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Rudens Austrālijā.

„Manai tautai būs saules mūžs“
LPSR Augstākajā padomē 1990. g. 4. maijā
„Es zinu, ka cilvēka dzīve ir īsa,
bet vienmēr dzīvoju ar tādu cerību, ka
manai tautai būs saules mūžs. Mani
nebiedē manas dzīvības laicīgums,
taču nepanesama liekas tautas dzīvības
zaudēšana. Bet, ja te zālē sēž kāds, kas
jau grib dalīt mūsu mantu, tad ieteicu
mazliet pagaidīt – mēs vēl elpojam, šī
ir mūsu pēdējā iespēja izdzīvot, un mēs
to izmantosim. Tāpēc mēs pieprasām
neatkarību Latvijai, Lietuvai, Igaunijai,
Krievijai, Gruzijai, Ukrainai – visām
valstīm, kur cilvēka dzīvība ir jāaizsargā, lai tā būtu svēta un neaizskarama.
Kas mēs esam pasaules acīs? Es
ceru uz sapratni, kaut apzinos, ka citas
problēmas ir vairāk sabriedušas – ekoloģija ir pasaules galvenā problēma šodien. Mūsu zemeslode jau deg, valstis
man atgādina neprātīgos, kas kaujas degošā mājā tai laikā, kad jādzēš liesmas.
Tagadējā PSRS teritorijā Arāla jūra ir
iznīcināta. Krievijas vidiene pārvērtusies aramzemes tuksnesī. Ieklausieties,
cik baigi skan – aramzemes tuksnesis.
Rīgas jūras līcis kļuvis par kloāku utt.
Tāpēc es aicinu PSRS valdību – izbeidziet turēt nācijas aiz rokām, izbeidziet
žņaugt mazās valstis, izbeidziet kūdīt
cilvēkus pret cilvēkiem! Zeme ir liesmās, ekoloģiskās katastrofas ugunsgrēks jau rīt ielauzīsies mūsu mājās. Es
aicinu PSRS valdību atzīt Staļina tirānijas visus valgus par sapuvušiem. Nesieniet ciešāk! Atraisiet mezglus! Atbrīvosimies no netaisnības murgiem,
kas vēl valda pār mūsu tautām! Tāpēc
mēs pieprasām neatkarību! Dievs, dodi

mums izturību!“
(Deputāts Alberts Bels 1990. g. 4. maijā, Augstākās Padomes vakara sēdē)
***
„Šodien Augstākā padome uzņemas, manuprāt, pārāk lielu nastu, mēģinot nelikumīgi, bez jebkāda pamatojuma, atgūt Satversmi, ņemot no tās
četrus punktus, bet pārējos pagaidām
atceļot. Kādēļ es tā spriežu? Pirmkārt,
nav juridiska pamata kvalificēt PSRS
valdības ultimatīvo notu un Sarkanarmijas daļu ienākšanu Padomju Latvijā
1940. gada 17. jūnijā kā starptautisku
noziegumu, kā teikts dokumenta projektā. Kārļa Ulmaņa valdība piekrita
notā izteiktajām prasībām. Tas faktiski paglāba Latviju no reāli draudošā
Hitlera iebrukuma.
Otrkārt, nepamatots ir apgalvojums,
ka 1940. gada 14. un 15. jūlija vēlēšanas
notikušas terora apstākļos, bet vēlēšanu
rezultāti viltoti. Šādi apgalvojumi balstīti tikai uz sakāpinātām emocijām.
Treškārt, Latvijas PSR Augstākajai padomei nav tiesību atcelt Saeimas
lēmumus, jo tās abas savās tiesībās ir
vienlīdzīgas. Tautas Saeimas lēmumi
pauda Latvijas darbaļaužu gribu un
pirmām kārtām latviešu darba tautas
vēlmes.
Ceturtkārt, Kārļa Ulmaņa autoritatīvais režīms pats bija antikonstitucionāls un kā tāds arī tika likvidēts ar
tautas Saeimas lēmumiem.
Piektkārt, Lielā Tēvijas kara rezultātā kritušo padomju karavīru, lat-

viešu strēlnieku korpusu, partizānu
brigāžu un vienību kaujas un antifašistiskā plašā pagrīdes cīņa pret vācu
fašistiskajiem okupantiem un viņu
rokaspuišiem ir spilgta liecība par padomju varas likumību Latvijā.“
(Deputāts Alfrēds Rubiks 1990. g. 4.
maijā, Augstākās Padomes vakara sēdē)
***
Vēstures piebilde: PSRS valdības ultimāts 1940. gada 16. jūnijā sekoja PSRS bruņotajam iebrukumam
Latvijas teritorijā naktī uz 15. jūniju,
kura laika Padomju spēki nogalināja Latvijas robežsargus un civilistus.
1940. gada 14. un 15. jūlija vēlēšanas
notika okupācijas spēku uzraudzībā,
balsošana par vienīgo pieļauto partiju
bija praktiski obligāta, un priekšvēlēšanu kampaņā lika saprast, ka Latvijas
neatkarība netiks traucētu, un nenotiks īpašumu nacionalizācija.
1990. gada 4. maijā deklarācijai
„Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu“ bija vajadzīgas 134
„PAR“ balsis, lai to pieņemtu. Rezultāti: 138 „PAR“, 0 „PRET“ (neatbalstošie deputāti balsojumā nepiedalījās); 1 „ATTURAS“.
■
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Daugavas Vanagu Dārza svētki.

Kas ir bauda?

Daugavas Vanagu sarīkojumi Adelaidē
Kas ir bauda? Bauda
ir kaut kas, kas izraisa
labsajūtu. Mēs baudām
garšas un smaržas: labus
ēdienus un dzērienus;
tikko nopļautas zāles
dvašu vai velēnas izgarojumu miglaina rīta agrumā. Mēs
baudām kādu labu izrādi vai koncertu
un apbrīnojam mākslinieku talantu un
prasmi. Baudām arī garīgas lietas – kā
draudzību, kopību, gandarījumu. Dabas skaistums: saullēkti, putnu dziesmas un Dabas mātes krāšņais rudens
mētelis mūsos izraisa baudu. Bauda
ir sajūta, ko izjūtām pēc labi paveikta
darba, pēc fiziskas vai garīgas piepūles, kad redzam panākumus un mūsu
darba augļus. Tā ir tā sajūta, kas rada
mūsos garīgu līdzsvaru.

Marta mēnesī Daugavas Vanagu
mājā notika muzikāla pēcpusdiena un
pagājušā nedēļas nogalē, tieši Jurģos,
23. aprīlī, notika gadskārtējie Dārza
Svētki. Abi sarīkojumi bija labi apmeklēti un notika nama dārzā. Abi sarīkojumi radīja labsajūtu un apmierinājumu.
Vispirms gribu pieminēt sētas iekārtojumu. Noliktavas un nodaļas bijušā sēžu telpa, kas iesaukta par bunkuru, abas nokrāsotas gaišā krāsā un
apstādītas ar puķu dobēm. Kaut gan
vecā citronkoka un bērzu vairs nav,
tagad skaists zaļš dzīvžogs ielenc pagalmu, kura gaisotnē ir jauki pabūt. Un
visjaunākais izdaiļojums ir pieci, metālā darināti latviešu raksti, kas izgrezno noliktavas sienu. Vanagu sētā savu
mājokli atraduši Jumis, Zalktis, Pērkons, Auseklis un Zvaigzne, dievības,

kuras visas nes svētību saviem ļaudīm.
Sadziedāšanās
sarīkojumu,
27. martā, vadīja Zanda Šulca, folkloriste no Līvāniem, kura tagad dzīvo
Adelaidē ar savu ģimeni. Viņai pievienojās Lilita Daenke – akordeons,
Matīss Reinhards – ģitāra un Daila
Mora (Mohr). Baudījām romantiskas
gan balādes žanra dziesmas latgaliešu
valodā. Jāatzīstas, ka stingri bija jāieklausās, lai varētu saprast neierasto
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Sveicināti, lasītāji!
Beidzot ir atrasts līdzeklis, kā atbrīvoties
no dižsērgas, un no visiem nejaukiem ierobežojumiem. Nē, tā nav
vakcinācija, tas ir kaut
kas daudz vienkāršāk. Nav vajadzīga
nekāda zinātne. Vienkārši trīs burvju
vārdiņi: „Epidemioloģiskās drošības
prasības“. Vajag tikai šos trīs vārdiņus
izdvest, un viss ir kārtībā.
Nav svarīgi, vai šīs „prasības“ ir
pamatotas zinātnē, vai pat elementārā
loģikā. Galvenais, ka ir uz kā atsaukties.
16. aprīlī Vidzemes koncertzālē
„Cēsis“ notika koncerts „Klātbūtne“,
kuru translēja gan televīzija, gan radio.
Koncertā piedalījās Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) un
Valsts akadēmiskais koris „Latvija“.
Publikā bija tikai divas personas. Esot
tikušas ievērotas visas „epidemioloģiskās drošības prasības“, bet, par
spīti tam, iknedēļas darbinieku testos
vēlāk atklāti 29 inficēšanās gadījumi,
pārsvarā mūziķu un koristu starpā.
Nav droši zināms, vai inficēšanās notikusi koncerta laikā, vai citur.
Apmēram 65 mūziķu lielajā orķestrī varēja manīt masku tikai vienai
vijolniecei. Un koristiem, protams, arī
nebija masku. Pusotru stundu garajā
koncertā bija visas iespējas vīrusam
izplatīties. Ja arī valsts uzskata, ka
profesionālie mūziķi nav jāaizsargā tik
pat cītīgi, kā „parastā tauta“, tad kas
liedza pašiem mūziķiem mazliet vairāk rūpēties par savu un savu kolēģu
veselību?
Pandēmija plosās, katru dienu
mokas un mirst cilvēki dēļ Covid-19,
bet Saeima, būdama gudrāka par
ministru kabinetu, ceturtdien lēma
atļaut no 7. maija sabiedriskās ēdināšanas atsākšanu āra terasēs – tieši
to, ko otrdien nebija pieļāvis ministru
kabinets.
Deputāts Krišjānis Feldmanis lepojās: „Gan komisija atbalstīja, gan
pēc tam Saeima. Visi var teikt, bija
universāls Saeimas atbalsts šim lēmumam. Visās sabiedrības grupās, visu
partiju vēlētāji, acīmredzot ir izteikuši
to vēlmi pēc kaut kādas svaigas pieejas, pēc reālas rīcības krīzes vadībā.“
Tātad burvju vārdiņi: „epidemioloģiskās drošības prasības“, un drīkstēs bez maskām cieši sasēsties vairāki
cilvēki no divām mājsaimniecībām un,
teiksim, stundas garumā virināt mutes
un priecāties vīrusa mākonī. Ne jau
visur un vienmēr būs vējiņš, kas vīrusu aiznes prom (uz nākamo galdu –
2 metru attālumā?).
Vai nebūtu laiks izmainīt skanīgos
viltus burvju vārdiņus pret patiesām
epidemioloģiskās drošības prasībām?
GN
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„Mani Dziesmu un deju svētki“
Aicinājums dalīties ar saviem Dziesmusvētku stāstiem
Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo kultūras centru, Dziesmusvētku biedrību un Pasaules
brīvo latviešu apvienību
aicina ikvienu interesentu
piedalīties akcijā Mani Dziesmu un deju
svētki, kuras laikā tiks vākti personiski
Dziesmusvētku stāsti – topošās Dziesmusvētku ekspozīcijas sastāvdaļa. Visi
interesenti var iesūtīt stāstus dažādos
formātos – video, e-pastos un vēstulēs.
Ekspozīcijas veidotāji aicina ikvienu, kam sirdij tuva Dziesmusvētku tradīcija, kurš ir bijis vai šobrīd ir aktīvs
amatiermākslas kolektīvu dalībnieks,
palīdzējis svētkiem tapt, bijis brīvprātīgais, šoferis, fotogrāfs, klausītājs,
līdzjutējs, vainagu pinējs, pavārs, operatīvo dienestu darbinieks, skatītājs, atbalstītājs, mecenāts, dalīties ar saviem
stāstiem, piedzīvojumiem un pieredzējumiem, spilgtākajām atmiņām gan par
svētku norisēm, gan par svētku sadzīvi.
Savus stāstus ir iespējamas ērti iesūtīt video formātā (pamācība – šeit*), kā
arī rakstīt e-pastus (manisvetki@rmm.
lv) un vēstules – Rakstniecības un mūzikas muzejam, akcijai „Mani Svētki“,
Pulka iela8, Rīga LV-1007, LATVIA.
„Katrs, kurš kaut reizi dzīvē ir pieredzējis Dziesmusvētkus, noteikti var
dalīties ar savu, personisko stāstu – oriģinālu, krāšņu, emocionāli, smieklīgu,
asprātīgu, traģikomisku, aizkustinošu
un dažbrīd teju neticamu. Strādājot pie
ekspozīcijas aprisēm un satura kodola,
radošā komanda kā prioritāru iezīmēja
šī mantojuma apzināšanu un iekļaušanu ekspozīcijā. Plānojam, ka stāsti
iekļausies gan audiovizuālos risinājumos, gan arī tiks ievietoti īpašajās,
visiem pieejamās digitālajās un fiziskajās krātuvēs. Akcija ir sākusies un nu –
dziesmusvētku stāstu maiss ir vaļā!“
aicina RMM direktore Iveta Ruskule.
Vispārējie latviešu dziesmu un
deju svētki ir pasaulē atzīts izcils un
ilglaicīgs kultūras notikums Latvijā, būtiska latviskās identitātes daļa,
2008. gadā tos iekļāva UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces nemateriāla

kultūras mantojuma sarakstā kā
Baltijas dziesmu
un deju svētkus.
2023. gadā tiks
atzīmēta tradīcijas 150 gade, viens no
būtiskākajiem notikumiem ceļā uz to
ir Rakstniecības un mūzikas muzejā
topošā pastāvīgā Dziesmusvētku ekspozīcija Mežaparka Lielās estrādes telpās. Ekspozīcija top sadarbībā ar Kultūras ministriju un Rīgas domi.
Paredzēts, ka ekspozīcija iekārtosies divos stāvos, tās pamatā būs četri
stūrakmeņi - multimediāla instalācija
Lielākais koris pasaulē, vizuāli un skaniski izzināma svētku norišu laika līnija,
meditācijas vietas kormūzikas klausīšanās krēslos un aktivitāšu telpa, kura
tiks atvēlēta tam, lai varētu satikties
visi dziesmu svētku tradīcijā iesaistītie – gan dalībnieki, gan arī to veidotāji,
kā arī būs iespēja rīkot seminārus, maināmās izstādes, gan arī veikt muzejpedagoģiskas nodarbības. Visiem interesentiem būs pieejami arī ar dziesmu
svētku izpēti saistītie materiāli, piemēram, visi pieejamie svētku repertuāru
krājumi, dalībnieku datu bāze, kā arī
plašas sabiedrības iesūtītie pieredzes
stāsti. Ekspozīcijā tiks apskatītas visas
tradīcijas attīstībai būtiskās nozares –
kora, dejas, pūtēju orķestru, simfonisko
orķestru, kokļu mūzikas, tautas tērpu,
folkloras ansambļu, tautas daiļamata.
Izstāde būs pirmā Dziesmu un deju
svētku tradīcijai veltītā pastāvīgā ekspozīcija. Tās veidotāju lokā ir arhitekts
Austris Mailītis, satura kuratore Iveta
Ruskule, muzikālā satura kurators Juris Vaivods, režisore Kristīne Želve,
RMM mākslas eksperti Ieva Ezeriete,
Solvita Puķīte, Rūta Līcīte, Dzintars
Gilba, izglītības un satura nodaļas vadītāja Liega Piešiņa, ekspozīcijas darba grupas vadītāja Indra Vīlipsone,
dramaturģe Rasa Bugavičūte-Pēce.
Inga Vasiļjeva,
Ekspozīcijas sab. att. konsultante
2021. gada 30. aprīlī
* https://rmm.lv/wp-content/
uploads/2021/03/Padomi-video.pdf

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
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Jauns Sidnejas Latviešu teātra iestudējums
Ivetas Salgrāves luga „Līču vilinājums“

Salgrāve paskaidro: „Luga ir par to, kā vajadzīgs kļūst viss tas, kas reiz izmests, aizdzīts, pamests. Vērtības mainās.“

FOTO Ojārs Greste

Darbība notiek šodien, Zemgales lauku
mazpilsētas krogā Zilais
logs.
Pilsētas tuvumā lielas mājas – Līči. Ļoti
skaistas, dzeltenu ķieģeļu sienas, sarkans dakstiņu jumts, ābeļdārzs – pavasarī viss
vienos ziedos. Līču saimnieks Roberts
(Andris Kariks), kopš sievas bērēm
mājās palicis gluži viens, jo dēls uzsācis savu patstāvīgu dzīvi citur. Ierodoties krogā viņš saka: „Krogā iet nav
nekāds gods. Nekad nav bijis“, bet tomēr tur ienāk.
Uz pilsētiņu darba komandējumā Lugas „Līču vilinājums“ mēģinājums.
nosūtīts ceļu būves inženieris Kārlis
(Ojārs Greste), kam interesē visi pretējā dzimuma pārstāv- stāstus un attiecības intriģējošā plūsmā un iesprauž pa koji. Par iedzīvotājiem viņš saka: „Dīvaini. Jūs te visi esat dī- mentāram par dzīvi šodien Latvijā – Robina apgalvo „...es
vaini. Cik uz ceļiem strādāju, pa krogiem, viesnīcām, viesu nebraukšu prom! Kādam ir jāpaliek, lai tiem, kas aizbraunamiem mētājos, bet tādus ļaudis neesmu saticis.“
kuši, ir kur atgriezties.“
Krogā kā īpašnieks un bārmenis strādā Zigis (Jānis ČeTēlu raksturi dod plašu iespēju aktieriem parādīt savas
čiņs) un apgalvo: „Pilsētiņā drošākie sakari ir vēja čuksti spējas. Tēli ir no dzīves, katram viegli pazīstami un tā vaun ļaužu valodas. Krogū viss satiekas un satek vienuviet.” ram saprast un just līdz viņu veiksmei vai neveiksmei. AkKā viesu apkalpotāja Robina (Ilze (Bonija) Vijuma); Kār- tieriem uzdevums rādīt kā iekārot, mīlēt, manipulēt, aizstālim par pilsētas iedzīvotājiem, viņa atbild: „Es neko tādu vēt, paust, pārliecināt. Un visu to bez lamāšanās!
neredzu. Parasti cilvēki parastā mazpilsētā.“
Laipni aicinu visus apmeklēt izrādes:
Pilsētiņā dzīvo un reizēm krogā pusdienot ierodas ro- Sestdien, 15. maijā, plkst. 16.00 un
sīgā un darbīgā Astra (Ilona Brūvere). Par sevi: „Ak, tā! svētdien, 16. maijā, plkst. 14.00 Sidnejas Latviešu namā.
Un kur tad mana izglītība, mani panākumi, darbs, atzinība Sestdien, 22. maijā, plkst. 16.00 Melburnas Latviešu namā.
sabiedrībā, dzīvoklis, mašīna, tev nodrošināta dzīve un atbalsts? Tas neskaitās?“
Jānis Grauds
Lugas autore Iveta Salgrāve sapin šo piecu cilvēku
Laikrakstam „Latvietis“

Vijolniece Inese Laine.

iešana atstās lielu tukšumu Adelaides
vanagu saimē. Liels vīrs – lieli darbi.
Pēc ražīga darba, tāpat kā pēc ražas
novākšanas, ir gandarījums un bauda.
Katru sestdienu vēl arvien vanadzes piedāvā siltas pusdienas, bet tuvojās ziemas
periods, klusāks laiks, kad daudzi cilvēki dodas ceļojumos un uz ārzemēm, īpaši uz Latviju. Kā jau zināms, tas šogad
vēl nenotiks, lai cik ļoti mēs to vēlētos.
Gaidīsim pavasari, kad sarīkojumi
atsāksies un mums atkal būs par ko
priecāties.
Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis
26.04.2021

Flautiste Vineta Lagzdiņa.

FOTO Agris Ezeriņš

izloksni. Sarīkojumā, kas saskanēja ar
martā svinamo internacionālo Sieviešu Dienu, arī pieminēja Mariju Ķeņģi, Daugavas Vanadžu kustības goda
priekšnieci, kuras dzimšanas diena ir
28. martā. Marijai Ķeņģei pa godu Vanadzes visā pasaulē uztur mājturības
stipendiju, jo Ķeņģe pati bija Kaucmindes mājturības semināra abituriente un Mājturības institūta veidotāja.
23. aprīļa Dārza Svētkiem kā ar
svētību uzspīdēja silta rudenīga saulīte. Bija ko baudīt: Vanadžu sarūpētas

pusdienas, Ineses Laines vadībā Vanadžu ansambļa nodziedātās dziesmas, asprātīga viktorīna un Vinetas
Lagzdiņas flautas skaņdarbs kopā ar
Kalīla Džibrāna (Kahil Gibran) dzejas
lasījumu par Baudu. Flautas skaņas
pārvērtās putnu dziesmā un aizlidoja kā putns zilajās debesīs. Domas arī
mēģināja atrisināt Džibrāna dzīves
gudrības. Apbrīnojamā klusumā visi
klausījās – varbūt patiešām visi bija
nogrimuši savās domās, jo ar klusuma
brīdi tikko bija pieminēts beidzamais
Adelaides nodaļas līdzdibinātājs, olimpietis Juris Dancis, kurš pēkšņi devās
aizsaules ceļos 20. martā. Viņa aiz-

FOTO Agris Ezeriņš

Kas ir bauda?
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„Brīvās dabas tirgus“
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas
muzejs aicina visus, kas ilgojas pēc
Latvijas amatnieku darinājumiem
un vietējiem kārumiem, uz Brīvās
dabas tirgu. Trīs pavasarīgās maija sestdienās: 1., 8., un 15. maijā no
plkst.10.00 – 15.00 muzeja tirgus plačos varēs atkal satikt Latvijas amatniekus ar skaistiem un noderīgiem
darinājumiem un pārtikas mājražotājus ar dažādiem Latvijā tapušiem gardumiem.
Latvijas amatnieki pircējus šoreiz
sagaidīs ar krāšņu keramiku, siltiem
vilnas un vasarīgiem lina adījumiem,
rotām dažādām gaumēm un noskaņojumiem, kā arī katrā virtuvē noderīgiem koka darinājumiem. Drosmīgiem citādā meklētājiem būs iespēja
iegādāties tradicionālus un neparastus izstrādājumus no kažokādām un
kauliem. Aizvadot pavasari un gaidot
vasaru, dažādiem godiem tirgū varēs
sagādāt arī linu galdautus un kleitas.
Tirgū varēs piemeklēt arī burvīgus apģērbus bērniem.
Pārtikas mājražotāji būs parūpējušies ne tikai par saldumu mīļiem,
bet arī citiem gardēžiem, sarūpējot
svaigu rudzu maizīti, latviešu saimnieču sietus sierus un kūpinātas gaļas produktus, gardus pīrādziņus,
cepumus un piparkūkas, neparastas
mērcītes un vietējo bišu vākumu, kā
arī kārumus no cidonijām un kaņepēm.
Skaisto rotu meistars Edgars
Skulte stāsta: „Brīvdabas muzejā valdošā noskaņa ir neaizstājama. Īpašā gadatirgus gaisotne ik
gadu iedvesmo Latvijas amatniekus turpmākajam darbam un ļauj
sajust cilvēku mīlestību. Brīvdabas
muzejs ir radis iespēju mums visiem kopā sajust šo atkalredzēšanās
prieku atbilstoši šī brīža iespējām.
Tomēr – sajūta ir brīnišķīga. Mēs
priecājamies satikt kolēģus un mūsu
klientus, tā mēs krājam iedvesmu,
lai turpinātu radīt un priecēt savus
klientus.“
„Piedalīšanās Brīvdabas muzeja tirgū mums, visai ģimenei, ir lieli
svētki, jo šogad tas mums ir pirmais
tirdziņš! Esam īpaši gatavojušies
un ar lielu prieku prezentēsim mūsu
jaunos, veselīgos produktus – čiekuršokolādes. Nezinu, vai tas ir
galvā vai sirdī, bet kāda īpaša enerģētika Brīvdabas muzeja tirdziņos
noteikti ir, varbūt tāpēc, ka mūsu ģimenes koks ir priede un tur tādu ir
tiešām daudz. Katru gadu cenšamies
piedalīties visos rīkotajos tirdziņos,
un arī šoreiz gaidīsim savus pircējus, lai iepriecinātu ar labākajiem
priežu čiekuru produktiem Latvijā,“
gatavojoties atkal satikties ar pircējiem stāsta pārtikas mājražotāja San-

ta Ločmele.
Kad tirgus izstaigāts un pirkumu
grozi pilni, muzeja apmeklētājiem būs
iespēja ne tikai baudīt pavasara noskaņas un putnu dziesmas visā plašajā muzeja teritorijā, bet arī ieskatīties
sveču izgaismotajā Usmas baznīcā,
izstaigāt īpašo Pavasara taku, kas
piedāvā izšūpoties 12 šūpolēs, meklēt
vienam otru labirintā un satikt saules
zirgu, un apskatīt koši rotātās muzeja
ēkas un ceļus.
Brīvās dabas tirgus muzejā norisinās jau otro gadu un tā piedāvājums
regulāri tiek papildināts un attīstīts.
Tirgus un muzeja apmeklētājus
aicina ievērot muzeja un valdības
norādījumus par ierobežojumiem,
distancēšanos un citiem drošības jautājumiem.
Noderīga informācija apmeklētājiem: pie muzeja pieejama bezmak-

Skaista rota.

FOTO Publicitātes foto

Brīvdabas muzejā atgriežas andele

sas autostāvvieta; mājdzīvniekus lūdzam šoreiz atstāt mājās; tirgus laikā
tiks fotografēts un filmēts.
Harita Maniņa,
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
29.04.2021.
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Pandēmijas gadā spītīgie latvieši...
...izveido pasaules latviešu amatieru teātru savienību

Dzied mūziķis Īsais Mārtiņš.

PLATS pilnsapulce 2021. gada 27. martā.
ka teātris un teātra spēlēšana ir cilvēku kopības un prieka izpausme, un
novēlēja, lai latviešu amatieru teātriem
vienmēr būtu prieks gan spēlēt, gan
prieks, ko dot skatītājiem.
Vēstniece Elita Gavele vēlēja teātriem rūpēties par savas vēstures saglabāšanu un veidot jaunu lapu Latvijas
nacionālajā enciklopēdijā par latviešu amatieru teātriem ārpus Latvijas.
Viņa arī atgādināja latviešu teātra tēva
Ādolfa Alunāna vārdus: „Katrai tautai, kas vēlas virzīties uz priekšu pretī
gaismai, ir vajadzīgs teātris.“
Var tikai piekrist Eiropas latviešu
apvienības (ELA) Kultūras nozares
vadītājai Leldei Vikmanei, kura sacīja, ka teātra vējš aizrauj visus! Patiesi,
jebkurš, kas kaut reizi spēlējis teātri,
zina, ka šim vējam (varbūt pat viesulim) nav iespējams pretoties.
Ziņojumu par PLATS valdes paveikto sniedza valdes priekšsēdētāja
Māra Luisa. Viņa minēja, ka valdē
visi patiesi strādājuši kā zirgi, tiekoties
divu līdz sešu stundu garās sanāksmēs
vairākas reizes nedēļā dažādās darba
grupās.
Darbojoties pēc definīcijas, ka
PLATS ir organizācija, kas grib attīstīties, sadarboties un mācīties individuāli un kopā, tapuši
PLATS mērķi: veicināt savstarpējo
teātru komunikāciju un sadarbību,
celt teātru māksliniecisko kvalitāti,
uzturēt un saglabāt
saites ar Latviju,
nodrošināt informācijas apriti, izglītību, teātru vēstures arhivēšanu.
Svarīgs uzdevums
ir iesaistīt latviešu
FOTO Ekrānuzņēmums

Pandēmijas gads, kas
bijis grūts ikvienā nozarē, arī latviešu amatieru
teātriem visā pasaulē atnesa lielu vilšanos – nepabeigtas izrādes, tukšas
zāles, neiespējami iecerētie mēģinājumi un projekti. Tomēr
liekas, ka katru vilšanos iespējams pārvarēt ar optimismu un darbu! Jau pavisam drīz, sākoties dažādām mājsēdēm,
amatieru teātri pārslēdzās uz lugu
un grāmatu lasījumiem un izspēlēm
virtuālās platformās. Turpat iesākās
arī tikšanās un radošu ideju apmaiņa
amatieru teātru režisoru un entuziastu
starpā, kas likumsakarīgi noveda pie
domas par diasporas latviešu kopienu
amatieru teātru savienības dibināšanu.
2021. gada 16. janvārī tika dibināta Pasaules latviešu amatieru
teātru savienība jeb PLATS, pārstāvot 21 amatieru teātri trīs kontinentos. No Eiropas piedalījās 17 teātri:
Apvienotajā karalistē (7), Norvēģijā
(2), pa vienam – Īrijā, Dānijā, Somijā, Vācijā, Itālijā, Islandē, Beļģijā un
Zviedrijā. ASV darbojas divi teātri
un tāpat divi teātri ir arī Austrālijā.
Tika izveidota PLATS valde 7 locekļu sastāvā, par valdes priekšsēdētāju
tika ievēlēta Māra Luisa (Lewis) no
Sanfrancisko Jaunā teātra (ASV), bet
priekšsēdētājas vietnieks ir Ingmārs
Čaklais no Birmingemas Mazā teātra
(Apvienotā karaliste). Jāpiebilst, nesen
Eiropā dibināts vēl viens teātris, un tagad PLATS sastāvā ir 22 teātru kopas.
PLATS reģistrēta Apvienotajā karalistē kā bezpeļņas organizācija.
PLATS valdei čakli vien ķeroties
pie darba, jau 27. martā, Starptautiskajā teātra dienā, notika PLATS
biedru pilnsapulce Zoom platformā.
Paužot atbalstu jaundibinātajai organizācijai, pilnsapulces dalībniekus uzrunāja Latvijas vēstniece Apvienotajā
karalistē Ivita Burmistre un Speciālo
uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele.
Vēstniece Ivita Burmistre sacīja,

FOTO Ekrānuzņēmums

Ko dara latvieši pandēmijas gadā, kad slēgti teātri visā pasaulē? Par spīti vīrusam, mājsēdei un visām prognozēm,
nodibina Pasaules latviešu amatieru teātru savienību un vairākus jaunus amatieru teātrus!

jauniešus teātru kopās – gan kā skatītājus, gan kā dalībniekus.
Izveidotas ārējās komunikācijas
platformas Facebook, Twitter un Instagram medijos, notiek darbs pie mājas lapas izveidošanas. Jau marta sākumā iznāca pirmā PLATS Ziņu lapa
ar jaunumiem un aktualitātēm, kā arī
notikumu kalendāru. Regulāri tiek nosūtītas preses relīzes Latvijas Nacionālajai informācijas aģentūrai LETA,
laikrakstiem un interneta portāliem.
Notiek sadarbība ar Latvijas televīzijas ziņu portālu, un Latvijas Radio
raidījumu Kultūras rondo. Izveidots
raidījumu cikls Uz skatuves, sadarbībā
ar sociālo mediju Laiva.
PLATS turpinās attīstīt arvien labāku sadarbību ar Latvijas valsts iestādēm un organizācijām. Šogad sagatavoti un finansiālam atbalstam iesniegti
seši projekti. Latvijas Ārlietu ministrija
jau atbalstījusi četrus projektus, vēl tiek
gaidītas atbildes no Latviešu fonda un
Sabiedrības integrācijas fonda (SIF).
M. Luisa atzīmēja, ka ļoti daudz
kas jau padarīts, bet darāmā netrūkst
arī turpmāk. „Ceru gan, ka mums atliks laiks spēlēt arī teātri!” sava ziņojuma beigās optimistiski bilda valdes
priekšsēdētāja.
Pilnsapulces turpinājumā PLATS
nākotnes vīziju iezīmēja arī viens no
amatieru teātru savienības idejas autoriem, valdes priekšsēdētājas vietnieks
un PLATS kopsapulces vadītājs Ingmārs Čaklais. Debatēs dažādu teātru
pārstāvji izteica savus priekšlikumus
PLATS nākotnes darbam.
Kā jau katras organizācija pilnsapulcē, notika Statūtu un Kārtības ruļļa
apstiprināšana, PLATS budžeta apstiprināšana, kā arī Revīzijas un Ētikas komisijas vēlēšanas.
Turpinājums 13. lpp.
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„Pārcelšanās ceļvedis uz Latviju“
Izveidots informatīvs materiāls
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra (LIAA) ir izveidojusi informatīvu materiālu Pārcelšanās ceļvedis
uz Latviju, kurā ir apkopota būtiskākā
informācija, kas jāņem vērā, plānojot
strādāt un dzīvot Latvijā. Izstrādātais
ceļvedis piedāvā ārvalstu investoriem,
profesionāļiem un Latvijas diasporas
pārstāvjiem ērti pārskatāmu informāciju par pārcelšanos uz Latviju, iespējām darba tirgū un integrāciju kultūrvidē. Ceļvedis ir sastādīts angļu valodā
un ar to var iepazīties platformā investinlatvia.org, sadaļā For Investors –
Moving to Latvia. InvestinLatvia.org
ir vietne, ar kuras starpniecību LIAA
uzrunā ārvalstu investorus un informē
par iespējām Latvijā.
Latvijas prioritāte investīciju piesaistes jomā šobrīd ir viedās specializācijas – IT, starptautiskie biznesa
servisu centri, bioekonomika, viedā
mobilitāte, biomedicīna, fotonika un
viedie materiāli, tādēļ, veidojot ceļvedi, uzsvars likts uz šīm industrijām,
kurās paredzēts piesaistīt investīcijas
un augsti kvalificētus speciālistus, lai
sekmētu tautsaimniecības izaugsmi.
„Latvija vienmēr ir bijusi zinošu cilvēku, spilgtu personību zeme, kura spēj
savienot ne tikai kultūru, mākslu, sportu, bet arī zinātni, inovācijas un biznesu
starp dažādām valstīm un kontinentiem.
Savu izcilību mēs spējam attīstīt tikai
tad, ja esam atvērti jaunām idejām, kas
rodas sadarbībā ar citiem talantiem. Šī
iemesla dēļ esam izveidojuši „Pārcelšanās ceļvedi uz Latviju“, kuram ir jākļūst
par praktisku rokasgrāmatu ikvienam,
kurš Latviju aplūko kā vietu, kur attīstīt savus talantus un sasniegt mērķus
gan biznesā, gan inovāciju radīšanā,“
uzskata Ģirts Blumers, Investīciju projektu departamenta direktors.

Lai padarītu ceļvedi lasītājam viegli saprotamu, LIAA iekļāva informāciju, kura ir atainota vienkārša veidā un
ļauj izprast veicamās darbības, kuras
ir būtiski ņemt vērā, plānojot pārcelšanos uz Latviju. Ceļvedī tiek piedāvāti
daudzi interesanti fakti par sadzīvi, kā
arī noderīgas saites uz resursiem, kur
meklēt papildus informāciju. Ceļveža
ievadā ir publicēta Latvijas Valsts
prezidenta Egila Levita uzruna, kurā
prezidents aicina uzlūkot Latviju kā
starptautiski atvērtu valsti ar dinamisku ekonomiku, inovatīviem uzņēmumiem un bagātu kultūras dzīvi.
Materiāls būs praktisks palīgrīks
tiem, kuri domā par pārcelšanos uz
Latviju, un katram ir savs stāsts un iemesli, lai pieņemtu šādu lēmumu.
Ar savu pārcelšanās stāstu dalās
Amerikas tirdzniecības palātas Latvijā direktore Zinta Jansone: „Viens no
labākajiem lēmumiem, ko jebkad esmu
pieņēmusi, ir pārcelšanās uz dzīvi Latvijā. Latvija ir kļuvusi par modernu,
radošu valsti ar bezgalīgām iespējām.
Latvijā ir ērti sakārtota sadzīve. Pastāv labs balanss starp rosīgo pilsētas
dzīvi un dabisko vidi ir bagāts kultūras
un mākslas piedāvājums un aktīva biznesa vide. Tas sniedz plašas profesionālās izaugsmes iespējas.“
Stāstot par iemesliem, lai pārceltos
uz Latviju, uzņēmuma Cognizant Latvia vadītājs Kims Leandersons uzsver: „Iesākumā mans plāns bija pārcelties uz Latviju uz sešiem mēnešiem
īstermiņa projektam. Kad seši mēneši
pagāja, es paliku nedaudz ilgāk un tā
tas turpinājās. Tā nu es šeit esmu jau
astoņus gadus. Kāpēc? Jo man šeit
patīk, un šīs ir manas mājas. Ir grūti
nosaukt vienu konkrētu iemeslu, kāpēc
man patīk Latvija, jo tas ir vairāku ie-

meslu kopums, bet ļoti būtiski faktori ir
cilvēki, daba un miers, kuru šeit rodu.“
Sagatavotais ceļvedis sastāv no trīs
galvenajām daļām – Pārcelšanās uz
Latviju, Nodarbinātība un uzņēmējdarbība un Ikdienas dzīve Latvijā. Pirmajā
daļā pieejama informācija par vīzām
un uzturēšanās atļaujām, kā arī praktiskiem jautājumiem, piemēram, kā atrast mājokli. Otrā sadaļa ļauj lasītājam
uzzināt visu nepieciešamo par darba
tirgu, kā arī uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Trešā ceļveža sadaļa ir veltīta sadzīviskiem jautājumiem, apskatot tādas
tēmas kā valoda, kultūra, sports, veselības aprūpe, izglītība, integrācija u.c.
Cilvēki, kuri pašreiz plāno pārcelšanos uz dzīvi Latvijā, novērtē, ka šāds
ceļvedis ir izveidots: „Mēs ar dzīvesbiedri esam dzimuši un auguši Kanādā,
bet plānojam pārcelties uz Latviju, saredzot plašākas biznesa iespējas. Ceļvedis mums ir ļoti noderīgs un sniedz
plašu informāciju ne tikai par dzīvi un
darbu Latvijā, bet arī to, kā praktiski
organizēt pārcelšanos un kādi dokumenti nepieciešami. Īpaši noderīgi ir
padomi, kas ir saistīti ar vīzas saņemšanu un uzņēmuma dibināšanu. Tāpat
daudz laiku aiztaupīs ceļvedī piedāvātie dažādie resursi gan mājokļa atrašanai, gan citu jautājumu risināšanā,“
stāsta Dainis Kalniņš no Kanādas.
Ceļvedi izstrādāja LIAA sadarbībā
ar stratēģiskās komunikācijas aģentūru ERDA un satura mārketinga aģentūru True Six.
Aicinām apmeklēt investinlatvia.
org, lai iepazītos ar Pārcelšanās ceļvedi
uz Latviju un uzzinātu vairāk par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomās Latvijā.
Gundega Tupiņa,
Investīciju projektu departaments,
vecākā investīciju projektu vadītāja

Valoda, valodiņa...
Lai neviens nav jānobeidz…

ATBILDU UZ JAUTĀJUMU: Pabeigt, nobeigt, izbeigt: kā un kad pareizi tos lietot?
Runa ir par darbības vārdu
BEIGT, kurš atvasināts ar dažādiem
priedēkļiem. Katram priedēklim ir
sava nozīme, ko tas piešķir atvasinātajam vārdam, bet, ja priedēklis
vārda nozīmi nemaina, tad to nepievienojam (beigt dzīvi nomirt, beigt
rotāt izrotāt).
PA- ir vairākas nozīmes, tas norāda arī uz darbības pabeigtību, tātad
PABEIGT ir paveikt, padarīt, izpildīt, īstenot (ko) pilnīgi, līdz
galam, izpildīt pēdējo posmu, pavadīt pilnīgi, parasti pēdējo
laikposmu (pabeigt iesākto, pabeigt sarunu, pabeigt dzīvi);
iegūt pilnu attiecīgās pakāpes, nozares izglītību (pabeigt skolu, augstskolu). Šis ir visneitrālākais no minētajiem darbības
vārdiem.
Arī NO- ir vairākas nozīmes, to vidū pabeigtības, atdalī-

tības, tātad NOBEIGT nozīme sakrīt ar PABEIGT (nobeigt
kursadarbu, dialogu), tomēr tā papildnozīmes nonāvēt (nobeigt insektu) un būt par cēloni cita nelabsajūtai (nobeigt nomocīt, nogurdināt sarunas biedru) šo vārdu stilistiski iekrāso
tā, ka pamatnozīmē to izvēlamies lietot reti, lai gan senāk, kā
liecina arī folklora, tas lietots daudz biežāk.
IZ- norāda uz pabeigtību, iztukšotību, iznīcību, tātad IZBEIGT ir pilnīgi pārtraukt kādu darbību, pasākumu, stāvokli
(izbeigt attiecības, izbeigt lietu (jurisprudencē), izbeigt dzīvi
nomirt), savukārt izloksnēs to lieto arī ar nozīmi izlietot visu
(izbeigt rudzu krājumus, izbeigt tabaku).
Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“
#latviešuvaloda #dzimtāvaloda
#raksti #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu #valodairkāupe
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Burvju meistars Evalds Dajevskis
ir
nenogurstoši
strādājis pie tēva
mākslas krājuma
dokumentēšanas,
fotog raf ēša nas
un saglabāšanas.
Krājumā ir vairāk
nekā 250 gleznas,
skatuves maketu
un skices no izrādēm, Amerikas
latviešu teātra kos- Evalds Dajevskis.
tīmu un dekorāci- augusta.
ju meti, dziesmu
svētku dekorācijas, un dokumentācija
par Evalda Dajevska darbu scēniskās
studijās, kur viņš darbojās dekorāciju gleznošanā Brodveja skatuvēm un
Linkolna Centra uzvedumiem.
Pēteris bija rūpīgi sakārtojis milzīgo materiālu daudzumu, norobežojot stāstāmo starp sevis piedzimšanu
Augustdorfā, Vācijā 1948. gadā un
beidzot ar nejauši ieraudzīto rakstu
2007. g. New York Times avīzē par
tēvu vienā no IRO (International Refugee Organization) DP nometnēm.
Evalda Dajevska dzīves stāsts tika
pasniegts trīs posmos: pirmo Pēteris
nosauca – Aizkulisēs ar tēvu – Evalds
kā scenogrāfs; viņu skatuves un kostīmu meti raksturoja Amerikas latviešu
teātra darbību 37 gadu posmā kopš ieceļošanas ASV. Stāstījums arī apraksta Evalda Dajevska darbu Ņujorkas
scēniskās studijās, izpildot dekorācijas pazīstamiem Brodveja un Linkolna Centra uzvedumiem. Otrā posmā
Evalds ir iepazīstināts kā gleznotājs un
ilustrators, sapņotājs un vizuālais stāstu vijējs. Trešā daļā – Mana tēva pēdas
meklējot – Pēteris tieca: „..atrast sākumu visam.“
Sākums Evalda Dajevska radošam
mākslas impulsam meklējams agrās
bērnības iespaidos vectēvu lauku mājās, atbēgot ar vecākiem no Krievijas
Pirmā
pasaules
kara laikā. Viņa
paša vārdos, šie iespaidi bija saistīti
ar „senām guļkoku celtnēm, milzu
apsūnojošiem jumtiem, bieziem egļu
mežiem... pļavām
ar senozoliem, siena šķūnīšiem, rijām, klētīm…“
Bet
Evalds
savā mūžā izdzīvoja divus bēgļu
laikus, pavadot 7
gadus Mērbekas
un Augustdorfas
nometnēs
rietumos no Hanoveras
pēc Otrā pasaules
Evalds Dajevskis. „Gaismas atgriežas Hamburgā“.
kara beigām. Dēls
FOTO no Dajevsku ģimenes arhīva

Tie no mums, kuri ir
gājuši latviešu skolās un
nometnēs un kuri ir baudījuši latviešu teātru uzvedumus, labi pazīst zināmas stilizētas ainavas
un pasaku tēlus – sirmo
ozolu, zelta ābeli, pirtiņu upītes malā,
Sprīdīti, Princesi Gundegu... Mums
tie ir tuvi un mīļi, tie atgādina skaisto
un gaišo mūsu tautas mantojumā. Šos
latviskuma simbolus „ar folkloras…
elementiem, ar pasaku burvību un
sapņu pārreālo spilgtumu“*... mums
acu priekšā ir uzbūris scenogrāfs un
mākslinieks Evalds Dajevskis.
Svētdien, 18. aprīlī, Latviešu kultūras biedrība TILTS rīkotajā Zoom
referātā, Evalda dēls, Pēteris Dajevskis, deva mums fascinējošu un
izsmeļošu ieskatu sava tēva dzīvē un
darbā.
Referāts – Latviešu scenogrāfa un mākslinieka Evalda Dajevska
mākslas pasaule – pazīstamais un
nepazīstamais – (latviešu valodā ar
angļu subtitriem) bija otrais virtuālais
pasākums mūzikas un mākslas sērijā,
Kultūras TILTS. (TILTS ir organizācija, kas rīko latviešu mākslinieku
turnejas Amerikā, ieskaitot klasisko
un etnogrāfisko mūziku, teātrus un
priekšlasījumus.) Priekšsēde Dace
Aperāne sveica kuplo skaitu dalībnieku no ASV, Kanādas, Latvijas un
citām Eiropas valstīm, pateicās tehniskam palīgam Jānim Grigalinovičam
Lejam (tehniskie palīgi ir gaužam vajadzīgi šajos Zoom laikos!) un iepazīstināja Pēteri Dajevski, TILTS biedru,
kompānijas Interpretive Solutions Inc.
prezidentu un Interpretācijas plānotāju. (Jāmin arī, ka Pēteris bija viens no
pirmajiem Latvijas nacionālās bibliotēkas atbalstītājiem, un daudzus gadus
pārstāvēja ASV menedžmenta firmu
sakarā ar LNB celtniecību). Pēteris

FOTO no Dajevsku ģimenes arhīva

Latviešu kultūras biedrības TILTS rīkots Zoom referāts

Bilde no „New York Times“ 2007. g. 5.
Pēteris šo laiku sāka pilnīgāk izpētīt
pēc tam, kad bija izlasījis 2007. g. New
York Times rakstu par jaunizveidoto
International Tracing Service (ITS)
arhīvu Bad Arolsenā. Šajā arhīvā glabājās Otrās pasaules kara dokumenti
no 51 koncentrācijas nometnes, cietuma un bēgļu nometnes. New York
Times žurnālists Mark Landler bija
atbraucis uz Bad Arolsenu, lai piedalītos arhīva publiskajā atklāšanā. Kad
žurnālists ir jautājis arhīva vadībai,
kas no arhīva miljonu objektiem visunikālākais, viņu pārsteidza parādītā
Evalda mape ar dekorāciju metiem un
citiem darbiem. Landlers savā rakstā
apraksta latviešu scenogrāfu Evaldu
Dajevska krājumu arhīvā.
Pēteris ar meitu Ēriku aizlidoja uz
International Tracing Service arhīvu
2008. gadā; abi bija pirmie amerikāņi,
kas to apmeklēja, un atklāja faktus, ko
nebija iepriekš zinājuši: piemēram, arhīvā glabājās izsaukums Evaldam no
teātra Buenosairesā (Buenos Aires),
piedāvājot viņam scenogrāfa pozīciju.
„Es būtu varējis būt Pedro,“ Pēteris
smējās... Arhīvā arī glabājās skices
no grāmatas Sprīdītis – pirmā pēckara grāmata Vācijā, kas tika iespiesta
krāsās!
Būdams Vācijā, Pēteris apciemoja
Hamburgas Svētā Nikolaja katedrāles
pieminekli un muzeju, ko tēvs bija 40
gadus iepriekš uzgleznojis (Gaismas
atgriežas Hamburgā). Sabiedrotie karaspēki bija Hamburgu gandrīz pilnīgi
nobumbojuši, ieskaitot skaisto katedrāli. 1948. gadā elektrība tika pilsētā
atjaunota. Tas bija liels notikums – kā
Jaungada svinībās; Evalds, uzkāpis
blakus baznīcas tornī, iemūžināja Svētā Nikolaja katedrāli gleznā – rādot
tumšo katedrāles skeletu liecamies
pāri spilgti apgaismotai ielai. Pēterim
šī glezna ķērusies pie sirds visu mūžu.
Apciemojot katedrāles pieminekli (tikai tornis palicis) 2008. gadā un skatot pagrabā iekārtoto kara muzeju, kur
kontrastam tiek rādīta Anglijas Konventri (Coventry) katedrāles nobumbošana vācu uzlidojumos, Pēteris teicās krasi izjūtam Otrās pasaules kara
Turpinājums 9. lpp.
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visu... viņš dzīvi
uztvēra vizuāli.“
Evalds nebrauca ar
traģiskumu...
mašīnu; dēls viņu
Evaldam Dajevskim Vācijas no- veda no rītiem uz
metņu laika periods, kaut grūts un darba, kā arī klepilns ar neziņām, bija ļoti daudzvei- joja viņam līdz
dīgs un bagātīgs. Kopā ar Mērbekas pa pilsētu. Daudz
latviešu teātri un Oldenburgas operas Evalda gleznas attrupu (abās piedalījās slavenie Latvijas spoguļo Ņujorkas
laika mākslinieki) viņš iepriecināja ar veco arhitektūru
savām skatuves dekorācijām un kostī- un pilsētas nemitīmiem gan nometnes iemītniekus, gan go kustību.
britu virsniekus, kas tajā laikā vēl mita
Gleznā – ŅuVācijā. No 1945. līdz 1949. gadam tika jorkas krustceļi –
uzvesti 17 uzvedumi, ieskaitot Šekspī- attēlots namelis,
ra Divpadsmitā nakts un Šillera Vil- kam
visapkārt
helms Tells. Skatuves iekārtas, kostīmi vijas
virszemes
un spēlētāji brauca tūrēs vecā Renault vilcienu sliedes.
ambulancē, ko Evalds bija pats pārbū- Darbs tagad atrovējis. Tajā laikā nekas nebija dabūjams. das Latvijas vēstBet ar Evalda izdomu un tehniskajām niecībā Vašingtospējām neiespējamies tika veikts; Vil- nā. Kad 2014. g.
helma Tella izrādei apgaismošana bija Liepājas Muzejā
taisīta no konservu bundžiņām un tika rīkota Evalkostīmi no kartupeļu maisiem. Pro- da Dajevska 100
fesore Maruta Lietiņa-Reja (Ray) gadu jubilejas at- Evalds Dajevskis. „Ņujorkas krustceļi“ („The El“). John
(dekāne Virdžinijas Universitātē) at- ceres izstāde, viņš Medveckis īpašums (Latviijas goda konsuls Filadelfijā).
stāsta Pēterim savas bērnības atmi- noziedoja muze- Darbs ir izstādīts Latvijas vēstniecībā Vašingtonā.
ņas (saīsināts manos vārdos) – „Your jam pāri par 200
dad’s workshops were magical… my Evalda
darbus.
mother played an aristocratic lady in Tie tika pievienoti muzeja eksistējošai dam izveidojās plaukstoša karjera ŅuWilliam Tell… she needed aristocrat- Dajevska darbu kolekcijai, reprezen- jorkas teātru pasaulē; viņa darbs tika
ic clothing. The only material availa- tējot mākslinieka Latvijas laika pos- iekļauts daudzu slavenu operu, baletu
ble was burlap… your dad painted a mu. Starp dāvinājumiem bija vairāki un Brodveju izrādēs (piemēram, Mebeautiful brocade pattern on it……and citi darbi ar Evalda Ņujorkas pilsētas fistofeles, Riekstkodis, Don Kihots,
she had the loveliest glowing, golden tēmām. Par šiem darbiem vairāki lie- Kabarejs, Pippins). Pēteris stāstīja,
necklace… painted wooden beads that pājnieki esot vaicājuši Pēterim, kāpēc ka tēvam bija ļoti labas attiecības ar
I still have as a keepsake from those viņa tēvs ir TĀDUS darbus gleznojis! Feller Scenery Studios īpašnieku, kas
times…“**
Jo Evalds, kaut dziļi patriotisks un Evalda dēļ ziedoja latviešu teātra izKā redzam, Evaldam bija daudz- emocionāli smeļoties savā mākslā no rādēm neskaitāmas krāsu kārbas un
pusīgi talanti, izdoma un neatlaidība, latviešu teikām un pasakām, vienlai- audeklus. Jo bez maizes darba, Evalds
kā arī plašs skats uz ārējo pasauli. Ie- kus baudīja un varēja iedzīvoties Ņu- bija neatņemama daļa no Amerikas
braucot Ņujorkas pilsētā 1951. gadā, jorkas daudzveidību virpulī. Pēteris latviešu teātra kā scenogrāfs un kostīviņu uzreiz pievilka lielā, mudžošā mums rādīja meitas Māras saliktās mu meistars. Sākot ar Maiju un Paiju
pilsēta ar savām īpašām krāsām un slīdītes no vectēva gleznām, nosauk- 1951. gadā, katru gadu Amerikas Latgaismu un tipiem – viņam neapnika tas – The Multiple Worlds of Evalds viešu teātris piedāvāja latviešu sabiedfotografēt pilsētas ielas, vecās trīsstā- Dajevskis***; tur bija iekļauta lie- rībai jaunu lugu. Piemēri – Čūska un
vu ēkas, skursteņus un ūdenstorņus, la dažādība – no rijām līdz pilīm, no Sandra – 1954. g.; Seši mazi bundzivilcienus, zivju tirgu... „Tēvs pētīja Rīgas koka vaļņiem līdz Ņujorkas de- nieki – 1956. gadā; Ugunī – 1968. g.;
besskrāpjiem, no Princese Gundega un Karalis Brutautu meitām līdz subārda – 1975. g.; Rīgas ragana –
izfantazētām būt- 1976. g., kā arī ar citiem darbiem, ienēm.
skaitot Koklētājs un velns – 1969. g.,
Nav brīnums, baletam ar Bruno Skultes mūziku,
ka Evalds Da- kurš tika uzvests sadarbībā ar Zigurdu
jevskis sasniedza Miezīti un Toronto Diždanča dejotāmā k sli n ieciskas jiem. Pēdējais lieluzvedums Evaldam
sekmes
Ameri- Dajevskim bija Andreja Jansona Gunkā. Iesākot darbu dega – 1988. gadā. Viņš arī izveidoja
Michael
Myer- kora estrādi Otrajos ASV Vispārējos
berg
Studios Dziesmu svētkos Ņujorkas Harlemā
1952. gadā, viņš un dekorācijas deju lieluzvedumiem
radīja scenogrāfiju un citiem priekšnesumiem Indianapofilmai Ansītis un les Dziesmu svētkos 1988.g.
Grietiņa,
zīmēBez scenogrāfijas un gleznošaja skices Aladina nas Evalds arī bija ilggadējs ilusburvju lampai un trators, kura zīmējumi bagātināja
Brodveja
izrā- Grāmatu Drauga vākus un lapas no
dei
Trīspadsmit 1948. gada līdz pat mākslinieka mūža
meitas.
Uzņem- beigām1989. gadā. Mēs visi pazīstam
tam United Sce- Sprīdīti, iespiestu 1947. g. Vācijā ar
Evalds Dajevskis „Ansītis un Grietiņa“ maketā Maikla nic Artists ūnijā
Majerberga (Michael Myerberg) filmu studijā Ņujorkā.
Turpinājums 15. lpp.
1957. gadā, Eval-
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„SKANI 2020“ – INDRA RIŠE
Ērģeļmūzikas kompaktdisks „Eņģeļu taures“
Tā nu ir iznācis, ka manā daiļradē ērģeles ir ieņēmušas ļoti nozīmīgu
lomu, un esmu šim instrumentam rakstījusi mūziku jau kopš studiju laikiem.
Tas droši vien, pateicoties brīnišķīgajiem Latvijas ērģelniekiem, ar kuriem
kopā mācījos, kāpām uz skatuves,
palīdzējām un atbalstījām viens otru,
runājām, diskutējām, priecājāmies par
otra panākumiem un pārdzīvojām neveiksmes. Šī skaistā, radošā atmosfēra
bija tik auglīga, ka ar laiku sāku rakstīt
tieši šim instrumentam, jo izjutu gan
ērģelnieku ikdienu, gan krāšņo koncertu atmosfēru (tolaik) Konservatorijas ērģeļzālē, kā arī Latvijas lepnumā – Rīgas Doma koncertzālē. Tā kā
jutos ērģelnieku saimei piederoša, tad
atbalstu savām idejām nenācās grūti
atrast. Visilgstošākā un auglīgākā radošā sadarbība man ir izveidojusies
ar ērģelnieci Ligitu Sneibi, kuras
rezultātu nu varu apkopot apjomīgā
autoralbumā. Liels paldies flautistiem
Imantam Sneibim, Anetei Točai,
soprānam Ingai Šļubovskai-Kancēvičai un ērģelniecei Ilonai Birģelei,
kas ar lielu aizrautību pievienojušies
manu darbu atskaņošanā, kā arī Latvijas Kultūrkapitāla Fondam un manam
lieliskajam draugam Michael Schäfer
par finansiālo atbalstu šī albuma tapšanā. Ceru, ka manis radītā ērģeļmūzika
iepriecinās gan vienkāršos klausītājus,
gan mūzikas speciālistus un radīs impulsus jauniem, skaistiem darbiem.
Indra Riše

Saruna ar Indru Riši

Muzikologs Dāvis Eņģelis: Tavs
jaunais albums veidots ap ērģelēm.
Vai varētu teikt, ka cikls „Spektrs“,
kas nav šeit iekļauts, ir viens no pirmajiem taviem ērģeļu darbiem? Klausījos ierakstā, kā 1990. gadā Rīgas
Domā to spēlēja Atis Stepiņš.
Indra Riše: Jā, Atis bija pirmais,
kas to publiski atskaņoja. Bet pirmatskaņojums, man šķiet, notika Latvijas
Universitātes aulā.
Vai varētu teikt, ka tavā daiļradē
ērģeles vijas cauri vai varbūt pat nelaiž tevi vaļā?
Indra Riše: Nez vai tur ir kāda
mistika... Mana ērģeļmūzika tapusi,
pateicoties ilgstošajai sadarbībai ar
ērģelnieci Ligitu Sneibi, un tas varbūt
šādu sajūtu var radīt. Bet līdzīgu tandēmu vēsturē ir daudz.
Bet „Spektrā“ var saklausīt, ka tev
ir dotības vai ķēriens rakstīt šim instrumentam. Vai atceries, kad pirmoreiz izdzirdēji ērģeļu skaņu?
Indra Riše: Te laikam jānovērtē
izglītības nozīme. Konservatorijā sākotnēji apguvu klavierspēli un studiju
pēdējā gadā fakultatīvi mācījos ērģeles – vispirms pie Larisas Bulavas,
pēc tam pie Tālivalda Dekšņa. Tāpat

kā citi studenti piedalījos koncertos
un publiski spēlēju vienkāršāko ērģeļrepertuāru. Līdz ar to es daudz laika
pavadīju ērģelnieku vidē.
80. gadu beigās ar ērģelēm bija
tā: Konservatorijā bija divas telpas –
ērģeļu zāle un otra, neliela klase, kas
atradās stāvu augstāk. Ne pie vienām,
ne otrām ērģelēm tik viegli nevarēja
piekļūt. Visiem bija iepriekš jāpierakstās. Ja kāds aizsēdējās, nākamais jau
stāvēja rindā. Bet, ja kāds kavējās, iepriekšējais dabūja paspēlēt ilgāk. Un
mēģinājumu vai koncertu laikā vienmēr kāds bija blakus un reģistrēja, jo
ērģelniekam bez asistenta spēlēt skaņdarbu ir visai sarežģīti. Un asistēja tie
paši ērģelnieki. Tā vide bija ļoti radoša, draudzīga un idejām piesātināta.
Tas, ko tikko aprakstīji, ir ērģelnieku profesionālā sadzīve. Viens otru
nomaina uz ērģeļsola, viens otram
palīdz reģistrēt. Bet tu teici, ka apgrozījies šajā sabiedrībā. Vai tev izdevās
tur atrast domubiedrus?
Indra Riše: Domubiedri tur bija
visu laiku. Bet cik ilgi? Varbūt mēnesi,
pusgadu, gadu. Kamēr aktīvi apgrozījos, tikmēr viens ar otru komunicējām.
Vēlāk dzīvē katrs aizgājām savu ceļu,
bet šis kopīgi pavadītais laiks mūs vieno vēl joprojām. Drebēšana aiz ērģeļu durvīm, kad bija jāiet uzstāties, un
ērģelnieku tusiņi pēc koncertiem – tas
viss bija radošā procesa neatņemama
sastāvdaļa.
Atceros, ērģeļu studentu koncertos publikā bija bieži redzamas vienas
un tās pašas sejas. Viena no tām bija
muzikoloģe Ilma Grauzdiņa. Viņa
smalki pārzināja latviešu ērģelniekus
un komponistus, kaut pati nespēlēja.
Varētu pat teikt, ka viņa bija kā māte
jaunajiem ērģelniekiem. Ja pēc koncerta kādu teikumu pateica, tas bija
vajadzīgā vietā un laikā. Tāpat ērģelnieki – pedagogi Larisa Bulava un
Tālivaldis Deksnis ar vērtējumiem
neskopojās.
Es sāku rakstīt mūziku, kad ērģeles vairs aktīvi nespēlēju. Gāju ar savām kompozīcijām pie ērģelniekiem
pēc padoma. Viņu komentāri un ieteikumi bija ļoti draudzīgi un koleģiāli,
un man kā jaunajai komponistei tas
bija ļoti svarīgi.
Vai atceries kādus ierakstus, plates vai nonākšanu baznīcā, kur izdzirdēji kaut ko ļoti atmiņā paliekošu?
Indra Riše: Ļoti augstu novērtēju franču komponista Olivjē Mesiāna
mūziku. Ja koncertā tiek atskaņota
mana un Mesiāna mūzika, tad jūtos kā
skolniece meistaru klausoties. Tā nu
ir virsotne, pēc kuras var tiekties un
tiekties.
Ir vairāki komponisti, kurus ļoti
cienu, bet viņu daiļrade man nav īpaši tuva. Tāds, piemēram, ir Maksis

Kompaktdiska „Eņģeļu taures“
„Trumpets of Angels“ vāks.

/

Rēgers. Viņa mūzika man liekas pārāk
sarežģīta, kaut arī ērģelnieku repertuārā viņš ir ļoti iecienīts. J. S. Baha
mūziku esmu daudz klausījusies un
spēlējusi studiju laikā un to uztveru,
kā katra mūziķa radošo bāzi, kas dod
iespēju veidot savu muzikālo redzējumu tālāk.
Bet varbūt tu jau esi pamanījis, ka
man patīk vienkāršība? Es savā mūzikā vairāk tiecos pēc lakonisma un
skaidras izteiksmes.
Respektīvi, lai atrastu savu balsi,
nepieciešams distancēties.
Indra Riše: Jā.
Labi, Mesiāns. Kas vēl no frančiem? Klausoties tavu albumu, piefiksēju iespaidu – ja nezinātu, ka tā ir Indra Riše, tad minētu, ka to sarakstījis
kāds franču komponists.
Indra Riše: Man vienmēr paticis
Sezārs Franks. Bet, lai es būtu kaut ko
apzināti pārņēmusi – noteikti nē. Iespējams, ka stils vai idejas virmo kaut
kur gaisā, un es smeļos turpat, kur
franči vai otrādi. Un tad to var pielīdzināt frančiem vai kādam citam.
Tu pieminēji izteiksmes vienkāršību, pēc kā tiekties mūzikā. Viena
cita diska grāmatiņā par tevi ir tāds
raksturojums: tevī ir ziemeļnieciska
atturība, iedvesmas avots no dabas
un lakoniska izteiksme. Par lakonismu pilnībā piekrītu, to var saklausīt
ikvienā tavā darbā, daba arī šur tur
sajūtama, bet par atturīgumu uzreiz
negribas piekrist. Pat klausoties tik
nepieradinātu mūziku kā „Saules apspīdētie“. Vai tu esi par sevi lasījusi
precīzu raksturojumu?
Indra Riše: Esmu Meža meita.
Precīzāk nevar būt! Esmu dabai ļoti
pietuvināta un lielu daļu sava laika pavadu dabā.
Albumā līdzās ērģelēm ir flauta, ir
arī cikls balsij un ērģelēm. Klausoties
man likās, ka ļoti dabiski un viegli paTurpinājums 11. lpp.
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„SKANI 2020“ – INDRA RIŠE „Eņģeļu taures“ / „Trumpets of AnTurpinājums no 10. lpp.

rādās šie – no ērģeļu puses skatoties –
ārpusērģeļu tembri. Sevišķi „Saules
apmirdzētajos“ likās, ka sitaminstrumenti un cilvēka balss saucieni ir kā
ekstravaganti papildus ērģeļu reģistri.
Indra Riše: Jā, tieši tā. Mamma
mani bērnībā radināja pie spartiskā
dzīvesveida. Staigājām pa mežiem un
pļavām neatkarīgi no laika pstākļiem.
Pēc studijām Rīgā aizbraucu uz Dāniju, un tur nekādu mežu diemžēl nebija. Bet bērnībā iegūtā pieredze nekur
nepazuda. Dzīvojot Dānijā, es veidoju
savas intravertās ainavas, un Saules
apmirdzētie ir viena no tām.
Kad tavā mūzikā izskanējis pirmais motīvs vai pirmā ideja, šķiet, ka
tikai tu pati zini, kas ar to notiks tālāk.
Tajā nav nekā tāda, ko klasiskā dramaturģijas izpratnē varētu saukt par
konfliktu, kas paģēr atrisinājumu vai,
runājot primitīvi didaktiskā valodā –
disharmonijas, kas prasa atrisinājumu
konsonansēs. Citiem vārdiem – tavā
mūzikā nekad neatrodu paredzamu
vilkmi, kas kaut kur vestu, tāpēc teicu,
ka tikai tu pati zini, kas ar to notiks
tālāk. Kādi avoti vai kādi skolotāji veidojuši tavu izpratni par mūzikas dramaturģiju, par kompozīciju kopumā?
Indra Riše: Vai tad staigājot pa
mežu tu zini, kas parādīsies pēc brīža? Tu ej, un aiz katra nākamā soļa ir
pārsteigums. Ja runa ir par struktūru
un attīstību, tad ļoti daudz man deva
Pēteris Plakidis. Tiklīdz atļāvos kaut
kādu burbuļošanu vai liekvārdību,
viņš to ātri atšifrēja – „Par šo vietu,
Indra, tu padomā labi!“ Dažreiz tas
mani kaitināja, jo jutos pārmērīgi kontrolēta. Bet, kad beidzu savas studijas
Rīgā un aizbraucu uz Dāniju, tad sapratu šīs skolas nozīmi. Skaņradis bez
rāmja, manuprāt, nogurdina klausītāju. Arī dzīvē man patīk skaidra un īsa
valoda. Un mūzikā tāpat.

gels“ (2011) Komponēts viņsaulē aiz- V Ar atplestām rokām
gājušas draudzenes piemiņai.
Ar atplestām rokām
Gulēsim saulē,
Ak, eņģeļu taures, eņģeļu taures! –
Ar vaļēju dvēsli:
To skaņās es gavilēju un šūpojos liegi,
Nāc, te mēs esam!
To skaņās es dejā virpuļot eju,
Saulīte dos mums
To skaņās Mīlestībā tiecos,
Visu, visu dodamu:
Un Priekā eju – Ak, eņģeļu taures!
Mums dzīves sulas
Lasīsies dvēslē
„Attālumi“ / „Distances“ (1992) TuUn, karsētas saulē,
vums sasprindzina, attālums atslābina.
Straujāki atkal
Ritēs pa dzīslām
„Dziesmas par Laimi“ (2014) Cikls
Kā kausēts spēks!
komponēts par godu Raiņa un AspaziDāvāt un dāvāt!
jas 150 gadadienai. Speciāli soprānam
Ingai Šļubovskai-Kancēvičai.
„Saules apmirdzētie“ / „SonnenbesRainis (1865–1929) Pieci dzejoļi chienen“ (2001) Indra Riše.
no krājuma „Dagdas piecas skiču burtnīcas. Romāns dzejoļos“
Dabā un dzīvē viss norit līdzīgi –
Ir jauki būt saulītē un un būt sasildītam.
I Skūpsta ticība
Bet, jo augstāk un vairāk pēc saules
Vai mani mīli tu?
tiecies,
Es nezinu, –
jo mazāk no vēja un negaisa pasargāts
Bet, cik es tevi noskūpstu, Tik ticu es
esi.
Un tu.
„Mijiedarbība“ / „Die MitbeweII Prieka ceļš
gung“ (1999)
„Es gribu prieku vien Un vēl ik dien’,
Bet bēdu it nemaz Un it nekādu!“
„Uguns rituāls“ (2007)
Nu kas?
I Pulcēšanās svētvietā
Vai ceļu lai tev rādu?
II Stihiju piesaukšana un ziedošana
Lūko manu skaistumu vien,
III Aplī iešana
Skūpsti mani tik vien
Uguns rituāls seno baltu ciltīs parasti
Un vēl ik dien’
notika 4 reizes gadā – vasaras un zieUn vēl arvien. –
mas Saulgriežos un rudens un pavasara ekvinokcijas laikā, kad diena ar
III Smaidi mutē
nakti ir vienādā garumā. Cilvēki pateiNu manā mutē smaidi ir,
cās rudenī par ražu, ziemā gremdējās
Kopš lūpām tu to skāri, –
pārdomās, sadedzināja visu negatīvo
Un, kopš tu spīdi man pār dzīvi pāri, enerģiju, emocijas, slimības, pavasarī
Man dzīve dārga ir.
attīrījās, lūdza veiksmi zemes darbos,
vasarā pielūdza Sauli...(Indra Riše).
IV Melnā apsega
Kad tevis nav, es zvaigznēs lūkojos
Par Indras Rišes ērģēļmūzikas
Kā tavu acu spožos dziļumos,
albūtu Eņģeļu taures var noskatīties
Tad mēness nāk ar klusu laipnību – Latvijas TV 1: https://replay.lsm.lv/
Ar tava vaiga samta maigumu.
lv/ieraksts/ltv/211988/komponistesBet nakts tin mani melnā apsegā,
indras-rises-ergelmuzikas-albumuKad tevis nav, lai neredzu nekā.
engelu-tau

Pirmdien, 24. maijā, 3MBS Radiothon rīkotā MUSIC SHE WROTE – Female composers festival – ietvaros Kew
Courthouse (188 High St, Kew) Sofija Kirsanova – vijole kopā ar čellistu Campbell Banks un pianistu Leigh Harold
no Syzygy ansambļa atskaņos Indras Rišes klavieru trio Putnu Oratorija (Bird Oratory).

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!

Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 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“
Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī
http://www.laikraksts.com
Laikraksts „Latvietis“ iznāk jau trīspadsmito gadu.
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No vēstures – Vecie dod vairāk
Kanberas Latviešu biedrībai jauns priekšnieks – R. Alks
Sainīšu sūtīšanai padomju vergu
darba nometnēs Sibīrijā nodarbinātajiem
latviešiem Kanberā savākts 247:0:0. Atsaucība bijusi lielāka kā jebkad. Tikai
nedaudzi ir atteikušies, bet daudzi paši
nesuši naudu klāt vācējiem. Lielākās
summas – divi sainīšiem devuši vecāki
cilvēki, kuru rocība neliela un kuriem
nav vairs tik viegli strādāt. Jaunākie,
kam ieņēmumu vairāk – devuši mazāk.
Vai šoreiz drīkstam uzskatīt to par
parasto naudas vākšanu, kad varētu
drusku nepukoties – jau atkal viena
liste? Ja mēs uz 5 minūtēm pārtrauktu
savu steigu un dziļi piedomātu, tad acu
priekšā pavērtos neizsakāmā posta dzīve Sibīrijā. Un ko šiem cilvēkiem dod
viens vienīgs sainītis? Cik trūka, lai arī

katrs no mums būtu Sibīrijā? Un vai ir
pilnīgi izslēgts, ka nevaram tur kādreiz
vēl nokļūt? Ko esam izdevuši ziedojot? Katrs vienu krietnu zeķu pāri. Vai
vairums no mums jūtam to kā zaudējumu? Lasām avīzēs – daži, kas turoties
pie „principiem“, nav ziedojuši nemaz.
Domāju tie nebūtu vairs latvieša vārda
cienīgi. Katram vajadzētu izlasīt J. Šolmera Mirušie atgriežas – aprakstu par
dzīvi Vorkutā, lai zinātu, kā viņi tur
mokās un gaida. Tā mēs netieši katrs
būtu apciemojuši savus piederīgos un
censtos tiem daudz vairāk palīdzēt.
Kanberā ievēlēta Latvieša biedrības
jaunā valde – priekšsēdis R. Alks, pr-ža
vietn. P. Krastiņš, sekretāre A. Vītola,
kasieris D. Zeps un biedrzine E. Bur-

kevice. KLB-bai domātās vēstules adresējamas R. Alkam, 6 Hardman St,
O’Connor, Canbera, A.C.T.
KLB tautas deju kopa Sprigulītīs ielūdz visus Kanberas tautiešus
apmeklēt kopas rīkoto masku balli
20. jūlijā Canberra Club telpās, Civic
centrā. Sākums pl. 20.30, beigas pl. 2.
Sprigulītis lūdz tautiešus pēc iespējas
ierasties maskās. Vakara kuplināšanai paredzēti dažādi priekšnesumi –
kuplejas, raksturdejas u.t.t. Labāko
masku godalgošana. Zāle teiksmaini
apgaismota. Ieejas maksa 16 šiliņi.
Uzkožamie būs atrodami uz galdiem,
bet padzērienus var iegādāties bufetē.
L.
1957. g. maijs

„Katrs pats sev Politiķis!“
Latvieši pasaulē tiekas sarunu ciklā
Šogad, maija mēnesī katru pirmdienas vakaru, pēc Sociālā medija Laiva un
Latviešu Kultūras centra Birmingemā
iniciatīvas tiesšaistē Zoom platformā un
Facebook tiešraidē tiks raidīts sarunu
cikls Katrs pats sev Politiķis!, kurā aicināti piedalīties tautieši no jebkuras vietas
pasaulē, un kura mērķis nav politiskā aģitācija, bet diskusija, kurā pacelt aktuālās
tēmas, izzināt, pastrīdēties un no kompetentiem ekspertiem saņemt atbildes.
Piecos raidījumos tiks diskutēts
un meklētas atbildes uz šiem un citiem
jautājumiem: Diaspora kā vēlētājs, plusi un mīnusi. Partiju sistēma Latvijā, kā
tās funkcionē. Latvijas Saeimas un Pašvaldību vēlēšanas, kopīgais un atšķirīgais. Vēlētāju tiesības un pienākumi,
kādi tie ir. Vēlēšanu mīti un realitāte.
Tā būs unikāla iespēja atbilstoši laikam tikties kaut attālināti, taču tomēr
klātienē tiešraidē (Facebook Livestream),
kam sekos diskusija aizkadrā (reģistrētiem
dalībniekiem Zoom). Par ekspertiem aicināti labākie Latvijas augstkolu pasniedzēji
un vadošie eksperti politiskajās un tiesību
zinātnēs: Arvīds Dravnieks – Publisko
tiesību institūta direktors, vēlēšanu un
pašvaldību tiesību eksperts; Dr.iur. Jānis
Pleps – Latvijas Universitātes docents;
Edgars Pastars – Konstitucionāltiesību
eksperts; Dr.iur. Edvīns Danovskis – LU
Juridiskās fakultātes docents; Gatis Krūmiņš – Vidzemes Augstskolas rektors un
vadošais pētnieks un citi.
Raidījumu vadītāji: Inga Gece
(Politisko diskusiju klubs, Lielbritānijā), Uldis Balodis (Sociālais medijs

„Laiva“), Ingmārs Čaklais (Latviešu
Kultūras centrs Birmingemā).
Lai pieteiktos Zoom tiešsaitē, lūdzu, rakstiet: medijslaiva@gmail.com
vai WhatsApp +447787418811.
Ieskatam plānotās tēmas un apskatāmie jautājumi
3. maijs, Diaspora kā vēlētājs.
Kāpēc diasporai jāpiedalās vēlēšanās?
Pirmās pašvaldības vēlēšanas, kurās
piedalās diaspora. Kādi tam ir ieguvumi, kādi riski?
10. maijs, Partiju sistēma Latvijā no 20.gs. sākuma līdz mūsdienām.
Partiju veidošana, iesaistīšanās partijā
un partijas atbalstīšana. Partiju iekšējā
demokrātija. Kā funkcionē partijas?
Kas un kā var pieteikties kandidēšanai vēlēšanās? Partijas un pašvaldības.
Kas ir pozīcijas partijas un opozīcijas
partijas? Kāpēc vēlētājs pirms vēlēšanām atbalsta partiju, bet pēc vēlēšanām
ātri klūst par neatbalstītāju? Kāpēc ir
svarīgi izprast partiju un vēlēšanu sistēmu, lai pieņemtu lēmumu, par ko balsot.
17. maijs, Pašvaldību un Saeimas
vēlēšanas – kopīgais un atšķirīgais. Vēlēšanu kārtība, deleģējums, personālijas,
atbildība. Centrālās partijas organizācijas sasaiste ar partijas vietējām nodaļām.
24. maijs, Vai balsošana tiesība
vai pienākums? Kāpēc vēlētājs nosoda
un kritizē vēlēšanu sistēmu Latvijā? Vai
vēlētāja kritika ir pamatota? Vai vēlētāja atbildība aprobežojas ar balsojumu
vēlēšanās? Arī vēlētājs ir amatpersona.
Kā tiek skaitītas balsis un kāpēc vēlētāji ievēlē tos, kurus nevēlas ievēlēt?

Godīgas balsu skaitīšanas sistēmas nav.
31. maijs, Vēlēšanas – mīti un
realitāte. Vēlētājs nesaprot, vai nevēlas saprast? Populārākās leģendas un
mīti par vēlēšanām. Kāpēc sabiedrībā
rodas mīti? Kāpēc būt neapmierinātam
ar vēlēšanu rezultātiem ir populāri?
Sociālais medijs LAIVA atrodas
Lielbritānijā, bet raida visa pasaule kā
interaktīva platforma, komunikācijas
modelis, kur cilvēki var komunicēt
viens ar otru, smelties informāciju, aktīvi piedalīties platformas izaugsmē un
būt daļa no tās. Sociālā medija LAIVA
mērķi ir saglabāt un uzturēt latviskumu
starp latviešiem pasaulē, informēt par
notiekošo diasporas dzīvē. Vairāk informācija: https://www.facebook.com/
medijslaiva un www.medijslaiva.com.
Latviešu
Kultūras
centrs
Birmingemā ir bezpeļņas labdarības
organizācija, kas saglabā, uztur, attīsta un
veicina latviešu kultūru Lielbritānijā un
pasaulē. Vairāk informācija https://www.
facebook.com/LatviesuKulturascentrs
un www.kulturascentrs.com.
Raidījumi norisinās projekta Politisko diskusiju cikls „Katrs pats sev Politiķis!“ ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sociālais medijs Laiva, Latviešu
Kultūras centrs Birmingemā, Politisko
diskusiju klubs Lielbritānijā, Latvijas
Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas vēstniecība Lielbritānijas
un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē.
Elīna Balode,
Sociālais medijs „Laiva“ Producente
2021. gada 28. aprīlī

Vai garšo sklandrauši? Varbūt kļockas?
AL58.KD būs iespēja baudīt visādus latviešu ēdienus.
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Mazdēls un vīnu lauki (2)

No Zelta piekrastes caur Voga Voga uz Vangeratu un vēl tālāk
Pirmais turpinājums. Sākums LL647.
piepildu benzīnu
un ķeros pie darba. Zāle saaugusi
pēc mana rēķina
gandrīz pusmetru
augstu, un tādēļ
būs jāpļauj uz visaugstāko regulētāja pozīciju. Diemžēl, zāles ķeramais
maiss neliels, un
bieži vien jāpārtrauc stumšana, lai
varētu izbērt saķerto zāli. Pa pļaušanas laiku kārtīgi
sasvīstu un jūtos it Vecvecāki ar mazbērnu Līvaiju.
kā esmu ziedojis
darbam, apmēram,
puskilogramu no mana svara. Rīt būs
Mazais guļ mierīgi, un miegā rojāpļauj vēlreiz, bet uz smalkāku regu- das skaisti sejas vaibsti. Kādreiz jautrs
lētāja pozīciju.
smīns, tad tāds dziļdomīgs vaibsts, un
Kamēr es nodarbojos svaigā gaisā, vēl, it kā dziļi domādams, ar sakrunSuzannai pilnas rokas ar istabas tīrī- kotu pieri. Kad mazais atver acis, tad
šanu un kārtošanu. Steigā dodoties uz mēs visi galīgi neapzināti sākam smaislimnīcu, bērniem beidzamais nolūks dīt pret viņu. Suzanna atkal sarosās,
būtu bijis mājas sakopšana mūsu ie- un es ievelku dziļāku elpu.
rašanās dēļ. Gluži saprotams, un jauSākas fotografēšana un diskusija
nā vecmāte ķērās pie darba ar milzu ap viņa dzimtas parādībām. Manas
enerģiju. Putekļu sūcējs svilp, veļas acis un latvisks izskats. Lūka tēva
mazgātājs darbojās neatlaidīgi, trauki, Alāna zods, bet arī deguns tā kā latkas atstāti izlietnē, ātri tīri un trauku visks, noteikti Alīses iespaids. Matu
automāts iedarbināts.
biezums gluži atspoguļo manējos,
Labs, kas padarīts, un padarīts ir tomēr krāsu ziņā manējie diezgan nosamērā daudz!
bālējuši. Ievērojamas sportistu parādīLaiks doties uz slimnīcu apciemot bas. Dūšīgs izskats no tēva un abiem
jauno mazbērnu un viņu vecākus.
vectēviem, smalka pakaļa un prot stipPiesakāmies pie slimnīcas viesu ri izvingrināt kājas un rociņas. Tomēr
lodziņa, kur mums parāda virzienu nevaram vienoties, vai būs basketbouz klusu un patīkami ēnainu sēdvietu. lists, vai spers bumbu ar kājām. Mans
Tur varēsim sagaidīt ģimenīti. Viņiem tētis vienmēr teica, ka matemātika un
jāpārnāk no slimnīcas otrās puses – statistika ir nopietnas un nozīmīgas zidzemdību nodaļas, kur viņiem dubult- nātnes, tādēļ vēl jāpaskaidro, ka mūsu
gultu istaba ar visām nepieciešamām mazdēls Līvaijs Tomass Vaipers (Levi
ierīcēm, pat ēdamgalds un dīvāns. Vē- Thomas Wyper) dzima 13. februārī
lāk mums stāsta, ka pie vakariņām var plkst. 12.26, 49 cm garumā, bet svaarī pieprasīt vīnu vai alutiņu! Ai, kā tie rā – 3,26 kg!
laiki ir mainījušies.
Līvaijs prasās pēc pēcpusdienas
Pēkšņi durvis uz dārzu atveras, ēdiena, līdz ar to atvadāmies un dodaun jaunā ģimenīte iznāk pie mums mies uz mājām, kur Čīno gaida vakaar mazo Līvaiju (Levi) ratiņos, cieši riņas, un pusapcirptais mauriņš gaida
ievīstīts. Lukas atvainojās, ka mums manas pūles!
vajadzēja tik ilgi gaidīt viņu ierašanos,
Kristaps Zariņš
bet paskaidroja, ka ejot pa koridoriem,
Laikrakstam „Latvietis“
katrs pretim nācējs gribēja paskatīties
ratiņos un apsveikt jauno ģimenīti.
Turpmāk vēl

FOTO no Kristapa Zariņa personīgā arhīva

Ceļamies laicīgi un
atsvaidzināti pēc garās
braukšanas vakardien,
un kā atbildīgi vecvecāki sākam dienas nodarbības.
Pirmais uzdevums,
pat pirms pašu brokastīm, jāpabaro
Čīno – mājas sargu un ciemiņu laizītāju! Kamēr viņš lustīgi grauž savas
ēdamās bumbiņas, savā jaunībā mēs
ēdinājām mūsu suni Teli ar gardiem,
gaļīgiem kauliem, paši sameklējam
kaut ko mums piemērotāku.
Diemžēl virtuves sauso ēdienu
plaukti, un pat ledusskapis – taupīgi
bēdīgi. Bērni steigā bija atstājuši māju
veselu nedēļu ātrāk nekā bija plānots,
jo mazais bija nodomājis, ka viņa laiks
jau klāt, un nebija iepirkušies pirms
mūsu ierašanos. Tomēr sameklējam
maizi grauzdēšanai, bezsāls sviestu,
burciņu slaveno Vegemite, paciņu auzu
pārslas, beztauku pienu, arī vairākas
šķirnes zāļu tējas un burku ar ļoti
smaržīgiem kafijas biezumiem. Iztiksim šorīt, bet būs jāiet iepirkties drīzāk
nekā vēlāk.
Kamēr mēs atrodam un sagatavojam mūsu brokastis, Čīno jau sen
pabeidzis savu ēdamo un lēkā apkārt,
gaidot mūsu uzmanību. Kad izeju uz
verandas ēst savas pārslas, viņš kā aitu
suns man starp kājām un kā nosēžos
ēst, viņš bez acu mirkšķināšanas vai
astes luncināšanas pamatīgi vēro, kā
es lēnam baudu savas brokastis. Beigu
beigās padodos! Atstāju bļodā viņam,
apmēram, divas lielas karotes piena
un nolieku bļodiņu viņam pie deguna.
Viņa nopietnais skats kļūst lustīgāks,
un viņš fiksi iztukšo bļodiņu. Pateicīgi
aplaizās un dodas virtuvē caur viņam
speciāli iebūvētām, uz abām pusēm
veramām durtiņām, jo Suzanna tur vēl
darbojās, un nevar zināt, varbūt arī dabūs kaut ko graužamu no viņas.
Sazvanāmies ar bērniem slimnīcā
un sarunājam, ka varēsim pēc pusdienām braukt apciemot viņus. Covida
dēļ var tikai pa vienām apciemot istabā, bet varam tikties visi kopā dārzā,
turpat pie slimnīcas ieejas.
Laiks silts un saulains, ļoti piemērots zālītes ātrai augšanai. Atrodu veco
pļaujmašīnu un benzīna tvertni garāžā,

Pandēmijas gadā spītīgie latvieši... atpazīt! Teātra mīļotājus ar koncertu
Turpinājums no 6. lpp.

Oficiālo daļu teātrinieki tomēr garumā nevilka, lai ar lielāku prieku un
entuziasmu varētu ķerties pie muzikāli
sabiedriskā izklaides vakara. Mēs, dalībnieki tikām lūgti saģērbties atbilstoši Teātra dienas garam – tā, lai nevar

priecēja mūziķi Īstais Mārtiņš un jaunais talants Jānis Zemņickis. Vakara
turpinājumā Īstais Mārtiņš izpildīja
dziesmas pēc dalībnieku pasūtījuma,
un likās, ka mākslinieka repertuāram
nav robežu. Savukārt publika* aizrautīgi dziedāja līdzi labi pazīstamas un
iemīļotas dziesmas.

Lai teātra entuziastiem spēks,
enerģija un radošo ideju piepildījums!
Tiksimies pēc gada nākošajā PLATS
kopsapulcē!
Taira Zoldnere
Laikrakstam „Latvietis“
*Red.: Publika – katrs sava mājā, pie
sava datora.

Laikraksts „Latvietis“
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INTA STUPĀNS
8.11.1928 – 23.04.2021
Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras,
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru.
Klusu. Lai kamene ķimenēs dzied.

Sēro dēls Pēteris, mazbērni Alise un Miķelis, dzimtenē.

Jānis John Konrads
21.05.1942 – 25.04.2021

Jānis Konrads 1960. gadā.

medaļa. Tā tika atdota 25 gadus vēlāk.
2011. gadā Konrāds izlēma pārdot izsolē izcīnītās medaļas.
Pēteris Bernhards atceras: „Kad
biju jaunāks gados, es iepazinos ar Jāni
Konradu uz īsu brīdi, kad es peldēju
Bankstown Pool. Pazinu arī viņa vecākus, kad gājām pie viņiem labot zobus.
Jānis ūdenī bija kā ātrlaiva; vienīgais,
kas varēja turēties viņam tuvumā bija
viņa treneris Don Talbot. Kaut pazinu Jāni uz īsu brīdī, man viņš atmiņā
palicis draudzīgs ar visiem, vienmēr
priecīgs. Peldēšana viņam bija kā zivij
ūdens, bet neskatoties uz to, viņš trenējās garas stundas, kas atmaksājās ar
daudzajām izcīnītajām medaļām.“
„Olimpiādes spēles un Latvija –
no Atēnām līdz Pekinai“ – Laikraksta
„Latvietis“ Nr. 208, 2012. g. 4. jūlijā,
Zigurds Mežavilks raksta: „Romas
olimpiskajās spēlēs zelta medaļu visgarākajā peldēšanas disciplīnā 1500 m
distancē izcīnīja latvietis Jānis Konrāds, pārstāvot Austrāliju. Viņa māsa
Ilze tika pie sudraba medaļas peldēšanas stafetē. Te vietā pieminēt, ka Jānim
Konrādam peldēšanu izrakstīja ārsts,
kas ārstēja bērnu triekas paralīzes.“ ■

Jānis John Konrads dzimis
1942. gada 21. maijā Rīgā ārstes Elzas
Konrades un zobu tehniķa Jāņa Konrada ģimenē, un ir latviešu izcelsmes
bijušais Austrālijas peldētājs.
1944. gada augustā kopā ar ģimeni
atstāja Latviju un devās bēgļu gaitās
uz Eslingeni, Vācijā.
1949. gadā ar kuģi General Omar
Bundy ģimene ieradās Austrālijā. Te
Jānis, kas vēlāk sevi pārdēvēja par John
kļuva par pasaulē pazīstamu peldētāju.
Viens no svarīgiem karjeras attīstības punktiem ir nokļūšana Jurankvintija ģimeņu nometnē, kurā
viņš iemācījās peldēt. Jānis apmeklēja
peldēšanas kursus, kuros bija jaunākais dalībnieks un uzrādīja pārsteidzošu progresu pat starp tā laika jaunajiem Austrālijas peldētājiem. Kopā
ar māsu Ilzi Konradi viņš apmeklēja
Rivsbijas priekšpilsētas pamatskolu.
Pirmais ievērojamais panākums bija
uzvara 440 jardu (402 m) peldēšanā
zēniem, kas jaunāki par 14 gadiem.
1956. gadā viņš kļuva par Jaundienvidvelsas (NSW) pieaugušo čempionu 220 un 440 jardu distancēs. Šajā
pašā gadā kļuva arī par Austrālijas
jauniešu meistaru 440 jardu distancē.
1956. gadā Olimpiskajās spēlēs Melburnā viņš bija pieteikts sacensībām, Jānis Konrads (centrā) viesojas pie Pertas latviešu jauniešiem 1960. gadā.

FOTO „Austrālijas Latvietis“ 1960. g. 9. apr.

FOTO commons.wikimedia.org

taču tajās nestartēja.
1958. gadā viņš piedalījās Britu
impērijas un Nāciju Sadraudzības spēlēs (British Empire and Commonwealth Games), kurās izcīnīja trīs zelta medaļas. Nākamajā gadā viņš uzstādīja
pasaules rekordu 800 m un 880 jardu
distancēs. Viņš tika ierindots labāko tā
gada Austrālijas sportistu desmitniekā
(3. vieta).
1960. gada vasaras olimpiskajās
spēlēs Konrads ieguva bronzas medaļu
400 m distancē, bet savukārt 1500 m
distancē guva uzvaru. Cīņa fināla
peldējumā bija lielākā šīs distances
Olimpisko spēļu vēsturē. Trešo medaļu Konrads ieguva, startējot 4x200 m
brīvā stila stafetē. Savukārt 1954. gada
vasaras olimpiskajās spēlēs J. Konrads
startēja vienīgi 4x200 m brīvā stila
stafetē. Kopumā karjeras laikā viņš labojis 26 pasaules rekordus.
Pēc karjeras beigām iestājās Dienvidkalifornijas Universitātē ASV, strādāja Austrālijas radio, kā arī par peldēšanas treneri. Bija L’Oréal Austrālijā
direktors.
1984. gadā viņam tika nozagta Romas Olimpiskajās spēlēs izcīnītā zelta

Burvju meistars E. Dajevskis
Turpinājums no 9. lpp.

Evalda septiņiem krāsainiem skatuves
metiem Jaunā Vārda apgāda izdevumā. Kas nav dzīvojis līdz viņa ilustrētajiem Tomiņa un Krikša piedzīvojumiem Aļaskā? Un bija interesanti
uzzināt, ka populārā Ģimenes Pavards
pavārgrāmatai āķīgās karikatūras ir
Evalda.
Pētera stāstījumā par tēvu bija
daudz, daudz vairāk informācijas nekā
šeit iespējams aprakstīt, nemaz nerunājot par vizuālo apskati. Ieteicu lasītājiem uziet uz TILTS Facebook lapu –
tajā ir atrodama saite uz Youtube video
ieraksta no referāta.# Arī jāpiemin, ka
Evalda dzīves stāts tiek vēl sīkāk izklāstīts (ieskaitot bērnību, skološanos
un darbu Latvijā pirms Otrā pasaules
kara) drīz publicētā Dzintras Andrušaites Evalda Dajevska biogrāfijā.##
Zoom referāta kopsavilkums, kā
es to saredzu, – Pēteris deva klausītājiem aizkulises ieskatu tēva daudzveidīgajās spējās un raksturā. Ar
emocionālu un smalkjūtīgu dvēseli,
Evaldu valdzināja mitoloģija un seni
stāsti, sagruvušas ēkas, mistērijas un
teatrālā burvestība; viņa gaišais dzīves uzskats atspoguļojās viņa pozitīvā enerģijā, strādīgumā un praktiskā
talantā. Mēs referātā daudz ko iemācījāmies par scenogrāfijas sagatavošanas procesu – grūtos un detalizētos
darbu modeļus izveidojot no skicēm
un gleznojot skatuves metus uz 40
pēdu platu auduma. (Katskiļu nometņu ēdamzāles grīda ir bieži bijusi šādā
veidā klāta!) Evalda optimisms bija
redzams jau no bēgļu laikiem, strā-

dājot ar Mērbekas latviešu teātri bez
nekā, viņa zīmētais moto māksliniekiem – drāmu maskas trepju galotnē,
cilvēciņi kāpdami klupdami krizdami, un visam pāri mudinājums – Uz
augšu!
Pēteris nobeidza savu referātu ar
autores Dzintras Andrušaites piemērotiem vārdiem: „Uzskatu, ka Evalda
Dajevska māksla... ir izturējusi visbargākā kritiķa – „laika“ pārbaudi...
Viņa radošās ieceres un sapņi paliks
mūsos ejot uz priekšu.“
Ilze Pētersone,
TILTS
2021. g. 26. aprīlī
Laikrakstam „Latvietis“
*

Leonīds Linauts 1982. gadā, raksts
katalogam Evalda Dajevska izstādei Filadelfijā.
** „Jūsu tēva darbnīcas bija maģiskas ... mana māte Viljamā Tēlā
spēlēja aristokrātisku kundzi ...
viņai bija vajadzīgs aristokrātisks
apģērbs. Vienīgais pieejamais materiāls bija rupjš audekls ... jūsu tētis uz tā uzgleznoja skaistu brokāta
rakstu ... un viņai bija visskaistākais mirdzošais, zelta kaklarota ...
krāsotas koka krelles, kas man
joprojām ir piemiņai no tiem laikiem...“
*** „Evalda Dajevska daudzkārtīgās
pasaules“.
# Referātu par Evalda Dajevski var
noklausīties TILTS Facebook lapā:
@TiltsAssociation (Latvian Cultural Association TILTS). Ar 1. maiju ieraksts pieejams Latviešu kultūras biedrības TILTS mājaslapā
www.tilts.org (nodaļa sarīkojumi).
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E. Dajevskis. Zīmējums „Uz augšu“ no
Mērbekas teātra laikiem. Oriģinālais
zīmējums atrodas Immigration History
Research Center, University of Minnesota / Hugo Skrastiņš collection.

## Dzintras Andrušaites grāmatu izdos apgāds Jumava 2021. g. rudenī. Grāmatas iespiešanu ir atbalstījušas vairākas organizācijas,
ieskaitot Amerikas Latviešu apvienība (ALA) – Kultūras Fonds,
Amerikas Latviešu Mākslinieku apvienība (ALMA), Latviešu
Fonds, Pasaules Latviešu mākslas
savienība (PLMS) un Latviešu
Kultūras Biedrība TILTS, kā arī
vairāki privātie ziedojumi.

Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
7. maijs
Henriete, Henrijs, Jete
1851. vācbaltiešu teologs Ādolfs fon
Harnaks (Adolf von Harnack).
1936. latviešu fiziķis ASV Juris Upatnieks (1962. kopā ar Emetu Leitu izgatavoja vienu no pirmajām hologrammām.)

1941. lai izpatiktu Vācijai, PSRS atceļ
atzīšanu no Beļģijas, Norvēģijas un
Dienvidslāvijas.
1949. sāk iznākt laikraksts Austrālijas
Latvietis.

10. maijs
Maija, Paija
1871. pirmo reizi Valkā latviešu valo8. maijs
dā tika izspēlēta teātra izrāde.
Staņislava, Staņislavs, Stefānija
1911. žurnālists, muzikologs RaiNacisma sagrāves diena un Otrā pa- monds Skrābāns.
saules kara upuru piemiņas diena
1936. aktieris Aivars Kalnarājs.
1926. Melburnas Latviešu biedrības 1943. Austrālijas Latviešu teātra
bibliotēkas bibliotekāre Olga Siliņa.
(ALT) aktrise un režisore Ieva Kaina.
1967. vijolnieks Nilss Silkalns.
1991. Romas pāvests atjauno Rīgas 11. maijs
metropoliju kopā ar Rīgas arhidiacēzi Karmena, Manfreds, Milda
un Liepājas diecēzi. Par metropolītu 1921. dzejnieks, dziesmu tekstu autors
tiek nominēts prelāts Jānis Pujāts, par Alfrēds Krūklis.
Liepājas bīskapijas bīskapu Jānis Bu- 1940. sabiedriska darbiniece Austrālilis.
jā Māra Siksna.
1940. sabiedriska darbiniece Austrāli9. maijs
jā Ieva Šaule.
Einārs, Ervīns, Klāvs
1951. latviešu virsnieks, Satversmes
Eiropas diena
aizsardzības biroja vadītājs (2003-

2013) Jānis Kažociņš.
1951. dzejniece un rakstniece Laimdota Sēle.
1971. Latvijas šahists, lielmeistars
Normunds Miezis.
1986. Latvijas vieglatlēte Jeļena Ština.
12. maijs
Ināra, Ina, Inārs, Valija
Starptautiskā medmāsu diena
1921. dibināta pirmā Latgales studentu organizācija Latgales studentu savienība (vēlāk – biedrība), kura
1932. gadā pārtop par korporāciju
Montania.
1938. arhitekts, sabiedriskais darbinieks Austrālijā Arnis Siksna.
1996. Daugavpilī notiek junioru pasaules čempionāts spīdvejā.
13. maijs
Ira, Iraīda, Irēna, Irīna
1932. ALT aktrise Irēna Klausa.
1956. Jūrmalā, Latvijā dzimis Krievijas kosmonauts Aleksandrs Kaleri. ■
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
my, zolītes un latviešu Scrabble pēc- kalpojums.
pusdiena Latviešu namā. Maksa $10.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan
Otrdien, 4. maijā, plkst. 18.00 (Latlatviešu, gan angļu valodā. Saites
vijas laiks) – mājaslapā sansusi.lv fes- Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze draudzes mājas lapa tīmeklī: http://
tivāla organizatori piedāvās gandrīz
www.sydneylatvianchurch.org.au
četru stundu ierakstus no 2020. gada Kanberā
Sansusī notikumiem Aknīstē.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības
draudze
Otrdien, 4. maijā, Nacionālā kino centra (NKC) tradicionālais 4. maija Lat- Melburnā
Māc. Raimonds Sokolovskis.
vijas filmu maratons nu jau otro gadu Sestdien, 8. maijā, plkst. 12.00 Dau- Svētdienas dievkalpojumi notiks sanotiks tiešsaistē portālā filmas.lv – īpaši gavas skolas ģimenes dienas svinības skanīgi ar sabiedriskajām regulām.
atlasītu filmu seansi visas dienas garu- Latviešu namā.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. Somā no plkst.11.00 visā pasaulē, sekojot Sestdien, 15. maijā, plkst. 11.00 Va- kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem
laika joslām apkārt visai zemeslodei.
nadžu sanāksme Latviešu ciemā.
dievkalpojumiem.
Sestdien, 15. maijā, plkst. 14.30
Adelaidē
St John’s baznīcā, Flinders (Morning- Zelta piekrastē
Otrdien, 4. maijā, plkst.11.30 ALB ton Peninsula) Flinders Quartet kon- Zoom tikšanās neklātienē katra mēnamā ALB Rosmes saiets. Būs Baltā certs. Programmā ietilpst Ellas Mačē- neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00.
galdauta tēma, rotāsimies ar latvju ro- nas A Love Worth Fighting For.
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms
tām un būsim patriotiskā noskaņojumā. Svētdien, 16. maijā, plkst.11.00 Māra katras tikšanā.
Kā parasti baudīsim gardas siltas pus- Saulītis Cemetery Fund pilnsapulces
dienas. Visi laipni aicināti. Dalības mak- 18/19 un 19/20 gadiem Sabiedriskajā Jaunzēlandē
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10. namā, Latviešu ciemā.
Sestdien, 8. maijā, plkst. 18.00 LatvieOtrdien, 4. maijā, plkst.18.00 Tālavā Pirmdien, 17. maijā, plkst. 11.00 un šu namā 38 Gasson Street, Sydenham,
Baltā galdauta svētki.
18.00 Primrose Potter Salon, Mel- Christchurch Baltā galdauta svētki.
Ceturtdien, 6. maijā, plkst.10,00 spēlē- bourne Recital Centre, Flinders Quar- Visi laipni lūgti pievienoties baltajam
sim Scrabble (latviešu un angļu valodā) tet koncerts. Programmā ietilpst Ellas galdautam ar saviem gardajiem ēdieun ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pie- Mačēnas A Love Worth Fighting For. niem! Vakariņas sāksim 19.00. Ņemiet
teikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa Sestdien, 22. maijā, plkst. 16.00 līdzi savus dzērienus. Tēja un kafija uz
$5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Sidnejas Latviešu teātra (SLT) izrā- vietas. $1 loze. Ņemiet līdzi mantiņas
Svētdien, 9. maijā, plkst.9.30 novuss de Melburnas Latviešu namā. Ivetas izlozei. Ieeja pret ziedojumiem, izdeTālavā.
Salgrāves komēdija Līču vilinājums. vumiem Latviešu nama jumta atjauCeturtdien, 13. maijā, plkst.10,00 spē- Režisors Jānis Grauds. Piedalās Ilona nošanai. Ziedojumiem virs $5 nodokļu
lēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) Brūvere, Jānis Čečiņš, Ojārs Greste, atlaide.
un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pie- Andris Kariks, Ilze Viļuma. Biļetes Sestdien, 22. maijā, plkst. 18.00 Vārda
teikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $30/$25 pērkamas pirms izrādes.
dienu svinības Latviešu namā 38 Gas$5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Svētdien, 23. maijā, plkst. 14.30 son Street, Sydenham, Christchurch.
Ceturtdien, 13. maijā, plkst. 10.30, ALB Montsalvat Barn Gallery Flinders Qu- Izmeklējiet savu vārdu uz sienas plakānamā skatīsimies koncertu Lielās Mūzi- artet koncerts. Programmā ietilpst Ellas tu. Ja nav, izmeklēsim līdzīgu. Dāvanu
kas balva 2018. Pēc tam pasniegsim siltas Mačēnas A Love Worth Fighting For.
izmaiņai, kas vēlas piedalīties. $10-$20
pusdienas; lūdzam pieteikties LAIMAS
vērtibā. Kas nevēlās piedalīties dāvanu
birojā līdz 11. maijam. Dalības maksa Melburnas latv. ev. lut. draudze
izmaiņai, nāciet vien. Kliņģeris būs viLAIMAS klientiem $5, pārējiem $10.
Svētdien, 9. maijā, plkst. 12.00 Ģime- siem, bet ņemiet līdzi groziņu dalīties
Svētdien, 16. maijā, plkst.9.30 novuss nes dienas dievkalpojums Sv.Krusta un pašu dzērienus. Tēja un kafija uz
Tālavā.
baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts. vietas. Uz redzēšanos.
Trešdien, 19. maijā, plkst.10.30, iz- Kafijas galds baznīcas zālē.
Latvijā
brauksim no ALB nama uz Middleton.
Pusdienas vietējā tavernā, cenas sākot Pertā
Sestdien, 8. maijā un 15. maijā), no
no $19. Pieteikties LAIMAS birojā Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze plkst. 10.00 – 15.00 Brīvdabas muzeja
līdz 18. maijam. Maksa par autobusu Māc. Gunis Balodis.
tirgus plačos varēs atkal satikt Latvi$3 LAIMAS klientiem, pārējiem $5.
jas amatniekus ar skaistiem un noderīCeturtdien, 20. maijā, plkst. 10.00 spē- Sidnejā
giem darinājumiem un pārtikas mājralēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) Otrdien, 11. maijā, plkst. 13.00 Zolī- žotājus ar dažādiem Latvijā tapušiem
un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pie- te Latviešu namā. Informācija: Jānis gardumiem.
teikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa Grauds, jgrauds@yahoo.com.au
situācija Latvijā izbeigta,
$5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Piektdien, 14. maijā, plkst. 11.00 Se- Ārkārtējā
bet
ierobežojumi
paliek.
Sestdien, 22. maijā, plkst. 12.40, Bal- nioru saiets Latviešu namā.
tiešu spēles, Pultney Grammar School. Sestdien, 15. maijā, plkst. 16.00 SLT Nedrīkst notikt publiski pasākumi.
Svētdien, 23. maijā, plkst. 9.30, no- izrāde Līču vilinājums Latviešu namā. Kultūrvietu, piemēram, muzeju, teātvuss Tālavā.
Svētdien, 16. maijā, plkst. 14.00 SLT ru, kinoteātru un izstāžu norises vieizrāde Līču vilinājums Latviešu namā. tu darbība pārtraukta. Drīkst strādāt
Adelaides Sv. Pētera draudze
muzeju brīvdabas teritorijas.
■
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 Svētā Jāņa baznīcā
noteikumi.
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 16. maijā, plkst.11.00 Liel- Svētdien, 9. maijā, plkst. 10.00 dievdienu laika 7. svētdiena, dievkalpojums. kalpojums.
Eiropas Centrālās bankas atsauces
Svētdien, 16. maijā, plkst. 10.00 diev- kurss 3. maijā.
Brisbanē
kalpojums.
€1 = 1,55730 AUD €1 = 1,67860 NZD
Sestdien, 22. maijā, plkst. 12.00. Rum- Svētdien, 23. maijā, plkst. 10.00 diev- €1 = 0,86838 GBP €1 = 1,20440 USD

Tiešsaistē – visur pasaulē

Eiro kurss

