
C e t u r t d i e n , 
2019. gada  27. jūni-
jā, Latvijas Nacionā-
lajā kultūras centrā, 
Rīgā notika pirmā 
XXVII Vispārējo lat-

viešu Dziesmu un XVII Deju svētku 
mākslinieciskās padomes sēde. Tajā 
tika ievēlēts padomes priekšsēdētājs 
un tā vietnieks, kā arī pārrunāti pirmie 
sagatavošanās darbi ceļā uz Dziesmu 
svētku 150. gadskārtas atzīmēšanu 
2023. gadā.

Par XXVII Vispārējo latvie-
šu Dziesmu un XVII Deju svētku 
mākslinieciskās padomes (turpmāk – 
Mākslinieciskā padome) priekšsēdē-
tāju vienbalsīgi ievēlēja koru nozares 
pārstāvi Romānu  Vanagu. Dziesmu 
un deju svētku padomes priekšsē-
dētājs  Mārtiņš  Klišāns, izvirzot 
Romāna Vanaga kandidatūru balso-

šanai, klātesošajiem norādīja R. Va-
naga vērā ņemamo māksliniecisko un 
organizatorisko pieredzi, kas ir nozī-
mīga kārtējo Dziesmu un deju svētku 
rīkošanā.

Par Mākslinieciskās padomes 
priekšsēdētāja vietnieci tika ievēlēta 
dejas nozares pārstāve Zanda  Mūr-
niece.  „Zanda Mūrniece ir uzticams 
un profesionāls komandas biedrs. 
Esmu pārliecināts, ka kopā strādājot 
darīsim visu iespējamo, lai godam sa-
gaidītu Dziesmu svētku simtpiecdes-
mitgadi,“ teica Romāns Vanags.

Sēdē tika pārrunāts jautājums par 
nepieciešamību sagatavot Dziesmu 
svētku 150. gadadienai veltītu ma-
nifestu, kas kalpotu par atspēriena 
punktu svētku norišu māksliniecisko 
koncepciju izstrādei. Padome pau-

Godātie tautas pārstāvji!

I
„Tautas pašas rada valstis, un 

uz valstīm balstās tautu īstās tiesī-
bas,“ – šādu domu Jānis Čakste teica 
1921. gadā. Taču šo tautas tiesību stip-
rums ir atkarīgs no mūsu mākas rūpē-
ties par sabiedrības kopējo labumu. Lai 
vienotos par kopējo labumu, ir jādzird 

visu interešu grupu balsis un kaismīgās 
debatēs, konstruktīvos strīdos jāmeklē 
labākais risinājums. Intereses var būt 
pretrunīgas un viena otru izslēdzošas. 
Tādēļ mūsu – valsts varas augstāko pār-
stāvju – pienākums ir tās atbildīgi saba-
lansēt.
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Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Andra Levita pie Brīvības pieminekļa Rīgā.
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Valsts prezidents – Egils Levits
Prezidenta runa Saeimā, amatā stājoties

 
Turpinājums 14. lpp.

Romāns Vanags
Vadīs 2023. gada Dziesmu un deju svētku māksliniecisko padomi
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Še dziedāju, gavilē-
ju – ar šo moto Valmie-
ras KC koris Valmiera 
un Oslo koris Laipa aici-
nāja uz koncertu ceturt-
dien,  20. jūnija, vaka-
rā, amerikāņu baznīcā, 
Oslo.

Koncertu ievadīja valmierieši 
savu diriģentu Mārtiņa Klišāna un 
Līgas  Ādamsones vadībā ar trijām 
E. Melngaiļa tautas dziesmu apda-
rēm: Saulīt vēlu vakarā, Bārenītes 
slavināšana un Spēlē jel,  spēlma-
ni! Turpināja ar J. Lūsēna Upe ūde-
ņus nes un Karoga dziesmu. Sekoja 
J. Karlsona Ūdens sauca, akmens vil-
ka, U. Praliņa Dievaines, E. Dārziņa 
Lauztās priedes un O. Gjeilo Sunrise 
Mass (IV daļa Identity & the grou-
nd). Koncerta pirmā daļa beidzās ar 
M. Brauna vareno Saule, Pērkons, 
Daugava ar M. Klišānu pie klaviatū-
ras.

Tad bija kārta mūsu latviešu ko-
rim Laipa ar diriģentēm Dainu Mol-
viku un Ilgu  Šarkovsku. Laipai vi-

sas dziesmas bija dažādu komponistu 
tautas dziesmu apdares: Rikšiem bērīti 
es palaidu, Tumša nakte, Še dziedāju, 
gavilēju, Strauja, strauja upe teka, Ik 
vakaru dziedāt gāju, Bēdu manu lielu 
bēdu un Saule auda audekliņu. Gribu 
piezīmēt, ka Strauja, strauja upe teka 
bija Dainas Molvikas ļoti veiksmīgā 
apdarē.

Koncerts noslēdzās, abiem ko-
riem apvienojoties ar tautas dziesmu 
Sasala jūrīna R. Paula apdarē un 
Zanes  Danosas  solo. Sekoja R. Ti-
gula Lec, saulīte, R. Sējāna Vindo, E. 
Melngaiļa apdarē tautas dziesma Rī-
gas torņa gala zīle, L. Garūtas Mūsu 
Tēvs debesīs, A. Kalniņa apdarē tau-
tas dziesma Dziedot dzimu, dziedot 
augu un noslēdzās ar M. Brauna Mīla 
ir kā uguns.

Lielisks koncerts, publikas – klau-
sītāju gan varēja būt vairāk. Nav jau 
tik bieži, ka mums šeit Oslo ir iespēja 
baudīt latviešu dziesmas. Ieguvēji bija 
tie, kuri bija ieradušies.

Harijs Valdmanis, Oslo
Laikrakstam „Latvietis“

kora diriģente kopš 2000. gada. To, 
ka viņa spēj iedvesmot savus koristus, 
var saprast jau tūlīt, jo citādāk nebūtu 
ne panākumu konkursos, ne maģiskie 
kora koncertu izpildījumi.

TIARA koncerts būs arī Austrāli-
jā, Sidnejas Latviešu Namā, piektdien, 
19. jūlijā, plkst. 19.00.

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Sidnejiešiem un 
Kērnsas (Cairns) pilsē-
tas iedzīvotājiem ir tā ie-
spēja (un laime) noklau-
sīties koncertus, kuros 
piedalās Rīgas meiteņu 
koris TIARA, kā arī, da-

bīgi, tiem, kas aizbrauc uz šīm vietām. 
Un ir vērts aizbraukt, lai tikai dzirdēt 
šo kori.

Sidnejā koris piedalās Pasaules 
Koru Festivālā, ko rīko Austrālijas 
bērnu un jauniešu koru grupa Gon-
dawanda. Ieradīsies ne tikai TIARA 
dziedātāji, bet arī bērnu un jauniešu 
kori no Eiropas, Āzijas un Amerikas 
valstīm. Toties Sidnejas latvieši var 
priecāties par to, ka Latviešu Namā 
būs TIARA koncerts, kas ir sagatavots 
tieši latviešu publikai.

Un to nevajadzētu palaist garam! 
Nekādā gadījumā!

Man bija tas prieks un laime baudīt, 
nē, pareizāk, aizrauties ar TIARA kon-
certu Rīgas Domā 17. aprīlī. Tur prog-
rammā bija iekļauti Baha, Jēkaba Jan-
čevska, Andra Dzenīša, Sezāra Franka 
un Ērika Ešenvalda darbi un koncerta 
beidzās ar Riharda Dubras Sabat Ma-
ter pirmatskaņojumu. Uz koncertu aiz-
gāju, jo gribēju dzirdēt Dubras Sabat 
Mater – piemērots noskaņojums Lielai 
Piektdienai, un, vispār, es Rīgā daudz 
apmeklēju koru koncertus.

Tā tik bija atklāsme! Programmas 
lapās ir rakstīts, ka:

„Koris TIARA ir kronēts ar klau-
sītāju mīlestību Latvijā un visā pasau-
lē. Par to liecina arī daudzās presti-
žos konkursos iegūtās balvas, tostarp 
1. vieta European Broadcasting Union 
un BBC Radio 3 rīkotājā konkursā.“

Ja vienreiz noklausās šo kori, tad 
jau var saprast, kāpēc koris ieņem 
Grand Prix vai pirmo vietu konkursos. 
Skaņa ir spilgta, precīza, bet arī pār-
sniedz precizitāti, lai iesaistītu klausī-
tāju sirdis un dvēseles. Skaņa virpuļoja 
pār Doma katedrāli kā uz burvja mā-
jienu, vilināja, lai tai seko uz citu pa-
sauli, citām sajūtām, citām domām. Šo 
burvja mājienu radīja Aira  Birziņa, 
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Sidnejā – TIARA burvestība
Koris piedalīsies Pasaules Koru Festivālā

Pēc koncerta Rīgas Domā 2019. gada 17. aprīlī. No kreisās: Ēriks Ešenvalds, 
Ilona Brūvere, Aira Birziņa un Rihards Dubra.
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„Še dziedāju, gavilēju”
Valmiera sadziedas ar Oslo
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Valsts prezidenta kanceleju no šī 
gada 5. augusta  vadīs  Andris  Teik-
manis, kurš līdz šim ir Latvijas Repub-
likas ārkārtējais un pilnvarotais vēst-
nieks Amerikas Savienotajās Valstīs. 
Valsts prezidenta kancelejas vadītāja 
vietniece un arī vadītāja pienākumu 
izpildītāja līdz 5. augustam būs Lai-
la  Jurcēna, kas ir bijusi Satversmes 
tiesas priekšsēdētāja padomniece un 
eksperte Vācijas Starptautiskās sadar-
bības aģentūrā (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH). Valsts prezidentam Egi-
la Levitam ir pieci štata, divi nepilnas 
slodzes un trīs ārštata padomnieki.

Darbu Valsts prezidenta padom-
nieka nacionālās drošības jautājumos 
turpina Jānis  Kažociņš. Vēstniece 
Solveiga  Silkalna strādās par Valsts 
prezidenta padomnieci ārlietās. Savu-
kārt Jānis Pleps, līdzšinējais Valsts 
prezidenta konstitucionālo tiesību 
padomnieks un Latvijas Universitā-
tes docents, turpina darbu kā Valsts 
prezidenta padomnieks tiesību poli-
tikas jautājumos. Līdzšinējā Latvijas 
Republikas Tieslietu ministrijas valsts 
sekretāra vietniece tiesu jautājumos, 
Latvijas Republikas pārstāve Eiropas 
Savienības Tiesā un Latvijas Univer-
sitātes asociētā profesore  Irēna  Ku-
cina ir Valsts prezidenta Egila Levita 
padomniece tiesiskuma un ES tiesību 
politikas jautājumos. Valsts prezidenta 
padomnieks ekonomikas jautājumos 
vēl pievienosies Valsts prezidenta ko-
mandai.

Valsts prezidenta padomniece sa-
ziņai ar sabiedrību ir bijusī Latvijas 

Institūta direktore Aiva Rozenberga. 
Valsts prezidenta padomniece moder-
nas valsts un ilgtspējības jautājumos ir 
Eiropas Latviešu apvienības vadītāja 
Elīna Pinto (nepilna slodze), savukārt 
padomniece informatīvās telpas poli-
tikas jautājumos – ārlietu un drošības 
politikas eksperte Ieva Ilvesa (nepilna 
slodze), kas iepriekš bijusi Aizsardzī-
bas ministrijas Nacionālās kiberdro-
šības politikas koordinācijas nodaļas 
vadītāja.

Valsts prezidenta ārštata padom-
nieks viedo tehnoloģiju jautājumos 
ir bijušais Latvijas vēstnieks Francijā 
Rolands Lappuķe. Savukārt, Latvijas 
Jauno zinātnieku apvienības valdes 
priekšsēdētāja un Latvijas Universi-
tātes Biznesa un vadībzinātnes fakul-
tātes doktorante Ieva Siliņa ir ārštata 
padomniece zinātnes un izglītības po-
litikas jautājumos. Jurģis  Klotiņš ir 
ārštata padomnieks vēsturiskās atmi-
ņas un piederības jautājumos.

Andris Teikmanis absolvējis Lat-
vijas Universitātes Juridisko fakultāti, 
Laila Jurcēna ieguvusi Latvijas Uni-
versitātes sociālo zinātņu maģistra 
grādu tiesību zinātnē, Jānis Kažociņš 
ieguvis Notinghemas Universitātes 
bakalaura grādu filozofijā, atvaļinātais 
Lielbritānijas bruņoto spēku brigādes 
ģenerālis. Solveiga Silkalna ieguvusi 
Latvijas Universitātes politikas zināt-
nes maģistra grādu starptautiskajās 
attiecībās, Jānis Pleps ieguvis Latvi-
jas Universitātes tiesību doktora zināt-
nisko grādu tiesību teorijā un vēsturē, 
Irēna Kucina ieguvusi Latvijas Uni-
versitātes tiesību doktora zinātnisko 
grādu starptautiskajās tiesībās, Aiva 
Rozenberga ieguvusi Latvijas Univer-
sitātes humanitāro zinātņu maģistra 
grādu, Elīna  Pinto  ieguvusi Eiropas 
Starpuniversitāšu centra Eiropas ma-
ģistra grādu cilvēktiesībās un demo-
kratizācijā, Ieva  Ilvesa ieguvusi ma-
ģistra grādu politikas zinātnē Latvijas 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijai ir jauns pre-

zidents. Tāpat kā visi 
trīs pirmskara Saeimas 
ievēlētie Latvijas Valsts 
prezidenti – Jānis Čak-
ste, Gustavs Zemgals un 

Alberts Kviesis – arī Egils Levits ir 
jurists. Tas liek sagaidīt zināmu preci-
zitāti viņa darbā, un arī labu saprašanu 
par likumiem, kurus Saeima nodod 
prezidentam apstiprināšanai.

Bet darbs ar likumiem ir tikai viena 
daļa no prezidenta uzdevumiem. Prezi-
dents kā simbols pārstāv Latvijas valsti, 
un reizē vajadzētu spēt iedvesmot pašu 
Latvijas tautu. Ka Egils Levits domā arī 
par šādiem jautājumiem, bija skaidrs no 
viņa uzrunas Inaugurācijas sarīkojumā 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā:

„Un tādēļ es esmu pateicīgs direk-
toram Andrim Vilkam, kurš to piedā-
vāja šim sarīkojumam, ar kuru tiek 
iezīmēta mana darba uzsākšana, bet 
kura jēga ir ne tik daudz cilvēku tik-
šanās ar jauno Valsts prezidentu, bet 
gan mūsu visu, dārgie pasākuma da-
lībnieki, savstarpējā komunikācija.

Es, protams, zinu, ka latvieši ir drī-
zāk introverti nekā komunikabli, un tādēļ 
arī man šķiet, ka jaunā literārā figūra – 
introvertais latviešu rakstnieks – ir trā-
pījusi desmitniekā, tomēr nedaudz vai-
rāk atvērtības un komunikācijas mums 
nenāktu par ļaunu, un tādēļ aicinu visus 
izmantot šo iespēju satikt šeit interesan-
tus un aktīvus cilvēkus, ar kuriem pirms 
tam mēs vēl nebijām runājuši.“

Varu apliecināt, ka tā tas tiešām arī 
bija – ne tikai tikos ar jauno Valsts pre-
zidentu, bet arī iepazinos ar vairākiem 
cilvēkiem, ar kuriem agrāk nebiju ru-
nājis, un ar kuriem varētu izveidoties 
sadarbība nākotnē.

Inaugurācijas pasākums nebija, kā 
daži mediju to nosauca, „balle“, bet gan 
kombinācija no svētkiem un tīklošanas 
pasākuma – prieks un darbs kopā.

Pasākums bija izdevies.
GN

Valsts prezidenta darbība
Akcentēs tiesiskumu un modernas valsts darbības virzienus

No kreisās: Jānis Kažociņš, Jurģis Klotiņš, Ieva Siliņa, Aiva Rozenberga, Laila Jurcēna, Valsts prezidents Egils Levits, 
Elīna Pinto, Solveiga Silkalna, Ieva Ilves, Irēna Kucina, Rolands Lappuķe.
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Melburnā gaidāmas 
dziesmotas svētku die-
nas! Nepilnu divu nedē-
ļu garumā, no 10. līdz 
21. jūlijam, Melburnā 
un Adelaidē notiks koru 
mēģinājumi un diriģē-

šanas apmācības. Darba kulminācijā, 
būs svētku koncerts ar koristiem, kuri 
būs sabraukuši arī no citām pilsētām. 
Svētku koncertā piedalīsies Melbur-
nas kori Daina un Veseris un viesu 
kori – no Adelaides Dziesmu laiva un 
Sidnejas jauktais koris. Ir liels prieks, 
ka piedalīsies prāvs skaits jauniešu – 
Melburnas Latviešu vidusskolas, Sid-
nejas Latviešu vidusskolas un Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolas audzēk-
ņi un absolventi. Svētku koncertā atzī-
mēs arī Dainas kora 35 pastāvēšanas 
gadus.

Koru saites ar Latviju
Koru svētkos būs iespēja vēlreiz 

piedzīvot apliecinājumu Austrālijas 
koru saimes ciešām saitēm ar Lat-
vijas kora pasauli. Beidzamo gadu 
laikā Austrālijas koristiem ir bijusi 
privilēģija cieši sadarboties ar vai-
rākiem Latvijas koriem un diriģen-
tiem, tostarp Ivaru  Cinkusu,  Intu 
Teterovski,  Gintu  Ceplenieku,  Jāni 
Ozolu un Agitu  Ikaunieci.  Melbur-
nas koru svētkos ir aicināts piedalīties 
mūsu koristu iemīļotais un iecienītais 
dziesmu draugs Ivars Cinkuss. Latvi-
jas diriģentu nesavtīgais atbalsts vai-
rāku gadu garumā ir sevišķi palīdzējis 
mūsu koru attīstībai un izaugsmei, un 
nodrošinājis mūsu vietu arī Latvijas 
Dziesmu svētku Noslēguma koncer-
tu koristu rindās. Regulāra diriģentu 
viesošanās pie Austrālijas koristiem ir 
kļuvusi nepieciešama ne tikai lai stip-
rinātu koru tradīciju šodien, bet arī lai 
nodrošinātu tās uzturēšanu turpmāka-

jām paaudzēm. Šādā jomā lielu lomu 
spēlē Annas Ziedares Vasaras vidus-
skolas mūzikas programma, kurā ir ie-
kļauta arī nopietna kormūzikas sadaļa, 
kas audzina izpratni un mīlestību pret 
kora tradīciju.
Jaunieši iepazīsies ar 
diriģēšanas iemaņām

Nozīmīgi, ka šī gada kordiriģēša-
nas programma vērsta īpaši uz jaunie-
šiem. Kad pirms 6 gadiem Austrālijā 
tika nodibināta Austrālijas latviešu 
Cinkusa skola (ALCS), starp mācek-
ļiem bija gan pieredzējuši diriģenti, 
gan iesācēji, arī no jaunās paaudzes. 
ALCS programmas rezultātā, Austrā-
lijas Latviešu 54. Kultūras dienu Kop-
kora koncertā Sidnejā 2014. gadā de-
bitēja turpat 8 jauni diriģenti. Kopš šī 
laika ir manāmi uzplaukusi muzikāli 
spēcīga jaunākā paaudze, zem 25 gadu 
vecuma – mūsu iebraucēju mazbērni – 
Austrālijas latviešu trešā paaudze. Šo 
muzikālo jauniešu vidū ir vairāki mū-
ziķi, kuri izteikuši interesi iepazīties 
ar diriģēšanas disciplīnu. Koru svētku 
ietvaros, 7 jauni mūziķi pieteikušies 
ALCS kordiriģēšanas darbnīcām. No 
audzēkņiem būs debitanti 21. jūlija 
svētku koncertā, kuri tiks sagatavoti 
diriģēšanai arī šī gada beigās Jaunat-
nes dienām!

Dziesmu svētku atbalsis
Svētku koncerta repertuārs būs 

plašs, iekļaujot latviešu klasikas pēr-
les, kā arī beidzamos gados kom-
ponētus skaņdarbus, sasaucoties ar 
Simtgades Dziesmu svētku Noslēgu-
ma koncerta programmu. Programmā 
skanēs arī Latvijas jaunās komponis-
tes Lauras  Jēkabsones pirmatska-
ņojums skaņdarbam, kas veltīts vīru 
korim Veseris.

Korim Daina 35 darbības gadi
Svētku koncerta ietvaros atzīmēs 

Melburnas jauktā kora Daina 35 gadu 
darbību. Nozīmīgi, ka 1984. gadā 
Dainas kori dibināja jau otrās paau-
dzes latvieši Austrālijā, toreiz jau-
nieši. Tagad uzņēmīgajiem dibinātā-
jiem pašiem parādījusies pa sirmai 
šķipsniņai un jādomā nopietni par 
kora turpinājumu. Dainas kora – arī 
brāļa kora Vesera – vadība ļoti pie-
strādā, lai nodrošināt koru nākotni, 
piesaistot jauniešus nākt talkā ne ti-
kai ar savām balsīm un jaunības svai-
gumu, bet arī ar instrumentāliem pa-
vadījumiem. Tiek veicināta interese 
diriģēšanā. Svētku koncertā piedzī-
vosim jauniešus korī, dziedot arī solo 
partijas, diriģējot un spēlējot instru-
mentus. Kas zin, varbūt pēc laiciņa 
jaunieši izvēlēsies uzsākt savu kori, 
tāpat kā to darīja Dainas dibinātāji, 
kad viņiem bija ap 25 gadi.
Mīlestība pret latviešu 
dziesmu tiek lolota

Koru mēģinājumi ir vide, kurā tiek 
lolota mīlestība pret latviešu dziesmu. 
Sandra Birze, Dainas un Vesera koru 
muzikālā vadītāja un viena no diriģen-
tiem, stāsta: „Kad mēs kopā sanākam 
mēģinājumos, dziļi ieelpojam un iz-
paužam dziļās emocijas un mīlestību 
Tēvzemei, un to darām, cienīgi bau-
dot skaisto, nemirstīgo latviešu kom-
ponistu daiļradi. Mēs esam centušies 
turpināt apgūt skaistu repertuāru un 
arvien to slīpējam un spodrinām, un 
līdz ar to, šis repertuārs mums kļūst 
arvien mīļāks, tuvāks un dziļāks. Ik-
katrs mūsu korists/te tiecas uz pašu 
labāko no sevis, un vairāki sniedz arī 
krāšņus un piemērotus instrumentālus 

Koru dienas Melburnā
Ivars Cinkuss, plaša koru saime, jauni diriģenti un kora „Daina“ jubileja!

Jauktais koris „Daina” 2018. gadā. 1. rindā no kreisās: Anete Ādamovska, Karīna Eša (Ash), Sandra Birze, Zane Ritere, 
Edgars Vegners, Georgina Lēvisa (Lewis), Ilze Nāgela, Indra Meiberlija, Māra Baumane, Daila Piksone. 2. rindā no krei-
sās Lisa Jaunalksne, Lelde Graudiņa, Stefānija Ādamovska, Sofija Kirsanova, Linda Graudiņa, Lilita Lauriņa, Anita El-
berta, Zenta Šūberte (Schubert), Rita Hach, Jolanta Lārmane, Līga Dārziņa, Angelika Pētersone, Māra Medeniece, Lāsma 
Feldmane, Inta Brože-Milligan, Līvija Džadža (Judge), Roberts Birze, Natālija Heath. 3. rindā no kreisās: Viktors Brenners, 
Kārlis Atrens, Kalvis Jaunalksnis, Aldis Elberts, Bens Hīts (Heath), Andris Eimanis, Andis Graudiņš, Dāvids Zemdegs.
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„Kabarē de Rīga“ Latvijā
Vairākās Latvijas pilsētās viesosies Sidnejas Latviešu teātris

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

PAZIŅOJUMS
Latvian Friendly Society Ltd gadskārtējā pilnsapulce notiks

2019. g. 26. oktobrī, plkst. 11.00
Melburnas Latviešu ciema zālē, 60 Fraser Crescent, Wantirna South

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

Valdes locekļu kandidāti ir jāpieteic ar speciālu veidlapu, ko var saņemt Latviešu ciema birojā.  Par valdes 
locekli var kandidēt katrs biedrs saskaņā ar statūtu paragrāfu 11.3. Kandidātiem ir vajadzīgi trīs atbals-
tītāji, kas ir biedri (paragrāfs 11.6.2) un pieteikums ir jāiesniedz Latviešu ciema birojā līdz 28.08.2019.

Ja kāds biedrs vēlās iesniegt rezolūciju, par ko balsot pilnsapulcē, tā ir jāiesniedz Latviešu ciema birojā 
līdz 28.08.2019. Proponētai rezolūcijai ir jāpievieno īss pamatojums un vismaz 5% biedru paraksti, 
uzrādot arī viņu vārdus un adreses, ka viņi atbalsta rezolūciju.

Valdes sekretārs

No  2019. gada  19. jūlijam  līdz 
18. augustam  ar teatrāli muzikālu 
uzvedumu Kabarē de Rīga vairākās 
Latvijas pilsētās viesosies Sidnejas 
Latviešu teātris (SLT). Tūres mērķis ir 
stiprināt saikni un veicināt sadarbību 
starp latviešiem Austrālijā un Latvijā.

Jāņa  Čečiņa  veidotā iestudējuma 
Kabarē de Rīga pamatā ir viesnīcas 
Hotel de Rome restorāna viesmīļa Alek-
sandra Bāra atmiņu grāmata Mani skais-
tākie gadi Latvijā. Tajā aprakstīti patiesi 
notikumi par dzīvi Rīgā pērnā gadsimta 
20. – 40. gados. Uzvedums vienlaikus ir 
gan izglītojošs, gan izklaidējošs, jo dau-
dziem maz kas zināms par to, kā jaunie-
ši, mākslinieki, bagātnieki vai parastais 
rīdzinieks izklaidējās un priecājās Latvi-
jas valsts pirmajos divdesmit pastāvēša-
nas gados. Izrādē skan tā laika mūzika.

Viesizrādes notiks 19. jūlijā – Alūk-
snē, 21. jūlijā –  Smiltenē, 24. jūlijā – 
Cēsīs, 25. jūlijā – Rīgā, Mazajā ģildē, 
28. jūlijā – Gulbenē, 1. augustā – Lim-
bažos, 2. augustā – Ludzā, 8. augustā 
– Kuldīgā, 9. augustā – Dobelē, 10. au-
gustā – Madonā, 16. augustā – Jelgavā 
un 18. augustā noslēdzošā tūres izrāde 
būs skatāma Rīgā, VEF Kultūras pilī.

Uzvedumā piedalīsies Sidnejas Lat-
viešu teātra (SLT) aktieri: Jānis Čečiņš, 
Ojārs  Greste, Andris  Kariks,  Ani-
ta Kaze, Andrejs Mačēns, Viktorija 

Mačēna, Linda Ozere, Pēteris Saulī-
tis, čellists Jānis Laurs. Viņiem pievie-
nosies viesmākslinieki no Latvijas.

SLT savu pirmo izrādi – Mārtiņa 
Zīverta drāmu Tīreļpurvs – nospēlēja 
1951. gadā. Jaundibinātā teātra izrādes 
notika īrētās telpās līdz 1959. gadam, kad 
Sidnejas Latviešu biedrība uzcēla savu 
namu Stratfīldā. Teātris savas darbības 
laikā nepārtraukti iestudējis gan latviešu 
autoru lugas, gan arī pasaules klasiku.

SLT viesizrādes Latvijā notiek ar 
Latvijas Republikas Kultūras ministri-
jas, Latvijas Nacionālā kultūras centra 
un Pasaules brīvo latviešu apvienības 
atbalstu (PBLA).

Lana Kazlauskiene,
Latvijas Nacionālais kultūras centra 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

https://www.youtube.com/
watch?v=2qjZUQirt1E

„Kabarē de Rīga“ ansamblis.
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3. jūlijā noslēdzās pasaules latvie-
šu jaunatnes seminārs 2x2, kas pirmo 
reizi pēc 30 gadiem notika Kanādā, 
netālu no Toronto. Seminārā piedalījās 
gandrīz 70 latviešu jauniešu no 12 pa-
saules valstīm (tostarp ASV, Kanādas, 
Latvijas, Īrijas, Austrālijas, Krievijas), 
lai pilnveidotu zināšanas, diskutētu, 
dziedātu, dejotu, izjustu savu latvie-
tību un dalītos iedvesmojošā pieredzē.

„„2x2“ seminārs ir unikāla satikša-
nās vieta, kur pulcējas latviešu jaunieši 
un iedvesmojoši lektori no visas pasau-
les. Tā bija intensīva nedēļa, kurā da-
lībnieki guva jaunas zināšanas par lat-
viešu kultūru un mākslu, sevis un citu 
vadīšanu, latviešu valodu, politiku, vēs-
turi un uzņēmējdarbību. Viņi iepazina 
jaunus draugus, apguva jaunas pras-
mes, sadziedājās un sadejojās, meklēja 
latvisko identitāti pagātnē, tagadnē un 
nākotnē, kā arī diskutēja par aktuāliem 
jautājumiem Latvijā un pasaulē,“ pauž 
2019. gada Kanādas semināra 2x2 vadī-
tājs, matemātiķis Jānis Lazovskis.

Šogad seminārs notika neilgi 
pirms Toronto Dziesmu svētkiem, To-
ronto latviešu kopienas īpašumā Sau-
laine. Svētkos piedalīsies gan Kanādas 
semināra 2x2 dalībnieku koris diriģen-
tes, Latviešu dziesmu un deju svētku 
fonda viceprezidentes Krisītes Skares 
vadībā, gan deju kopa horeogrāfa, Es 
izjāju prūšu zemi Ņujorkā izdejošanas 

idejas autora, Jura Goguļa vadībā.
„Šo kustību trimdā 1964. gadā 

uzsāka mani vecāki, Brunis un Biru-
ta Rubesi, un esmu gandarīta par šīs 
tradīcijas turpināšanos un attīstību. 
Toreiz jauniešu pulcēšanās rīkotas, 
lai otrās paaudzes trimdas latvieši 
varētu atrast un izkopt savas saites ar 
Latviju, tās vēsturi un latviešu kultū-
ru, savukārt mūsdienās tā ir vieta, kur 
var pilnveidot zināšanas par dažādiem 
tematiem, arī par uzņēmējdarbību vai 
psiholoģiju. Taču, tāpat kā vienmēr, te 
var kopt savu latvietību vai diskutēt 
par tās lomu mūsdienu sabiedrībā; te 
var attīstīt radošumu, izzināt sevi vai 
vienkārši satikt jaunus draugus,“ saka 
teātra un operas režisore un pedagoģe 
Baņuta Rubess, kura seminārā vadīja 
gan vieslekciju par teātri, gan radošo 
Talantu un beztalantu vakaru.

Semināra programmu parasti vei-
do ievirzes jeb interaktīvas lekcijas 
no rīta, projekti jeb aktīvas nodarbes 
pēcpusdienā, koplekcijas un diskusijas 
pievakarē, kā arī radošie pasākumi un 
sarunas vakaros. Šogad dalībniekiem 
bija iespēja apmeklēt ievirzes Uzņē-
mējdarbība, Vēsture un politika, Lat-
viskā gadskārta, Pašizziņa, Vadi sevi, 
vadi citus, Globālais latvietis, Kultūra 
un māksla, kā arī projektus Aktīvā at-
pūta dabā, Koris, Rokdarbi, Māksla, 
Tautas dejas, Metālapstrāde, Rotkalša-

na, Videogrāfija un Žurnālistika. Gan 
ievirzes, gan projektus vadīja savas jo-
mas profesionāļi, piemēram, uzņēmējs 
Jānis Bergs, rotkalis Vitauts Straupe, 
vēsturnieks Edgars Kiršs, metālmāks-
linieks Gints Grinbergs un daudzi citi.

Diskusiju un koplekciju temati 
ietvēra sarunas par latviešu valodu 
ģimenē, piederību, nākotnes redzēju-
mu un uzdevumiem latvietības kop-
šanā, diasporas likumu, kā arī krievu 
valodas statusu Latvijā. Viens no 2x2 
kustības mērķiem ir veidot iekļaujošu 
sabiedrību, tādēļ seminārā notika dis-
kusijas arī par lezbiešu, geju, bisek-
suāļu un transpersonu (LGBT) jautā-
jumiem dalībnieces Larisas Mednes 
vadībā. Šī diskusija arī veicināja 2x2 
dalībnieku un vadības nostājas par 
LGBT tiesībām publicēšanu.*

„Tā ir vērtīga un iedvesmojoša pie-
redze visiem jauniešiem, un tā noteikti 
paliks atmiņā un radīs dziļāku izprat-
ni par latvietību, kā arī sniegs jaunas 
zināšanas, draugus un domubiedrus. 
„2x2“ ir viens no ķēdes posmiem, kas 
savieno latvietību senatnē un tagad-
nē,“ uzsver Pasaules Brīvo Latviešu 
Apvienības priekšsēde Kristīne Sau-
līte, kura piedalījās uzņēmējdarbības 
ievirzē kā vieslektore.

Seminārā viesojās arī speciālo uz-
devumu vēstnieks diasporas jautāju-
mos Aivars  Groza, Latvijas Investī-
ciju un Attīstības Aģentūras pārstāves 
diasporas jautājumos Arta Krūze un 
Kristīne Smilga, dainu tulkotāja Ieva 
Auziņa-Szentivanyi, Daugavas Vana-
gu pārstāvji un citi.

2x2 norisi atbalsta Latvijas Re-
publikas Kultūras ministrija, Pasaules 
Brīvo Latviešu Apvienība, Daugavas 
Vanagi, Amerikas Latviešu Apvienība 
un Latviešu Fonds.
Par pasaules latviešu 
jaunatnes semināru 2x2

Pasaules latviešu jaunatnes semi-
nārs 2x2 apvieno Latvijā un ārpus Lat-

„2x2“ Kanādā pulcē jauniešus no 11 valstīm
Noslēdzas pasaules latviešu jaunatnes seminārs 

„2x2“ Kanādā.
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Imantdienas Adelaidē
Adelaides Latviešu biedrības jauktā kora „Dziesmu laivas“ sarīkojums

Adelaides Latvie-
šu biedrības (ALB) 
jauktais koris Dziesmu 
laiva dzied jau kopš 
1951. gada. Pirmsākums 
korim bija uz kuģa Nea 
Hellas, kurš veda otrā 

pasaules kara bēgļu kontingentu uz 
Austrāliju.

No šī mazā kodola izauga vareni 
kuplais ozols – koris, kurā 1961. gadā 
dziedāja vairāk nekā 100 koristu, 
Kaspara Svennes vadībā; tas bija lie-
lākais koris tajos laikos ārpus Latvijas.

Pēc 28 gadiem no Kaspara Svenni 
kora vadību pārņēma Astra Kronīte, 
kura turpināja stūrēt kori 23 gadus. 
Kora 50 gadu jubilejā, koris oficiāli 
ieguva savu vārdu – Dziesmu laiva, 
kas ņemts no prologa Raiņa lugā Pūt, 
vējiņi. Fragments ir kora moto, kuru 
sabalsojis komponists Jānis Norvilis. 
Vārdos apdzejota dziesmu laiva, kurā 
sēž dziedātāji. Viņu dziesmu skaņas 
un ilgas tos aizved uz Tēvu sapņu mā-
jām.

No 2003. gada līdz 2010. gadam, 
kori vadīja trīs jaunas diriģentes: Lilita 
Daenke, Inese Laine un Marija Pere-
jma, bet kopš 2010. gada kora māksli-
nieciskā vadītāja un diriģente ir Lilita 
Daenke. Lilitas laikā koris ieguvis ka-
rogu, kurā attēlots gan kora moto, gan 
kora pirmsākums. Laiva šūpojās vēja 
sadzītos, saputotos viļņos zem tumši 
zilām debesīm, kur redzams Dienvidu 
krusta zvaigznājs; masta galā spīd un 
laivu vada auseklītis. Karogs darināts 
pēc koristes Zintas  Zvaigznes meta. 
2018. gadā karogs lepni staigāja pa 
Rīgas ielām Dziesmu Svētku gājienā, 
kuram sekoja Dziesmu laivas koristu 
kontingents.

Tradīcijas – vecas un jaunas no-
briest un veidojas tāpat, kā gada gre-
dzeni koka stumbrā. Tradīcijas sākas 
serdē, un katrs gads koka mūžā pienes 
jaunas iezīmes un krāsas. Kora mūžā 
krāsas veido diriģenti, koristi, dzies-
mas, koncerti, tradīcijas un kopēji pie-
dzīvojumi.

Imantdienas sarīkojums Tālavā, 
30. jūnijā, kora veltījums Imanta Kal-
niņa populāro dziesmu klāstam, būs 
jauna krāsa. Latvijā Imantdienas jau 

sena tradīcija kopš 1977. gada, kad 
Piebalgā notika pirmais brīvdabas 
koncerts ar viņa mūziku. Tagad kon-
certs notiek ik gadu Cēsu pils parkā. 
Kalniņš ir skolots klasiskā mūzikā, 
bet vislabāk pazīstams rokmūzikas 
un popmūzikas žanros. Šajā koncertā 
koris atskaņoja piecas Imanta Kalniņa 
kompozīcijas.

Dziesma, ar ko tu sācies (V. Kalni-
ņa vārdi) bija laba, mierīga ievaddzies-
ma, kura aizrāva ar savu romantisko 
raksturu. Koris, 28 dziedātāju sastāvā, 
ar iepriecinoši pieaugošu vīru skaitu, 
Jūlijas  Folijas klavieru pavadījumā, 
izpildīja šo darbu ar labu dikciju un 
vienlīdzību samērā grūtos locījumos. 
Sekoja labi pazīstamā Lilioma dziesma 
(M. Čaklā vārdi). Šķita, ka basos into-
nācija mazliet kliboja, teksta nedrošī-
bas dēļ.

Pilsēta, kurā piedzimst vējš 
(M. Čaklā vārdi) ir viena no Im. Kalni-
ņa vislabāk pazīstamākām dziesmām, 
kura tapusi par Liepājas oficiālo him-
nu. Viņi dejoja vienu vasaru (M. Čak-
lā vārdi) koris izpildīja vareni un pat 
dabūja atkārtot. Ievas Daenke flautas 
ievads bija valdzinošs, bet diemžēl 
Dailas  Šmitas un Matīsa Reinhar-
da solo dziedājumi pazuda. Viņiem 
abiem ir liriskas, patīkamas balsis, bet 

vajadzēja tās pastiprināt. Varbūt trūka 
mikrofona lietošanas tehnika. Katrā 
ziņā, trūka izbalansēts skaļums starp 
instrumentālo pavadījumu, kori un 
balsīm.

Beidzamā kora dziesma bija Ceļš 
uz mājām – fināla dziesma no k/f 
„Sprīdītis“. Šai dziesmai ir skaisti 
niansēti vārdi, kurus var saprast vai-
rākos līmeņos, un samērā vienkārša 
meldija. Šoreiz arī flauta smeldzīgi 
dziedāja līdzi balsīm, un sniegums bija 
skaists.

Imantdienu brīvdabas rokkoncer-
tos uzstājas dažādas grupas, kuras 
atskaņo komponista darbus dažādos 
stilos. Tā arī šodienas programma bija 
sastādīta, lai parādītu Imanta Kalniņa 
dziesmu daudzveidību.

Viesis no Melburnas, Ivars Štubis, 
dziedāja četras dziesmas (Betas dzies-
miņa, Es šodien jūku prātā, Bimini un 
Lūgšana), spēlējot savu ģitāru. Šīm 
dziesmām patiesi vajadzēja meistarī-
gu pavadījumu, kā pats Ivars atzinās, 
jo ritmi nemanāmi mainās, un balss 
apjoms dažās vietās ir ļoti plašs. Ivara 
sniegums bija sirsnīgs un iejūtīgs.

Sekoja pārsteigumi. Nezināju, ka 
Adelaidē atrodas tik daudz talantīgu 
dziedātāju: divas jaunas pusaudzes – 
Kristiāna Rumpe un Stella Karda-
sova,  nesen no Amerikas pārcēlusies 
Zinta  Rūtiņa,  kura ne tik vien jau 
iestājusies koristu ierindā, bet kopā 
ar vēl vienu jaunadelaidieti (Domi-
nic  Kelly) uzstājās ar solo dziesmu, 
nodziedot Im. Kalniņa Tā. Citā žanrā, 
tautas tradicionālās dziedāšanas teicē-
jas balsī, Zanda Šulca iepriecināja ar 
B. Martuževa Rakstu rakstus. Grupa 
Četri kaķēni (Matīss Reinhards, Da-
vid Orchard un Kārlis Daenke) izpil-
dīja instrumentālos pavadījumus.

Diriģente Lilita Daenke, Imants Kronītis un koris „Dziesmu laiva“.
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Sarīkojuma publika.
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Šogad Jāņu svinēša-
na turpinājās vairākas 
dienas, kas no dažādām 
straumēm saplūda vienā 
lielā svētku upē – Jāņos!

Pinam vainagus
Pirmā kopā sanākšana bija ceturt-

dien, 20. jūnijā, pa dienu, kad Ciema 
ļaudis pina Jāņu vainagus. Ingrīda 
Houka (Hawke) bija sarūpējusi mil-
zu klēpjus ar dažādu krāsu ziediem. 
Tie gan nebija saplūkti Melburnas 
pļavās, bet iegādāti kādā no tuvumā 
esošiem ziedu veikaliem. Tad ieradās 
Daila, kas atveda zaļus zarus, kas ļoti 
līdzinājās ozola zariem, bet tomēr bija 
kādi vietējie ozoli. Sanākušās saim-
nieces un daži kungi vainagu pīšanai 
ķērās klāt ar tik lielu degsmi – tā, ka 
vienas stundas laikā visi sagādātie 
ziedi un zaļumi bija pārtapuši dau-
dzos vainagos. Neviens uz istabām 
neposās, jo šajā drēgnajā lietaina-
jā dienā sildījās pie līgo dziesmām, 
siltas tējas un jaukajām nodarbēm – 
vainagu pīšanas, sarunām un jokiem. 
Tad nu, lai iesāktais darbs turpinātos, 
daži no Ciema darbiniekiem cēlās un 
devās meklēt Jāņu zāles mūsu pašu 
Ciema dārzos.
Ziemas saulgrieži – vakarā pēc 
vainagu pīšanas

Diena bija apmākusies, auksta un 
lietaina, bet tas nenobiedēja mana dēla 
Mārtiņa Austrālijas skolas skolotājus, 
vecākus un bērnus, un mums visiem 
piecos vakarā bija jāpulcējas kādā vie-
tēja lauku sētā, kur tika svinēti Ziemas 
saulgrieži, kas astronomiski iestājās 
tieši ceturtdienas vakarā, kad šajā pus-
lodes pusē bija visīsākā diena un vis-
garākā nakts.

Manas bažas, raugoties lietainajos 
padebešos, bija veltīgas, jo, iestājoties 
tumsai, debesis noskaidrojās un pa-
rādījās spožas zvaigznes. Bērni iede-
dzināja iepriekš sagatavotus no papīra 
salīmētus lukturīšus, kuros atradās 
mazās tējas svecītes un, no malas rau-

goties, daudzie skolēni ar degošajiem 
lukturīšiem rokās izskatījās kā jāņtār-
piņi kādā naksnīgā Latvijas pļavā. Tad 
bērni kopā ar skolotājiem dziedāja 
dažādas dziesmas, un vēlāk vecākās 
klases skolēni kopā ar skolotāju aiz-
dedzināja lāpas. Tad, tās rokās turot, 
izdejoja dažādas dejas un vēlāk izvei-
doja lāpu aleju, caur kuru visiem sanā-
kušajiem piedāvāja iet cauri uz pļavu, 
kur no eikaliptu zariem, kas sakrauti 
vienmērīgās kaudzītēs, bija izveidots 
spirālveida aplis, pa kuru ejot nonāca 
līdz centram, kas simbolizēja gaismu.

Tie bija neparasti Ziemas saulgrie-
ži, kas mani apbūra un likās, ka atro-
dos kādā tālā ziemeļu zemē, lai gan 
patiesībā atrados 5 minūšu braucienā 
no savām mājām Briar Hill, tepat – 
Melburnas tuvumā!

Pašiem savs Jānis
Piektdien, 21. jūnijā, Melburnas 

Latviešu ciemā tika svinēti Jāņi, ku-
rus rīkoja Melburnas Latviešu bied-
rības ļaudis. Sarīkojumu vadīja Ive-
ta  Laine. Daži no atnākušajiem bija 
tērpušies skaistos tautas tērpos, un 
nu Ciema ļaudīm labi derēja dienu ie-
priekš pītie vainagi. Anna Švalbe un 
Viktors  Bendrups deklamēja dzejo-
ļus. Cienasts bija gards – Annas sietais 
Jāņu siers, pīrāgi, gardas maizītes un, 

ja kādam bija vēlē-
šanās, varēja sme-
ķēt alutiņu. Jauki, 
ka Latviešu ciemā 
dzīvo Jānis, kurš 
šajā svētku die-
nā tika pie varena 
vainaga!

„Tērvete“
S e s t d i e n a s , 

22. jūnija, rīts 
ausa auksts, un 
brīžiem smidzinā-
ja lietus, kā atgā-
dinot, ka šeit ir ne-
gantā Melburnas 
ziema! Kā manā 

bērnībā teica: Laukā ir saulīte ar zo-
biem! Tad šajā rītā saulīte bija ar ilk-
ņiem, kas tā vien gaidīja iecirst savus 
asos aukstos zobus līdz kaulam kat-
ram drosminiekam, kas līdīs laukā no 
mājas. Bija grūti saņemties un doties 
svinēt Jāņus Tērvetē, bet domājot par 
to, ka mežā tiek kurināti lieli uguns-
kuri, ēkās sprakšķ krāsnīs iemestās 
pagales un saimnieces čakli rosās pa 
virtuvi, sildot skābus kāpostus, kartu-
peļus mundierī un desas... Eh, jābrauc 
vien būs, mūs gaida...!!!

Meklēju skapī vairākus vilnas 
džemperus, kurus visus savilku mu-
gurā un ņēmu līdzi sarūpētās Jāņu 
zāles – kliņģerītes, nopirktas veikalā, 
un kamēliju ziedus no kaimiņmājas 
krūma.

Arī satuntuļoju Mārtiņu. Zābakos 
ievilku vilnas zeķes un ņēmu līdzi vēl 
kādu siltu kārtu, ja nu tomēr kādam 

Mani trīskāršie saulgriežu svinēšanas svētki
Ziemassvētki un Jāņi Melburnā

Skola svin Ziemas saulgriežus.
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Latviešu Ciemā Melburnā. Centrā Jānis Berkāns.
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Anna Švalbe sien Jāņu sieru.
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Sestdien, 2019. gada 
22. jūnijā,  Adelaides 
Latviešu skolas saime 
rīkoja Jāņu svinības 
Dzintaros.

Ap plkst.14.00iem 
jāņabērni sāka pulcēties 
Dzintaru zālājā un pina 

ziedu vainagus, gatavodamies uz tik-
šanos ar 2019. gada Jāņa māti – Daila 
Mohr un Jāņa tēvu – Reini Danci.

Plkst.15.45 visi Jāņu vakara dalīb-
nieki pulcējas grupas fotogrāfijai uz 
Karakalingas skata fona. Pēc tam visi 
devās uz Jāņu vārtiem, kur Jāņamāte 
un Jāņatēvs sagaidīja visus līgotājus ar 
nelielu pārbaudījumu – jāņabērniem 
bija jāatmin sešas mīklas. Kad visas 
mīklas bija atminētas, Jāņamāte ar Jā-
ņatēvu atvēra vārtus, pa kuriem jāņa-
bērni dziedādami ienāca pagalmā, kur 
sākās rotaļas.

Pēc rotaļām visi devās pie pūdeļa, 
kuru šogad uzstādīja Dainis  Skābe 
un Chris Mohr; pūdelis bija uzstādīts 
virs zemes uzbēruma (dirt mound) ne-
tālu no ugunskura.

Jāņatēvs Reinis aizdedzināja pūde-
li un atgādināja līgotājiem par uguns-
drošības noteikumiem, atrodoties 

pūdeļa un ugunskura tuvumā. Viņš 
novēlēja visiem priecīgus un bez starp-
gadījumiem – Jāņus.

Pēc tam visi līgotāji devās uz 
ēdamzāli, kur ilggadējā saimniece 
Mel Skābe un viņas komanda bija pa-
gatavojusi garšīgas ziemas vakariņas: 
žāvētas desiņas un cīsiņus ar kartu-

peļiem, burkāniem un skābiem kā-
postiem. Līgotāji varēja izvēlēties arī 
dažādus salātu veidus un, protams, ka 
neizpalika Adelaidē ceptā rupjmaize.

Jāņabērni pateicās saimniecēm ar 
kopdziesmu; tad sākās loterija, kur 
daudziem arī laimējās ar vinnestiem 
no bagātā loteriju klāsta.

Līgotājiem šogad laimējās ar laiku: 
lai arī pēc vakariņām bija ļoti auksts, 
bet laimīgā kārtā lietus nelija. Jāņamā-
te aizdedzināja ugunskuru, un pēc īsa 
brīža, kad jau liesmas sāka sasniegt 
15 pēdu augstumu, visi varēja sildīties, 
no droša attāluma, protams.

Vēlos pateikties visiem, kuri zie-
doja savu laiku un darbu, lai kopā 
ar Adelaides Latviešu skolu svinētu 
Jāņus. Es laipni lūdzu arī nākamgad 
piedalīties Jāņu svinēšanā Dzintaros, 
kurus, kā jau katru gadu, rīkos mūsu 
skola.

Bildes, ko uzņēma  Eriks  Reuhls 
un Pēteris Strazds un livestrēmu (li-
vestream) var skatīties uz Facebook 
Latvians SA: Everything Latvian in 
South Australia lapā.

Reinis Dancis,
Adelaides Latviešu skolas 

padomes priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“

Jāņu svinēšana „Dzintaros“
Rīkoja Adelaides Latviešu skola

Jāņa māte Daila Mohr un Jāņa tēvs Reinis Dancis.
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Jāņatēvs Reinis Dancis aizdedzina pūdeli.
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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“



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2019. gada 12. jūlijā

Svētdien, 2019. gada  14. jūlijā, 
plkst. 20.00 – plkst. 23.00 Folkklu-
bā ALA Rīgā, Peldu ielā 19 koncertēs 
Kārla Jaudzema un Gints Smukais.

Šajā vakarā, gaidīsim tevi uz lielis-
ku vakaru, nobaudot gardu brīvdienu 
maltīti, kā arī baudot lielisku mūziku, 
ko šajā vakarā radīs Kārla un Gints.

Kārla Jaudzema ir Austrālijā dzi-
musi un augusi latviešu izcelsmes 
vokāliste, kura jau gadiem ir sniegusi 
koncertus Austrālijas pavalstīs. Kārla 

Latviešu Tirdzniecī-
bas Kameras Lielbritā-
nijā (https://lvchamber.
uk/) ir vēl pavisam jau-
na organizācija, kuras 
mērķis ir apvienot un at-
balstīt latviešu uzņēmē-

jus Apvienotajā Karalistē, kā arī veici-
nāt importu-eksportu starp Latviju un 
Lielbritāniju. Kaut arī Tirdzniecības 
Kamera oficiāli savas durvis vēra ti-
kai šī gada 7. februārī, tā ir viena no 
aktīvākajām latviešu organizācijām 
Lielbritānijā, kura rīko ikmēneša tīk-
lošanās pasākumus Izaugsmes dienas.

Tās tiek rīkotas, lai iepazītos, ap-
mainītos ar kontaktiem un pieredzi. 
Tās pulcina ne tikai mazus, vidējus un 
lielus uzņēmējus, vai cilvēkus, kas ti-
kai par savu uzņēmējdarbību vēl domā, 
bet arī ļoti dažādu jomu un industriju 
pārstāvjus. Pasākums ilgst visu dienu, 
un sevī ietver prezentācijas, diskusijas 
un muzikālo priekšnesumu.

10. maijā arī man bija iespēja ieso-
ļot Daugavas Vanagu namā Londonā, 
kur risinājās kārtējās Izaugsmes die-
nas un pārstāvēt, mūs, latviešus, kas 
savas mājas atraduši Globusam otrā 
pusē – Austrālijā un Jaunzēlandē. Lai 

arī vizītes galvenais mērķis bija no-
stiprināt interneta vidē izveidotos kon-
taktus, nekautrējos spert savus pirmos 
soļus uzņēmējdarbībā un pašai par lie-
lu pārsteigumu veiksmīgi un ar zinā-
mu peļņu iztirgoju visu no Jaunzēlan-
des līdzi atvesto Whittakers (Vitakers) 
šokolādi. Pēdējā tāfelīte tika izsolīta, 
un pārdota pa 30 britu mārciņām.

Diemžēl tik spīdoši negāja ar manu 
personīgo prezen-
tāciju par Bailēm 
Publiski Uzstāties. 
Paradoksāli, biju 
manāmi uztrauk-
sies, tomēr arī to 
atvedu mājās kā 
pieredzi, no kuras 
mācīties.

Citas uzstā-
šanās norisinājās 
ievērojami veik-
smīgāk, un atmiņā 
visvairāk ir pali-
kusi apvienības 
Bērzes Strazdi 
prezentācija, kas 

ietvēra informāciju par viņu darbību, 
gan labdarības jomā, gan par Jāņu 
festivālu Lielbritānijas latviešiem, kas 
norisinājās no 21. līdz  23. jūnijam. 
(Vairāk informācijas šeit: https://www.
strazdi.co.uk/strazdufestivals2019).

To, ka organizācija vēl ir tikai attīs-
tības stadijā un ir lietiņas, ko varētu uz-
labot, atzīt paši veidotāji. Tomēr nevar 
noliegt, ka Izaugsmes dienas ir vieta, 
kur var rast kontaktus. Personīgi man 
vislielākā vērtība, ko no šī pasākuma 
paņēmu, ir satiktie un iepazītie cilvē-
ki. Kā ziedi, kas kārtīgi sasieti, svaigi 
salasītā Jāņu pušķī, viņi ir ļoti dažādi, 
katrs ar savu pieredzi un personību, 
darbības jomu, kuru pārstāv, un kopīgi 
viņi veido neatkārtojamu buķeti, kuru 
vizītkartes es atvedu uz Jaunzēlandi. 
Domāju, ka nākotnē ar dažiem amat-
niekiem sazināšos un uzaicināšu uz 
sarunu speciāli laikrakstam Latvietis, 
jo viņu darbi, iespējams, varētu radīt 
interesi arī mums, Austrālijas un Jaun-
zēlandes tautiešiem.

Ilze Baiža
speciāli laikrakstam „Latvietis“

„Izaugsmes Dienās“ Londonā
Ciemojoties Latviešu Tirdzniecības Kameras Lielbritānijā
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Centrā Ilze Baiža.
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Melburniete Kārla Rīgā
Koncertēs Folkklubā „ALA“

Kārla Jaudzema. FO
TO

 A
nd

re
js

 Ja
ud

ze
m

s

 
Turpinājums 11. lpp.



Piektdien, 2019. gada 12. jūlijā Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

Liepu ziedu smar-
žu sestdienas rītā saju-
tu pie Cēsu stacijas it 
stipri, citugad tas noti-
cis kādu nedēļu vēlāk. 
22. jūnijā te atzīmēja 
100gadi kopš igauņu un 
latviešu karavīru sma-

gajām 1919. gada vasaras cīņām pret 
landesvēristiem un vācu brīvkorpusu. 
Igauņus kā pirmos pieminēju, ne tikai 
ievērojot alfabētu. Viņu spēki bija sa-
līdzinoši lielāki. Latvijas armiju (ofi-
ciāli tā izveidota vēl pāris nedēļas vē-
lāk) šeit pārstāvēja daļa no Cēsu pulka, 
pārējie Ziemeļlatvijas brigādes vīri at-
radās Latgales frontē pret lieliniekiem, 
arī citās Vidzemes vietās. Kurzemes 
brigāde, kas vēl pirms mēneša kopā ar 
landesvēristiem karoja Rīgas virzienā, 
gatavojās cīņām Latgalē.

Tā nu svinīgajos pasākumos līdzās 
stāvēja Latvijas prezidents Raimonds 
Vējonis un Igaunijas prezidente 
Kersti Kaljulaida. Taču man zīmīgi 
likās tas, ka uzrunā pie stacijas Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs lasīja izvilkumu no sava 
vectēva, Cēsu pulka skolnieku rotas 
dalībnieka Jāņa  Rozenberga  (1901-
1966) atmiņām. Dzimšanas gads rāda, 
ka puisis tolaik nebija obligātā iesau-
kuma vecumā, tātad brīvprātīgais 
kā lielākā daļa Cēsu skolnieku rotas 
jauniešu. J. Rozenbergs vēlāk mācījās 
Mākslas Akadēmijā; ar viņa līdzdalī-
bu trīsdesmito gadu beigās Cēsīs tapa 
piemineklis skolnieku rotai.

Divreiz celts 
Uzvaras pieminek-
lis Cēsu Vienības 
laukumā. Pirmais, 
arhitekta Paula 
Kundziņa projek-
tētais, nostāvēja no 
1924. – 1951. ga-
dam. Tā līdzi-
nieks atjaunots 
1998. gadā. Atšķi-
rībā no pirmā, tam 
uzraksti latviešu 
un igauņu valo-
dā, divdesmitajos 
gados kaimiņu 
valsts palīdzība ne 
vienmēr pietiekoši 
pieminēta. Igau-
ņi Cēsu kaujas vērtē par smagākajām 
savas zemes brīvības cīņās. Šodienas 
pieminekļa priekšā laukums lielāks 
nekā pirms 95 gadiem – ir citas trans-
portlīdzekļu vajadzības. 22. jūnijā lau-
kumā notika armijas parāde, kurā pie-
dalījās ne vien latviešu un igauņu vīri, 
bet arī pārējo NATO valstu Latvijā 
izvietoto karaspēka vienību pārstāvji, 
pēc tam turpat notika svētku koncerts. 
Savukārt Rīgas ielā varēja skatīties 
dažādas ainas no cēsenieku un karavī-
ru piedzīvotā pirms 100 gadiem. Rožu 
laukumā jaunieši stāstīja, kā tie šodien 
uztver senos notikumus.

Vēlā pēcpusdienā Pirtsupītes gra-
vā starp Pils parku un Cēsu slimnīcu 
tika izspēlēta kauju rekonstrukcija. 
1919. gada jūnija sākuma un priekšjā-

ņu notikumi bija saspiesti pusstundā, 
ietverot gan zaudējumus, gan uzvaru. 
Turpat blakus Cēsu Lejas kapos atro-
das 1927. gadā pēc Augusta  Jullas 
projekta atklātais piemineklis Pirmajā 
pasaules karā un brīvībās cīņās kri-
tušajiem. Satiku tur fotovēsturnieku 
Pēteri  Korsaku; viņš atcerējās, kā 
pirms 30 gadiem kompartijas komitejā 
iestājies par pieminekļa atjaunošanu 
sākotnējā skatā.

Bet pie stacijas uz rezerves slie-
dēm jau nedēļu apskatei stāvēja no 
Igaunijas atceļojušais bruņuvilciena 
atdarinājums – lokomotīve un četri 
vagoni. Līdzīgam vilcienam nozīmīga 
loma bija cīņās pirms 100 gadiem.

Indulis Zvirgzdiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Cēsīs ziedēja liepas...
Atzīmē Cēsu kauju simtgadi

Pie Cēsu stacijas. Priekšā no kreisās: Cēsu novada do-
mes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Igaunijas prezidente 
Kersti Kaljulaida un Latvijas prezidents Raimonds Vējonis.

FO
TO

 In
du

lis
 Z

vi
rg

zd
iņ

š

Bruņuvilciens no Igaunijas.
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Vīri, kas vēlāk piedalījās kauju rekonstrukcijā.
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tic, ka mūzika spēj vienot cilvēkus, un 
mūzika viņai ir īpaši svarīgs un nozī-
mīgs tilts starp Austrāliju un Latviju. 
Austrālijā viņa bieži iepriecina tautu 
ar mūsdienu latviešu populāro mūzi-
kas sniegumu, atdarot dziesmas, kā 
piemēram, Astronaut, Aija Andrejeva 
un Nora Bumbiere. Tauta ir iedvesmo-
ta par to, ka dabū piedzīvot visjaunāko 

mūziku no Latvijas dzīvā formā. Bet 
mūzikas tilts ir ar diviem virzieniem, 
un šajā vakarā Kārla ciemosies pie 
mums no Austrālijas un prezentēs ne-
vis tikai populārus latviešu koverus, 
bet arī viņas vismīļākās dziesmas, 
kas ir populāras Austrālijā, piemēram, 
Beyonce, Etta James un Sara Bareilles.

Kā tālāku apliecinājumu mūzikas 
vienojošam spēkam, Kārlai šajā va-
karā pievienosies pazīstamais Rīgas 
ģitārists Gints Smukais, aprakstīts kā 

viens no spilgtākajiem jauniem ģitā-
ristiem, kas darbojās akustiskas ģitā-
ras lauciņā.

Kopā Kārla un Gints sagādās 
skanīgu, daudzpusīgu, mūsdienu pie-
dzīvojumu, kas atspoguļos populāro 
mūziku gan Latvijā, gan Austrālijā. 
Sniegums ne tikai izcels Kārlas silto 
tembru un Ginta augstvērtīgo ģitār-
spēli, bet arī uzsvērs muzikālo vieno-
tību pasaules mērogā.

Gunta Jaudzema

Melburniete Kārla Rīgā
Turpinājums no 10. lpp.
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da viedokli, ka manifesta izveidi jāuztic kultūras jomas 
personībai. Manifestu plānots sagatavot pirms mākslinie-
cisko koncepciju konkursa izsludināšanas, kas paredzēta 
2019. gada otrajā pusē.

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku māksli-
nieciskās padomes sastāvu, atbilstoši Dziesmu un deju 
svētku likuma 8. panta septītajai daļai, veido Dziesmu un 
deju svētku padomes māksliniecisko nozaru eksperti, kā 
arī pašvaldību kultūras centru un nevalstisko organizāciju 
pārstāvji.

Nākamo svētku Mākslinieciskajā padomē darbojas 
nozaru eksperti: Santa  Laurinoviča,  Zanda  Mūrniece 
(deja), Jānis Puriņš (pūtēju orķestri), Ilze Rimicāne (tau-
tas lietišķā māksla), Iveta Tauriņa (tautas mūzika), Māra 
Mellēna (tradicionālā kultūra), Jēkabs Jančevskis (profe-
sionālā mūzika). Pašvaldību kultūras centrus pārstāv Toms 
Upners, nevalstiskās organizācijas – Mārīte  Puriņa. 
Mākslinieciskās padomes uzdevums ir rūpēties par svētku 
māksliniecisko kvalitāti, izskatīt un pieņemt lēmumus ra-

došajos un mākslinieciskajos jautājumos.
Lana Kazlauskiene,

Sabiedrisko attiecību speciāliste,
Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Romāns Vanags
Turpinājums no 1. lpp.

Romāns Vanags.
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Universitātē un maģistra grādu starp-
tautiskajā politikā Džona Hopkinsa 

Universitātē Vašingtonā. Rolands 
Lappuķe ieguvis Strasbūras Universi-
tātes doktora grādu neirozinātnē. Ieva 
Siliņa ieguvusi Latvijas universitātes 
maģistra grādu vadībzinātnē. Jurģis 

Klotiņš ieguvis Latvijas Kultūras aka-
dēmijas humanitāro zinātņu maģistra 
grādu kultūras menedžmenta nozarē.

LV Prezidenta kanceleja
9.07.2019.

Valsts prezidenta darbība
Turpinājums no 3. lpp.

pavadījumus. Mēs kopīgi mācāmies 
un ceram, ka mūsu nākamā paaudze 
arī turpinās veltīt sirdi un dvēseli kora 
mākslas attīstīšanā Austrālijā. Koru 

svētki ir tas moments, kad mēs sanāk-
sim kopā un smelsim iedvesmu, apmā-
cību un padomu no LV virsdiriģenta 
Ivara Cinkusa.“

Priecāsimies redzēt plašu pub-
liku krāšņajā Koru svētku koncertā, 
Melburnas Latviešu namā svētdien, 

21. jūlijā, plkst. 14.00!
Ik viens ir mīļi aicināts pakavēties 

dziesmotā gaisotnē, kopīgi izjust lat-
viešu dziesmas dvēselisko spēku!

Anita Andersone,
„Koru svētku“ koordinatore

Laikrakstam „Latvietis“

Koru dienas Melburnā
Turpinājums no 4. lpp.

vijas dzīvojošos latviešu un latviešu 
izcelsmes jauniešus. Seminārs ir pare-
dzēts jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 
gadiem. 2x2 organizēšana ir balstīta 

uz brīvprātības principa – visi, apmē-
ram, 20 organizatori to dara brīvprā-
tīgi. Tieši no 2x2 semināriem 20. gs. 
80. gados radās pazīstamās ģimeņu 
nometnes 3x3.

2x2 semināri notiek vairākas reizes 
gadā, un jau šā  gada  jūlija  beigās 

norisināsies 2x2 seminārs Latgalē. 
Papildu informācija par 2x2 kustību: 
http://2x2pasaule.lv/

Aiga Veckalne

* http://2x2pasaule.lv/files/lgbt-
nostaja.pdf

„2x2“ Kanādā ...
Turpinājums no 6. lpp.

Sen jau Adelaidē nenotiek tās sau-
camās Muzikālās pēcpusdienas, ku-
ras rīkoja Latviešu biedrība, mūzikas 
skolotāji un skola. Ir apsveicami, ka 
Lilita prot savervēt jauniešus un tiem 

dod iespēju uzstāties un attīstīt savas 
spējas.

Sarīkojums bija labi apmeklēts, 
un pēcpusdiena noritēja patīkamā 
gaisotnē. Sumināja Imantus, kuriem 
1. jūlijā vārda diena, bet tikai vienu 
varēja atrast –  Imantu Kronīti. Lai-
kam Imants vairs nav populārs vārds! 

Bija kafijas galds, loterija un kop-
dziesmas.

Lai latviešu dziesmas mīlestība 
un draudzības vēl ilgi uztur Dziesmu 
laivu, un auseklītis to vada uz gaišu 
nākotni.

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“

Imantdienas Adelaidē
Turpinājums no 7. lpp.

salst. Diena noskaidrojās, visus aplai-
moja liesa saulīte, un Jāņu svinēšana 
arī šeit varēja sākties. Daudzas saim-
nieces ķērās pie vainagu pīšanas, pa-
mācot prasmēs, kā Austrālijā var uzpīt 
vainagu, kad puķu kāti ir cieti kā zari 
vai koki, un parasti šīs sarunas aiz-
vijās līdz bērnu dienu atmiņām, kad 
daudzas no mums bija pavadījušas lai-
ku puķu pļavās Latvijā, plūcot jāņuzā-
les, kur vainagus pina izmantojot vien 

pļavas veltes, puķu kātus tinot riņķī 
ap puķu kātiem, un stiprinājumam iz-
mantoja garās smilgas.

Laiks ritēja nemanot, un pienāca 
laiks dziesmām, rotaļām, apdziedā-
šanai, pusdienošanai, lēkšanai pāri 
ugunskuram un citām lietām.

Bērniem – peļķēs bradāšanai, 
ugunskura bakstīšanai, vizināšanos 
ķerrā un visādām citām darbībām, kas 
piestāv, turoties blakus ugunskuram 
lielo uzraudzībā. Mājās braucot auto-
mašīnā logi svīda ciet,un ne tāpēc, ka 
kāds būtu smeķējis alu, bet no dzīvās 

uguns, ko katrs bija uzņēmis sevī.

Latvijā sāk līgot
Svētdien klausījāmies Latvijas 

radio, kur vienā laidā spēlēja līgo 
dziesmas un apķērām, ka Latvijā tikai 
sāk līgošanu, un kur vēl priekšā Jāņu 
nakts!?

Nu lai viņiem labi līgojas, vien 
domās vēlējām! Mēs jau svētkus šajā 
puslodes pusē esam svētījuši un varam 
mierīgi doties gulēt!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Mani trīskāršie saulgriežu...
Turpinājums no 8. lpp.
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Barga ziema 
Pomerānijas 
„maisā“

Esam Somminā (pol. 
Sominy) – mazs ciemats 
prāva ezera malā, 75 km 
dienvidrietumos no Dan-

cigas. Stāvoklis ir krietni mainījies, kopš 
atstājam Pomerāniju septembrī. Pa šo 
laiku sarkanarmija ir iekarojusi Aus-
trumprūsiju un gandrīz visu Poliju un 
sasniegusi Oderas upi. Vācu armija, kas 
kādreiz bija iekarojusi gandrīz visu Eiro-
pu un Krievijas rietumu daļu, tagad bija 
smagi piekauta, noasiņojusi un noplici-
nāta. Pomerānija ir maisā – vienā pusē 
jūra, otrā pusē frontes līnija, kas stiepjas 
no Elbingas (Elbing / Elbląg), 50 km aus-
trumos no Dancigas, caur Šneidenmīlei 
(Schneidemühl / Pila) un Pozenei (Posen 
/ Poznań) līdz Kistrinai (Küstrin / Kostr-
zyn nad Odrą) rietumos. Ir barga ziema; 
zemi klāj bieza sniega kārta, un ezers ir 
aizsalis. Mums nav ziemas uniformas, 
nav pat kārtīgs mēteļa.

Mūs izmitina tukšajās lauksaimnie-
cību ēkās. Manai vienībai iedalīts liels 
šķūnis, kurā ir trīsstāvu lāvas un čugu-
na krāsniņa šķūņa vidū. Šķūņa sienās ir 
šķirbas, kuras lāpām, cik varam, paši. 
Prasās pēc pirts, vai vismaz baļļas kar-
sta ūdens, lai nomazgātos; nav jābrīnās, 
ka visiem piemetušās utis. Salst; drū-
zmējamies ap krāsniņu, lai sasildītos. 
Ak, cik jauki bija gulēt gultiņās, tīrajās, 
siltajās Jozefštates kazarmu istabās! 

24. decembra vakarā sapulcēja-
mies pagalmā ap ugunskuru. Mācītāja 
sludinātā evaņģēlija prieka vēsts mūs 
neiepriecina. Bēdīgi skan mūsu svētku 
dziesmas. Kur ir miers virs zemes un 
cilvēkiem labs prāts?

Ziemassvētku diena ir brīva. Šķūnī 
ir eglīte ar diezin kur sadabūtām svecī-
tēm. Vakarā saņemam mēriņu degvī-
na, un dažs pie eglītes nodeklamē 
kādu dzejoli. Gandrīz tāda kā svētku 
sajūta... vai tikai atblāzma no pagāju-
šām skolas eglītēm dzimtenē?

Otrā dienā aizeju pastaigāties pa 
aizsalušo ezeru. Prātā nāk trīs draisku-
līgi, dzīvespriecīgi pārīši, ģimnāzisti, 
kuri bezbēdīgi slidinājās, slidoja un de-
joja uz aizsalušā Viļakas ezera tikai ne-
pilnu gadu atpakaļ. Kur tagad viņi? – 
izkliedēti kā sniega pārslas putenī.

Armijas apgāde ir tikko spējīga 
darboties; iztiekam no lauku virtuves 
katlā vārītas šķidras sakņu vai graudu 
zupas; sausā pārtika pienāk reti un ne-
regulāri. Paiet vairākas dienas, līdz sa-
ņemam apbruņojumu; nu jau vecmo-
dīgas kļuvušas vācu armijas šautenes 
(98K Mauser, piecu patronu, ar roku 
darbināmu aizbīdni katram šāvienam).

Drīz pēc jaungada ierodas 70 bēdī-
ga paskata zirgi (trūkst degvielas, lai 
pārvietotu lielgabalus ar spēkratiem). 
Nu ar steigu ceļam zirgiem staļļus; 
nekādām kaujas apmācībām virs nav 
vaļas! Uzrodas arī ar zirgiem vedamie 
vieglie lielgabali (10.5cm leichte Feld-
haubitze, leFH18).

22. janvārī uz fronti dodas divīzi-
jas štāba un pirmā rota, un 27. janvārī 
sniegputenī soļojam arī mēs. Ceļā man 
kļūst nelabi: sāp galva, kakls un mus-
kuļi, drebina drudzis, uznāk nespēks. 
Ambulancē ārsts mani izmeklē, izmērī 
temperatūru un tad izņem no ierindas 
un ievieto lazaretes vilcienā. Tā sākas 
garākais un neparastākais brauciens ar 
vilcienu manā mūžā.

Vilciens sastāv no preču vagoniem 
ar lielām slīdošām durvīm sānos un 

mazu ventilācijas lodziņu sienā pie jum-
ta. Smagāk ievainotie guļ uz nestuvēm, 
bet pārējie sēžam vai guļam uz grīdas. 
Mums jātiek ārā no Pomerānijas maisa, 
un vienīgais ceļš uz rietumiem ir gar 
pašu jūrmalu. Un tā vilciens brauc caur 
Köslin (Koszalin) un Kolberg (Kolobr-
zeg) un tad nogriežas uz iekšzemi uz 
Gollnow (Goleniow) ziemeļaustrumos 
no Stettin (Szczecin), tad pāri Oderas 
upei, un mēs esam no maisa ārā! Nu 
jāatrod kāda lazarete prom no frontes, 
kur vēl ir vietas izmitināt mūsu vilciena 
kravu. Virzīties nav viegli. Vilciens bie-
ži apstājās uz sānu sliedēm, lai palaistu 
garam ešelonus uz fronti. 6. februārī, iz-
braukuši cauri Berlīnei, nonākam Wit-
tenbergā (apm. 100 km dienvidrietumos 
no Berlīnes), bet tad vilciens dodas at-
pakaļ uz Berlīni. No turienes mainām 
kursu dienvidu virzienā līdz Drēzdenei, 
tad dienvidrietumu virzienā caur Chem-
nitz, Plauen, Hof un Kulmbach, līdz 10. 
februārī sasniedzam Bad Neustadt am 
Saale. Pēc Pomerānijas ziemas un naba-
dzības šī vieta liekas kā paradīze – laiks 
ir rudenīgi mērens, sniega nav. Kūrorta 
pilsētiņa ir karā neskarta, pašā Vācijas 
centrā, apmēram, 100 km austrumos no 
Frankfurtes, tālu no frontes. Lazaretes 
ēka ir glīta. Plašajās palātās rindojās ēr-
tas, mīkstas gultas ar tīriem palagiem 
un segām. Čaklās medmāsas, zili-baltās 
uniformās, pienes mums garšīgas, sātī-
gas maltītes. Diemžēl man un dažiem 
citiem šī paradīze ir jāatstāj. Mani iz-
meklējis, ārsts paskaidro, ka biju sasli-
mis ar cūciņām, bet tagad esmu izvese-
ļojies un derīgs kara kalpībai.

Niks
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Zēna odiseja no Viļakas Latvijā līdz Blombergai Vācijā
Dēkains pārtraukums ģimnāzista izglītībā (4)
Trešais turpinājums. Sākums LL546, LL547, LL548.

Fronte 1945. gada 1. janvārī.
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Fronte 1945. gada 1. februārī.

FO
TO

 U
S 

A
rm

y 
M

ap
 S

er
vi

ce



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2019. gada 12. jūlijā

II
Kopējo labumu rada daudzas pa-

audzes. Mēs esam tikai daļa no šīs 
paaudžu ķēdes. Mūsu valsti mēs esam 
saņēmuši mantojumā no iepriekšējām 
paaudzēm, kuras to ir izcīnījušas un 
uzbūvējušas. Sava valsts – tā ir vērtī-
ba, vērtība pati par sevi.

Bet kopējam labumam ir arī nākot-
nes dimensija. Mūsu uzdevums ir nodot 
mūsu valsti nākamajām paaudzēm labā-
ku, nekā mēs to saņēmām. Sava valsts ir 
pastāvīgi jāpielabo, jāatjauno, jāmoder-
nizē, lai tā būtu ilgspējīga. Tas ir mūsu 
pienākums vēstures priekšā. Kopējais 
labums kā politikas fokuss, atbildība 
par nākamajām paaudzēm, ilgstpējība 
kā politikas mēraukla ir nostiprināta 
Satversmes Ievadā. Tas ir modernai, 
ilgtspējīgai valstij raksturīgs domāša-
nas veids. Tas pagaidām atspoguļots vēl 
tikai nedaudzu valstu konstitūcijās. Arī 
šajā ziņā mēs varam būt lepni par mūsu 
Satversmi, kas ir Eiropā vecākais, bet 
vienlaikus tālejoši un atbildīgi uz nā-
kotni vērsts mūsu valsts pamatlikums.

III
Godātie deputāti!
Ir trīs virzieni, par kuriem kopējā la-

buma vārdā es gribu domāt un pārlieci-
nāt savas prezidentūras gados. Es būšu 
pateicīgs par jūsu atbalstu un sadarbību. 
Šie virzieni ir: solidaritāte, piederība un 
moderna, ilgtspējīga valsts.

Par solidaritāti. Mēs visi zinām, ka 
Latvija ir viena no visnevienlīdzīgā-
kajām valstīm Eiropas Savienībā. Tas 
nav pēkšņs negadījums, bet gan ielaista 
slimība daudzu gadu garumā. Šveices 
jaunajā, 2000. gada konstitūcijā ir vār-
di, kas man šķiet ļoti trāpīgi: Tautas 
stiprums tiek mērīts ar to, kā klājas tās 
vājākajiem locekļiem. Mūsu Satversmē 
tā pati doma ir izteikta citiem vārdiem, 
kā atbildības un solidaritātes ideja. 
Gudra solidaritātes politika nav vienīgi 
ienākumu pārdale. Gudra politika rada 
vienlīdzīgas iespējas ar darbu gūt ienā-
kumus. Un solidaritātē iekļaujas jomas, 
kuras nevar mērīt kā ienākumu/izde-
vumu bilanci. Es aicinu mūs visus kopā 
veidot ilgtermiņa solidaritātes politiku.

IV
Par piederību.
Kolēģi!
Cilvēka dzīves kvalitāte sevī ne-

apšaubāmi ietver arī piederību, iesaisti 
savā sabiedrībā, savā vidē. Piederības, 
nacionālās identitātes loma globalizāci-
jas laikmetā aug. Tā ir pretstats globali-
zācijas atsvešinātībai. Lai gan tas ir neie-
rasti, bet pie identitātes es šeit pieskaitu 
arī cilvēka respektu pret dabu, saudzīgu 
attieksmi un atbildību pret to, kas mums, 
latviešiem, ir raksturīga kultūras iezīme. 
Mūsu piederība latviešu nācijai, kuras 
valodā, kultūrā un vēsturiskajā atmiņā 
mēs sevi atpazīstam, ir priekšnosacī-

jums Latvijas valsts pastāvēšanai.
Latvijas nākotnei ir vajadzīga visu 

šeit dzīvojošo cilvēku iesaiste un līdz-
darbība. Latviskā identitāte ir atvērta, un 
tajā ir aicināts piedalīties ikviens Latvi-
jas iedzīvotājs. Un šajā kontekstā ir jāap-
zinās un turpmāk aktīvi jāveido arī divi 
samērā jauni politikas virzieni – demo-
grāfijas politika un diasporas politika.

Latviešu valoda, kultūra, vēstures 
un pasaules izpratne nepieder tikai lat-
viešiem. Ikviens, kas identificē sevi ar 
kādu mazākumtautību, ir laipni aicināts 
iekļauties valsts dzīvē, paralēli saglabā-
jot savu mazākumtautības kultūru, valo-
du un tradīcijas. Tas ir pienesums Latvi-
jas kultūras bagātībai un daudzveidībai.

Latviešu valoda kā valsts valoda ir 
visas Latvijas tautas demokrātiskās līdz-
dalības valoda. Latviešu kultūra – es to 
domāju visplašākā nozīmē – ir mūsu sa-
biedrības kods, mūsu izjūtu un saziņas 
pamats. Latviešu vēstures un pasaules 
izpratne sakņojas mūsu pieredzē. No tās 
izriet arī secinājumi mūsdienām. Cita 
starpā, gribu uzsvērt, ka mums vēl ir 
jāveic nopietns nesenās vēstures – it se-
višķi okupācijas laika – izvērtējums no 
demokrātiskām, politiskām un morālām 
pozīcijām. Es uzskatu, ka latviskumam 
ir jāpiedod plašāks, dziļāks, spēcīgāks 
saturs nekā ikdienā par to pierasts do-
māt. Mūsu saknes balstās valodā un 
kultūrā, bet modernajam latviskumam 
arvien nozīmīgāka kļūst arī nākotnes 
dimensija. Tur iekļaujas gan mūsu vēr-
tībās balstītā identitāte, gan uz mūsu 
nākotni vērstās domas, projekti, ideāli.

V
Dārgie tautieši!
Piederībai ir arī plašāka dimensija. 

Mēs esam neatņemama Rietumu pa-
saules un Eiropas daļa – un nevis kāds 
tilts starp Rietumiem un Austrumiem. 
Šo metaforu es kategoriski noraidu. 
Latvijas armija, kurai pirms divām 
dienām apritēja 100 gadi, kopā ar mūsu 
partneriem dalās kopīgajā atbildībā 
par mieru un drošību Eiropā un aiz tās 
robežām. Mūsu atbildīgā līdzdalība 
NATO kopīgajā drošības sistēmā ir ne-
susi augļus, būtiski palielinot drošības 
līmeni Latvijā un visā reģionā.

VI
Godātie deputāti!
Latvijai nākamajā desmitgadē ir jā-

kļūst par modernu, ilgtspējīgu Ziemeļ-
eiropas valsti. Par valsti, kura pasaules 
salīdzinājumā atsevišķās jomās pat pie-
derētu pie pasaules līderēm, kura varē-
tu būt paraugs citām valstīm. Tādas ie-
spējas ir. Mums tikai jāprot tās īstenot.

VII
Mana vīzija par Latviju kā moder-

nu, ilgtspējīgu valsti – un tā ir reāla vī-
zija! – vispirms nozīmē, ka ir izlēmīgi 
jānovērš, jāmazina jau visiem zināmie 
pastāvošie trūkumi. Ir jāņem rokās slota 
un jāizmēž māja. No tiem mēsliem, kas ir 
sakrājušies trīsdesmit gados, kas velkas 
mums līdz, un kas mūs šodien šķir no 
augsti attīstītas, tiesiskas demokrātijas, 
piemēram, krāpšanās iepirkumos, par-
tiju atkarība no ziedotājiem, korupcija, 
nodokļu nemaksātāji, kur blēži saņem 
daļu no kopējā labuma, bet nepiedalās tā 
vairošanā, ēnu lobijs un tamlīdzīgi. Šā-
das visiem sen jau apnikušas nejēdzības 
ir apnikušas un godprātīgos pilsoņos 
rada rūgtumu pret valsti. Un principā 
ir arī sen jau zināms, kā šādas problē-
mas ar tiesiskiem līdzekļiem var risināt. 
Tiesiskumā nav iespējams kompromiss. 
Protams, šīs problēmas pilnībā izskaust 
diez vai varēs. Taču ievērojami mazināt 
to traucējošo ietekmi uz mūsu sabiedrī-
bu, tas noteikti ir iespējams. Šeit mums 
vajag tik vien kā politisko gribu. Es ai-
cinu visus kopā šo politisko gribu radīt 
un īstenot to dzīvē, lai pēc pāris gadiem 
šie jautājumi vairs nebūtu mūsu sabied-
rības dienaskārtības augšgalā.

VIII
Taču ar to, protams, nepietiek. Lai 

kopējais labums būtu ilgtspējīgs, ir 
nepieciešamas pārdomātas reformas 
nākotnes vārdā. Valdība ir iesākusi 
vairākas pamatīgas reformas – reģio-
nālo reformu, skolu reformu, veselības 
reformu, arī tiesu reformu un citas. Tās 
tiek karsti diskutētas, un demokrātijā 
tas ir normāli un pareizi. Bet ir vēl virk-
ne jomu, kur politikas formulēšana un 

Valsts prezidents – Egils Levits
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

Latvijas Valsts prezidents uzrunā Saeimu.
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Piektdien, 2019. gada 12. jūlijā Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
9. jūlijs
Zaiga, Asne, Asna
1940. SLT aktieris, režisors Jānis Sal-
dums.
1974. latviešu hokejists Kārlis Skras-
tiņš. Gāja bojā 37 gadu vecumā Jaro-
slavļas aviokatastrofā.

10. jūlijs
Lija, Olīvija, Olivers, Odrija
1909. teologs, reliģijas vēsturnieks, 
folkloras pētnieks LZA goda loceklis 
Haralds Biezais.
1919. apvienojot Jāņa Baloža Atseviš-
ķo brigādi ar Jorģa Zemitāna Ziemeļ-
latvijas brigādi, tika izveidota Latvijas 
armija.
1919. Dāvids Simonsons kļūst par Lat-
vijas armijas 1. virspavēlnieku.

11. jūlijs
Leonora, Svens.
1879. tēlnieks, mākslinieks Burkards 
Dzenis. Pirmā Latvijas ģerboņa radī-
tājs; to lietoja līdz 1921. gadam.
1944. Sarkanā armija ieiet Latvijā.
1979. latviešu dziedātājs Lauris Rei-
niks.

12. jūlijs
Indriķis, Ints, Namejs
1794. Lietuva ieņem Liepāju (pēc sa-
celšanās pret krieviem 24.03.)

13. jūlijs
Margrieta, Margarita
Jūras svētku diena (2019)
1934. Latvija apsola līdz 1984. gadam 
nokārtot Rīgas (1914.) parādus Lielbri-

tānijai.

14. jūlijs
Oskars, Ritvars, Anvars
1940. vēlēšanas par okupētās Latvijas 
Saeimu (tikai viens saraksts atļauts), 
beidzas 15.07.

15. jūlijs
Egons, Egmonts, Egija, Henriks, 
Heinrihs
1920. Latvija un Vācija paraksta pa-
gaidu miera līgumu.
1954. filoloģe, tulkotāja AKKA/LAA 
izpilddirektore Inese Paklone.
1969. vokālists, diriģents Ivars Cin-
kuss.
1979. Latvijas politiķis Edgars Jau-
nups.  ■

iespējamās reformas pagaidām ir tikai 
apzināšanās stadijā. Es te minētu parti-
ju finansējuma jautājuma sakārtošanu, 
informatīvās telpas politiku, mediju, it 
sevišķi sabiedrisko mediju daudzvei-
dības un kvalitātes nodrošināšanu, uz 
kvalitāti vērstu izglītības un zinātnes 
politiku, un citas. Arī mūsu izpratne par 
ekonomikas pamatiem ir jāpielāgo mūs-
dienu situācijai. Ekonomika mūsdienās 
ir galaprodukts vairākiem secīgiem 
posmiem: izglītība – zinātne – inovāci-
jas – un tikai tad ekonomika. Modernai 
ekonomikas politikai ir jāsasaista šie 
posmi vienotā ķēdē. Mūsu visu kā pilso-
ņu, Jūsu, godātie deputāti, kā politiķu, 
un arī mans, kā prezidenta, uzdevums ir 
piedalīties šajās reformu diskusijās, lai 
visi kopā nonāktu pie labāka rezultāta.

IX
Mēs, latvieši, ar savām spējām, po-

tenciālu un ar savām idejām varam ne 
vien efektīvi uzlabot Latvijas valsti, 
tātad mūsu pašu dzīves kvalitāti, bet 
principā esam spējīgi un gatavi dot arī 
savu pienesumu Eiropas un pasaules at-
tīstībai. Šis potenciāls līdz šim tika vāji 
izmantots. Lai gan mums ir labas iestrā-
des, tomēr pagaidām visai samērā bāli 
sevi iezīmējam kā līdzdomātājus kopīga-
jā Eiropas un Rietumu intelektuālajā tel-
pā. Latviešu pienesumam mūsu plašāka-
jai piederības telpai – Eiropā, Rietumos 
un pasaulē – ir jākļūst redzamākam.

X
Tādēļ pie manis iezīmētā modernas 

valsts un ilgstpējības virziena pieder 
arī aktīva iesaistīšanās Eiropas un lielo 
globālo jautājumu risināšanā. Tādēļ tā 
ir arī mūsu atbildība, lai Eiropas Savie-
nība atkal atrastu savu ceļu, ko tā pēdē-
jos gados daļēji ir pazaudējusi. Šobrīd 
mēs, Rietumu demokrātijas indivīdam, 
esam nodrošinājuši vislielāko brīvību 

visas cilvēces vēsturē. Taču ar katru 
gadu samilzt jautājums, vai nākotnē 
cilvēks noteiks varu pār tehnoloģijām, 
vai tehnoloģijas – pār cilvēku. Brīvība 
ir raksturīga pilsoniskās sabiedrības 
kvalitāte, savukārt tehnoloģiju sabied-
rībā tā nebūt nav obligāta. Tādēļ mums 
ir jāparūpējas, lai tehnoloģiju attīstība 
šo līdz šim sasniegto cilvēka autono-
miju atkal neapdraudētu. Eiropa sāk 
apzināties šo izaicinājumu skaudrumu, 
taču risinājumu vēl nav. Bet kāpēc tos 
nevarētu piedāvāt mēs – latvieši.

XI
Godātie deputāti!
Šodien, Latvijas valsts pastāvēša-

nas 101. gadā, dodot Valsts prezidenta 
zvērestu, es apzinos, ka esmu pārņēmis 
stafeti no visiem maniem amata priekš-
gājējiem, kuri visi dažādajos mūsu sa-
režģītās vēstures apstākļos ir būvējuši un 
veidojuši šī amata raksturu un nozīmi. 
Šīs vēstures gaitā veidojušās tradīcijas 
dod man spēku un iedvesmu, tagad dot 
arī savu pienesumu to tālākveidošanā. 
Es šodien godinu Valsts prezidenta insti-
tūcijas izveidotāju – mūsu pirmo Valsts 
prezidentu Jāni Čaksti, kurš vienmēr 
stiprinājis demokrātiskās vērtības. Es 
augstu vērtēju Gustavu Zemgalu, viņa 
pieticību un pazemību, kalpojot Latvijai 
augstākajos valsts amatos. Es atceros, 
ka Albertam Kviesim Valsts preziden-
ta amatā līdzi nāca viņa tiesneša darbā 
gūtā dzīves piemēram. Ticība Latvijas 
nākotnei, milzīgas darbaspējas un spēja 
aizraut citus darbam Latvijas labā – tas 
ir labākais, ko varam mācīties no Latvi-
jas pirmā un pēc tam vairākkārtējā Mi-
nistru prezidenta Kārļa Ulmaņa. Valsts 
prezidenta vietas izpildītāji Latvijas 
okupācijas apstākļos – Saeimas priekš-
sēdētājs Pauls Kalniņš un priekšsēdētā-
ja biedrs bīskaps Jāzeps Rancāns – līdz 
mūža galam palika uzticīgi Latvijai, 
iedvesmoja nezaudēt ticību Latvijas at-
dzimšanai. Viņi kopā ar Latvijas diplo-
mātisko dienestu, jo īpaši tā vadītājiem 

sūtņiem Kārli Zariņu, Alfrēdu Bīlmani, 
Arnoldu Spekki un Anatolu Dinbergu, 
iemiesoja Latvijas valstiskuma nepār-
trauktību un saglabāja Latvijas valsts 
rīcībspēju līdz neatkarības atgūšanai.

Esmu pateicīgs Guntim Ulmanim 
par Valsts prezidenta institūcijas atjau-
nošanu Satversmes un Jāņa Čakstes tra-
dīciju garā. Viņš ir pienākuma cilvēks, 
kurš dzimtas asinīs iekodēto uzdevumu 
izpildīja godam. Mani iedvesmo Vairas 
Vīķes-Freibergas pārliecība un spēks 
valsts starptautiskajā reprezentēšanā un 
ārpolitikā. Viņas laikā Latvijas domas 
pasaulē skanēja skaļi un pārliecinoši 
kā nekad agrāk, un Latvija pilnvērtīgi 
atgriezās Eiropā un starptautiskajā arē-
nā. Es patiesi cienu Valda Zatlera radošo 
aktīvismu, prasīgumu pret sevi un nemi-
tīgo izaugsmi Valsts prezidenta amatā. 
Viņa nosvērtība un miers deva mums 
nepieciešamo stabilitāti sarežģītājos krī-
zes gados. Man ir svarīga Andra Bērzi-
ņa atvērtība un regulārais dialogs ar Lat-
vijas cilvēkiem visās Latvijas malās, ne 
tikai Rīgā. Centienos apmeklēt Latvijas 
pilsētas un novadus, raudzīšu sekot viņa 
pieredzei. Es ļoti augsti novērtēju Rai-
monda Vējoņa paveikto valsts iekšējās 
un ārējās drošības nostiprināšanā. Valsts 
bruņotā spēka augstākā Vadoņa pienā-
kumos viņš man vienmēr būs paraugs, 
kura aizsākto es mēģināšu turpināt.

XII
Godātie deputāti! Kolēģi! Draugi! 

Tautieši! Mīļie Latvijas cilvēki!
Mēs esam lieli tik, cik mūsu griba. 

Solidaritāte, piederības apziņa Latvijai 
un Eiropai, iespēja dzīvot modernā valstī 
ir ilgtspējīgas valstsgribas pamats. Ideāla 
valsts nepastāv, jo tad apstātos progress. 
Bet dzīve bez ideāla būtu individuāli no-
žēlojama un politiski bezjēdzīga.

Strādāsim kopā Latvijas valstij! 
Paldies jums!

Egils Levits
Latvijas valsts prezidents

2019. gada 8. jūlijā

Valsts prezidents – Egils Levits
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2019. gada 12. jūlijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 10. jūlijā.
€1 = 1,62100 AUD
€1 = 0,89928 GBP

€1 = 1,69970 NZD
€1 = 1,12200 USD

Adelaidē
Piektdien, 12. jūl., plkst. 10.30 Kino 
rīts ALB namā. Filma Uz Tobago. 
Kurzemniekiem pa pēdām. Pēc filmas 
siltas pusdienas. Pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 10. jūlijam. Ieeja $2.
Sestdien,  13.  jūl., plkst. 9.30 Dzies-
mu svētku virsdiriģenta, Ivara Cin-
kusa, meistarklase Latviešu baznīcas 
zālē. Lūdzam pieteikties pie Lilitas 
0423 591 176. (Projekts ir daļa no Mel-
burnas kora svētkiem).
Sestdien,  13.  jūl., plkst. 18.00 kora 
Dziesmu laiva sadziedāšanās vakars 
DV namā. Bārs būs atvērts, bet līdzi 
jāņem groziņi.
Svētdien,  14.  jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Trešdien,  17.  jūl., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz vēsturisko 
The Clubhouse (kopš 1891), Tanunda. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 11.jū-
lijam. Cena par pusdienām $20. Maksa 
par autobusu $3.
Trešdien, 17. jūl., plkst. 19.00 DLOA 
sēde Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien, 18. jūl., plkst. 10.00 spēlē-
sim Scrabble (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Svētdien,  21.  jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Ceturtdien, 25. jūl., plkst. 10.00 spēlē-
sim Scrabble (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 27. jūl., plkst. 13.00 iepazī-
simies ar Japānu DV namā. Astras un 
Imanta Kronīšu stāstījums par saviem 
piedzīvojumiem un atzinumiem, ap-
ciemojot šo eksotisko austrumzemi. 
Sekos kafijas galds, kur varēsit baudīt 
dažas uzkodas no japāniskas virtuves. 
Visi laipni aicināti.
Svētdien,  28.  jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.

Brisbanē
Svētdien, 21. jūl., plkst. 12.00 – 14.00 
latviešu valodas skola Pienene. Pienene 
dodas zaļumos! Šo nodarbību pavadī-
sim ārpusē - spēlēsim spēles, rotaļas un 
pasportosim parkā! Norises vietu ap-
stiprināsim tuvāk laikam. Nelabvēlīgu 
laikapstākļu gadījumā tiksimies latvie-
šu namā. Dalības maksa $5 no ģimenes.
Sestdien, 27. jūl., plkst. 12.00 rummy, 
zolītes un latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 27. jūl., plkst. 14.00 Kanbe-
ras Latviešu biedrības pilnsapulce pie 

Intas Skrīveres, 26 Maclaurin Cres., 
Chifley ACT.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien,  20.  jūl., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Svētdien,  21.  jūl., plkst. 14.00 Kora 
svētki Latviešu namā Melburnā ar Iva-
ru Cinkusu – Dainai 35!
Piektdien, 26.  jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Svētdien,  28.  jūl., plkst. 14.00 DV 
Melburnas nodaļas 70 gadu jubilejas 
akts DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  21.  jūl., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 12. jūl., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.
Piektdien, 19. jūl., plkst. 19.00 Rīgas 
Doma meiteņu kora TIARA koncerts 
Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  14.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  21.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  28.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 14. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums 5. svētdienā pēc Vasarsvēt-
kiem. Bībeles stunda.
Svētdien, 21. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums 6. svētdienā pēc Vasarsvēt-
kiem.
Svētdien, 28.  jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums 7. svētdienā pēc Vasarsvētkiem.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien,  12.  jūl., 25. Starptautisko 
Senās mūzikas festivālu ietvaros Rīgas 
Sv. Pētera baznīcā dzirdēsim Latvijā 
mazpazīstamu un intriģējošu baroka 
laikmeta mūziku no Meksikas, un arī 
Spānijas mūzikas tradīcijas.
Piektdiena, 12. jūlijs, IX Starptautis-
kais tautas deju festivāls Sudmaliņas 
ietvaros, sāksies ar Sudmaliņu tradi-
cionālajiem Labdarības koncertiem 
Rīgas Sociālās aprūpes centrā Mež-
ciems, rezidencē Dzintara melodija, 
Rīgā un Nacionālajā rehabilitācijas 

centrā Vaivari, Jūrmalā. Plkst. 18 Vēr-
manes dārza estrādē notiks koncerts 
Trejdeviņas saules lēca, kurā ansambļi 
izdejos īpaši Sudmaliņām sagatavotās 
deju programmas.
Sestdien, 13. jūl., plkst. 18.00 Babītes 
novada jauktā kora Maska koncerts 
Veltījums Babītes kultūrizglītības cen-
trā, Jūrmalas ielā 14A, Piņķos. Māks-
linieciskais vadītājs un diriģents Jānis 
Ozols. Ieeja bez maksas.
Sestdien,  13.  jūl., plkst. 18.00 Tradi-
cionālas mūzikas koncerts veltīts tautas 
vijolniekam Andrejam Rancānam Bal-
tinavas novada lauku sētā Mākoņi. Pēc 
koncerta sadancošana jeb večerinka.
Sestdien,  13.  jūl., 25. Starptautiskā 
Senās mūzikas festivāla noslēguma 
dienā Rundāles pilī notiks koncerti, 
kuros skanēs skaistākās Hendeļa ope-
rārijas, 16. sgadsimta angļu renesan-
ses melodijas, Rietumeiropas baroka 
mūzikas smalkumi un viens no po-
pulārākajiem klasiskās mūzikas skaņ-
darbiem, kas piedzīvojis neskaitāmus 
ieskaņojumus un interpretācijas visā 
pasaulē - Antonio Vivaldi Gadalaiki
Svētdien,  14.  jūl., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(ar kafijas galdu) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 14. jūl., plkst. 20.00 – 23.00 
Folkklubā ALA Rīgā, Peldu ielā 19 
koncertēs melburniete Kārla Jaudze-
ma un Gints Smukais.
Piektdien,  19.  jūl., plkst. 18.00 
Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē 
XIV Latvijas amatierteātru salidoju-
ma ietvaros, Sidnejas Latviešu teātra 
izrāde Kabarē de Rīga. Lai iejustos 
kabarē gaisotnē, publika aicināta, ja 
vēlas, ģērbties atbilstošos tērpos.
Svētdien, 21. jūl., plkst. 15.00 Smilte-
nes Kultūras centrā, Smiltenē Sidnejas 
Latviešu teātra izrāde Kabarē de Rīga. 
Lai iejustos kabarē gaisotnē, publika 
aicināta, ja vēlas, ģērbties atbilstošos 
tērpos.
Trešdien, 24. jūl., plkst. 19.00 Cēsīs, 
Vidzemes koncertzālē Cēsis, Sidnejas 
Latviešu teātra izrāde Kabarē de Rīga.
Ceturtdien, 25. jūl., plkst. 19.00 Rīgā, 
Mazā Ģildē, Sidnejas Latviešu teātra 
izrāde Kabarē de Rīga.
Svētdien, 28. jūl., plkst. 16.00 Gulbe-
nē, Gulbenes kultūras centrā, Sidnejas 
Latviešu teātra izrāde Kabarē de Rīga.
Izstāžu cikls LMA100 MVT Vasaras 
mājā  turpināsies  ar  izstādi  Alek-
sandrs Stankevičs/Rūta Briede un Evi-
ja Pintāne, Svens Neilands un Anna 
Zvaigzne.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


