
Rīgas domes (RD) Izglītības, kul-
tūras un sporta komiteja 22. augustā 
izskatīja Nacionālās apvienības (NA) 
frakcijas priekšlikumu, lai visās Rīgas 
domes pakļautībā esošajās pirmssko-
las izglītības iestādēs ieviestu mācību 
programmas valsts valodā.

NA frakcija š.g. 13. jūnijā aici-
nāja RD Izglītības, kultūras un spor-
ta komitejas sēdē iekļaut jautājumu 
par pirmsskolas izglītības iestāžu 
pāreju uz mācībām valsts valodā ar 
2020/2021. mācību gadu. Frakcijas 
vārdā priekšlikumu parakstīja RD de-
putāti – toreizējais frakcijas priekšsē-
dētājs Nauris Puntulis un pašreizējais 
priekšsēdētājs Dainis Locis.

Frakcijas priekšlikums paredz ne 
vien sagatavot informatīvo ziņojumu, 

bet arī departamentam iesniegt kon-
krētus normatīvo aktu projektus, lai 
nodrošinātu iespējas visās Rīgas pilsē-
tas pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs ieviest mācību programmas 
valsts valodā sākot ar 2020/2021. mā-
cību gadu. Departaments informējis, 
ka jaunajā mācību gadā tiks papildu 
atvērtas vien 6 grupas ar latviešu mā-
cību valodu.

NA frakcijas priekšsēdētājs D. Lo-
cis: „Šobrīd trešdaļā pirmsskolas iz-
glītības iestāžu vispār nav grupu ar 
mācībām valsts valodā, turklāt izglī-
tības programmas mazākumtautību 
(krievu) valodā ir 564 grupās, kas ir 
ievērojami liels skaits. Nav pieļaujama 
esošā situācija, ka Rīgā ir bērnudārzi, 
kuros nav iespējams saņemt izglītību 
valsts valodā. Daudziem iedzīvotājiem 

Latviešu bērni krievu dārziņos
NA priekšlikums par bērnudārziem valsts valodā
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Zinību diena
Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums

Dārgie skolotāji un 
universitāšu pasniedzēji!

Esmu pārliecināts, 
ka skolotāja profesijā 
nonāk izredzētie – tie, 
kurus raksturo neapslā-
pējama vēlme no jau-

nām personībām veidot nobriedušus 
cilvēkus ar savu skatu uz pasauli. Es 
novēlu jums izturību, pacietību un en-

tuziasmu, šo skaisto izglītības darbu 
darot un bagātinot mūsu Latviju ar zi-
nātkāriem jauniem cilvēkiem.

Katram no jums es vēlos pateikt 
personīgu paldies! Jūs sniedzat mūsu 
jaunajai paaudzei zināšanas, bet jūsu 
spēkos ir arī dāvāt patiesu izpratni 
par demokrātiju un pilsonisko apziņu. 
Tādā veidā jūs palīdzat veidot Latviju 
par mūsdienīgu, ilgtspējīgu valsti Zie-

meļeiropā.
Mīļie skolē-

ni un studenti!
Skola un 

u n ive r s i t ā t e 
veido jūsu Es 
šajā pasaulē. 
Jau pēc dažiem 
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Ņemot vērā, ka Ap-
vienotā Karaliste (AK), 
visticamāk, izstāsies 
no Eiropas Savienī-
bas (ES) pēc diviem 
mēnešiem – šā gada 
1. novembrī, – Ārlietu 

ministrija aicina Apvienotajā Karalistē 
dzīvojošos Latvijas pilsoņus sakārtot for-
mālās attiecības ar rezidences valsti un 
reģistrēties pastāvīgajam statusam AK.

Latvijas pilsoņiem, kuri AK plāno 
uzturēties pēc breksita, reģistrēšanās 
nodrošinās ES pilsoņu tiesības un ļaus 
izvairīties no iespējamiem sarežģīju-
miem. Tādēļ aicinām visus Latvijas ie-
dzīvotājus, kuriem AK dzīvo bērni, ģi-
menes locekļi, radi un draugi, sarunās ar 
tuviniekiem nopietni vērst uzmanību uz 
nepieciešamību savlaicīgi sakārtot tie-
sisko statusu. Reģistrēšanās ir bezmak-
sas un vienkārši veicama elektroniski.

Jaunākā informācija no AK Iekš-
lietu ministrijas liecina, ka Latvijas 
pilsoņi pastāvīgajam statusam reģistrē-
jas kūtri. Šā gada 31. jūlijā savu statusu 
AK bija reģistrējuši tikai 31 800 Latvi-

jas pilsoņu, kaut arī saskaņā ar oficiāla-
jiem datiem AK dzīvo vismaz 117 tūk-
stoši Latvijas pilsoņu. Kopvērtējumā 
Latvija reģistrēšanās aktivitātes ziņā ir 
11. vietā visu ES dalībvalstu vidū.

Ārlietu ministrija ir aicinājusi no-
zaru ministrijas, Latvijas Banku, Lat-
vijas Darba devēju konfederāciju un 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameru aktualizēt rīcības plānus bez-
vienošanās breksita gadījumā. Šobrīd 
Ārlietu ministrija gatavo informatīvo 
ziņojumu par Latvijas gatavību bez-
vienošanās breksitam un AK – ES nā-
kotnes attiecībām izskatīšanai 17. sep-
tembra Ministru kabineta sēdē.

Kā ziņots iepriekš, AK izstāšanās 
no ES datums ir pagarināts līdz 31. ok-
tobrim. Tādējādi, ja vien atlikušo divu 
mēnešu laikā nestājas spēkā Izstāšanās 
līgums vai netiek lemts par atkārtotu 
50. panta pagarinājumu, AK kļūs par 
trešo valsti jau šā gada 1. novembrī.

Ņemot vērā breksita procesā valdo-
šo neskaidrību un to, ka AK parlaments 
jau vairākas reizes balsojumā noraidījis 
ES – AK sarunu rezultātā panākto vie-
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„Breksits“ un Latvijas pilsoņi Apvienotajā Karalistē
Ārlietu ministrija aicina reģistrēties pastāvīgajam statusam

nošanos par Izstāšanās līgumu un tam 
pievienoto politisko deklarāciju par 
ES – AK nākotnes attiecību ietvaru, 
šobrīd bezvienošanās breksita scenārija 
risks ir augstāks nekā jebkad iepriekš.

Sīkāka informācija par reģistrēša-
nos atrodama Apvienotās Karalistes 
Iekšlietu ministrijas (Home Office) mā-
jaslapā,1 tajā skaitā latviešu valodā. 
Vietnē ir pieejama arī kontaktinformā-
cija saziņai ar AK Iekšlietu ministriju.

Noderīgās vietnes par imigrāci-
jas tiesībām pēc breksita ir pieejamas 
Latvijas vēstniecības AK mājaslapā2 

un Facebook profilā.3 Tāpat jautājumu 
gadījumā var rakstīt uz e-pasta adresi 
brexit@mfa.gov.lv.

LR Ārlietu ministrija

1 https://www.gov.uk/guidance/
settled-status-for-eu-citizens-and-
their-families-translations.lv

2 https://www.mfa.gov.lv/
london/konsulara-informacija/
imigracijas-tiesibas-pec-brexit

3 https://www.facebook.com/
LVembassyUK/

Gidons Krēmers un „Kremerata Baltica“ aicina
Uz 16. Kremerata Baltica festivālu Dzintaru koncertzālē

No 6. līdz 8. septembrim Dzintaru 
koncertzālē norisināsies 16. Kremerata 
Baltica festivāls. Līdzās pasaulslavenajam 
vijolniekam Gidonam Krēmeram un iz-
cilajiem kamerorķestra Kremerata Baltica 
mūziķiem trijos muzikāli daudzpusīgos 
koncertos diriģenta Fuada Ibrahimova 
(Fuad Ibrahimov) vadībā tiksimies ar pa-
saulslaveno latviešu ērģelnieci, Hambur-
gas Elbas filharmonijas goda mākslinieci 
Ivetu Apkalnu, vijolnieku Džeraldu 
Bidvu (Gerald Bidva), operdziedātājiem 
Ievu Paršu un Alekseju Močalovu, kā 
arī talantīgajiem Osokinu dzimtas pianis-
tiem – tēvu, profesoru Sergeju Osokinu, 
un dēliem, starptautisku konkursu laureā-
tiem – Andreju un Georgiju Osokiniem.

Kremerata Baltica festivāla atklā-
šanas koncertā 6. septembrī, kam dots 
apakšnosaukums Austrumu robeža, tik-
simies ar pasaulslaveno vijolnieku Gidonu 
Krēmeru, talantīgajiem pianistiem Serge-
ju un Andreju Osokiniem, kā arī Kreme-
rata Baltica koncertmeistaru Džeraldu 
Bidvu (vijole). Diriģenta Fuada Ibrahimo-
va vadībā viņi atskaņos viena no spilgtākā 
un pasaulē zināmākā rumāņu komponista 
un vijolnieka Džordže Enesku (George 
Enescu) nelielos stīgu intermeco, ebreju 
izcelsmes Polijā dzimušā komponista Me-
čislava Veinberga (Mieczysław Weinberg) 
10. simfoniju la minorā, viena no 20. gs. 
pazīstamākajiem čehu skaņražiem Bohus-
lava Martinū (Bohuslav Martinů) Stīgu 
sekstetu, kā arī viena no aizplīvurotāka-
jiem māksliniekiem mūzikas vēsturē – ru-

māņu izcelsmes pianista un komponista 
Dinu Lipati (Dinu Lipatti) – Symphonie 
concertante divām klavierēm un stīgām.

7. septembra koncertā, kam dots 
apakšnosaukums Bahs un Baltija, uz 
Dzintaru koncertzāles skatuves satiksies 
pasaulslavenais vijolnieks Gidons Krē-
mers un izcilā latviešu ērģelniece Iveta 
Apkalna. Kopā ar Kremerata Baltica 
mūziķiem, diriģenta Fuada Ibrahimova 
vadībā viņi atskaņos klasiskās mūzikas 
dižgara Johana Sebastiāna Baha (Johann 
Sebastian Bach), latviešu komponistu 
Ērika Ešenvalda un Marģera Zariņa, kā 
arī čehu komponista Bohuslava Marti-
nū, kā arī krievu komponistu Dmitrija 
Kurļandska (Dmitry Kurlyandsky) un 
Dmitrija Šostakoviča (Dmitry Shosta-
kovich) skaņdarbus. Īpašs notikums būs 
komponista Andra Dzenīša jaundarba 
Leaves leaving Leipzig vijolei un stīgu 
orķestrim pasaules pirmatskaņojums. 
Par šo skaņdarbu pats komponists saka: 
„Tā ir mūzika ar ļoti personisku nozī-
mi manā dzīvē. Darbs veltīts Gidonam 
Krēmeram – mūziķim, kura daudzu iko-
nisku laikmetīgās mūzikas opusu inter-
pretācijas manos agrīnajos pusaudža 
gados atstāja neizdzēšamu iespaidu uz 
manu muzikālo gaumi un izpratni, kā 
arī orķestrim „Kremerata Baltica“.“

Festivāla noslēguma koncerts, kam 
dots apakšvirsraksts Mūsu laika hronikas, 
izskanēs 8. septembrī un būs veltīts ebre-
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2019./2020. gada 
sezonā Latvijas Na-
cionālā opera un 
balets skatītājiem 
piedāvās piecus jau-

niestudējumus; trīs operas: Spēlēju, 
dancoju, Pīķa dāma un Dons Žuans, 
kā arī divus baletus: Trīs draugi un 
Gulbju ezers.

Sezona sāksies 5. septembrī ar 
atklāšanas Galā koncertu, kura pirmā 
daļa būs veltīta baletam, bet otrā – 
operai. Koncerta muzikālais vadītājs 
ir Mārtiņš Ozoliņš, režisore – Elita 
Bukovska. Latvijas Nacionālais balets 
Aivara Leimaņa mākslinieciskajā va-
dībā dejos fragmentus no aizvadītās 
sezonas jauniestudējumiem, savukārt 
Latvijas Nacionālās operas solistu in-
terpretācijā skatītāji varēs gūt ieskatu 
gaidāmās sezonas jauniestudējumos.

26. septembrī pirmizrādi piedzī-
vos Imanta Kalniņa operas Spēlēju, 
dancoju jauniestudējums, ko vei-
dos muzikālais vadītājs un diriģents 
Mārtiņš Ozoliņš, režisore Laura 
Groza-Ķibere, scenogrāfs Miķelis 
Fišers, kostīmu māksliniece Kristīne 
Pasternaka, dramaturgs Evarts Mel-
nalksnis, gaismu mākslinieks Oskars 
Pauliņš, kustību režisors Rūdolfs Ge-
diņš un video mākslinieks – 8. Izrāde 
ir Latvijas valsts simtgades notikums. 
1977. gadā radīto komponista Imanta 
Kalniņa un libreta autora Imanta Zie-
doņa operu, kas tapusi pēc Raiņa lugas 
motīviem, radošā komanda interpretēs 

mūsdienu Latvijas vidē un sabied-
rībā. Iestudējuma darbība risināsies 
Rīgas pilī 2013. gada 22. jūnijā – va-
saras saulgriežos – ēku piemeklējušā 
ugunsgrēka un vēlāko pils atjaunoša-
nas darbu laikā. Sadarbībā ar Kultūras 
Informācijas centru Spēlēju, dancoju 
pirmizrāde tiešraidē tiks translēta vai-
rākos reģionālajos kultūras centros.

29. novembrī pasaules pirmizrādi 
piedzīvos komponista Pāvela Akim-
kina un režisora-horeogrāfa Sergeja 
Zemļanska balets Trīs draugi, kas 
top pēc Ēriha Marijas Remarka popu-
lārā romāna motīviem. Baleta radošā 
komanda – Sergejs Zemļanskis, Pā-
vels Akimkins, scenogrāfs Maksims 
Obrezkovs un dramaturģe Rasa Bu-
gavičute-Pēce – Latvijas skatītājiem 
jau zināma no Liepājas teātrī tapušā 
N. Gogoļa Precību iestudējuma, kas 
triumfēja teātra balvas Spēlmaņu 
nakts 2017 ceremonijā. Jauniestudē-
juma muzikālais vadītājs būs Jānis 
Liepiņš.

15. decembrī titullomu Riharda 
Vāgnera operā Tanheizers dziedās pa-
saulē vadošais varoņtenors – Stefens 
Gūlds. Mākslinieks interpretējis Rihar-
da Vāgnera un Riharda Štrausa operlo-
mas teju visos nozīmīgākajos teātros 
un festivālos visā pasaulē. Viņš uzstā-
jas Baireitas un Zalcburgas festivālos, 
opernamos Vīnē, Minhenē, Berlīnē, 
Drēzdenē, Parīzē, Romā, Londonā, Ņu-

Mana tēva 
vēlējums
Dzeja

Svētdien, 1.  septembrī, 
Tēva diena tika atzīmēta 
Austrālijā, bet Latvijā to 
svinēs nākamajā svētdie-
nā – 8. septembrī.

Mans tēvs reiz teica: „dēls,
Dzīvē lai Tev vienmēr būtu mērķis cēls.
Latvju tautai piederīgs Tu esi,
Viņas vārdu vienmēr sirdī nesi,
Dari visu, lai tā ziedēt spētu,
Grūtības un bēdas pārvarētu.
Arī citiem tikai labu dari,
Lai ar visur plosās briesmas, kari.
Lai Tev vienmēr būtu dzīves prieks
Par visu, kaut tas arī būtu tikai nieks.
Vienmēr mīli savu ģimenīti,
Dzīves prieks un laime būs tad piepildīti.
Un ja arī torņi nebūs par to celti,
Dzīve tomēr nebūs dzīvota par velti.“

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“

MLB Daugavas skolas un Melbur-
nas Latviešu vidusskolas (MLV) au-
dzēkņi laipni lūdz visus uz gadskārtē-
jo sarīkojumu sestdien, 14. septembrī, 
plkst. 11.30 Melburnas Latviešu nama 
Lielajā zālē.

Daugavas skolas audzēkņi ir izga-
tavojuši teātra uzvedumus.

Vidusskolas audzēkņi uzvedīs 
priekšnesumu par Tautas dziesmu 
parku Siguldā, kurā ietilpst Latvijas 
tautas dārgums, tautas dziesmas un 
dainas.

Pusdienas cena: $25 pieaugu-
šiem, $20 pensionāriem/studentiem, 
bērniem un skolas audzēkņiem –bez-
maksas. Pusdienu cenā ieskaitīta cīsiņi 
ar piedevām, kūka un kafija. Dzērieni 
pērkami uz vietas.

Ingrīda Eimane

Tuvojās gadskārtējais sarīkojums
Daugavas Skola un Melburnas Latviešu Vidusskola

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Sveicieni visiem tē-

viem Tēva dienā!
GN

Skolas sarīkojums 2018. gadā.

Latvijas Nacionālā opera un balets
2019./2020. gada sezonā veidos piecus jauniestudējumus
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ju izcelsmes Polijā dzimušais komponista 
Mečislava Veinberga simtgadei. Mūsu lai-
ka hronikas ir muzikāla performance ar 
vizualizācijām, kuras muzikālo program-
mu atlasījis pats Gidons Krēmers, skaņu 
kolāžā iekļaujot gan M. Veinberga simfo-
niju daļu fragmentus, gan arī viņa kom-
ponētās kinomelodijas. Uzveduma scenā-
rija autors ir Valērijs Pečejkins, operators 
Aleksejs Venzoss, bet režisors Artjems 
Firsanovs. Vizuālie mākslinieki kuratora 
Kirila Serebreņikova vadībā pievienoju-
šies Gidonam Krēmeram un Kremerata 
Baltica, lai atklātu neparasti skaudro un 
cilvēcīgo stāstu par mākslinieka likteni 
un dzīves izvēlēm, par komunisma un ho-
lokausta postu un tā radītajām sekām.

Visu trīs koncertu diriģents būs Fuads 
Ibrahimovs – Azerbaidžānas Valsts sim-
foniskā orķestra galvenais viesdiriģents, 
Minhenes Jaunās filharmonijas sim-
foniskā orķestra galvenais diriģents un 
Baku kamerorķestra galvenais diriģents.

Mārtiņš Pučka,
Sabiedrisko attiecību vadītājs, 

Dzintaru koncertzāle SIA

„Kremerata Baltica“
Turpinājums no 2. lpp.
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Sestdienas rītos uz 
Melburnas Latviešu 
skolu sabrauc ģimenes 
no tuvām un tālām Mel-
burnas pusēm. Ierodo-
ties skolā, aicinoši uz 
kafejnīcu vilina pīrādzi-

ņu un kafijas smarža. Saimnieces jau 
no agra rīta ir rosījušās pa virtuvi, lai 
uz plkst. 11.30, kad sākas skola, pīrā-
gi un citi gardumi, tikko izņemti no 
krāsns un gaidītu savus pircējus.

Te nu daudzi steidz iegādāties pī-
rāgus, smalkmaizītes, pārmij dažus 
teikumus, jo drīz jau ieskanas skolas 
zvans, ko rokās tur skolas pārzinis, 
kurš visus aicina uz līniju, kuras lai-
kā tiek nodziedāta dziesma, noskaitīta 
Tēvreize un dažos teikumos izstāstīts, 
kas ir paredzēts skolas dienas prog-
rammā.

Skolēni dodas uz savām klasēm, 
kur skolotāju vadībā apgūst dažādus 
mācību priekšmetus latviešu valodā.

Ikdienas programmā ietilpst dejo-
šanas nodarbības, folklora, dziedāša-
na, ģeogrāfija, vēsture, ticības mācība 
un, protams, latviešu valoda, kuras 
laikā tiek padziļināti mācīta ne vien 
latviešu valoda, bet arī latviešu valo-
das gramatika.

Skolu apmeklē 35 bērni, un mācī-

bu gadā skolēni ne vien apgūst latvie-
šu valodu mācību klasēs, bet kopā ar 
vecākiem, radiem un draugiem ir aici-
nāti svinēt Latvijai nozīmīgus svētkus, 
veikt dažādus praktiskus darbus un 
apmeklēt kopā izplānotus sarīkojumus 
ārpus skolas telpām.

Arī Latviešu skola, tāpat kā Aus-
trālijas skolas, sākas februārī, un 
mācību gads noslēdzas decembrī. 
Skolēnu brīvdienas arī ir vienādos lai-
kos – Austrālijas un Latviešu skolām.
Šogad mācību gads sākās 
2. februārī,

kad pēc pirmās mācību dienas se-
koja nelieli dārza svētki, kur skolas 
bērni kopā ar vecākiem bija aicināti 
baudīt pusdienas, ko bija sarūpējušas 
Melburnas Gaidu un Skautu vienības. 
Zilajās debesīs spīdēja spoža saule, sa-
nākušie bija labā noskaņojumā, ēdot 
ceptas desiņas ar dažādām uzkodām 
un atspirdzinoties ar dažādiem dzērie-
niem, priecājās par satikšanos un arī 
iepazīšanos Latviešu skoliņā.

Disko!!!
2. martā pēc mācību stundām visa 

skolas saime bija aicināta uz Disko! 
Deju mūzika bija latviešu valodā, kas 
iepriekš ar lielu rūpību bija piemeklēta 

tā, lai apmierina gan mazus, gan lie-
lus dancotājus. Skaļai mūzikai skanot 
un spoguļbumbai griežoties, īpaši ma-
zākajiem bērniem bija liels prieks iz-
dejot dažādus deju soļus, skriet, lēkāt 
un mest kūleņus uz grīdas! Arī šoreiz 
bija sarūpēti gardumi un atspirdzinoši 
dzērieni, kā tas piestāv, kad rīko jautru 
sanākšanu!

Lieldienas
6. aprīlī Latviešu skolā notika 

Lieldienu izstāde, kur piedalījās visu 
klašu skolēni, jau iepriekš mājās saga-
tavojot mākslas darbiņus, izmantojot 
visdažādākajos mākslas veidus, krā-
sojot, zīmējot, līmējot! Citi skolēni zī-
mēja un krāsoja paši, citi izmantoja jau 
gatavus krāsojamus un līmējamus ma-
teriālus. Dažos darbos bija izmantoti 
dabā sastopamas lietas – zīles, lapas, 
zariņi. Darbiņi bija krāsaini, un varē-
ja redzēt, ka tajos ir ieguldīts darbs un 
izdoma. Un mācību dienas baigās, iz-
stādei noslēdzoties, katrā klases grupā 
darbi bija izvērtēti, un laimīgie pirmo 
trīs vietu ieguvēji saņēma godalgas – 

Gaidām Jūs Melburnas Latviešu skolā!
Atskats uz šo mācību gadu
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MLB Daugavas skolas saime.

FO
TO

 n
o 

M
LB

 D
au

ga
va

s s
ko

la
s a

rh
īv

a

Skolotāja Lilita Lauriņa ar skolēniem.
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Disko.
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lielas šokolādes olas!

Baltā galdauta svētki
4. maija sestdienā – dienā, kad 

Latvijā plaši tiek svinēti Baltā galdau-
ta svētki (Latvijas Republikas neatka-
rības atjaunošanu 1990. gada 4. maijā) 
skolotāji ar skolēniem pārrunāja Baltā 
galdauta svētku nozīmi un svinēšanas 
tradīcijas Latvijā. Pēc mācību stun-
dām bērni tika pulcināti pie gara gal-
da, kas bija pārklāts ar baltu galdautu 
un daudzām šokolādes kūciņām, kuras 
bija izcepusi skolotāja Valda.

Vispirms kāds skolēns no katras 
klases klātesošajiem pastāstīja, kā Lat-
vijā tiek svinēti Baltā galdauta svētki, 
kādas ir šo jauno svētku tradīcijas, un 
tad skolēni bez liekas vilcināšanās ķē-
rās klāt gardajām kūciņām!

Ģimenes diena Latviešu ciemā
11. maijā Latviešu skolas bērni 

kopā ar vecākiem un arī vecvecākiem 
ciemojās Latviešu Ciemā. Šī ir jauka 
ikgadēja tradīcija, kad maija sākumā 
skolas bērni skaisti saposušies ieprie-
cina Ciema ļaudis un visus pārējos sa-
nākušos ar dažādiem, rūpīgi sagatavo-
tiem priekšnesumiem.

Skolēni dziedāja kopīgas dzies-
mas, deklamēja dzejoļus un stāstīja 
stāstus par savu ģimeni un saviem va-

ļaspriekiem. Pēc svinīgā sarīkojuma 
sekoja kafijas galds un daudz gardas 
sāļas un saldas uzkodas, ko visiem par 
prieku bija sagādājuši Latviešu skolas 
skolēnu vecāki. Šī ir jauka tradīcija, 
kad vairākas paaudzes var būt kopā un 
kopā svētīt ģimenes dienu.

Pašiem savs kino!
8. jūnijā mācību vietā visa sko-

las saime bija aicināta apmeklēt kino 
Classic, kur tika rādīta jauna – Latvi-
jas simtgades ietvaros veidota animāci-
jas filma visai ģimenei Jēkabs, Mimmi 
un runājošie suņi. Tas bija aizrautīgs 
piedzīvojumu stāsts par notikumiem 
Rīgas priekšpilsētā Maskačkā.

Filma bija ierunāta labi saprotamā 
latviešu valodā, un tās garums bija 
vairāk par stundu. Skatītājiem šī bija 
citādāka pieredze latviešu valodas ap-
gūšanā. Tā kā zālē atradās tikai Lat-
viešu skolas bērni un vecāki, tad jutā-
mies īpaši ērti.

Pēc kino skolas bērni un vecāki de-
vās uz spēļu laukumu, kur skolēni no 
dažādām klasēm pavadīja laiku spēļu 
laukumā un vecāki sarunās. Diena bija 
saulaina un silta, tāpēc varēja izritināt 
segas zālienā un baudīt līdzpaņemtās 
sviestmaizes un citus našķus.

Jāņu svinēšana Tērvetē
Tā nu iznāk, ka Jāņu svinēšana 

Melburnā ir ziemas laikā, kad parasti 
laukā ir neganti auksts. Bet jau dau-
dzus gadus tas nav nobiedējis Latviešu 
skolas skolēnus ar vecākiem un arī ci-
tus svinēt gribētājus ierasties Tērvetē 
svinēt Jāņus latviskās tradīcijās.

22. jūnija diena Tērvetē sākas ar 
vainagu pīšanu, kad daudzie sabrau-
kušie no tuvākām un tālākām malām 
pina vainagus no līdzpaņemtiem zie-
diem un lapām. Tad sētā aicināja Jāņu 
māte un Jāņu tēvs un notika sadzie-
dāšanās, apdziedāšanās, siera un alus 
smeķēšana, daudz un dažādas rotaļas, 
kurās piedalīties bija aicināts ikviens.

Tikmēr čaklās saimnieces rosījās 
pa virtuvi, sildot kartupeļus, kāpostus, 
desas un gādājot par citām gardām 
piedevām, kas ir tik tīkamas latviešu 
vēderam – marinēti gurķi, rupjmaize 

Gaidām Jūs ... Latviešu skolā!
Turpinājums no 4. lpp.

Lieldienu izstāde.
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Baltā galdauta svētki.
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Ģimenes diena Latviešu ciemā.
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Jāņu svinēšana „Tērvetē“.
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ar sviestu. Laiks pagāja nemanot, un 
drīz jau visi tika saukti uz pusdienām 
pie gariem ar dažādām lapām un zie-
diem pušķotiem galdiem. Par omulīgo 
gaisotni gādāja ne vien galda biedri, ar 
kuriem varēja iepazīties un sarunājo-
ties baudot maltīti, bet arī muzikanti, 
kas spēlēja daudz un dažādas latviešu 
dziesmas.

Pēc sātīgās maltītes, kad lielais 
ugunskurs pagalmā bija pārvērties 
gruzdošās oglēs, bija laiks lēkt pāri 
tam. Daudzi to arī darīja pat vairā-
kas reizes, sadoties rokās, lai lēciens 
augstāks un drošāks. Citi izmēģināja 
laimi, velkot kādu mantu no Laimes 
akas, bet vēl citi kavējās sarunās pie 
kafijas galda, līdz pamazām, tumsai 
iestājoties bija laiks doties mājās.

Rokdarbi un cepšana
Vecāki un arī citi palīgi iesaistās 

Latviešu skolas programmas dažā-
došanā – ierosinot vadīt praktiskas 
nodarbības, kas palīdz apgūt latviešu 
valodu darot kopīgi kādu darbu. Vienā 
no mācību dienām, Andai Banikos un 
Rasmai Melderei piepalīdzot, skolē-
ni šuva un arī līmēja tautiskus latvju 
rakstus, iepazīstot tos un pie viena uz-
zinot rakstu nozīmi.

Citu reizi visu klašu skolēni pār-
maiņus cepa pankūkas, kuras pēc iz-
cepšanas apēda, tā iemācoties un at-

 
Turpinājums 13. lpp.
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Pertas Daugavas Vanagi svin savu 70 gadadienu
Dzimšanas diena svinēta jo glauni

Atklājot Daugavas 
Vanagu Pertas nodaļas 
septiņdesmitās gadadie-
nas svinības, mūsu no-
daļas valdes priekšsēdis 
Ilmārs Rudaks sveica 
mūs un mūsu viesus un 
lūdza Pertas latviešu 

mācītāju Guni Balodi vadīt mūs lūg-
šanā un pateikties tur tai vēl augstā-
kai vadībai, mūsu Debesu Tēvam, par 
visu, ko Viņš mums šajos 70 gados ir 
devis un lai arī turpmāk mūs vada šajā 
svētīgajā darbā. Mācītājs savā lūgšanā 
pateicās Dievam par viņa gādību, ne 
tikai mums, bet visai latviešu tautai un 
mūsu valstij un izlūdzās no tā Kunga, 
spēku un izturību un vienotību darbā 
vēl ilgi darbojoties pēc mūsu mērķiem, 
darot šo svētīgo darbu mūsu tautas un 
Latvijas valsts labā.

Pēc mācītāja lūgšanas Ilmārs mūs 
aicināja uzdzert Daugavas Vanagu 
Pertas nodaļai, sveicot to 70 gada-
dienā. Tālāk, kājās piecēlušies, mēs 
atcerējāmies visus tos vanagus, mūsu 
priekštečus, kuri tagad guļ jau smil-
šu kalniņā un kuru vārdu plāksnīte 
ir piestiprināta pie mūsu pieminekļa 
Karakattas kapsētā. Tad, tāpat vēl 
stāvot kājās, mēs nodziedājām mūsu 
vanagu himnu Še kopā mēs, biedri 
pirmo un pēdējo pantu, kuri izskanē-
ja jo braši; Ak retākas rindas ik gadus 
mums tiek.

Savu dzimšanas dienu mēs svinē-
jām jo glauni, jo visu nodevām sagād-
niekam, lai tas mūs ēdina un par mums 
visiem gādā un sevišķi, lai mūsu vana-
dzēm nav jāskrien un jāvāra un jācep, 
bet lai arī viņas var ar mums kopā iz-
baudīt šīs svinības. Viss bija gatavots 
un ar sulaiņu uzmanību gādāts, lai glā-
ze nav tukša un lai arī vēderā ir kaut 
kas garšīgs, ko likt un baudīt. Mūsu 
kluba lielo telpu neesmu ilgi redzējis 
tik piepildītu: ap diviem gariem, balti 
klātiem un dekorētiem, galdiem bija 
sasēdušies visi mūsu biedri ar mūsu 
viesiem. Bija ļoti labi redzēt, ka mūsu 
vidū nebija tikai sirmas galvas vien, 
bet šur tur arī pa galviņai ar tumšā-
kiem matiem. Vai tiešām, mūsu vidū 
bija arī jaunāki mūsu nodaļas biedri? 
Apsveicami!

Pēc nolasītiem rakstiskiem apsvei-
kumiem, mutiskus apsveikumus deva 
Latvijas goda konsuls Pertā Jānis 
Purvinskis, LAAJ vicepr. Rietumaus-
trālijā Jānis Vucēns, Latviešu Biedrī-
bas Rietumaustrālijā valdes pr. Jānis 
Kukuls, DV Adelaides nod. pārstāvis 
Andris Jaudzems un DV Kanbe-
ras nodaļas valdes pr. Inta Skrīvere, 
DV Pertas nod. vanadžu vadītāja Rita 
Džonsona un Pertas ev. lut. Sv. Pāvila 
draudzes priekšniece Ieva Vlahova. 
Šeit ir sevišķi jāatzīmē, ka DV Kanbe-
ras nod. valdes pr. Inta Skrīvere savā 

koferī no Kanberas bija atvedusi mums 
mūsu 70 gadu dzimšanas dienas kliņ-
ģeri, kuru mēs visi dabūjām nogaršot. 
Andra Jaudzema atvesto dzimšanas 
dienas kukuli Ilmārs mums solīja dot 
garšot mūsu nākamajā valdes sēdē. 
Kad nu visi apsveikumi un laba vēlē-
jumi bija galā, Ilmārs mums sniedza 
svētku runu.

Viņš mūs aizveda cauri šiem pa-
gājušiem 70 gadiem, kopš 12 bijušie 
leģionāri drīz pēc ierašanās no Vāci-
jas, 1949. gada 21. augustā, Pertā no-
dibināja Daugavas Vanagu nodaļu. No 
tiem 12 diemžēl visi jau atdusas smilšu 
kalniņā, bet mēs, viņu pēcnācēji, pēc 
Ilmāra aprēķina to skaitu esam des-
mitkāršojuši.

Savā runā Ilmārs mums nolasīja 
DV darba instrukcijas un mērķus un 
parādīja, ka mūsu nodaļa ir vienmēr 
panākusi un darbojusies pēc pirms 70 
gadiem uzstādītiem mērķiem. Mūsu 
nodaļā vēl esam saujiņa cilvēku, kuri 
atbalsta un tic tam darbam, ko Pertas 
vanagi veic. Mēs sniedzāmies pēc un 
veicam tos pašus mērķus, uz kuriem 
nodaļa tika dibināta, proti: gādāt par 
latviešu un Latvijas pastāvību un gā-
dāt par mūsu leģionāriem, grūtībās 
nonākušiem tautiešiem, uzglabāt lat-
viešu valodu un tautas gara mantas. 
Ja gadu gājumā mūsu mērķu smagu-
ma punkts ir svārstījies vairāk no vie-
na mērķa uz citu, tomēr esam veikuši 
visus.

Kaut gan Latvija ir bijusi neatka-
rīga valsts nu jau divdesmit astoņus 
gadus, šodien mums vēl jo cītīgāk jā-
raugās, lai šo brīvību atkal kāds mums 
nenolaupa. Latvijā vēl ir ap divi simti 
vecie leģionāri, kuriem ir nepiecieša-
ma mūsu palīdzība, sagādājot ārstnie-
cības zāles, un ir daudzbērnu ģimenes, 
kuras nevar izdzīvot bez mūsu palīdzī-
bas. Tātad, mūsu mērķi vēl ir tie paši, 

un mēs vēl tos go-
dam veicam.

Kā vienmēr, 
Ilmārs sevišķi iz-
cēla milzīgi lielo 
Pertas Daugavas 
vanadžu darbu 
mūsu nodaļā, 
bez kura nodaļa nebūtu spējīga pa-
stāvēt. Veicot savus mērķus mūsu 
nodaļa tajos 70 gados ir uzturējusi 
vai atbalstījusi mūsu kulturālos un 
sporta pasākumus. Tādus kā Pertas 
latviešu teātri, kurš kļuva par Pertas 
dramatisko kopu, atbalstījusi Per-
tas Latviešu jaunatnes kopu, Tautas 
deju kopu Pērkonītis, vīru un sievu 
basketbola komandas, atbalstījusi 
Pertas latviešu skolu, DV vīru, sievu 
un jaukto kori, jauniešu dziesmu an-
sambli Kortelītis, jaunatnes vasaras 
vidusskolu un vasaras nometnes un 
devusi atbalstu Austrālijas Kultūras 
dienu rīkošanā.

Visi šie atbalsti ir veicinājuši Lat-
vijas un latviešu pastāvību. Esam to 
visu veikuši, paši pieliekot savas rokas 
pie darāmā darba, piemēram, Latvijas 
goda konsules Pertā, LAAJ vicepr. 
Rietumaustrālijā, Latviešu Biedrības 
Rietumaustrālijā pr., ev. lut. Sv. Pāvi-
la draudzes mācītājs Gunis Balodis ir 
visi DV Pertas nod. aktīvi biedri.

Pēc Ilmāra runas mielojāmies pie 
galvenās maltītes, kurai tad vēl sekoja 
saldais ēdiens un kafija ar Kanberas 
dzimšanas dienas kliņģeri.

Tā pagāja draugu un ciemiņu pul-
kā skaisti pavadīta un nosvinēta Dau-
gavas Vanagu Pertas nodaļas 70. ga-
dadiena, un lai Dieviņš mums dod 
spēku un izturību censties pēc mūsu 
nospraustajiem mērķiem vēl daudz ga-
dus nākotnē.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

DV Pertas nod. 2019. g. valde ar viesiem 70. gadadienas svinībās. Pirmā rindā 
no kreisās: V. Mazalevskis, R. Džonsona, A. Kaģe. Otrā rindā: J. Purvinskis, 
Adelaides DV pārstāvis A. Jaudzems, Kanberas DV pr. I. Skrīvere, I. Rudaks, 
J. Bernšteins.
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2019. gada 31. au-
gustā Inga Gaile, godal-
gota latviešu rakstniece, 
piedalījās 19. Ikgadējā 
ASV Kongresa Biblio-

tēkas Nacionālajā grāmatu festivālā 
(Library of Congress National Book 
Festival) ar savu jaunāko dzejoļu krā-
jumu 30 Questions People Don’t Ask: 
The Selected Poems by Inga Gaile.

Inga Gaile ir publicējusi vairākus 
dzejoļu krājumus, tai skaitā dzejoļus 
bērniem, noveli un teātra uzvedumus. 
Viņa ir saņēmusi Latvijas Literatūras 
gada balvu, kā arī balvu no Dzejas 
dienu festivāla Latvijā, kas ir dažas 
no autores atzinībām. Gaile ir daļa no 
latviešu feminisma kustības, kā arī 
ir komiķe ir izveidojusi stand-up ko-
mēdijas grupu. Savos rakstu darbos, 
viņa nereti pievēršas stigmatizētām 
sabiedrības grupām, feminismam un 
dzimuma līdztiesības jautājumiem. 
Talantīgās rakstnieces dzeja ir tulkota 

vairākās valodās.
Gailes grāmata 30 Questions Peo-

ple Don’t Ask: The Selected Poems of 
Inga Gaile balstīta uz sieviešu dažā-
do pieredzi, precīzāk, Baltijas valstu 
sieviešu pieredzi. Dzeja ietver nepār-
trauktās pārmaiņas Baltijas reģionā. 
Inga Gaile ataino detaļas un ikdienas 
apstākļu zemākos punktus – viņa ne-
raksta par fantāziju pasauli vai safabri-
cētu skatījumu uz pasauli, bet gan par 
dzīvi, kā to patiesi redz viņa pati.

45 min. ilga intervija ar rakstnieci 
notika uz Starptautiskās skatuves Na-
cionālajā grāmatu festivālā. Sarunas 
moderatore bija Dr. Indra Ekmane, 
kas ir redaktora vietniece Public Ra-
dio International radio programmai 
The World, kā arī ir darbojusies or-
ganizācijās Mellon/American Council 
of Learned Societies, Foreign Policy 
Research Institute un Kennan Institute 
(The Wilson Center).

19. Ikgadējais Nacionālais grā-

Šogad no 22. jūlija 
līdz 2. augustam ASV 
skautu īpašumā Summit 
Bechtel Reserve, Mou-
nt Hope Rietumu Vir-
ginijā (West Virginia) 
ASV notika 24. Pasaules 

skautu džamboreja. Tur no 169 reģis-
trētām skautu organizācijām tika pār-
stāvētas 159 organizācijas ar apmēram 
40 000 dalībniekiem. Starp viņiem 
bija 10 no Latvijas Skautu un gaidu 
organizācijas. Latvijas kontingentu 
vadīja vad. Mārcis Akmenkalns no 
155. skautu vienības Rīgā.

Alise Viķele no 3. Jūras skautu un 
gaidu vienības apraksta džamboreju: 
Pasaules Džamboreja ir vienreizīga. 
Man ļoti patika kultūras dažādība, jo 

katru dienu ieguvu jaunu pieredzi un 
uzzināju ko jaunu. Apkārt cilvēki bija 
draudzīgi un izpalīdzīgi. Likās, ka vi-
ņus jau pazinu. Mani pārsteidza, ka bija 
diezgan ekstrēmas aktivitātes kā, pie-
mēram, kalnu riteņu braukšana, klinšu 
kāpšana, niršana. Gandrīz katru vakaru 
apakšnometnēs bija vakara ballītes, ku-
ras vienmēr bija dzīvelīgas un jautras, 
kā arī laba atmosfēra. Katru reizi gan-
drīz tika dziedāta Old country road kas 
kļuva par sava veida nometnes dziesmu.

Vad. Ilze Saltā no Rīgas 7. skau-
tu un gaidu vienības: Lieliskākais, ko 
es džamborejā piedzīvoju, bija iespēja 
redzēt, satikt un iepazīt tik daudz da-
žādu tautu skautus, iepazīt viņu kul-
tūru un reliģiju. Nometnē bija iespēja 
piedalīties visdažādākajās aktivitā-

tēs – gan ekstrēmos sporta veidos, gan 
arī piedalīties lekcijās un sarunās par 
mūsdienu skautismā aktuālām tēmām.

Pēc džamborejas latviešu skauti 
ciemojās Vašingtonā, kur tos uzņēma 
Knuts un Baiba Ozoli. Tur viņi ap-
ciemoja Latvijas vēstniecību, tikās ar 
Juri Pēkali, vēstnieka vietas izpildītā-
ju, apskatīja Vašingtonas muzejus un 
pieminekļus. Tālāk viņu ceļš veda uz 
Ņujorku, kur viņiem vēl pievienojās 
2 – skauti un gaidas no Latvijas, kur 
visi tika uzņemti ģimenēs, apskatīja 
Ņujorku un tad devās tālāk uz Ņujor-
kas pavalsts ziemeļu Adirondaka kal-
niem, lai piedalītos Latviešu skautu un 
gaidu 12. Lielā nometnē Solījums.

Vad. Maija Šķinķe
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas skauti un gaidas Pasaules skautu džamborejā
Bija diezgan ekstrēmas aktivitātes

Džamborejā.
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Latviešu autore uz starptautiskās skatuves
ASV Nacionālajā grāmatu festivālā
Inga Gaile piedalās ASV Nacionālajā grāmatu festivālā un #iamintrovert karikatūru izstādes atklāšanā

Inga Gaile.

FO
TO

 Ģ
ir

ts
 R

ag
el

is

 
Turpinājums 9. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2019. gada 4. septembrī

Vasaras nogalē divus 
mēnešus Ģ. Eliasa Jelga-
vas vēstures un mākslas 
muzejā skatāma glezno-
tāja Edvīna Kalnenieka 
80 gadu jubileja izstāde.

Gleznotājs visu 
mūžu nodarbojies ar pa-

steļglezniecību, kļūdams par vienu no 
izcilākajiem meistariem šajā tehnikā.

Bet jubilejas skate ir visai netradi-
cionāla. Mākslinieks nevēlējās to vei-
dot ierastā kārtā kā pārskatu par savu 
daiļradi un izstādīt dažādu laiku labā-
kos darbus. Jubilārs izvēlējās citu pie-
eju: izstāde drīzāk ir askētiska – katrai 
gleznai, ko izraudzījies izlikt apskatei, 
un to ir krietni mazāk nekā parasti, 
atvēlēts maksimāli liels laukums, lai 
katrs darbs elpo un brīvi atklāj savu 
emocionālo un garīgo spēku, nekā lie-
ka, viss vērsts uz glezniecību.

Pārskats par Edvīna Kalnenieka 
daiļradi tomēr ir gūstams – ir sagata-
vota slaidšovu programma, kurā ska-
tītāju iepazīstina ar jubilāra gleznām 
kopš Mākslas akadēmijas beigšanas 
1964. gadā. Viņš ir konsekvents pa-
steļglezniecības meistars, kurš tai 
ziedojis visu savu radošo mūžu. Taču 
svētku reizē viņš galveno akcentu licis 
uz eļļas glezniecību (savulaik arī dip-
lomdarbs bija gleznots eļļas krāsām), 
kam pēdējā laikā atkal pievērsies, lai 
gan arī pasteļi nav aizmirsti; viens 
izstādes atzars veltīts veikumam šajā 
tehnikā, atklājot autora izcilo krāsu iz-
jūtu, perfekto zīmējuma pārvaldīšanu 
un reālistisko pasaules skatījumu.

Gan eļļas un akrila, gan pasteļa 

glezniecībā Ed-
vīns Kalnenieks 
pievēršas vieniem 
un tiem pašiem 
žanriem – klusa-
jai dabai, ainavai, 
figurālajām kom-
pozīcijām, portre-
tiem un aktiem. 
Savukārt motīvus 
viņš rod dzīvē, 
neko neizdomājot 
vai neizfantazējot. 
Īstenības tonāls 
attēlojums viņam 
ir vistuvākais. Tajā 
pašā laikā jubilārs 
nekad nepievēršas 
sadzīviski skru-
pulozam realitā-
tes attēlojumam. 
Būdams klasisko 
vērtību cienītājs 
un aizstāvis, viņš 
neļaujas negatīvām emocijām – māks-
lai jāsniedz pozitīvi pārdzīvojumi.

Vērojot Edvīna Kalnenieka dar-
bus, vienmēr pārsteidz harmoniskais 
miers, kas valda viņa gleznās, pat nie-
cīgākā kustība nav novērojama. Kustī-
ba ir iekšēja, garīga. Pat tad, ja kompo-
zīcijā ir iekļauts lidojošs putns, rodas 
iespaids, ka tas ir sastindzis lidojumā. 
Nekad neparādās arīdzan dramatisms. 
Kompozīcijās par tēmu Atmiņas par 
lauku mājām, kurās parādās visvairāk 
ļaužu, vai arī skatā, kurā vīrs ar sie-
vu kauj cūku, viņi strādā klusumā, pat 
īsti nekomunicējot – kā tēli saauguši ar 
dabu, tā viņi jūt viens otru. Viņi veic 

ierastus darbus, kas 
Edvīna Kalnenie-
ka gleznā pārtop 
teju vai rituālā, 
kas nes mūžības 
dvesmu. Cilvēki 
dara savu darāmo, 
ko veikuši viņu 
tēvi un mātes un 
citi senči mūžības 
garumā. Jauna 
sieviete ir bēr-
na gaidās – viņa 
turpinās dzimtu. 
Puikas piestājuši 
pie ābolu kastēm 
rudens dienā. Viņi 
redz ko vairāk, 
nekā mēs domā-
jam. Arī viņi ir 
tautas un mūžības 

daļa, dzīvās dzīves daļa.
Vai laiks, ko Edvīns Kalnenieks 

attēlo, ir tagadne? Gribas atbildēt, ka 
noteikti, taču tūlīt māc šaubas – šis 
laiks ir ilgstamība: no mūžības līdz 
mūžībai, tagadne, mūsdienas ir starp 
tām.

Edvīns Kalnenieks ir klusuma 
gleznotājs. Viņa klusums gleznās ir ie-
tilpīgs, visaptverošs, tas ir radīgs, kurā 
saplūst tagadne, dzīve, daba un gaiss. 
Un visu to veido krāsu attiecības. Tās 
ir pamatā telpai, materialitātei, gais-
mai, kas apņem visu dzīvo. Gaisma 
un tonis ir pašvērtība par sevi. Tie ir 
Edvīna Kalnenieka glezniecības pa-
matā, to viņš māca arī studentiem, pat 
dekorāciju iedvesmotājas Ā. Alunāna 
Jelgavas teātra iestudējumu vizuālajā 
iekārtojumā.

Parasti uzskata, ka cilvēki solīdā 
vecumā nespēj mainīties, viņi turpi-
na iesākto, to, ko labi pārvalda. Taču 
Edvīna Kalnenieka gadījumā tā nav 
tiesa. Dēla, keramiķa Jāņa Leimaņa, 
ietekmē jubilārs pievērsies trauku ap-
gleznošanai. Virsglazūras apgleznoju-
mos mākslinieks turpina to pašu tēmu 
loku, ko figurālajā glezniecībā – cilvē-
ka tuvība dabai, cilvēks un dabas mū-
žīgais ritējums gada garumā.

Radošs cilvēks meklē jaunus ceļus 
pašizpausmei. Edvīns Kalnenieks ir 
šīs tēzes pierādījums. Izstādes pēdējās 
dienās tiks atvērta viņa darbu grāmata.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Šis mirklis kā mūžības daļa

Skats no izstādes.
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Edvīns Kalnenieks. „Ziema“. 2004.
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gadiem, kad beigsiet skolu vai būsiet 
absolvējuši universitāti, jūs veidosiet 
Latviju par vienu no modernākajām 

valstīm pasaulē. Jūsu mīlestība pret 
Latviju ir jūsu valstsgriba, un sekmīgā 
valstī Es un valstsgriba ir viens vesels. 
Skola ir svarīga, taču vienlaikus es ai-
cinu jūs neaizmirst, ka pastāv arī dzīve 
ārpus tās – interešu izglītība, brīvprā-

tīgais darbs, vaļasprieki, aktīvi pava-
dīts laiks ar ģimeni un draugiem.

Novēlu visiem zināšanām ba-
gātu, daudzveidīgu un krāšņu 
2019./2020. mācību gadu!

Valsts prezidents Egils Levits

Zinību diena
Turpinājums no 1. lpp.
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matu festivāls norisinājās sestdien,
31. augustā, Walter E. Washington
izstāžu centrā Vašingtonā (Kolumbi-
jas apgabalā). Pasākums ir bezmak-
sas.

Tās pašas dienas plkst. 18.00 di-
vas no Ziemeļeiropas tautām – latvieši 
un somi – sanāca kopā, lai piedāvātu 
amerikāņu auditorijai karikatūru iz-
stādi par introvertajiem latviešiem, kā 
arī piedāvātu nobaudīt augstas kvali-
tātes Ziemeļvalstu virtuves labumus. 
Latvijas vēstniecība atklāja ilustrāciju 
izstādi ar nosaukumu The Life of I*
restorānā Mikko Nordic Fine Food. 
Pasākums bija bezmaksas, un aicināti 

bija visi interesenti. Organizatori pie-
dāvāja dzērienus, un bija iespēja iegā-
dāties klasiskus Ziemeļvalstu ēdienus. 
Izstāde būs apskatāma līdz 30. sep-
tembrim. Aizrautīgi lasītāji un gardē-
ži laipni gaidīti!

* * *
Latvijas valsts simtgades svinī-

bas notiek laikā no 2017. gada līdz 
2021. gadam. Latvijas valsts simtga-
des svinību galvenais vēstījums ir Es 
esmu Latvija, akcentējot, ka Latvijas 
valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri 
ar savu ikdienas darbu veido tās ta-
gadni un kopā ar jauno paaudzi liek 
pamatus rītdienai. Autores Ingas Gai-
les dalība grāmatu festivālā, kā arī 
karikatūru izstāde ir daļa no Latvijas 

valsts simtgades Publiskās diplomāti-
jas programmas ASV.

Latvijas vēstniecība ASV

Latviešu autore...
Turpinājums no 7. lpp.

valsts simtgades Publiskās diplomāti-

jorkas Metropolitēna operā, Tokijā un 
Buenosairesā. 2019./2020. gada sezonā 
Tanheizers tiks izrādīts tikai vienu rei-
zi. Izrādi diriģēs Mārtiņš Ozoliņš.

No 27. decembra uz lielās skatu-
ves gadu mijā dzirkstīs tradicionālie 
Vecgada koncerti – viens no skatītāju 
iemīļotākajiem notikumiem Baltajā 
namā.

20. februārī pirmizrāde Pētera 
Čaikovska operai Pīķa dāma. Ievē-
rojamā krievu dzejnieka Aleksandra 
Puškina stāsts Pīķa dāma milzīgus pa-
nākumus guva jau tūliņ pēc publicēša-
nas: publiku intriģēja gan saturs, gan 
precīzi tvertais laika gars. Pateicoties 
Pētera Čaikovska izcilajam talantam, 
Hermaņa, Lizas un Grāfienes attiecī-
  bu trijstūris šīs operas mūzikā aizrauj 
ar psiholoģiskā portretējuma dziļumu.  
Jauniestudējumu veidos režisors Alek-
sandrs Titels un scenogrāfs un kostī-
mu mākslinieks Vladimirs Arefjevs,
kuri Rīgā iestudēja Sergeja Prokofjeva 
operu Mīla uz trim apelsīniem. Izrā-
des gaismu mākslinieks būs Damirs 
Ismagilovs.

Februāra nogalē un marta sāku-
mā Latvijas Nacionālais balets dosies 
viesizrādēs uz Hannoveri Vācijā, kur 
izrādīs divus iestudējumus – Jura 
Karlsona baletu Antonija #Silmači un 
Ādolfa Adāna baletu Korsārs.

3. aprīlī gaidāma pirmizrāde Pē-
tera Čaikovska baletam Gulbju ezers.
Baleta inscenētājs  Aivars Leimanis 
uzvedumā saglabās Mariusa Petipā un 
Ļeva Ivanova oriģinālo horeogrāfiju. 
Taču uzmirdzēt jaunā, īpaši greznā 
vizuālajā veidolā šim klasiskā bale-

ta jauniestudējumam palīdzēs spāņu 
scenogrāfs Huans Giljermo Nova un 
itāļu kostīmu mākslinieks Luka dal 
Alpi, iedvesmojoties no Bavārijas ka-
raļa Ludviga Otrā galma un Noišvanš-
teinas pils estētikas.

16. aprīlī notiks Džuzepes Verdi 
mazāk zināmās operas Atila koncer-
tuzvedums ar izcilo Danielu Ore-
nu pie diriģenta pults. Viņa vadībā 
2018. gadā Latvijas Nacionālajā operā 
ar lieliem panākumiem izskanēja Ver-
di operas Ernani koncertuzvedums. 
Operas Atila koncertiestudējumā pie-
dalīsies starptautiski atzīti solisti, kā 
arī Latvijas Nacionālās operas spožā-
kās balsis.

21. maijā priekškars pirmo reizi 
vērsies jaunam Volfganga Amadeja 
Mocarta operas Dons Žuans inscenē-
jumam, ko veidos komanda no Argen-
tīnas – režisors Marselo Lombardero,
scenogrāfs Djego Siliano, kostīmu 
māksliniece Lusiana Gutmane un 
gaismu mākslinieks Horacio Efrons. 
Neremdināmo dzīves baudītāju donu 
Žuanu, kam svēts ir tikai sievietes 
skaistums, aizrauj nežēlīgas spēles: 
vieglu sirdi pamest dāmu, aizvilt līgavu 
no pašas kāzām, pat nogalināt – viņam 
šķiet atļauts viss. Senā leģenda ar kais-
lībām, mīlas varoņdarbiem un Mocarta 
ģeniālo mūziku turpinās dzīvot uz Lat-
vijas Nacionālās operas skatuves.

Sezonas noslēgumā no 5. līdz 
14. jūnijam notiks Rīgas Operas fes-
tivāls, piedāvājot noskatīties sezonas 
jauniestudējumus, kā arī izbaudīt spo-
žu viessolistu dalību Galā koncertā. 
Festivāls un sezona noslēgsies 14. jū-
nijā ar Džuzepes Verdi Rekviēma at-
skaņojumu.

Jaunajā sezonā LNOB repertuārā 

pēc ilgāka pārtraukuma atgriezīsies 
divi iestudējumi. No 12. septembra
atkal būs iespēja izbaudīt Latīņameri-
kas seriālu estētikā veidoto Volfganga 
Amadeja Mocarta operas Figaro kā-
zas iestudējumu, savukārt 12. martā
skatītājus pēc ilgāka pārtraukuma gai-
da atkal satikšanās ar Borisa Asafjeva 
krāšņo, austrumniecisko baletu Bahči-
sarajas strūklaka.

Skatītāju ērtībām LNOB veikusi 
vairākus būtiskus uzlabojumus. No 
7. septembra skatītājiem būs iespēja 
izrāžu laikā lasīt operas tulkojuma tit-
rus mobilajā aplikācijā OPERA titri. 
Jaunās zāles skatītājus no šīs sezonas 
priecēs jauni, ērtāki krēsli, tāpat Jau-
najā zālē atjaunota skatuves un skatī-
tāju zāles grīda.

No 5. septembra skatītājiem būs 
pieejama 2019./2020. gada sezonas 
grāmata. Tās tēma Viss sākas ar no-
tīm radusies, iedvesmojoties no plašā 
partitūru klāsta nošu bibliotēkā. Notīs 
atrodami dažādi mūziķu zīmējumi un 
joki, kurus varēs aplūkot jauniestudē-
jumu ilustrācijās ne tikai sezonas grā-
matā, bet arī reklāmas stendos operas 
nama priekšā. Sadarbībā ar papildinā-
tās realitātes aplikāciju mūziķu zīmē-
tie tēli arī atdzīvosies animācijā, leju-
pielādējot savā viedtālrunī bezmaksas 
aplikāciju Overly.

Jaunajā sezonā mainīsies Latvijas 
Nacionālās operas un baleta vadība. 
11. septembrī darbu sāks jaunais val-
des loceklis Sandis Voldiņš, 5. no-
vembrī – valdes priekšsēdētājs Egils 
Siliņš. Darbu turpinās līdzšinējā val-
des locekle Inese Eglīte.

Irbe Treile,
Latvijas Nacionālās operas un baleta 

sabiedrisko attiecību vadītāja

Latvijas Nacionālā opera un...
Turpinājums no 3. lpp.

jāmeklē attālāki bērnudārzi vai pat jā-
laiž bērni krievu dārziņos, lai vispār 
varētu uzsākt pirmsskolas izglītības 
apmācību.“

Latvijas sabiedrība ir ieinteresēta 

par vienotu izglītību valsts valodā. 
Jau šobrīd bērnudārzu rindas ir rādī-
tājs, ka pieprasījums pēc pirmsskolas 
izglītības valsts valodā ir daudzkārt 
lielāks nekā piedāvājums Rīgas pil-
sētā. NA frakcija stingri paliek pie 
mūsu principiem un šī ir viena no 
mūsu ideoloģiskajām vērtībām, kam 

pamats ir izglītības pāreja uz mācī-
bām valsts valodā.

Edvards Ratnieks,
Nacionālās apvienības

„Visu Latvijai!“ – „Tēvzemei un 
Brīvībai / LNNK“,

Rīgas domes deputātu frakcija
2019. gada 21. augustā

Latviešu bērni krievu dārziņos
Turpinājums no 1. lpp.
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20. augustā Latvijas 
prezidents Egils Levits 
tikās ar Indijas vicepre-
zidentu Venkaia Naidu 
(Hon’ble M. Venkaiah 
Naidu), kurš bija ieradies 
Latvijā darba vizītē kopā 

ar lielu delegāciju, kuras sastāvā bija arī 
uzņēmēji. Abas amatpersonas pārrunā-
ja abu valstu līdzšinējo un turpmāko 
sadarbību. Latvija ir ieinteresēta attīstīt 
sadarbību ne tikai kultūras jomā, bet 
arī izglītības un zinātnes jomā.

Šobrīd medicīnas un informācijas 
tehnoloģiju nozarēs Latvijā studē vai-
rāk nekā 2000 Indijas studentu. Pēc 
Latvijas vēstniecības atvēršanas Deli 

2014. gadā abu 
valstu sadarbība 
ir jūtami aktivizē-
jusies.

Augstais Indi-
jas viesis (augstākā 
Indijas amatper-
sona, kas līdz šim 
viesojusies Latvi-
jā) pēc ziedu no-
likšanas ceremo-
nijas pie Brīvības 
pieminekļa no rīta, 
devās uz Latvijas 
Nacionālo vēstures 
muzeju, kura apmeklējums esot atstā-
jis dziļu iespaidu uz visu delegāciju, uz 

20 .  augustā 
Valsts prezidents 
Egils Levits Rīgas 
pilī tikās ar Indijas 
v ice prez ident u 

Venkaia Naidu (Hon’ble M. Ven-
kaiah Naidu), lai pārrunātu abu valstu 
līdzšinējo un turpmāko sadarbību.

Indijas viceprezidenta vizīte ir aplie-
cinājums veiksmīgajām starpvalstu at-
tiecībām ekonomikas un kultūras jomās, 
kā arī Latvijas un Indijas politiskajam 
dialogam, kas kopš Latvijas vēstniecī-
bas atvēršanas Deli 2014. gadā ir izteikti 
aktivizējies. Valsts prezidents Egils Le-
vits ar gandarījumu pēc tikšanās novērtē 
Indijas otrās augstākās amatpersonas 
viesošanos Latvijā, cerot tādējādi sek-
mēt abu valstu sadarbību arī citās jomās, 
piemēram, izglītībā un zinātnē.

„Līdzšinējā Latvijas un Indijas sa-
darbība kultūras jomā bijusi ļoti inten-
sīva, it īpaši Latvijas valsts simtgadei 
veltīto publiskās diplomātijas pasāku-
mu organizēšanā. Esmu ļoti apmieri-
nāts, ka šīs vizītes laikā tiks parakstīta 
Latvijas – Indijas sadarbības prog-
ramma kultūras jomā 2019.–2021. ga-

dam. Tomēr Latvija ir ieinteresēta at-
tīstīt sadarbību ar Indiju arī izglītības 
un zinātnes jomās, gan pilnveidojot 
līgumtiesisko bāzi, gan sekmējot sa-
darbību abu valstu augstskolu starpā. 
Jau šobrīd Latvijā medicīnas un in-
formācijas tehnoloģiju nozarēs studē 
vairāk nekā 2000 Indijas studentu, un 
tas apliecina Latvijas augstskolu spēju 
piedāvāt kvalitatīvu izglītību, ko Indi-
jas studenti pēcāk pielieto savā dzim-
tenē – Indijā – un citviet pasaulē,“ 
skaidro Valsts prezidents Egils Levits.

Lai stiprinātu abu valstu sadarbību 
uzņēmējdarbībā, vizītes laikā šodien 
parakstīta vienošanās starp Latvijas un 
Indijas uzņēmēju delegācijām, kā arī 
pārrunāta iecere veidot Latvijas – Indi-
jas Biznesa padomi. Tāpat Valsts prezi-
dents Egils Levits apliecināja, ka Latvija 
atbalsta ciešāku sadarbību starp Eiropas 
Savienību un Indiju, sekmējot politisko 
un ekonomisko partnerību. Abas puses 
atzinīgi novērtēja arī Latvijas un Indijas 
sadarbību starptautiskajās organizācijās.

Vizītes turpinājumā paredzēta da-
lība Latvijas – Indijas biznesa foruma 
noslēguma pasākumā, Mahatmas Gan-

dija (Mahatma Gandhi) krūšutēla at-
klāšana Latvijas Nacionālajā bibliotē-
kā (LNB), grāmatas ziedojums Tautas 
grāmatu plauktam un 50 grāmatu dāvi-
nājums LNB. Indijas viceprezidents ar 
sirsnību pateicās Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai, ka tā ir bijusi atvērta Ma-
hatmas Gandija godināšanai, simbolis-
ki paužot atbalstu gan vienai no Indijas 
lielākajām personībām, gan nevardar-
bībai un mieram. V. Naidu arī pateicās 
par iespēju tuvāk iepazīties ar Latvijas 
Nacionālo vēstures muzeju un Latvijas 
bagāto vēsturi. Pēc viņa sacītā, muzeja 
apmeklējums atstājis dziļu iespaidu uz 
visu Indijas delegāciju, apbrīnojot Lat-
vijas cilvēku cīņu par brīvību. E. Levits 
uzsvēra, ka pēc pāris dienām Latvijā 
tiks atzīmēta Baltijas ceļa 30. gadadie-
na, kas pasaulē nu jau kļuvusi par vienu 
no slavenākajām un pirmajām miermī-
līgajām un demokrātiskajām protesta 
akcijām, apliecinot Baltijas tautu cīņu 
par neatkarības atgūšanu.

Indijas viceprezidents Venkaia Nai-
du ir augstākā Indijas amatpersona, kas 
līdz šim apmeklējusi Latvijas valsti.

LV Prezidenta kanceleja

Latvijas–Indijas starpvalstu attiecības
Valsts prezidents tās atzinīgi vērtē

Indijas viceprezidenta vizīte Rīgā
100 sējumu kopotie raksti dāvinājumā

Indijas viceprezidents Venkaia Naidu un Latvijas Valsts prezidents Egils Levits.
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Indijas viceprezidents Venkaia Naidu un Latvijas Valsts 
prezidents Egils Levits.
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Mazliet no oficiālās 
informācijas – Jūrtaka 
ir Eiropas garās distan-
ces pārgājienu maršruta 
E9 daļa. E9 maršruts 
sākas pie Sv. Vincenta 
raga Portugālē un bei-

dzas Narva – Jēsū Igaunijā pie Narvas 
ietekas Somu līcī.

Latvijā – Jūrtaka; Igaunijā – Ran-
niku matkarada. Starts: Lietuvas – 
Latvijas robeža, Nidas ciems Latvijā. 
Finišs: Tallinas osta Igaunijā. Marš-
ruts ir veicams abos virzienos, un Tal-
lina var būt arī starta punkts. Divas 
galvaspilsētas, kuru vecpilsētām ir 
piešķirts UNESCO statuss: Rīga, Tal-
lina. Teritorija: Baltijas jūras piekras-
te; garums – 1200 km: Latvijā 580 km 
un Igaunijā 620 km. Maršruta gaita: 
Nida – Liepāja – Ventspils – Kolkas-
rags – Jūrmala – Rīga – Saulkrasti – 
Ainaži – Ikla – Pērnava – Virtsu – Li-
hula – Hāpsala – Paldiski – Tallina. 
Veikšanai nepieciešamais laiks: ~ 60 
dienas, pieredzējuši gājēji to var veikt 
īsākā laikā. Apskatāmi > 500 dabas, 
vēstures un kultūras objekti. Jūrta-
kai piekļaujas Igaunijas salas: Kihnu, 
Sāmsala, Muhu, Hījumā, Vormsi, Os-
musāre. Informācija: www.jurtaka.lv

Šī informācija ir kā virsraksts 
no 146 lappušu biezas un smagas ro-
kasgrāmatas. Latvijas daļu ceļvedī 
esmu smalki izpētījusi; tas ir 30 die-
nu ceļš kājām, dienas posmi sadalīti 
no 12 – 25 km, atkarībā no grūtības 
pakāpes. Viss ceļš ir gar pašu jūru, 
un tas nemaz nav tik viegls – vietām 
smiltis, akmeņi un niedrēm aizaudzis 
krasts, vietām jāiet pa kāpu taku, vie-
tām pa šoseju, dažas upes var pāriet 
tikai pa tiltu.

Tas viss ir norādīts ceļvedī, tāpat 
kā norādīti apskatāmie objekti – gan 
dabas, gan vēsturiskie, naktsmītnes, 
ēdināšana un sabiedriskā transporta 
pieturvietas, ja nu kādam pietrūkst 
spēka tālākam ceļam. Katram ceļa 
posmam pievienotas pāris fotogrāfi-
jas. Jūrtaka ir marķēta – balts, zils, 
balts. Organizatori ir taku izgājuši 

savām kājām, ir ļoti piestrādāts, lai 
ceļotājiem maršruts būtu skaidri sa-
protams. Latvijas daļa ir sadalīta 30 
posmos, var iet, kuru izvēlies. Tiem, 
kas nav kājām gājēji, iesaku rūpīgi iz-
studēt rokasgrāmatu no vāka līdz vā-
kam un būsiet tikpat kā nogājis visu 
garo gabalu.

Pētot maršrutus, mani interesēja 
dažādie, pat nezināmie objekti, frag-
mentāri gar jūru esmu gājusi, garākais 
posms 20 km Vidzemes piekrastē. 
Šoreiz acīs iekrita Jūrtakas piekrastes 
gājēju ceļa 19. dienas posma: Mērs-
rags – Engure viducis Bērzciems ar 
tā pontonu laipu, tiesa, tā nav ceļvedī 
minēta, jo uzbūvēta tikai šopavasar. 
Sameklēju rakstīto par Bērzciemu un 
izpētīju autobusu sarakstu un 14. au-
gustā devos uz šo mazo zvejniekcie-
mu Kurzemes piekrastē. Šeit, jūras 
krastā, jūties kā pie liela ezera – pie-
krastes sēkļi apauguši ar zāli un nied-
rēm, gar krastu te nekāda staigāšana 
nesanāk, manā interešu lokā nonāca 
tik nieka 300 m. No autobusu pieturas 
jau redzama liela reklāma – krodziņš 
Mazā kaija, turpat pie krodziņa sākas 
jaunā pontonu laipa.

Laipa ļoti rūpīgi samontēta un ir 
stipri zema, bet, protams, kustīga, ir 
jāpierod un vēl – jāiet ļoti uzmanīgi, jo 

salaiduma vietas nav līdzenas. Uzreiz 
aizgāju līdz laipas galam, tur ūdenī 
laiski šūpojās divas laivas, sekls jau nu 
ļoti. Faktiski man ļoti laimējās, pirms 
kādas nedēļas bija nopļautas visas 
niedres, palicis tik viens liels puduris, 
kur slēpties baltajam gārnim. Varēju 
labi saskatīt, kur īsta sauszeme, visu 
izstaigāju.

Tad iedomājos, kā gan te izska-
tījās pirms niedru pļaušanas, tad tak 
no laipas nekas tālāk par degungalu 
nebija redzams. Laipas galā skatos, 
brauc traktors ar lielu augstu pieka-
bi un vairāki vīri ar dakšām, kā īstā 
siena laikā, ceļ augšā lielus apžuvušo 
niedru klēpjus, ik pa brīdim brienot 
pa ūdeni. Nejauši aiz koku puduriem 
ieraudzīju tādus kā pelēkus skurste-
ņus, gāju pie niedru krāvējiem uzzi-
nāt, kas tie tādi. Bet vīri nebija vie-
tējie, viens pat jūrmalnieks, viņiem 
tāds darbs – atved un aizved, vienī-
gais pateica, lai neeju gar krastu, tur 
vajagot zvejnieku zābakus.

Gāju noskaidrot, kas tie par resna-
jiem skursteņiem, bija visādas aizķer-
šanās, tiem klāt netiku, bet noskaidro-
ju tik to, ka tie ir kolhoza laiku zivju 
kūpinātavu skursteņi, tagad tur zivis 

Jūrtaka – kas tā tāda?
Jaunums ceļotājiem Latvijā un Igaunijā

Nopļauto niedru kraušana.
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Kolhozu laika zivju kūpinātavas skursteņi Bērzciemā.
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Skats no krodziņa „Mazā kaija“ terases.
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Ostfrīzlandē – vai 
esmu gūstā?

Ostfrīzlande (Ost-
friesland, Austrumu Frī-
zija) ir pussalai līdzīgs lī-
dzenums pie Ziemeļjūras 
Vācijas pašā ziemeļrie-

tumu stūrī pie Holandes robežas. Zeme 
ir smilšaina, vietām purvaina, bet laba 
diezgan graudkopībai un piensaimnie-
cībai. Iedzīvotāji ir seno frīzu un sakšu 
saplūsme un ir vienmēr bijuši patstāvī-
gi – pat viduslaikos feodālās sistēmas 
vietā tiem bija pašvaldība. Atšķirībā 
no kafijas cienītājiem vāciešiem, frīzi 
daudz labprātāk dzer stipru, saldu tēju.

Mūsu apstākļi un sakārta ir krasi 
mainījušies.

Nav ne žogu, ne sargu, ne kopējas 
virtuves. Drīkstam klīst pa visu plašo 
Ostfrīzlandi, cik vien kājas nes, un 
vietējās pilsētiņās iepirkties veikalos 
un noskatīties filmas kinoteātros, bet 
ir aizliegts doties uz pārējo Vāciju; 
dienvidos atrodas Ems-Jade kanāls, uz 
kura tiltiem it kā stāvot angļu karavīri 
un pārbaudot dokumentus.

Bēgt no šejienes būtu neprāts – ne-
legāli bez no gūsta atbrīvošanas ap-
liecības vai personības dokumentiem 
neļautu apmesties ne bēgļu nometnēs, 
ne iekļauties trūcīgajā vācu ekonomi-
jā, kurā uz nedaudzajiem dzīvokļiem 
un darba vietām jau tīko tūkstošiem no 
gūsta atlaisto vācu zaldātu.

Par mums atbildīgie angļu vai 
kanādiešu armijas virskungi mīt lie-
lākajā Ostfrīzlandes ostas pilsētā 
Wilhelmshaven. Viņi gādā par mūsu 
aprūpi, bet ikdienas dzīvē neiejaucās – 
kā grieķu dievi Olimpā, viņi ir vis-
vareni, bet vienkāršiem mirstīgajiem 
neredzami. Mūsu gani ir mūsu pašu 
virsnieki. Tie ir mūsu pulku sadalī-
juši baterijās, rotās un vados un iecē-
luši sevi par šo grupu komandieriem. 
Pulka štābs atrodas mazā miestiņā 
Fulkumā. Virsnieku iecelti ierindnieki 
katrā vadā ir atbildīgi par disciplīnu un 
norīkošanu darbos. Tie katru dienu sa-
skaita savus padotos un skaitli paziņo 
rotas komandierim.

Šī informācija tiek sakopota un no-
dota mūsu gūsta priekšniecībai, kura 
aprēķina pārtikas (maize, margarīns, 
siers, cukurs) un citu proviantu (ci-
garešu, tabakas) kvantumu sadalei. 
Katrā rotā ir lauku virtuves katls, kur 
vāra zupu. Porcijas ir tādas pašas kā 
Fallingbostelē, bet šeit mēs protam un 
varam mūsu uzturu brangi papildināt. 
Proti, mums katram negaidīti izmaksā 
90 Reihsmarkas – trīs mēnešu zaldā-
ta algu. Esam kļuvuši turīgi! Lai gan 
daudzi uzskata Reihsmarkas kā pa-
gaidu naudu un gaida valūtas maiņu, 

tā vēl arvien ir vienīgā valūta lietota 
tirdzniecībai Rietumvācijas ekonomi-
jā. Veikalos, ja nav pārtikas kartiņas, 
neko ēdamu nevar dabūt, bet dažus vie-
tējos lauksaimniekus var pierunāt tir-
goties. Un tā mēs ikdienas sākam klīst 
no mājas uz māju. Daudzās mājās mūs 
pieklājīgi, bet vēsi atraida, dažās mājās 
kā ubagiem iedod kādu šķēli maizes, 
bet vienmēr gadās kāda saimniece, 
kura par naudu vai cigaretēm pārdot 
kartupeļus, miltus, pienu vai pat kādu 
vistas olu. Kādu dienu man laimējas 
satikt izpalīdzīgu saimnieci, kura ir ar 
mieru man katru dienu pārdot 1½ līdz 
2 litri piena. Iemaksāju 50 reihsmarkas 
un eju uz māju svilpodams!

Nereti mūsu mītņu saimnieki (bie-
ži sievas, kuru vīri ir krituši karā vai 
vēl nīkst krievu gūstā) lūdz mūs izpa-
līdzēt saimniecības darbos – novākt 
ražu, palīdzēt labības kulšanā, skaldīt 
malku – un par to mūs labi pabaro.

Diemžēl, daži no mums, bieži tādi, 
kas naudu paspēlējuši kāršu spēlē, pa-
pildina savu gūsta devu ar graudiem no 
nopļautās, bet vēl neizkultās labības vai 
ar slepšus izraktiem kartupeļiem vai 
kāļiem no lauka. Saimnieki, protams, 
par to sūdzas mūsu priekšniecībai, un 
tā mūs soda ar mājas arestu – aizliegu-
mu iziet no mītnes ēkām, bet tā kā nav 
sargu, tad šādu sodu ir grūti uzspiest.

Šad un tad saņemam pārtikas paci-
ņas no Latvijas Sarkanā Krusta (LSK, 
kurš pēc kara bija atsācis savu darbību 
Vācijā ar sēdekli Lībekā). Šīs paciņas 
nav tik dāsnas kā slavenās CARE (Co-
operative for American Remittances to 
Europe) paciņas, kuras saņem bēgļi un 
gūstekņi amerikāņu zonā, bet nenolie-
dzami mūs iepriecina.

Nav vairs jācieš badā, un rezultātā 
visi sāk uzbaroties, pieņemas svarā, 
stiprumā un kļūst rosīgāki. Atlētis-
kākie puiši enerģiju izlādē cīkstoties, 
vingrojot, skriešanas sacensībās, un 

visiem radusies vēlme dejot! Šeit ir 
auglīga vide ballītēm – kara iespaidā 
ir radusies liela sieviešu pārpilnība, 
kuras vēlas kaut uz mirkli aizmirst 
drūmo pēckara dzīvi. Nevajag jau 
daudz – brīvu, tīru klonu šķūnī un 
kādu puisi, spēlmani, kurš kaut kā 
sadabūjis akordeonu, un tā būda rūc! 
Mistiski sazinājušās, vācu meičas sa-
lido kā naktstauriņi ap lākturi. Ballī-
tes notiek bieži un ilgst līdz agrai rīta 
stundai. Nedēļas nogalēs danči arī no-
tiek vietējās pilsētiņās par lētu ieejas 
cenu kādā zālē ar kārtīgu deju orķestri.

Maldās tie, kas domā, ka vairums 
latviešu ir neapķērīgi zemnieki un 
vienmuļīgi ierēdņi, kuriem trūkst iz-
domas un iemaņas. Cukurs, beķerejā 
nopirkti milti un raugs, kaut kur sa-
dabūts atvārītājs un kapara caurules, 
kāda lietpratēja rokās top par reibino-
šu dziru, par kuru, nu jau labi uzbaroti 
vīri, ir gatavi atdot savus grašus.

Liels atbalsts mums ir tuvākā lat-
viešu bēgļu nometne Oldenburgā. 
Nometnes luterāņu mācītājs Abakuks 
svētdienās notur dievkalpojumu un 
atved latviešu avīzi Trimda, LSK pa-
ciņas un latviešu bēgļu Vācijā adre-
ses no LSK kartotēkas. Tā daudzi no 
mums uzzina par saviem tuviniekiem 
un draugiem, kas nokļuvuši Vācijā, un 
uzsāk saraksti.

Nāk rudens, un oktobra sākumā no 
rītiem ir dažkārt salna. Naktīs šķūnī 
kļūst nepatīkami auksts. Kā Dieva do-
tas, ierodas saliekamas koka barakas, 
kuras, lietpratēju uzraudzībā, samon-
tējam paši. Barakās ir koka grīda, gul-
tas, galds ar krēsliem un vidū čuguna 
krāsniņa. Ir pat elektrība! Kāds mūsu 
barakas iemītnieks nopircis pilsētā 
lietotu radio aparātu – varam klausī-
ties mūziku un ziņas. Dzīve kļuvusi 
tīri patīkama; māc tikai neziņa par 

Zēna odiseja no Viļakas Latvijā līdz Blombergai Vācijā
Dēkains pārtraukums ģimnāzista izglītībā (10)
Noslēgums. Sākums LL546, LL547, LL548, LL549, LL550, LL551, LL553, LL554, LL555. 

 
Turpinājums 13. lpp.

Austrumu Frīzija.
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nākotni. Klīst dažādas baumas: mūs 
atlaidīšot no gūsta tikai nākamā gada 
sākumā; sabiedrotie likšot krieviem 
izvākties no Baltijas valstīm...

Ziema šeit šogad ir neparasti mē-
rena. Decembrī šad un tad uzsnieg 
viegls sniegs, bet tas drīz nokūst vai to 
noskalo lietus. Arī 24. decembrī zemi 
klāj nevis sniegs, bet dubļi. No rīta ba-
riņš aizejam uz 6 km attālo mežu pēc 
malkas un eglītēm. Vienu no tām iene-
su saimniecei, un tā mani pacienā ar 
piparkūkām un tēju. Ziemassvētku va-
kars ir vēss, kluss, bez vēja – no netālās 
pilsētiņas baznīcas atlido vientuļa zva-
na skaņa. Mūsu barakā ir nepušķota 
eglīte, kurā iesprausta, kaut kā sagla-
bāta, balta svecīte. Nodzēšam elektris-
ko spuldzi. Kāds uz mutes harmonikas 
rāmi spēlē Ziemassvētku melodijas. 
Tumsā sveces liesma bāli izgaismo 
nopietnas un sapņainas kļuvušās vīru 
sejas un miklās acis. Mēs vairs neesam 
šeit – atmiņu laiva ir aizlīgojusi mūs 
pāri ūdeņiem uz dzimteni, uz pagātnes 
svētvakariem ģimenes lokā...

Svecīte drīz izdziest, uzdegas gais-
ma, un mēs atgriežamies tagadnē – 
ēdam LSK paciņā iepakoto baltmaizi 
ar rozīnēm, piekozdami marinēto siļķi.

Ziemassvētku rītā esam labā omā – 
kara nāves briesmas ir aiz muguras, 
par mums gādā, un nu jau tiek solīts, ka 
janvārī atlaidīšot no gūsta. Puiši čalo, 
dungo kādu iemīļotu dziesmu, uztin 
kādu smēķi. Viens bariņš braši aiziet uz 
dievkalpojumu Fulkumā, bet pusdienā 
pārnāk mājā nošļukuši un drūmi. Spre-
diķa laikā mācītājs Abakuks paziņojis, 
ka Zviedrijas valdība ir nolēmusi izdot 
krieviem Zviedrijā internētos vācu ar-
mijā dienējušos baltiešu karavīrus, un 
tāds pats liktenis draudot arī mums. 
Rīta pacilātā oma izdziest kā svece vēt-
rā; barakā iestājas drūms klusums.

Turpmākajās dienās ir neparasts 
satraukums un rosme – visi izlēmuši 
mukt, lai vai kas! Plēš nost no unifor-
mām zīmotnes un pāršuj pogas. Lauku 
virtuves katlos zupas vietā vārās uni-

formas bikses, svārki un cepures mel-
nā audumu krāsas virā. Oldenburgas 
nometnes vadība uzņemas visiem sa-
gādāt personības dokumentus. 28. de-
cembra pievakarē Fulkumā no Olden-
burgas ierodas fotogrāfs, un puiši stāv 
rindā, lai pozētu pases fotogrāfijai un 
nodotu personības datus. Drīz katru 
dienu no Oldenburgas atnāk svaigi 
drukātas pases, un to īpašnieki pazūd 
dienvidu virzienā. Pāris dienu laikā, 
katrā barakā palikuši tikai daži iemīt-
nieki. Rotas komandieris mani ieceļ 
par rakstvedi! Mans pienākums – kat-
ru dienu uzrakstīt un nosūtīt virspavēl-
niecībai Wilhelmshavenā gūstekņu sa-
rakstu, kurā zudušo vīru skaits netiek 
minēts – oficiāli neviena netrūkst! Tā 
kā pārtiku piegādā uz mana saraksta 
pamata, tad mēs, palikušie, dzīvojam 
kā peles klētī pēc ražas.

Pienāk Vecgada vakars, bet mana 
pase vēl nav pienākusi. Sēžu līdz ar 
pāris citiem bēdu brāļiem tukšajā ba-
rakā. Zīlējam nākotni – dedzinām pa-
pīra lapas un pārogļotās lapas veidolā 
lūkojam saskatīt kādu zīmīgu veidoju-
mu. Viens zīlnieks zvēr, ka saskatījis 
Latvijas formu...

Dienas paiet nemierā un gaidās. 
5. janvārī no rīta aizeju uz štābu Ful-
kumā. Tur palicis tikai viens virs-
nieks – kapteinis Rūdolfs. No virspa-
vēlniecības pienāk pavēle: „Rīt, piecos 
no rīta, visiem gūstekņiem jāsastājas 
uz šosejas un virsnieku uzraudzībā 
jāsoļo uz Wilhelmshavenu, kur notiks 
atlaišana no gūsta un atbilstošu doku-
mentu izsniegšana.“ Vai tiešām tiem 
kungiem nav ne jausmas, ka viņu pa-
dotie jau piesituši pēdu?!

Ņemot vērā Zviedrijā notikušo, 
mēs uzskatam šo pavēli kā slazdu – 
angļi, tāpat kā zviedri, mūs izdos krie-
viem! Jāmūk ar steigu!

Pēcpusdienā beidzot saņemu no 
Oldenburgas savu personības apliecību 
un, savācis savas mantiņas, kopā ar čet-
riem kompanjoniem, soļoju uz tuvāko 
dzelzceļa staciju. Drīz pienāk vilciens 
uz Emdenu. Drošības pēc izkāpjam 
vienu staciju pirms galapunkta. Staci-
jiņā ir maza, tukša uzgaidāmā telpa, 

kur nonīkstam visu nakti un nākamo 
dienu. (Tā ir svētdiena, un vilcieni ne-
iet.) Pirmdienā, agri no rīta, iekāpjam 
vilcienā uz Emdenu, kur pārsēžamies 
Emden-Münster vilcienā. Vilciens pār-
brauc Ems-Jade kanālam bez apstāša-
nās – nav nekādu sargu, ne dokumentu 
pārbaudes! Atviegloti uzelpojam.

Mainām vilcienus Minsterē un Os-
nabrück, bet vilcienu satiksme pēcka-
ra Vācijā ir sarežģīta, un šodien tālāk 
netiekam par Herford, kur nakti nonīk-
stam uzgaidāmās telpās. Otrā rītā ceļo-
jumu turpinām un drīz nonākam mūsu 
ceļa mērķī – Detmoldā. Šai karā ne-
skartā pilsētiņā atrodas Latviešu Cen-
trālā Komiteja (LCK) un latviešu bēgļu 
Vācijā kartotēka, un mēs ceram dabūt 
padomu, kura bēgļu nometne varētu 
mūs uzņemt. LCK un tās darbinieki 
mitinājās impozantā trīsstāvu ēkā, ie-
priekšējā viesnīcā Frische Quelle, pāris 
kilometrus no pilsētas centra. Šeit mūs 
uzņem kā pazudušos dēlus – paēdina, 
piedāvā labas angļu cigaretes, ļauj kār-
tīgi nomazgāties vannā un izguldina 
mīkstā, svaigi klātā gultā. Otrā dienā 
mūs ieved telpā, kā Aladina alā – uz 
statīviem, drēbju pakarināmos rindojas 
uzvalki, mēteļi un žaketes, uz galdiem 
pēc lieluma zviln bikšu un virskreklu 
kaudzes un uz grīdas kā parādē sastāju-
šies zābaki un kurpes. Šīs mazlietotās 
drēbes un apavus ir saziedojuši žēlsir-
dīgi cilvēki Amerikā. Apģērbjamies no 
galvas līdz kājām. Izgājuši uz ielas, pa-
staigājamies ar paceltu galvu un drošu 
prātu – neviens vairs nevar pateikt, ka 
esam bijuši karavīri. Kartotēkā atklāju, 
ka Vācijā nokļuvuši divi klases biedri 
no Viļakas ģimnāzijas, bet abi nesa-
sniedzami, tālu citā zonā. LCK darbi-
nieki ieteic izlūkot apmešanās iespējas 
bēgļu nometnē netālajā Blombergā. Tur 
darbojoties arī latviešu ģimnāzija. To 
man tikai vajadzēja dzirdēt!

10. janvāra rītā iekāpju autobusā 
un braucu uz 20 km attālo Blombergu.

Ģimnāzista neparedzētās, dēkai-
nās brīvdienas ir beigušās – sāksies 
jauns mācību gads!

Niks
Laikrakstam „Latvietis“

Zēna odiseja...
Turpinājums no 12. lpp.

ceroties latviešu vārdus un pie viena 
apgūstot jaunas praktiskas iemaņas.

Dežūras un talka
Lai nodrošinātu kārtību skolā, kat-

ru gadu tiek sastādīts dežūru grafiks, 
kur ir sadalīti dažādi darāmie darbi 
skolas bērnu vecākiem – kādam ir 
jādežūrē kafejnīcā, citam kioskā, citi 
atbildīgi par kāda sarīkojuma norisi, 
vēl citam jānodrošina kārtība uz ielas. 
Grafiks tiek sastādīts mācību gada sā-
kumā, un vecāki jau laikus zin, kurā 
nedēļas nogalē būs jāpalīdz skolas kār-
tības uzturēšanā.

27. jūlijā notika talka, kad vecāki 

sakopa skolas apkārtni; izravēja krietni 
aizaugušas dobes, nomazgāja logus un 
veica citus darbus, lai visiem kopā būtu 
prieks satikties un mācīties tīrā vidē!

Aicinām visus 14. septembrī 
uz skolas sarīkojumu, kur visu 
klašu skolēni rādīs mācību kla-
sēs sagatavotos priekšnesumus!

Šogad vēl skolas programmā ir pa-
redzētas Valsts svētku svinības – 18. 
novembrī, kad sanāks kopā Melburnas 
latviešu saime, izlaidums un skolas 
eglīte.

Gaidām visus, kas vēlas mā-
cīties vai mācīt latviešu valodu 
Melburnas Latviešu skolā!

Bērnus mācīties uzņem no 4 gadu 

vecuma – sagatavošanas klasē un 
māca bērnus līdz 8. klasei, kad sko-
lēni sasniedz 14 gadu vecumu. Mācī-
bas notiek sestdienās (izņemot skolas 
brīvlaiku) no plkst. 11.30 – 15.30.

Brauciet sestdienā iedzert kafiju 
un paēst pīrāgus kafejnīcā Rīga, kur 
var satikties, sarunāties, iepazīties un 
arī vienoties par turpmāko sadarbību 
ar Latviešu skolu! Gaidīsim Jūs!

Skola atrodas ļoti skaistā vietā 
3 Dickens St, Elwood, VIC 3184.

Vairāk par skolas dzīvi varat 
uzzināt, zvanot skolas pārzinim Aldim 
Sveilim pa tālr.: 0428 347 491 vai 
rakstot e-pastā: aldis@daugavasskola.
com.au

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Gaidām Jūs ... Latviešu skolā!
Turpinājums no 5. lpp.
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Atvadu vārdi Rihardam Grigoram
(1926.03.07. – 2019.05.12.)

Mūsu māte, vecmāmiņa un draudzene

MĀRA DEAMYAND, dzimusi RUDZĪTE
dzimusi 25.12.1941.
mirusi 11.08.2019.

Sēro
Māras meita Marina ar dēliem Bradley un Andrew;

dēls Andrew ar sievu Belindu un meitām Zoe un Mia;
draudzenes Māra, Ingrīda, Aina un Rita.

Māru piemiņā paturēs Melburnas teātra saime.

✝

Gadi, gadu desmiti pagājuši pavi-
sam nemanot, un gājputni uz spārniem 
ir aiznesuši sev līdz vasaru pēc vasa-
ras. Taču allaž – atgriezušies... Ar jau-
nām cerībām, ar prieku par atkal sa-
tikšanos ar Mājām un ar pārliecību, ka 
te, Latvijā, dzimušie putna bērni būs 
gatavi ilgam un tālam cita rudens lido-
jumam pāri teju visai pasaulei. Tā dzī-
vo putni, un šķiet, ka viņu mūžs ir kā 
koša, daudzkrāsaina varavīksne, kas 
savu loku spēj liekt tik plašu – reizēm 
pat no mazas upītes Raunas tepat mūsu 
mīļajā Vidzemē līdz kādai varenai un 
plašai upei tālajā Kanādā. Taču rei-
zēm putni ceļā negrib doties vieni, un 

viņiem līdzi aizceļo arī kāda cilvēka 
dvēsele, jo īpaši, ja nodzīvotais mūžs 
ir bijis rada putna lidojumam – dāsns, 
skaists, labu darbu un domu bagāts.

Pavisam nesen Vītolu fondu sa-
sniedza ziņa, ka aizsaulē tālajā Ka-
nādā devies viens no Vītolu fonda 
ziedotājiem – Rihards Grigors. Ri-
harda Grigora dzimtā puse ir Rauna. 
Viņš vēl bija pavisam jauns, kad Otrā 
pasaules kara laikā cīnījās latviešu 
leģionāru rindās. Kādā no kaujām 
Rihards tika ievainots un kara beigas 
sagaidīja slimnīcā Kopenhāgenā, Dā-
nijā. Tā kā Zviedrijas valdība izdeva 
leģionārus krieviem, viņš nejutās dro-
ši un, nepabeidzis ģimnāzijas pēdējo 
klasi, izceļoja uz Vāciju un pieteicās 
darbam Anglijā. Kaut arī dzīve Angli-
jā bija materiāli nodrošināta, Rihards 
tur nespēja iedzīvoties un emigrēja 
uz Kanādu, kur iepazinās ar savu ta-
gadējo dzīvesbiedri – Zani Vītols no 
Kursīšiem. Rihards Grigors strādā-
ja Plaza Hotel Inc. par kontrolieri un 
1990. gadā aizgāja pensijā.

Zanes un Riharda Grigoru ģi-
menē izaugušas un izskolotas divas 
meitas, dzimtu kuplina mazbērni un 
audžudēls Nairobi Kenya, kuram allaž 
ticis sniegts ne tikai ģimenes siltums, 

bet arī materiālais atbalsts izglītības 
iegūšanai.

Taču pirms vairākiem gadiem Gri-
goru ģimene izlēma atbalstīt arī kādu 
talantīgu, bet maznodrošinātu jaunieti 
Latvijā, tāpēc dibināja savu Zelta kāzu 
stipendiju, ziedojot šim mērķim ievē-
rojamu naudas summu. Toreiz Zane un 
Rihards Grigori teica: „ „Vītolu fonds“ 
ir liels gaismas avots maznodrošinā-
tiem censoņiem, un mēs gribam būt 
daļa no tā! Tāpēc mūsu 50 gadu lau-
lības jubilejā mēs viens otram dāvinā-
jām ieejas karti „Vītolu fondā“!“

Pateicoties šim atbalstam, tika iz-
skoloti divi jaunieši: Dainis Kokins, 
kurš absolvēja RTU studiju program-
mu Automobiļu transports, un Toms 
Zariņš – viņš absolvēja RTU studiju 
programmu Būvniecība.

Tuvojas rudens, un debesīs arvien 
biežāk dzirdami savādie putnu saucie-
ni. Un tie skan tik gaiši un tīri, lai gan 
arī tik skumīgi, jo tās ir atvadas – no 
vasaras, no Latvijas, no tuvajiem un 
iemīlētajiem. Taču vienlaikus tās ir arī 
apliecinājums, ka sekos atgriešanās – 
gan gaišās atmiņās, gan mūžīgā patei-
cībā par labajām domām un darbiem, 
kas veikti savas Tēvzemes labā.

Vītolu fonds

Zane un Rihards Grigori.

netiek kūpinātas, jo Eiropas Savie-
nības noteikumi tādu rezultātu neak-
ceptē. Tā nu skursteņi garlaikojas šajā 
teritorijā, kur ar zivju apstrādi nodar-
bojās jau no 1920. gada, tagad dar-
bojas SIA Bērzciems, strādā vietējie, 
produkciju eksportē.

Lai tiktu pie skursteņiem jūras 
pusē, nācās apiet līkumu, un redzēju 
ļoti sakoptas sētas un tām piegulošās 
krasta teritorijas. Ieiet pašā uzņēmumā 

nebija iespēju, jo tur tai brīdī viesojās 
kontrolējoša institūcija.

Cietusi sakāvi šai jomā, devos uz 
krodziņu – nepierasti laba kafija un 
kūka uz milzīga šķīvja ar smalku de-
korējumu. Sēdēju uz terases un skatī-
jos kā strādā niedru krāvēji; tika sa-
krauta liela niedru kaudze uz milzīga 
brezenta gabala, sasieta paunā, uz tās 
apsēdās divi vīri, un traktors pa jūru 
šo nastu aizvilka tālāk prom no kras-
ta. Izrādās jaunā laipa ir aizšķērsojusi 
ceļu traktoram.

Turpat pie krodziņa, jūras krastā 

stāv vecs un garš, garš šķūnis; tas tiek 
izīrēts gan kāzām, gan sarīkojumiem. 
Turpat blakus birzītē ir divi kempinga 
namiņi, kā tīklu būdas, romantiski. 
Šosejai otrā pusē pamatīgs kāpu mežs 
ar ziedošiem viršiem un tumši sarka-
nām, saldām brūklenēm.

Biju plānojusi no Bērzciema gar 
jūru iet līdz Engurei, bet tās niedres...
nu, nē. Atlika tikai iet uz autobusu. 
Kaļu jaunus plānus, interesē krasts ar 
oļiem smilšu vietā.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Jūrtaka – kas tā tāda?
Turpinājums no 11. lpp.
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Ministru kabinetu un Saeimu. Rīgas 
pils Zilajā zālē notika fotografēšanās 
un parakstīšanās Viesu grāmatā, tam 
sekoja abu valstu delegāciju sarunas un 
abu amatpersonu paziņojums presei, 
tad dalība Latvijas – Indijas biznesa 
foruma noslēguma pasākumā.

Pašā vakarā, plkst.19.00, Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā notika vēl ne-
redzēts grāmatu dāvinājums – Ma-
hatmas Gandija (Mahatma Gandhi) 
100 sējumu kopotie raksti un vēl daudz 
daudz citu grāmatu un ļoti interesants 
brīdis (nezinātājam) vēl viena dāvinā-
juma atklāšana – Mahatmas Gandija 
krūšutēla atklāšanas ceremonija ar 
ziedu viju. Ceremonijā uzrunas teica 
Kultūras ministrijas valsts sekretāre 
Dace Vilsone, Indijas viceprezidents 
Venkaia Naidu un LNB direktors 

Andris Vilks. Baltijas valstu apmek-
lējuma noslēgumā Indijas delegācija 
21. augustā devās uz Igauniju.

Man ļoti interesanti bija pavērot 
indiešu dažādos apģērbus, sievietēm 

tie, protams, bija krāšņi. LNB bija ie-
radušies arī vairāki latvieši, kas cieši 
saistīti ar Indijas kultūru.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 5. sept., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble (latviešu un angļu va-
lodā) visu dienu un ēdīsim pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Svētdien, 8. sept., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!
Ceturtdien, 12. sept., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) visu dienu un ēdīsim pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 12. sept., plkst. 10.30 
ALB namā skatīsimies jaunu Latvijas 

mākslas filmu par vēsturiskiem noti-
kumiem. Pēc filmas pasniegsim siltas 
pusdienas, tāpēc lūdzam pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 11. septembrim. 
Dalības maksa $5.
Svētdien, 15. sept., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!
Ceturtdien, 19. sept., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) visu dienu un ēdīsim pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 19. sept., plkst. 10.30 no 
ALB nama izbraukums uz Port River 
Dolphin Cruise. Cena par pusdienām, 
kuģīti un autobusu $30. Pieteikties 

LAIMAS birojā līdz 12. sept.
Sestdien, 21. sept., plkst. 11.00 Tā-
lavas Lielajā zālē Adelaides latviešu 
skolas gadskārtējais sarīkojums. Šo-
gad skolā ir folkloras gads. Mācību 
programmā īpaša uzmanība tiek pie-
vērsta latvisko svētku svinēšanai un 
tradīcijām. Vai zināt, kas ir jādara Me-
teņos, vai ar ko svarīga ir Miķeļdiena? 
Nāciet uz sarīkojumu, bērni cītīgi ga-
tavojas, lai Jums to visu parādītu. Pēc 
sarīkojuma būs saviesīgā daļa ar garšī-
gu zupu, kafiju, kūkām un loteriju. Pa-
pildus informācija:  adelaidesskola@
gmail.com vai pie skolas pārzines Dai-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
3. septembris
Berta, Bella
1926. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Jūlijs Kūlnieks.
1939. Otrais pasaules karš: Francija, 
Apvienotā Karaliste, Jaunzēlande un 
Austrālija pieteica karu Vācijai.
1942. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, laikraksta Latvietis korespondente 
Gunta Rudzīte.
1959. politiķe, Latvijas Kultūras mi-
nistre (2004.g. 9.marts – 2009.g. 
12.janv.) Helēna Demakova.
1959. ārsts, politiķis, Latvijas veselī-
bas ministrs (2007.g. 20.dec. – 2009.g. 
29.jūn.) Ivars Eglītis.

4. septembris
Dzintra, Dzintara, Dzintars
1904. izglītības darbiniece, Daugavpils 
1. ģimnāzijas, komercskolas skolotāja 
(1930-1940) Zenta Jubase. Represēta, 
izsūtīta ar ģimeni uz Sibīriju 1941.

1944. beidzās PSRS-Somijas karš.

5. septembris
Klaudija, Persijs, Vaida
1929. valodniece Aina Blinkena.
1939. Otrais pasaules karš: ASV pazi-
ņoja par neitralitāti karā.

6. septembris
Maigonis, Magnuss, Mariuss
1924. bērnu literatūras rakstnieks Ul-
dis Plotnieks.

7. septembris
Regīna, Ermīns
1940. Francija (Petēna valdība) atzīst 
de facto Latvijas iekļaušanu PSRS.

8. septembris
Ilga
Tēvu diena (2019)
1514. Oršas kauja: Lietuvas un Polijas 
karaspēks sakāva Krievijas armiju.

1879. inženieris, pašvaldību darbi-
nieks, Augusts Endzeliņš.
1904. SLT, ALT, MLT aktieris, reži-
sors Vilberts Štāls.
1909. rakstniece, dzejniece, izglītības 
darbiniece Marija Andžāne (Strode).
1919. dibināts Rēzeknes aizsargu 
pulks.
1923. SLT aktieris un režisors Kārlis 
Gulbergs..
1944. notiek Latvijas Centrālās Pado-
mes (LCP) pēdējā sēde Latvijā.

9. septembris
Bruno, Telma
1926. māksliniece Natālija Neiburga.
1934. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Edvīns Misa.
1939. franču armija iebrūk Vācijā 
(okupē 3 kv. jūdzes).
1944. dibināts Zuikas vīru koris Dun-
dagā, Kurzemē (vēlāk Korbijā, Angli-
jā).  ■

Indijas viceprezidenta vizīte
Turpinājums no 10. lpp.

Indijas viceprezidents atklāj Mahatmas Gandija krūšutēlu.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2019. gada 4. septembrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 2. septembrī.
€1 = 1,63380 AUD
€1 = 0,90820 GBP

€1 = 1,73960 NZD
€1 = 1,09680 USD

las Mohr (0403012419). Skola būs ļoti 
pateicīga par ziedojumiem.
Svētdien, 22. sept., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 22. sept., plkst. 11.00 Pa-
teicības dievkalpojums ar dievgaldu. 
Draudzes jubilejas dievkalpojums; pēc 
dievkalpojums baznīcas zālē draudzes 
jubilejas pusdienas.

Brisbanē
Svētdien, 8. sept., plkst. 10.00 – 16.00 
Skandināvu festivāls / Brisbane Scan-
dinavian Festival. Katru gadu Brisba-
nes Skandināvu festivāls pulcē kopā 
Brisbanes dāņu, zviedru, norvēģu, kā 
arī somu, igauņu un latviešu biedrī-
bas. Arī šogad esiet mīļi aicināti baudīt 
ēdienus, dzērienus, kā arī iepazīties ar 
dažādu Skandināvu valstu kultūrām, 
mūziku, dejām, un citām aktivitātēm. 
Varēsiet arī iepirkties un atpūsties kopā 
ar draugiem! Arī šogad piedalīsimies 
mēs, Brisbanes Latviešu biedrība! Nā-
ciet pie mums mieloties ar gardiem pī-
rāgiem un veldzēt slāpes ar alutiņu!
Svētdien, 15. sept., plkst. 12.00 – 
14.00 Pienene / Latvian Language 
Social septembra nodarbība. Latvijā 
bērni sāk skolas gaitas, tālab runāsim 
visu ap un par skolu! Padalīsimies, kas 
mums patīk un kas nepatīk skolā, pa-
skatīsimies, kā mācības notiek Latvi-
jā. Dalības maksa: par ziedojumiem. 
Pieteikšanās nodarbībām pa e-pastu 
marta.eiduka@gmail.com vai pulci-
ņa Facebook lapā: Brisbenas Valodas 
Pulciņš – Brisbane Latvian Language 
Social. Savlaicīga pieteikšanās palī-
dzēs materiālu sagatavē un veiksmīgas 
nodarbības norisē.
Sestdien, 21. sept., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ilze Švarca – Dzintars un 
Rotas – ilustrēts stāstījums par rotām 
latviešu kultūrā un vēsturē – Ilze Švar-
ca ir skolotāja un rotkale, un darina ro-
tas, ņemot iedvesmu no latviešu etno-
grāfiskajām un arheoloģiskajām rotām, 
kuras redzamas: www.vasara.com.au. 
Ilze runās angliski, lai pievilktu jaunā-
ko paaudzi, bet jautājumus atbildēs arī 
latviski. Maksa $5; kafija un kūka $5.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 14. sept., plkst. 13.00 Kapu 
svētku dievkalpojums ar dievgaldu; 
vadīs mācītājs Kolvins Makfersons. 
Pieminēsim savus tuviniekus aizsaulē 
un noliksim svecīti pie Nācaretes baz-
nīcas kolumbārija, kur novietoti Ingrī-
das Biršas pelni.

Hobartā

Kanberā
Sestdien, 21. sept., Austriešu klubā, 

Mawson kopīgi tiks svinētas Kanberas 
Latviešu biedrības 70 un Sprigulīša 
65 gadu darbošanās atceres. Gaidīsim 
viesus arī no citām pilsētām. Pusdienas 
un vakariņas būs pērkamas austriešu 
klubā. Svinēšana līdz vēlam vakaram.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 7. sept., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Otrdien, 10. sept., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 14. sept., plkst. 11.30 Skolu 
sarīkojums Latviešu namā. (Iēvērot 
laiku!)
Svētdien, 15. sept., plkst. 14.00 Jau-
niešu referātu pēcpusdiena DV mītnē.
Sestdien, 21. sept., plkst. 11.00 Vana-
džu pilnsapulce DV mītnē.
Sestdien, 21. sept., plkst. 12.00 DV 
Melburnas nodaļas pilnsapulce DV 
mītnē.
Sestdien, 21. sept., plkst. 16.00 Latvi-
jas Universitātes Gada svētki Latviešu 
namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 8. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos 
māc. Aldis Elberts.
Svētdien, 8. sept., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā. Kalpos 
māc. Aldis Elberts.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 8. sept., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Trešdien, 4. sept., plkst. 11.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 7. sept., plkst. 12.00 DV 
namā pusdienas un draudzības pēc-
pusdiena.
Piektdien, 13. sept., plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā. (Ievērot, ka 
sākums pārlikts uz plkst. 11.00). Juris 
Reinfelds stāstīs par VEF un par savu 
bērnību VEF dzīvokļa namā. Otrajā 
Svētdien, 15. sept., plkst. 11.00 Lat-
viešu namā M. Siliņa zālē būs Vie-
nības draudzes Pļaujas svētku sarī-
kojums, kas iesāksies ar svētbrīdi. 
Dievkalpojums baznīcā nenotiks. Visi 
mīļi gaidīti!
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 8. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 15. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 22. sept., plkst. 11.00 Pļau-
jas svētku dievkalpojums. Pēc dievkal-
pojuma Pļaujas svētku sarīkojums.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Svētdien, 8. sept., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 15. sept., plkst. 11.00 Lat-
viešu namā M. Siliņa zālē būs Pļaujas 
svētku sarīkojums, kas iesāksies ar 
svētbrīdi. Dievkalpojums baznīcā ne-
notiks. Visi mīļi gaidīti!

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. sept., 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.

Latvijā
Piektdien, 6. sept. – 8. sept., Dzin-
taru koncertzālē norisināsies 16. Kre-
merata Baltica festivāls. Līdzās pa-
saulslavenajam vijolniekam Gidonam 
Krēmeram un izcilajiem kamerorķes-
tra Kremerata Baltica mūziķiem trijos 
muzikāli daudzpusīgos koncertos di-
riģenta Fuada Ibrahimova (Fuad Ibra-
himov) vadībā tiksimies ar pasaulsla-
veno latviešu ērģelnieci, Hamburgas 
Elbas filharmonijas goda mākslinieci 
Ivetu Apkalnu, vijolnieku Džeraldu 
Bidvu (Gerald Bidva), operdziedā-
tājiem Ievu Paršu un Alekseju Mo-
čalovu, kā arī talantīgajiem Osokinu 
dzimtas pianistiem – tēvu, profesoru 
Sergeju Osokinu, un dēliem, starptau-
tisku konkursu laureātiem – Andreju 
un Georgiju Osokiniem.
Sestdien, 7. sept., plkst. 17.00 Rundā-
les pils Baltajā zālē Liepājas Simfoni-
kais orķestris diriģenta Andra Vecum-
nieka vadībā muzicēs kopā ar Lielās 
mūzikas balvas laureāti – vijolnieci 
Evu Binderi.
Sestdien, 14. sept., plkst. 18.00 Lie-
pājas koncertzālē Lielais dzintars 
visnotaļ unikāls muzikālais piedzīvo-
jums – uz vienas skatuves īpašā kon-
certprogrammā tiksies visu Latvijas 
vadošo orķestru mežradznieki. Konfe-
ransjē lomā iejutīsies Ivars Ījabs.
Sestdien, 21. sept., plkst. 12.00 Ces-
vaines vidusskolas simtgades salido-
jums.
Sestdien, 21. sept., plkst. 18.00 Lie-
pājas koncertzālē Lielais dzintars ar 
patiesi vērienīgu notikumu Liepājas 
Simfoniskais orķestris tā galvenā diri-
ģenta Gintara Rinkeviča vadībā atklās 
jauno koncertsezonu. Koncerta prog-
rammā skanēs grandiozā Gustava Mā-
lera Otrā simfonija, kuras atskaņoša-
nai nepieciešams paplašināts orķestra 
sastāvs – tie būs 130 orķestra mūziķi 
(uz un aiz skatuves, lai panāktu telpis-
ku efektu!), arī koris, ērģeles un divu 
sieviešu balsu solo.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


