
No 15. īdz  17. mar-
tam ārlietu ministrs 
Edgars  Rinkēvičs uz-
turēsies Londonā, kur 
viņam plānotas tikša-
nās ar Lielbritānijas un 

Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes 
parlamenta Lordu palātas vicespīke-
ru un Eiropas Savienības komitejas 
priekšsēdētāju  lordu  Bosvelu  (Lord 
Boswell), faktisko premjerministres 
vietnieku Deividu  Lidingtonu  (Da-
vid Lidington), kā arī ārlietu ministru 
Džeremiju Hantu (Jeremy Hunt).

Plānots, ka ministrs ar Apvieno-
tās Karalistes pārstāvjiem pārrunās 
Latvijas un Apvienotās Karalistes 
divpusējās attiecības, tai skaitā ciešo 
sadarbību drošībā, kā arī Apvienotās 
Karalistes gatavošanos breksitam un 
aktuālos starptautiskos jautājumus.

Tāpat ministram Londonā pare-

dzēta arī tikšanās ar diasporu, dalī-
ba Latvijas vēstniecības Londonā un 
Eiropas Reformu centra (Centre for 
European Reform) kopīgi rīkotā dis-
kusijā ar Apvienotās Karalistes politi-
ķiem, pētniekiem un žurnālistiem par 
starptautiskajām aktualitātēm, kā arī 
intervijas Apvienotās Karalistes me-
dijiem – Sky News, Channel 5, BBC 
Radio 4’s Today Programme, The Gu-
ardian.

Atzīmējams, ka sarunā ar tau-
tiešiem ministrs pārrunās Latvijas 
diasporas politiku, tai skaitā nesen 
pieņemto Diasporas likumu un tā ie-
viešanu dzīvē, kā arī diasporai aktu-
ālos jautājumus saistībā ar Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no Eiropas Sa-
vienības.

Latvija un Apvienotā Karaliste ir 

Ārlietu ministrijā
Ārlietu ministrs vizītē Apvienotā Karalistē

Otrdien, 2019. gada 
12. martā, Valsts pre-
zidents Raimonds  Vē-
jonis tikās ar Centrālās 

vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsē-
dētāju Arni  Cimdaru, lai pārrunātu 
Latvijas gatavību Eiropas Parlamenta 
(EP) vēlēšanām, kas norisināsies šī 
gada 25. maijā.

Pēc tikšanās Valsts prezidents no-

rādīja, ka atzinīgi vērtējamas iepriekš 
veiktās izmaiņas likumdošanā, lai vēlē-
tājiem būtu plašākas iespējas piedalīties 
EP vēlēšanas. Lai to nodrošinātu, vēlē-
šanu iecirkņos ir jāievieš iespēja tieš-
saistē fiksēt, ka vēlētājs ieradies nobal-
sot iepriekš un to darīs citā iecirknī, lai 
tur, kur vēlētājs reģistrēts, varētu pārlie-
cināties, vai pilsonis nav jau nobalsojis.

„Diemžēl nepietiekamu finanšu 

resursu dēļ šobrīd pastāv bažas, vai 
šī sistēma šogad darbosies. Latvijai ir 
jāturpina aizsāktais darbs pie vēlēša-
nu sistēmas attīstīšanas. Tāpēc ir bū-
tiski jau tuvākajā laikā rast nepiecie-
šamo finansējumu sistēmas testēšanai 
EP vēlēšanu laikā, lai jau nākamajās 
Saeimas vēlēšanās vēlētāji varētu bal-
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nākošiem Krodziņa vakariem, kuri 
notiek katra mēneša pēdējā piektdie-
nas vakarā!

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

„Viktorīnas vakars“ Vanagos
Piedalās visas paaudzes

Tagad jau kļuvusi 
par tradīciju, ka Dau-
gavas Vanagi Melburnā 
savu Krodziņa vakara 
ciklu katru gadu sāk ar 
Viktorīnas vakaru. Tā 
arī bija šogad. Piektdien, 

22. februārī, Daugavas Vanagu mītnē 
bija pulcējušies ap 70 tautiešu, lai le-
potos ar savu gudrību viktorīnā, ieēs-
tu vistas parmadžiānu, iebaudītu kādu 
aliņu un pavadītu patīkamu vakaru.

Ienākot Vanagu mītnē, mūs sa-
gaidīja Jura  Vīksnes smaidošā seja. 
Juris mums norādīja, kur būs jāsēž 
un novēlēja labas sekmes. Pirms ie-
iešanas zālē, tomēr bija jāapstājas pie 
bāra, lai nopirktu ko iedzert. Aiz bāra 
no pirmās stundas līdz vakara beigām 
strādāja Māra  Jefimova un Andres 
Fedisīns (Fedyszyn). Ar dzērienu ro-
kās varēja mierīgi apsēsties un gaidīt 
vakariņas. Drīz vien parmadžiānu ar 
piedevām pienesa Dāvids  Chachs. 
Vakariņas, kuras bija sagatavojušas 
Koidula  Nemīro,  Ilze Ābele,  Gun-
ta  Delvere un Pēteris  Delvers, kā 
vienmēr, bija tiešām garšīgas. Paldies 
Dāvidam par apkalpošanu un saimnie-
kiem un bāra darbiniekiem, kas rūpē-
jās par vakariņām un dzērieniem.

Pirms varējām sākt svarīgāko va-
kara posmu, viktorīnu, bija jāpaklau-
sās dažas runas. Angelika Pētersone 
no Dnister Ukraiņu kredītkooperatīva 
iepazīstināja klātesošos ar kredītko-
operatīvu un tā pakalpojumiem un pa-
sniedza Daugavas Vanagu Melburnas 
nodaļas valdes priekšsēdim aploksni 
nodaļas darbam. Liels paldies Dnister 
Kreditkooperatīvam par atbalstu Dau-
gavas Vanagiem.

Juris Vīksne paziņoja, ka šim ga-
dam godalgas bija ziedojuši Alnis 
Druva no Baltic Spirit importfirmas 
un Zilo Acu slēpotāju klubs, kuru pār-
stāvēja Ēriks  Cīrulis. Liels paldies 
par atbalstu it sevišķi Alnim, kurš Vik-
torīnas vakarus un citus Krodziņa va-
kara sarīkojumus atbalstījis ar godal-
gām jau ilgus gadus. Savā noslēgumā 
Juris Vīksne ziņoja, ka šī gada Vikto-
rīnas vakara atlikums tiks izmantots, 
lai iegādātos virtuvē jaunu saldētāju, 
kas vanadzēm ļoti vajadzīgs, lai viņas 
varētu turpināt savu darbu. Jurim se-
koja nodaļas valdes priekšsēdis Jānis 
Kārkliņš, kas DV Melburnas nodaļas 
valdes vārdā pateicās visiem, kuri pie-
likuši roku pie šī vakara sarīkojuma. 
Jānis sevišķi pateicās sarīkojuma rī-
kotājiem Dainai Jefimovai un Jurim 
Vīksnem.

Vakariņas bija paēstas, un runas 
bijām noklausījušies, nu varēja sākties 
viktorīna. Jautājumus bija sagatavo-
jusi un tos nolasīja Daina Jefimova. 
Apbrīnoju Dainu par jautājumu izvēli 
un atrašanu. Nezinu, kur viņa tik da-

žādus jautājumus varēja atrast, dažus 
vieglus, citus grūtākus un par tik da-
žādiem tematiem. Cīņa visu vakaru 
bija sīva. Pat tas galds, kur sēdēja šo 
rindu rakstītājs, pienāca trešā vietā, 
kaut tas noteikti nebija mans nopelns. 
Šogad vakara uzvarētāji bija Ēriks un 
Salija (Sally) Cīruļi, Andis un Linda 
Graudiņi,  Kalvis  un  Karina  Jau-
nalkšņi,  Sū  Mičele  (Sue  Mitchell), 
Ivars  Neiburgs un Andris un  Bite 
Švolmaņi. Apsveicu viņus.

Rīkotāju vārdā vēlētos arī pateik-
ties Gregam Vaitlovam  (Greg Whi-
telaw), kurš pats nevarēja būt klāt 
ģimenes apstākļu dēļ, tomēr, kā vien-
mēr, bija sagatavojis sarīkojuma afišu, 
Jānim Kārkliņam par apskaņošanas 
aparatūras iekārtošanu un visiem tiem 
neredzamiem rūķīšiem par palīdzību. 
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas 
vārdā vēlētos arī pateikties visiem sa-
rīkojuma dalībniekiem par ierašanos. 
Ar piedalīšanos mūsu sarīkojumos 
tiek atbalstīts palīdzības darbs kā šeit 
Austrālijā, tā Latvijā, par ko Daugavas 
Vanagu organizācija ir ļoti pateicīga.

Atnākot ne tik vien uz šo Viktorī-
nas vakaru, bet vispār Krodziņa vaka-
ros ir interesanti redzēt, kas uz tiem 
ir ieradušies. Uz šiem sarīkojumiem 
ierodas jaunā paaudze, vidējā paaudze 
un ne tik jaunā paaudze. Bez tam to 
atbalsta ar savu ierašanos un līdzdalī-
bu ne tik vien latvieši un latviešu iz-
celsmes ļaudis, bet arī cittautieši. Bija 
patīkami redzēt, ka uz šo Viktorīnas 
vakaru, bez latviešiem bija ieradušies 
arī austrāļi, ukraiņi un igauņi. Diem-
žēl šajā sarīkojuma neredzēju nevienu 
lietuvieti, kaut tie arī regulāri ierodas 
Krodziņa vakaros.

Bija pavadīts atkal jauks piektdie-
nas vakars. Uz redzēšanos kādā no 
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pasaule ir bīstama 

vieta, kurā dzīvo daudz 
agresīvu cilvēku.

Agresija var būt 
valsts līmenī, kad izlemj 
iebrukt kaimiņu valstī. 

Agresija var būt sabiedrības līmenī, kad 
terorists ieiet divās mošejās Jaunzēlan-
dē un noslepkavo kādu pussimts mierī-
go dievlūdzēju. Agresija var būt indi-
viduālā līmenī, kad vīrs pārmāca pats 
savu sievu, dažreiz ar letālām sekām.

Katrs gadījums ir ar saviem cēlo-
ņiem, bet visiem kopīgais ir agresora 
pārliecība, ka tam ir tiesības uz savu 
rīcību. Ne tikai tā, ka tas būtu atļauts, 
bet ka viņš ir kaut kādā veidā labāks 
par paredzēto upuru.

Kā sargāties no agresijas? Valsts 
līmenī parakstam dažādus draudzības 
un neuzbrukšanas līgumus, bet Latvijas 
gadījums pirms 80 gadiem pierāda līgu-
mu nevērtību, bez reāla militāra spēka.

Sabiedrības līmenī ir kriminālko-
dekss un policija, kas būtu analogs starp-
valstu līgumiem un armijām. Bet tāpat, 
kā kari nav izskausti, tā arī agresija nav 
apturēta. Šajos laikos bīstama tendence 
ir sociālo platformu dotās spējas agreso-
riem mesties kopā, vienam otru iedves-
mot, kā arī ievilināt savos tīklos cilvēkus 
no malas. Tā darbojas islāma teroristi, tā 
darbojas labā spārna ekstrēmisti, un tā 
darbojas kreisā spārna ekstrēmisti.

Sabiedrības uzdevums ir aizkavēt 
jaunu ekstrēmistu vervēšanu un likt 
veciem kadriem saprast, ka viņi ir kļū-
dījušies. Saūda Arābijā ar apcietinā-
tiem terora organizāciju dalībniekiem 
(ja viņiem nenocērt galvu) strādā ve-
selas garīdznieku komandas, lai pie-
rādītu, ka teroristi kļūdaini izprot is-
lāmu, un lai vestu tos atpakaļ uz ceļa, 
kas vairs nav sabiedrībai bīstams.

Individuālā līmenī it kā darbojas 
tas pats jau minētais kriminālkodekss 
un policija, bet par tiem netiek domāts, 
kad ir pienācis lūzuma punkts, un sie-
va jāpārmāca. Nav jābūt feministam, 
lai zinātu, ka Latvijā tā ir liela problē-
ma. Likums tikai iedarbosies pēc fak-
ta, ja lieta pat nonāk līdz policijai.

Un velti rādīt ar pirkstu uz alkoho-
lu, ka tas ir pie visa vainīgs. Alkoholā 
nav tādas ķīmijas, kas liktu sist sievu. 
Tas tikai aptur aiztures un nāk spēlē 
agresora pārliecība, ka tam ir tiesības 
rīkoties kā vien vēlas ar savu dzīves-
biedri. Ja nebūtu šī pārliecība par tie-
sībām, tad nekāds daudzums alkohola 
arī neizraisītu šādu vardarbību.

Un tieši te ir Stambulas konven-
cijas mērķis. Ne papildināt krimināl-
likumu, ne aizliegt alkoholu, bet gan 
ķerties tieši pie šī ļaunuma saknes – 
atņemt šo tiesību pārliecību un atvie-
tot to ar cieņu. Tas nav vienas dienas 
darbs, bet tas ir svarīgs darbs.

GN

uzticami sabiedrotie un partneri, ko 
vieno cieša sadarbība drošībā, ekono-
mikā un tirdzniecībā, kā arī kultūrā, 
izglītībā un citās jomās. Apvienotajā 
Karalistē atrodas arī lielākā Latvijas 
diasporas daļa – vairāk nekā 100 000 
tautiešu.
Sarunas ar Gērnsiju par 
sociālo nodrošinājumu

Ārlietu ministrija ir saņēmusi ap-
liecinājumu, ka Lielbritānijas un Zie-
meļīrijas Apvienotā Karaliste (AK) 
izsniegusi Gērnsijai pilnvarojumu 
noslēgt līgumu sociālās drošības jomā 
ar Latviju. Šis pilnvarojums bija galve-
nais nosacījums, lai Latvija un Gērnsi-
ja varētu sākt sarunas par šādu līgumu, 
kas ir nepieciešams sociālo tiesību, 
tostarp tiesību uz pensiju un citiem 
sociālās drošības pasākumiem, no-
drošināšanai Gērnsijā strādājošajiem 
Latvijas valstspiederīgajiem. Atbildīgā 
institūcija Latvijā par līguma sarunu 
organizēšanu ir Labklājības ministri-
ja. Līguma noslēgšana būs iespējama, 
pateicoties ilgstošam un mērķtiecīgam 
Ārlietu ministrijas un Latvijas vēstnie-
cības Apvienotajā Karalistē darbam.

Gērnsija ir pašpārvaldoša teritorija 
AK Kroņa pakļautībā (Crown depen-
dency) ar tiešu pakļautību Viņas Ma-
jestātei karalienei Elizabetei II. Gērn-

sijā ir ap 60 000 iedzīvotāju un latvieši, 
kuru skaits uz salas ir ap 1000, ir viena 
no lielākajām ārvalstnieku kopienām 
Gērnsijā.
ES diasporas lietu ministru 
neformāla sanāksme

2019. gada 17. un 18. martā Buka-
restē, Rumānijā, norisināsies Eiropas 
Savienības (ES) diasporas lietu minis-
tru neformālā sanāksme, kurā piedalī-
sies Ārlietu ministrijas speciālo uzde-
vumu vēstnieks diasporas jautājumos 
Aivars Groza.

Sanāksmē ES Padomes prezidējo-
šā valsts Rumānija iepazīstinās citas 
ES dalībvalstis ar savu labo praksi di-
asporas politikas jomā. Plānots, ka da-
lībvalstu pārstāvji dalīsies pieredzē, kā 
ir izveidotas ekonomiskās un kultūras 
saiknes ar diasporu, kā arī apmainīsies 
idejām, lai atbalstītu diasporas valodas 
un kultūras attīstību.

Tāpat paredzēta viedokļu apmaiņa 
par politiku diasporas integrācijai un 
tās diasporas daļas, kas vēlas atgriez-
ties dzimtenē, atbalstīšanai.

Informācijai
ES diasporas lietu ministru sa-

nāksme norisināsies pirmo reizi, un to 
Rumānijas prezidentūras ES Padomē 
laikā organizē Rumānijas Diasporas 
ministrija. Sanāksmē piedalīsies ES 
dalībvalstu pārstāvji, kurām ir aktuāli 
ar diasporu saistīti jautājumi.

LR Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrijā
Turpinājums no 1. lpp.
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„Kabarē de Rīga“
Sidnejas Latviešu teātris dodas viesizrādēs Austrālijā un Latvijā

Kurš gan nevēlas 
patīkami pavadīt laiku: 
eleganti ģērbties, paklau-
sīties labu mūziku, patēr-
zēt, iebaudīt ko garšīgu, 
padziedāt, padejot…?

Visu šo un vēl daudz, 
daudz vairāk, varēja piedzīvot Rīgā starp-
karu posmā, un tas viss ir pamats Sidne-
jas Latviešu teātra (SLT) šī gada pirma-
jam iestudējumam – Kabarē de Rīga.

Daudzi atcerēsies, ka ar šāda nosau-
kuma izrādi SLT jau 2007. un 2008. gadā 
apbraukāja lielākos latviešu centrus 
Austrālijā. Izrāde galvenokārt veidota 
pēc tā laika greznākās Rīgas viesnīcas, 
Romas viesnīcas, viesmīļa atmiņām.

…ar estrādi, sveču gaismu, gaumīgi 
klātiem, maziem galdiņiem, mūziku, 
vārdiem un deju, mēs tikām aizvesti uz 
Rīgu agrajos 1930’s gados. „senajos, 
labajos laikos”; „Ritums“ – Sidneja.
2008. gadā bija paredzēts braukt 

viesizrādēs uz Latviju, bet uznāca pa-
saules finansiālā krīze, un iecerētais 
brauciens bija jāatliek.

Tagad, Latvijas simtgades ietvaros, 
SLT atkal pošas uz viesizrādēm Latvijā, 
bet vispirms viss jāizmēģina pašu mājās.

Kabarē de Rīga kodolansamblī ir 
iepriekšējie dalībnieki, SLT aktieri: 
Jānis Čečiņš, Ojārs Greste, Andris Ka-
riks, Andrejs Mačēns, Viktorija Mačē-
na un Linda Ozere. 

Dižie kungi un pievilcīgās dāmas 
iedvesa eleganci atmosfērā. „Aus-
trālijas Latvietis“ (AL) – Brisbane.
Viņiem šoreiz visās izrādēs pievie-

nosies ALT aktieris, melburnietis Pēteris 
Saulītis, bet Austrālijas posmam vēl labi 
pazīstamā SLT aktrise Lija Veikina un ap-
dāvinātie melburnieši Sandra un Roberts 

Birzes. Toties, Latvijas viesizrādēm pie-
vienosies SLT aktrise Anita Kaze, kura 
pašlaik strādā Madridē, kā arī vairāki Lat-
vijas labi pazīstami skatuves mākslinieki.

Daļu no muzikālajiem priekšnesu-
miem izpildīs ansamblis, bet katrā pilsē-
tā daļu izpildīs arī vietējie mākslinieki.

Asprātīga, trāpīga valoda un raita 
mūzika priecināja ausi un parāva 
smieklus. …ir patiešām vērts redzēt. 
AL – Adelaide.
Viesmīļa atmiņas iegūst dzīvību ne 

tik vien trāpīgā valodā, bet arī tā laika 
fotogrāfijās, filmās, dziesmās un aktieru 
asprātīgos dialogos. Ja redzējāt Kabarē 

de Rīga pirms 11 – 12 gadiem, nāciet at-
kal. Daudz kas pa tiem gadiem nobrie-
dis, daudz kas nācis klāt no jauna.

Patika sarīkojuma dažādība… bija 
padomāts arī par jaukiem sīku-
miem. AL – Melburna.
Kabarē uzvedumi nav lēna, dziļi pār-

domājama tipa teātra izrādes. Tie ir jaut-
ri, pilni komiskām situācijām un jautras 
mūzikas. Tie aicina skatītāja līdzdalību.

Kopdziesmas bija gandrīz visiem pa-
zīstamas, un atļāva publikai justies kā 
Kabarē dalībniekiem. AL – Brisbane.

Šī gada 2. mar-
tā, Imanuēla baznīcas 
zālē, Lajonsā (Lyons), 
DV Kanberas noda-
ļa rīkoja saietu veltītu 
plkv. O. Kalpaka atcerei.

Saietu ievadīja un 
klātesošos sveica DV Kanberas noda-
ļas valdes priekšsēde un Kanberas va-
nadžu vadītāja Inta Skrīvere.

Uz viņai blakus esošā galda, rotāta 
ar Latvijas karodziņu un DV emblēmu, 
bija plkv. Kalpaka foto attēls – un at-
cere, ka šogad jau aprit 100 gadu, kopš 
plkv. Kalpaks krita cīņā par Latviju. 
Viņš bija pirmais Latviešu karaspēka 
komandieris, un viņa cīņas laiks bija īss.

Vēstures lapās viņš ir iegājis kā 
cīnītājs ar nesalaužamu ticību Latvijai 
un spējām šai ticībā pārliecināt savus  
līdzgājējus.

Saieta turpinājumā klātesošie ska-
tījās un klausījās vīru folkloras kopas 
Vilki 20 gadu jubilejas koncertā ierak-
stītās videofilmas otro daļu.

Dziesmās izskanēja karavīra ilgas 
par savu zemi, mājām un jaunības mī-

lestību, kā arī tajās atskanēja Kalpaka 
cīņas gars un ticība Latvijai.

Noslēgumā visi pakavējās pie kafi-
jas un uzkodām.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Pulkveža Oskara Kalpaka atcere Kanberā
Atskanēja Kalpaka cīņas gars un ticība Latvija

Daļa no saieta apmeklētājiem.
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Priekšā no kreisās: Sandra Birze, Roberts Birze, Ojārs Greste, Pēteris Saulītis. 
Otrajā rindā: Jānis Čečiņš, Linda Ozere, Andris Kariks, Viktorija Mačēna, Lija 
Veikina un Andrejs Mačēns. (Ojāra Grestes fotomontāža.)
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Pirmdien, 2019. gada 18. martā Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Vispirms – ko mēs dzirdējām Kār-
ļa Ulmaņa Draudzīgajā aicinājumā? 
29. janvārī sveica mūsu prezidentu 
Kārli vārda dienā; tā tagad ir Draudzī-
gā aicinājuma diena.

Ko es atceros? Es biju sākusi iet 
skolā, man varēja būt 8 gadi. Skolā, 
sākot mācības, ik rītu bija lūgšana, ko 
vadīja skolas direktors vai cita sko-
lā svarīga persona, kas pastāstīja, ka 
Kārlis Ulmanis lūdza visiem atcerēties 
savu pirmo skolu.

Tā es patiesi uzzināju par Draudzī-
go aicinājumu.

Man vēlākos gados radās jautā-
jums par latviešu skolām citās vietās. 
Domājams, ka tieši tais gados Padom-
ju Krievijā slēdza latviešu skolas, teāt-
rus, klubus, dažādas krātuves u.c. Lat-
vieši jutās pārsteigti, vīlušies, pilnīgā 
neizpratnē. Cilvēki pazuda. Latviešu 
sabiedriska dzīve apstājās. Varēja do-
māt, ka Kārlis Ulmanis par šiem no-
tikumiem zināja. Slēdza 200 latviešu 
skolas.

Latvijas neatkarības gados bija ap 
200 000 latviešu Krievijā, kas saim-
niekoja, uzsāka savus uzņēmumus, 
bija politiķi, strādāja profesijās un val-
dībā. Slēdza Prometeju un Spartaku, 
arhīvus, domājams, iznīcināja. Tos uz 
Rīgu neatveda. Interese par šo Krievi-
jas latviešu dzīvi apsīka.

Mūsu mājās par to zināja un izpra-
ta Krievijas politisko dabu. Pat es pa 
druskai to sapratu, un tā manā atmi-
ņā astoņu gadu vecumā palicis prātā 
Draudzīgais aicinājums. Par to runāja 
un gadu gaitā to papildināja.

Iveta Laine pastāstīja ļoti aptve-
roši. Es teicu, ka nu man vairs nav 
ko teikt. Es aizsūtīšu savu pieredzi uz 
laikrakstam, lai nodrukā manu uztve-
ri savā pirmā skolā, kas pa šiem ga-
diem nav mainījusies. (Mana pirmā 
skolā drīzi pārvērtās par spēļu vietu 
Kazino.)

Runājot par latviešu bibliotēku, 
tā sakot, ir nonākusi brīnumu zīmē – 
Latvija ir brīva!

Jautājums: cik ilgi un vai vispār in-
terese par Trimdas latviešiem neizsīks. 
Šīs dienas latvieši Dzimtenē pamazām 
uz mums sāk skatīties ar nožēlu un 
līdzjūtību, līdzīgi kā uz Krieviju un 
Padomju savienību izklīdušajiem lat-
viešiem.

Arī še pastāv arguments: mūsu 
3. un 4. paaudze latviski nerunā 
vairs. Mūsu bibliotēku apmeklē labi, 
ja 3 vai 4 lasītāji. Arī tie bieži ir ve-
cās paaudzes latvieši, kas labprāt lie-
to bibliotēku, ņemot ļoti aktuālas un 
analītiska veida grāmatas vai grāma-
tas izklaidei.

Brīvā Latvija vairs mums nepie-
nāk un nav vairs caurmēra lasītājam 
sasniedzama, atskaitot Laiku caur da-
toru.

Ar laiku mēs 
ieiesim vēsturē, 
kā jau piedzīvots, 
tā simboliski iz-
sakoties, – Dobe-
les krustcelēs, arī 
Rīgas pasažieru 
ostā vai Kurzemes 
jūrmalā ierakti 
stabi ar uzrakstu: 
No šejienes trim-
dā vairāk nekā 
180 000 latviešu 
pamuka nost no 
svešas armijas 
ceļa, iekarojot 
Latviju.

Bibliotēkas nā-
kotne ir nonākusi, 
tā sakot, brīnumu 
zemē – Latvija ir 
brīva.

Varam iztēlo-
ties vairākas iespējas.

1. variants
Melburnas  Latviešu  biedrības 
(MLB)  bibliotēka  paliek  Latviešu 
namā.

Te bibliotēkai ir pajumte, siltums, 
gaisam un pieejami finansiālie lī-
dzekļi grāmatu iegādei. Gandrīz visa 
bibliotēkas informācija jau uzņemta 
datorā. Kopš Arnis Gross pārcēlās 
dzīvot un strādāt uz Latviju, mums 
vēl palikuši kādi 350 ieraksti inven-
tāru grāmatās, no kuriem jāizraksta 
kartes un ar mašīnrakstu ievietoja-
mas datorā.

Tai sakarā pieminami ar vārdu 
talcinieki, kas no kartītēm pārrakstī-
ja info. Šie mūsu talcinieki ir: Anita 
Andersone, Lisa Birzule, Ilze Daliņa, 
Līga Dārziņa, Gunta Eglīte, Ingrīda 
Jēkabsone, Jānis Kains, Aina Kučera, 
Ginta Menzies, Inta Mežciema, Baiba 
Millere, Valda Rube, Vita Saltupa, Ilze 
Thomas (Adelaidē); grupas vadītājs 
Arnis Gross.

Tas ir liels darbs, kas pārvērtuši 
lielu kvantumu informācijas bibliotē-
kas lietotājiem nākotnē un sasniedza-
mi un izmantojami no visām pasaules 
malām.

2. variants
MLBB pārved uz Austrālijas Nacio-
nālo bibliotēku Kanberā, kur atro-
das AUSTINEL (Austrālijas un Eth-
nic Library).

Viktorijas bibliotēka, kur ir Multi-
cultural Library Service piedāvā bib-
liotēkai nišu, kur uzglabāt kopumā kā 
netraucētu vienību. Biju ļoti aizkusti-
nāta par šo piedāvājumu.

Ar visu to var gadīties, ka MLBB 
kļūst margināla ar ierobežotu lasītāju 
loku.

Ir jautājums, vai Kanberā, vai Mel-

burnas biedrībai būs parocīgi un pie-
ejami, vai ļaudis brauks uz Melburnu, 
resp. Kanberu no citas vietas Austrā-
lijā. Vai brauks no citām zemēm uz 
Austrāliju, par visām lietām latvieši 
no Latvijas.

3. variants
Bibliotēku pārved uz Rīgu.

Dažādu iemeslu dēļ ilgus gadus, 
sevišķi pirmos 50 gadus likās, ka bib-
liotēka jāsūta Misiņa bibliotēkai. Šo 
bibliotēku mēs turam atbildībā uz uz-
ticībā visai trimdas saimes vārdā. Pa-
mudinājums nāk no Misiņa bibliotēkas 
direktores Annas Šmita kundzes, kas 
teica, ka ar nepacietību ka visu krāju-
mu pārvedīs uz Latviju.

Interesi parādīja arī Latvijas Uni-
versitātes bibliotēkas vadība Kalpaka 
Bulvārī. Telpas atradīšoties. Studenti 
varēs izpētīt, kā trimdinieki uzsāka un 
spēja uzturēt bibliotēku.

Secinājumi
Gadu gaitā notika plaša sarakste 

ar grāmatu autoriem un periodisko iz-
devumu izdevējiem un redaktoriem ar 
lūgumu latviešu organizācijām, drau-
dzēm, klubiem un interešu grupām 
visā brīvajā pasaulē sūtīt Melburnas 
Latviešu bibliotēkai savus izdevu-
mus, darbības pārskatus, apkārtraks-
tus u.c., kas atspoguļo viņu dzīvi un 
sakari ar apkārtējiem latviešiem. Šos 
sūtījumus bibliotēkā uzkrāj; šos raks-
tus nekur nevarēsim nopirkt. Tie ir 
sistematizēti un klasificēti un Latvijā 
nav pieejami.

Ar laiku mēs ieiesim vēsturē. Es 
negribu atkārtoties: neatliksim bib-
liotēkas pārvešanu uz tālāku nākotni, 
kad mūs vairs nebūs.

Olga Siliņa,
MLB Bibliotēkas vadītāja

Draudzīgā aicinājuma atcere
Olga Siliņa par sarīkojumu, par atmiņām un par MLB  bibliotēkas nākotni

No kreisās: MLB Bibliotēkas vadītāja Olga Siliņa, MLB 
valdes priekšsēde Iveta Laine.
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6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2019. gada 18. martā

Sidnejas Latviešu 
teātris (SLT) bija izvē-
lējies Latvijas simtga-
di piemēroti atzīmēt ar 
Simts gadi, Simts minū-
tes. Pēc divām izrādēm 
Sidnejā, ansamblis de-

vās sniegt viesizrādi Austrālijas Lat-
viešu 57. Kultūras dienās Adelaidē, 
2018. gada 27. decembrī.

Minūtes es tieši neskaitīju, bet 
Simts gadi vilināja ar bagātīgu izvēli. 
Ko no Latvijas kultūras, simbolu, sas-
niegumu un liktenīgo pārdzīvojumu 
pūra SLT būs izvēlējies stādīt skatī-
tājiem priekšā un kādā veidā to pa-
sniegs? Jauki dzīvot tik labās gaidās!

Izrādēs formāts gandrīz tūlīt kļu-
va skaidrs. Pēc Edgara Grestes jautra 
paskaidrojuma, kas latviešu publikai 
iet pie sirds (Šekspīrs par vecmodīgu, 
Rainis par smagu, Pinters – Āa! Šaus-
mas!), sekoja nekas cits, ka sidnejiešu 
iemīļotais Kaleidoskops.

Tēma šoreiz bija Viena tauta – pa-
gātne, tagad, visur. Skices sniedza hu-
moru, satīru, dziļu nopietnību, kopā ar 
mūziku, deju un dziesmām.

Kas izcēlās? Esmu atvieglota teikt, 
ka mana izvēle un skatītāju aplausi 
gandrīz pilnīgi saskanēja!

Tātad, pirmajā cēlienā –
1. Latviešu virtuve – dziesma, 

jautra pannu sišana, uzturs; kā ar to 
varētu kļūdīties? (Klāra Brūvere, Bo-
nija Viļuma, Egils Melnbārdis, Edgars 
Greste, Ojārs Greste, Annette Pearce, 
Gvido Zundurs.)

2. Trīs paaudzes – asa, īsa, trāpoša 
satīra un labi, precīzi tēlojumi no trim 
jauniešiem (Kārla Tuktēna, Inta Ger-
berta, Gvido Zundurs).

3. Melanholiskais valsis – (Andris 
Kariks ar vijoles spēli un ansamblis) 
laba mūzika, vizuāli iespaidīgi pa-
sniegts.

Manu balvu saņem Trīs Paau-
dzes – skečs, kas ātri un skaidri trāpīja 
satīriskajam mērķim, izraisot zālē pie-
krītošus smieklus un skaļus aplausus.

Otrajā cēlienā –
1. Sibīrijas tango – Cabaret for-

mātā pasniegts (Egils Melbārdis, Klā-
ra Brūvere, Bonija Viļuma, kopā ar an-
sambli). Skatuves grupējumi, kostīmi, 
gaismas, tēlojumi, balsis un dziesmas 
teksts; viss saliedējās aizkustinoši, at-

skate uz Latvijas tumšajiem gadiem.
2. Svētvakars – pazīstamais teksts 

skaisti dziedāts. Ļoti patika Selgas 
Tuktēnas dzidrā balss un skatuves stā-
ja.

3. Tautas Dejas (padomju vari-
ants) – lieliski kostīmi, kustības, pa-
tiesi uzjautrinoša paķeršana, ko bija 
prieks skatīties.

4. Trīs babuškas senlatviešu dzie-
dājumā par problēmām ar datoriem un 
aizmirstiem iepirkšanās maisiem; labi 
kostimēts, burvīgi dziedāts.

5. Milda – (Bonija Viļuma, Egils 
Melnbārdis, Jānis Grauds). Balva – pret 
spēcīgu konkurenci – noteikti jāpiešķir 
Mildai. Izjusta, aizkustinoša aina ar 
pirmklasīgu tekstu; tā autoram/autorei 
ekstrā balva! Izdomas bagāts likteņa zī-
lējums jaundzimušajai Latvijai. To mīļi 
savās rokās atnesa pati Milda. Bonijas 
Viļumas maigā, izjustā un niansētā spē-
le spīdēja tikpat gaiši kā trīs zvaigznes 
viņas kronī. Latvijas Nacionāla teātra 
viesis Egils Melnbārdis demonstrēja sa-
vas plašās aktiera spējas. Jānis Grauds 
bija piemērots Barontēvs („esmu īsts 
cilvēks, ne kāda ikona“).

Tagad dažas piezīmes
Daudzi joki sākas uzjautrinoši, bet 

stiepās par ilgi. (Pavīd nodevīgas do-
mas, ka tām simts minūtēm pietrūcis 
materiāla!) Šeit jāieskaita garā inter-
vija par Nacionālo teātri, lidojums ar 
Flamingo, kā arī daža laika kavēšana 
ar Blaumaņa velniņiem. Tāpat, pa-
domju laika absurditātes jau par daudz 
bieži un labāk paķertas, lai izraisītu 
pārsteigumu vai īstus smieklus. Tas 
pateikts.

Mūzika viscauri bija ļoti piemēro-
ta; tāpat gaismas. Tijas Lodiņas vien-
kāršais skatuves ietērps bija praktisks, 
neuzbāzīgs un acīm tīkams. Režisore 
Ilona Brūvere bija iesaistījusi lielu, 
vairāku paaudžu ansambli un skatu-
ves personālu no Sidnejas, Melburnas, 
Latvijas.

Slava un speciāla balva viņai par 
šī visa tik sekmīgu novadīšanu, tāpat 
arī par viņas neizsmeļamo enerģiju, 
apņēmību, pūlēm un māksliniecisko 
izpratni, lai mūsu teātris spētu turpi-
nāties.

Izsaku arī savu pateicību visiem 
dalībniekiem, it sevišķi tiem, kuri šeit 
nav atsevišķi atzīmēti. Tam būtu ne-
pieciešamas vairākas lapas!

Inta Rodžersa (Rogers),
Sidnejā

Laikrakstam „Latvietis“

Daudzas saistošas minūtes
„ Viena tauta – pagātne, tagad, visur “

Ansamblis. No kreisās sēž: Klara Brūvere, Egils Melbārdis, Ilze Viļuma, Ilo-
na Brūvere. Stāv: Andris Kariks, Selga Tuktēna, Jānis Grauds, Annette Pier-
sa (Pearce), Gvido Zundurs, Inta Efrosinija Geberta, Raimonds Sokolovskis 
(pianists), Edgars Greste, Karla Tuktēna, Ieva Kaina, Pēteris Saulītis, Ojārs 
Greste. (Ojāra Grestes fotomontāža.)
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Lai iejustos kabarē gaisotnē, publi-
ka aicināta, ja vēlas, ģērbties atbilsto-
šos tērpos.

…sen nav bijusi iespēja piedzīvot tik 
jautru sarīkojumu. Lūdzu, brauciet 

atkal pie mums ciemā! AL – Adelaide.
Brauksim!
Izrādes Sidnejas Latviešu namā 

svētdien, 5. maijā un svētdien, 2. jūnijā;
Melburnas Latviešu namā sest-

dien, 18. maijā, 
Melburnas Latviešu ciemā svēt-

dien, 19. maijā;

Adelaides Latviešu namā „Tālava“ 
svētdien, 26. maijā;

Latvijā, sākot ar Alūksni, no 19. jū-
lija līdz 18. augustam. Laipni aicinām!

Kas par priekiem! „Ritums“ – Sid-
neja.

Jānis Čečiņš
Laikrakstam „Latvietis“

„Kabarē de Rīga“
Turpinājums no 4. lpp.
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Rīgas Doma meiteņu koris TIARA 
ir viens no galvenajiem dalībniekiem 
pašā pirmajā Gondvana (Gondwana) 
Pasaules koru festivālā. TIARA ceļos 
no Latvijas uz Sidneju, lai piedalītos 
šajā festivālā, kas norisināsies vienas 
nedēļas garumā – šogad no 15.  līdz 
21. jūlijam. TIARA uzstāsies kā spe-
ciālie viesi noslēguma koncertā Pa-
saules skaņas, Sidnejas Operas namā.

Rīgas Doma meiteņu koris tika di-
bināts 1997. gadā, un tā māksliniecis-
ka vadītāja ir izcilā kordiriģente Aira 
Birziņa. TIARA ir izveidojusi radošu 
sadarbību ar mūsdienu komponistiem, 
un kora pirmatskaņojumā ir bijušas 
daudzas latviešu un cittautiešu kom-
pozīcijas. Blakus aktīvai koncertēša-
nai Latvijā un Eiropā, TIARA ir iegu-
vuši vairākas godalgas starptautiskos 
konkursos. 2017. gadā koris bija viens 
no lūgtajiem dalībniekiem 11. Pasau-
les koru mūzikas simpozijā Barselonā.

Koris ir piedalījies festivālos dau-
dzās Eiropas valstīs un Anglijā, un ir ie-
guvis godalgas vairākos starptautiskos 
konkursos, ieskaitot pirmo vietu bērnu 
koru kategorijā 12. Starptautiskajā koru 
konkursā Tallinā, Igaunijā, 2011. gadā.

Lina  Viljamsa  (Lyn  Williams), 
Gondvana koru dibinātāja un māks-
linieciskā vadītāja, saka, ka ar nepa-

cietību gaida TIARA kora līdzdalību 
festivālā. „Korim ir ārkārtīgi kristāl-
dzidra skaņa un tīrs tonis. Mēs sati-
kāmies 2017. gadā, kad viens no mūsu 
Gondwana koriem viesojās Latvijā, un 
mūsu koristi būs priecīgi atkal satikt 
savus jaunos draugus!”

Ar Gondvana Pasaules koru festi-
vālu tiks svinēta Sidnejas Bērnu kora 
30 gadu pastāvēšana. Festivāla nedēļā 
notiks arī sadarbība ar citiem koriem, 
meistarklases, demonstrējumi un disku-
sijas Festivāla centrā, Sidnejas Mūzikas 

Rīgas Doma meiteņu koris TIARA Austrālijā
Gondvana Pasaules koru festivāls

Rīgas Doma meiteņu koris TIARA.
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Diriģente Aira Birziņa.
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Turpinājums 15. lpp.
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Ar diviem spožiem notikumiem 
Katlakalna Tautas namā ieskandējām 
šīgada Lielo Stāstu nakti. Un vis-
pirms nozīmīgs notikums Katlakalna 
dzīvē –  2019. gada  10. martā  atvēra 
Katlakalna 100 stāsti 1. burtnīcu Sen-
vēstures un vietu stāsti.

Lielā mērā šādas stāstu burtnīcas 
tapšana ir arī kā iepriekšējo Stās-
tu nakšu darba taustāms iznākums. 
Vietu stāstos arī iepriekšējās Stāstu 
naktīs ik pa brīdim izskanēja stāsti no 
tuvējās apkaimes – gan no pašu, Dau-

gavas kreisā krasta, gan no pretējā – 
no Doles salas. Ar to Katlakalns izse-
nis bijis saistīts gan ar seno Daugavas 
(Dūnas) kuģu ceļu un tā nosargāšanu, 
gan vēlākos laikos ar cīniņiem par 
zvejas vietām nēģu tačiem, gan mei-
tu un puišu sirdīm. Sadzirdēt vienam 
otru pāri upei bijis gana viegli. Tepat 
lejā, pie Nēģīšiem joprojām redzams 
teju pārejamais ceļš pār upi, brasls. 
Tomēr, lai kājām, ar laivām vai ziemā 

Izdevniecība Liels un mazs nomi-
nēta 56. Starptautiskā Boloņas bērnu 
grāmatu tirgus prestižajai balvai Gada 
labākais bērnu grāmatu izdevējs.

Balva Gada labākais bērnu grā-
matu izdevējs tiks pasniegta septīto 
reizi, un ik gadu tai tiek nominētas 
izdevniecības no sešām pasaules da-
ļām – Eiropas, Āzijas, Okeānijas, Āf-
rikas, Latīņamerikas un Ziemeļame-
rikas. Finālam no katra reģiona tiek 
izvirzīti pieci izdevēji. Ar Liels un 
mazs par labākā Eiropas bērnu grāma-
tu izdevēja titulu sacenšas izdevēji no 
Vācijas, Itālijas, Somijas un Portugā-
les. Par nominētajām izdevniecībām 
līdz  15. martam balso Starptautiskā 
Boloņas bērnu grāmatu tirgus reģis-
trētie dalībnieki.

Balsošanas rezultātus paziņos 
56. Boloņas grāmatu tirgū Itālijā, kas 
norisināsies no 1. līdz  4. aprīlim. 
Starptautiskais Boloņas bērnu grāma-
tu tirgus ir pasaules nozīmīgākā bērnu 
grāmatniecības profesionāļu tikšanās, 
kurā šogad piedalīsies gan izdevniecī-
ba Liels un mazs, gan citi Latvijas ap-
gādi, kas strādās Latvijas nacionālajā 
stendā Books to Fall For.

Šī ir jau otrā reize pēc kārtas, kad 
Liels un mazs tiek nominēts prestižajai 
balvai, kuru piešķir, izceļot izdevēju 

augsto profesiona-
litāti, ar kādu tie 
iepriekšējā gadā 
īstenojuši inovatī-
vus un intelektu-
āli augstvērtīgus 
bērnu grāmatu 
projektus. „Mēs 
esam sasnieguši 
pusaudža vecu-
mu – 2019. gada 
nogalē svinēsim 
izdevniecības 15. 
dzimšanas dienu, 
un šī atzinība ir 
kā lieliska dāvana 
no kolēģiem. Šķiet, 
ka tas solis, kas 
sperts pagājušajā 
gadā un pamanīts 
arī ārpus Latvijas, 
ir bijis virzienā uz 
aizvien organis-
kāku un ciešāku 
savienību starp 
grāmatas teksta 
un vizuālo valodu. 
Laba bērnu grā-
mata runā abās,” 
saka izdevniecības 
galvenā redaktore, 
dzejniece Inese 
Zandere.

Izdevniecība 
Liels un mazs jau 
kopš savas darbības pirmsākumiem 
2004. gadā ir centusies attīstīt un ba-
gātināt Latvijas bērnu grāmatniecī-
bas nozari, īpaši uzsverot ilustrācijas 
nozīmi. Unikāla ir BIKIBUKA sērija, 
kurā ietilpst 101 kabatas formāta grā-
matiņa – katrā atrodams viens latvie-
šu autora dzejolis, ko ilustrējis kāds 
mūsdienu latviešu mākslinieks. Tāpat 
Liels un mazs regulāri iepazīstina lat-
viešu lasītājus ar izcilu pasaules bērnu 
literatūras darbu tulkojumiem.

Kopš 2014. gada veiksmīgi attīstās 
arī Liels un mazs izdoto grāmatu tul-
košana un izdošana pasaulē – jau gan-

drīz 40 tulkojumi iznākuši 14 pasaules 
valodās.

Ar izdevniecības Liels un mazs 
grāmatām var iepazīties mājas lapā 
www.lielsmazs.lv, par vislabāko cenu 
tās iespējams iegādāties gan izdevnie-
cības birojā Tērbatas ielā 49/51-12, gan 
mājas lapā. Grāmatas pieejamas arī 
visos lielākajos grāmatu veikalos, kā 
arī galerijā Istaba, veikalā M50, kul-
tūrpreču mājā NicePlace, grāmatnīcā 
Mr Page un citviet.

Alīse Nīgale,
izdevniecības „Liels un mazs“ 

direktore

Bērnu grāmatu izdevniecība „Liels un mazs“
Starp labākajām Eiropā

R. Briede. „Liels un Mazs“ redakcija 2019.

Lielo Stāstu nakts
Pirmā burtnīca – „Senvēstures un vietu stāsti“

 
Turpinājums 9. lpp.

Stāstniecības eksperts Guntis Pakalns 
vadīja nodarbību.
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pa ledu pāri tiktu, upes gudrība – krā-
ces un sēkļi, ledus biezums un citas 
upes zīmes bijis gana labi jāpazīst. 
Tāpat kā šodien.

Katlakalna stāstu 1. burtnīcā tad 
nu ir sakopotas teikas un nostāsti gan 
no Daugavas rakšanas laikiem, gan 
vēsturiskas piezīmes un teiksmai-
ni atgadījumi no nedaudz vēlākiem 
laikposmiem, gan arī dzīvas atmiņas 
un pieredzējumi no vēl dzīvajiem un 
nesen dzīvojušajiem. Stāstus, teikas 
un nostāstus apkopojusi Aija Vitma-
ne, Katlakalna Tautas nama ilggadēja 
vadītāja, arī Lielās Stāstu Nakts pro-
jekta vadītāja. Stāstnieku un stāstu 
pierakstītāju vidū – Anita  Krūmi-
ņa-Štikāne  (Doles Anita), Gunta 
Saule  (Ķekava, Katlakalna folkloras 
kopa RĀMUPE), Velta  Strazdiņa 

(Ķekava), Sintija Strode (Katlakalns, 
Ģimeņu folkloras kopa LIZDA) un 
citi.

Stāstus un notikumus, seno un jau-
nāko tautas rakstīto Katlakalna vēsturi 
varēsim izzināt vairāk - burtnīcu šķi-
rot un lasot, un tomēr vispirms dzī-
vos stāstos ieklausoties no Katlakalna 
stāstu burtnīcas atvēršanas reizē sa-
nākušajiem stāstniekiem un stāstu un 
teiku zinātājiem.

IV Lielā stāstu nakts notika, patei-
coties Latvijas Kultūrkapitāla fonda 
atbalstam, taču 1. stāstu burtnīca tapu-
si sadarbībā ar Tradicionālās kultūras, 
izglītības un amatniecības biedrību 
JUMALA, kā arī sadarbojoties ar Lat-
vijas Folkloras biedrību kā informatī-
vo atbalstītāju un fotogrāfu Uģi Nas-
teviču.

Gunta Saule,
„IV Lielās Stāstu Nakts“ saziņa

2019. gada 5. martā Latvijas Na-
cionālajā operā notika Lielās mūzikas 
balvas 2018 pasniegšanas svinīgā ce-
remonija, kurā tika paziņoti laureāti 
astoņās kategorijās.

Kategorijā Par mūža ieguldīju-
mu balvu saņēma dziedātāja Maija 
Krīgena.

Kategorijā Gada koncerts lau-
reāts ir Jūrmalas festivāla atklāšanas 
koncerts Dzimuši Latvijā, kas notika 
24. jūlijā Dzintaru koncertzālē – so-
listi Miks  Akots,  Daniils  Bulajevs, 
Kalvis  Kalniņš,  Kristīne  Opolais, 
Vineta Sareika un Ksenija Sidorova, 
Latvijas Simtgades jauniešu simfonis-
kais orķestris un diriģents Ainārs Ru-
biķis. Rīkotājs – Latvijas Koncerti.

Kategorijā Gada jaundarbs – Lie-
lo mūzikas balvu 2018 saņēma Georgs 
Pelēcis par skaņdarbu Septiņi Knuta 
Skujenieka dzejoļi soprānam, klarnetei 
un klavierēm Ne gudrība, ne dusmas 
nenāk prātā, kura pirmatskaņojums 
notika 11. augustā Mazajā Mežot-
nes pilī – Evija Martinsone, Guntis 
Kuzma un Agnese Egliņa.

Par izcilu sniegumu gada garumā 
sudraba statuete nonāca pie Valsts ka-
merorķestra Sinfonietta Rīga.

Kategorijā Gada uzvedums lau-
reāts ir koncertuzvedums Zemgales 
gredzens, diriģents Sigvards Kļava, 
režisors Roberts  Rubīns. Rīkotājs – 
Latvijas Koncerti.

Par izcilu darbu anasamblī lau-
reāta godā tika klarnetists Jānis 
Tretjuks.

Par izcilu interpretāciju – Lielo 
mūzikas balvu 2018 saņēma klarne-
tists un diriģents Guntis Kuzma par 
Ādolfa Skultes Piektās simfonijas at-
skaņojumu 20. janvārī Lielajā ģildē 
(kopā ar LNSO) un solopartiju Sebas-

tiana Fagerlunda Klarnetes koncertā, 
kas notika 5. maijā Latgales vēstniecī-
bā GORS (kopā ar Sinfonietta Rīga un 
diriģentu Normundu Šnē).

Kategorijā Gada jaunais māksli-
nieks laureāte ir klarnetiste Anna Gā-
gane.

Publikas simpātijas balvas ie-
guvējs tika noskaidrots balsojumā 
portālā DELFI. Visvairāk punktu ie-
guva LMB 2018 kategorijas Gada uz-
vedums nominants – koncertizstāde 
Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr…“, di-
riģents Jānis Liepiņš, režisors Vies-
turs Kairišs.

LMB 2018 žūrijas locekļi: žū-
rijas priekšsēdētāja, LR 3 Klasika 
programmu vadītāja – Ilze  Medne; 
diriģents, mūzikas pedagogs – Jā-
nis  Erenštreits; muzikoloģe, Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Muzikoloģijas katedras vadītāja – 
Ieva  Rozenbaha; muzikoloģe, iz-
devniecības Musica Baltica direk-
tore – Solvita  Sējāne; muzikoloģe, 
nodibinājuma Mūzikas un mākslas 
atbalsta fonds valdes priekšsēdētāja – 
Sandra  Zanberga; pianists, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
profesors – Ventis  Zilberts; muzi-
kologs, žurnālists, publicists – Ar-
mands Znotiņš.

Lielā mūzikas balva (LMB) ir aug-
stākais Latvijas valsts apbalvojums 
mūzikā. LMB organizē VSIA Latvijas 
Koncerti sadarbībā ar Kultūras minis-
triju.

Rinta Bružēvica,
„Latvijas Koncertu” sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Lielās mūzikas balvas 2018 laureāti
Lielā mūzikas balva ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā 

Lielās mūzikas balvas 2018 pasniegšanas ceremonija.
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Lielo Stāstu nakts
Turpinājums no 8. lpp.

Pilsrundāles stāstu bibliotēkas stāst-
niece Aelita Ramane.
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Janvāra beigās un 
februāra sākumā Baš-
kortostānā, Krievijas 
Federācijā, jau trešo 
gadu pēc kārtas notika 
Latviešu kultūras dienas 
Maksima Gorkija ciema 
vidusskolā. Šogad vie-

nu nedēļu tur viesojās trīs latvietes no 
Omskas Latviešu biedrības Zvaigznīte, 
kuras vadīja daudzveidīgas rokdarbu 
un muzikālās nodarbības bērniem. Sa-
vukārt Latviešu kultūras dienu otra-
jā – noslēguma nedēļā uz Baškīriju de-
vās Daugavpils novada folkloras kopas 
Dyrbyni dalībnieces Anita  Lipska, 
Vita Briška un vadītāja Anna Briška.

2019. gada februāra sākumā Baš-
kortostānā valdīja dziļa ziema ar pu-
teņiem un sniega kupenām, kādas 
atceramies tikai no bērnības un vec-
mammas nostāstiem. Pēc ierašanās 
Ufā paša rītausmā, nedaudz apskatī-
jām galvaspilsētu, kur ievērojamākais 
objekts ir baškīru varoņa Salavata Ju-
lajeva piemineklis, kas atrodas vietā, 
no kuras paveras brīnišķīgs skats uz 
pilsētu un upes ieleju.

Maksima Gorkija ciemats, kur 
notika Latviešu kultūras dienas, at-
rodas apmēram 100 km attālumā no 
Baškortostānas galvaspilsētas Ufas, 
vietā, kuras dabas ainavu veido Urā-
lu priekškalne. Sākot ar 19. gs. otru 
pusi, turp devās latvieši no Kurzemes 
un Vidzemes, lai savā īpašumā iegūtu 
zemi. Ufas guberņā 19. gs. beigās dzī-
vojuši ap 4000 latviešu, bet 20. gs. 20.-
30. gados ap 10 000 tūkstošu. Bet pēc 
2002. gada tautas skaitīšana datiem – 
1508 latviešu.

Pašlaik visvairāk latviešu Baškor-
tostānā dzīvo Arhangeles rajona, Mak-
sima Gorkija ciemā, kur vidusskolā jau 
30 gadu kā izvēles mācību priekšmets 
tiek mācīta latviešu valoda. Jau devī-
to mācību gadu par latviešu valodas 
skolotāju tur strādā valmieriete  Ilona 
Saverasa. Skolotāja vada arī folklo-
ras ansambli Atbalss, veido un uztur 
skolas muzeja ekspozīciju par latvie-
šu dzīvi Baškortostānā, rīko skolēnu 
lingvistisko nometni Avots, kā arī or-

ganizē aktīvāko 
skolēnu, folkloras 
kopas braucienus 
uz Latviju. Viņa ir 
latviskuma sagla-
bātāja vidē, kur ģi-
menēs diemžēl lat-
viešu valoda vairs 
praktiski netiek 
lietota ikdienā.

Sadarbība ar 
Ilonu Saverasu uz-
sākās 2017. gada 
vasarā, kad šī 
raksta autore saņē-
ma uzaicinājumu 
piedalīties latviešu 
lingvistiskajā nometnē Avots un mācīt 
bērniem un jauniešiem latviešu tautas 
dziesmas, dančus un rotaļas. Savukārt 
2018. gada vasarā sadarbība turpinā-
jās, vadot danču un rotaļu nodarbības 
Maksima Gorkija ciema un Bakaldī-
nas ciema vidusskolas skolēniem un 
strādājot ar folkloras kopas Atbalss 
dalībniekiem, palīdzot sagatavot prog-
rammu Folkloras kopu koncertam 
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkos.

Šogad Latviešu kultūras dienās vie-
sojāmies kuplākā skaitā un ar folkloras 
kopas Dyrbyni dalībniecēm vadījām 
latviešu rotaļu un danču meistarklases 
skolēniem, piedalījāmies latviešu valo-
das stundās, lai dažādu klašu skolēniem 
stāstītu par Latviju un iepazīstinātu 
ar dažādiem mūzikas instrumentiem. 
Īpaši aizraujoši bija veidot kopīgu kon-
certprogrammu ar Baškīrijas folkloras 
ansambli Atbalss – gan gatavojot ko-
pīgi dziedamas dziesmas, gan spēlējot 
dzīvās mūzikas pavadījumu dejām.

Visspilgtākais notikums bija Lat-
viešu kultūras dienu Noslēguma kon-
certs, kuram intensīvi notika gatavo-
šanās visu nedēļu, kamēr viesojāmies 
Baškīrijā. Noslēguma pasākuma, kura 
režiju veidoja Anita Lipska, vadmotīvs 
bija Abi gali balti, vidus – zaļš un vēstīja 
par gada ritējumu Baškīrijā un Latvijā. 
Koncertā ar dziesmām un dejām uzstā-
jās folkloras ansamblis Atbalss, folklo-
ras kopa Dyrbyni, kā arī skolēni, kuri kā 

izvēles priekšmetu skolā apgūst latvie-
šu valodu. Skolotājas Ilonas Saverasas 
vadībā 2. klases skolēni bija iestudējuši 
latviešu tautas pasaku Vecīša cimdiņš, 
bet vecāko klašu skolēni – dzejas lasī-
jumus. Koncerta noslēgumā visi dalīb-
nieki un aktīvākie skatītāji iesaistījās 

Latviešu kultūras dienas Baškīrijā
Jau trešo gadu pēc kārtas Maksima Gorkija ciema vidusskolā

Skats uz M. Gorkija ciematu.
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Tuvojoties M. Gorkija ciematam, uz-
raksts ceļa malā vēsta par Arhlatviešu 
administratīvo teritoriju.
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Latviešu kultūras dienu Noslēguma koncerta dalībnieki.
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Pēc stundām M. Gorkija ciema vidusskolas skolēni 
aktīvi piedalījās dančos un rotaļās.
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Ar Indru satiekos 
sestdienā, jau 2019. gada 
9. februārī, un tagad ne-
maz vairs neatceros, kad 
man šīs grāmatas sakarā 
bija pirmā tikšanās. Bet 
tagad arī zinu, cik ļoti 
aizņemti ir visi trimdas 

bērnu bērni. Ar Indras vārdu iepazi-
nos jau 1994. gadā, kad viņa iekļuva 
Saeimā un pēc tam uz neilgu laiku bija 
finanšu ministre. Pēc tam gan par viņu 
neesmu neko dzirdējusi un tagad esmu 
priecīga ar viņu personīgi iepazīties. 
Tagad viņa ir pie manis un sāk savu 
dzīves stāstu:

„Es esmu Indra Omula Lielkā-
ja-Sāmīte, esmu dzimusi 1959. gadā. 
Mans tēvs ir Arvīds Lielkājs un ir 
dzimis pie Latvijas-Igaunijas robežas, 
Omuļu pagastā 1927. gadā. Viņa vecā-
ki bija zemnieki ar pusmuižas saimnie-
cību, ko vectēvs bija ieguvis kā Brīvī-
bas cīnītājs. Mana māmiņa ir Guntiņa 
Līksma Stube-Lielkāja dzimusi Rīgā, 
1928. gadā. Viņas vecāki bija kalpotāji 
un uz laiku dzīvoja tagadējā Aizsardzī-
bas ministrijas ēkas pagrabā. Intere-
santā kārtā viņi vēlāk bija kļuvuši par 
kalpotājiem tā laika iekšlietu ministri-
jā, kas tagad ir tā sauktā Stūra māja.

20 gadu vecumā manu tēvu iesauca 
gaisa izpalīgos, un tagad viņš ir apko-
pojis divas grāmatas, kas saucas Kara 
zēnu stāsti un Kara zēnu gan meiteņu 
stāsti. Tur viņš apkopojis sev pazīsta-
mo gaisa izpalīgu stāstus. Manu tēvu 
iesauca jau no ģimnāzijas un aizveda 
uz Vāciju apmācībās. Manas māmiņas 
vecākiem pie Liepājas bija radi, un 
kara laikā viņi no Rīgas aizbēga tur. 
Viņus tur savāca vācu žandarmi, uzli-
ka uz kuģa un aizveda uz Vāciju. Tur 
viņi nonāca Eslingenā. Mans tēvs kara 
beigās aizbēga no savas vienības un 
nonāca angļu gūstā. Kādu gadu viņš 
gūstekņu nometnē nodzīvoja uz klaja 
lauka un beigās nonāca Hanavā.

Kad latvieši nometnes atstāja, 
manu tēvu sponsorēja kāds cūku fer-
mas saimnieks Amerikas vidienē. No 
tās viņš pēc pāris mēnešiem aizmuka. 
Manu māti sponsorēja kāda draudze no 
Ohaijo. Mani vecvecāki vēl kādu brīdi 
palika Vācijā un vēlāk nonāca Ņujor-
kā. Mana māte pabeidza skolu Filadel-
fijā, bija izstudējusi par tekstilinženie-
ri. Manu tēvu iesauca Korejas karā, bet 
viņam palaimējās, jo karš jau sāka iet 
uz beigām, un viņu aizsūtīja uz Vāci-
ju. Kad viņš bija savu laiku nodienējis, 
viņš varēja izstudēt par velti. Viņš pa-
beidza grāmatvedības fakultāti, un pēc 
laika Ņujorkā iepazinās ar manu māti 
un vēlāk Filadelfijā apprecējās.

Tā es arī uzaugu tur. Gāja ļoti labi, 
man bija brīnišķīgi krustvecāki, mana 
krustmāte bija dziedātāja Rita Dzil-
na-Zaprauska un krusttēvs bija Juris 

Puriņš, kura vecāki Latvijā bija bijuši 
liela krāsu uzņēmuma īpašnieki. Es uz-
augu ļoti tipiskā latviešu ģimenē; līdz 
astotajai klasei izgāju visas iespējamās 
latviešu skolas un vasaras nometnes, 
piederējām latviešu draudzei. Tad lat-
vieši bija nodibinājuši latviešu skolu 
Beverīna, kur es nogāju nākamos čet-
rus gadus, spēlēju voleju, dejoju tautas 
dejas un pēc tam Beverīnā pa vasarām 
trīs gadus nostrādāju virtuvē un vienu 
gadu par audzinātāju un gadu pavadī-
ju Minsteres Latviešu skolā. Man bija 
pilna latviskās izglītības un patriotis-
ma audzināšanas programma. Minste-
res vidusskolu es pabeidzu 1978. gadā 
kopā ar daudziem latviešiem, kuri 
tagad dzīvo Latvijā. Tad universitā-
tē mācījos finanses, pabeidzu Drexel 
Universitāti. Tā bija privāta, ļoti spē-
cīga, kvalitatīva universitāte.

To es pabeidzu, apprecējos ar Gati 
Gaujenieku, kas tagad ir ansamblī Iļģi, 
bet pirms tam viņš bija trimdas latvie-
šu ansambļi Akacis. Tiem es 1989. un 
1990. gadā izkārtoju tūres pa Latviju 
kopā ar vairākiem tajā laikā pazīsta-
miem ansambļiem. Diemžēl mēs ar 
Gati izšķīrāmies jau Amerikā, un pēc 
laika, kad Latvijā sākās Atmoda, es 
gribēju saprast, vai es būšu latviete 
Latvijā. Tad tomēr sapratu, ka nav ne-
kādas jēgas latvietei būt Amerikā, un 
1990. gada vasarā Latvijā noorganizē-
ju ansambļa Akacis koncertu un visu 
vasaru pavadīju tur. Tad oktobrī abas 
ar vecmāmiņu divas nedēļas pavadī-
jām Latvijā; lai gan viņa jau bija tuvu 
90 gadu, tomēr vēl reizi gribēja redzēt 
Latviju. Izbraukājām visu Latviju un 
satikām vēl visus viņas dzīvos radus. 
Es pati pirmo reizi biju Latvijā jau 
1973. gadā, bet mani vecāki – 1974.

Es pārcēlos uz Latviju 1991. gada 
janvārī tūlīt pēc barikādēm, jo ciemo-
joties ar vecmāmiņu es Tehniskā Uni-
versitātē biju sarunājusi pasniedzējas 
darbu. Tur man ļoti palīdzēja ekono-
mikas katedras vadītājs; darbu es sāku 
par 45 rubļiem mēnesī. Bet pēc neil-
ga laika atklājās, ka valdībā vajadzīgs 
tulks, un man izdevās to darbu dabūt 
pie Ojāra Kehra. Es tur savu laiku no-
strādāju.

Latvijā es apprecējos, un tad man 
piedzima pirmā meita. Diemžēl tagad 
jau sen esmu šķīrusies. Toreiz aizgāju 
bērna kopšanas atvaļinājumā un kan-
didēju 5. Saeimas vēlēšanās, jo Ojārs 
mani aicināja iestāties Latvijas Ceļā 
un kandidēt. Tūlīt mani neievēlēja, bet 
1994. gadā mani aicināja iet valdībā. 
Bet tad man piedzima otra meita.

Tad mani Birkavs aicināja par pa-
domnieci, starptautisko finanšu jautā-
jumos. Tas bija ļoti interesants laiks, jo 
man bija jātiekas ar Starptautisko Va-
lūtas fondu, Pasaules Banku, Eiropas 
Rekonstrukcijas Attīstības banku, un 

tur man bija fantastiska pieredze. Mēs 
daudz ko sakārtojām tajā laikā. Latvi-
jai deva ļoti daudz visādus ziedojumus, 
bet ne visi ziedojumi bija tādi, kas Lat-
vijai nāca par labu. Katra ministrija 
kaut ko prasīja, bet ziedotāji deva to, 
ko viņiem vieglāk bija iedot. Mēs uz-
taisījām sarakstu ar prioritātēm, kas 
Latvijai ir vajadzīgs. Doma bija, lai 
visu finanšu atbalstu sakoncentrējām 
uz Finanšu ministriju, un ar sarakstu 
gājām pie ziedotājiem, lai viņi zinātu, 
kas Latvijai ir nepieciešamākais.

Tad mani aicināja Finanšu minis-
trijā par valsts ministri attiecībās ar 
starptautiskām finanšu iestādēm. Tad 
sākās īpašais stāsts par Banku Baltija, 
un man līdz šai dienai nav skaidrs, kā 
to varēja pieļaut. Diemžēl, tad arī vai-
rākas citas bankas aizgāja pa burbuli, 
un ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji pa-
zaudēja savu naudu, jo baņķieri nebija 
godīgi vai arī zinoši. Man arī nepatika 
tas, kā uzvedās Latvijas Banka. Pēc 
tam es personīgi izdarīju vienu ļoti 
labu gājienu; sarunāju lielu japāņu in-
vestīciju firmu, saņēmām labu pretim-
nākšanu un izlaidām ārzemēs savas 
obligācijas. Par saprātīgām cenām aiz-
ņēmāmies ārzemēs, un tas vienkārši to 
inflāciju apturēja; tas viens no maniem 
darbiem tai laikā, par ko es vēl tagad 
esmu lepna.

Pēc darba ministrijā kādu lai-
ku strādāju dažādos uzņēmumos un 
darbos. Tūlīt pēc ministra darba bei-
gām1995. gada decembrī sāku darbu 
pie projekta, kura ietvaros tika izvei-
dots Latvijas aizsardzības fonds. Fon-
da mērķis bija ar aizdevumiem atbalstīt 
uzņēmumu pāreju uz dabai draudzīgā-
kām tehnoloģijām. Šī ideja bija laba, 
bet ņemot vērā, ka bija mērķis piedā-
vāt aizdevumus zem tirgus cenām, lai 
būtu motivējoši, sanāca izjust politisku 
spiedienu atbalstīt dažādus apšaubā-
mus projektus. Beidzās ar manu poli-
tisku atlaišanu no darba, lai gan fonds 
strādāja ar peļņu. Pēc tam pamocījos ar 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (43)
Trimdas bērns – Indra Sāmīte

Indra Sāmīte.
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Šovasar no 7. līdz 14. jūlijam aici-
nām jūs uz vienu no Latvijas bagātāka-
jiem kultūrvēsturiskajiem novadiem, 
kur zied apdziedātās Vecpiebalgas 
rozes un kur dzīvojuši un strādājuši 
daudzi slaveni Latvijas dēli un meitas. 
Iepazīsimies ar dižajiem piebaldzē-
niem Kārli  Skalbi,  Kronvaldu  Ati, 
brāļiem Kaudzītēm, Emīlu Dārziņu, 
Kārli Miesnieku, Andreju Pumpuru 
un citiem, iesim pa viņu pēdām Kau-
dzīšu muzejā Kalna Kaibēnos, Skal-
bes muzejā Saulrieti, Dārziņa muzejā 
Jāņaskolā...

Redzēsim neoklasicisma stilā 
1786. gadā celto Vecpiebalgas muižu 
un neogotiskā stilā 1886. gadā celto 
Cirstu muižu, gleznainos, teiku apvī-
tos ezerus, Alaukstu un Inesi, iepazīsi-
mies ar autentiskajām Piebalgas zem-
nieku un amatnieku mājām un darba 
rīkiem etnogrāfiskajā muzejā Vēveri.

Saietā paredzēts plašs un intere-
sants nodarbību klāsts. Tev pietiks 
laika izkalt savu pirmo rotu, apmeklēt 
ģimenes semināru, latviskos godus, 
doties pa meža takām, vai uz pirts ie-
virzi. Vecpiebalga izsenis slavena la-

biem amatniekiem 
un rokdarbniecēm. 
Kas cits, ja ne viņi, 
stāstīs un mācīs 
meža un dārza 
gudrības, aušanu, 
porcelāna apglez-
nošanu, botānisko 
gleznošanu, bungu 
rakstus, baltā māla 
dekoru izgatavo-
šanu un Piebal-
gas kultūrvēsturi. 
Varbūt uzzināsi ko 
jaunu par Vidze-
mes brāļu biedrību 
(hernhūtiešiem), 
kuru laikā radās 
latviešu dzejnie-
cība, romānu rak-
stīšana, dziesmu 
svētki, stāstniecī-
ba. Tiks atjaunota 
jau Mērnieku laikos radusies Dziedā-
šanas biedrība, kurā iestāties tiks aici-
nāts jebkurš dalībnieks.

Arī bērniem un jauniešiem pa-
redzētas interesantas nodarbības. 

Jaunākā paaudze 
iepazīsies ar Bal-
to kaķīti ievirzē 
Kaķīša dzirnavas. 
Tur būs iespēja arī 
apgūt programmē-
šanas iemaņas.

Ieviržu klāsts 
ir tik plašs, bagā-
tīgs un interesants, 
ka šeit to apraks-
tīt nav iespējams 
tāpēc lūdzam ap-
meklēt www.3x3.
lv un iepazīties ar 
ieviržu tēmām un 
vadītājiem Vecpie-
balgas 3x3 sadaļā.

Vakaros bau-

dīsim Vecpiebalgas pašdarbnieku kon-
certu pie Alauksta ezera. Dziesminieku 
vakarā dziedāsim iemīļotā komponista 
Imanta Kalniņa dziesmas, citu vakaru 
daudzināsim saieta tēmu Laiks. Būs ģi-
meņu sporta spēles un orientēšanās pa 
Vecpiebalgu, kā arī īsts gadatirgus ar 
umurkumuru un citiem pārsteigumiem. 
Un, protams, būs tradicionālais Brīvais 
mikrofons, kur katrs, mazs vai liels, va-
rēs uzstāties ar dziesmu vai deju.

3x3 saieta nodarbības un nakšņo-
šana notiks Vecpiebalgas vidusskolā 
un kopmītnēs, savukārt vakara prog-
rammas – kultūras namā ar tām seko-
jošiem dančiem un sadziedāšanos.

Ārzemju dalībniekus uz šo un 3x3 
saietu Vecpiebalgā no 7. līdz 14. jūli-
jam lūdzam pieteikties līdz 1. maijam 
pieteikties pie Līgas Rupertes. E-pasts 
liga3x3@iserv.net, tālr. (616) 456-
8023, mob. (616) 260-6320.

Inese Grīnvalde,
Vecpiebalgas 3x3 vadītāja

Aicinājums uz 3x3 saietu Vecpiebalgā
Un Vecpiebalgas rozes zied...
„Muzikanti jau nākot pa šosejas eizenbānu ar visu visādām štrumentēm...“ (Kaudzītes, Reinis un Matīss „Mērnieku 
laiki“, 1879)

Grīnvaldi, Apsīši, Radziņi – Vecpiebalgas 3x3 darba grupa.
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Saieta vadītāji Inese un Ainārs Grīnvaldi, trīsreiztrīsinie-
ku un piebaldzēnu iepazīšanās vakarā, 2019. gada 16. feb-
ruārī.
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Kārļa Skalbes muzejs „Saulrieti“. Tuvumā ir Kārļa un Li-
zetes Skalbju kapa vietas.
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Šī gada otrais 3x3 saiets no 21. līdz 
28. jūlijam norisināsies Jaunpilī. 
Jaunpils ir gleznaina vieta, kur Zem-
gales līdzenums pakāpeniski pāriet 
paugurainā Austrumkursas augstienē. 
Jaunpils novads var lepoties ar bagā-
tīgu kultūras mantojumu – viduslaiku 
pili, muižas parku, dažādiem arhitek-
tūras pieminekļiem un Krišjāņa Baro-
na, kurš dzimis Jaunpils novada Stru-
teles muižā, vārdu.

Jau 1999. gadā 3x3 baudīja Jaun-
pils novada iedzīvotāju viesmīlību un 
atsaucību, kad saietā pulcējās vairāk 
nekā 200 latviešu no Latvijas un visas 
pasaules, lai dalītos pieredzē, runātu 
par kopīgajām vērtībām, lēktu dančus, 
sadziedātos un viens otru bagātinātu. 
Šogad saietā plānots pulcēt ap 300 da-
lībnieku, kam pievienosies arī vietējie 
interesenti, kas vēlēsies un būs gatavi 
iekļauties mūsu 3x3 saimē šajā nedēļā.

Vadmotīvs – Raksti
Par saieta vadmotīvu izvēlēta tēma 

Raksti, kas caurvīs gan visiem vecu-
miem un dažādām interesēm pielāgo-
tās ievirzes*, gan vakara programmas 
un saieta viesu stāstus. Raksti un dažā-
du zīmju vai simbolu kopums ir pama-
tā teju jebkurai struktūrai. Ja iemācī-
simies šīs struktūras pamanīt, atpazīt, 
pielietot, mainīt un mainīties tām līdz, 
tad iegūsim arvien jaunu spēku gan sa-
vām iekšējām pārmaiņām, gan mainot 
pasauli visi kopā.

Ēkas norisēm
Saieta dalībnieki nakšņos, ēdīs un 

daļu aktivitāšu noturēs gan Jaunpils 
pils, gan Jaunpils vidusskolas ēkās. 
Ievirzēm un vakara kultūras program-
mai tiks izmantota Jaunpils Amatu 

māja, estrāde, kā arī vecais dzirnavu 
ēku komplekss, kas pēdējos gados ar 
Jaunpils novada domes gādību iegūst 
jaunu elpu.

Notikumiem bagāta nedēļa
Programmā iekļautajās ievirzēs 

bērni varēs veidot visdažādākos raks-
tus, balsi ieskandinot, zīmējot, līmējot, 
kā arī dažādās grafiskā dizaina tehni-
kas apgūstot. Bērniem paredzēta arī 
gatavošanas ievirze, ar tehnoloģijām 
saistīta robotikas ievirze, un tiks mek-
lētas iespējas doties dabā, apgūstot 
dažādas ar to saistītas prasmes. Visa 
vecuma interesentiem būs iespēja ap-
gūt dažādas latviešu tautas rotaļas un 
dančus, kā arī pārbaudīt savas rakstu 
valodas prasmes kopīgā diktātā. Jau-
niešu  un  pieaugušo ievirzēs tiks ru-
nāts gan par latviešu rakstu zīmēm, to 
nozīmi, gan par tradīciju kopšanu un 
veidošanu savā ģimenē, gan par raks-
tiem, ko atstājam zemei, gan dzimtas 
radu rakstiem. Tāpat būs iespēja gan 
apmeklēt ģimeņu semināru, gan mā-
cīties vadīt sevi un citus, kā arī trenēt 
balsi runas mākslā un lūkot dažādu 
laiku video liecības no Latvijas Oku-
pācijas muzeja arhīva. Praktiski dar-
boties gribošie varēs iemēģināt roku 
rotkalšanā, keramikā, kaligrāfijā, ie-
aust rakstus jostās vai izgatavot sev 
nelielu dunci. Jauniešiem būs iespēja 
pulcēties jauniešu klubā, drosmīgākie 
varēs visu nedēļu apmeklēt Karavīra 
skolu. Ieviržu saraksts tiks vēl papil-
dināts, un tā pilnā versija būs pieejama 
3x3 mājaslapā: www.3x3.lv

Kultūras programmā dalībnieki 
baudīs gan tradicionālos 3x3 vakara 
pasākumus – Daudzinājums, Brīvais 
mikrofons, pašu rīkotais Noslēguma 

vakars, gan apgūs 
skaņu rakstus, 
klausoties Reiņa 
Jaunā ģitārspē-
li; varēs lūkot, kā 
dažādi simboli 
saspēlējas Edgara 
Lipora monoiz-
rādē Karavīrs, kā 
arī atradīs iespējas 
baudīt viduslaiku 
garu, Jaunpils pils 
mūru ieskauti.

Saietā būs ie-
spēja ne tikai pa-
pildināt zināšanas 
un labi pavadīt 
laiku, bet arī tiks 

domāts par latvietību un mūsu katra 
lomu tās veicināšanā arī ikdienā. Tiks 
runāts par iespēju būt aktīviem gan 
sabiedrībā, gan uzņēmējdarbībā, kā 
arī apspriesta pagātne, lai vēl skaidrāk 
apzinātos savu lomu un nozīmi gan 
Latvijas valsts, gan latviešu tautas pa-
stāvēšanas tagadnē un nākotnē.

Ārzemju  dalībnieki uz šo saie-
tu var pieteikties pie Līgas Ruper-
tes. E-pasts: liga3x3@iserv.net, 
2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, 
MI 49503, USA, tālr. (616)456-8023.

No Latvijā dzīvojošiem dalībnie-
kiem tiek gaidīta pieteikuma vēstule 
pa pastu Ievai un Eduardam Krūmi-
ņiem (Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024) 
vai uz e-pastu Jaunpils3x3@gmail.
com. Lūgums vēstulē pastāstīt, kāpēc 
Tavai ģimenei svarīgi nokļūt Jaunpils 
3x3, norādīt visu ģimenes locekļu ve-
cumus saieta laikā un informāciju par 
savu dalību iepriekšējos 3x3 saietos. 
Pieteikšanās  noslēgsies  1. maijā. Ja 
rodas jautājumi, saieta vadītāji sasnie-
dzami pa tālruni 26699767 – Ieva, vai 
29285195 – Eduards!

Ieva un Eduards Krūmiņi

*Ievirzes – nodarbības, kas trijos 
cēlienos veido katras 3x3 dienas pa-
matu, kurā dalībnieki iegūst jaunas 
zināšanas, apgūst jaunas prasmes un 
mijiedarbojas ar citiem saieta dalīb-
niekiem.

Rīta un pēcpusdienas ievirzes 
ilgst 2,5 stundas, pievakares ievirzes 
1 stundu un 45 minūtes. Pirms saieta 
dalībnieki izvēlas ievirzes un piesakās 
tām, kuras apmeklēs katrā no cēlie-
niem visas nedēļas garumā.

Pēc 20 gadiem 3x3 atgriežas Jaunpilī
Par saieta vadmotīvu izvēlēta tēma „Raksti“

Jaunpils 3x3 vadītāji Ieva un Eduards 
Krūmiņi.

Jaunpils pils, celta 1301. gadā.
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sot gan izmantojot pasi, gan ID karti 
un iztiekot bez vēlētāja apliecības,“ 
uzsver Raimonds Vējonis.

Tāpat tikšanās laikā CVK priekš-
sēdētājs informēja Valsts prezidentu 
par īstenotajiem pasākumiem, lai EP 
vēlēšanas norisinātos demokrātiski, 
tiesiski un bez riskiem par ārējo ietek-
mi uz vēlēšanu iznākumu.

„Latvija, līdzīgi kā pārējās Eiro-
pas Savienības dalībvalstis, apzinās 
iespējamos apdraudējumus EP vēlē-
šanās un aktīvi strādā, lai uz tiem at-
bildēt,“ atzina Valsts prezidents.

Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidentam bažas
Turpinājums no 1. lpp.
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Visums un Pasau-
le sastāv no pikseļiem 
(pixels), līdzīgi kā filmā 
Matrix – ir atklājums, 
kas pieskaitāms pie lie-
lākajiem XX gadsimtā. 
Mazākās daļiņas (parti-

cles, angl.), kas eksistē telpā – izmē-
ri ir 10-33 cm, un nekā mazāka par to 
nav. Ja vēl to pārdala uz pusēm – tai 
zūd lokalitāte telpā (locality). To jau 
1982. gadā Rožē demonstrēja ar ek-
sperimentu. Tāpat – īsākais Laika 
posms ir 10-43 sek jeb viens mirklis.

Laiks
Laiks plūst kā filma, kas sastāv 

no atsevišķiem kadriem, kur katrs no 
šiem kadriem stāv uz vietas kā fotog-
rāfija. Laiks tek ar ātrumu biljoniem 
kadru sekundē, un tas atbilst mūsu 
Apziņas uztveres ātrumam nomoda 
stāvoklī. Mēs esam kā kinozālē, kur 
viss tiek pieredzēts secīgi. Kamēr ope-
rators, atrazdamies augšējā stāvā pie 
projektora, var aplūkot šai Filmai jeb-
kuru posmu vai kadru atsevišķi – pēc 
vēlēšanās. Tāpēc no Tā Kunga viedok-
ļa, viss jau IR NOTICIS. Kamēr, no 
mūsu viedokļa – viss notiek Pašlaik.

Telpa
Telpa šodien tiek saprasta, kā 

viens totāli milzīgi gigantisks enerģi-
jas lauks, kurā, tā sakot, peld Visums. 
To mēdz saukt arī par Vienoto lau-
ku jeb angl. unified field vai arī zero 
point field (G.Braden u.c.). Kā zinām, 
jau sen – absolūts vakuums neeksistē. 
Visur kaut kas atrodas, un telpas lielā-
ko daļu piepilda enerģijas, vibrācijas, 
frekvenču gammas un tā tālāk. Pie 
tam, daudzos līmeņos, kam vienā galā 
atrodas Matērija un otrā galā atrodas 
Gars. Matērija ir mazākumā.

Spēks
Spēks ir, gandrīz var teikt, visam 

pamatā. Atcerēsimies, ko Bībele saka, 
ka „Dieva valstība stāv nevis vārdos, 
bet Spēkā.“ (I Kor.4:20). Arī viens no 
mūsdienu zinātnes fundamentāliem 
atklājumiem ir, ka viss ir SPĒKS. Šo-
dien, to raksturojot, plaši lieto terminu 
ENERĢIJA.

Tas nozīmē, ka visur ir Enerģija. 
Pat Matērija ir Enerģija. Jo Matērija 
ir tikai Enerģijas sabiezinājums, var 
teikt – Enerģijas forma. Enerģija tā-
pat ir gaisā, ūdenī, ugunī, utt. Runājot 
par Enerģiju, ir jāatceras, ka tai piemīt 

daudz formu un izpausmju.
Saskaņā ar mūsdienu biofizikas 

nozari biofotoniku (biophotonics 
angl., sk. References) cilvēka ķermenis 
savās robežās ietver milzīgu daudzu-
mu enerģētisko sfēru, kas pārstāv gan 
atsevišķus orgānus, gan arī šiem orgā-
niem atsevišķas funkcionālās daļas. 
Enerģētiskā sfēra ap orgānu – tās ir šī 
orgāna specifiskās vibrācijas, ko agrāk 
sauca par auru. Uz šo vibrāciju intensi-
tāti norāda orgāna fiziskais stāvoklis – 
jo orgāns ir veselīgāks, jo spēcīgākas 
vibrācijas, un atbilstoši, lielāka pati 
enerģētiskā sfēra. Savukārt, visu or-
gānu enerģētiskās sfēras izdala īpašas 
vibrācijas, kuras izveido cilvēka ķer-
menim apkārt kopējo auru. Šodien jau 
atsevišķus tās spektrus var fotografēt.

Zeme
Zinātne un daži citi apsvērumi lie-

cina, ka Zemei ir vismaz 4.5 biljoni 
gadu. Cilvēks uz Zemes atrodas vis-
maz 23 milj. gadu. Cilvēka modelis ir 
uz Zemes iesēts neskaitāmas reizes. 
Bībele pamatā runā par jaunāko – pa-
treizējo modeli, kurš ir ap 6000 gadu 
vecs. Bet Universs ir vismaz 13.5 bil-

Latgales Kultūras centra (LKC) 
izdevniecība laidusi klajā Kanādas lat-
galieša Viļa Mileiko grāmatu Manas 
dzīves stāsts.

Par autoru Rēzeknes Vēstīs ne reizi 
vien esam rakstījuši. Braucot ciemo-
ties uz Latgali, viņš vienmēr iegriežas 
arī redakcijā, viņam īpaši patīk paru-
nāties ar Plōciņu Masi. Šī grāmata nav 
pirmā, ko viņš mums dāvinājis. Izla-
sīju to ar lielu interesi un pat aizkus-
tinājumu.

Pirmās nodaļas veltītas bērnības 
atmiņām, dzīvei Andrupenes pusē, 
pārdomām par nākotni, ministranta 
piedzīvojumiem. Daudz vietas iedalīts 
vietējās dabas aprakstiem, cilvēkiem, 
kādi tie palikuši Viļa Mileiko atmiņās.

Īpaša nodaļa veltīta traģiskajam 
1944. gadam, kad visa ģimene, tāpat 
kā daudzas citas, atstāja Latviju, do-
doties bēgļu gaitās.

Pirmie pēckara gadi Dānijā, kas 
sniedza klaida latviešiem patvērumu, 
bēgļu bērniem iespēju apgūt vajadzīgo 
profesiju. Te Vilis Mileiko saprata, ka 
būs ārsts.

Un tiešām kļuva par cilvēku, kurš 
labprāt sniedza un sniedz palīdzību 
tiem, kam tā vajadzīga. Palīdzību gan 
miesai, gan dvēselei.

Saistošas ir nodaļas, kurās autors 

analizē cilvēka dzīvi kā tādu, viņa iz-
jūtas, pārdzīvojumus. Daudzās lappu-
sēs stāstīts par faktoriem, kas nosaka 
indivīda dzīves kvalitāti.

Ar lielu interesi lasāmas nodaļas, 
kur no daktera viedokļa analizēta cil-
vēka uzvedība. Te var uzzināt, kas īsti 
ir mēnessērdzība, bezmiegs, miegs, 
kas nosaka labu vai sliktu garastāvok-
li.

Ar interesi lasāmas piezīmes par 
to, kā par savu veselību un miegu rū-
pējušies slaveni cilvēki – Ēģiptes fara-
oni, Šekspīrs, Čerčils un citi. Autors 
pievērsies arī tēmai, kas īpaši interesē 
sievietes. Viena nodaļa tā arī nosauk-
ta – Sapņi un to nozīme. Īpaša nodaļa 
Atmiņa – mūsu īstenā manta veltīta 
cilvēka brīnišķīgai spējai atcerēties, 
pārcilāt atmiņas, mācīties no pārdzī-
votā. No grāmatiņas es uzzināju, kas ir 
aizmāršība, kā pareizi novērtēt savas 
Dieva dotās spējas atcerēties, analizēt 
notikumus...

Katrs lasītājs atradīs kādu noderī-
gu padomu nodaļā Kā justies labāk un 
dzīvot ilgāk.

Grāmatas otrā daļa veltīta vēsturei 
un filozofiskām pārdomām par valodu, 
tautas izdzīvošanu un citām dzīves 
problēmām un tēmām.

Ir vairāki atmiņu stāsti, kas lasītā-

jiem liks pasmaidīt vai pat pasmieties. 
Piemēram, nodaļā Pie visa vainīga 
kaza.

Grāmatu var iegādāties LKC iz-
devniecībā, Baznīcas ielā 28, 1. stāvā.

Māra Nizinska
Pirmpublicējums laikrakstā 

„Rēzeknes Vēstis“

Vienas dzīves stāsts
Jauna grāmata

Grāmatas „Manas dzīves stāsti“ vāks.

Garīgais komentārs
Realitāte 2

 
Turpinājums 15. lpp.



Pirmdien, 2019. gada 18. martā Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

depresiju, jo biju izvazāta pa avīzēm, 
un nebija viegli atrast jaunu darbu.

Laimīgas sakritības dēļ mani uz-
runāja Unibankas, tagadējās SEB ban-
kas prezidents Andris Bērziņš un pie-
dāvāja izstrādāt trešā līmeņa pensiju 
fondu. Piedāvājumu pieņēmu ar prieku 
un izveidoju unipensiju. Pēdējos 11 

gadus, kopš 2008. g. janvāra, strādāju 
augsto tehnoloģiju uzņēmumā Tilde. 
Esmu valdes locekle ar atbildību ikdie-
nā par uzņēmuma finansēm, kā arī at-
bildu par tulkošanas biznesa attīstību.“

Indra, saprotams, tāpat kā visi šie 
trimdas bērni un bērnu bērni aizskrien 
lielā steigā, jo atkal viena norunāta 
tikšanās mazliet ir nokavēta. Bet es vēl 
ilgi domāju par šiem brīnumbērniem, 
kuri ir pārcēlušies uz savu senču dzim-

teni un dara gandrīz vai brīnumdarbus, 
lai tai palīdzētu atkopties no posta, ko 
tai izdarījusi padomju okupācija. Zinu, 
ka tas darbs nav viegls, bet šie bērni 
arī nav ar vieglu roku ņemami. Gan-
drīz vai jebkurš no viņiem ir padarījis 
ļoti daudz, lai Latviju atkal uzvestu uz 
pareizā ceļa. Bet es esmu priecīga, ka 
man ar viņiem bija izdevība iepazīties.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni...
Turpinājums no 11. lpp.

lustīgos latviešu dančos un rotaļās.
Pēc aktivitātēm un mēģinājumiem 

skolā bija iespēja tikties ar dažiem Ba-
kaldīnas un Maksima Gorkija ciema 
latviešiem un uzzināt, kā latvieši ag-
rāk ir dzīvojuši šajā tālajā zemē, kādas 

dziesmas dziedājuši un kādi ir bijuši 
viņu likteņi dažādos laikos.

Folkloras kopas Dyrbyni dalībnie-
ču Anitas Lipskas, Vitas Briškas un 
Annas  Briškas  piedalīšanos Latvie-
šu kultūras nedēļā M. Gorkija ciema 
vidusskolā finansiāli atbalstīja Valsts 
kultūrkapitāla fonds, piešķirot radošo 
stipendiju.

Folkloras kopa Dyrbyni ir izveido-
ta 2007. gadā, lai izzinātu, saglabātu 
un tālāk nodotu latgaliskās tradīcijas, 
dziesmas, dančus. Folkloras kopa ik 
gadu piedalās 20-25 pasākumos Latvi-
jā un ārzemēs, regulāri rīko danču un 
sadziedāšanās vakarus.

Anna Briška
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu kultūras dienas Baškīrijā
Turpinājums no 10. lpp.

jonu gadu. Šobrīd ar Cilvēku uz Zemes 
notiek Lielā Transformācija. Cilvēks 
sāk apzināties savu daudzdimensionālo 
dabu, patieso izcelsmi, Debesu piede-
rību un īsteno sadarbi ar visu Radību. 
To jau apustulis Pāvils norādīja, teik-
dams: „ka līdz ar visiem svētajiem jūs 
spētu aptvert, kāds ir platums, garums, 
augstums un dziļums, un izprastu Kris-
tus mīlestību, kas ir daudz pārāka par 
katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu 
visu Dieva pilnību.“ Kristus ir mūžīgs.

Cilvēks
Mēs nākam no zvaigznēm. Mūsu 

izcelsme ir debesīs. Mūsu Gars ir izgā-
jis no Visa Avota jeb Dieva, no kā visi 
ir izgājuši. Bet mūsu fiziskā miesa ir 
radīta no Zemes elementiem. Mēs paši 
esam Gars/Dvēsele jeb tava Apziņa – 
tas ir tas īstenais Tu pats. Mēs esam 
Gaismas būtnes ar šobrīd fiziskuma 
pieredzi nevis otrādi – fizisks radījums 
ar garīguma pieredzi. Mēs nesam sevī 
visu, kas vajadzīgs bezgalīgai izcelsmei 
un gara, prāta un miesas izaugsmei. Vi-
sai Cilvēcei enerģētiskie parametri lēni, 
bet pakāpeniski kļūst gaišāki. Civilizā-
cijas mērogā tas ir lēns process un pra-
sa gadu tūkstošus, kas tomēr Kosmiskā 
mērogā ir ārkārtīgi īss periods. Bībelē 
ir teikts: „...topam pārvērsti Viņa paša 
līdzībā no spožuma uz spožumu.“

Cilvēks ar visu turpina virzīties uz 
augšu.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

(skat.“Varavīksnes lokā“ R. Soko-
lovskis, „Centre for Biofield Sciences“ 
D.Sc. Thornton Streeter, „The Divine 
Matrix“ Gregg Braden, kā arī Charles 
W. Leadbeater, Arthur E. Powell, Dr.
Michael Newton un arī „Three waves 
of volunteers“ by Dr. Dolores Canon 
un Darryl Anka/Bashar, www.Miera-
Māksla u.c.)

(Bībelē sk.: I Moz gr., Mt.13.noda-
ļu, Lk.3:23-38, II Kor.3:18, I Kor.15:47-
49, Ef.3:18-19, Atkl.10:7, Atkl.16:17,u.c.)

Garīgais komentārs
Turpinājums no 14. lpp.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
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, Campbelltown). 

Senioru pikniks ar GOLFU. Baudīsim 
pikniku brīvā dabā un instruktora pava-
dībā varēs mācīties vai tikai skatīties un 
klausīties kā jāspēlē golfs! Līdzi ņemiet 
piknika grozus ar ēdienu, kafiju varēs 
iegādāties uz vietas. Lūdzu obligāti pie-
teikties iepriekš LAIMAS birojā līdz 
21. martam, jo vietu skaits ierobežots.
Ceturtdien,  28.  martā, plkst. 10.00 
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konservatorijā. Mūzikas un koru skolo-
tāji no Latvijas un Eiropas ir laipni aici-
nāti piedalīties kā delegāti; festivālā viņi 
piedzīvos izcilu muzicēšanu 18 koncer-
tos un varēs mācīties no Austrālijas va-
došajiem jauniešu koru pedagogiem.

Rīgas Doma meiteņu kora izpil-
dījumā būs jauna darba pirmatskaņo-
jums, ko izcilā Austrālijas komponiste 
Elena Kacs-Černina (Kats-Chernin) ir 
komponējusi šīm festivālam. Citi starp-

tautiskie kori, kas piedalīsies festivālā, 
ir Igaunijas Televīzijas meiteņu koris, 
La Cigale de Lyon – koris no Francijas, 
Mongolijas Jauniešu koris, Guangdong 
Eksperimentālās vidusskolas koris no 
Ķīnas, Nagoja Bērnu koris no Japānas, 
Toronto Bērnu koris no Kanādas un 
Bostonas Bērnu koris no ASV.

Gondvana kori sastāv no Sidnejas 
Bērnu kora, Gondvana ansambļi dažā-
dā vecumā un Kērnsas (Cairns) Abori-
gēnu bērnu koris.

Informācija par festivālu: www.
gondwana-wcf.org.au

Biļetes:
https://www.sydneyoperahouse.com/

events/whats-on/classical-music/2019/
gondwana-choirs/gondwana-choirs-
sounds-of-the-world.html

Mēdiju informācija:  Aman-
da  Buck worth, AB Publicity; E: 
amanda@abpublicity.com.au; tālr.: 
+61 (0)413 949 140.

Gondvana Pasaules koru festivālu 
atbalsta Jaundienvidvelsas (NSW) val-
dības Destination NSW programma.

Preses relīze
Tulkojums – Ojārs Greste

Rīgas Doma meiteņu koris...
Turpinājums no 7. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 15. martā.
€1 = 1,59880 AUD
€1 = 0,85415 GBP

€1 = 1,65320 NZD
€1 = 1,13080 USD

spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) ALB namā un ēdīsim pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5.00.
Piektdien, 29. martā, plkst. 18.00 Sa-
biedriskā kluba rīkotā šī gada pirmā 
Laimīgā stunda. Piedāvāsim BBQ va-
kariņas.
Sestdien, 30. martā, plkst. 11.00 ALB 
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 Latviju. 
Talciniekiem vanadzes piedāvās brīv-
pusdienas. Pieteikšanās uz paku nodo-
šanu katru sestdienu, sākot no 23. feb-
ruāra 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.
Svētdien, 7. apr., plkst. 9.30 Tālavas 
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, 7. apr., plkst. 11.00 Gavēņa 
laika piektā svētdiena, dievkalpojums 
ar dievgaldu.

Brisbanē
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].
Svētdien, 7. apr., plkst. 13.00 – 16.00. 
Brisbanes Latviešu biedrības un Pie-
nenes kopīgs sarīkojums. Nāciet sagai-
dīt Lieldienas jautrā atmosfērā kopā ar 
mums! Krāsosim olas Latviešu gaumē 
un svētku sajūtu radīsim ar dziesmām, 
dančiem un rotaļām. Mielosimies ar 
garšīgām pusdienām, atveldzēsimies 
ar dzērieniem, un jautri pavadīsim lai-
ku visi kopā. Būs dažādas Lieldienu 
aktivitātes bērniem – olu ripināšana, 
spēles, un daudz kas cits! Sagaidām 
Lieldienas!
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
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 skaut 
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.
Sestdien,  6.  apr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien,  6.  apr., Daugavas skolas 
Lieldienu izstāde Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  24.  martā, plkst. 11.00 
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 7. apr., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Trešdien,  3.  apr., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 6. apr., plkst. 12.00 pusdienas 
un draudzības sarīkojums DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
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.
Svētdien, 7. apr., plkst. 10.00 Ciešanu 
laika dievkalpojums ar Svēto Vakarē-
dienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 24. martā, plkst. 9.30 Gavē-
ņa III dievkalpojums.
Svētdien, 31. martā, plkst. 9.30 Gavē-
ņa IV dievkalpojums.
Svētdien,  7.  apr., plkst. 9.30 Gavēņa 
V dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 4. apr., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Me-
eting Room A. Visi mīļi aicināti.

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 Lat-
viešu centrā Toronto, Rīgas zālē (4 Cre-
dit Union Dr.) notiks Toronto Dziesmu 
svētku Ieskanas koncerts; piedalās Ka-
nādas un ASV kori, Toronto dejotāji. 
Ieeja $20, bērniem – bez maksas.

Latvijā
Trešdien, 20. martā, plkst. 17.00 Lat-
vijas Universitātes Bibliotēkā Kalpaka 
bulvārī 4  atklās fotoizstādi Latvie-
šu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča 
Forstmaņa fotogrāfijās.
Trešdien, 20. martā, plkst. 19.00 Lie-
lajā ģildē pavasara atnākšanu Rīgā jau 
desmito gadu ieskandinās festivāls 
WINDSTREAM. Festivāla atklāša-
nas koncerts. Orķestris Rīga, diriģents 
Andris Poga. Solisti – Oskars Petraus-
kis (soprāna saksofons) un Guntars 
Freibergs (sitaminstrumenti). Prog-
rammā: Kristofers Staničars – Win-
dstream, Dženifera Higdona – Perku-
siju koncerts, Džons Mekī – Koncerts 
soprāna saksofonam un pūtēju an-
samblim, Naidžels Klarks – Samurajs.
Piektdien, 22. martā, plkst. 18.00 Rī-
gas Sv. Pētera baznīcā starptautiskas 
turnejas ietvaros ar koncertu uzstāsies 
Sanmarīno kamerkoris (San Marino 
Chamber Singers) no ASV diriģentes 
Tamijas Aldermanes (Tammi Alder-
man) vadībā. Viņu izpildījumā dzirdē-
sim gan sakrālās, gan dažādu laiku un 
komponistu laicīgās kormūzikas skaņ-
darbus. Pateicoties labdaru atbalstam, 
ieeja koncertā būs bez maksas.
Sestdien,  23.  martā, plkst. 12.00 
Latvijas Nacionālā vēstures muzejā 
Dauderu nodaļā (Rīgā, Zāģeru ielā 7) 
fotoizstādes Latgalietis XXI gadsim-
tā atklāšana. Izstādi piedāvā Latgales 
Fotogrāfu biedrība, tā apskatāma līdz 
2019. gada 11. maijam.
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 ie-
pazinām kā populārās mūzikas izpil-
dītāju, pēdējos gados pievērsusies kla-
siskajai mūzikai un jau vairākus gadus 
ir Latvijas Nacionālās operas soliste. ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


