
Atzīmējot 15 gadus 
kopš Latvijas pievieno-
šanās Eiropas Savienī-
bai (ES) un gatavojoties 
Eiropas Parlamenta (EP) 
vēlēšanām 2019. gada 

25. maijā, Ārlietu ministrija, Eiropas 
Komisijas (EK) pārstāvniecība Latvi-
jā un Eiropas Parlamenta birojs kopā 
ar sadarbības partneriem rīkos virkni 
pasākumu, kuros aicināts piedalīties 
ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Latvijas iedzīvotāji jau 15 gadus 
aktīvi izmanto iespējas, ko sniedz 
Latvijas dalība ES. Iedzīvotāji novērtē 
ceļošanas un studiju iespējas, atbalstu 
uzņēmējdarbības attīstīšanai un iegul-
dījumus vides un dzīves kvalitātes uz-
labošanā. To apstiprina arī Eirobaro-
metra pētījums, saskaņā ar kuru 75% 
Latvijas iedzīvotāju jūtas piederīgi 
Eiropai.

Ārlietu ministrija kopā ar EK pār-
stāvniecību un Eiropas Parlamenta 
biroju Latvijā ir sagatavojusi pasāku-
mu kalendāru, kas ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam piedāvā iespēju uzzināt 
par aktuālajiem notikumiem, līdzdar-
boties tajos un būt aktīvam ES vērtību, 
iespēju un priekšrocību izzinātājam. 
Kalendāra elektroniskā versija pieeja-
ma http://bit.do/ES_kalendars.

Tā, piemēram, 12. aprīlī  Ārlietu 
ministrijā notiks plašs ES Informāci-
jas sniedzēju forums. Savukārt 7. mai-
jā,  ievadot Eiropas dienas svinības 
Latvijā, notiks augsta līmeņa starptau-
tiska konference 15 out of 100 par ES 
politikas aktualitātēm. Divas dienas 
vēlāk,  9. maijā, Eiropas dienā, dažā-
di pasākumi un atvērto durvju dienas 
notiks ne tikai Rīgā, bet arī reģionos – 
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„Dzīvei gatavs“
Valsts prezidents Rīgas pilī atklāj skolu programmu

Valsts prezidents 
Raimonds  Vējonis 
2019. gada 5. martā Rī-
gas pilī atklāja nodibinā-

juma Iespējamā misija skolu program-
mu Dzīvei gatavs.

„Šodien mūsdienu mainīgajā pa-
saulē izglītības uzdevums ir ne tikai 
sniegt zināšanas, bet arī attīstīt pras-
mes un veidot katra cilvēka personību. 

Personību, kas ir brīva un pastāvīga 
savos spriedumos un izvēlēs, jo tieši 
šādas personības veido stipru valsti 
un mūsdienīgu un demokrātisku sa-
biedrību,“ programmas atklāšanas pa-
sākumā uzsvēra Valsts prezidents un 
Iespējamā misija patrons Raimonds 
Vējonis.

Valsts prezidents atzīmēja, ka, lai 
notiktu pārmaiņas, svarīgs ir kopdarbs 

un sadarbība starp izglītības iestādēm, 
pašvaldībām, ministriju un dažādu no-
zaru pārstāvjiem. Skolu programma 
Dzīvei gatavs ir lielisks piemērs šādai 
sadarbībai un būs liels atbalsts gan 
skolotājiem, gan skolēniem dažādu 
mācību priekšmetu apguvē.

Pasākuma laikā Valsts prezidents 
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Latvija – 15 gadi Eiropas Savienībā
Gatavojas Eiropas Parlamenta vēlēšanām
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stipendiju administrēt Vītolu fondam. 
Savu lēmumu viņš pamato: „Esmu 
lielu daļu no dzīves pavadījis, audzi-
not jauniešus skautu kustībā, apmācot 
tautas dejas, lasot referātus jaunatnei, 
trīsdesmit gadus darbojoties dažādās 

Ilmāra Lūša jubilejas stipendija
Dāvana veltīta savai Tēvijai
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Vai tavs mūžs kam lieti der,
To vis neteic ilgie gadi.
Viens tas brītiņš dārgi sver,
Ko ar labiem darbiem vadi.
(J. Neikens)
Arvien modrs – par savu ģime-

ni, par draugiem un domubiedriem, 
par savu Tēviju. Arvien modrs – tā ir 
ne tikai skautu devīze, bet arī Ilmāra 
Lūša visas dzīves vadmotīvs un dziļa 
pārliecība, ka šo pasauli labāku darīt 
spēj tikai tie, kas ir patiesi, uzticīgi 
Tēvijai, pašaizliedzīgi un tīri domās, 
vārdos un darbos. Ilmārs Lūsis ir cil-
vēks, kas savā garajā dzīvē ir sasnie-
dzis daudz – ieguvis labu izglītību, bi-
jis izcils savā jomā, darba pienākumus 
veicot, lielisks ģimenes tēvs un vēlāk 
vectēvs, uzticams draugs un aktīvs 
latviešu sabiedriskās dzīves atbalstī-
tājs. Taču šos panākumus visās dzīves 
jomās un allaž možu un jauneklīgu 
garu, iespējams, nodrošinājis savulaik 
dotais skauta solījums: „Modrībā par 
savu godu apņemos visiem spēkiem 
censties būt uzticīgs Dievam un Latvi-
jai, palīdzēt tuvākajam katrā brīdī un 
pildīt skauta likumus!“

Ilmārs  Lūsis dzimis 1928. gada 
17. novembrī, Rīgā, ierēdņu Jāņa un 
Mirdzas Lūšu ģimenē. Pēc pamatsko-
las beigšanas Ilmārs iestājās Rīgas 
Valsts tehnikumā, bet jau gadu vēlāk, 
1944. gada oktobrī, ģimene nonāk Vā-
cijā. Fišbahas nometnē Kārļa Skalbes 
ģimnāzijā Ilmārs Lūsis iegūst vidē-
jo izglītību, bet 1948. gadā izceļo uz 
Austrāliju un apmetās Adelaidā. Te, 
līdztekus maizes darbam, viņš studē 
tautsaimniecību Adelaidas Universitā-
tē un pievienojās studentu korporācijai 
Lettonia. Ilmārs Lūsis ir bijis vairāku 
uzņēmumu direktors, ģenerālsekretārs 
un grāmatvedis, viņš ir Institute of 
Management biedrs, Justice of Peace 
(miertiesnesis) un Lions International 
organizācijas biedrs.

1957. gadā Ilmārs apprecējās ar 
Jolantu Bankinu, un ģimenē tika iz-
audzināti un izskoloti divi bērni: meita 
Ingrīda un dēls Marks, kuri arī šobrīd 
aktīvi darbojas latviešu sabiedrībā. Un 
tas ir likumsakarīgi, jo arī pats Ilmārs 
visu mūžu ir bijis aktīvs latviešu sa-
biedrības darbinieks un dažādu pasā-
kumu un organizāciju vadītājs. Viņš 
ir dibinājis un piecpadsmit gadus bijis 
prezidents un galvenais rīkotājs Lat-
viešu Tirdzniecības un Rūpniecības 
kamerai Austrālijā, kura dibināta pēc 
Austrālijas valdības ierosmes ar mērķi 
sekmēt Latvijas un Austrālijas saim-
nieciskās attiecības. Šo gadu laikā 
noturēti 14 biznesa semināri Rīgā un 
visās lielākajās Latvijas pilsētās, lai at-
tīstītu komercdarbību un lai informē-
tu par tūrismu, izglītības iespējām un 
latviešu dzīvi Austrālijā. Ir organizēti 
Latvijas menedžeru kursi Austrālijā, 

kultūras apmaiņas pasākumi un poli-
tiskas akcijas. Ilmārs Lūsis ir bijis arī 
priekšsēdis Dienvidaustrālijas latviešu 
organizāciju apvienībai (DLOA) un 
vicepriekšsēdis Latviešu apvienībai 
Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), 
vadījis latviešu sabiedrisko un nacio-
nāli politisko dzīvi, aktīvi darbojies  
Daugavas Vanagu organizācijā, Ade-
laides Latviešu biedrībā, ev. luterāņu 
baznīcas padomē, Skautu organizācijā 
(13. skautu vienības dibinātājs), LAAJ 
kultūras fonda un Austrālijas Latviešu 
Kultūras dienu rīcības komitejās, tau-
tas deju grupā Jandāliņš. Trīsdesmit 
gadus Ilmārs Lūsis  bijis priekšsēdis 
un ģenerāldirektors Latviešu nama 
kooperatīvam Tālava, bez atlīdzības 
vadīja latviešu centru, kura mērķis ir 
radīt pajumti latviešu skolai un kultū-
ras pasākumiem Adelaidā. 

Ilmārs Lūsis ir pildījis arī vairākus 
Latvijas valdības uzticētos uzdevu-
mus: 1993. gadā viņš tika uzaicināts 
popularizēt Austrālijā XXI Vispārējos 
Dziesmu un deju svētkus (par to tika 
saņemts Kultūras ministrijas Atzinības 
raksts un Dziesmu svētku medaļa), bet 
1996. gadā  Ilmārs Lūsis tiek apstipri-
nāts par Latvijas Attīstības aģentūras 
pārstāvi Austrālijā, lai organizētu un 
popularizētu Latvijas tirdzniecības un 
rūpniecības intereses.

Par savu darbību Ilmārs ievēlēts kā 
goda un mūžā biedrs Adelaidas Lat-
viešu biedrībā, Daugavas Vanagu or-
ganizācijā un Latviešu apvienībā Aus-
trālijā un Jaunzēlandē, Tirdzniecības 
un rūpniecības kamerā, arī saņēmis 
goda rakstus un diplomus. Austrālijas 
valdība par darbu latviešu sabiedrībā 
apbalvoja Ilmāru ar Austrālijas ordeni 
(OAM).

Taču viņa mūža darbs un pārlie-
cība – piederība skautu organizācijai. 
Ilmārs Lūsis bija 13. skautu grupas 
dibinātājs jau 1949. gada 6. februārī, 
kad tika dibināta pirmā par Saulkras-
tu nosauktā vienība, un tolaik rets bija 
tas zēns vai meitene, kas sestdienās 
pēc latviešu skolas nepalika uz skautu 
vai gaidu nodarbībām. Daži no viņiem 
vēl joprojām tiekas un palikuši kopā 
uz mūžu, kopā ar savu dibinātāju tu-
rot svētus skautu likumus, jo īpaši tos, 
kuri aicina sevi ziedot savas tautas 
labklājībai: „Skauts arvien atsaucas, 
kad Latvijai vajadzīga viņa palīdzība, 
neļauj to nonievāt un gatavs ziedot 
tās labā visu. Skautam nepārspējams 
paņēmiens, kā kļūt laimīgam – darot 
citus laimīgus.“

Tāpēc šogad, atzīmējot nozīmīgo 
90 gadu jubileju, Ilmārs Lūsis izlēma 
vēl kādu dāvanu veltīt savai Tēvijai – 
ziedu un dāvanu vietā viņš aicināja 
draugus un radus ziedot stipendijai 
augstākās izglītības iegūšanai kādam 
Latvijas jaunietim un nolēma uzticēt šo 

Ilmārs Lūsis.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šajā dienā, 12. mar-

tā, pirms 79 gadiem – 
1940. gadā – Somija un 
Padomju Savienība no-
slēdza tā saukto Maska-
vas miera līgumu. Līdz 

ar to beidzās 14 nedēļu garais karš, kura 
laikā neviena valsts nebija nākusi so-
miem palīgā. Miera līgums noteica, ka 
Somija atdod PSRS gandrīz visu savu 
austrumu daļu, Karēliju, kuru tad atstāja 
somu spēki un tie civiliedzīvotāji, kuri 
nevēlējās pāriet Padomju Savienībā.

Atgādināšu, ka karš bija izcēlies 
tāpēc, ka demokrātiskā Somija bija no-
raidījusi PSRS piedāvājumu izvietot tās 
teritorijā Padomju militārās bāzes. Tieši 
pretēji bija rīkojušies visi trīs autoritārie 
režīmi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Visi 
bez ierunas piešķīra PSRS tiesības iepe-
rināt savā valstī tik lielus kaimiņvalsts 
militāros spēkus, ka jebkāda vēlāka 
pretošanās nebūtu militāri izpildāma.

(Var arī pieminēt, ka tas bija tie-
ši sešus gadus agrāk, kad 1934. gada 
12. martā Igaunijas Valsts vecākais 
Konstantīns Petss kopā ar ģenerāli 
Laidoneru veica valsts apvērsumu, un 
izveidoja autoritāru valsti, kurā bija aiz-
liegtas politiskās partijas, un prese pa-
kļauta cenzūrai. Latvijā to pašu darīja 
Kārlis Ulmanis divus mēnešus vēlāk.)

Kāda bija reakcija Latvijā? Ko tei-
ca tautas vadonis Kārlis Ulmanis? Lat-
vijas presē nākamajās divās dienās tika 
publicēts bez komentāriem Maskavas 
miera līguma teksts. 13. marta Jaunā-
kās ziņās lasām, ka nākamajā dienā 
sanāks Baltijas valstu ārlietu ministru 
konference Rīgā, lai pārrunātu „starp-
tautiskos jautājumus, kas interesē Bal-
tijas valstis“. Bet pēc tam, protams, ne-
bija nekāds konferences atreferējums.

15. martā Jaunākās ziņas zem virs-
raksta Tautas staigāšana Somijā 1. la-
paspusē publicēja Speciālziņojumu pa 
telefonu no Stokholmas par grūtībām 
Somijā: „Nospiestība, saka zviedru 
laikrakstu līdzstrādnieki, Somijā liela, 
bet iedzīvotājiem nav laika nodoties 
pārdomās, jo realā dzīve prasa savu. 
Lielais evakuacijas darbs jau ievadīts“.

No tautas vadoņa dzirdam 16. mar-
tā, bet raksts, kas aizņem lielo pusi no 
Jaunāko ziņu 1. lappuses ir veltīts „kul-
tūras un gara darbiniekiem“, „skolotā-
jiem“; tas ir vairāk filozofisks, un ne ar 
vārdu nemin Somiju. Tiek slavēti tie, 
kuri „dedzīgi cīnīdamies par latviešu 
tautas tiesībām, ir upurus nesuši un cie-
tuši“. Piemin cīņu vietas, „kur ieročiem 
rokās latviešu karavīrs, brīvības cīnī-
tājs ir kaldinājis neatkarīgo Latviju“.

Prezidents „ar pārmetumu runā 
par tiem, kuri par augstāko gudrību 
uzskata dzīves noliegšanu un bezspē-
cīgu paļaušanos liktenim“.

Raksta beigās ir mudinājums „visiem 
Latvijas pilsoņiem“: „Ja gribam pastāvēt, 

„Mana dāvana Latvijai“
Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē stipendija

,,Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,
Kas tad izskaitīt gan spētu
Zelta kviešu krājumu.”
(J. Alunāns)
Latvijas valsts simtgade – tā bija 

iespēja godam un cienīgi, lepni un 
priecīgi svinēt valsts dzimšanas dienu. 
Un, jo īpaši svarīgi šie svētki ikkatram 
sirdī ir tad, ja ir iespēja kopā ar visu 
tautu likt arī savu artavu Latvijas nā-
kotnes veidošanā. Taču jubilejas, kā 
zināms, parasti saistās ar dāvanām. 
Atrast īsto dāvanu sev nozīmīgam cil-
vēkam nemaz nav tik viegli, taču vēl 
grūtāk ir izvēlēties dāvanu valstij, un 
tad ir tikai viena atbilde: vislabākā 
dāvana, ko varētu uzdāvināt Latvijai, 
būtu vismaz viens gudrāks, labāks, pa-
tiesāks, savu zemi un tautu mīlošāks 
cilvēks.

Latviešu Apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) aizvadītā gada 
laikā aicināja tautiešus piedalīties pro-
jektā Mana dāvana Latvijai. Šī projek-
ta nolūks bija dot visiem Austrālijā un 
Jaunzēlandē dzīvojošiem latviešiem, 
neatkarīgi no viņu rocības, atteikties 
no savām dzimšanas dienas dāvanām 
(vai svinībām) un to vērtību ziedot 
kāda jaunieša stipendijai. Idejas au-
tors un organizators ir LAAJ prezidija 
priekšsēdis Jānis Grauds, kurš prata 
uzrunāt savus tautiešus: „Mēs esam 
bagāti, jo piederam mazai, izcilai tau-
tai, kura ir spējusi pārvarēt dažādas 
grūtības un svinēs 100 gadu savas 
pastāvēšanas jubileju. Piedalīsimies 
dāvanā un apliecināsim, ka mums 
šeit, tālajā zemes stūrī, ir mīļa mūsu 
tēvzeme un rūp tās nākotne! Visiem 
piedaloties, varēsim sasniegt nozīmī-
gu rezultātu!”

LAAJ pārstāv latviešu organizā-
cijas Austrālijā un Jaunzēlandē. Jau 
vairāk nekā 50 gadus LAAJ prezidijs 
un Kultūras fonds atbalsta Austrālijas 
latviešu kultūras un izglītības sarīko-
jumus. LAAJ biedri uzskata, ka lat-
viskās vērtības būtu grūti saglabāt, ja 
mītnes zemēs nepastāvētu dzīva, aktī-
va latviešu sabiedrība. LAAJ sniedz 
atbalstu arī jaunatnes audzināšanai, 
latviskās kultūras veidošanai un sagla-
bāšanai Austrālijā un Jaunzēlandē, lat-
viešu izglītības un kultūras pasākumu 
veicināšanai un sakaru uzturēšanai ar 
iestādēm un māksliniekiem Latvijā, 
kā arī sadarbībai ar latviešu organizā-
cijām citās zemēs. Lielāko daļu LAAJ 

ienākumu satur biedru ziedojumi un 
novēlējumi testamentos.

Projektā Mana dāvana Latvijai ie-
gūtos līdzekļus – 10 000 EUR – tika 
nolemts uzticēt administrēt Nodibi-
nājumam Vītolu fonds, jo tā mērķis 
ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, 
centīgiem, bet maznodrošinātiem 
jauniešiem turpināt savu izglītību un 
studēt Latvijas augstskolās. Sidne-
jas mēnešrakstā Ritums un laikrakstā 
Latvietis minēti šie dāsnie cilvēki – 
viņiem prieku savā jubilejas reizē 
sagādāja iespēja darīt laimīgus citus, 
kādus šobrīd vēl pavisam nepazīsta-
mus jauniešus savā Tēvzemē, kuri pa-
visam drīz teiks sirsnīgu paldies Jānai 
Andersonei, Lijai Andersonei, Grei-
mam un Anitai Andersoniem, Veltai 
Apsītei, Ziedonim Apsītim, Margu-
tai Bernšteinai, Edītei Birzulei, Vijai 
Bruzgulei, Birutai Ceriņai, Sandrai 
Dragūnai, Kalvim Duckmanton, Zin-
tim Duckmanton, Osvaldam Frei-
bergam, Lindai Graudiņai, Oskaram 
Graudam, Jānim Graudam, Reinim 
Graudam, Markum Graudam, Ojāram 
Grestem, Baibai Harringtonei, Dainai 
Jaunbērziņai, Andrim Jaunbērziņam, 
korp! Spīdola Sidnejas kopai, Krādzi-
ņu ģimenei, Edgaram Laķim, Leonam 
E.P., Dainai McDonald, Kārlim Mc-
Donald, Intai Milnis, Pēterim Milnis, 
Mārai North, Olgai Pelšs, Mārai Pelšs, 
Jurim Rīmanim, Ivetai Ronei, Rutai 
Rozentālai, Inārai Rumbai, Uldim Si-
liņam, Visvaldim Sniedzem, studenšu 
korporāciju kopai Melburnā, Leldei 
Taylor, Vijai Zars, Vairai Zemītei (pie-
miņā, atvadoties bērēs), Sidnejas Lat-
viešu biedrības Dāmu kopai un Sidne-
jas Latviešu vīru korim.

Tur, tālajā Austrālijā, tik daudz 
kas ir citādāk – kad mums diena, tur 
nakts, kad mums sniegi, tur viss zie-
dos. Taču ir lietas, kas vienmēr būs 
kopīgas – Saule, debesis, Tēvzemes 
mīlestība un pārliecība, ka tas zelta 
grauds, kas cerībā un ticībā nākotnei 
sēts, vērā ņemamu ražu nesīs. Paldies 
visiem ziedotājiem un idejas autoram 
Jānim Graudam!

Vītolu fonds

mums jābūt gataviem cīnīties un uzvarēt. 
Uzvarēt pašiem sevi, savu kūtrību, ne-
varību. Mums jābūt gataviem uzņemties 
grūtības, jāprot atsacīties vajadzības gadī-
jumā no dzīves ērtībām. Jāprot ierobežot 
personīgais, lai sekmētu kopējā uzvaru“.

Ļoti patiesi vārdi, bet, diemžēl, 

pats Vadonis neklausīja savai retori-
kai, tikai trīs mēnešus vēlāk bezspēcī-
gi pakļaujot Latviju un Latvijas tautu 
kaimiņvalsts piedāvātam liktenim. 
Nebija ne cīņas, pat ne protesta. Tikai 
akla paļaušanās liktenim.

GN
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t. dz. Svadbarsko horo (Hidan Mam-
dov apdare).

Jautrība turpinājās ar Kaspara 
Švolmaņa un Ērika Stepaņuka pašu 
komponētajām dziesmām ģitāru pa-
vadījumā. Kaspara skanīgā balāde 
Lietiņš, kurā izskanēja skaista vokālā 
divbalsība, un Ērika asprātīgā Es bij 
puika, kurā puiši izrādīja savas komi-

S v ē t d i e n a , 
2019. gada  3. marts,
bija piedzīvojumiem 
pilna. No rīta gadskār-
tējais Oskara Kalpaka 
piemiņas dievkalpojums 
Sv. Krusta baznīcā, kur 
cienīgi atzīmēja Kalpaka 

simtgades atceri mācītāja Daiņa Mar-
kovska vadībā. Pārstāvji no Daugavas 
Vanagu Melburnas nodaļas un no kor-
porācijas kopām cēli piedalījās gājienā 
un karoga sardzē. Izskanēja viscēlākie 
korāļi Braiana Kopla (Brian Copple) 
ērģeļu dzidrajā pavadījumā. Pēc diev-
kalpojuma baznīcas zālē Jānis Kārk-
liņš pakuplināja sarīkojumu, atgādinot 
Oskara Kalpaka dzīves stāstu un uz-
sauca tostu, pieminot kritušo pulkvedi.

Bija laiks doties uz Melburnas Lat-
viešu ciemu Vantirnā (Wantirna), lai 
apmeklētu mūsu Melburnas jauniešu 
rīkoto Muzikālo pēcpusdienu. Latvie-
šu ciema lielajā zālē jau sanākuši un 
apsēdušies pie galdiem ļaudis, kas ie-
gādājušies gardos pīrāgus un maizītes, 
glāzi vīna vai alu. Līksmā čalošana 
jau nodrošināja brīnišķīgu pēcpus-
diena draugu pulkā. Austrālijas Lat-
viešu 36. Jaunatnes dienu Melburnā 
priekšsēde Lija Andersone un Kalvis
Švolmanis pieteica jaunos mākslinie-
kus, kuri bija sagatavojuši skanīgu un 
daudzveidīgu programmu.

Uz Ciema spožā, melnā flīģe-
ļa Edmunds  Eimanis iejūtīgi un 
stilīgi atskaņoja četrus mūsdienu 
skaņdarbus: Go Tell it on the Moun-
tains (J. W. Work), Here, There and 
Everywhere (Lennon & McCartney), 
Michelle (Lennon & McCartney) un 
Hymn to Freedom (O. Peterson). Ed-
munda piesitiens un stilīgā blūza iz-
teiksme ievilka klausītājus dziļā sap-
ņojumā.

Maija  Drēziņa  savā saksofona 
spēlē ir jau sasniegusi augstu līmeni 
un izrādīja savu vispusīgā žanra mu-
zikālo izpratni ar saviem priekšne-
sumiem. Maija atskaņoja Melburnā 
dzimušā saksofonista / komponista 
Loklana Deividsona (Lachlan David-
son) Autumn Cannonball ar vieglu, 
bet vienlaicīgi intensīvu svinga izjūtu. 
Kontrastā sekoja franču komponista 
Darius Milhaud izteiksmīgā Danse.

Maijas māsa Karmena  Drēziņa
ir jau sasniegusi augstu kompetenci 
un izjūtu flautas spēlē. Karmena at-
skaņoja Mocarta Sonāte No.4 ar zinī-
gu un iespaidīgu skanīgumu. Sekoja 
apburošā La flute 
de Pan (Ž. Mukē 
(J. Mouquet), Kar-
menas izcilajā un 
sudrabainajā izpil-
dījumā.

Māsu Drēziņu 
duets demonstrē-
ja āķīgo klezmera 
stilu divos skaņ-
darbos, kas tur-
pināja uzjautrināt 
klausītājus. Du-
etam pievienojās 
pianists Edmun-
ds Eimanis, un 
ansamblis trijatā 
nospēlēja bulgāru 

Muzikālā pēcpusdiena
Līdzekļu vākšanas sarīkojums 36. Jaunatnes Dienām Melburnā

Lija Andersone.
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Ēriks Stepaņuks.
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FO
TO

 R
ob

er
ts

 B
ir

ze

Turpinājums 11. lpp.



Otrdien, 2019. gada 12. martā Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Divu gadu ceļojums 
ir beidzies. Ceļojums 
bez koferiem, bez bi-
ļetēm, bez transporta 
līdzekļiem, bez viesnī-
cām, bez tūristu pūļiem, 
bez nepatīkamiem laika 

apstākļiem un, galvenokārt, – bez nau-
das. Bet visskaistākā un sirdij visdār-
gākā zeme tika krustu šķērsu pārstai-
gāta gan pilsētās būts, gan pakalnos 
kāpts, gan pa upēm un ezeriem ceļots, 
gan lauku ainavas ar ziedošiem liniem 
skatītas, gan sniegotos mežos būts. 
Kas bija šis skaistais, gaišais ceļojums?

Divus gadus atpakaļ Sietlas grā-
matu grupiņas dalībnieki izlēma par 
dāvanu Latvijas simtgadei – Apceļot 
dzimto zemi dzejā. Mērķis bija atrast 
dzejas par Latvijas pilsētām, upēm, 
ezeriem, kalniem un citām specifis-
kām vietām. Divas reizes gadā grā-
matu grupiņas saiets bija veltīts dze-
ju lasīšanai un par katru pieminēto 
vietu; mazs Latvijas karodziņš tika 
iesprausts Latvijas kartē attiecīgajā 
vietā. Tagad karte no robežas līdz ro-
bežai plīvo mazos sarkanbaltsarkanos 
karodziņos.

Projekta sākumā dažam bija mazas 
šaubas, vai tiešām būs iespēja atrast 
tik daudz dzejoļu, bet dalībnieki bija 
centīgi meklētāji, un beigās pašiem 
bija pārsteigums par dzeju bagātību. 
Daudzas pat palika nenolasītas – krā-
jumā nākošām projektam?

No pieminētām vietām saprotams 
Rīga bija vispopulārākā. „Ak, mana 
Rīga, vecā sirmā Rīga, Tu manu sirdi 
vienmēr augšup nes...“ A. Čaks. Bet 
arī Rīgā atradās vietas, kuras visiem 
nebija pazīstamas: Arkādija, Iļģu-
ciems, Dzegužkalns... Kur tie atrodas? 
Bet pašai lasītājai šīs dzejas atsauca 
atmiņā brīžus par šajā rajonā pavadīto 
bērnību. Tādi silti, dažreiz sentimen-
tāli, pat mazliet skumīgi atmiņu brīži 
atgadījās šad un tad. Dažu labu reizi, 
pat kādam lasot dzeju, aizķērās balss 
un pār vaigu noritēja asara. Jā, dzejai 
ir liela nozīme latviešu sirdīs un dzīvē.

Kurzemes apgabals izpelnījās pir-
mo vietu pilsētu un citu vietu pieminē-
šanā. Tas gadījās tamdēļ, ka bija pāris 
dzejoļu ar vairāk pieminētām vietām, 
bet nekas nepārspēja Vizmas Belševi-
cas dzejoli Zvana vārdi ar 14 vietu no-
saukumiem; visi skanīgi ar dobju pie-

skaņu kā zvani – Kazdanga, Nīgrande, 
Dundaga, Tērande, Kandava, u.c. Arī 
Imants Ziedonis bieži pieminēja Kur-
zemes vietas savās dzejās.

Lasītās dzejas bija kā ceļvedis Lat-
vijas ģeogrāfijā. Bieži bija neziņa, kur 
atrodas mazās pilsētas, ciemi. Tāpat 
lielo pazīstamo upju pietekas – Svēte? 

Šogad Sietlas grā-
matu grupiņa Vairas 
Pelēķes-Kristoferes 
(Christopher) vadībā 
uzsāka savu 18. darbī-
bas gadu. Kopš iesāku-
ma izlasītas vairāk nekā 

simts latviešu grāmatu, sākot ar kla-
siskiem autoriem līdz mūsdienām un 
simtiem dzejoļu. Grupiņas dalībnieki, 
skaitā no 15 līdz 20, galvenokārt sie-
vietes, bet arī vairāki kungi – satiekas 
pie Vairas apmēram sešas reizes gadā, 
lai pārrunātu trimdas un Latvijas au-
toru darbus. Vasaras un decembra 
sanāksmē parasti lasām dzeju. Pēc 
Vairas ierosinājuma katrā saietā da-
lībnieki ziedo naudu Baltijas studiju 
programmai Vašingtonas Universitā-
tē, pēdējā laikā pārsvarā universitātes 
baltiešu bibliotēkai jaunu grāmatu ie-
gādāšanai. Gadu gaitā universitāte no 
grāmatu grupas ir saņēmusi pāri par 
$30 000. Marta sanāksmē ziedojums 
iet Latvijas Okupācijas muzejam.

Galveno atbildību par programmu 
uzņemas Vaira, vispirms iepazīstinot 
klātesošos ar izvēlētā autora biogrā-
fiju, papildinot to ar interesantiem 
stāstiem un pikantām anekdotēm no 
rakstnieka dzīves, ko viņa ir atradu-
si Latvijas bibliotēkās un arhīvos, pat 
sazinoties ar autoru pašu vai autora 
radiem un bērniem. Katram dalībnie-

kam ir iespēja izteikties par izlasīto 
grāmatu, un to viņi arī labprāt dara. 
Pēc pārrunām lasītāji izbauda azaidu 
no līdzpaņemtiem groziņiem un tur-
pina sarunas par dažādiem tematiem. 
Garais galds, ap kuru dalībnieki pul-
cējas, ir vienmēr dekorēts attiecīgi 
grāmatas galvenajai tēmai. Izdomas 
Vairai nekad netūkst. Bieži viņa ir 
uzzinājusi autora mīļāko ēdienu un to 
sagatavo par pārsteigumu lasītajiem. 
Citreiz viņa izvēlās ēdienu, kas minēts 
grāmatā. Tā piemēram, esam nogaršo-
juši tādus neparastus ēdienus, kā ķūķi 
un grūdeni. Pagājušā Ziemassvētku 
saietā uz galda bija divi cūkas šņuk-

uri ar pupiņām un zirņiem. Šņukurīts 
ar sinepēm bija tīri garšīgs! Janvāra 
saietā, kad pārrunājām Alberta Bela 
Cilvēki laivās, par laimi viņai nebija 
izdevies atrast iesālītas vārnas, kuras 
esot ēduši nabadzīgie kuršu zvejnieki.

Ir bijušas reizes, kad pēc tik dau-
dziem gadiem pie stūres Vaira ir iztei-
kusies, ka grāmatu grupiņu vajadzētu 
pārņemt citam, bet neviens no dalīb-
niekiem to negrib uzņemties. Tas, ko 
Vaira mums ir devusi un turpina dot, 
nav atvietojams! Ceram, ka viņa mūs 
vadīs un iedvesmos vēl ilgus gadus.

Inta Moruss
Laikrakstam „Latvietis“

Sietlas lasītāju pulciņš ceļā uz 20 gadu pastāvēšanu
Izlasītas vairāk nekā simts latviešu grāmatu

Dainotā tēvzeme
Apceļojot Latviju dzejā

Lasītāji pārrunās.

Vaira Pelēķe-Kristofere (Christopher) 
ar Latvijas karti.
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Valsts Akadēmiskā kora Latvi-
ja diriģents Māris  Sirmais intervijā 
stāsta par Kanādas debijas tūri.

Šī gada janvāra vidū Kanādas lat-
viešiem bija iespēja satikties ar Latvi-
jas virsdiriģentu un Valsts Akadēmis-
kā kora māksliniecisko vadītāju Māri 
Sirmo, kurš atlidoja uz Toronto no 
Rīgas diriģēt Jāņa Kalniņa vijoļkon-
certu kopā ar vijolnieci Lauru Zariņu 
un mūziķiem no Kanādas Nacionālās 
operas orķestra. Vijoļkoncerts ir daļa 
no Toronto Latviešu koncertapvienī-
bas vadītā projekta – jauns Centre-
discs ieraksts, kurā skanēs arī Imanta 
Ramiņa Ārija klavierēm un vijolei, 
ar solistiem Lauru Zariņu un Artūru 
Ozoliņu, un Tālivalda Ķeniņa Kla-
vierkoncerts stīgu orķestrim un sita-
miem instrumentiem, kas ir ieraksts 
no Kanādas Nacionālā radio arhīviem. 
Ieraksts notika slavenajā Glenn Gould 
studijā, iecienītā Kanādas producenta 
Dāvida  Jēgera  vadībā. Ierakstu pre-
zentēs, sadarbībā ar Kanādas Mūzikas 
centru, Dziesmu svētku Orķestra un 
kamermūzikas koncertā  piektdien, 
5. jūlijā, plkst. 16.00 Koerner Hall.

Līdzās šim vērienīgajam projek-
tam virsdiriģents vadīja kopkora mē-
ģinājumu ar Toronto, Montreālas, Ha-
miltonas un apkārtnes koristiem. Viņš 
tā apbūra koristus, ka viņi vēl ilgi jūs-
moja par šo piedzīvojumu, par katru 
viņa aprakstīto attēlu, katru tehnisko 
detaļu, ko viņš bija mācījis. Visi ļoti 
gaida viņa atgriešanos pirmajā Dzies-
mu svētku kopkora mēģinājumā jūlijā 
Toronto.

Atgādinu visiem koristiem un 
plašai publikai, ka Māris Sirmais un 
Valsts Akadēmiskais koris Latvija pa-
sniegs meistarklases  trešdien,  3. jū-
lijā,  plkst. 15.00  Trinity  St. Paul’s 
baznīcā.  Meistarklases notiks angļu 
valodā, jo izsludinām arī kanādiešu 
koristiem. Māris stāstīs par latviešu 
dziesmu svētku un tautas dziesmu tra-
dīcijām ar kora piedalīšanos un publi-
kas līdzdziedāšanu. Visi ir laipni lūgti!

Starp mēģinājumiem Māris kopā 
ar vijolnieci Lauru Zariņu un pianis-
tu Artūru Ozoliņu vēl pagodināja lat-
viešu un kanādiešu mūzikas cienītājus 
Korporācijas Spīdola rīkotajā labvēļu 
vakarā, par labu Toronto Latviešu kon-
certapvienības iepriekšminētam ierak-
stu projektam.

Un, lai gan bija ļoti saspringta ne-
dēļa Toronto, tomēr arī atradām laiku 
pārrunāt Valsts  Akadēmiskā  kora 
Kanādas  debijas  koncertu  Toron-
to  (piektdien,  5. jūlijā,  plkst. 19.30 
Koerner Hall) un tūri uz Otavas Mu-
sic and Beyond / Musique et Autres 
Mondes  festivālu  (8. un 9. jūlijā) un 
Elora festivālu (12. un 13. jūlijā) pēc 
Dziesmu svētkiem.

Man bija patiess prieks šai brīdī in-
tervēt Māri par viņa un kora radošiem 
projektiem, par gaidāmo Kanādas tūri 
un par latviešu koru skaņu.

Laura Adlers: Savas pastāvēšanas 
laikā Valsts Akadēmiskais koris „Lat-
vija“ vēl nekad nav viesojies Kanādā. 
Kādas ir sajūtas, gatavojoties Kanā-
das debijai šovasar?

Māris Sirmais: Katru reizi, brau-
cot uz jaunu valsti, tā ir interesanta 
pieredze. Esmu viesojies Toronto, bet 
jutu kaut kādu atšķirību, gan arī zi-
nāmas līdzības ar piedzīvoto ASV. 
Manā izpratnē Kanāda ir eiropiskāka, 
personīgi man mentāli tuvāka un sa-
protamāka. Bet sajūtas pirms jebkura 
brauciena vienmēr ir līdzīgas, pat ja 
uz Kanādu mēs brauktu desmito rei-
zi. Katra jaunā programma, koncerta 
izaicinājums ir ar līdzīgu atbildības sa-
jūtu, mazu uztraukumu. Mēs arī īpaši 
nešķirojam, vai koncerts notiks Prei-
ļos vai Toronto, tāpēc sajūtas pirms 
braucieniem kardināli neatšķiras. Ru-
nājot par pašu zemi un tās apskati – tas 
vienmēr ir ļoti interesanti. Es domāju, 
daudzi no mūsu dziedātājiem Kanādā 
būs pirmo reizi. Mūsu tūrē uzstāsimies 
ne tikai Toronto, bet arī citos nozīmī-
gos Kanādas kultūras centros. Gaidām 
ar nepacietību viesošanos Kanādā!

LA: XV Dziesmu un Deju svētkus 
Kanādā svinēsim Latvijas simtgades 
zīmē. Pēdējos pāris gados bijuši dau-
dzi interesanti un izcili projekti, kas 
veltīti šiem simtgades svētkiem. Vai 
jūs varētu pastāstīt par VAK „Latvija“ 
īpašo projektu „Latvijas komponisti 
Latvijas simtgadei“?

MS:  Tas bija vērienīgs projekts, 
ko mēs īstenojām, balstoties uz pašu 
galveno pamatideju – ne tikai veicināt 
jaundarbu tapšanu, ko mēs tāpat darām 
ikdienā, bet Valsts simtgadē mums 
bija mērķis tieši radīt! Svētkos, kā jau 
parasti tas notiek, mēs daudz tērējam, 
sapošamies, kopīgi izbaudām brīnišķī-
gus mirkļus. Svinībām izskanot, atmi-
ņām paliek tikai foto vai video ierak-
sti. Gribējām atstāt kaut ko paliekošu 
tajā jomā, kuru pārstāvam. Mēs uzai-
cinājām vairāk nekā 100 komponistus 
rakstīt jaundarbus, tai skaitā autorus, 
kuri kaut nelielā mērā ir saistīti ar Lat-
viju. Varbūt viņi nav šeit dzimuši, bet 
viņu vecāku vai vecvecāku saknes ir 
Latvijā. Beigās mums bija, ja nemal-
dos, 84 komponisti. Četru gadu garu-
mā izskanēja pieci koncerti, dziedājām 
divus koncertus gadā ar pirmatskaņo-
jumiem Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Imanta Ziedoņa zālē.

Latviešu koru skaņa pasaulē
Intervija – Māris Sirmais

Valsts Akadēmiskais kuris „Latvija“. Centrā priekšā diriģents Māris Sirmais.
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2019. gadā ik mēnesi 
Rīgā, Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas vestibila 
apmeklētāji var iepazī-
ties ar vienu priekšmetu 
no muzeja Latvieši pa-
saulē krājuma. Katrs no 
izstādes priekšmetiem 

atspoguļo kādu īpašu stāstu par latvie-
šu dzīvi ārpus Latvijas. Šis stāsts arī 
tiek publicēts ik mēnesi presē.

Izstādi Mēneša priekšmets 
2019. gadā atbalsta Latvijas Universi-
tātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts un Latvijas Nacionālā biblio-
tēka.

Latviešu sportisti ārvalstīs
Starp bēgļiem, kuri atstāja Latvi-

ju II pasaules kara laikā, bija arī izcili 
sportisti. Daļa no viņiem atsāka spor-
tot bēgļu nometnēs Eiropā un turpinā-
ja pēc pārcelšanās uz jaunajām mītņu 
zemēm, kur sporta spēles kļuva par 
veidu, kā nodarbināt latviešu jaunat-
ni un dot iespēju viņiem regulāri sa-
tikties un darboties komandās. Daži 
latviešu sportisti sasniedza augstus 
rezultātus nacionālajā vai pat starp-
tautiskajā līmenī, pielietodami Latvijā 
iegūtās sporta iemaņas jaunajās mīt-
ņu zemju sportistu sacīkstēs. Dažkārt 
latviešu sportistiem izdevās būtiski 
ietekmēt sporta standartus mītņu ze-
mēs; piemēram, Austrālijā ir atzīts, 
ka latviešu un lietuviešu ieceļotāji pēc 
Otrā pasaules kara pacēla basketbola 
spēles līmeni, ieviesdami jaunus pa-
ņēmienus. 1954. gada Olimpiskajās 
spēlēs Austrālijas vīriešu basketbola 
komandas sastāvā bija trīs latvieši.

Muzejs Latvieši pasaulē meklē 

priekšmetus (uni-
formas, treniņtēr-
pus, apbalvojumus 
utt.), stāstus, doku-
mentus un fotogrā-
fijas, kas atspoguļo 
ārzemju latviešu 
sportistu gaitas.
Zinaidas 
Liepiņas 
iegūtais 
kauss – Latvijas 
Prezidenta 
Jāņa Čakstes 
ceļojošā balva 
sportistiem

Zinaida  Lie-
piņa (1907-2000) 
jaunībā bija Lat-
vijas vieglatlēte, 
kura ar labiem 
panākumiem pie-
dalījās sacīkstēs 
60 m un 100 m 
skriešanā, tāllēk-
šanā, augstlēkšanā 
un pieccīņā. Viņas 
spožākais sasniegums – viena no pir-
majām sievietēm, kas pārstāvēja Lat-
vijas valsti Olimpiskajās spēlēs 100m 
skrējienā IX Olimpiskajās spēlēs 
Amsterdamā, 1928. gadā. Zinaida ap-
precēja Valdemāru Zāgeru 1934. gadā. 
Viņi izbrauca no Latvijas bēgļu gaitās 
1944. gadā, Zinaida paņēma līdzi šo 
sudraba kausu, ko bija izcīnījusi piec-
cīņā 1926. gadā. Tā kā tās bija pēdējās 
šāda veida sacīkstes, kauss palika pie 
Zinaidas.

1946. gadā Zinaida ar ģimeni no 

bēgļu nometnes Vācijā pārcēlās uz 
ASV, Pensilvānijas pavalsti, kur no-
dzīvoja līdz mūža galam. 2015. gadā 
Zinaidas meita Ileana Džounsa (Jones) 
kausu uzdāvināja muzejam Latvieši 
pasaulē.

Marianna Auliciema
Laikrakstam „Latvietis“

Mēneša priekšmets – Marts 2019
No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Sportisti

Hamiltonas Daugavas Vanagu sporta klubs „Sparta“ Ka-
nādā, 1954. gadā.
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Zinaida Liepiņa uzvar skriešanas sacīkstēs Liepājā, 20. gs. 20. gadi. No Latvi-
jas Sporta Muzeja krājuma.

 

Zinaidas Liepiņas iegūtais kauss.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $41.
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Šogad, pirmo reizi 
vēsturē, Eiropas Parla-
menta vēlēšanās ārval-
stīs dzīvojošajiem Latvi-
jas balsstiesīgajiem dota 
iespēja balsot ne tikai 
pa pastu, bet arī mītnes 
zemē klātienē.

Vēlētāji var veidot iecirkņus pēc 
pašu iniciatīvas, iesniedzot priekšli-
kumu Centrālajai vēlēšanu komisijai. 
Šanhajā dzīvojošie Latvijas pilsoņi, 
gan tie, kuri Ķīnā mīt gandrīz jau 
divus gadu desmitus, gan nesen ie-
braukušie, izveidojuši Šanhajas un 
tās apkaimes – Sudžou,  Handžou, 
Naņdzjinas – iecirkni.

Kopienas iecel-
tā iecirkņa komisi-
jas vadība – Zane 
Mellupe,  Dace 
Mihailova, Helēna 
Adjukēviča un Ed-
gars  Beierbahs – 
jau savākuši nepie-
ciešamo parakstu 
skaitu Šanhajas 
centra iecirkņa iz-
veidošanai, pirm-
dien dokumenti 
tiks iesniegti CVK. Organizatori cer, ka 
vēlēšanās aktīvi piedalīsies arī tie Latvi-
jas pilsoņi, kas Šanhajā kā tūristi vieso-
sies Eiroparlamenta vēlēšanu laikā.

Informāciju sniegusi Zane  Mel-
lupe, Ķīnā, Šanhajā.

Anita Mellupe
Laikrakstam „Latvietis“

Mūsu kultūras vēs-
ture ir bagāta dāmām 
leģendām – atcerēsi-
mies Aspaziju, Annu 
Brigaderi, Annu Rū-
mani-Ķeniņu un citas. 
Tāda ir Vija Vētra, kam 
pagājušajā gadā spoži 

nosvinēja 95. dzimšanas dienu. Viņai 
pievienojama spāņu deju dejotāja Mar-
ta Alberinga (1909-2005), kam šogad 
8. jūlijā atzīmēsim 110 gadu jubileju.

22. februārī Rīgas Latviešu biedrībā 
Spāņu klubs, stāstot par jubilāres unikālo 
dzīvi un skandējot spāņu dzeju, atcerējās 
šo neparasto personību. Savukārt šajā va-
karā Flamenko deju kluba dejotājas uzstā-
damās lika atcerēties Martu Alberingu, 
kurai spāņu dejas bija mūža piepildījums. 
Bez šaubām, nu jau palikušas pavisam re-
tas viņas mūzas pielūdzēju un apbrīnotāju 
rindas, kas vēl atceras viņu uzstājamies uz 
skatuves; Marta Alberinga beidza savas 
dejotājas gaitas 20. gs. 60. gadu sākumā. 
Taču šajā vakarā kā brīnums pieteicās 
dāma labākajos gados, kura kara laikā, 
būdama pavisam jauna meitenīte, Rīgas 
baleta skolā Martas Alberingas vadībā ap-
guva gan spāņu dejas, gan kastaņešu spē-
li, ko Latvijā laikam tagad pārzina retais.

Šajos ievadteikumos iezīmējas vairā-
kas iezīmes, kādēļ jubilāre ir kļuvusi le-
ģenda. Ar spāņu dejām Latvijā, protams, 
iepazinās sen, pat dejoja šīs tempera-
mentīgās dejas gan dramatisko teātru un 
operu iestudējumos, gan baleta izrādēs. 
Taču mēs pazīstam spāņu skatuves dejas, 
kuru izpildījums, kā savulaik uzsvēris 
Jānis Sudrabkalns, ir „pārāk izgreznots, 
afektēts, sastraujināts,“ taču pēc Mar-
tas Alberingas ieskatiem spāņu deja, 
ko viņa apguva spāņu meistaru vadībā 
Parīzē 20. gs. 30. gados, ir gluži cita. „...
vienīgi Aragonas hotā, serenādē un astu-
riānā bija straujākas, plašākas kustības, 
palēcieni, jāsit ar kājām ritmi, turpretim 

tango un citas iz-
pildāmas uz viena 
punkta, vienīgi ar 
rokām un kastaņe-
tēm. Spāņu dejas 
nav ārišķīgas. Tajās 
kustības ir apvaldī-
tas. Jūtu uzbango-
jumi, kvēla kaisle un 
nevaldāmais tempe-
raments, tas, ko mēs 
saprotam ar kar-
stām dienvidnieku 
asinīm, ir dziļi pa-
slēpts dejotājā. Iek-
šējo pārdzīvojumu 
atklāj vienīgi roku 
un kāju sarežģītie 
ritmi un kustības,“ 
savulaik šo rindu 
autoram skaidroja šī 
dejas leģenda. Viens no pašiem redzamā-
kajiem spāņu dejotājiem Eskudero, kurš 
1931. gada 12. oktobrī bija viesojies ar 
koncertu arīdzan Rīgā, dažkārt uzstājās, 
tik tikko paverot priekškaru, un būtu va-
rējis dejot uz neliela galdiņa. Vārdu sakot, 
Marta Alberinga dejoja tautas dejas, un 
tāda Latvijā bija un ir vienīgā, iekaroda-
ma nedalītu sajūsmu skatītājos. Diemžēl 
pēc abām okupācijām, viņa ārpus bijušās 
Padomju Savienības nevarēja braukt kon-
certturnejās Eiropā un par Spāniju drīk-
stēja tikai sapņot. Tur Marta Alberinga 
aizlidoja dziļā vecumā un saņēma ganda-
rījumu – Madridē viņu ierakstīja Spānijas 
kultūras goda grāmatā.

Atcerēsimies, ka jubilāre savulaik 
bija ieprecējusies slavenajā Alberingu 
dzimtā. To viņa nekad neaizmirsa, 
varas iestādes par to atgādināja nepār-
traukti, taču viņa bija un palika lepna, 
neapkaunodama savu vārdu.

Laikā, kad viņa vairs neuzstājās, bet 
dzīvoja savu vienkārša cilvēka dzīvi, 
Marta Alberinga turpināja vīra, čellista 

Valfrīda  Alberinga  sākto kolekcio-
nēšanas dziņu un mūža pēdējos gados, 
precīzāk, 1999. gadā, kad svinēja savu 
90 gadu jubileju, izdarīja ārkārtīgi dās-
nu žestu – visu savu kolekciju nodeva 
diviem muzejiem: Valmieras Novad-
pētniecības muzejs saņēma 749 priekš-
metus, taču visnozīmīgākos, antikvāros 
priekšmetus un mākslas darbus, pavi-
sam – 1313 vienības, ieguva Rīgas Vēs-
tures un kuģniecības muzejs, kas iekār-
toja Martai Alberinga īpašu istabu. Šis 
dāvinājums bija tik devīgs, kāds Latvijas 
vēsturē netika atkārtots kopš 1773. gada, 
kad Rīga saņēma ārsta un bibliofila Ni-
kolausa  fon Himzela mantojumu, kas 
bija par pamatu, lai Rīgā izveidotu pirmo 
publisko muzeju, kas tagad saucas Rīgas 
Vēstures un kuģniecības muzejs. Šādus 
ziedojumus kā Nikolauss fon Himzels 
un Marta Alberinga nav saņēmusi ne ti-
kai Rīga, bet arī citas Latvijas pilsētas. 
Diemžēl. Lai slava un gods abiem!

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Spāņu dejas leģendai Martai Alberingai – 110

Arta Ozola-Jaunarāja dejo spāņu dejas Martas Alberin-
gas 100 gadu jubilejas pasākumā Rīgas Vēstures un kuģ-
niecības muzejā 2009. gada 30. oktobrī.
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Gatavojas vēlēšanām
Viens no lielākajiem Latvijas diasporas centriem Ķīnā – Šanhajā

No kreisās: Zane Mellupe, Ilma Vilkinsone, Raimonds 
Jaks, Dace Mihailova, Pēteris Ratas.
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Ievērojamā, visā pa-
saulē pazīstamā latviešu 
komponista Pētera  Vas-
ka nedēļā Sietlā, ASV šā 
gada 6. un  10. februārī 

publikai bija iespēja tikties ar pašu kom-
ponistu un noklausīties vairākus lieliskus 
viņa skaņdarbus. Šī iespēja radās Balti-
jas mākslu padomes, profesora Paula 
Taubes un diriģentes, sieviešu vokālā 
ansambļa Megi (Mägi) vadītājas dr. He-
tera  MakLoklina  Gārbes  (Heather 
MacLaughlin  Garbes), Vašingtonas 
Universitātes mūzikas skolas un Vašing-
tonas Universitātes Skandināvijas studiju 
departamenta mācībspēka prof. Gunta 
Šmidchena ilggadīgās sadarbības rezul-
tātā ar komponistu Pēteri Vasku. Projektu 
atbalstīja Amerikas Latviešu apvienība 
un Latviešu apvienība Vašingtona štatā. 
Kaut arī lielai daļai mūzikas mīļu nebija 
lemts nokļūt koncertos neparedzēti slikto 
laika apstākļu dēļ (ziema trakoja ar snie-
gu un ledu un neizbraucamiem ceļiem!), 
tomēr koncertzāles bija ļaužu pilnas.

Par godu īpašajam viesim komponis-
tam Pēterim Vaskam, 6. februārī ma-
jestātiskajā Universitātes prezbiteriāņu 
baznīcā notika garīgās mūzikas koncerts 
Aizlūgums par mieru pasaulē, kurā ame-
rikāņu kori vairums dziesmu dziedāja 
latviešu valodā. Koncerta muzikālais un 
vārdiskais vēstījums: ticība, cerība, mīles-
tība. Lūgšanu ievadam un Kārļa Jēkab-
sona poēmu Gunša Šmidchena tulkojumā 
angļu valodā, kā arī dziesmu saturu angļu 
un latviešu valodās teica Sietlas latviešu 
ev. luteriskās draudzes mācītāja prāveste 
Daira Cilne. (Un cik lieliski tas vienmēr 
viņai izdodas!) Turpinājumā sekoja prof. 
G. Šmidchena īss, konstruktīvs ievads lat-
viešu mūzikas vēsturē, īpaši izgaismojot 
koru mūzikas (Dziesmu svētki) un tieši 
dziesmas politiski aktīvās izpausmes (At-
moda, Dziesmotā revolūcija), un šī vēstu-
riskā fona saiti ar Pētera Vaska mūziku – 
mūziku šodienai, komponētu tehniski 
modernā manierē, vienkāršu, harmonis-
ku, dziļi pilnskanīgu un dvēselīgu – kas 
mūs augšup ceļ!, tādu īpašu – tieši viņa 
mūziku, kuru klausās un mīl visā pasaulē.

Koncertā kā pirmo Pacific Lutheran 
Universitātes jauktais koris Choir of the 
West, diriģents Ričards Nancs (Richard 
Nance), atskaņoja Vaska brīnišķo dzie-
dājumu MĀTI SAULI, bet Vašingtonas 
Universitātes Chorale diriģentes Gīzeles 
Vaijeres (Giselle Wyers) vadībā, pie kla-
vierēm Serena Čina (Chin), izpildījumā 
dzirdējām rāmi dinamisko dziedājumu 
KLUSUMA AUGĻI – Mātes Terēzes at-
ziņas angļu valodā. Un kā īpašu velti (īpašu 
arī tādēļ, ka kontrabasu spēlēja pats Pēte-
ris Vasks, jo ziema bija pamanījusies iepu-
tināt lielisko kontrabasistu Travis Gore) 
Vašingtonas Universitātes kamerkoris, di-
riģents Džefrijs Bors (Geoffrey Boers), 
klavieres Serena Čina un stīgu kvartets 
SKYROS atskaņoja Pētera Vaska kompo-

nēto spēcīgo, pasaulē pazīstamo lūgšanu 
DONA NOBIS PACEM, kura „mierina 
dvēseli, pacilā garu, un apskaidro prātu.“ 
Te gan jāsaka, ka komponists savai mūzi-
kai balsīm vienmēr izmanto dziļi saturī-
gus tekstus, kas runā par pamatvērtībām 
dzīvē – bieži vien arī filozofiskā tvērienā. 
Tautas dziesmas, Knuta Skujenieka dze-
ja ir Pētera Vaska pievienotā vērtība viņa 
mūzikai. Koncerta izskaņā apvienotais, 
simtbalsīgais koris (ar lūgumu visiem pie-
vienoties) nodziedāja iemīļoto Pūt, vējiņi! 
Andreja Jurjāna apdarē.

Pēc koncerta visiem bija iespēja uzka-
vēties sarunās ar sirsnīgo komponistu un 
viņa dzīvesbiedri, pazīstamo kinorežisori 
Dzintru Geku, kuras jaunākā, ļoti gaidītā 
filma Kurts Fridrihsons un tikšanās ar tau-
tiešiem Sietlas Latviešu centrā tika atcelta 
negaidīti spēcīgā ziemas uzbrukuma dēļ.

10. februāra reklāmas PĒTERIS 
VASKS: A COMPOSER PORTRET vēs-
tīja, ka Sietlas jaunajā, modernajā Nordic 
muzeja akustiski labskanīgajā zālē būs 
iespēja iepazīties, ar šodien pasaulē vie-
na no visbiežāk atskaņotākajiem kompo-
nistiem, Pētera Vaska, kamermūziku un 
tikties ar pašu komponistu. Programmu 
ievadīja virtuozais flautas solo Ainava 
ar putniem. Flautists – profesors  Pauls 
Taube, sens P. Vaska mūzikas cienītājs 
un paziņa, ir aktīvs mūziķis, daudz un 
dažādu festivālu organizētājs un arī šī 
kamermūzikas koncerta idejas autors. 
Telpā vēl vibrēja meistarīgi atdarināto 
spārnoto solistu triļļi un vīteri, kad jau 
iedārdējās kontrabasa solo BASS TRIP, 
kuru šoreiz atskaņoja no sniega vētrām 
laimīgi izglābtais, slavenais amerikāņu 
kontrabasists Travis Gore. Tad, pirmās 
daļas noslēgumā, sekoja Sietlā iemīļotā 
ansambļa Magi brīnišķīgais dziedājums 
vijoles (Sāra Pizičemi (Sarah Pizziche-
mi), vada kameransambli SKYROS) un 
čello (Vilijs Brauns (Willie Braun)) pa-
vadījumā – PLAINSCAPE (versija sie-
viešu balsīm, pirmatskaņojums ASV).

Koncerta otrajā daļā skanēja dzies-
mas DZIMTENE trīs daļās: Mūsu dzies-
ma, Miedziņš jāja, Māmiņai klausīdama; 
LIEPA un GANU DZIESMA ansambļa 
Megi diriģentes dr. Hetera MakLoklina 
Gārbes  (Heather  Mac Laughlin  Gar-
bes) vadībā. Balsis sasaucās, gavilēja, 
vīteroja, ieaijāja. Pilnskanība, dzimte-
nes klātbūtne. Ļoti interesanta, kā tāds 
kosmiskais mierinājums, skanēja so-
nāte Nakts – Lidojums – Nakts flautai/
alta flautai un balsij Paula Taubes izpil-
dījumā, bet īpaši emocionāls spraigums 
vibrēja pēdējā koncerta skaņdarbā stīgu 
kvarteta NR. 2 Vasaras dziedājumos (Iz-
plaukšana. Putni. Elēģija), kuru atskaņo-
ja SKYROS kvartets. Sajūtas, kā ziedošā, 
tvanošā pļavā Latvijā, kur viss visapkārt 
smaržo un san, un vītero putni. Tad vasa-
ra pamazām izskan, kļūst skumji. Ļoti in-
tensīvs skaņdarbs, ļoti intensīvas izjūtas.

Pēc koncerta cienījamais komponists 
sarunājās ar klausītājiem un fotografējās 
kopā ar tautiešiem pie Latvijas karoga.

Laikā starp abiem koncertiem Pē-
teris Vasks Vašingtonas Universitātē 
tikās ar kordiriģēšanas profesoriem un 
viņu vadītajiem koriem, kuri vairāk-
kārt uzstājušies Latvijā, kā arī viesojās 
Skandināvu kultūras kursa lekcijā, kur 
stāstīja studentiem par savu radošo dar-
bu un dzīvi Latvijā, komunisma režīma 
apstākļos, bet Seattle Pacific Universi-
tātē komponists tikās ar mūzikas depar-
tamenta mācībspēkiem un studentiem.

Kinorežisore Dzintra Geka pieda-
lījās prof. Gunta Šmidchena Baltijas 
vēstures kursa lekcijā, rādīja frag-
mentus no savas poētiskā kino žanrā 
veidotās filmas Kurts Fridrihsons un 
atbildēja uz interesentu jautājumiem.

Atvadoties no komponista Pētera 
Vaska un kinorežisores Dzintras Gekas, 
novēlējām viņiem izturību un veiksmi ra-
došajā darbā. Ļoti gaidīsim atkal ciemos!

Sarmīte Lunde
Laikrakstam „Latvietis“

Kad dvēsele dzied
Mūzikas mīļotāja vēstījums sajūtu līmenī

Pēteris Vasks sniegā ar Megi (Mägi) ansambli. Pirmā rindā otrā no kreisās 
ansambļa vadītaja Hetera MakLoklina Gārbes (Heather MacLaughlin Garbes).
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Līdz trijiem pēc-
pusdienā spīdēja saule 
pie dzidrām, zilām de-
besīm, lai gan ārā bija 
auksts, temperatūra 
–17°C, svētdien, 27. jan-
vārī  notika Latviešu 
organizāciju apvienības 

Minesota (LOAM) pilnsapulce Mi-
neapoles – Sv. Paulas latviešu ev. lut. 
draudzes telpās sapulce sākās pēc kār-
tējā dievkalpojuma. Tas deva izdevību 
daudziem draudzes locekļiem piedalī-
ties sapulcē.

Pēc kafijas ar uzkodām Maija Zae-
ska, LOAM valdes priekšsēde, atklāja 
pilnsapulci. Ātri tika ievēlēts sapulces 
vadītājs Ansis Vīksniņš un sekretāre 
Sarma Strautmane ar aklamāciju, kā 
arī izraudzīti trīs balsu skaitītāji. Bet, 
kā beigās izrādījās, viss ritēja gludi un 
draudzīgi, un arī šoreiz nemaz nevaja-
dzēja balsu skaitītāju.

Visvaris  Ģiga  ziņoja, ka ar 20 
mandātiem ir pārstāvētas 11 organizā-
cijas Minesotā. Kopsapulcē piedalījās 
vairāk nekā 35 dalībnieki. M. Zaeska 
iepazīstināja sapulci ar iepriekšējās 
pilnsapulces protokolu, norādot uz 
priekšā stāvošajiem Dziesmu svētkiem 
Mineapolē, Minesotā 2022. gadā. 
Laiks nevienu nežēlo!

M. Zaeska ziņoja par sarīkoju-
miem 2018. gadā, ko LOAM rīko-
ja un atbalstīja, un tādu bija – 34. 
Tas rādīja, cik ražīgs un bagāts bija 
2018. gads sabiedriski kulturālajā 
dzīvē. Tas bija plašs un apmierinošs 
vairumam sabiedrības. Tur ietilpa 
tikšanas ar rakstniekiem un presi, 
kas atzīmēja un uzsvēra nozīmi vi-
sas sabiedrības labā, kuplināšanā un 
stiprināšanā. Landmark centrs bija 
ļoti pretimnākošs ar telpām, plakā-
tiem, pastkartēm un darbiniekiem, to 
visu novēlot mums par velti. Te liela 
pateicība ir vietā. Tāpat LV Ārlietu 
ministrija ziedoja $ 900 00 un gādāja 
par izstādes plakātiem. Minnesota Re-
gional Arts Council (MRAC) piešķīra 
$ 10 000,00 dēvētai LV100 komitejai, 
lai katru mēnesi tiktu rīkots tā sauca-
mais outreach sarīkojums. Tas viss 
norāda uz mūsu lielo atbalstu un pre-
timnākšanu ne tikai no mūsu tautie-
šiem, bet arī no amerikāņu sabiedrī-
bas, sevišķi, ja to pasniedz interesantā 
un informatīvā veidā. Sapulce izteica 
pateicību B. Olinger,  I. Halvorsonei 
un A. Vīksniņam par visa gada sarī-
kojumiem ar kulmināciju LV100.

Ar lielu nopietnību A. Vīksniņš 
ziņoja un norādīja, ka 15. Vispārējie 
Dziesmu un deju svētki notiks Mine-
sotā – Sv. Paulā 2022. gadā no 30. jū-
nija līdz 3. jūlijam. Rīcības komiteja 
15th Song and Dance, Inc. 10 personu 
sastāvā tika jau nodibināta 2018. gada 
maijā ar vairākām darba grupām, un 

priekšdarbi tiek veikti ar lielu rūpī-
bu, iesaistot daudzus cilvēkus. Šī or-
ganizācija ir jau pieprasījusi 501-C-# 
statusu nodokļu atvieglošanai, un 
ar nepacietību gaidām atbildi. Tāpat 
mākslinieki jau esot sarunāti. St. Pau-
las tūrisma departaments ir izrādījis 
lielu pretimnākšanu un sapratni un 
segšot lidojumus trīs koncertu uzve-
dumu vadītājiem. Kopkoru koncerts 
notiks Ordway Operas zālē, bet tau-
tas deju uzvedums notiks Xcel Ener-
gy Center arēnā. Hotelis Interconti-
nental jau sarunāts (ar 350 istabām). 
Metropolitan Reagional Arts Council 
no St. Paulas ir jau nācis palīgā ar 
$ 10 000,00 ziedojumu, ko izkārtoja 
Betsija Aļļe un I. Halvorsone; par to 
visiem pateicāmies.

15. Latviešu Dziesmu Svētki no-
tiks Toronto, Kanādā 2019. gadā no 4. 
līdz 7. jūlijam. Tradicionāli katra or-
ganizācija sniedz ziņojumu par veikto 
pēdējā gadā.

Kira Birmane stāstīja par Pērko-
nīša rosību un dejām – Festival of Na-
tions ar 14 dejotajiem un 18. novem-
brī ar 20 dejotājiem; vadīja Kristīne 
Mertz un K. Birmane.

Miķelis  Ģiga stāstīja, ka Latvie-
šu Kredītsabiedrību tagad vada San-
ta Kalnīte ar Zintu Poni kā palīdzi. 
Biedrība darbojās sekmīgi. Tāpat viņš 
raksturoja sporta kopas Starts darbību 
kā ļoti kustīgu un aktīvu – volejbola 
meistarsacīkstes Indianapolē ieguva 
otro vietu, bet 2019. gada sacīkstes 
notiks 25. un  26. maijā  Mičiganā. 
Volejbola saspēlēs Theodore Wirth 
Beach piedalījās vairāk nekā 20 dalīb-
nieku. Plašs sporta informācijas galds 
bija apskatāms 18. novembra sarīko-
jumā, kur Dr. Visvaldis  Nagobads 
parakstīja savu grāmatu Gold, Silver, 
Bronze par hokeju un tā popularizēša-

nu, bet  1. novembrī, viņa dzimšanas 
dienā, 18. novembra sarīkojumā, saņē-
ma PBLA balvu – Atzinību par mūža 
ieguldījumu Latvijas vārda popula-
rizēšanā pasaulē un sporta medicīnā 
Amerikā, kā arī rozes šūpuļsvētkos. 
Balvu pasniedza Toms  Trautmanis, 
ALA Sporta nozares vadītājs.

P. Kalniņš paziņoja, ka 2018. gadā 
notika tikai viens koncerts, kur pieda-
lījās Katrīna Gupalo un Andreja Os-
okina No Baltijas uz Atlantiju. Tāpat 
viņš atgādināja, ka Immigration His-
tory Research Center (IHRC) draugu 
grupa gada sapulces vakariņās piedalī-
jās deviņi LOAM pārstāvji (vakariņas 
sedza LOAM). IHRC pateicās par Mi-
nesots latviešu ilggadējo atbalstu un 
apbrīno mūsu organizāciju savstarpē-
jo sadarbību. Draugu grupa noziedoja 
$ 1500,00 IHRC un $ 1000,00 – Ar-
hīvam. Knuta Lesiņa Balvas koncerts 
trīs dalībnieku sastāvā paredzēts 
2019. gada septembra nogalē.

Elmārs  Priedītis no KKM ziņo-
ja, ka biedru skaits pamazām sarūk, 
un tāpēc lūdza palīdzību 2019. gada 
Latvijas Universitātes gada svētku rī-
košanai.

Par draudzes kori izteicās Inta 
Grāvīte; koris piedalījās 8 dievkalpo-
jumos, Jāņu svinēšanā un 18. novem-
bra svinībās.

Jānis Dimants pārstāvēja St. Pau-
las latviešu katoļu draudzi un cer iz-
kārtot dievkalpojumu latviešu valodā, 
kas ir tik svarīgi mums visiem, lai 
gan katrs piederam pie vietējām drau-
dzēm. Diemžēl, ASV ir palikuši tikai 
divi latviešu katoļu priesteri.

Elga  Pone ziņoja, ka Teiksma – 
tautas dziesmu ansamblis – atzīmēja 
savu 50 gadu jubileju, piedalījās gada 

Ražīgs 2018. gads ceļā uz 2022. gadu...
2018. gada darbu pārskats un plāni nākotnei

Pirmajā rindā no kreisās: Visvaris Ģiga, Ansis Vīksniņš, Maija Zaeska.
Otrajā rindā: Indulis Valters, Egons Duņēns, Sarma Straumane, Elga Pone, 
Jānis J. Dimants, Jr., M.D.. Trūkst: Larisa Ozola, Mara Pelēce, Baiba Olinger.
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Suseja? Īslīce? Ir dzirdētas, bet tomēr 
nezināmas. Bet Ataša? Pat nedzirdēta. 
Ar ezeriem un kalniem/pakalniem tā-
pat. Ne reti nācās ņemt palīgā kartes, 
ģeogrāfijas grāmatu vai arī Dr. Goog-
le, lai atrastu pareizos novietojums.

Neskatoties uz dzeju bagātību 
(mūsu biedrības bibliotēkā ap 200 
dzejas grāmatu), ceļojuma beigu pos-
mā uz kartes bija vēl vietas bez karo-
dziņiem. Vai tas varētu būt, ka Latvijā 
ir neapdzejotas vietas? Tika izsūtīta 
neapdzejoto vietu liste gan lasītājiem, 
gan draugiem Latvijā. Mums nevei-
cās, bet viena lasītāja izmisumā pati 
sadzejoja peršu par šīm iztrūkstošām 
vietām:

Vesela virkne, kas sākas ar V,
Viesīte, Viļaka, Valka, Varakļāni,
Valdemārpils, vientuļas vietas,
Vai kāds tur kādreiz ir bijis?
Bet tad tomēr no Latvijas pienāca 

visas atbildes uz mūsu palīdzības sau-
cienu. Par Viesīti dzeja bija tik jauna, 
ka tinte vēl nebija nožuvusi. Tā bija 
rakstīta 2018. gada februārī Viesītes 
90 gadu jubilejai.

Kādus dzejniekus satikām šajā 
ceļojumā? Neiedomājama dažādība, 
sākot ar 19. gadsimta dzejniekiem līdz 
mūsdienām. Tikai dažu dzejnieku dar-
bi tika biežāk pieminēti; tie bija gal-

venokārt Rita Gāle, Imants Ziedonis, 
Jānis Medenis. No citiem pazīstamiem 
dzejniekiem tikai pa vienam dzejo-
lim. Bija arī daži pavisam nepazīstami 
dzejnieki, un jaunākais no tiem bija 
12 gadus vecs zēns no Ēveles, kas bija 
pirmās vietas ieguvējs dzejoļu sacen-
sībā (520 dalībnieku) ar savu dzejoli 
par Ēveli. Kur ir šī vieta?

Jāpiemin arī, ka tautas dziesmas 
bez lielās Rīgas dimdināšanas piemin 
daudzas mazas interesantas vietas 
Latvijā – (Es neietu Piltenē, ūdentiņa 

lejiņā; Kas kaitēja Ēdolē, smiltainā 
kalniņā). Reta dzeja tika nolasīta arī 
Latgales dialektā.

Ceļojums tagad nu ir beidzies, da-
žiem tas bija atmiņu ceļš atpakaļ bēr-
nībā, vecāku mājās; citiem iedvesma 
redzēt senču dzimto zemi. Bet intere-
se, mīlestība un sajūsma par dzimtenes 
dzeju un dzejniekiem nekad nezudīs – 
ne arī nākošā simtgadē, Saules mūžu 
Latvijai un dzejai!

Vaira Pelēķe
Laikrakstam „Latvietis“

ķu dotības.
Klausītāju skanīgie aplausi visiem 

māksliniekiem liecināja gan par jau-

niešu muzikālo devumu, gan par to, 
ka gaidāmās Jaunatnes Dienas šī gada 
decembra beigās Melburnā sola īpašu 
māksliniecisku programmu.

Izskanēja jautras kopdziesmas Iva-
ra Štubja raitajā klavieru pavadījumā; 

turpinājās jautras čalas un gardā mie-
lošanās.

Tuvāku informāciju par AL36. JD 
var uzzināt www.jaunatnesdienas.com

Sandra Birze
Laikrakstam „Latvietis“

Muzikālā pēcpusdiena
Turpinājums no 4. lpp.

Dainotā tēvzeme
Turpinājums no 5. lpp.

Ziemassvētkos – ceļojuma sākumā.

beigās Folklore Village sarīkojumā 
Viskonsīnā, kā arī Porch Party sep-
tembra vidū.

Korporācijas Selga pārstāve Mir-
dza Eglīte norādīja, ka selgas turpina 
piedalīties sabiedriskajā dzīvē kā indi-
vīdi.

Uldis  Erdmanis pieteica revīzi-
jas komisijas ziņojumu, norādot, ka 
LOAM grāmatvedība ir kārtībā un visi 
dokumenti ir iegrāmatoti, bet ieteica, 
ka visiem izdevumu pieprasījumiem 
ir nepieciešama pilnīga dokumentāci-
ja, kā arī valdes lēmums. Tas pasargās 
LOAM no pārpratumiem un aizdo-

mām.
A. Vīksniņš teica, ka Minesotā 

daudz kas ir noticis; darām, ko va-
ram un kas jādara. Vēlreiz viņš visu 
vārdā izteica pateicību I. Valteram, 
B. Olingerei un I. Halvorsonei par 
lielo un nesavtīgo darbu mūsu visas 
sabiedrības labā.

Pilnsapulce ar aklamāciju ievēlēja 
jauno LOAM valdi sekojošā sastāvā: 
M. Zaeska, A. Vīksniņš, S. Strauma-
ne, Māra Pelēce, E. Pone, Larisa Ozo-
la, B. Olinger, V. Ģiga, Egons Duņēns, 
J. Dimants, bet revīzijas komisiju, arī 
ar aklamāciju, – U. Erdmanis, Jānis 
Paulis Skujiņš un Aldis Švalbe.

A. Vīksniņš ar prieku ziņoja, ka 
beidzot Minesotā arī būs Latvijas 

Goda konsuls – John  Freivalds. At-
klāšana un pieņemšana ir paredzēta 
š.g. 28. martā American Swedish In-
stitute telpās.  Māc. D. Demandts  ie-
teica sveikt jauno Goda konsulu kādā 
sarīkojumā vēl pirms oficiālās atklāša-
nas. Viņš arī ieteica padomāt par jaunu 
pieeju 18. novembra sarīkojumu rīko-
šanā un norisē.

Pilnsapulce sumināja un apsvei-
ca Gundu un Geroldu Luss viņu 50 
gadu laulības jubilejā un Inesi ar Uldi 
Erdmani – viņu 51 gada laulības ju-
bilejā.

Neticami ātri bija pagājušas tikai 
divas stundas ceļā uz 2022. gadu!

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
Laikrakstam „Latvietis“

Ražīgs 2018. gads...
Turpinājums no 10. lpp.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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Mēs tiekamies 
2019. gada19. Februāri; 
viņš ir atnācis norunā-
tajā laikā un sāk savu 
stāstu:

„Mans tēvs bija no 
Veselavas pagasta, Cēsu 
apriņķī, bet māte no Sē-

jas pagasta, kas ir netālu no Raganas 
un Siguldas. Bet viņa gandrīz visu 
savu jaunību pavadīja Rīgā, jo bija ļoti 
dedzīga uz skološanos, un laukus pa-
meta diezgan agri. Atbrauca uz Rīgu, 
lai mācītos un studēja agronomiju. 
Rīgā mani vecāki bija iepazinušies un 
jau arī apprecējušies.

Tēvs nonāca leģionā un Ukrainā 
tika ievainots. Vācieši bija viņu savā-
kuši, un viņš bija pamodies slimnī-
cā kaut kur Vācijā. Māte ar Sarkanā 
Krusta palīdzību bija uzzinājusi, kur 
viņš ir, un ar vienu no pēdējiem ku-
ģiem no Liepājas arī nonāca Vācijā un 
viņu atrada.

Es tur 1947. gadā piedzimu, un 
1951. gadā mēs visi aizbraucām uz 
Ameriku. Mūsu sponsori bija no Ņū-
džersijas, un mēs tur nonācām vienā 
vistu fermā. Ferma bija ap 100 km 
no Ņujorkas un tuvu nelielai pilsēti-
ņai Leikvūdai. Tur bija apmetušās vēl 
kādas simts latviešu ģimenes, un mēs 
kopā tur talku veidā uzcēlām latviešu 
centru Priedaine. Tur bija simts latvie-
šu un ap 300 igauņu ģimenes. Es tur 
uzaugu, izgāju visas latviešu skolas un 
vasaras nometnes.

Bet studēt aizbraucu uz Ņujor-
ku. Gāju universitātē Cooper Union 
mākslas nodaļā. Universitātē bija 
mākslas, arhitektūras un inženieru zi-
nātnes fakultātes. Es tur mācījos gan 
glezniecību, gan tēlniecību, gan ar 
grafiskās lietas.

Kā specialitāti es izvēlējos tēlnie-
cību. Tur uzņem tikai simts studentu 
gadā, tādēļ konkurence ir ārkārtīgi lie-
la, bet es to izturēju un tiku uzņemts. 
Tas bija fantastiski, jo skola bija bez 
maksas. Tur manā laikā bija 5 latvieši. 
(Tam es noteikti ticu, ja skola bija bez 
maksas, un latviešiem tai laikā ar nau-
du nebija viegli, tad viņi ļoti centās, un 
es zinu, ka latvieši ar konkurenci tika 
galā bez grūtībām. A.)

Pazīstot tos cilvēkus tur Amerikā, 
es zināju, ka tas ir kaut kas unikāls, un 
es jau biju pārliecināts, ka pārcelšos uz 
Latviju, tikko tas būs iespējams. Tad, 
kad es redzēju, ka tauta iet uz barikā-
dēm, es jau zināju, ka viss izvērsīsies 
labi, un Latvija būs brīva. Tāpat es 
jau zināju, ka kādreiz tur dzīvošu. Bet 
kopš es tikai nesen biju apprecējies ar 
Sandru, viņa tanī laikā vēl aizstāvēja 
savu doktora grādu, un meita tikko bija 
piedzimusi, vēl neko nevarējām darīt.

Bet pēc pāris gadiem mēs paspē-
jām gan iekārtoties Rīgā. Arī mana 

meita ir Latvijā, jo es noteikti gribēju, 
ka viņa uzaug par latvieti. Tas arī bija 
viens no iemesliem, kādēļ man obligāti 
bija jāpārceļas uz Latviju. Tagad viņa 
ir viena no Nacionālā teātra aktrisēm – 
Liene Sebre.

Domājot tieši par manu meitu, es 
sapratu, cik grūti bērnu ir izaudzināt 
par latvieti ārpus Latvijas. Man jau 
pašam bija diezgan grūti uzturēt savu 
latvietību, bet tagad to ar katru gadu 
kļūst vēl grūtāk, un vienīgā vieta, kur 
to var izdarīt, ir šeit. Sākumā mana 
sieva bija dabūjusi kaut kādu stipen-
diju, un viņa bija ar mieru te uz kādu 
laiku atbraukt pētniecības nolūkos. Es 
pats gan tūlīt jau netaisījos vairs doties 
kaut kur citur. Atbraucām, viņa iekār-
tojās savā universitātē, un tā mēs tagad 
jau esam šeit 24 gadus.

Tagad es vienkārši uzmanu savus 
mantotos laukus kā fonu, es tur veido-
ju, mainu topogrāfiju, es paspēju iz-
veidot veselu dīķu kaskādi. Kā Rīgas 
arhitekts, kā mākslinieks, kā zemnieks 
nedaudz tur nodarbojos. Mani tas ļoti 
iedvesmo un aizrauj, mazliet es tur arī 
gleznoju, bet tagad savus tēlniecības 
impulsus es apmierinu, veidojot sava 
īpašuma topogrāfiju.

Es pārskatu tur visu savu terito-
riju, kas ir 57 ha liela ar 25 ha meža. 
Kad es tur ierados, es nezināju, ko ar 
to iesākt, jo esmu pilsētnieks. Tad es 
ievēroju, ka man ir ūdens caurtece un 
ar teodolītu es izsekoju, ar ko es at-
klāju, ka manā teritorijā ir 15 metru 
kritums. Tas ir diezgan daudz, un man 
iešāvās prātā interesanta doma, ka es 
savā zemē varu izveidot trīs dīķus 
katru savā līmenī. Nu man ir trīs dīķu 
kaskāde – viens ietek otrā, tad trešā un 
tad prom. Tātad, lietojot to topogrāfi-
ju, kas tur bija, es arī izveidoju šo dīķu 
kaskādes sistēmu ar slūžām.

Sākumā es to zemi uzaru, iesēju 
kviešus, bet tas joks man izmaksāja ap 
3000 latu, un to es vairs neturpināju. 
Mācība man ir liela, un es nolēmu, ka 
zemnieks neesmu gan. Laukus es sa-
kopju, pļauju katru gadu, lai būtu glīti 
un lai neaizaugtu. Bet citādi es tur vei-
doju, daru, stādu un kopju tos mežus. 
Šobrīd mēs retinām tādus pārāk aizau-
gušus nostūrus.

Es ievēroju tādu kā izlases princi-
pu; ne tā kā daži to Latvijā dara ar kail-
cirtēm, ņem vienu gabalu un tad visu 
pa tīro. Es tā ņemu pa gabaliņam un at-
brīvoju telpu jaunaudzei, lai saule tiek 
klāt jaunajam mežam, un tā mums ir 
nepārtraukts augšanas process. Ir tāda 
kustība Latvijā, ir cilvēki, kas piekopj 
tādu mežu apsaimniekošanas veidu. 
Arī Vita Tērauda atbalsta šo veidu. Tā 
dzīvnieciņiem ir labi, mežam ir labi, 
man ir labi un arī Latvijai ir labi.

Manā mežā dzīvo visi Latvijā sa-
stopamie dzīvnieki. Man vienīgi ne-

patīk tas, ka bebri manās slūžās dzird 
ūdeni un tad viņiem obligāti jānāk un 
tekošais ūdens jāblombē ciet. Tad man 
nākas viņu konstrukcijas atkal nojaukt.

Tas ir starp Bērzkrogu un Dzērbe-
ni virzienā uz Vecpiebalgu, un daba 
tur ir ļoti interesanta. Es tur Valsts 
mežā esmu ielenkts viens pats. Kād-
reiz tur bija daudz māju, bet padomju 
laikā tika likvidētas. Sev esmu tur uz-
cēlis nelielu būdiņu, un vasarā es katru 
dienu mājās nebraucu, tur var dzīvot. 
Bet tad uz avotu jābrauc un jāpaņem 
ūdens; elektrības nav, tāpēc vasarās 
kādu nakti palikt var, bet ziemā tas 
nav iespējams.

Ar dzīvniekiem ir jāsadzīvo, jo 
viņi bieži noēd manis stādītos koci-
ņus, un dzīvo tur gan aļņi, gan lūši, 
gan bebri, gan pa meža cūkai. To vairs 
nav tik daudz, jo tiek izšautas un no-
beidzās ar Āfrikas mēri.

Latvijā būdams, es daudz veidoju 
interjerus cilvēkiem; kādam izremon-
tēju māju un daudz mūrēju. Es Latvijā 
laikam esmu vienīgais, kas te pēdējos 
simts gados ir uzmūrējis manteļskur-
steni. Senos laikos te virtuvēs bija 
skursteņi, kas apakšā ir ļoti plaši, un 
iet tālu, tālu augšā un kļūst arvien šau-
rāki. Tajā skurstenī sakrājas dūmi, un 
tur var iekārt gaļu un zivis žāvēšanai. 
Pirms apmēram simts piecdesmit ga-
diem šie skursteņi bija ļoti populāri. Es 
tādu uzmūrēju tuvumā Ulmaņa mājām 
Pikšām. Es arī kamīnus un maizes 
krāsnis cilvēkiem mūrēju, jo man tā-
das lietas patīk.

Studējot es galvenokārt nodarbo-
jos ar tēlniecību, un tad man ļoti pa-
tika tā fiziskā procedūra – veidošanas 
akts kā tāds. Es biju ļoti aizrāvies ar 
to. Kad es vēl biju Amerikā, es vēl vei-
doju skulpturālus baznīcu interjerus. 
Man bija vairāki tādi eksemplāri, bet 
pēdējos gados, tur dzīvojot es strādāju 
scenogrāfu darbnīcās.

Mēs taisījām dekorācijas Brodveja 
teātriem un ceļojošām izstādēm, un 
galvenokārt pie televīzijas izrādēm pat 
kabeļa televīzijai. Scenogrāfiju es bieži 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (42)
Trimdas bērns – Andrejs Sebris

Andrejs Sebris.
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Nošu izdevniecībā Musica Baltica 
jau ir izdota nošu izlase no mūsu pro-
jekta. Šos jaundarbus vērtēja gan paši 
Valsts kora dziedātāji, gan Latvijas 
amatieru koru diriģenti, kuriem bija 
iespēja piedalīties noslēguma koncer-
tā. Diriģenti varēja izvēlēties, kurus 
skaņdarbus, piemēram, viņi gribētu 
iestudēt ar saviem koriem. No šīm 
anketām mēs izveidojām izlasi, kura 
izskanēja 2018. gada 4. maijā Nacionā-
lās bibliotēkas ātrijā. Tas bija dižkon-
certs, kurā mēs apvienojām 22 korus, 
gan izcilākos Latvijas amatieru korus, 
gan trīs Latvijas profesionālos ko-
rus – Valsts Akadēmisko kori Latvija, 
Latvijas Radio kori un kamerkori Ave 
Sol. Ja godīgi, es neatceros, vai pēdē-
jos gados būtu bijis tāds gadījums, kad 
visi profesionālie kori apvienojas tieši 
a cappella kormūzikas atskaņošanā.

(LA piezīme: Valsts Akadēmis-
kais koris „Latvija“ sniegs Kanādas 
pirmatskaņojumu vienam šī projekta 
jaundarbam – Jura Ķeniņa „Missa 
latviensis“ – Dziesmu svētku Garīgās 
mūzikas koncertā, ceturtdien, 4. jūli-
jā, plkst. 15.30 Trinity St. Paul’s baz-
nīcā Toronto.)

LA: Kā latviešu koru skaņa atšķi-
ras no, piemēram, angļu vai amerikā-
ņu koru skaņas?

MS: Latviešu koru skaņu noteikti 
ietekmējusi mūsu vēsture un ģeopoli-

tiskā atrašanās vieta. Vairāk nekā 500 
gadus būdami vāciešu pakļautībā, no 
saviem senču senčiem ļoti labi esam 
mantojuši eiropisko punktuālitāti, 
darba kultūru un precizitāti, kas nāk 
no vācu puses. Es domāju, ka tas no-
tiek neapzināti. Atrodamies ļoti tuvu 
Skandināvijai – arī caur šo atzaru mēs 
pietiekoši labi vienmēr esam pratuši 
būt atturīgāki, ievērot distanci, kas 
atspoguļojas arī mūsu izpildījumā un 
skaņā. Pat no diriģenta viedokļa varu 
teikt, ka man studiju procesā bija jā-
mācās būt savaldīgākam un klausīties 
it kā no malas. Tikpat tuvi esam klāt 
arī Krievijas kultūrai – Latvijā dzīvo-
juši un vēl joprojām dzīvo slāvu tautas 
pārstāvji, un mēs ļoti labi pazīstam slā-
visko emocionalitāti. Šīs trīs enerģijas 
mums ir tuvas un saprotamas. Tās arī 
veido īpašo latviešu koru skaņu.

Ļoti liela nozīme ir arī mūsu sko-
lotājiem, kas veidojuši koru kultūru 
Latvijā. Es nekad neesmu piedzīvo-
jis Teodora Kalniņa laiku, bet esmu 
daudz dzirdējis par viņu no saviem 
skolotājiem. Pie Kalniņa mācījās arī 
Ausma Derkēvica, kura daudz stāstī-
ja par to, kā viņš veidojis kora skaņu. 
Teodora Kalniņa ienākšana bija jauns 
pavērsiens kora dziedāšanā, viņš vei-
doja šo instrumentālo, tīro skanējuma 
kvalitāti. Tāpat arī Imants Kokars, 
kurš kori Ave Sol pulēja kā instrumen-
tu ar atšķirīgu skaņas piegājienu un 
apzinātu veidolu. Nevaru nepieminēt 
Ausmu Derkēvicu, kura man bija kā 

otra dzīves augstskola ar savu inten-
sīvo darbu un tēlu pasauli, ko radīja 
mēģinājumos – ne tikai tīrskanībā, bet 
arī emocionālajā izteiksmē. Latviešu 
koru skaņa patiešām ir atšķirīga pat no 
mūsu kaimiņiem Igaunijā vai Lietuvā. 
Noteikti arī latviešu valoda pati par 
sevi ietekmē to, kā dziedam.

LA: Koris „Latvija“ dēvēts par 
„vienu no vislabākajiem koriem pa-
saulē“. Ko tas nozīmē, būt vienam no 
vislabākajiem?

MS: Es tādai statistikai īsti neti-
cu, šādi apzīmējumi ir ļoti relatīvi un 
nosacīti. Kas vispār mākslā var būt 
labāks par kādu citu? Vai pateikt, ka 
tas ir vislabākais? Mēs neviens nestrā-
dājam tāpēc, ka mums būtu uzlikts 
pienākums būt šādiem vai tādiem. Es 
domāju, tas notiek pašsaprotami – mēs 
ejam uz kādu iecerētu mērķi, kuru 
vienkārši cenšamies sasniegt. Pro-
tams, ir kaut kādas pamata kvalitātes 
un standarts, no kura nedrīkst atkāp-
ties, bet tajā pašā laikā tas process no-
tiek tik dzīvi un neprognozējami.

LA: Ko jūs darāt brīvajā laikā, kad 
beidzot ir iespēja atvilkt elpu?

Māris Sirmais: Pamatā es sporto-
ju. Ja ir normāls režīms, katru otro die-
nu es dodos skriet vai vingrot, daudz 
pārvietojos ar velosipēdu. Ziemas laikā 
gan nē. Un noteikti neklausos mūziku!

Laura Adlers
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā „Latvija 
Amerikā“.

Latviešu koru skaņa pasaulē
Turpinājums no 6. lpp.

paveicu arī Ņujorkas Latviešu teātrim. 
Tur spēlēja Pauls Raudseps, es pats 
spēlēju, spēlēja arī Aijas Ābenas tēvs 
Sandors, Mitrēvics Ansis un vēl citi.

Tad astoņdesmitajos gados – At-
modas laikā, mēs iestudējām Māras 
Zālītes lugu Tiesa. Mēs arī iestudē-
jām Anšlava Eglīša Omartija kundze 
un 1989. gadā to atvedām uz Latviju. 
Māris Irbe kļuva par mūsu režisoru. 
Sākumā es Ņujorkas Latviešu teātrī 
biju tikai scenogrāfs, bet Māras Zālītes 
lugā viņš mani pierunāja spēlēt dzērā-
ju, un tas man ļoti patika. Lūk, tā es 
aizrāvos ar skatuvi.

Mūsu dzimtā tas laikam ir gēnos, 
jo Latvijas teātra slavenība Kārlis Se-
bris ir mans onkulis. Arī meita Liene 
Sebre tagad ir štata aktrise Latvijas 
Nacionālā teātrī. Bez tam vēl viņas 
meita – mana mazmeita Emīlija parā-
dās stulbā televīzijas seriālā Divi vie-
nā. Mazmeitai uzvārds ir Ēķe.

Tagad es savus tēlniecības impul-
sus apmierinu, veidojot sava īpašuma 
topogrāfiju. Tur man ir plašums un 
man patīk bīdīt paugurus. Es dabas 
veidojumus papildinu ar savu akcentu, 
es izveidoju terases un apstādu tās ar 
ogulājiem. Tās ir upenes un jāņogas, 
avenes. Es stādītu arī mellenes, bet tur 
ir vajadzīga skābā augsne. Pie viena no 

dīķiem man ir skaista dienvidu nogā-
ze, kur esmu iestādījis arī vīnogas.

Par braukšanu atpakaļ uz Ameri-
ku es vairs nedomāju nemaz, tur man 
pat kļuva garlaicīgi un par vienmērī-
gu. Sākumā gan man tas viss likās ļoti 
interesanti, bet bija jau apnicis, jo ap 
astoņdesmitajiem gadiem viss kaut kā 
saplūda tādā vienmērīgā izskatā, visa 
arhitektūra kļuva vienlīdzīga – mazā-
kais man tā likās.

Es atceros, ka septiņus gadus pēc 
studijām es dzīvoju Ņūmeksikas tuks-
nesī; sākumā tā man likās maģiska 
vieta, un man tur arī patika, jo tas bija 
tik daudz savādāks kā Ņūdžersija, bet 
vēlāk tas tāpat kļuva par vienmērīgu. 
Tad atkal Kalifornijai bija sava īpa-
ša garša, tāpat ziemeļrietumu štatam 
Oregonai bija kaut kas savs, un Jau-
nanglijai ir atkal kaut kas cits.

Bet tad ap astoņdesmitajiem ga-
diem es sāku sajust to, ka ilgāk dzīvojot 
Amerikas vienā štatā viss kas sāk kļūt 
apnicīgs. Latvija man patīk arī tāpēc, 
ka te ir noteikti ļoti augsta pasaules lī-
meņa kultūra, un viss viegli pieejams. 
Gandrīz visur Rīgā var pat aiziet kā-
jām, un sarīkojumos ir liela dažādība. 
Un tikai tādēļ šodien esmu šeit, ka es 
gribēju, lai meitai būtu iespēja uzaugt 
par latvieti, jo ārpus Latvijas kļūst ar-
vien grūtāk bērnus latviski izaudzināt. 
Te viņai ir iespēja papildināt sevi, un 
kaut ko dot Latvijai atpakaļ. Un Ame-

rikā latvieši arī vairs nav tik patriotiski 
noskaņoti, ir palikuši tādi kā hibrīdi.

Bez tam Amerikas politika ir kļu-
vusi briesmīga, tas ir viens ārprātīgs 
teātris. Tas mani skumdina, bet tā sa-
šķeltība bija manāma jau iepriekš, bet 
nekad nebija tik krasi redzama. Par 
Latvijas nākotni runājot, es esmu pie-
sardzīgs optimists, jo es redzu, ka ma-
nas meitas paaudze ir brīnišķīga. Es 
tikai ceru, ka viņi būs pietiekami droši 
un gribēs ņemt grožus savās rokās, te 
veidot un vadīt. Tā paaudze tiešām ir 
tāda, kādai tai vajadzētu būt, lai Lat-
vija uzplauktu. Ja kaut kāda pasaules 
mēroga kataklizma mūs nepārsteidz, 
tad nākotne mums ir.“

Ar to mana saruna ar Andreju 
Sebri ir galā, un viņš aiziet, lai atkal 
tiktu savā īpašumā un veidotu to pēc 
savas patikas. Man šī saruna bija ļoti 
interesanta, jo izrādījās, ka mums ko-
pēju paziņu netrūkst, jo abi esam biju-
ši trimdas latviešu teātra aktīvi darbi-
nieki. Lai gan viņš nav tagad ar lielu 
un svarīgu amatu Latvijas uzņēmēju 
vai valstsvīru rindās, viņš ir cilvēks, 
kas tagad Latvijā ir ļoti sakopis, sena 
teiciena vārdiem sakot, savu kaktiņu, 
savu stūrīti zemes. Un tā ir Latvijas 
zeme, ko viņš ir sakopis. Atkal esmu 
priecīga, ka man bija izdevība ar šo 
trimdas bērnu iepazīties.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni... 
Turpinājums no 12. lpp.
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Atvadu vārdi Jānim Kārkliņam
Patiess sava novada patriots, izcils speciālists, dāsns ziedotājs

Naktīs
Aizmigusī jūra
Vieglītēm elpo...
Vēl mirklis –
Un pats būšu jūra…
(R. Briedis)
Tie vīri, kas dzīvo pie jūras, allaž 

ir bijuši stipri, jo viņus rūdījis sāļais 
jūras vējš, nekad nerimstošā, bet rei-
zēm tik skarbā viļņu valoda un neiz-
nīcināma vēlme sasniegt apvārsni, to 
gaišo debess malu, aiz kuras slēpjas 
sapņi un ilgas. Viņi paši ir kā jūra, kur 
viss pamatīgums un patiesais spēks 
slēpjas dzīlēs. Šie vīri ir stipri, taču 
arī visstaltākie koki, jo īpaši tie, kas 
nav raduši liekties un locīties, mēdz 
lūzt. 4. marta rīts atnesa skumju vēsti 
mums visiem, kuri pazina Jāni Kār-
kliņu – patiesu sava novada patriotu, 
izcilu speciālistu, dāsnu ziedotāju.

Jānis Kārkliņš dzimis Strazdes pa-
gastā, skolas gaitas aizvadījis Talsos, 
bet profesiju ieguvis, mācoties Kaļi-
ņingradas zivjrūpniecības tehnikumā 
un apgūstot zivjrūpniecības tehnolo-
ga specialitāti, kurā vēlāk nostrādāti 
daudzi gadi. 1986. gadā Jāni Kārkliņu 
darba gaitas atveda uz Enguri, kur 
viņš kļuva par z/k Padomju Zvejnieks 
zivju apstrādes kompleksa vadītāju. 
Stingrs un prasīgs, taču ļoti sapro-
tošs un atsaucīgs vadītājs, kuram rūp 

cilvēki – tādu viņu šodien atceras en-
gurnieki. Vēlāk viņa vadībā tika radīts 
veiksmīgs uzņēmums Unda.

Neskatoties uz aizņemtību, Jānis 
Kārkliņš allaž prata atlicināt laiku arī 
ģimenei. Kopā ar dzīvesbiedri Valdu 
izaudzināti divi dēli, vecvecākus prie-
cēja mazbērni.

Jānis Kārkliņš ir devis ievērojamu 
ieguldījumu sabiedrībai kā mecenāts. 
Ne tikai veiksme un panākumi bizne-
sā, bet viņa sirds nesavtīgi mudināja 
palīdzēt tiem, kuriem klājas grūtāk. 
Jānim Kārkliņam ziedošana vienmēr 
ir bijusi pašsaprotama, viņš uzskatīja, 
ka tā ir kā „dvēseles stāvoklis, kuru 
nenosaka maka biezums“. SIA Unda 
atbalstīja Engures pagasta sporta, kul-
tūras sarīkojumus, skolu un skolēnus. 
Jānis Kārkliņš neaizmirsa ne savu pir-
mo skolu Strazdē, ne bijušos kolēģus 
no zvejas flotes, atbalstīja labdarības 
akcijas portālā ziedot.lv.

2010. gadā viņš kļuva par Vītolu 
fonda ziedotāju. Dibināt stipendiju un 
uzticēt to administrēt Vītolu fondam 
Jāni Kārkliņu pamudinājusi ziņa, ka 
talantīgiem, bet mazturīgiem Engures 
jauniešiem pēc vidusskolas absolvēša-
nas nav materiālu iespēju iegūt aug-
stāko izglītību. Kopā izskoloti četri 
jaunieši. Ziedotājs allaž interesējās, kā 
klājas viņa stipendiātiem un priecājās 
par tiem, kuri bija beiguši studijas un 
atraduši iespēju sevi īstenot profesio-
nāli. „Domāju, ka ikviens, ja vēlas, 
var atrast iespēju atbalstīt kādu citu – 
kaut vai izvēlētajam mērķim atvēlot 
pavisam nelielu summu. Galvenais, lai 
tik labi mācās, – par to dubults ganda-
rījums!“ uzskatīja Jānis Kārkliņš.

Šobrīd kopā ar Kārkliņu ģimeni 
skumstam mēs un viņa atbalstītie jau-
nieši. Monta  Štāla savā līdzjūtības 

vēstulē raksta: „Man un manai ģime-
nei ir ārkārtīgi žēl, ka cilvēks, kuram 
es tik ļoti rūpēju, vairs nav. Sajūta, 
ka arī mēs esam zaudējuši labu pa-
ziņu un tuvu cilvēku. Šo četru gadu 
laikā es Kārkliņa kungu iepazinu, un 
mums radās cieša saikne. Viņš ļoti 
interesējās par manu dzīvi, bet, kad 
vaicāju, kā viņam pašam klājas, allaž 
atbildēja: „Labāk nevar būt!“ Būšu 
viņam vienmēr pateicīga par sirds 
siltumu, par spēcīgo atbalstu un nevil-
toto dāsnumu. Atmiņas paliks, un es, 
absolvējot Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti, varēšu teikt lielu paldies 
Kārkliņa kungam par to, ko viņš deva 
man – svešai meitenei no Engures.“ 
Arī Kristīne Rudzīte pievienojas iz-
teiktajai līdzjūtībai: „Kad cilvēks aiz-
iet Mūžības ceļos, mums, tiem, kuri 
paliek, ir ļoti grūti, jo mums jāmācās 
būt bez viņiem. Pateicoties Kārkliņa 
kungam, es varēju iegūt augstāko iz-
glītību komunikācijas nozarē, lai varē-
tu turpināt strādāt mūsu valsts bērnu 
interesēs. Ikreiz, kad satikāmies ar 
ziedotāju, pārrunājām, ka nākotnē arī 
es varētu būt kāda jaunieša atbalstītā-
ja, un to es šobrīd arī daru, lai aplieci-
nātu, ka labie darbi nezūd.“

Tāds – stingrs un prasīgs, bet ar at-
vērtu sirdi, Jānis Kārkliņš paliks mūsu 
atmiņās un sirdīs. Goda vīrs – tā domā 
engurnieki, tā domā ikviens, kas viņu 
pazina un kam liktenis bija dāvājis 
iespēju kaut brīdi būt kopā ar lielisku 
cilvēku. Jāni, mēs sakām paldies par 
tavu godīga cilvēka mūžu! Mēs nesa-
kām ardievas – Tu paliksi mūsu domās 
un pateicībā, jo esi atstājis sava veida 
pieminekli Latvijas nākotnē. Skumju 
brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Jāņa Kārkliņa ģimenei.

Vītolu fonds

ES informācijas punktos 31 bibliotēkā 
un citviet Latvijā. Tāpat tradicionāli 
9. maijā notiks arī Eiropas eksāmens, 
kurā aizraujošā veidā varēs pārbaudīt 
zināšanas par Eiropas lietām. Vien-
laikus jau no 18. marta līdz pat maija 
vidum skolas uzņems Eiropas lietu zi-
nātājus no dažādām nozarēm, kas da-
līsies ar savām zināšanām un pieredzi 
ikgadējā akcijā Atpakaļ uz skolu. Visu 
pavasari notiek diskusijas ar iedzīvo-

tājiem reģionos, kā arī informatīvi un 
iesaistoši pasākumi par Eiropas vēlē-
šanām.

„Aptuveni 80% Latvijas likumu 
veido ES lēmumi, tāpēc Latvijas ie-
dzīvotājiem svarīgi pārdomāti izrau-
dzīties EP deputātus, kas šos lēmumus 
pieņem. Mums Latvijā Eiropa pieder 
tikpat, cik citiem eiropiešiem,“ uz-
sver EP biroja Latvijā vadītāja Marta 
Rībele un mudina visus piedalīties 
Eiropas vēlēšanās 25. maijā:  „Nese-
nie notikumi rāda, cik trausla var būt 
demokrātija, ja neizmantojam savas 

iespējas balsot. Ja balso visi, ieguvējs 
ir ikviens.“

Šis ir laiks, kad Eiropa piedzīvo 
izaicinājumiem pilnu laiku saistībā 
ar Lielbritānijas izstāšanos no ES, 
risina citus iekšējos un ārējos drošī-
bas, sociālekonomiskos un politiskos 
jautājumus. Līdz ar to svarīga ir ik-
viena ES pilsoņa aktīva iesaiste ko-
pīgās Eiropas nākotnes veidošanā – 
līdzdalība gan ikdienas pilsoniskajās 
aktivitātēs, gan Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās.

LR Ārlietu ministrija

Latvija – 15 gadi ES
Turpinājums no 1. lpp.

programmās. Šobrīd vēlos dot iespēju 
kādam jaunietim vai jaunietei studēt 
un iegūt augstāko izglītību, mācoties 
ekonomijas fakultātē.“

Ilmāra Lūša dzimšanas diena – 
17. novembris, zīmīgs datums, jo tikai 
dienu pēc tās tika atzīmēta viņa Tēvijas 
Lielā diena. Un tovakar, jādomā, ska-
nēja arī jubilāra pati mīļākā dziesma: 
Sarkanbalta roze auga liela ceļa mali-
ņā,.. tur staigāja Dieva dēli, dvēselītes 

lasīdami;aiznes svētā pavēnī, ieliek 
Dievu šūpulī...“ Skanēja kā apliecinā-
jums patiesai savas Tēvijas mīlestībai, 
kā solījums nākotnei ar Dieva un pašu 
palīdzību savu zemi un tautu caur zinā-
šanām un gara gaismu laimīgu darīt...

Vītolu fonds

Ilmāra Lūša stipendija
Turpinājums no 2. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  14.  martā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Ceturtdien,  14.  martā, plkst. 10.30 
ALB namā Kino rīts; skatīsimies do-
kumentālo filmu Kā tapa Likteņdārzs. 
Filmā uzzināsiet, kā no aizaugušas 
salas nu jau gandrīz 11 gadus top Lik-
teņdārzs. Pēc filmas pasniegsim siltas 
pusdienas, tāpēc lūdzam pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 12. martam. Da-
lības maksa $2.
Sestdien, 16. martā, plkst. 13.00 Tā-
lavā notiks Adelaides Latviešu skolas 
gadskārtējā pilnsapulce.
Sestdien, 16. martā, plkst. 14.00 DV 
namā DV Adelaides nodaļas Latvijas 
armijas simtgades; Latvijas armijas 
1. virspavēlnieka Oskara Kalpaka; le-
ģiona un Kurzemes cietokšņa piemi-
ņas sarīkojums. Referente: DV Ade-

laides nodaļas priekšniece, Dr. Ilga 
Vēvere Latvijas armijas komandieri. 
Programmu kuplinās DV Adelaides 
vīru koris Daugava, Vanadžu ansamb-
lis, Vilnis Jankovskis un citi priekš-
nesumi. Kafijas galds. VISI LAIPNI 
GAIDĪTI!
Svētdien, 17. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Viens 
no dzīves priekiem – novuss.
Trešdien,  20. martā, plkst. 10.30 no 
ALB nama izbraukums ar pusdienām 
un Carrick Hill mājas apskati; mājas 
(vai dārza) apskate gida pavadībā $6 
no personas. Pēc mājas apskates do-
simies pusdienās uz Belair Hotel. Ce-
nas pusdienām no senior ēdienkartes 
$22. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
14. martam.
Ceturtdien,  21.  martā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Svētdien, 24. martā, plkst. 9.30 Tāla-

vas mazajā zālē novusa treniņi. Viens 
no dzīves priekiem – novuss.
Trešdien,  27. martā, plkst. 10.00 iz-
brauksim no ALB nama uz Lochiel 
Golf parku (60 James Street, Camp-
belltown). Senioru pikniks ar GOLFU. 
Baudīsim pikniku brīvā dabā un ins-
truktora pavadībā varēs mācīties vai 
tikai skatīties un klausīties kā jāspēlē 
golfs! Līdzi ņemiet piknika grozus ar 
ēdienu, kafiju varēs iegādāties uz vie-
tas. Lūdzu obligāti pieteikties iepriekš 
LAIMAS birojā līdz 21. martam, jo 
vietu skaits ierobežots.
Ceturtdien,  28.  martā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) ALB namā un ēdīsim pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5.00.
Piektdien,  29.  martā, Sabiedriskā 
kluba rīkotā šī gada pirmā Laimīgā 
stunda.
Sestdien, 30. martā, plkst. 11.00 ALB 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
17. marts
Ģertrūde, Gerda
1944. tiek sastādīts Latvijas Centrālās 
padomes memorands, aicinot atjaunot 
Latvijas republikas suverenitāti. To 
parakstījuši bija 188 politiķi, kultūras 
darbinieki un inteliģences pārstāvji.
1969. Latvijas hokejists Vjačeslavs 
Fanduls.

18. marts
Ilona, Adelīna
1949. sabiedriska darbiniece Austrā-
lijā, bijušā laikraksta Austrālijas Lat-
vietis izdevēja Latvian Publishing gal-
venā īpašniece Gunta Vagare.

19. marts
Jāzeps, Juzefa
1899. arhitekts, pedagogs Pēteris 
Bērzkalns.
1925. krokodilu mednieks Austrālijā 
Arvīds Būmentāls.
1937. SLT aktieris un diriģents Jānis 
Ķauķis.
1949. literatūras zinātniece Dace Lūse.
1959. ALT aktieris Pēteris Saulītis.

20. marts
Made, Irbe
1919. izdots rīkojums par aizsargu pul-
ciņu dibināšanu pagastos.
1939. Vācijas ārlietu ministrs Joahims 
fon Ribentrops uzstādīja ultimātu Lie-
tuvas ārlietu ministram par Klaipēdas 
(Mēmeles) atdošanu Vācijai.
1971. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Why-
te).
1984. latviešu basketboliste Dita 
Krūm berga.

21. marts
Dzelme, Una, Unigunde, Benedikts, 
Benedikta
1304. Lundas arhibīskapa šķīrējtiesa 
panāk, ka starp ordeni un Rīgas pilsē-
tu noslēdz īslaicīgu pamieru.
1864. aktieris, režisors, tulkotājs Ro-
berts Jansons.
1919. latviešu futbolists un basketbo-
lists Aleksandrs Vanags.
1919. no lieliniekiem atbrīvota Jelgava.
1944. gleznotājs, pedagogs Osvalds 
Zvejsalnieks.

22. marts
Tamāra, Gabriela, Gabriels, Dziedra
Starptautiskā ūdens diena
1931. rakstnieks, dzejnieks, literatūras 
zinātnieks, Latvijas Okupācijas muze-
ja biedrības valdes priekšsēdētājs Val-
ters Nollendorfs.
1939. Vācijas karaspēks iegāja Klaipē-
dā (Mēmelē) Lietuvā.
1940. sabiedrisks darbinieks Aus-
trālijā, SLT aktieris un režisors Jānis 
Grauds.
1949. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, muzikants Andris Kariks.

23. marts
Mirdza, Žanete, Žanna
1884. kordiriģents Teodors Reiters.
1899. rakstniece Aīda Niedra.
1924. mediķe, LZA goda locekle Aina 
Muceniece.
1939. Hitlers ar vācu karakuģi triumfā 
ieiet Mēmelē (Klaipēdā) un dod runu 
no pilsētas teātra balkona.
1959. latviešu politiķis Jānis Urbano-
vičs.  ■

pateicās programmas atbalstītājiem – 
pirmajiem uzņēmumiem un nozaru 
pārstāvjiem, kas otrdien Rīgas pilī 
parakstīja sadarbības memorandu par 
iesaistīšanos šajā iniciatīvā, lai dalītos 
ar savām zināšanām un prasmēm, un 

iepazīstinātu skolēnus ar konkrētām 
profesijām.

Savukārt uzrunājot skolēnus, 
Valsts prezidents novēlēja sasniegt 
katram savus izvirzītos mērķus. „Or-
ganizējiet savu ikdienas un skolas 
dzīvi tā, lai viss, ko jūs darītu, būtu 
vērsts uz jūsu attīstību. Lai kļūstot 
pieaugušiem, jūs būtu gudri, zinoši, 

izglītoti cilvēki, kas turpmāk veidos 
mūsu valsti, jo ne tikai jums pašiem, 
bet arī visai Latvijai ir vajadzīgi ie-
dvesmojoši veiksmes stāsti. Lai mums 
visiem kopā izdodas veidot Latviju 
par zemi, ar kuru lepoties, kuru sar-
gāt un godāt!“ uzsvēra Raimonds Vē-
jonis.

LV prezidenta kanceleja

„Dzīvei gatavs“
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 8. martā.
€1 = 1,59640 AUD
€1 = 0,85905 GBP

€1 = 1,65300 NZD
€1 = 1,12220 USD

namā Ints Puķītis demonstrēs kā ātri 
un garšīgi uzcept siera standziņas un 
veselīgos keksiņus. Dalības maksa 
$5.00. Visi laipni aicināti.
Sestdien,  30.  martā, no plkst. 8.00 
pie ALB nama iekraus tilpni uz Lat-
viju. Talciniekiem vanadzes piedāvās 
brīvpusdienas. Pieteikšanās uz paku 
nodošanu katru sestdienu, sākot no 
23. februāra no plkst. 12.00 – 14.00, 
DV namā.
Svētdien, 31. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Viens 
no dzīves priekiem – novuss.
RADIO RAIDĪJUMI LATVIEŠU 
VALODĀ: ceturtdienās 
plkst. 19.00 – 20.00 5EBI-FM 
103.1MHz vai tiešraidē internetā: 
www.5ebi.com.au
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 17. martā, plkst. 11.00 Ga-
vēņa laika otrā svētdiena, dievkalpo-
jums.

Brisbanē
Sestdien,  16.  martā, plkst. 12.00 
Rummy un zolītes pēcpusdiena Lat-
viešu namā. Maksa $10.
Svētdien,  17.  martā, plkst. 12.00 – 
14.00 Brisbanes Latviešu skoliņas Pie-
nene nodarbība Latviešu namā Es pa-
saulē, pasaule manī. Nodarbībā caur 
radošām aktivitātēm bērniem būs ie-
spēja mācīties labāk izprast sevi, savas 
vērtības un intereses, veicinot pozitīvu 
Es tēla un pašvērtējuma veidošanos. 
Cena $15. Pieteikšanās Martai Eidukai 
e-pastā: marta.eiduka@gmail.com, 
tel: 0451 435 015.
Sestdien, 30. martā, plkst. 12.30 Lat-
viešu namā Tautas Tērpu Glabātavas 
atklāšana un pārrunas par latviešu 
tautas tērpu gatavošanu Māras Siks-
nas vadība. Dalības maksa $5; kafija 
& kūka $5. [Šajā datumā paredzētais 
Ilze Švarcas stāstījums ir atcelts uz šī 
gada otro pusi].
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien,  12. martā, plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 23. martā, plkst. 12.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu nama Braunšteina istabā.
Sestdien, 23. martā, plkst. 13.00 Mel-
bourne Shakespeare Society teātra iz-
rāde Taming of the Shrew St Francis’ 
Church Monastery Hall, Elizabeth un 
Londsdale St. stūrī, Melburnas pil-
sētā. Piedalās Judīte Šmita (režisore), 
Inta Geberta, Gvido Zundurs un Ieva 
Ozoliņa.
Sestdien, 23. martā, gaidas un skautu 

ESGAV nometne.
Piektdien,  29.  martā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  30. martā, plkst. 9.00 Lie-
toto mantu tirdziņš un ciemiņu diena 
Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  17.  martā, plkst. 11.00 
Sv. Krusta baznīcā dievkalpojums. 
Sekos draudzes Dārza svētki ar sa-
dziedāšanos un loteriju, BBQ desām, 
salātiem, kafiju un kūku. $10.
Svētdien,  24.  martā, plkst. 11.00 
dievkalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 17. martā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien,  16.  martā, plkst. 11.00 
Latviešu Legiona dienas atceres svēt-
brīdis DV nodalījumā latviešu kapos 
Rukvudā (Rookwood).
Sestdien,  16.  martā, plkst. 12.00 
pusdienas un atceres sarīkojums DV 
namā.
Svētdien, 17. martā, ATCELTS Val-
da Dombrovska Austrālijas ceļojums. 
Šai datumā paredzētais sarīkojums 
NENOTIKS.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 17. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 24. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 31. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 17. martā, plkst. 9.30 Gavē-
ņa II dievkalpojums.
Svētdien, 24. martā, plkst. 9.30 Gavē-
ņa III dievkalpojums.
Svētdien, 31. martā, plkst. 9.30 Gavē-
ņa IV dievkalpojums.

Zelta piekrastē

ASV
Sestdien, 30. martā, plkst. 10.00 Lat-
viešu sabiedriskajā centrā, Losandže-
losā, 1955 Riverside Dr., Los Angeles, 
CA 90039. Kausi, medaļas, piemiņas 
atribūti! Dalības maksa $30. Uzkodas, 
kafija, siltas pusdienas – $20. Informā-
cija: 949 290 3122. Rīko Mūsu bariņš 
un draugi! Lai dzīvo novuss!

Kanādā
Svētdien,  24.  martā, plkst. 13.00 
Latviešu centrā Toronto, Rīgas zālē 

(4 Credit Union Dr.) notiks Toronto 
Dziesmu svētku Ieskaņas koncerts; 
piedalās Kanādas un ASV kori, Toron-
to dejotāji. Ieeja $20, bērniem – bez 
maksas.

Vācijā
Svētdien, 17. martā, plkst. 10.30 Lat-
viešu centrā Minsterē, Salzmanns-
tr. 152, 48159 Münster notiks latviešu 
ev.-lut. Draudzes dievkalpojums. Pa-
ralēli notiek svētdienas skoliņa. Pēc 
dievkalpojuma kafija ar līdzatnesta-
jiem našķiem. Visi mīļi gaidīti!

Latvijā
Otrdien,  12.  martā, plkst. 19.00 uz 
Lielās ģildes skatuves muzicēs Baltic 
Sea Philharmonic (Baltijas jūras fil-
harmoniķi) - orķestris, kurā spēlē Zie-
meļu reģiona talanti no Dānijas, Igau-
nijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, 
Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas 
un Zviedrijas. Harizmātiskā un aizrau-
tīgā diriģenta Kristjana Jervi vadībā 
orķestris atskaņos Pētera Čaikovska 
koncertsvītu Apburtā princese, Pētera 
Vaska meditāciju Vientuļais eņģelis, 
Kristjana Jervi Aurora un Ģedimina 
Gelgota Vijoļkoncertu. 
Līdz 12. martam Latvijas Okupācijas 
muzejā Raiņa bulvārī 7 skatāma Dau-
gavpilī dzimušā gleznotāja Solomona 
Geršova darbu izstāde Māksla Gula-
gā. Vorkuta 1948.–1956.
Piektdien,  22.  martā, plkst. 18.00 
Rīgas Sv. Pētera baznīcā starptau-
tiskas turnejas ietvaros ar koncertu 
uzstāsies Sanmarīno kamerkoris (San 
Marino Chamber Singers) no ASV di-
riģentes Tamijas Aldermanes (Tammi 
Alderman) vadībā. Viņu izpildījumā 
dzirdēsim gan sakrālās, gan dažādu 
laiku un komponistu laicīgās kormū-
zikas skaņdarbus. Pateicoties labda-
ru atbalstam, ieeja koncertā būs bez 
maksas.
Svētdien, 24. martā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkal-
pojums (bez kafijas galda) Metodistu 
baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien,  24.  martā, plkst. 14.00 
Dzintaru koncertzāle un diriģents Jā-
nis Ozols aicina klausītājus uz trešo 
koncertu cikla Brīvdienu mūzika kon-
certu. Tiksimies ar šarmanto dziedā-
tāju Jolantu Strikaiti-Lapiņu, kurai 
koncertā pievienosies ērģelniece Ilze 
Reine un trompetists Jānis Porietis. 
J. Strikaite-Lapiņa, kuru sākotnēji 
iepazinām kā populārās mūzikas iz-
pildītāju, pēdējos gados pievērsusies 
klasiskajai mūzikai un jau vairākus 
gadus ir Latvijas Nacionālās operas 
soliste.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


