīstīt nākamajos Svētkos,“ vērtē Svēt-
ku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

„Dziesmu un deju svētki bija brī-
nišķīgs emocionāls piedzīvojums 
simtiem tūkstošu svētku skatītāju. Ir 
prieks, ka varējām sniegt kaut nelielu 

pienesumu, lai atvieglotu ikdienu svēt-
ku dalībniekiem, kuri mūs pārsteidza, 
aizkustināja un sajūsmināja nedēļas 
garumā,“ saka Sandis Kolomenskis, 
SQUALIO valdes priekšsēdētājs.

Lietotnes izstrādātājs ir Dziesmu 
un deju svētku atbalstītājs, Svētku re-
ģistrācijas sistēmas izstrādātājs, Cul-
tureTech virziena attīstītājs Latvijā – 
informācijas tehnoloģiju uzņēmums 
SQUALIO.

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 Vis-
pārējos 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

Mobilā lietotne „Svētki“
To izmantojis katrs trešais Dziesmu un deju svētku dalībnieks

Mobilā lietotne „Svētki“.

Tautas lietišķās mākslas izstāde „Radītprieks“.
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2018. gada  28. jū-
nijā  ārlietu ministrs 
Edgars  Rinkēvičs Val-
mierā atklāja Pasaules 
latviešu ekonomikas un 
inovāciju forumu.

Uzrunājot foruma dalībniekus, 
E. Rinkēvičs izteica pateicību Pasau-
les Brīvo latviešu apvienībai (PBLA) 
par tās iniciatīvu pirms 5 gadiem uz-
sākt šādu forumu ciklu, lai piesaistītu 
Latvijas diasporas uzņēmējus taut-
saimniecības attīstībā Latvijā.

„Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovāciju foruma nozīmība šo 
gadu gaitā ir tikai augusi: mēs Lat-
vijā arvien vairāk izmantojam mūsu 
diasporas potenciālu visdažādākajos 
veidos – ne tikai kā investorus, bet 
arī tehnoloģiju pārnesē un pētniecībā. 
Zīmīgi, ka pirmie divi forumi notika 
Rīgā, bet pēc tam Austrālijā un ASV, 
lai tagad atgrieztos atkal Latvijā. Ir 
simboliski, ka šoreiz par foruma no-
rises vietu izvēlēta Valmiera – viena 
no dinamiskākajām Latvijas pilsētām. 
Pēdējo gadu straujā tautsaimniecī-
bas izaugsme mums īpaši aktualizē-
jusi darbaspēka pieejamības un līdz 
ar to arī remigrācijas jautājumu. Arī 
straujā ekonomikas attīstība Valmierā 
radījusi pieprasījumu pēc visa veida 
speciālistiem. Viss augšminētais radis 
atspoguļojumu jaunajā Diasporas li-
kumā, kas Saeimā ir pieņemts pirmajā 
lasījumā. Jaunais Diasporas likums 
iezīmē pašvaldību centrālo lomu mūsu 
ārvalstīs dzīvojošo tautiešu piesaistē, 
lai straujāk augošo pašvaldību uzņē-
mēji spētu piesaistīt arī nepieciešamos 
speciālistus, kas daudzviet uzņēmu-
miem vairs neļauj pilnvērtīgi attīstī-

ties,“ pauda ministrs.
Ārlietu ministrs aicināja veidot cie-

šāku sadarbību starp Latvijas institū-
cijām un diasporas organizācijām, kas 
tādējādi var paplašināt Latvijas eks-
porta iespējas. „Tādēļ mani priecē, ka 
foruma ietvaros notiek reģionālo uz-
ņēmēju un citu profesionāļu tīklošanās 
pasākumi, kurus Eiropā, piemēram, ir 
organizējusi Eiropas Latviešu apvie-
nība,“ nobeigumā sacīja E. Rinkēvičs.

Informācijai
Forumu organizē Pasaules Brīvo 

latviešu apvienība, Latvijas Repub-
likas Ārlietu ministrija, Valmieras 
pilsētas pašvaldība un biedrība Val-
mieras Attīstības aģentūra. Pasaules 
latviešu ekonomikas un inovāciju fo-
rums norisinās jau piekto reizi, un līdz 
šim tas noticis Latvijā, kā arī Austrāli-
jā un ASV.

LR Ārlietu ministrija

terpretācijā. Tautas mākslas meistaram 
jābūt radošam zināmu noteikumu ietva-
ros. Izstāde Radītprieks cenšas izcelt un 
parādīt palielinājumā šīs dimensijas, kas 
cilvēkam, kurš tautas mākslu lieto, nevis 
rada, var paslīdēt garām nepamanītas.

Izstādes laikā tapa tautas mākslas 
meistaru veltījums mūsu valsts jubile-
jā, pavisam ikdienišķs sadzīves priekš-
mets – grīdas celiņš. To Tautas lietišķās 

mākslas studijas Rīdze – vadītāja un 
audēja Māra Maniņa virsvadībā veidos 
vairāki desmiti audēju no dažādiem 
Latvijas novadiem. Tas tika darināts tra-
dicionālajā un Latvijā plaši izmantotajā 
rožceliņa aušanas tehnikā. Katrs audējs 
Simtgades celiņā ieauda savu krāsu, jos-
lu, rakstu – savu vēlējumu Latvijai.

Izstādes dalībnieki ir Latvijas tau-
tas lietišķās mākslas studiju meistari 
un individuāli strādājošie meistari. 
Ekspozīcijas dizainu veidojusi Dd stu-
dio radošā komanda: Jānis Mitrēvics, 

Miks  Mitrēvics,  Dāvids  Mitrēvics, 
Ilze Zigerte, Artis Svece. Pati izstāde 
tapa Latvijas Nacionālajam kultūras 
centram sadarbībā ar Rīgas pašval-
dības Kultūras iestāžu apvienību. Iz-
stādes ir skatāma līdz 26. augustam, 
Dziesmu un deju svētku laikā dalīb-
nieki, izrādot savas Dalībnieka kartes, 
varēja apmeklēt izstādi bez maksas.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja

„Radītprieks“
Turpinājums no 9. lpp.

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums
To atklāja ārlietu ministrs 

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs at-
klāj Pasaules latviešu ekonomikas un 
inovāciju forumu Valmierā.
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Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju 
forumā Valmierā.
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Latvijā, 9. jūlijā, tika 
atklāta pasaules latviešu 
organizācijas Daugavas 
Vanagi Centrālās Val-
des (DV CV) sēde, kura 
notiek Rīgā no 9.-11. jū-
lijam. Svinīgais atklāša-

nas pasākums noritēja Rīgas Latviešu 
biedrības namā. Svētku programma sā-
kās ar dziesmām, tā izskanēja kā mazs 
Dziesmu svētku turpinājums, jo koris 
Daugavas Vanadzes piedalījās nupat 
arī Dziesmu svētku lielajos pasākumos, 
bet šodien koristes tautas tērpos diri-
ģentes Ārijas Zeltiņas vadībā dziedāja 
uz Rīgas Latviešu biedrības skatuves.

Pasākumu ievadot, gods tika pa-
rādīts Latvijas karogam, nodziedāta 
Latvijas himna un Daugavas Vanagu 
himna. Pasākumu svētīja un izjus-
tu runu teica bīskape Jāna  Jēruma 
Grīnberga, no Viļāniem bija atbrau-
kuši jaunie Vanadzēni, kuri kopā ar 
zālē klātesošajiem sēdes dalībniekiem 
deva svinīgo solījumu Latvijas karo-
gam. Pēc mūžībā aizgājušo DV biedru 
un karavīru pieminēšanas ar klusuma 
brīdi, Valsts prezidenta Raimonda Vē-
joņa, premjerministra Māra Kučinska, 
EP deputātes Ineses Vaideres, Dau-
gavas Vanagu goda biedra Variman-
ta Plūdoņa apsveikumus nolasīja DV 
priekšnieks Gunārs Spodris.

Savā runā DV priekšnieks Gunārs 
Spodris uzsvēra trīs galvenos darbus, 
kas darāmi arī turpmāk, Vanadzēnu 
kustības paplašināšana, atbalsts lat-
viešu valodas saglabāšanai, dalība 
piemiņas pasākumos Latvijas brīvības 
cīnītājiem.

Uzrunu deva Saeimas priekšsēdē-
tāja Ināra  Mūrniece, kura pateicās 

par Daugavas Vanagu darbiem Latvi-
jai un uzsvēra galvenās lietas, kuras 
būs nozīmīgas Latvijai šogad, tas ir 
NATO sammits un Saeimas vēlēša-
nas rudenī, kā galveno prioritāti minot 
Latvijas drošību un aizsardzību.

Aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis savā runā uzsvēra karavī-
ru lomu, viņu ticības Latvijai grūtajos 
kara laikos, kā arī pēckara periodā, lie-
lo nozīmi, pateicās ārvalstu tautiešiem 
par nenogurstošu atbalstu un Latvijas 
idejas uzturēšanu ilgajos okupācijas 
gados.

Daugavas Vanagi Latvijā priekš-
nieks Andrejs Mežmalis uzsvēra, ka 
tautai ir jābūt savai tēvu zemei, savai 
mātes valodai un mantojumā nodotai 
kultūrai, pieminēja tos, kas bijuši pašā 
Daugavas Vanagu organizācijas sāku-
mā; tie bija jaunieši, toreiz karā ierautie 
un no Latvijas kara dēļ svešumā nonā-

kušie. Viņš nodeva sveicienus no DV 
Latvijā visiem Daugavas Vanagiem.

Pasākuma turpinājumā klātesošos 
uzrunāja Okupācijas muzeja biedrības 
vadītājs Valters Nollendorfs, kurš 
savā runā pastāstīja par Brīvības pie-
minekļa veidošanu Zēdelgemā.

Sveicienus klātesošajiem nodeva 
ģenerālis Juris Vectirāns, kā arī Aus-
trālijas Daugavas Vanadžu priekšnie-
ce Ilga  Vēvere. Ziedus visiem runā-
tajiem pasniedza Daugavas Vanadžu 
priekšniece Klāra Mētra. Pasākuma 
noslēgumā nelielu koncertu ar dzejas 
lasījumu un dziesmām sniedza koris 
Daugavas Vanadzes. Nākamajās die-
nās notiks DVCV sēde un kopīgi pa-
sākumi, šodien tika nolikti ziedi pie 
Brīvības pieminekļa.

Silvija Kaugere
DVL informācijas nozares vad.

Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde
Svinīgā atklāšana Latviešu biedrības namā Rīgā

Koris „Daugavas Vanadzes“ diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā dzied Daugavas 
Vanagu Centrālās Valdes sēdes svinīgajā atklāšanā.
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nomērdēšanas. Šī tēloja apvainoto. Bet 
tā kā es samaksāto naudu atpakaļ ne-
prasīju, tad šķīrāmies bez asins izlieša-
nas. Jūs droši vien neticēsiet, bet nu jau 
sešus ar pus gadus brokastīs ēdu tikai 
vienu šķēli maizes – bez sviesta. Vaka-
riņās tāpat! (Smērēju virsū marmelādi 
vai zapti.) Bļodiņu ar auzu pārslu put-
ru man draudzīgi virtuvnieki piepilda 
līdz malām. Kad, apmēram, trešdaļa ir 
noēsta, es iemetu iekšā četras žāvētās 
plūmes, divas ēdamkarotes medu, tādu 
pašu mēru zemeņu zapti un tad visu sa-
maisu un sašūmēju, tā kā iznāk atkal 
pilna bļoda un tad tikai klopņiju iek-

šā – ar baudu. Vēders pilns un atraugas 
ir saldas. Šķēle maizes īstenībā vairs 
nemaz neprasās, bet noēdu to tā vai tā – 
vairāk spīts pēc, nekā gribēšanas pēc.

Kā jau pieminēju, tāda pati norma 
maizei ir man ieteikta arī vakariņās – 
viena šķēle. Tas nu mani neuztrauc 
nemaz, jo pēc zupas paēšanas, kāds 
vai kāda staigā apkārt pie galdiņiem 
ar lielu paplāti. Uz paplātes vairākas 
šķirnes siera, šķiņķa šķēlītes, aknu 
desa, dūmu desa, desas, kurām vārdu 
nezinu, šprotes un dažādi dārzāji.

Mana dietēšana nav klāt, un nekur 
nav rakstīts, ka viss, ko ēdu, ir jāuzliek 
uz tās maizes šķēles. Nu tad jūs varat 
iedomāties, kas nonāk uz mana šķīvja 
blakus maizes šķēlei bez sviesta.

Mans draugs Krišs domā, ka es ap-
mānot tikai pats sevi, jo to dietēšanu 
jau es pats esot aicinājis, neviens to 
neesot ne ieteicis, ne uzspiedis. Sava 
taisnība jau nu Krišam ir, bet viņš ne-
saprot, cik laba dūša ir vecītim, kas 
dzīvo vienmuļu dzīvi, apiet ar līkumu 
nosacījumiem, ko viņam nosaka jauna, 
smuka dāma. Ka pats to dāmu aicināju 
un pats maksāju, tas jau to lietu padara 
vēl jocīgāku; vai ne? Krišam vienkārši 
nav humora izjūtas – tas viss. Bet vai 
man nav vienalga, ko saka Krišs? Kad 
būšu pazaudējis kādus piecus kilogra-
mus, tad uztaisīšu večerinku un Krišu 
uz to nelūgšu – vot kā!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Veselības labad...
Turpinājums no 2. lpp.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $34.
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Grāmatu sērija Letoni-
kas bibliotēka papildināta 
ar saturīgu un poligrāfiski 
pievilcīgu izdevumu par 
vairākām Vidzemes lībie-
šu dzimtām no 18. gad-
simta līdz mūsu dienām. 

Tās autore ir Limbažu muzeja krājuma 
glabātāja Rasma Noriņa, bijusī pāleniete 
un viena no LZA akadēmiķa Saulveža 
Cimermaņa centīgākajām skolniecēm.

Iepriekšējās grāmatas Letonikas bib-
liotēkas plauktā, kas veltītas kultūrvēs-
tures avotiem, piemēram, Alūksnes no-
vadam (2013), Mālpils novadam (2016), 
Radošie malēnieši un viņu valoda (2010) 
vai Kultūrvēstures avoti un Latvijas pie-
kraste (2009) bija daudzu vai vismaz 
divu autoru kopdarbs. Bez savu kolēģu 
padoma, atsaucības un priekšgājēju vei-
kuma savu ieceri neīstenotu arī Rasma 
Noriņa. Viņa cauri gadu desmitiem 
mērķtiecīgi izsekojusi konkrētu lībiešu 
dzīves gaitām šajā novadā un aiz tā ro-
bežām. Neskatoties uz to, ka vienam no 
tiem, par pēdējo Vidzemes lībieti uzska-
tītājam Gustam Bisniekam dzejoli veltī-
jis Auseklis vēl tālajā 1868. gadā.

Vidzemes lībieši ir samērā plašs 
jēdziens, jo tie apdzīvojuši triju Latvi-
jas upju krastus – Daugavas, Gaujas un 
Salacas. Kultūrvēsturniece R. Noriņa 
šajā grāmatā, kuras vāks veidots pēc 
Tallinas mākslinieka Augusta  Pecolda 
1864. gada zīmējuma, koncentrējusies uz 
četrām lībiešu dzimtām. Tie ir Bisnieki, 
Hirši, Priediņi un Martinsoni, kur vienas 
virtuālās dzimtas kokā vien personas 
skaitāmas tūkstošos. Pētniece raksta par 
Salacas lībiešu sīksto turēšanos pie savas 
valodas, kultūras un etniskās apziņas, 
lielā mērā balstoties uz Pēterburgas aka-
dēmiķa Andersa Šegrēna (1794 – 1855) 
veiktajiem pierakstiem Svētciemā 
1846. gadā. Jautāta, vai arī pašai kāda tie-
ša saikne ar šo mazo un spītīgo latvju ze-
mes pamattautu, Rasma Noriņa ar smai-
du atbildējusi: „Diemžēl Šegrēns nav bijis 
Mērniekos vai Alojas pusē, no kurienes 

nāk mans vecvectēvs...“
Autore, balstoties 

uz dažādām liecībām, 
pavēsta ne vien par kon-
krētiem lībiešiem laiku 
lokos, bet vēl vairāk par 
viņu pēctečiem. Jo „nav 
vairs veco lībiešu, gad-
simtu gaitā gandrīz izzu-
dusi valoda, bet dzimtu 
saknes ir stipras, tāpat 
kā atmiņa, kura glabā 
stāstus par vecajiem sen-
čiem...“, lasām izdevuma 
ievadvārdos. Lībieši, ņe-
mam no Kurzemes vai 
Vidzemes skatpunkta, 
saplūda ar latviešiem un 
bez naida pieskaņas va-
ram teikt, ka senā tauta 
asimilējās latviešos. Par 
laimi valsts kopējā kul-
tūras mantojuma kartē 
viņu atstātās pēdas nav 
smilšu aizpūstas. Svē-
tupes lībiešu upuralas 
fotografētas vēl LZA 
izbraukuma sesijās šajā 
gadsimtā. Pārsteidzoši 
daudz R. Noriņa spējusi 
pavēstīt par leģendāro un 
jau pieminēto Krista un 
Ievas Bisnieku dēlu Gus-
tu, par viņa daudzajiem 
pēctečiem. Izmantoti 
gan ev. luteriskās drau-
dzes laulāto un mirušo reģistra grāmatas, 
gan fotogrāfijas no ģimenes albumiem, 
gan Latvijas Valsts arhīva krājuma doku-
menti, gan autores guvumi ekspedīcijās 
uz vietām. Autores pateicības saraksts 
muzejiem, draudzēm, krātuvēm un pri-
vātpersonām par sniegto atbalstu grāma-
tas izdošanai runā pats par sevi.

Vidzemes lībiešu dzimtas veidots, 
acīmredzami respektējot Zinātņu aka-
dēmijas kultūrvēsturnieku patriarha 
Saulveža Cimermaņa ieteikumus un 
principus. Kā viens no pirmajiem šajā 

uzskaitījumā – balstīties uz pirmavotiem, 
pārbaudīt katru fiksējumu, kas atrauts no 
oriģināla. Apgāda Zinātne kārtējais izde-
vums apliecina faktu: latviešu grāmatnie-
cības kopaina nebūtu pilnīga bez pētnie-
ciskā aizrautībā izauklētiem un cieņpilni 
saviem lasītājiem pasniegtiem darbiem.

Lielākie maka turētāji jeb finan-
siālā atbalsta sniedzēji šajā reizē bijuši 
Valsts kultūrkapitāla fonds un Limba-
žu novada dome.

Voldemārs Hermanis
Laikrakstam „Latvietis“

„Vidzemes lībiešu dzimtas“
Grāmata par Vidzemes lībiešiem

rinās NATO klātbūtni mūsu reģionā,“ 
atzīmē Valsts prezidents. NATO sami-
ta laikā sabiedrotie vienojās par jaunu 
iniciatīvu, kas paredz, ka NATO 30 
dienu laikā būs jāspēj nodrošināt gata-
vas 30 jūras spēku vienības, 30 sausze-
mes spēku vienības un 30 gaisa spēku 
vienības. Šīs vienības kopīgi veidotu 
strukturētu spēku, kas būtu kopīgi 
spējīgs veikt aizsardzības uzdevumus.

Valsts prezidents norādīja, ka sa-
biedrotie augstu vērtē mūsu aizsar-
dzības budžeta pieaugumu līdz 2% no 
IKP. Tas spēcina gan mūsu aizsardzī-
bu, gan Latvijas pozīcijas aliansē.

Raimonds Vējonis, runājot par ali-
anses vienotību, atzīmēja, ka vēstures 
notikumi apliecina – tikai esot vienoti, 
mēs varam aizsargāt savas valstis un 
partnerus pret militāriem un hibrīdiem 
apdraudējumiem. Tāpēc šodien vēl vai-
rāk nekā iepriekš aliansei ir jābūt vieno-
tai, stiprai un spējīgai rast risinājumus 
jaunajiem drošības izaicinājumiem.

Valsts prezidents atzinīgi novērtē 
arī šodien Briselē noslēgto vienošanos 
starp Dāniju, Baltijas valstīm, Kanādu 
un Apvienoto karalisti, kas paredz vei-
dot daudznacionālu divīzijas līmeņa 
štābu Latvijā. Tas uzlabos NATO spē-
jas plānot aizsardzību un veikt prak-
tiskus pasākumus Baltijas reģionā. Tu-
vākajos mēnešos štābu izveidos Ādažu 

militārajā bāzē. Tajā būs apmēram 100 
virsnieku.

NATO valstu un valdību vadītāju 
sanāksme Briselē turpināsies arī ceturt-
dien, kad plānota darba sesija ar Ukrai-
nas un Gruzijas pārstāvjiem, lai diskutē-
tu par drošības izaicinājumiem reģionā.

Dienas otrajā pusē Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis piedalīsies 
Latvijas Republikas pastāvīgās pār-
stāvniecības NATO jauno telpu oficiā-
lajā atklāšanā. Tāpat ceturtdien Valsts 
prezidentam plānota divpusējā tikša-
nās ar Armēnijas premjermistru Niko-
lu Pašinjanu (Nikol Pashinyan).
Latvijas Valsts Prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests
11.07.2018.

NATO samitā panākts atbalsts
Turpinājums no 1. lpp.

Grāmatas „Vidzemes lībiešu dzimtas“ vāks.
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MVT Vasaras mājā  19. jūlijā, 
plkst. 18.00 tiks atklāts projekta Skaņai 
vajag mākslu* jau trešais desmit dienu 
garais mākslas un mūzikas baudīša-
nas piedzīvojums. Šeit satiekas jaunie 
talantīgie mākslinieki un izcili, piere-
dzes bagāti mākslinieki un mūziķi, lai 
starpdisciplinārā projektā caur mākslas 
darba vizuālo uztvērumu veidotu rad-
niecīgu skaņu gleznu un laikmetīgu 
vidi, kurā sastapties latviešu modernis-
tu gleznām ar to muzikālajām māsām.

Skaņai vajag mākslu trešā šīs va-
saras izstāde veltīta  Māra  Ārgaļa 
mākslas darbam (bez nosaukuma), ko 
uz skaņu pasauli pārnesis komponists 
Imants Kalniņš. Izstādes scenogrāfi-
ju veido 2016. gadā radusies mūzikas, 
sporta un mākslas sabiedrība ar neie-
robežotu atbildību GolfClayderman.

Zuzānu kolekcijā esošais savdabīgās 
un spēcīgās personības Māra Ārgaļa 
darbs nonācis Imanta Kalniņa uzmanī-
bā, kam komponists sacerējis etīdi, pa-
darot nošu lapu par plakni, kurā muzi-
kālā pierakstā transformējusies Ārgaļa 
glezna. Šo uz klavierēm sacerēto nošu 
pierakstu Imants Kalniņš tālāk node-
vis cilvēkam – orķestrim Kārlim Au-
zānam, kurš aranžē Kalniņa muzikālo 
fragmentu. Transformācijā no vizuālā 
objekta uz skaņu telpu komponists un 
izpildītājs veido vairākus atsevišķus 
materiālus, mākslas darba muzikālās 
apdares. Visas versijas nokļuvušas Gol-
fClayderman rokās, lai ģenerētu TV Ģi-
menes studiju, kas kārtējo reizi parāda 
GolfClayderman spēju radīt negaidītu 
metamorfozi. Izstādē būs apskatāmas 
un dzirdamas visas darbu versijas.

GolfClayderman savā darbībā vieg-
li spēj sadarboties ar dažādu jomu pār-
stāvjiem – aktieriem, māksliniekiem, 
floristiem, uzņēmējiem, filozofiem, 
sportistiem u.c. Sākotnēji GolfClayder-
man radīja apstākļus, kas veicinātu viņu 
sadarbību ar izvēlēto partneri, taču ar-
vien biežāk kļūst manāma tendence, ka 
provizoriskais sadarbības partneris pats 
uzrunā GolfClayderman. Vēl pavisam 
nesen GolfClayderman  papildināja 
Ginta Gabrāna augmentētās realitātes 
Bokas kundzes segu, taču šobrīd viņu 
sadarbības partneris ir Imants Kalniņš. 
GolfClayderman atzīst, ka ir veiksmīgi 
izveidojusies komunikācija, kas jau spē-
jusi radīt trīsas abu pušu radošajās ener-
ģijās, un jau tuvā nākotnē varam gaidīt 
neticami veiksmīgus biznesa kopprojek-
tus. Imanta Kalniņa mūzika, kā uzskata 
savienība GolfClayderman, ir kaifs. Tā 
ir kā netverama patiesības un klātesa-
mības pieredze, kas rada vilkmi aptvert 
skaņas un novietot tās telpā, varbūt at-
rast tā ekvivalentu dabā vai mākslā. 
GolfClayderman to panāk ar negaidītu 
risinājumu, veidojot izstāžu telpā TV 
studiju, kur iesaistīta tiks arī publika.

Māris Ārgalis, kura ieguldījums 

mākslas scēnā vēl 
nav līdz galam 
aptverts, mācījies 
Jāņa Rozentāla 
mākslas vidussko-
lā, studējis, taču nav 
pabeidzis studijas 
Latvijas Mākslas 
akadēmijā, jo viņa 
raksturs un dzīves 
redzējums dzinis 
viņu tālāk uz priek-
šu. Viņš bijis straujš 
un ģeniāls tajā, ko 
spējis paveikt. Viņa 
darbi ir savdabīgi, 
ar intelektuāli bagā-
tu pamatu, politis-
kiem zemtekstiem, 
smalka humora 
klātesamību, sir-
reālu un hiperreā-
lu atainojumu un 
mākslinieka darbi 
darināti ar precīzu 
telpiskuma izjū-
tu. Nodarbojies ar 
gleznošanu, veido-
jis instalācijas, strā-
dājis ar dažādām 
grafikas tehnikām, 
bez ilgas pieķerša-
nās Ārgalis mainī-
jis vienu tehniku uz 
citu. Viņa dzīves gājums bija izteikts un 
straujš, kas, diemžēl, ātri aprāvies. Dzī-
ves laikā piedzīvojis tikai vienu perso-
nālizstādi, tomēr viņa darbi prasa daudz 
vairāk uzmanības. Imanta Kalniņa izvē-
lētais Māra Ārgaļa darbs caur pretme-
tiem – vieglumu un smagumu, naivumu 
un sarežģītību, pienākumu un neziņu – 
uzrāda komplicētu ainu, kam kā palīgs 
izpratnē var līdzēt Kārļa Auzāna aranžē-
jums, kas tik smalki ceļo no rotaļīguma 
un viegluma uz skumjām un neizbēga-
mu smagumu, viss viens otru pārņemot 
un nomainot, nebeidzamā kustībā un 
pārmaiņā bez apstājas. Skaidrības labad, 
to visu ievietos TV studijā.

Izstāde skatāma līdz 30. jūlijam 
un 26. jūlijā MVT Vasaras mājā tiks 
organizēta saruna ar Māra Ārgaļa sie-
vu Andu Ārgali un izstādes scenogrā-
fiem GolfClayderman.

Visos pasākumos ieeja bez maksas.
* „Skaņai vajag mākslu“ projektā 

piedalās grupa „Instrumenti“ ar mu-
zikālo ainavu par Džemmas Skulmes 
darbu „Putnubiedēklis“ Marijas Ulma-
nes scenogrāfijā, grupa Mumiy Troll 
ar muzikālo interpretāciju par Bruno 
Vasiļevska darbu „Klusā daba – sau-
les stars“ Krišjāņa Elvika scenogrāfijā, 
Imants Kalniņš ar kompozīciju par Māra 
Ārgaļa darbu Bez nosaukuma GolfClay-
derman scenogrāfijā, Intars Busulis 
ar muzikālo interpretāciju par Dainas 
Riņķes darbu „Mūsu māja“ Madaras 

Kvēpas scenogrāfijā, Vestards Šimkus 
ar kompozīciju par Māra Ārgaļa darbu 
„Mūzika“ Jāņa Šneidera scenogrāfijā 
un grupa Prāta Vētra ar savu interpretā-
ciju par Rūdolfa Piņņa darbu „Dārgak-
meņi“ Jāņa Kraukļa redzējumā. Izstāžu 
cikla mākslinieciskais vadītājs ir Kristi-
ans Brekte, video mākslinieks Rolands 
Briedis un projekta vizuālās identitātes 
izveidotājs ir Miķelis Mūrnieks.

Mākslinieciskais vadītājs: Kris-
tians Brekte, video mākslinieks: Ro-
lands Briedis, vizuālā identitāte: Mi-
ķelis Mūrnieks.

Projekts tapis sadarbībā: Rīgas 
domi, VEF Riga, Zuzeum, Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centru, Valsts 
Kultūrkapitāla fondu, PATA, viesnī-
cu „Promenade Hotel“ un DUAL ar-
hitekti, Grimbergen alus; Galvenais 
informatīvais atbalsts: Rīgas Viļņi. 
Informatīvais atbalsts: Satori.lv, Art-
territory.com, TV24, Radio SWH

Fonds „Mākslai vajag telpu“ iz-
saka pateicību visiem atbalstītājiem 
MVT Vasaras mājas izveidē: Dinai un 
Jānim Zuzāniem, Jeļenai Pankevičai, 
Aijai Simsonei, Ilzei Jansonei un Lin-
dijai Reinfeldei-Miteniecei.

Katrīna Jaunupe,
fonda „Mākslai Vajag Telpu“ 

valdes locekle
Lāsma Goba,

fonda „Mākslai vajag telpu“ 
projektu vadītāja

Māris Ārgalis. Bez nosaukuma.
Imants Kalniņš / „GolfClayderman“
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Gunārs  Nāgels: Iepazīsimies – 
kas ir Jūsu vārds, uzvārds un no ku-
rienes?

Natālija Lernera: Labdien! Mani 
sauca Natālija Lernere. Es esmu ser-
žante un pianiste Kanādas bruņoto 
spēku orķestrī.

GN: Kā Jūs nonācāt Kanādā? Vai 
Jūsu vecāki, vai vecvecāki tur aizbrau-
ca?

NL: Katrai ģimenei ir savs stāsts, 
sava vēsture, un mana vēsture sākas 
Latvijā. Es pavadīju bērnību Rīgā, un 
tad mana ģimene izvēlējās turpināt 
savu dzīvi Kanādā; es vēl atceros pa-
domju laiku.

GN: Kāpēc Jūs izvēlējāties mūzi-
ku: muzikāla ģimene, vecāki mūziķi 
vai cits iemesls?

NL: Ļoti interesanti, bet es esmu 
mūsu ģimenē mūziķis pirmajā paau-
dzē. Kāpēc es izvēlējos mūziku? Es 
varu teikt, ka bērnību pavadīju Lat-
vijā, un, kā zināms, Latvijā kultūras 
dzīve ir ļoti aktīva. Jau no bērnības 
man patika dziedāt tautas dziesmas 
bērnudārzā, un pēc tam man laimējās 
arī mācīties Emīla Dārziņa mūzikas 
skolā, kur ieguvu ļoti stipru muzikā-
lo izglītību. Sakarā ar to es izvēlējos 
klavierspēli; es ļoti pateicos visiem sa-
viem skolotājiem –viņi iemācīja man 
strādāt un domāt uz priekšu, iet uz 
priekšu. Kad mana ģimene pārcēlās uz 
Kanādu, es arī gribēju turpināt savu 
muzikālo izglītību Kanādā un pavadī-
ju ļoti ilgu laiku universitātē.

GN: Kurā pilsētā?
KL: Otavā. Man ir Mūzikas ba-

kalaura grāds Otavas Universitātē un 
Mūzikas maģistra grāds un doktora 
grāds klavierspēlē (Doctor in Piano 
Performance) Monreālas Universitātē. 
Man bija izvēle mācīties angļu valodu 
un arī franču valodu.

GN: Par Emīla Dārziņa mūzikas 
skolu – būtu interesanti noskaidrot, 
kur visur pasaulē ir šīs skolas audzēk-
ņi, jo es domāju, ka Austrālijā, Mel-
burnas Simfoniskajā orķestrī spēlē 
bijušie Dārziņa skolas audzēkņi.

NL: Varbūt to vajadzētu, jo Dār-
ziņa skolā izglītība bija ļoti laba, ļoti 
augstā līmenī; brīnišķīgi skolotāji, brī-
nišķīga sistēma... un vispār – vislabā-
kās atmiņas.

GN: Vai kāds no skolotājiem īpaši 
palicis prātā?

NL: Mana pirmā skolotāja bija Ilze 
Juriksone; es viņu vēl atceros un patei-
cos viņai par visu, ko viņa man devusi.

GN: Vai iesaistījāties latviešu sa-
biedrībā Kanādā? Uzstājaties ar mūzi-
kas atskaņošanu?

NL: Jā, es universitātes gados pie-

dalījos latviešu sabiedrībā Otavā. Es 
spēlēju ērģeles Mieru draudzē. Man 
bija iespēja runāt latviski, dziedāt lat-
viski un vienkārši satikt latviešus – 
latviešu jauniešus un arī vecākas pa-
audzes latviešus. Tā bija mana iespēja 
saglabāt valodu.

GN: Jā, lai saglabātu valodu, ir tā 
jālieto. Kādēļ izlēmāt iestāties un spē-
lēt tieši militārā orķestrī?

NL: Katram ir savs ceļš. Es dzir-
dēju par iespēju strādāt bruņoto spēku 
ansamblī, bet es esmu pianiste, un bija 
tikai viena pozīcija. Es mēģināju un es 
dabūju šo pozīciju. Tagad es strādāju 8 
gadus Otavā.

GN: Nosaukums ir „Central 
band“; vai tas ir viens visā Kanādā? 
Vai ir atsevišķas daļas?

NL: Nē, viens no sešiem orķes-
triem.

GN: Un tas ir tad pilns orķestris, jo 
jūs vakar Kanādas Dienas pieņemšanā 
uzstājāties trīs vai četri?

NL: Nē, vakar tas bija mazs kame-
ransamblis no Central band, bet mums 
ir liels ansamblis, apmēram, 40 cilvē-
ku, un mēs piedalāmies parādēs, mēs 
spēlējam premjerministram, svarīgās 
ceremonijās, koncertos, mēs spēlējam 
radiofonā, mēs spēlējām vakariņās, 
lai turpinātu bruņoto spēku tradīcijas. 
Mums ir arī daudz mazu ansambļu – 
es spēlēju trio, mums ir arī kvintets 
un kvartets, ir rockband; ir ļoti liela 
izlase.

GN: Vai patreiz Latvijā ir viss or-
ķestris, vai tikai ansamblis?

NL: Apmēram, visa grupa varēja 
atbraukt.

GN: Vai jūs uzstājāties arī Dzies-
mu svētkos?

NL: Jā, mums ir liels gods atbraukt 

uz Latviju, un mēs esam kā tāds savie-
nojums starp publiku un arī starp Ka-
nādu un Latviju. Mēs jau piedalījāmies 
gājienā, piedalīsimies Noslēguma kon-
certā un būs daudz koncertu kopā ar 
mūsu latviešu draugiem, mūziķiem – 
Latvijas Bruņoto spēku orķestri un 
arī Zemessardzes orķestri. Mums būs 
daudz kopīgu koncertu ar Zemes-
sardzes orķestri. Mūsu diriģents un 
orķestra vadītājs kapteinis Fulertons 
(Captain John Fullerton) izvēlējās 
ļoti plašu programmu; mēs spēlēsim 
kanādiešu mūziku, tautas dziesmas, 
moderna stila, džeza stila. Bet mēs arī 
spēlēsim latviešu komponistu mūziku. 
Viens no mūsu locekļiem uzrakstīja 
savu fantāziju, apdari tautas dziesmai 
Kur tu teci, gailīti, manu? Ļoti talantī-
ga saksofoniste un komponiste no Ze-
messardzes orķestra – Inga Meiere – 
uzrakstījusi fantāziju par Pūt, vējiņi 
tēmu; mēs arī izpildīsim to. Un vēl vie-
na lieta, ko es gribu pateikt, Raimonda 
Paula mūziku no kinofilmas Ilgais ceļš 
kāpās, un Inga Meiere būs mūsu solis-
te. Mēs mēģināsim kopā, mēs spēlēsim 
kopā.

GN: Vai orķestris tagad ir atbrau-
cis vienīgi uz Latviju, vai koncertēsit 
arī kaut kur citur Eiropā?

NL: Nē, tagad tikai Latvijā.
GN: Vai vispār jūs daudz ceļojat 

un koncertējat Kanādā un ārzemēs?
NL: Nē, šis ir mums liels ārzem-

ju brauciens. Mēs esam Otavā, mēs 
esam ļoti aizņemti galvaspilsētā un 
tad mēs neceļojam tik daudz. Mums 
ir liels prieks atbraukt uz Latviju un 
redzēt Rīgu. Mēs arī brauksim vēl uz 
Daugavpili un Jelgavu; mums ir tāda 

Intervija ar Natāliju Lerneru
Kanādas bruņoto spēku Centrālā orķestra muzikante
Seržante Natālija Lernere (Natalia Lerner) ir mūziķe Kanādas bruņoto spēku Centrālajā orķestrī (The Central Band of 
the Canadian Armed Forces). Orķestris piedalījās Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos, un svētku nedēļā, 3. jūlijā, bija 
iespēja viņu intervēt. 

Seržante Natālija Lernere (Natalia Lerner) runā ar laikraksta „Latvietis: re-
daktoru Gunāru Nāgelu.
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Māris Brancis, savā recenzijā Māks-
la vieno laikraksta Latvietis Nr. 507 par 
Māksla nešķir, māksla vieno izstādi, 
kuru atklāja 16. jūnijā PLMC galerijā 
Cēsīs, nepieminēja Valdas  Oestrei-

cheres nozīmīgo lomu izstādes tapša-
nā. Valda faktiski bija trešā kuratore, 
aicinot Kanādas latviešu māksliniekus 
piedalīties, kā arī organizējot mākslas 
darbu sūtīšanu no Toronto.

Pasaules Latviešu mākslas centra 
valdes vārdā, pateicāmies Valdai par 
viņas lielo darbu.

Lelde Kalmīte
Laikrakstam „Latvietis“

2018. gada 11. jūlijā ar atklāšanas 
pasākumu Rīgas Centrālajā pasažie-
ru dzelzceļa stacijā sākās leģendārais 
pasaules latviešu jaunatnes seminārs 
2x2, kurā piedalījās vairāk nekā 100 
latviešu jauniešu no vienpadsmit pa-
saules valstīm. Atklāšanā piedalījās arī 
bijusī 2x2 dalībniece, prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga un kultūras ministre 
Dace Melbārde. Notika arī pirmizrā-
de dokumentālai īsfilmai par 2x2 vēs-
turi un šīs kustības nozīmi latviskās 
identitātes stiprināšanā ārpus Latvijas.

Simtgades 2x2 semināra norises 
vieta bija Zaļenieku muiža Jelgavas 
pusē. Šī ir piektā reize, kad 2x2 semi-
nārs notiek Latvijā un vienuviet pulcē 
latviešu jauniešus no Latvijas un dažā-
dām pasaules valstīm. Šogad bija pie-
teikušies vairāk nekā 100 jaunieši no 
Latvijas, ASV, Beļģijas, Lielbritānijas, 
Igaunijas, Francijas, Vācijas, Zviedri-
jas, Kanādas, Austrālijas un Korejas. 
Semināra mērķis ir stiprināt latvietību, 
diskutēt par mūsdienu Latviju, latviešu 
valodas un kultūras nākotni un jaunie-
šu lomu tajā, veidot dedzīgu, apzinīgu 
latviešu jaunatnes darbinieku saimi.

„Visiem jauniešiem tā ir vērienīga 
un iedvesmojoša pieredze, kas atstās 
pēdas – dziļāku izpratni par latvie-
tību, jaunas zināšanas un intereses, 
draugus un domubiedrus. Simtgades 
2x2 vadmotīvs ir stāsts, jo katram ir 
savs unikālais dzīves stāsts, kas mij-
iedarbojas ar Latvijas stāstu. 2x2 jau-
niešiem ir un būs īpaša loma Latvijas 
attīstībā,“ uzsver 2x2 semināra vadī-
tājs Andris Grafs.

Jaunieši septiņās izzinošās ievir-
zēs ieguva zināšanas par latviešu kul-
tūru un mākslu, kritisko domāšanu un 
argumentāciju, sevis un citu vadīšanu, 
latviešu valodu, politiku un sabiedrī-
bas līdzdalību, uzņēmējdarbību, kā arī 
sevis iepazīšanu un savu spēju attīstī-
šanu.

„2x2 domājam mūsu kopīgo nā-
kotni, un šai kopīgajā nākotnē mēs 
visi neesam kā okupācijas laikā, katrs 
savā pusē, tagad varam sapulcēties, 
lai spriestu par tagadni un plānotu nā-
kotni, kurā veidojam kopīgus uzņēmu-
mus, projektus, kultūras notikumus, 
vienalga kurā pasaules malā mēs at-
rastos,“ stāsta viena no organizatorēm 
Eva Johansone.

2x2 kustību trimdā uzsāka 
1964. gadā Brunis un Biruta Rubesi 

kā semināru trimdas latviešu jaunie-
šiem augstskolas vecumā. Toreiz jau-
niešu pulcēšanās tika rīkotas, lai otrās 
paaudzes trimdas latvieši iemācītos 
pamatzināšanas par Latviju, tās vēstu-
ri un latviešu kultūru, kas ir „jāzina 
kā tas, kas ir divi reiz divi“. Rīkošanā 
piedalījās aktīva sabiedriska grupa, 
kuri motivēja jauno paaudzi turpināt 
cienīt savu latvisko identitāti: Vaira 
Vīķe Freiberga, Baiba un Baņuta Ru-
besas, Solveiga un Zigis Miezīši, Pauls 
Raudseps, Krišjānis Kariņš, Aivars 
Osvalds, Lolita Ritmane, Uldis Grava, 
Nils Muižnieks, Lorija Vuda un dau-
dzi citi. Tieši no 2x2 semināriem as-
toņdesmitajos gados radās pazīstamās 
ģimeņu nometnes 3x3.

Andris Grafs,
simtgades 2x2 semināra vadītājs

iespēja tagad redzēt visu Latvijas 
skaistumu.

GN: Vai ir kaut kas īpašs, ko Jūs 
pati Latvijā gribētu redzēt?

NL: Pirmā dienā, kad atbraucām, 
es gribēju aiziet uz Vecrīgu, atrast 
Doma baznīcu. Man bija sapnis – ja 
es kādreiz atgriežos Latvijā, es gribu 
dzirdēt ērģeļmūziku, un savā pirma-
jā dienā man bija tāda iespēja; es biju 
Doma baznīcā un klausījos ērģeles, un 
man bija ļoti brīnišķīga sajūta. Gribēju 
atkal redzēt Jūrmalu, un tas man arī 

izdevās.
GN: Vai šī ir Jūsu pirmā reize at-

pakaļ Latvijā, pēc tam kad izbraucāt?
NL: Jā, šī ir pirmā reize, un tāpēc 

ir ļoti interesanti atgriezties, redzēt 
savas bērnības atmosfēru, redzēt vi-
sas pārmaiņas, redzēt jaunu paaudzi, 
un arī tas ir ļoti interesants moments 
atgriezties Latvijā Dziesmu svētku lai-
kā.

GN: Šī nav tipiska vasara...
NL: Jā, nav tipiska vasara, un varu 

daudz koncertos būt kopā ar latvie-
šiem un būt kopā ar kanādiešiem – ļoti 
brīnišķīgi.

GN: Vai Jums daudz iznāk lietot 

latviešu valodu tagad Kanādā?
NL: Nē, Kanādā tagad nē; agrāk 

vairāk, kad es mācījos un biju aktīva 
latviešu sabiedrībā, bet tagad ar darbu 
un ar bērniņiem drusciņ mazāk.

GN: Vai ir vēl kas, ko vēlētos pie-
bilst, bez manis jautātā?

NL: Man ir svarīgi redzēt, ka mū-
zika vieno cilvēkus. Tas nāk no sirdi. 
Vienalga, vai mēs braucam no Kanā-
das, vai latvieši brauc uz Kanādu – 
mēs esam kopā. Mēs varēsim sadarbo-
ties, un mēs varam saprast viens otru 
caur mūziku.

GN: Liels paldies par intervijai at-
vēlēto laiku.

Intervija ar Natāliju Lerneru
Turpinājums no 14. lpp.

Šogad 2x2 piedalās latviešu jaunieši no 11 valstīm
Atklāšanas pasākums Rīgas Centrālajā pasažieru dzelzceļa stacijā

2x2 dalībnieki Rīgas Centrālajā pasažieru dzelzceļa stacijā. Centrā Vaira Vī-
ķe-Freiberga.
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Par izstādi „Māksla nešķir, māksla vieno“
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Pirmajā  jūnijā Aba-
vas ielejas attīstības centrs 
(Iveta Piese) un Talsu TIC 
(Inese  Roze), pieaicinot 
divus ekspertus: ornitolo-
gu Ritvaru Rekmani un 
sikspārņu pētnieku Vies-

turu Vintuli, bija saplānojuši gandrīz vai 
nakts pārgājienu Talsu dabas parkā Talsu 
pauguraine. 27 dalībnieki, ne tikai no 
Talsiem, bet arī no Kandavas un tuvējās 
apkārtnes, sapulcējušies pie Tautas nama, 
saņēma noderīgas ceļotāju dāvaniņas un 
informāciju par pasākuma filmēšanu un 
fotografēšanu; tas saskaņā ar jaunajām ES 
regulām. Visi bija priecīgi, ka tiks iemūži-
nāti, un neviens no kamerām nevairījās.

Ceļš sākās pa Ķēniņkalna stāvajām 
kāpnēm. Inese Roze – ar enciklopēdis-
kām zināšanām par Talsiem, ik pa brī-
dim mūs informēja, kas ir kas. Pirmā 
apstāšanās bija pie Mundigciema, kur 
ceļa otrajā pusē visi pauguri bija kā no-
sēti ar margrietiņām. Ļoti veiksmīgs 
pārgājiena laiks; daba pašā pilnbriedā, 
pat ziemājiem jau stingras vārpas.

Tālāk devāmies uz Mundigciema 
karjeru Talce; uzzinājām, ko te iegūst 
rokot un kādi darbi notiek tālāk. Karjers 
šķiet ir 40 ha platībā, tieši robežojoties 
ar dabas parku Talsu pauguraine. Šķiet 
abas puses labi sadzīvo. Karjers dziļš, 
dzeltenām smiltīm izbraukts kā rallijā. 
Izrādās šeit notiek arī filmēšanas. Tālāk 
pa baltu līkumotu lauku ceļu dodamies 
uz ļoti senu svētvietu – Vanagkalnu, tur 
kalna galā mūs sagaida skaista koklē-
tāja, un visi kopā dziedājām iemīļotas 
dziesmas. Visi bija lieli dziedātāji, ne-
kautrējās pat tie, kam sanāca galīgi šķī-
bi. Vanagkalna vienā malā ar akmeņiem 
ir izlikts ugunskrusts. Pa stāvo taku visi 
kāpa lejā kā zosu gājienā, un tas izskatī-
jās tiešām skaisti saulrieta fonā.

Kur vien skaties, visapkārt fantas-
tiski dabas skati: ezeriņi, zirgi, ganību 
elektriskie gani. Šoreiz nebija ne govju, 
ne aitu. No Vanagkalna mistērijām pār-
gājām uz Kamparkalnu, kur mūs sagai-

dīja pārsteigums – pīrādziņu vakariņas. 
Pa daļām visi, kas nebaidās augstuma, 
kāpa Kamparkalna skatu tornī. Pirma-
jiem laimējās redzēt, kā saule iekrīt aiz 
mežiem, un es domāju, ka jūrā. Abi ek-
sperti mums, nezinīšiem, stāstīja par šeit 
dzirdamajām putnu balsīm un cerībām 
vēlāk saskatīt arī šeit mītošos sikspār-
ņus. Pa tumsu un līkumotiem ceļiem ceļš 
veda gar citiem ezeriem uz Talsiem, kur 
visus sagaidīja izgaismotais Talsu ezers.

Kā viņiem gāja, nezinu, jo es, būdama 
nedaudz avantūriste, šajā pārgājienā de-
vos ar savtīgām interesēm. Uzkāpjot ska-
tu tornī ar pēdējo grupu, es klusi un mierī-
gi paliku augšā. Vēl redzēju saulrieta zilās 
ēnas tālumā un pabālos lauku ceļus.

Mani šajā pārgājienā atveda iespē-
ja jau pustumsā uzkāpt tornī un sagaidīt 
saullēktu. Vai bija bail, nē, protams, es tak 
atrados virs koku galotnēm; vienīgais, kas 
man nepatiktu, ja ierastos kāds cilvēks. 
Izrādījās, ka biju noteikusi pilnīgi precīzu 
saullēkta vietu, jo es galīgi neorientējos 
apkārtnē. Tā no vienpadsmitiem līdz pie-
ciem biju tornī viena. Necik ērti jau nebija 
sēdēt izstieptām kājām. Apgulties arī ne-
varēju, dēļi traki spieda, un uz rīta pusi, 
kad mazliet sacēlās vējš, tornis nedaudz 

šūpojās, un vējš pūta pa grīdas šķirbām. 
Biju sagatavojusies saullēkta laika vēsu-
mam, bet būtu derējusi vēl kāda jaka.

Tagad mazliet par dabu. Līdz pus-
naktij putni nomierinājās, bet sākās īsts 
jandāliņš kaut kur tālāk mežā: lapsas rē-
jās ar pagasta suņiem (Šoziem bija iespē-
ja redzēt kā lapsas tracina medību suņus 
voljērā, un tad arī palika atmiņā lapsu rie-
šana.). Tā trakā riešanās ilga līdz diviem. 
Pēc pusnakts dažas reizes sasaucās dzie-
dātājputni, un man gandrīz infarktu pie-
biedēja pāvu kliegšana (netālās mājās ir 
dažādi eksotiskāki putni). No diviem līdz 
trijiem bija faktisks klusums, tad arī pa-
manīju uzlēkušo sarkanīgo pilnmēnesi. 
Tiešām, veiksme man. Pēc trijiem sākās 
sadziedāšanās. Dziedātājputnus nosaukt 
nevaru, tik lakstīgalas, bet atpazinu dzēr-
ves un pūču saucienus, dažādās pusēs. 
Kā ar to jūru un saullēktu, – visu nakti 
ziemeļu mala bija krāsaina, košumu gan 
nomāca sen neredzētie mākoņi. Zinu tik, 
ka Mērsrags ir kādus 40 km no Talsiem. 
Tad nu ar attiecīgu objektīvu saskatīju 
jūru un baltu prāmi. Protams, man likās, 
ka redzu arī Mērsraga bāku, bet nav jau 

Kad lapsas rej un pāvi kliedz
Izzinošs pārgājiens Talsu apkārtnē

Karjers „Talce“ pie Mundigciema.
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Augšā lejā pa Talsu pauguraini.
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14. jūnijā, dodoties 
uz preses zonu pie Brī-
vības pieminekļa, mani 
uzrunā kāda kundze, 
sakot: jūs esat Aina. Iz-
rādās viņa ir Māra Bau-
mane no Melburnas, 

kura mani zin pēc publikācijām laik-
rakstā Latvietis un no bildēm Face-
book. Cik pasaule maza, jo pirms da-
žiem gadiem, šeit pat, es iepazinos ar 
Māras mammu. Mūsu ceļi šķiras, līdz 
brīdim, kad cenšos nofotografēt Māru 
liekam ziedus pie Brīvības pieminekļa, 
tad arī aprunājamies. Viņa ieradusies 
uz folkloras festivālu Baltica 2018 un 
uz Dziesmusvētkiem. Lielākā vēlme 
bijusi piedalīties koklētāju nometnē 
Kocēnos, kura tur notika no 16. līdz 
20. jūnijam. Šķīrāmies ar domu, ka 
gan jau kaut kur Rīgā saskriesimies 
caur saraksti feisbukā.

Nejauši sanāca lasīt informāciju 
par šo Pasaules koklētāju salidojumu 
Dikļos un Kocēnos, ko rīko Kocēnu 
novads un Starptautiskais folkloras 
festivāls Baltica ar nometni Kocēnos, 
kurā piedalās dažāda līmeņa spēlēt 
pratēji un arī nepratēji no visas pasau-
les, ka tikai katram sava kokle. Varbūt 
aizbraukt, tā, uz īsu brīdi ar sabiedris-
ko transportu?

Protams, ja vēl Kocēnos dzīvo 
feisbuka draudzene, ar kuru nebūtu 
par skādi iepazīties klātienē. Un tā 
18. jūnijā mana doma bija paskatīties 
oficiālo pasākumu – kokļu meista-
ru sarunas ar interesentiem Kocēnu 
Apsīšu Jēkaba pamatskolas franču 
parkā pie saules pulksteņa, bet viss 
izvērtās citādāk, daudz daudz labāk 
manās interesēs. Mana jaunā paziņa, 
sabiedriski aktīvā kocēniete Gunta 
Ēltamma bija jau iepriekš sarunāju-
si tikšanos ar Kocēnu novada domes 
priekšsēdētāju Jāni Olmani un viņa 
vietnieci Eviju  Nagli. Sarunā man 
tapa skaidri nometnes principi; piec-
desmit dalībnieki sadalīti grupās pēc 
savas spēlētprasmes, katrai grupai 
cits pasniedzējs, un tā galvenā balva 
nometnē bija ne tikai Latvijā pazīs-

tamās koklētājas Laimas  Jansones 
grupa, uz kuru bija pieteikusies arī 
Māra Baumanis no tālās Austrālijas. 
Nometnes dalībnieki teju katru die-
nu koncertēja Kocēnos un Dikļos, 
bija aprūpēti un izklaidēti. Šajā die-
nā vakarā Dikļos Neikenkalna dabas 
koncertzālē notika festivāla Baltica 
koncerts, un pirms tam Neikena kal-
niņā koklētāju pasākums ar 60 kokļu 
veidotu saules zīmi. Tās katram da-
lībniekam būs skaistas atmiņas.

Savukārt, mana izzinošā ekskursi-
ja sākās ar Kocēnu novada domes zā-
les padomju laikā apgleznoto griestu 
aplūkošanu – puiši un meitas stilizētos 
tautastērpos un piedevām vēl ar kok-
lēm (tikai bez stīgām). Man bija brī-
nums par tik ilgus gadus neizbalējušo 
un nenolupušo krāsojumu; labi, ka 
man tur nebija jāpiedalās kādā oficiālā 
pasākumā, uz augšu vien skatītos.

Tad izstaigāju bijušo Kokmuižu, 
tagadējo Apsīšu Jēkaba pamatskolu. 
Muiža paliek muiža, ar neaizmirstamu 
skatu no mūzikas klases loga uz nesen 
franču dārza stilā veidoto parku ar sau-
les pulksteni centrā. Mums laimējās ar 
mūzikas pasniedzēja, gados tik jaunā 
Renāra Veļičko zinošo un ieinteresē-
to stāstījumu. Goda vietā latviešu di-
riģenta Roberta  Zuikas (1913–2015) 

portrets. Cienījamais mākslinieks ir 
daudz darījis skolasbērnu muzikālās 
izglītības labā. Starp citu, mūzikas 
klase atrodas bijušajā barona guļam-
istabā.

Ļoti interesanti un patīkami bija 
redzēt, ar kādu degsmi vēstures skolo-
tāja Elga Olmane stāstīja par nobrie-
dušo domu veidot muzeju; eksponātu 
netrūkst un Kocēnu vēsture ir intere-
santa. Mani tiešām pārsteidza kāpņu 
hallē paliela izmēra attēls tikai ar divu 
pantiņu tekstu un Latvijas lielo ģer-
boni – Dievs, svētī Latviju; manuprāt, 
ļoti laba doma, vari pārbaudīt sevi vai 
neesi aizmirsis kādu rindu. Skolā labi 
sadzīvo vecais ar jauno; pie tā ir go-
dam piestrādāts.

Muižas apkārtnē ir vairāki dīķi ar 
savu gulbi un zivju gārni, turpat tuvu-
mā ir nesen stādītas eglītes, viena no 
tām ir prezidenta Raimonda Vējoņa 
stādīta. Jā, uz skolas jumta skursteņa 
ir stārķu ligzda ar diviem mazuļiem; 
tā, ka skolu neslēgs, jo skolasbērni būs.

Esmu ļoti pateicīga domes vadībai 
par iespēju redzēt Dikļu skaisto baznī-
cu un Neikenkalna dabas koncertzāli, 
kurā viss bija sagatavots vakara kon-
certam.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Mēs satikāmies pie Brīvības pieminekļa
„Baltica – 2018“

No kreisās: Māra Baumane (Melburna), Laima Jansone, Aksels Šmits (Adelaide).
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Skats no Apsīšu Jēkaba pamatskolas.
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Kocēnu novada domes zāles griestu gleznojums.
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Kad Latvijā bija iz-
skanējuši varenie Dzies-
mu un deju svētki, rāmā 
10. jūlija dienā, pašā 
pusdienlaikā Ērgļu no-
vada Jumurdas pagasta 
skaistajos Vējavas kapos 

sabrauca ļaudis – tuvinieki, draugi un 
paziņas, lai aizvadītu līdz Mūža mājām 
divus tālus un mīļus ceļiniekus. No vi-
ņas zemeslodes puses, no Austrālijas 
atvestas, dzimtenes zemē guldīja urnas 
ar Anša un Noras Vairogu pīšļiem.

Tādā pašā veidā atgriezušies daudzi 
mūsu Otrā pasaules kara bēgļi, un labi, 
ka viņi izvēlējušies šopusi, tādējādi stip-
rinot mūsu tautas sakņu sistēmu. Iespē-
jams, ka testamentā paustās vēlmes – sa-
vienoties ar Latvijas zemi – īstenošana 
svarīgāka ir testamenta izpildītājiem un 
vēl dzīvajiem, jo balsta domu, ka dzim-
tene ir tikai viena, kaut svešas varas vai 
paša griba aizvedušas tālu no vecāku 
mājām. Atjaunotās Latvijas gados at-
griešanās pēc šīszemes gaitu beigām 
bijusi dažāda – šķirstā vai urnā, vai arī 
pīšļi tuvinieku klātbūtnē klusi izkaisīti 
seno īpašumu mežos, laukos, upēs vai 
Baltijas jūrā. Dažādas bijušas vēlēšanās, 
ko tuvinieki godprātīgi pildījuši.

Anša un Noras Vairogu urnas Vē-
javas kapos guldīja blakus Anša mātei 
Martai Dreimanei un māsai rakstnie-
cei Ilzei Kalnārei. Vējavas kapi ir vie-
ni no skaistākajiem un koptākajiem, 
ko man Latvijā nācies redzēt. Turklāt 
skats, kas paveras no kapu kalniņa, 
liek sirdij sažņaugties un elpai aizrau-
ties. Tālumā zilgo meži, pa starpu kop-
ti lauki, un mākoņi, ko uzskatām par 
visskaistājiem pasaulē, tajā dienā klusi 
slīdēja pa debess jumu, brīžiem dodot 
gaidīto lietu, brīžiem atvēlot spraudzi-
ņu saules stariem.

Daudzi no bēru viesiem bija pazi-
nuši Ansi un Noru Vairogus, jo ilgus 
gadus dzīvojuši vienā kontinentā un 
vienā pilsētā – Melburnā. Tagadējo un 
bijušo melburniešu pulciņā bija Latvi-
jas Goda konsuls Jānis Dēliņš un Lat-
vijas Okupācijas muzeja direktors Gu-
nārs Nāgels, kurš pastāstīja, ka Vairogi 
savā testamentā novēlējuši okupācijas 
muzejam nozīmīgu ziedojumu. Daudzi 
vietējie cilvēki bija atnākuši, lai piemi-
nētu arī Anša Vairoga māti un māsu, jo 
pēc atgriešanās no Sibīrijas abas bija 
dzīvojušas turpat netālu Igālēs. Vietējās 
kultūras laba pazinēja Dace Zvirgzdiņa 
vēlāk stāstīja par Dreimaņu dzimtas 
līkločiem senā pagātnē. Ar Latvijas 
karogu rokā Vairogus godināja arī or-
ganizācijas Daugavas vanagi pārstāvis.

Skaistajā nelielajā koka kapličā, 
kuras atjaunošanu balstījis arī Ansis 
Vairogs, klusi skanēja Ilgas Reiznieces 
kokle, un Esmeralda Ermale skandēja 
Ilzes Kalnāres dzeju. Anita Andersone 
atklāja izvadīšanu, dodot vārdu savām 

meitām Jānai un Lijai, kuras nolasīja 
fragmentus no abu Vairogu dzīves-
stāstiem. Viss noticis tāpat, kā citiem 
pagājušā gadsimta 20. un 30. gados 
dzimušajiem mūsu bēgļiem – laimīga 
bērnība un jaunības gadi dzimtenē, sa-
griezusies dzīve pirmās PSRS padom-
ju okupācijas gadā un vācu laikā, tad 
bēgšana no Latvijas cerībā, ka pavisam 
drīz varēs atgriezties, nometnes Vāci-
jā un došanās tālāk. Vairogi iepazinās 
1947. gadā Anglijā, kur Nora strādāja 
kā vecmāte, un 1956. gadā jaunais pā-
ris emigrēja uz Austrāliju. Uz ekrāna 
projecētās fotogrāfijas atspoguļoja brī-
žus no Anša un Noras dzīves.

Kādreizējais leģionārs Ansis Vai-
rogs bija principu cilvēks, un tāpēc 
padomju okupācijas gados ne reizes 
neatbrauca uz dzimteni. Arī atjauno-
tā Latvija palika neredzēta – varbūt 
tāpēc, ka pārāk sāpēja mātes un īpaši 
māsas traģiskais liktenis. Toties lat-
viešu sabiedrības dzīvē Austrālijā viņš 

piedalījās ļoti aktīvi, gan vācot līdzek-
ļus Melburnas Latviešu nama jaunās 
ēkas celtniecībai, gan realizējot ideju 
par latviešu veco ļaužu mītnes celtnie-
cību. Turpat, latviešu ciemā, arī Vairo-
gu pāris aizvadīja mūža nogali.

Pēc ierašanās Austrālijā Nora uzsā-
ka dziedāt Melburnas latviešu korī, to 
kuplinot ar savu skaisto balsi. Abus di-
vus bieži redzēja latviešu sarīkojumos 
un dažādos pasākumos, kultūras die-
nās, teātra izrādēs. Līdz pensijas vecu-
mam Ansis strādāja diegu fabrikā, ko 
vadīja sievas pusbrālis Hugo Misiņš.

Vairogu pārim nebija savu bērnu, 
bet savā ziņā par tādiem viņi uzskatīja 
savu draugu meitas – Māru un Ani-
tu Apsītes (tagad Anita Andersone) 
un arī Anitas un Greiema Andersonu 
meitas kļuva par savējām. Tieši tāpēc 
Vairogi uzticēja Anitai piepildīt savu 
sapni – atvest urnas ar viņu pīšļiem uz 

Pašā vasaras vidū Vējavas kapos
Ansis Vairogs (1919-2012) – Nora Vairoga (1920-2016)

No kreisās: Nora Vairoga, Ansis Vairogs, Anita Andersone 2004. gadā.
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Kapličā Vējavas kapsētā. No kreisās: Anita Andersone, Esmeralda Ermale, 
Jana Andersone, Lija Andersone.
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kam pajautāt, visi guļ tajā laikā. Piefik-
sēju vēl dažas ugunis it kā jūrā rietumu 
pusē; varbūt vēlāk uzzināšu, kas tur ir.

Tā nu es atkal redzēju īstu saullēktu, 
sauli izkāpjam no jūras, un es tak no Jūr-
malas braucu, lai redzētu lauku saullēktu.

Pagaidīju, lai saule paceļas līdz koku 
galotnēm, lai nebūtu jāiet pa tumšu meža 
taku. Atzīšos, mani nemaz nevilināja sa-
stapšanās ar mežacūkām. Rudenī arī vie-
na braucu uz Kamparkalna skatu torni un 
gāju pa citu ceļu, un sastapu veselu baru, 
bet viss labi beidzās, tik ar manu pārbīli.

Kad izgāju no meža pļavā, tad saule 
jau gavilēja. Virs ezeriem balta migla, 
putnu treļļi apkārt, pat gaiši pelēku pūci 
iztraucēju. Bezdelīgas šaudījās apkārt. 
Kādā pļavā uz nebēdu grieza grieze. 
Purvainajos ezeriņos skanēja izcili var-
žu kori. Laimīgi tiku līdz šosejai, bez 
kašķa ar suņiem. Uz lielā ceļa ieelpoju 
pilnu krūti un apēdu visu, kas bija mu-

gursomā. Talsos saule no Pilskalna pu-
ses, labi izgaismojot Ķēniņkalnu ar Kok-
lētāju. Tagad zinu saules ceļu arī Talsos. 
Pa tukšajām ieliņām aizgāju līdz autoos-
tai, ceļā sastopot tik vienu suni, kurš bija 
izvedis saimnieci pastaigā. Autobusā 

aizmigu; labi, ka nenogulēju Jūrmalu.
Ļoti veiksmīgs brauciens, un man 

jauna pieredze. Kā jums, lasītāji, iet ar 
saullēktiem?!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Latviju un apbedīt tās Vējavas kapos.
Šo vēlēšanos Andersonu ģimene 

paveica skaisti un no visas sirds, ar lielu 
mīlestību, kas apstaroja arī visus klāt-
esošos. Anitai šajā dienā mugurā bija 
Noras Vairogas tautastērps. Tautastēr-
pos ģērbušās, pa priekšu bēru gājienam 
Jāna un Lija nesa urnas un guldīja tās 
dziļi dzimtajā zemē. Klātesošie tām 
pāri līdz ar trim smilšu saujām sūtīja 
laba ceļa domas. Pēc Latvijas paradu-
ma kapu kopiņu apsedza ar egļu skujām 
un daudziem dzimtās zemes ziediem. 
Nu Anša un Noras ceļojums apkārt ze-
meslodei ir guvis piepildītu noslēgumu.

Anna Žīgure
Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
16. jūlijs
Hermīne, Estere
1888. (j.s., pēc v.s. 4. jūlijā) latviešu 
karavīrs, padomju politiskais darbi-
nieks Reinholds Bērziņš. (Nošauts Pa-
domju Savienībā 1938.g.).
1940. valodnieks Trevors Fennels.

17. jūlijs
Aleksis, Aleksejs, Alekss
1903. aktrise Lilita Bērziņa.
1918. pēc boļševiku partijas pavēles 
Jekaterinburgā tika nogalināts Krie-
vijas cars Nikolajs II un viņa ģimene.
1953. rakstnieks Aivars Kļavis.
1963. jurists un politiķis, LR tieslie-
tu ministrs (1995.g. 21.dec. – 1998.g. 
26.nov., kopš 2014.g. 5.nov.) Dzintars 
Rasnačs.
1998. Sanktpēterburgā tika pārapbedī-
tas Krievijas pēdējā cara Nikolaja II un 

viņa ģimenes mirstīgas atliekas.

18. jūlijs
Rozālija, Roze
1933. SLT aktieris Ivars Apelis.
1938. dzejniece, žurnāliste Selga Palu.

19. jūlijs
Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra
1873. baltvācu politiķis, Rīgas lielve-
cākais (oberbirģermeistars) (1941. – 
1944.) Hugo Vitroks (Wittrock).
1913. luterāņu garīdznieks, Latvijas 
arhibīskapa pārstāvis Venecuēlā Al-
frēds Gulbis.
1924. sabiedriskais darbinieks Aus-
trālijā, Dienvidaustrālijas gubernatora 
vietnieks (2000-2007) Bruno Krūmiņš.

20. jūlijs
Ritma, Ramona

1923. inženieris un skolu darbinieks 
Austrālijā Osvalds Aizstrauts.

21. jūlijs
Melisa, Meldra, Meldris
1878. militārs darbinieks, LR kara mi-
nistrs (1924.g. 19.dec. – 1925.g. 23.dec., 
1926.g. 19.dec. – 1928.g. 23.janv.) Lkok 
ģenerālis Rūdolfs Bangerskis.
1960. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ilze Švarca..
1983. Jānis Pozņaks, latviešu basket-
bolists.

22. jūlijs
Marija, Marika, Marina
1923. rakstnieks, publicists Visvaldis 
Lāms.
1943. L. Siliņš laivā no Ventspils iero-
das Gotlandē ar materiāliem par krie-
vu okupāciju Latvijā.  ■

...vasaras vidū Vējavas kapos
Turpinājums no 18. lpp.

Nora un Ansis apglabāti Vējavas kapos blakus Anša mātei Martai Dreimanei 
un māsai Ilzei Kalnārei.
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Kad lapsas rej un pāvi kliedz
Turpinājums no 16. lpp.

Talsu pauguraine.
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20. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2018. gada 18. jūlijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 16. jūlijā.
€1 = 1,57730 AUD
€1 = 0,88270 GBP

€1 = 1,76200 NZD
€1 = 1,17200 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
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.
Piektdien, 27. jūl., plkst. 18.00 Laimī-
gā stunda Tālavas kafejnīcā. Vakari-
ņās piedāvāsim kotletes ar sēņu mērci 
un piedevām. Ēdiens līdz plkst. 19.30. 
Maltīte un atspirdzinājumi par drau-
dzīgām cenām. Ņemiet līdz radus un 
draugus! Visi mīļi gaidīti!
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, 5. aug., plkst. 11.00 11. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

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

Kanberā
Sestdien, 28. jūl., plkst. 14.00 44 Ho-
dgson Cres, Pearce, ACT 2607 Kan-
beras Latviešu biedrības pilnsapulce 
(pie Tāļa un Baibas Burkeviciem); pēc 
pilnsapulces filma par Baltijas univer-
sitāti The Story of the Baltic University 
Hamburg/Pinneberg angļu valodā; 
ja būs laiks un griba, filma Class of 
1943 – remember us when we are gone 
par vācu armijā iesauktajiem igauņu 
klasesbiedriem. Saietā ieņemtie ziedo-
jumi tiks nosūtīti abu filmu režisorei 
Helgai Meritai. Groziņi vēlami.
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien,  21.  jūl., plkst. 11.00 vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Piektdien,  27.  jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.

Sestdien,  4.  aug., plkst. 11.00 DV 
Melburnas nodaļa atzīmēs 69 gadu pa-
stāvēšanu kopā ar parastām vanadžu 
pusdienām; $20 no galviņas. Noteikta 
ēdienu karte. Visi mīļi gaidīti.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
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.
Svētdien, 5. aug., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  5.  aug., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. 11. svētdiena pēc Sv. Gara 
svētkiem.

Sidnejā
Trešdien,  1.  aug., plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  22.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  29.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 5. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 22. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 29. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  2.  aug., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.

Latvijā
Ceturtdien, 19. jūl., plkst. 18.00 MVT 
Vasaras mājā Kalnciema ielā 36/38, 
Rīgā tiks atklāts projekta Skaņai vajag 
mākslu jau trešais desmit dienu garais 
mākslas un mūzikas baudīšanas pie-
dzīvojums. Izstāde veltīta Māra Ārgaļa 
mākslas darbam (bez nosaukuma), ko 
uz skaņu pasauli pārnesis komponists 
Imants Kalniņš. Izstādes scenogrāfiju 
veido 2016. gadā radusies mūzikas, 
sporta un mākslas sabiedrība ar neie-
robežotu atbildību GolfClayderman.
Svētdien,  22.  jūl., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.

Otrdien,  24.  jūl., līdz 28. jūlijam 
Dzintaru koncertzālē norisināsies 
ceturtais Jūrmalas festivāls. www.
dzintarukoncertzale.lv
Sestdien,  28.  jūl., plkst. 20.00 Dzin-
taru koncertzālē ceturtā Jūrmalas 
festivāla noslēguma GALA koncerts. 
Uz Dzintaru koncertzāles skatuves uz-
mirdzēs pasaulslavenais operdziedā-
tājs un Jūrmalas festivāla goda māksli-
nieks Aleksandrs Antoņenko (tenors), 
starptautiski atzītā latviešu operdzie-
dātāja Alisa Zinovjeva (soprāns) un 
izcilākais latviešu basbaritons Egils 
Siliņš. Divdaļīgajā koncerta program-
mā mākslinieki atskaņos gan latviešu 
vokālās mūzikas zelta izlasi, gan spo-
žākās pasaules opermūzikas lappuses.
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  10. sept.,  Mākslai vajag telpu 
rīko mākslas un mūzikas projektu 
Skaņai vajag mākslu MVT Vasaras 
mājā Kalnciema ielā 36/38, Rīgā. Izstā-
žu ciklā Skaņai vajag mākslu  piedalās 
grupa Instrumenti, grupa Mumiy Troll, 
komponists Imants Kalniņš, Intars 
Busulis, pianists Vestards Šimkus un 
grupa Prāta Vētra, kas radījuši jaunas 
muzikālas ainavas par to izvēlētajiem 
darbiem no Zuzānu ģimenes mākslas 
kolekcijas. Katrā izstādē būs skatāma 
viena no mūziķu izvēlētajām gleznām 
laikmetīgā scenogrāfijā un klausāma 
tai jaunradītā muzikālā kompozīcija.
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.
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/  ■


