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2021. gada 14. septembrī sociālā mēdijā „Laiva“ 
raidījumā „Kultūrtelpa“ Inguna Grietiņa-Dārziņa 
intervēja Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu 
Rīcības komitejas pārstāves, Sidnejas Latviešu bied-
rības valdes pārstāves – Ilonu un Klāru Brūveres. 
Piedāvāju fragmentus no intervijas.

2021. gada 6. sep-
tembrī Latvijas Valsts 
prezidents Egils Levits 
svinīgā ceremonijā Rīgas 
pilī pasniedza akreditāci-

jas vēstuli Latvijas Republikas ārkārtē-
jam un pilnvarotajam vēstniekam Aus-
trālijas Savienībā Marģeram Kramam.

M. Krams dar-
ba gaitas ārlietu 
dienestā uzsāka 
2002. gadā kā Lat-
vijas Pastāvīgās pārstāvniecības 
Pasaules Tirdzniecības organizā-
cijā Ženēvā vadītājs. No 2007. līdz 
2011. gadam M. Krams bija vēstnieks 
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Inguna Grietiņa-Dārziņa: Pa-
stāstiet, lūdzu, mīļās dāmas, kā notiks 
Austrālijas Latviešu 58. Kultūras die-
nas, kas ir paredzētas šī gada nogalē?

Klāra: Kādu laiciņu atpakaļ, kad 
mēs sapratām, ka mājas režīms būs Aus-
trālijā ilgāku laiku, un varbūt mēs neva-
rēsim ceļot no Melburnas uz Sidneju, no 
Adelaides uz Sidneju un, ja varēs satik-
ties, tad tikai būs sidnejieši, mēs sākām 
domāt, ko mēs varēsim no programmas 
izvest cauri, un man bija ļoti liels prieks 
redzēt, ka īstenībā mēs gandrīz ¾ no 
oriģinālās programmas varēsim izvest 
cauri ar kaut kādu virtuālo variantu. Tā-

tad, jā, par to liels 
prieks, un ka tikai 
būs kādas četras, 
piecas lietas, kas 
diemžēl nebūs, bet 
varbūt būs nākot-
nē kā tāda mini at-
skandināšana, bet 
es atļaušu mam-
mai par programmu vairāk pastāstīt.

Ilona: Nu, mums laimējās. Kad 
mēs ar Klāru pagājušā gadā sapratām, 
ka Kultūras dienas nebūs 2020. gadā 

 
Turpinājums 6. lpp.

Tukšā Sidneja. Sidnejas Serkjular Kī (Circular Quay), kur parasti apgrozās tūkstošiem cilvēku, Kovida „lockdown“ 
laikā ir tukšs.
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Svētdien, 12. sep-
tembrī, norisinājās kāds 
nebijis pasākums latviešu 
amatierteātriem – Pasau-
les Latviešu amatierteāt-
ru savienības (PLATS) 
rīkotās meistarklases 

„6 skatuves dimensijas“, kas pulcēja 
dalībniekus no visas pasaules. Meistar-
klasēs, ko vadīja seši Latvijas teātra no-
zarē atzīti profesionāļi: dziedošā aktrise 
Karīna Tatarinova, režisore Laura 
Groza, režisors un runas pedagogs Ju-
ris Rijnieks, mīms, aktieris un impro-
vizators Uģis Točs, aktiermeistarības 
pedagoģe un amatierteātru režisore Li-
gita Smildziņa un kino producente Elī-
na Jozauska. Vienlaikus tie tiešsaistes 
platformas ekrāniem tikās 80 dalībnieki 
no 3 kontinentiem, 13 valstīm, 45 teāt-
riem. Pēc meistarklasēm to vadītāji at-
zina, ka šī ir bijusi unikāla pieredze arī 
viņiem, vienlaikus satikt tik dažādu, tik 
zinātkāru un ieinteresētu auditoriju, tur-
klāt vienlaicīgi pabūt tik daudzās valstīs 
ar video ekrānu palīdzību.

Meistarklases 6 skatuves dimensi-
jas atklāja PLATS valdes priekšsēde, 
Sanfrancisko Jaunā teātra vadītāja 

Māra Lēvisa (Lewis), uzrunu dalīb-
niekiem teica arī Latvijas Amatierte-
ātru asociācijas (LATA) valdes priekš-
sēdētāja, Liepājas neatkarīgā teātra 
vadītāja Daina Kandēvica un Eiropas 
Latviešu apvienības Kultūras nozares 
vadītāja Lelde Vikmane.

„Mēs ceram, ka šodien iemācīsi-
mies ko jaunu, gūsim impulsus jaunām 
un radošām iecerēm, iegūsim jaunus 
draugus un sadarbības partnerus. Lai 
mums izdodas pašiem atrast sevi šajās 
meistarklasēs – lai radoša prieka pilna 
nakts, rīts un diena visās pasaules ma-
lās,“ uzsvēra Māra Lēvisa, kura pievie-
nojās meistarklasēm pusnaktī pēc San-
francisko laika un izturēja tās līdz pat 
agram rītam visu astoņu stundu garumā.

Daina Kandēvica sūtīja sveicienus 
visiem dalībniekiem, uzsverot Latvijas 
sakņu nozīmību ikvienam dalībniekam 
un visu kopīgu mīlestību pret teātri.

Latviešu amatierteātri visā pasaulē
Tiekas kopīgās meistarklasēs

Makjū (McCue). (Amatus valde sadala 
savā pirmajā sēdē pēc pilnsapulces.) Kā 
SLB goda biedru ievēlēja Jāni Graudu.

Izvairoties no jebkādiem strīdiem 
un laika kavēkļiem, sapulci meistarīgi 
novadīja Andris Galviņš, un visu pie-
rakstīja SLB ilggadīgā protokolētāja 
Ināra Graudiņa.

Jānis Čečiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Štrunts par pandēmiju, kārtībai jābūt!
Sidnejas Latviešu biedrības pilnsapulce

Ja statūti nosaka, ka 
gadskārtējai pilnsapulcei 
jānotiek augustā, tad tā 
tam jābūt, neskatoties uz 
jebkādām pandēmijām 
vai citiem kavēkļiem. Un 
tā, jau otro gadu, Sidne-

jas Latviešu biedrība (SLB) savai piln-
sapulcei pielieto Zoom platformu. Ja 
pērn sapulce varēja notikt gan klātienē 
Namā, gan attālināti, tad šogad tas bija 
iespējams, tikai katram biedram sēžot 
mājās pie datora. Tie kam tas nebija ērti 
vai iespējami, tie atsūtīja mandātus.

Valdes priekšsēža Jāņa Čečiņa zi-
ņojums izskanēja ar tēmu Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies. Pēdējais gads viss ir bijis, 
vairāk vai mazāk, Covida iespaidots, un, 
līdz ar to, biedrībai ir bijis jāpiemērojas 
jauniem noteikumiem un apstākļiem. 
Liela daļa no sarīkojumiem ir bijuši jāat-
ceļ, vai jāatrod jauni veidi kā tos pasniegt. 
Izmantotas iespējas rīkot Zoom sarīkoju-
mus, un mēnešrakstu Ritumu lielais vai-
rums biedru tagad saņem elektroniski. 
Dāmu kopai mainījusies vadība – Ināras 
Krūmiņas vadīto valdi nomainot Lolitas 
Jurānes vadītai jaunai maiņai. Arī ilgga-
dīgo grāmatnīcas Rīga vadītāju Imantu 
Līci nomainījusi uzņēmuma Nord Haus 
vadītāja Daiva Tuktēna. Uzsāktas gan 
veikala, gan Mārtiņa Siliņa zāles pārbū-
ves bet, jauno ierobežojumu dēļ, visi dar-
bi kopš jūnija vidus stāv uz vietas.

Gads beidzās ar $81 000 iztrūkumu. 
Laimīgā kārtā, valdības ir nākušas palīgā 
ar algu un bezpeļņas uzņēmumu pabal-
stiem. Kasieris Jānis Grauds teica, ka jē-
dzīgu budžetu sastādīt pastāvošā pandē-
mijas stāvoklī ir gandrīz vai neiespējami. 
Tomēr, cerībā, ka palēnām ekonomika 
atkopsies, ļaudis atkal atgriezīsies Namā 
un valde prātīgi rīkosies, pilnsapulce pie-
ņēma budžetu $220 000 apmērā.

Valdē atkārtoti ievēlēja Klāru Brū-
veri un Jāni Graudu, apstiprināja Kārlu 
Tuktēnu, kura šajā gadā atvietoja Kimu 
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Meistarklases dalībnieki.

Lelde Vikmane, kura ir arī orga-
nizācijas PLATS krustmāte, atgādināja 
meistarklašu dalībniekiem, ka PLATS 
dibināts tikai gada sākumā – 16. janvārī, 
bet tagad – pēc 8 mēnešiem jau ir iespēja 
baudīt augļus – lietas, ko organizācija pa-
spējusi paveikt – gan kopīgu mācīšanos, 
latviešu teātra vērtību popularizēšanu, 
draudzībām, kas izveidojušās starp da-
lībniekiem visos vairāk nekā 20 teātros. 
L. Vikmane novērtēja, cik zibenīgā ātru-
mā attīstās latviešu amatierteātru kustība 
visā pasaulē, sakot ikvienam milzīgu pal-
dies par laiku, ko velta teātra mīlestībai.

Visiem dalībniekiem bija iespēja ap-
meklēt visu sešu vadītāju meistarklases, 
kas bija izaicinoši to vadītājiem – sešas 
reizes stāstīt, iesaistīt, ierosināt darbo-
ties par vienu un to pašu tēmu visas die-
nas garumā. Savukārt īsajos starpbrīžos 
starp meistarklasēm dalībniekiem bija 
iespēja iepazīties, veidot kontaktus, kas 
var noderēt nākotnes izrāžu veidošanā, 

sadarbojoties ar teātriem visā pasaulē.
Meistarklašu 6 skatuves dimen-

sijas mērķis bija ne tikai izglītot 
amatierteātru dalībniekus par aktier-
meistarības, režijas, skatuves runas, 
kustības, improvizācijas un produ-
cēšanas jautājumiem, bet arī veicināt 
ciešāku saikni starp dažādu valstu 
amatieru teātru dalībniekiem un tiem, 
kuri ikdienā strādā ar šiem teātriem.

Karīna Tatarinova strādāja ar 
Čaka dzejoļiem un prozu, kopā ar da-
lībniekiem darbojoties praktiski, ļaujot 
katram meistarklašu dalībniekam ie-
dziļināties saturā, vairākkārt atkārtot 
tekstu, izprast tā būtību un saņemt ietei-
kumus, kā uzlabot savu veikumu. Da-
lībnieki apbrīnoja Karīnas enerģiju vi-
sas dienas garumā, ar kādu degsmi viņa 
spēja novadīt meistarklases, kaut arī tās 
atkārtojās sešas reizes pēc kārtas.

Laura Groza, kura darbojas teātrī 
jau 15 gadus, ir viena no retajām reži-
sorēm sievietēm, saņēmusi daudzus ap-

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Melburnā pagājušā 

nedēļā samazināja kovid 
apkarošanas ierobežo-
jums. Agrāko 5 km vietā 
tagad drīkst pārvietoties 
10 km no savām mājām, 

un atļautais laiks atrasties ārpus mājas 
dubultojies uz 4 stundām. Koman-
dantstunda tomēr vēl paliek spēkā.

Interesants salīdzinājums – 17. sep-
tembrī Latvijā bija 533 jauni inficēša-
nas gadījumi, un Viktorijas pavalstī 
Austrālijā bija 529 jauni gadījumi. Lat-
vijā tajā datumā ar kovidu miruši trīs 
personas, bet Viktorijā tikai viens. Bet 
Viktorijā ir, apmēram, 3,5 reizes tik 
daudz iedzīvotāju nekā Latvijā.

Uzliktie ierobežojumi pasaulē ir 
atšķirīgi katrā valstī. Tie nav kaut kādi 
„Kariņa – Levita valdošās kliķes“ iz-
gudrojumi. Kovida ierobežojumi pa-
stāv gan diktatūrās, gan demokrātijās. 
Tie pastāv zem labā spārna valdībām 
un arī zem kreisā spārna valdībām. Kā 
var vispār iedomāties, ka ierobežojumi 
un vēl pats kovids ir kaut kāda starp-
tautiska sazvērestība?

Tā kā visos laikus ir cilvēki, kuri 
redz citu grūtības kā iespēju sev izsist la-
bumu. Par dažiem politiķiem var skaid-
ri redzēt, ka tas ir mēģinājums ar pasa-
ciņām panākt sev popularitāti. Kam var 
nepatikt pasaciņa par drosmīgo varoni, 
kurš pašaizliedzīgi tautas labā cīnās ar 
nelabo? Tam taču pienākas ķēniņvalsts! 
Tomēr patiesāka versija būtu par ļauno 
burvi, kurš cenšas noburt tautu ar viltu 
un maldiem, lai vien tiktu ķēniņa tronī.

Bet kā saprast tos zinātniekus, kuri 
izplata nepatiesības? Šajos laikos kat-
ram ir iespēja uzrunāt visu pasauli, un, 
diemžēl, meli ātri izplatās. Kā var ārsts 
Pēteris Makkaloks teikt nepatiesības*, 
piemēram, apgalvojot, ka tie, kuri izsli-
mo kovidu iegūst pilnīgu imunitāti**. 
Viņš nepatiesi apgalvo, ka izslimošana 
dod labāku imunitāti nekā vakcināci-
ja**. Viņš nepatiesi apgalvo, ka inficē-
tie bez simptomiem nevar nodot vīrusu 
tālāk***. Kāpēc viņš tā dara? 

Cits maldināšanas veids Latvijā ir 
nepareizi tulkot ārzemju rakstus. Va-
ram lasīt virsrakstu latviski: „Daži ār-
sti atsakās izmantot mehāniskos plaušu 
ventilatorus Covid-19 ārstēšanai“. Pa-
reizais tulkojums būtu: „Daži ārsti sa-
mazina ventilatoru lietošanu Covid-19 
ārstēšanā“.  Citā rakstā lasām latviski: 
„„Mēs sākām ar universālu pieeju, kas 
bija nepareizi,“ Garrone sacīja par 
praksi nekavējoties pievienot smagi 
slimos pacientus pie plaušu mākslīgās 
ventilācijas iekārtām, lai redzētu, ka 
viņu stāvoklis no tā kļūst sliktāks.“ Ori-
ģinālā valodā neparādās secinājums „no 
tā“, bet vienkāršs novērojums, ka smagi 
slimo pacientu stāvoklis kļuva sliktāks.

Varam arī lasīt statistiku, ka sma-
gi slimie pacienti, kuriem ir mākslīgā 

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic

Geņu Janmeiju 
100 gadu jubilejā!

Latviešu amatierteātri...
Turpinājums no 2. lpp.
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ventilācijā, mirst proporcionāli biežāk 
neka mazāk slimie pacienti, kuriem 
nav mākslīgās ventilācijas. Ja kāds tic, 
ka tas pierāda, ka ventilatori ir nāvējo-
ši, tad iesaku tam slimības gadījumā 
doties uz viesnīcu, ne uz slimnīcu. Jo 
slimnīcā nonākušie mirst proporcionāli 
daudz vairāk nekā viesnīcā apmetušies.

Slimības vissliktākā gaita ir: inficē-
šanās, viegla slimošana, smaga slimo-
šana, hospitalizācija, reanimācija, nāve. 
Maskas un distancēšanās aizkavē pirmo 
šajā ķēdē, vakcinācija pirmos trīs, parei-

zi lietotie ventilatori cer aizkavēt pēdējo.
Bet tomēr vislabāk ir apturēt vīru-

su pirms esi ar to „sasveicinājies“.
GN

* https://www.youtube.com/
watch?v=QAHi3lX3oGM
** Patiesība – skat.: https://www.
cdc.gov/media/releases/2021/s0806-
vaccination-protection.html
*** Patiesība – skat.: https://wwwnc.
cdc.gov/eid/article/26/11/20-3353_
article
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Ku l t ū r a s 
dienu (KD) de-
vīze ir Saknes 
Latvijā, atvase 
Austrālijā, un 
daudzi pasāku-
mi savij kopā 
māksliniekus 

no Latvijas un Austrālijas, un tas rada pil-
nīgu augu! Nu jauki, bet cik mēs zinām 
par latviešiem, kas dzīvo citās zemēs? Kā 
latvietība izpaužas tur? Mēs esam piera-
duši sadarboties ar tautiešiem Latvijā, un 
organizācijas komunicē globāli, bet sav-
starpējie kontakti starp latviešiem pasau-
lē maz veidojas, un mēs maz zinām viens 
par otru.

Šogad Latviešu Kultūras Centrs Bir-
mingemā iesāka projektu (TILTS), kas 
saveda kopā latviešus no 5 kontinentiem. 
Sidnejas latvieši arī tikta ielūgti pieda-
līties un sagatavot ierakstu par latviešu 
dzīvi Sidnejā. To var apskatīt Sidnejas 
Latviešu biedrības mājaslapā. Bet inte-
resanta lieta notika. Mēs sanācām kopā 
pārrunāt projektu un dalīties ar informā-
ciju par mūsu mītņu zemi, bet tad gribē-
jām šo sadarbību turpināt. Gribējām tur-
pināt komunicēt. Dzīve kļuva bagātāka, 
jo iepazināmies ar latviešiem no visām 
malām caur vienkāršām sarunām (ne 
caur organizācijām), uzzinājām, kā cilvē-
ki turpina būt latvieši, vienalga kur dzī-
vo. (Sapratām, ka pīrāgi un aukstā zupa 
tiek izplatīti pa visām pasaules malām!)

Ārkārtīgi gribējās dot iespēju citiem 
latviešiem Austrālijā arī iepazīties ar 
šiem un citiem jaukiem tautiešiem, kas 
dzīvo: Sjēnā (Itālija), Bergenā (Norvēģi-
ja), Reikjavikā (Islande), Tbilisi (Gruzi-
ja), Sanfrancisko (ASV), Dublinā (Īrija), 

Nova Odesā (Brazīlija), Keiptaunā (Dien-
vidāfrika), Odensā (Dānija), Birmingemā 
(Lielbritānija) un Stokholmā (Zviedrijā).

Tātad KD laikā un jau pirms tam 
mēs iepazīsimies ar mūsu latviešu at-
vasēm šajās pilsētās, noskatīsimies 
īsu ierakstu par viņu dzīvi un tad sa-
tiksimies ar viņiem. Jūs varēsiet uzdot 
jautājumus un uzzināt vairāk par dzīvi, 
par latviešu sabiedrību, ar ko viņi noņe-
mas, atpazīt pazudušu ģimenes locekli 
vai skolas biedru, un nez ko vēl citu!

Ko? Jūs nevarat tikt uz Sidneju? 
Tā kā šī jaukā iepazīšanās notika in-
ternetā, tad tāpat tas turpināsies. Viss 
notiks caur Zoom.

Katru reizi, kas tiekamies, būs sa-
runas ar tautiešiem no divām pilsētām 
un video ieraksts.

Četras tikšanās būs pirms KD no 
oktobra līdz decembrim kā daļa no pa-
sākumiem „Ceļš, kas ved uz AL58.KD“.

Tās tiks izsludinātas laikrakstā 
Latvietis, KD mājas lapā un Facebook 
lapā un citos tīklos.

AL58.KD programmā atradīsiet 

lapu ar nosauku-
mu TILTS un Es-
takādes.

Tur būs uz-
doti pilsētu vārdi 
un laiks, cikos 
saruna notiks tām 
sarunām, kas no-
tiks KD nedēļā.

Sarunas no-
tiks visdažādākajos laikos, jo mums 
jāņem vērā dažādās laika zonas.

Tad varēs savienoties caur Zoom. 
(Un atceraties, ka jums nav lejup jālādē 
Zooms, tikai jāizmanto uzdotā saite!)

Un tā jūs varēsiet paviesoties starp 
mūsu tautiešiem šajās pilsētās! Var 
piedalīties visās sarunās, vai vienā – 
kas nu jums interesē. Šie AL58.KD 
sarīkojumi ir bez maksas.

Latvieši ir visur! Iepazīsimies! 
Paldies Ingmāram un Dacei Čakliem 
no Latviešu Kultūras Centra Birmin-
gemā par iespēju!

Ilona un Klāra
Laikrakstam „Latvietis“

AL58.KD – Saknes Latvijā, atvases... daudz vietās
TILTS un Estakādes

balvojumus, meistarklašu dalībniekiem 
sniedza noderīgus padomus par teātra 
režijas jēgu, par šīs profesijas detaļām, 
mudinot radīt izrādes, kādas vēlas paši 
režisori un aktieri, nevis kāds cits. Lau-
ras padoms bija iznest savu ideju, neļaut 
ietekmēties no citiem. Šo meistarklasi 
novērtēja ne tikai režisori, bet arī aktieri.

Režisors un runas pedagogs Juris 
Rijnieks savā meistarklasē mudināja 
dalībniekus aizdomāties, kā runāt par 
to, lai var saprast. Piemēram, pirms ak-
tieris dodas uz skatuves, viņam pašam 
jāatbild uz jautājumiem: kas es esmu 
par cilvēku vai tēlu, ko es vēlos pateikt, 
kāds ir mans vai izrādes mērķis.

Mīms un improvizators Uģis Točs 
bija absolūts meistarklašu dalībnieku 
favorīts, iekustinot pat tos dalībniekus, 
kuri pirms tam domāja, ka ir kokaini 
un nespēs tik labi kustēties. Vienīgi 
visiem bija jāatbrīvo telpa kustībām, 
lai neciestu apkārt esošie puķu podi 

un vērtīgi priekšmeti, kā arī jāpieceļas 
no mīkstajiem dīvāniem. Galvenā at-
ziņa no Uģa meistarklasēm – jebkuras 
kustības sākums ir ieelpa. Pirms sākt 
kustības uz skatuves, ļoti būtiski ir 
iesildīties, iekustināt ķermeni. Pat citi 
meistarklašu vadītāji minēja, ka uzreiz 
varēja just, kad pie viņiem ieradās da-
lībnieki no Uģa klasēm, uzreiz visiem 
bija liela enerģijas deva darboties tālāk.

Ar lielu degsmi un sajūsmu dalīb-
nieki uztvēra teātra pedagoģes Ligitas 
Smildziņas meistarklases par improvi-
zāciju. Dalībnieki minēja, ka šajā meis-
tarklasē vēlreiz guvuši atziņu, ka svarīgi 
ļauties iztēlei, emocijām un nebaidīties 
veidot dialogu. Ligita iepazīstināja da-
lībniekus arī ar t.s. verbatim metodi, kas 
aizgūta no Lielbritānijas kolēģiem.

Savukārt kino producente Elīna Jo-
zauska PLATS rīkoto meistarklašu va-
dītājiem pavēra priekškaru producēša-
nas pasaulē, iepazīstinot ar procesiem, 
kas tuvi teātra skatuvei, lai arī amatier-
teātru dalībnieki nākotnē profesionāli 
producētu savas izrādes, veidotu sadar-

bību ar kino projektiem, lai izprastu, kā 
darbojas aktieru kastings. Šī tēma bija 
kaut kas neierasts no ierastajām pras-
mēm, ko apguvuši amatierteātru da-
lībnieki, tādēļ viņi ļoti novērtēja Elīnas 
profesionālo pieredzi un padomus.

Šīs bija pirmās no divu meistar-
klašu sērijas 6 skatuves dimensijas, 
kas norisinās PLATS projektā PLATS 
darbības attīstība, kas tiek īstenots 
Sabiedrības integrācija programmā 
Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas 
programma diasporas NVO darbības 
atbalstam. Jau 17. oktobrī norisinās 
otrā meistarklašu diena, kur meistar-
klases vadīs vēl citi iedvesmojoši Lat-
vijas teātra nozares profesionāļi.

Meistarklašu norisi finansiāli at-
balsta Sabiedrības integrācijas fonds 
no Kultūras ministrijas piešķirtajiem 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#DiasporasNVO2021
Kristīne Tjarve,

PLATS administratore
Laikrakstam „Latvietis“
2021. gada 14. septembrī

Latviešu amatierteātri...
Turpinājums no 3. lpp.
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Šogad Sidnejas 
Latviešu teātris (SLT) 
piedalījās raidījumā 
Sirds uz perona 2021. 
Pirmais šāds raidījums 
bija 2011. gadā Tukumā. 
Tagad latvieši, kas mīļ 

dzeju, kas atrodas vienalga kur, pieda-
lās šai pasākumā.

Tātad SLT arī sagatavoja dzejas la-
sījumu, kurā piedalījās 9 SLT aktieri: 
Kārla Tuktēna, Klāra Brūvere, Ani-
ta Kaze, Linda Ozere, Jānis Čečiņš, 
Jānis Grauds, Ojārs Greste, Ilona 
Brūvere, Ilze (Bonija) Viļuma.

Katram bija jāieraksta savi panti 
pie sliedēm (dabīgi), vienkārši izman-
tojot viedtelefonu. Tad mūsu ierakstu 
supremo Ojārs Greste visus salika 
kopā, jo visi lasīja fragmentus no vie-
nas dzejas.

Ilona Brūvere (8)
Un ko tad lasījām? Tā kā man ļoti 

interesē Kārļa Vērdiņa dzejas un man 
patīk nodarbības bērniem, es izmek-
lēju Dilles Tanti – Vērdiņa stāstu bēr-
niem dzejas formā. Dilles tantei ļoti 
patīk rakstīt pantiņus, bet nav neviena, 
kas būtu ar mieru tos klausīties. Kad 
Dilles tante mēģina tos lasīt bērniem 

klasē, viņu aizsūta 
pie skolas direk-
tora un viņa tiek 
apcietināta par hu-
ligānismu!

Kārlis Vēr-
diņš (1979) ir au-
tors vairākiem 
dzejas krāju-
miem – Ledlau-
ži (2001), Biezpiens 
ar krējumu (2004), 
Es (2008), Pieau-
gušie (2015) un 
Gatavā dzeja (2020), kā arī dzejas krā-
jumiem bērniem Burtiņu zupa (2007), 
Tētis (2016) un Dilles tante (2018). 
Viņš arī ir sastādījis un rediģējis vai-
rākus dzejas krājumus un veicis pētī-
jums literatūrā Latvijā un ASV.

Intervijā, kas parādījās Jauns.lv 
20. februāri, 2020. gadā Vērdiņš teica, 
ka „mani kaitina pavirša, samocīta 
valoda.“ Dilles Tante bija viegli lasā-
ma, saprotama.

Ja gribat noskatīties lasījumu, saiti 
var atrast SLB mājaslapā.

Mūsu aktieriem, kas tik izteiksmī-
gi lasa dzeju (nu kā tad citādi, tie tak ir 
aktieri!). Daudz no viņiem arī izteica 

savas domas…
Klāra Brūvere (2)
Bija prieks iepazīties ar mūsdienu 

latviešu dzejām – iedvesmoja iepazī-
ties ar vairāk dzejām.

Ilze (Bonija) Viļuma (5)
„No katras bezizejas ir vismaz di-

vas izejas.“ Ja tieši šobrīd, esot lock-
down noteiktajos 5 km, un netiekot 
līdz 6 km attālumā esošajām sliedēm, 
pakustinot pelēko šūniņu, var atrast 
alternative! Man patīk piedalīties visa 
veida radošos un pozitīvos pasāku-
mos; prieks par šo kopsadarbību un 
iznākumu!!

Linda Ozere (4)
Mācījos, kā filmējot izvairīties 

no skaļām mašīnām un spilgtas sau-
les, bet tomēr noturēt stabilu telefo-
nu, nenogriežot ne sliedes, ne Jāņa 
galvu!

Anita Kaze (3)
Latviešu dzeja ir dikti dziļš avots. 

Man patika to izbaudīt no vieglas, te-
atrālas puses. Un man ir svarīgi arī 
atcerēties to, ka tā ir mūsu tautas mā-
cība, sākot no dainām un beidzot ar 
mūsdienu dzeju. Paldies par iespēju!

Ojārs Greste (7)
Bija drusciņ neērti stāvēt uz pero-

na bez maskas un bļaustīties: „Polici-
ja, policija!“, bet domāju, ka kovida 
lockdown apstākļos vilciena pasažieri 
uz perona drīzāk izvēlēsies turēties tā-
lāk no tāda jocīga tipa.

Jānis Čečiņš (9)
Aicinājums nāca ar izaicinājumu! 

Nemaz nav viegli, pieturoties pie ko-
vid ierobežojumu noteikumiem, atrast 
klusu vietu pie sliedēm, kur netraucēti 
varētu lasīt dzeju.

Kārla Tuktēna (1).
Jānis Grauds (6).

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Arī SLT piedalās Dzeju dienās Latvijā!
Viss notika pie sliedēm

Dzeju lasītāji. 1 – Kārla Tuktēna; 2 – Klāra Brūvere; 3 – Anita Kaze; 4 – Linda 
Ozere; 5 – Ilze (Bonija) Viļuma; 6 – Jānis Grauds; 7 – Ojārs Greste; 8 – Ilona 
Brūvere; 9 – Jānis Čečiņš.
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Vai esi iepazinies ar AL58.KD viesiem? Apskati AL58.KD mājaslapu, lai 
iepazītos ar Daci Pūci (filmu režisore), Madaru Gruntmani (vārdu kalēja), 
Dzintru Ērlihu (tastatūras burve) un citiem.
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Austrālijā, un ka nevienu nelaidīs Aus-
trālijā... nu tad mēs sākam skatīties, ko 
un kā mēs varam turpināt, un mēs ar 
Klāru nolēmām, ka daudzas lietas to-
mēr varēs notikt virtuālā veidā. Tāpēc 
es teicu, ka tas ir tikai pluss, jo pirmo 
reizi mūžā daudzi pasākumi no Aus-
trālijas Latviešu Kultūras dienām būs 
pieejami, vai jūs dzīvojat Latvijā, vai 
Amerikā, vai Īrijā, vai Pertā.

Ne jau viss strādā virtuālā veidā. 
Un tā kā man Klāra saka: Mamma, Tu 
nevari likt uz interneta no plkst. 8 rītā 
līdz plkst. 12 naktī programmu. Mums ir 
bijis ļoti interesants ceļš, kas ved uz Kul-
tūras dienu rīkošanu. Man daudzi cilvē-
ki saka: O, man Tevis ir tik žēl! Jā, mums 
ir žēl, ka mums nebūs četri Latvijas kori, 
ka mums nebūs Tautumeitas. Dabīgi, ka 
mums ir žēl. Bet mums būs tik foršas 
lietas, ko mēs tikai atklājām tāpēc, ka 
mēs ar Klāru sākām domāt citādāk par 
Kultūras dienām, jo ir pandēmija. 

Klāriņ, varbūt Tu vari pastāstīt 
par Ešenvalda koncertu, jo tas ir labs 
piemērs, kā tas var notikt vienā veidā, 
otrā veidā, trešā veidā.

Klāra: Jā, šogad mēs gribējām 
pielikt klāt vēl citu kora koncertu ne ti-
kai parasto Kopkora koncertu, ko mēs 
esam nosaukuši par Ešenvalda koncer-
tu (īstenībā vajadzētu izdomāt labāku 
nosaukumu). Bet programma, kuru 
Ešenvalds pats palīdzēja mums sastādīt 
kopā ar Inta Teterovska palīdzību, un 
doma par šo koncertu bija, ka kori, kas 
dziedās Ešenvalda dziesmas, būs Aus-
trālijas (ne Austrālijas latviešu) kori, 
ar to mērķi, lai Austrālijas sabiedrībai 
būtu vairāk iespējas dzirdēt latviešu 
koru mūziku un arī dziedāt latviešu 
kora mūziku, iepazīties ar latviešu koru 
mūziku. Un arī, ja Austrālijas kori dzied 
Ešenvalda dziesmas, tad arī būtu plašā-
ka auditorija, kas nāktu klausīties. Līdz 
ar to arī vairāk cilvēku dabūtu zināt, kas 
ir Ešenvalds un kas ir latviešu kora mū-
zika. Tātad, mēs uz to vēl gatavojamies.

Aizmirsu minēt, ka mums Ella Ma-
čēna un Aija Dragūna – divas Austrā-
lijas latvietes (Ella ir bijusi uz šo raidīju-
mu arī!) ir komponējušas jaunus darbus, 
kas ir tā kā atbilde Ešenvalda mūzikai. 
Šie divi skaņdarbi arī būs Ešenvalda 
koncertā. Varbūt tas notiks online, var-
būt tas būs kaut kur ārā, varbūt tikai 
viens koris varēs piedalīties, varbūt pus-
koris varēs piedalīties, varbūt būs ļoti 
daudz koncertu, jo mēs varēsim tikai zi-
nāmu skaitu cilvēkus laist iekšā zālē kā 
skatītājus... Ir ļoti daudz variantu: Ešen-
valda koncerta variants A, variants B, 
variants C... utt. Mēs, cerams, zināsim 
novembrī, kurš variants tas var būt. Mēs 
esam bijušas ļoti elastīgas tādā ziņa.

Inguna Grietiņa-Dārziņa: Ja 
kāds no tiem, kas klausās mūs šodien 
un vēlās piedalīties tajā koncertā, kas 
viņam būtu jādara?

Klāra: Ļoti labs jautājums! Austrā-
lijā dzīvot – tas palīdzētu. Galvenais ir 

tas, ka mēs ļoti gribētu, lai dziedātāji 
visi ir Austrālijā, ja gadījumā mēs va-
ram būt visi kopā, bet kā skatītājiem būs 
livelink, kuram varēs pievienoties un 
skatīties visur. To mēs gribam gandrīz 
visiem koncertiem, kas mums ir, lai cil-
vēki arī varētu skatīties neklātienē.

Ilona: Jā, bet tie būs tādi pasākumi 
kā kora koncerti un citi, uz kuriem vaja-
dzēs pirkt biļetes, tāpat kā, ja jūs nāktu 
uz koncertu Sidnejā, būtu jāpērk biļete. 
Un informācija par Kultūras dienām – 
nu vajag regulāri apskatīt KD mājas 
lapu: www.alkd.org.au, jo tur mēs at-
jaunojam programmas informāciju, 
kad mums nāk programmas maiņas.

No Klāras teiktā jūs redzat, ka 
mums ir visādas iespējas, un mēs tur-
pināsim sekot visām tām iespējām līdz 
tam laikam, kad mēs sapratīsim, ar 
kuru tieši iesim uz priekšu.

Par dažām lietām mums ir pavi-
sam skaidrs, ka tas būs virtuālā veidā. 
Piemēram, Dzintra Erliha pasniegs 
lekciju, bet tā būs lekcija ar mūziku. 
Viņa runās par četrām latviešu kom-
ponistēm un nospēlēs darbu fragmen-
tus. Mēs zinām, ka laidīsim to virtuālā 
veidā, jo Dzintra ir Latvijā tik un tā, 
viņa nebūs šeit (red. – Austrālijā.).

Bet arī mums šogad būs, ko mēs 
saucam pār dzejas slam. Tāda forša 
dzejniece Madara Gruntmane mums 
vadīs divas darbnīcas, un tad mums 
būs kā angļi saka poetry slam. Es 
prasīju Madarai, kā to saka latviski, 
un viņa teica – slam, un es turpinu to 
lietot. Ja kāds zin labāku vārdu, lūdzu, 
atrakstiet man tagad, lai es varu to likt 
programmā. Dabīgi, arī Madara neva-
rēs būt šeit, viņa būs virtuālā veidā.

Tad mums ir dokumentālā filma 
par KD, ko mēs pasūtījām no Mara-
na production. Viņi bija Austrālijā īsi 
pirms tam, kad mums aizslēdza robe-
žas, un viņi safilmēja visu šeit, par ko 
es esmu pateicīga un laimīga. Un pēc 
izrādes, kas būs Atklāšanas dienā, jo 
mums ir vesela diena ar visādiem pa-
sākumiem, Dace Pūce, kas ir režisore, 
piedalīsies atkal saitē virtuāli, lai var 
ar cilvēkiem parunāties.

Tāpat mums ir paredzētas sarunas ar 
cilvēkiem, kas tagad gatavo filmu Zeme, 

kas dzied, un viņu režisoru un aktieriem.
Un runājot par filmām, mums arī 

ir Austrālijas latviešu aktieris Ivars 
Kants, kas mums ir sen pazīstams. 
Viņš bija 1990. gados Latvijā, un bija 
tāda filma, kas saucas Būris.* Viņam 
ir fantastiskas dienasgrāmatas, un 
mums būs pasākums, kur izmantosim 
tās. Viņš arī piedalīsies sarunās par 
kino Latvijā, kur visi pārējie būs vir-
tuālā veidā, jo pārējie ir Latvijā.

Kas vēl mums ir virtuālā veidā?
Klāra: Es domāju, ka pēkšņi, kad 

ir visas tās virtuālās iespējas, tad, jā, 
tās vēl ir Austrālijas Latviešu Kultūras 
dienas, jo Austrālijas latvieši tās rīko, 
bet īstenībā tās tagad ir globālās lat-
viešu Kultūras dienas. Un man liekas, 
ka sarīkojums, kas visvairāk to parā-
da, ir viena teātra izrāde, ko mamma 
(red. Ilona Brūvere) rīko, un, ja es kļū-
dos, tad, lūdzu, mamm, izlabo!

Ilona: Mums ir aktieri no Nacio-
nālā teātra Rīgā, no Birmingemas 
(Birmingham) – jūs jau noteikti Čak-
los (Red.: Dace un Ingmārs Čaklie.) 
pazīstat, un mums būs Sidnejas latvie-
šu aktieri. Un viņi visi būs uz skatuves 
vienā reizē. Tas būs interesanti! Bet 
tikai sidnejieši būs fiziski klātienē, pā-
rējie būs teleportēti!!

Klāra: Varbūt sidnejieši arī būs 
virtuāli?

Ilona: Nu redzēsim. Bet tā nav vie-
nīgā izrāde. Mums arī varbūt būs izrāde, 
kur visi aktieri ir uz skatuves. Cerams, 
ka cilvēki varēs klātienē to noskatīties. 
Ja nevarēs, tad ir iespējams, ka mēs 
to pārliksim kaut kad vēlāk nākamajā 
gadā. Un tad mums vēl ir paredzētas pop 
up izrādes, bet tās gan noteikti notiks 
tikai, ja ir klātienē. Ir daudz visādu sa-
rīkojumu, jāskatās mājas lapā, jo es jau 
viņus visus nenoskaitīšu. Kā jau teicu, 
mums būs mākslas izstāde, kas tikai var 
notikt, ja būs klātienē, kas saucās Saru-
nas – tās ir vizuālās sarunas starp Iman-
ta Tilleru, kas ir pie mums ļoti pazīs-
tams un pasaulē pazīstams mākslinieks, 
un mākslinieces Latvijā – Sigita Sniegs 
darbiem. Un viņu mākslas darbiem ir sa-
runa, bet tur faktiski ir jābūt klāt.

Intervija – I. un K. Brūveres
Turpinājums no 1. lpp.

Intervija.
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Un arī viens, ko es nezinu, kā mēs 
saucam – koncerts vai izstāde ar Bal-
sīm – jauniešu koris no Latvijas ar viņu 
QR kodu – vai tā izstāde vai koncerts? 
Tā arī tikai klātienē var notikt.

Ir visādas iespējas, tas ir fantastis-
ki! Nevaru sagaidīt Kultūras dienas, es 
ceru, ka pārējie arī nevar!

Inguna Grietiņa-Dārziņa: Iz-
klausās ārkārtīgi plaša programma, 
un jūs esat vienkārši varones, ja šito te 
visu varat dabūt gatavu, jo tomēr tur ir 
tik daudz tās saskaņošanas darba un 
arī droši vien autortiesību un visādi 
citādi jautājumi, lai to visu varētu vir-
tuālajā vidē arī nodrošināt.

Un kā tad ar ballīti? Pirmo reizi, 
kad biju Sidnejā, tad man visu laiku ir 
atmiņā tie jaunieši – kā viņi lēca dan-
čus! Tas bija vienkārši lieliski! Kaut 
mums Eiropā tā būtu! Un mums bija 
Eiropā tā – 2017. gadā.

Klāra: Tas ir atkarīgs atkal no tā, 
kas ir ar lockdown. Ko mums atļaus 
darīt? Cik daudz cilvēku Austrālijā būs 
vakcinēti? Pašlaik dziedāšana nav atļau-
ta; cerams, novembrī cilvēki varēs dejot 
kāzās, kas arī varbūt nozīmē, ka mēs va-
rēsim dejot Latviešu Namā tautas dejas 
un dančus. Jā, mēs ceram, ka būs Kop-
kora koncerts un Tautas deju koncerts, 
un tie koncerti, kas ir katru gadu, kas ir 
tas standarts, un ko cilvēki ļoti grib. Dan-
ču vakars ir tāds sarīkojums, kas šogad 
varbūt nenotiks, tas ir atkarīgs no tā, kas 
notiks ar mājas režīmu un vakcinēšanos.

Ilona: Bet, ja jūs visi esat ar mieru 
mājās lēkt līdzi, mēs varam noorgani-
zēt mūziku. Jūs paši leciet!

Inguna Grietiņa-Dārziņa: No-
teikti! Un ņemot vērā, ka jums tas būs 
vasaras laiks, tad iespējams, ka būs 
daudz lielākas priekšrocības arī klā-
tienes pasākumiem. Vai mēs varam 
klausītājiem / skatītājiem / lasītājiem 
ielikt tajā padalīties ar mājas lapu? 
Vai jūs joprojām aicināt dalībniekus?

Ilona: Jā, protams. Ir visādas lie-
tas un visādas iespējas. Bet es ieteiktu 
cilvēkiem apskatīt mājas lapu ne tikai 
vienreiz, bet regulāri. Mums arī tagad 
katru nedēļu būs raksti laikrakstā Lat-
vietis, kuru daudzi cilvēki arī ārzemes 
lasa. Tur būs visi sarīkojumi smalkāk 
aprakstīti, lai cilvēki zin, kas notiek.

Klāra: Ir viena lieta, ko es noteikti 
gribētu minēt, cilvēkiem ir iespēja pie-
dalīties vienā sarīkojumā, vienalga, kur 
viņi atrodas uz mūsu pasaules, un tas ir 
mūsu īsfilmu konkurss. Par šo konkursu 
ir mājas lapā saite, kā arī FB būs infor-
mācija. Tas ir īsfilmu konkurss, cilvēki 
var uztaisīt filmu mājās. Jāpiesakās līdz 
1. oktobrim, un filmas jāiesniedz tuvāk 
pie gada beigām un ir balva $750 īsfil-
mai, kura konkursu uzvarēs. Būs žūrija, 
kas izvērtēs vislabāko īsfilmu, tātad no-
teikti, ja cilvēkiem interesē tādas lietas, 
uz šo konkursu jau var tagad pieteikties.

Otra lieta, kur cilvēki noteikti var 
piedalīties, lai kur viņi atrodas, ir Dzejas 

Intervija – I. un K. Brūveres
Turpinājums no 6. lpp.
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darbnīca ar Madaru Gruntmani un arī 
dzejas slamu. Tā ideja, kā jau mamma 
teica, ka mums būs divas darbnīcas ar 
Madaru, kur mēs varam piestrādāt pie 
mūsu dzejām, un ideja ir, ka tad mums 
būs viens vakars, rīts vai pēcpusdiena – 
nezinu, kurā laika zonā cilvēki atradī-
sies, kur viņi varēs dalīties ar dzejām, 
ko viņi ir uzrakstījuši šo darbnīcu laikā.

Ilona: Man jāpiebilst, ka Madara 
saka, ka dzejas var visādi pasniegt – 
var dziedāt, var zīmēt, dejot; mums uz 
to jāskatās ļoti plaši.

Un vēl par to filmu, kas ir ārkārtīgi 
svarīgi. Īsfilmu konkursā filma nedrīkst 
būt garāka par 4 minūtēm. Nupat mēs 
mainījām nosaukumu. Bija Es esmu lat-
vietis, bet tagad ir Latvietis pandēmijā, 
un kaut kur ir jāparādās sarkanbaltsarka-
nam, bet, kur tas ir, tas ir filmētāja rokās.

Inguna Grietiņa-Dārziņa: Tas ir 
ārkārtīgi interesanti un paskat’, kā tās 
idejas ģenerējas, tā kā pielāgojoties 
laikam, vai ne?

Ilona: Jā, dažas lietas ir tās, kas 
ir jau Kultūras dienās bijušas; šis nav 
pirmais konkurss, 2014. gadā bija kon-
kurss un visiem milzīgi patika, un bija 
ļoti labi apmeklēts seanss, tad kāpēc 
nedot tādu iespēju cilvēkiem atkal? 
Vēl gribēju piebilst, ka ir divas gru-
pas – pieaugušo un arī jauniešu (zem 
17+) ; abām ir naudas balvas.

Jā, un citas lietas, kā jau es teicu, 
mēs ar Klāru sēdējām un skatījāmies, ko 
mēs varam darīt, kā mēs varam darīt, ja 
nevaram sanākt kopā. Un idejas rodas. 
Un ja tu runā ar māksliniekiem, viņi ie-
dod tik foršas idejas. Un tad tu domā: O, 
jā, to mēs varam izdarīt! Tās nav tikai 
mūsu idejas, tās ir dažādu cilvēku ide-
jas. Un rīcības komiteja – man jāsaka 
ir bijuši, kā angļi saka resilient viņiem 
ir tāda pati resilience kā mums, jo katr-
reiz, kad mēs tiekamies, mēs prasām, kā 
jūs domājat tagad izvest savus sarīkoju-
mus? O, jums ir ideja? Fantastiski!

Inguna Grietiņa-Dārziņa: Jā, 
galvenais jau ir pielāgoties un izstrā-
dāt vairākus scenārijus, kā varētu, un 
tad jau viss notiks. Nu jau mēs esam 
apraduši, man liekas, ar šo te situāci-
ju un daudz, daudz elastīgāki dažādos 
jautājumos ne tikai organizējot pasā-
kumus. Varbūt vēlreiz par datumiem. 
Kad tad ir paredzētas Austrālijas Lat-
viešu 58. Kultūras dienas?

Ilona: Kultūras dienas vienmēr ir 

no 26. decembra līdz 1. janvārim. 
Bet tās divu veidu darbnīcas būs pirms 
Ziemassvētkiem, jo citādi nav laiks sa-
gatavoties.

Inguna Grietiņa-Dārziņa: Un Kul-
tūras dienu ietvaros kā allaž droši vien 
būs arī Jaunā gada sagaidīšana arī?

Ilona: Pašlaik mēs nezinām tieši, 
kā tas notiks. Mūsu baigi foršā jaunie-
te Kārla Tuktena; viņai ir visādi plā-
ni, ko mēs darīsim un kā mēs darīsim, 
bet nu redzēsim, kas notiks.

Inguna Grietiņa-Dārziņa: Dā-
mas, mans pēdējais jums jautājums: 
Ko jūs novēlētu latviešiem pasaulē?

Ilona: Ar enerģiju un pozitīvu 
uzskatu vienmēr skatīties uz priekšu. 
Izaicinājumi ir tāpēc, lai tu izaugtu. 
Izaugsim kopīgi kā latvieši!

Klāra: Tas ir ļoti labs jautājums. Es 
novēlētu latviešiem visā pasaulē, lai viņi 
neaizmirst, no kurienes viņi ir nākuši – 
vai nu paši, kas ir jauniebraucēji, vai arī 
tādi kā es, kas piedzima Austrālijā un 
vecāki ir latvieši, lai neaizmirst, no ku-
rienes viņi ir nākuši. Lai viņi nebaidās 
no jaunā un no nezināmā un no nākot-
nes. Lai viņi nebaidās ar to pagātni un 
kultūru bišķi arī tā paspēlēties, kā mēs 
esam redzējuši, cik daudz interesantas 
lietas var notikt, kad mēs nebaidāmies 
kaut ko jaunu darīt. Vēl – uzturēt to, kas 
mums ir tuvs kā latviešiem un latviešu 
sabiedrībā kaut ko jaunu izdarīt un, it 
sevišķi, ka tas ir pandēmijas laikā. Es 
domāju, ka tas ir ļoti svarīgi.

Inguna Grietiņa-Dārziņa: Pal-
dies! Tiešām brīnišķīgi novēlējumi. Un 
jums arī novēlējums – izturību un viss 
izdosies! Kopā mēs varam. Paldies, ka 
jūs piekritāt šim brīnišķīgajam raidī-
jumam un tik plaši pastāstījāt par Lat-
viešu Kultūras dienām Austrālijā un 
arīdzan par sevi un savu nodarboša-
nos. Noteikti esmu pārliecināta, ka jūs 
iedvesmojāt vismaz vienu vai desmit 
aktīvi pieteikties un dot līdzi sabiedrī-
bā jebkurā valstī, kur viņš tagad dzīvo.

Interviju publicēšanai sagatavoja
Ilze Nāgela

Laikrakstam „Latvietis“

* Red. Latviešu spēlfilma „Būris“ (1993) 
pēc Alberta Bela romāna „Būris“ motī-
viem; režisors Ansis Epners, operators 
Valis Eglītis; lomās: Ivars Kants, Regīna 
Razuma, Jānis Streičs, Elvīra Baldiņa 
u.c. Producents Ansis Epners.
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Pandēmija ienesusi 
noteiktas korekcijas visā, 
tai skaitā kultūras nori-
sēs un tēlotājas mākslas 
dzīvē. Lai vai kas, katru 
gadu tomēr notiek Jāze-
pa Pīgožņa balva Latvi-
jas ainavu glezniecībā. 

Tā notika arīdzan pagājušajā gadā, taču 
to, diemžēl, nebija lemts redzēt.

Šogad balvas skate krietni vien 
aizkavējās – parasti izstādi atklāja un 
nominantus paziņoja 19. martā – Jāze-
pa dienā. Kad Latvijā beidzot atsākās 
kultūras dzīve, tika izsludināta darbu 
pieņemšana. Pandēmija acīmredza-
mi ietekmēja mākslinieku aktivitāti, 
ja pieteicās salīdzinoši mazāk autoru 
nekā citugad – tikai 103 ar 174 gleznām 
un akvareļiem. Žūrija, kuras priekš-
sēdētāja bija pagājušā gada galvenās 
balvas ieguvēja, Rēzeknes Mākslas un 
dizaina vidusskolas pedagoģe glezno-
tāja Agra Ritiņa, izlēma, ka izstādē 
skatāms 88 autoru veikums. Tas kopš 
11. augusta, kā ierasts, aplūkojams 
Rīgas Pētera baznīcā, bet oktobra vidū 
izstāde pārceļos uz Preiļiem, kur no-
sauks jauno balvas ieguvēju.

Kopumā izstāde liekas pagurusi, 

sevī ierāvusies, trūkst spilgtāku per-
sonisku skatījumu un spēcīgu izpaus-
mju krāsās. Jāatkārto tas pats, kas citu 
reizi, ka rinda ainavistu nepiedalās, 
šoreiz pat iepriekšējo balvu izstāžu au-
tori nav iesnieguši darbus, piemēram, 
Roberts Muzis, Olita Gulbe, Aldis 
Kļaviņš un citi.

Kā ierasts, gleznas ir dažādas. 
Uldis Zuters, Leo Preiss, Maira 
Veisbārde, Vēsma Ušpele ir izteikti 
plenēristi, pieturēdamies pie reālistis-
ka ainavas atveidojuma. Jānis Plivda 
strādā enerģiskiem otas vilcieniem un 
košām dekoratīvām krāsām, Nukzara 
Paksadzes darbos bieži strāvo iekšē-
ja enerģija un dedzīgums, Osvalda 
Zvejsalnieka ainava pilna apbrīnas 
par Dieva pasaules mūžīgumu (viņa 
Rudens vēji ir nominēti balvai). Jāņa 
Ziņģīša Janvāra sākumā atsauc atmi-
ņā Ziemassvētku apsveikumu kartīti, 
bet tomēr gleznojums ir nominēts bal-
vai. Arī Meldras Bulas zaļais Jūlijs 
pretendē uz naudas godalgu, tāpat kā 
Ērikas Kumerovas Pavasara jutoņa, 
zilo un dzeltenzaļo laukumu apvie-
nojums. Agijas Jansones Dzeltenās 
smiltis atsauc atmiņā Eduarda Kalniņa 
tonāli izsmalcinātos jūras gleznoju-

mus, pietrūkst gan stilistiskās vieno-
tības. Simboliski ievirzīts ir Agnijas 
Ģērmanes monumentālais Sapnis, kas 
atkārtojas 2, arī tas pretendē uz J. Pī-
gožņa balvu. Atšķirīgs skatījums ir In-
gas Jurovas darbs Svētdiena. Kailsals. 
Tas izceļas ar formu tīrību, kompozīci-
jas vienkāršību, teju vai garīgās atmos-
fēras taustāmību. Arī tas ir nominēts 
balvai. Abstraktai glezniecībai tuvie 
opusi ir visai tāli no ainavu gleznie-
cības pamatvērtībām vai tradīcijām. 
Guntars Zvaigzne mūsu vērtējumam 
iesniedzis pasakai līdzīgu dabas ska-
tu, bet Gita Palma un Ludmila Ko-
lomenska pievērsusies industriālai 
ainavai. Turpretim Visvaldis Asaris 
spēlējas ar ģeometriskām faktūrām un 
krāslaukumiem, atainojot rudenīgo no-
skaņu novakara pusē Latvijas laukos.

Izbrīnu radīja Juris Ģērmanis, 
kurš iesniedzis kompozicionāli un sti-
listiski adekvātu ainavu kā 2019. gadā, 
pat nosaukums ir tas pats – Izcirtu-
mā, tikai priekšplāna gleznojums nav 
tik detalizēts un mazāk krāsaināks, 
vienīgi datējums ir cits. Nudien ne-
saprotams, kādēļ tā noticis, ja Juris 

Māra Branča skatījums
Pagurums

Skats no izstādes.
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Sveiki, mīļie draugi!
Diemžēl man jūlijā 

nesanāca jums rakstīt, 
īstenībā, man ir knapi 
bijis iespēja pat elpot!

Laimīgā kārtā esmu 
bijis dikti aizņemts ar 
koncertiem un projek-

tiem. Lielākoties ierobežojumi ir paš-
laik atcelti, un kultūras vietas steidzīgi 
rīko pasākumus, kamēr iespējams!

Augusts arī būs pilns ar uzstāšanos 
katrā nedēļas nogalē. Es īstenībā sāku 
domāt, ka varbūt esmu pieteicies uz 
pārāk daudz darbiem. Lockdown laikā 
es uzsāku strādāt angļu valodas mācī-
bas un konsultācijas firmā William Jo-
nes. Šomēnes es sākšu pasniegt angļu 
valodas un Latvijas kultūras lekcijas 
Rīgas Tehniskā Universitātē (RTU) 
apmaiņas studentiem. Kā es saprotu, 
lielāko tiesu studenti būs no Francijas, 
un ir atbraukuši uz Latviju turpināt sa-
vas studijas. Kopā ar parastajām kursu 
mācībām viņiem arī tiek piedāvātas 
angļu valodas stundas, kā arī uzzināt 
vēl par Latvijas kultūru un sociālam 
normām. Es agrāk neesmu pasniedzis 
lekcijas šādā formātā. Tad šis ir kaut 
kas jauns un interesants, bet, atklāti 
sakot, man ir arī neliels satraukums! 
Viss arī notiks klātienē. Eiropas sa-
vienībā ir tagad COVID-Pass sistēma, 
kur vakcinēti cilvēki drīkst pulcēties 
iekštelpās un ceļot.

Kamēr es rakstu šo vēstulīti, es 
sēžu Port Hoteļa atpūtas telpā Ādažos. 
Pēc trim stundām man sāksies solo 
koncerts uz hoteļa terases. Šī norises 
vieta ir populāra tūristiem, rīdzinie-
kiem, vietējiem ādažniekiem un arī 
NATO karavīriem. Galvenā NATO 
militārā bāze Baltijā atrodas Ādažos. 
Acīmredzot, var kādreiz dzirdēt šāvie-
nus un sprādzienus karavīra apmācī-
bas laikā.

Šovakar ir otrais koncerts no 3 
šīs nedēļas nogalē. Oriģināli man bija 
plānoti 4 koncerti šonedēļ, bet laikaps-
tākļi nebija labi. Rītvakar es spēlēšu 
privātā pasākumā Mārupē. Man patīk 
spēlēt privātos pasākumos. Latvieši 
ļoti ciena dzīvo mūziku, un daudziem 
patīk aicināt māksliniekus, lai uzjaut-
rinātu dzimšanas dienas un citos pasā-
kumos. Tad pirmdien sāksies valodas 
stundas, mēģinājumi un lekcijas. Man 
ir diezgan krietns iekšējais nogurums 
pašlaik, bet Tas ir OK, es varēšu kārtī-
gi izgulēties ziemā – kā lāčuks.

Un, jā, izskatās, ka mēs pavadīsim 
vismaz vēl vienu ziemu Eiropā. Ceļot 
uz Austrāliju, lai vienkārši viesotos ar 
ģimeni, uz dažam nedēļām ir gandrīz 
neiespējami. Protams, ja tev pietiek 
naudas, tad viss var notikt. Bet ar mū-
ziķa un grafiskās dizaineres algām... 
nu, viss jau skaidrs. Esmu pilnīgi vak-
cinēts ar Moderna vakcīnu, bet tas arī 

neko nepalīdz. Skatoties no ārpuses, 
Austrālijas valdība uzvedās drakonis-
kā veidā, salīdzinot ar citam Rietuma 
valstīm. Es jūtu līdzjūtību melbur-
niešiem, sidnejiešiem un austrāļiem 
vispār. Vienā dienā viss ir kārtībā, un 
nākamajā visi iedzīvotāji ir ieslodzīti 
kā cietumnieki. Apgabala valdība uz-
runā Austrālijas publiku it kā viņi būtu 
kaut kādi muļķi, vai kaut kādi bērni. 
Bet cik ilgi var cilvēks dzīvot nezinā-
mā veidā? Apturēt Delta variantu Co-
vid vīrusu ir neiespējami. Mēs to jau 
esam piedzīvojuši Eiropā. Dzīvei jāiet 
uz priekšu. Bet es neesmu doktors. Es 
neesmu infektologs. Tad līdz ar to, es 
beigšu rakstīt par šo tēmu. Ir acīmre-
dzot gudrāki cilvēki nekā es, kas taisa 
lēmumus. Galvenais, es gribu pasvei-
cināt savu ģimeni, draugus un pazi-
ņas. Es ceru, ka varēsim atkal tikties 
netālā nākotnē!

* * *
Es tagad skatos ārā pa logu. Iz-

skatās, ka varbūt lietus nebūs šovakar. 
Tas super karsts laiks, kas bija jūlijā, 
ir pārveidojies uz klasisko Latvijas lie-
tainas vasaras laiku. Fonā skan lounge 
jazz, apakšstāvā ir ēdamzāle un terase. 
Es varu dzirdēt viesmīles, kamēr viņi 
gatavojas uz vakariņu servisu. Galda 
piederumi klājās, un viena meitene 
pulē vīna glāzes. Oho! Es tagad redzu 
saules starus! Tas man atgādina par 
jūliju...

Jūlijs bija ļoti karsts. Man liekas, 
kā es pats esmu 5 reizes tumšāks nekā 
es biju ziemā. Kā pagājušo gad bija 
forši skatīties dabas procesu un mai-
ņas. Pumpuriņi, ziedi, zāles, karstums, 
kokteiļi, īsās naktis, draugi, pastaigas, 
daba, lietus, saule, iedegums, terases. 
Kad es dzīvoju Austrālijā, es nekad 
nebiju vasaras cilvēks. Bet tagad es 
baudu katru saules staru. Es saprotu, 
ka jau ļoti drīz viss būs atkal auksts un 
pelēks. Es pat baudu siltu vasaras lie-
tu. Kad ir labs laiks, man patīk kādreiz 
uzrāpties uz jumta no mūsu dzīvokļa 
un sveicināt saulīti.

Bet tas ārprāta siltums ir arī brī-
dinājums. Ir ugunsgrēki visur Dien-
videiropā. Vācijā nupat pāris simt 
cilvēku nomira plūdos. Kanādā vai-
rāki simti cilvēki nomira vienā Heat 
Wave*. Mūsu pasaule strauji mainās. 
Būsim jauki un draudzīgi pret citiem 
cilvēkiem. Ir skaidrs, ka daudz, kas 
pašlaik notiek ap mums, ir ārā no mūsu 
rokām. Darām to, ko mēs varam un 
mēģināsim atcerēties kā... „The night 
is darkest before the dawn.“ Thomas 
Fuller.**

Ivars Štubis
Laikrakstam „Latvietis“

* Karstuma vilnī.
** Nakts ir vistumšākā pirms saullēkta.

Ivars Štubis no Rīgas
Augusta vēstule

Pie Gaujas.
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Kaķītis gatavs uzstāties manā vietā, 
netālu no Limbažiem.
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„Esmu dzimusi Rīgā, 
Lauvas zīmē, gada skai-
stākajā mēnesī augustā, 
un, kam tuvas zvaigznes, 
tas sapratīs, pret ko man 
bijis jācīnās un kas mūžā 
pūrā līdzi dots...

Tēvs bij vienīgais cilvēks, kurā kā 
spogulī spēju saskatīt sevi. Ar tēvu dzī-
ve būtu bijusi tāda, kādu to mirstīgiem 
nedod dievi; padomju vara tēvu noben-
dēja 1941. gadā. Viņš mīlēja makšķerēt, 
meditēt, apstaigāt laukus un grāmatvei-
kalus, valkāt karavīra tērpu, runāt maz 
un raudzīties saules rietos. Tēvs dzīvoja 
ciešā saskarē ar saviem senčiem. Dzi-
mis viņš bij pie Kuldīgas, un pa ciltsko-
ka zariem iesniedzās kuršu ķoniņos un 
lībiešos.“ Šādi – konspektīvā tēlainībā 
dzejniece Astrīde Ivaska grāmatas Pa-
saules pagalmos. Līču loki (Pētergailis, 
2003) iesāk pirmo nodaļu Lestene.

Ir gada skaistākais mēnesis au-
gusts, un mēs tieši Astrīdes Ivaskas 
95. jubilejas dienā mazā dzejnieces 
draugu pulciņā, pārstāvot dzejniekus, 
rakstniekus, kinorežisorus un grāma-
tizdevējus, esam devušās pie viņas – 
uz Lesteni un tālāk – uz Kuldīgas pusi. 
Uz Rimzātu kapiem.

Esam Lestenē pie memoriāla zinā-
miem un nezināmiem kritušajiem. Es 
lasu Astrīdes Ivaskas rakstīto par šo vi-
ņai tik dārgo vietu. Ap mums pulcējas 
vēl citi cilvēki, ieklausās, ieskatās Astrī-
des vārdu gleznās. Dzejnieces bērnībā 
Lestene, muiža, kurā viņa vadīja laimī-
gas vasaras kopā ar vecākiem un brāli, 
vēl nebija redzējusi vēlākās traģēdijas, 
nebija redzējusi, kā līdzās esošajā baz-
nīcā ierīko graudu kalti, izcērt dievna-
ma sienas gabalu, caur kuru pāri kritušo 
karavīru kauliem brauc smagās mašī-
nas. Tolaik Astrīdes laimīgākajās die-
nās, viņas tēvs ģenerālis Mārtiņš Hart-
manis no jauna pievērsa sabiedrības 
uzmanību Lestenei – ģimenes vasaras 
mītnē viesojās valstsvīri, ārvalstu dip-
lomāti. Viņš pats šobrīd atdusas Rīgā, 
Brāļu kapos – tieši pie kājām mātei Lat-
vijai, kas gan pašam, gan meitai allaž 
bijusi tik dārga. Katrā Lāčplēša dienā, 
katrā 11. novembrī, dodos pie viņa ar 
svecīti – beidzamajos gados, nododot 
gaismas sveicienu arī no Astrīdes.

Kā sākās nākamās izcilās dzejnie-
ces un atdzejotājas no daudzām va-
lodām ceļš lielajā dzīvē? Kara beigās 
māte Irma ar abiem bērniem devās 
projām no nacistiskās Vācijas okupētās 
Latvijas, kurai tuvojās sarkanā armija. 
Sākās Astrīdes Hartmanes bēgļu gaitas, 
kas aizveda līdz Mārburgai Vācijā. Šeit 
Astrīde satiek Rīgā dzimušo igauni Iva-
ru Ivasku. Abi apprecas, Ivasku ģime-
nes dzīve turpinās Amerikā. Daudzus 
gadus dzejnieku mājas bija Oklahomas 
pavalsts Normanā, kur Ivaru saistīja 
darbs universitātē un galvenā redaktora 

pienākumi literatūras žurnālā World Li-
terature Today, kam Astrīde Ivaska re-
gulāri rakstīja recenzijas – arī par oku-
pēto Baltijas valstu telpā tapušo dzeju. 
Viņa aktīvi darbojusies žurnālos Jaunā 
Gaita, Ceļa Zīmes un LaRAs Lapa.

Astrīdes Ivaskas dzeja pirmoreiz 
publicēta 1959. gadā Jaunajā Gaitā, 
un pēc tam iznākuši vairāki dzejas 
krājumi, liriskās prozas apkopojums, 
izlases. Astrīde ir sabiedrības cilvēks, 
viņa sarakstās un uztur draudzību ar 
daudziem autoriem, kas publicējas 
Jaunajā Gaitā, to vidū ir arī latviešu 
literāti no Austrālijas.

Pēc tam, kad Ivars Ivasks pensio-
nējās, 1991. gadā, ģimene pārcēlās uz 
Īriju, bet desmit gadus pēc vīra nāves 
Astrīde Ivaska atgriezās Latvijā.

Viņi abi, bēgļi no okupētajām Bal-
tijas valstīm, Astrīde un Ivars Ivaski 
kļuva par pasaules pilsoņiem ar latvie-
šu un igauņu asinīm dzīslās. Ivara Ivas-
ka nodibinātā Neištates prēmija bija 
solis ceļā uz Nobela prēmiju literatūrā, 
un visur, kur vien abi ceļoja – Spāni-
jā, Austrijā, Zviedrijā, Īrijā, Austrālijā, 
Itālijā, Grieķijā, Francijā un citās vie-
tās – viņi tikās ar šo tautu gara aris-
tokrātiem, tādiem kā Česlavu Milošu, 
un ar kuriem vēlāk sarakstījās un kuri 
viesojās viņu mājās. Tur bieži viesi bija 
arī baltiešu literāti no visas pasaules.

Kamēr durvis uz tēvzemi gan Astrī-
dei, gan Ivaram Ivaskiem bija slēgtas, 
viņi vasaras pavadīja Somijā – šķita, ka 
Igaunija un Latvija ir tepat līdzās, ka 
vējš atpūš pat dzimtenes ziedu smaržu.

Bet Astrīde Ivaska atgriezās dzim-
tenē. Un paguva visai daudz. Tika 
izdoti arī Astrīdes Ivaskas dzejas un 
atdzejas kopoti raksti – Dzeja un at-
dzeja (Pētergailis, Rīga) A. Rožkalnes 
sakārtojumā, kurā apkopota gan pie-
cos dzejoļu krājumos apkopotā dzeja, 
gan nepublicētie un tikai periodiskajos 
izdevumos rodamie dzejoļi. Atdzejas 
sadaļā rodami atdzejojumi no angļu 
valodas (E. Bišopa, R. Louels, Dž. Eš-
berijs, G. Naidens), no spāņu valodas 
(H. Giljens), no krievu valodas (B. Pa-
sternaks, O. Mandelštams, A. Ahma-
tova), no somu valodas (H. Juvonens, 
T. Anhava, P. Hāviko, P. Sārikoski), 
no igauņu valodas (I. Ivasks) no lietu-
viešu valodas (H. Raudasks, J. Kēkšts, 
K. Bradūnis, A. Nīka-Niļūnis, H. Na-
gis, J. Meks, J. Marcinkevičs, V. Kora-
ļus, Mackus, J. Vaičūnaite).

Dzejnieces, atdzejotājas, litera-
tūrkritiķes darbs ir novērtēts. Astrī-
de Ivaska saņēmusi Zinaīdas Lazdas 
balvu (1969), PBLA Kultūras fonda 
balvu (1973), Jāņa Jaunsudrabiņa bal-
vu (1981), Kārļa Goppera fonda bal-
vu (1984), Literatūras gada balva par 
mūža ieguldījumu (2008), Saņēmusi 

Astrīdei Ivaskai – 95
Ciemos pie dzejnieces

Astrīdes Ivaskas dzeju dzejnieces at-
dusas vietā Rimzātu kapos lasa Ingu-
na Ula Cepīte.
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Astrīdes Ivaskas dzeju dzejnieces at-
dusas vietā Rimzātu kapos lasa Maru-
ta Jurjāne.
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No kreisās: Daina Sirmā, Inguna Ula 
Cepīte.
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Do you have ashes
of a loved one in the
Latvian Niche Walls? 

Have your say about the
proposed upgrades.

Rookwood General Cemetery
is proposing to move those
currently interred within these
walls to a new location. The
new niches will be built for the
Latvian community and very
close to the previous location.

Questions? Call 0499 910 214.

rookwoodcemetery.com.au/latvian-niche-walls

view the
artist impression
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Jaundienvidvelsas Universitāte (8)
Atmiņas par studiju gadiem
Septītais turpinājums. Sākums LL661, LL662, LL663, LL664, LL665, LL666, LL667.

Iesaistījos Sidne-
jas Latviešu biedrības 
(SLB) darbā. 1961. gadā 
biju biedrības priekš-
sēža biedrs, pārstāvis 
Nama padomē un biļe-
tena ekspedīcijas lietu 

kārtotājs. 1962. gadā biju ceremoniju 
meistars SLB 10 gadu darba atcerē.

Reiz vienā valdes sēdē bijām pie-
ņēmuši kādu lēmumu. Par ko tas bija, 
neatceros, bet tas nav svarīgi. Nā-
kamā valdes sēdē Biedrības valdes 
priekšsēdētājs teica, ka viņš to lietu 
esot pārlēmis. Ja būtu teicis, ka viņš 
ierosina to lietu vēlreiz pārspriest, 
tad nebūtu nekādas problēmas. Bet 
ar lietas vienpusīgu pārlemšanu man 
bija problēma. Priekšsēdētājs bija 
darba rūķis un visu cienību viņam! 
Bet viņš bija pieradis pie 1934. gada 
apvērsuma kārtības. Lai pieņemtu 
kādu lēmumu, bija nepieciešama un 
pietiekoša priekšsēdētāja balss. Tāpēc 
1964. gadā uz biedrības valdi vairs 
nekandidēju. Tā izbeidzas mans pir-
mais etaps SLB valdē.

* * *
Mācību Asistentam bija arī mācī-

šanas pienākumi. Visu laiku nevarēju 
pavadīt pie maģistra darba. Bija ne ti-
kai jāasistē lektoriem dažādu teorētis-
ko priekšmetu praktiskos darbos, bet 
arī patstāvīgi jāvada vairāki praktiskie 
darbi mehānikas laboratorijā un jāpār-
skata laboratorijas uzdevumu burt-
nīcas. Dažkārt arī gadījās pa kādam 
misēklim. Reiz kādā eksperimentā 
aizskaloju visu manometra dzīvsudra-
bu ūdens noteku sistēmā.

Tāpat bija jāpiedalās pie Tēlo-
tājas ģeometrijas eksāmenu darbu 
vērtēšanas. Katrai problēmai un pat 
problēmas daļai bija noteikts pun-
ktu skaits. Diviem vērtētājiem bija 
jānonāk pie tās pašas gala atzīmes. 
Mehānikas skolas studentu atzīmes 
vēl statistiski apstrādāja asociētais 

profesors Vuds. Runāja, ka viņš lie-
tojot Gausa normālsadalījuma meto-
des, kuru derīgumam vajag vismaz 
30 – 40 novērojumu, bet mehānikas 
skolā bija tikai ap 10 studentu. Pie-
lietojot Gausa normālsadalījuma 
metodes, varēja gadīties, ka kādi 
studenti pēc atzīmju apstrādāšanas 
ieguva zemāku punktu skaitu un ek-
sāmenu pat nenolika!

* * *
Jau lasījām, ka pirmā graduāci-

jas ceremonija Kensingtonā notika 
1955. gadā, gan vēl ārpusē pie tur pir-
mās uzceltās ēkas. Sākās universitā-
tes lēna pārcelšana uz Kensingtonu. 
Netālu no Anzaka ielas, High ielas 
malā, uzcēla trīs pagaidu vienstāva 
ēkas ar 3 stāvu torni uz Anzaka ielas 
pusi. Trešo ēku no High ielas puses 
nodeva mehānikas skolas rīcībā. No 
Altimo pārcēla dažas laboratorijas, 
to skaitā arī manu analoģijas tanku. 
Profesoram Ketleborovam (C. Kett-
leborough) un laikam vēl diviem vai 
trim mācību spēkiem iekārtoja biro-
jus. Mācību spēku ieņemtie posteņi 
mainījās tik bieži, ka neesmu varējis 
tiem izsekot. Viens no pārceltajiem 
bija Braiants. Vai viņš tajā laikā 
vēl bija tikai lektors, vai jau profe-
sors, tiešām nezinu. Jaunpienācējs 
bija lektors E. Szomanskis, M.Sc.
Eng. (Poland), B.Ec.  (Tas.). Viņš 
universitātes darbā palika īsu laiku, 
pārgāja strādāt pie Atomu Enerģijas 
Komisijas.

Lai nebūtu visa diena jāpavada ti-
kai pie analoģijas tanka, kamēr torņa 
katrā stāvā izbūvēja vienu biroja telpu, 
pats uz savu iniciatīvu iekārtojos pa-
gaidu birojā – foto laboratorijā. Vie-
nu tornī izbūvēto biroja telpu atvēlēja 
mums diviem Mācību Asistentiem: 
no ASV Northwestern Universitā-
tes atbraukušam Džonam Viningam 
(Winnings) un man. Šī ēka bija pavi-
sam tuvu 1961. gadā atklātai universi-

tātes Round House.
Profesoram Ketleborovam bija 

liels birojs ar atsevišķu sekretāres 
Mirdzas Kainas priekštelpu. Mir-
dzai ļoti nepatika, ja arī es viņu sauca 
par Mērcu. Viena no profesora Ket-
leborova pētīšanas interesēm bija tā 
sauktie zemas berzes gaisa gultņi, ar 
plānu gāzes filmu starp divām savā 
starpā neskarošām, rotējošām virs-
mām. Tā bija problēma, ko ar zīmuli 
uz papīra nevarēja atrisināt. Tajā laikā 
universitātes vienīgajam UTECOM 
datoram nebija pietiekošas atmiņas fi-
ziskās problēmas atrisināšanai. Fizis-
kā problēma pārvērtās programmē-
šanas mākslā, lai apietu datora mazo 
atmiņu.

Šīs problēmas atrisināšanu nodeva 
doktora grāda studentam Dž. Vinin-
gam. Nezinu, kā Džonam veicās, jo 
mums pārtrūka sakari.

Akadēmiskā personāla darbu 
stipri iespaidoja t.s. „publicē, vai 
pazūdi“ (publish or perish) prin-
cips. Ja ne gluži pazūdi, tad vismaz 
neavansējies. Prof. Ketleborovs ļoti 
sekmīgi izmantoja šo principu un 
savu stāvokli zinātniskā laukā, lai 
oriģinālos pētījumus vispirms pub-
licētu augstas reputācijas zinātniskā 
literatūrā. Tad tos, nedaudz pārvei-
dotus, publicēja kādā citā žurnālā 
un varbūt arī vēl kādā trešā. Un viņš 
nebija vienīgais. Mans tēzes super-
vizors R. Braiants arī ļoti labi pie-
prata šo tehniku.

Sekmīgai sava priekšmeta mācīša-
nai bija vairāk sekundāra nozīme.

Bet ne jau kuru katru pētījumu vai 
problēmas atrisinājumu izdevās tūlīt 
nopublicēt. Tehniskie žurnāli varēja 
būt diezgan izvēlīgi gan darba stan-
darta, gan autora zinātniskās reputā-
cijas ziņā.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Sidnejas Latviešu biedrības 10 gadu jubileja. G. Saiva labajā malā ar biedrības darbiniekiem.
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Mīl katrs baltu maizes riku,
Es mīlu lauku rudens pliku,
Kad tas stāv kluss un atbrīvots,
Kad beidzies apkūlību gods.
Dveš rudens lauks klusas noras 

malā, un uz sirmā akmens smaida 
saimnieks – savas zemes cēlājs. Tik 
daudz ir graudu irdnē sēts un leknu 
augļu vākts, tik daudz ir savā spē-
kā dots... Ieskauj migla lauku ar visu 
saimnieku, līdz paliek tikai klusums. 
Tāpat elpo apgāztas velēnas un krusts 
ievilkts pīlādžogā, bet nav vairs tā vie-
na, kas šo zemi savām rokām kopis. 
Dzied vijolē vējš un laprāvis griežas 
koku galotnēs, bet balta dvēsele dodas 
uz jaunu mājvietu, kur mūžam ziedošs 
pavasars. 

2021. gada 11. septembrī mūžī-
bā devies ziedotājs Pēteris Bolšaitis. 
Mūslaiku klusais varonis, kas savās 
zināšanās un talantos nekad nezaudē-
ja dvēseles dzirdētspēju – neatkarīgi 
mazs čuksts vai skaļš sauciens – uz 
Pēteri varēja paļauties. Viņš bija stip-
rais plecs un roka, kas saujā glabās to 
pašu dārgāko. Darbodamies vispārības 
labā, aizmirsts netika arī vismazākais, 
jo tieši katrs arī ir visa pamatā. Milzī-
gas apņēmības un darbspēju spararats 
apstājies neizbēgamības priekšā, to-
mēr katrs, kas iekustināts, pateicoties 
Pētera dzīvessparam, aizvien varēs 
mērot kilometrus, klusā pateicībā no-
liecot galvu Pētera Bolšaitis priekšā.

Pēteris Bolšaitis dzimis 1937. gadā 
kapteiņa Aleksandra Bolšaitis un zo-
bārstes Elzas Bolšaitis (dzimusi Grīn-
bergs) ģimenē Daugavpilī. Pēc tēva 
deportācijas 1941. gadā un nāves Sibī-
rijā 1942. gadā kopā ar māti un māsu 
Ileāni 1944. gadā izceļojis uz Austri-
ju un 1947. gadā tālāk uz Venecuēlu. 
Ar Mobil Oil Co. stipendiju studējis 
ķīmiskās inženierzinātnes Kaliforni-
jas Tehnoloģiskajā institūtā (Caltech), 
kur 1960. gadā ieguvis bakalaura un 
1961. gadā maģistra grādu. Turpinā-
jis studijas Delavēras universitātē, kur 
1964. gadā ieguvis doktora (PhD) grā-
du. Strādājis pētniecībā un par mācību 
spēku Maksa Planka Ķīmijas institūtā 
Getingenā (Vācijā), Venecuēlas Pēt-

niecības institūtā (IVIC) un Venecuē-
las Centrālajā universitātē (Venecuē-
lā), kā arī Merilendas universitātē un 
Masačūsetsas Tehnoloģiskajā institūtā 
(MIT) Amerikas Savienotajās Valstīs.

Neskatoties uz veiksmīgo karjeru 
un profesionālajām iespējam, saites ar 
Latviju Pēteris Bolšaitis nezaudēja. Kā 
viens no pirmajiem trimdas latviešiem 
1968. gada Ziemassvētkos Pēteris ap-
meklēja tolaik vēl okupēto Dzimteni, 
savukārt kopš 1993. gada regulāri dar-
bojies Latvijā, atjaunojot un apsaim-
niekojot ģimenes nekustamo īpašumu 
Lāčplēša Centrs. 1997. gadā ar ģimeni 
pārcēlies uz Latviju, aktīvi strādājis 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrībā: 
bijis valdes priekšsēdētājs, vēlāk fi-
nanšu pārraugs un studentu korporā-
cijā Fraternitas Lettica, sekmējis tās 
darbības atjaunošanu.

Par ievērojamo veikumu 
2016. gadā saņēmis Triju Zvaigžņu or-
deni, tāpat apbalvots arī ar Venecuēlas 
augstāko apbalvojumu Andresa Bello 
ordeni.

Pēteris Bolšaitis ir grāmatu – Pē-
tera peripetijas, Latvijas klusie varoņi 
un Vivat Academia: Atmiņas un stāsti 
par buršu valsti – autors; kā arī Zigfrī-
da fon Fēgezaka Baltiešu gredzena, 
Senči un pēcteči, Nikos Kazantzakis 
darba Kristus pēdējais kārdinājums 
un Džona Haidena grāmatas Pauls Šī-
manis. Minoritāšu aizstāvis tulkotājs. 
Sastādījis grāmatu Nepratām cienīt 
un sargāt demokrātiju. Jāņa Jaunslei-
ņa atmiņas un dienasgrāmata (1907-
1941). Vēl maijā tika izdots Pētera 
iztulkotais darbs Pizas pastarā tiesa, 
ienākumus no tā pārdošanas veltot jau-
niešu izglītībai.

2004. gadā Pēteris Bolšaitis kopā 
ar Īru Kuhn-Bolšaitis dibināja divas 
stipendijas: stipendiju korp! Varavīk-
sne studējošām jaunietēm un Lāčplēša 
centra stipendiju. Pēteris un Īra vien-
mēr iesaistījās stipendiātu dzīvēs, ar 
interesi sekoja līdzi ikvienam panāku-
mam un lepojās ar viņiem. Tikšanās 
reizes ar ziedotājiem vienmēr ir biju-
šas īpašas, jo stipendiāti ir aicināti uz 
restorāniem, operu un ciemoties viņu 
mājoklī Rīgā. Abi braukuši uz Latga-
li pie stipendiātiem un piedalījušies 
viņiem svarīgos notikumos – kāzās, 
kristībās, izlaidumos.

Pēteris Bolšaitis ar Eduardu An-
dersu dibinājuši arī Kluso varoņu fon-
du, kura mērķis ir cildināt un atbalstīt 
tās ģimenes, kuras, riskējot ar savu 
dzīvību, ir glābušas citus cilvēkus. 
Fonds palīdzējis ne tikai dažādu grā-
matu izdošanā, bet arī ļāvis piešķirt 
stipendijas vairākiem īpašiem jau-
niešiem. Klusās varonības jēdziens 
vistiešākajā mērā attiecināms arī uz 
pašu Pēteri Bolšaiti, kurš savā veiku-
mā vēlējies gūt nevis personīgu slavu, 

bet caur dažādām aktivitātēm ļāvis dā-
vāt cerību citiem. Reizēm tas, kas tiek 
dēvēts par varonību un kas sajūsmina 
ar savu gara lielumu un vērienīgumu, 
nav nekas cits kā mierīga un nesatri-
cināma, lepnuma un pašcieņas pilna 
cilvēcības slavināšana.

Viens no Pētera lielākajiem bal-
stiem šajā dzīvē bija sieva Īra, ar kuru 
kopā tika noieti vairāk nekā 30 gadi, 
kas bijuši kopīgu pasākumu un ope-
ras izrāžu apmeklējumu, uzticības un 
rūpju, darba un mīlestības pilni. Lai 
arī pēdējie gadi Īras dzīvē bija smagas 
slimības savaņģoti, Pēteris bija stip-
rais ozola stumbrs, kuram piekļauties, 
ļaujot atspiesties, zinot, ka mīļotais 
izturēs. Liels gara spēks un sirdsjūtas, 
kas dāvāja spēku abiem vistumšākajās 
dienās. Īra mūžībā devās 2018. gada 
rudenī, par spīti zaudējuma sāpēm, Pē-
teris turpināja abu kopīgi iesākto, ļau-
jot savā dzīvē atkal ienākt dzīves gais-
mai, kas, sāpju plīvura aizsegta, lēnām 
un paļāvīgi atklājās Pētera priekšā.

Pētera Bolšaitis ģimene pārcieta 
teju visas 20. gs. smagākās likstas – 
deportācijas, karu un trimdas gaitas, 
bet, atgriezies Latvijā, viņš bija gatavs 
sākt no jauna; tā ir mīlestība un ticī-
ba, ko nedz ar bailēm un uguni nevar 
uzveikt, tā ir lāpa, kas deg par spīti 
vējam un sniega pārslām, tā ir gaisma, 
kas stariem sašķeļ akmeņus un salauž 
važas. Tā ir mācība, kas ne grāmatām, 
bet dzīves stāstiem parādāma. Dziļa 
inteliģence, spēcīga analīzes spēja un 
mīlestība – mīlestība, kas apsedz un 
sasilda, kas vīrišķīgi skauj, kas aizsar-
gā un dod drošību. Savu atmiņu grā-
matu Pētera peripetijas Pēteris Bol-
šaitis noslēdz ar vārdiem, kas iegravēti 
Kazantzaka kapakmenī: „Ne no kā ne-
baidos, ne uz ko neceru, esmu brīvs.“ 
Savā stoicismā Pēteris Bolšaitis viedi 
māca, kā dzīvot, labprātīgi neveidojot 
Gordija mezglus, bet ļaujot dienām, 
mēnešiem un gadiem vienkārši un brī-
vi plūst caur plaukstām.

Vīrs, kas devis tik daudz siltuma, 
aizgājis pirms rudens salnām, pirms 
peļķes pārvilkušās plānas ledus kār-
tām, aizgājis pirms garās ziemas. Aiz-
gājis rudenī, kad pasaule savākusies 
vienkopus, kad paveiktais rāmi sagū-
lies rudens arodos un apcirkņos. Tik 
dziļā norēķinā ar šo dzīvi, ka ar pēdē-
jiem gājputniem pacelties un aizlidot, 
kur tumsas un saltuma nezina, kur 
mūžam var gaismu skalot, kur gaišā-
kās atmiņas atkal pretī skrejot.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Pē-
tera Bolšaitis tuviniekiem!

…jo mūžs ir kā rudzi īsi
un galā viena vārpa vien.
/I.Ziedonis/

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

13.09.2021.

Atvadu vārdi Pēterim Bolšaitim
12.07.1937. – 11.09.2021.

Pēteris Bolšaitis
12.07.1937. – 11.09.2021.
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VELTA ŠVOLMANIS

Dzimusi 23.02.1927. Rīgā – Mirusi 28.08.2021. Melburnā.✞
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu Veltiņa
Uz klusu mūžības salu.

Mūžībā aizgājusi mūsu ilggadīgā ģimenes draudzene no 
Latvijas laikiem, kuru paturēsim mīļās atmiņās.

Andris, Edīte, Kārlis un Roberts Atvari Melburnā, Jānis Atvars ASV.

Mūžībā aizgājis inženieris, sabiedriskais darbinieks un Latvijas patriots.
Ilggadējais Pasaules Brīvo latviešu apvienības un Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis

JĀNIS KUKAINIS
Dzimis 1943. gada 12. jūnijā Rīgā, Latvijā.

Miris 2021. gada 15. septembrī Kalamazū, ASV.

Visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem izsaka laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde.

Jānis Kukainis
12.06.1943. – 15.09.2021.

Mūžībā aizgājis inženieris, sabied-
riskais darbinieks un izcilais Latvijas 
patriots, ilggadējais Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības un Amerikas Lat-
viešu apvienības priekšsēdis. Dzimis 
1943. gada 12. jūnijā Rīgā, Latvijā. 
Miris 2021. gada 15. septembrī Kala-
mazū, ASV.

Jānis Kukainis dzimis 1943. gadā 
Rīgā. 1951. gadā ieceļojis Amerikā. 
Viņš ieguvis inženiera grādu Sinsina-
ti Universitātē, kā arī maģistra grādu 
Tenesijas un Mičigānas pavalsts uni-
versitātēs. J. Kukainis vadījis vairā-
kas nodaļas Ford Motor autofabrikā 

Detroitā, publicējis 20 rakstus par ae-
rodinamikas jautājumiem. Kukainis 
pensionējies 2000. gadā un pēc tam 
savu laiku veltījis darbam latviešu sa-
biedrības labā.

Vairāk nekā 40 gadus Jānis Kukai-
nis darbojās dažādās latviešu organi-
zācijās un pasākumos, vadīja trimdas 
centrālās organizācijas. Ar savu profe-
sionālā darba laukā gūto vadītāja pie-
redzi un rūdījumu viņš spējis īstenot 
tādus mērķus, kas nozīmīgi gan lat-
viešu sabiedrībai ārzemēs, gan Latvi-
jas valstij un latviešiem vispār.

Savus sabiedrisko darbu Kukainis 
iesāka 1973. gadā Detroitā, iesaistoties 
Latviešu apvienības Detroitā valdē, ko 
vadīja piecus gadus.

Viņš darbojās Latviešu fonda pa-
domē, Latviešu centra Garezers pado-
mē, Mičigānas Baltiešu komitejā un 
Detroitas Latviešu skolā.

1996. gadā Kukaini ievēlēja par 
Amerikas latviešu apvienības (ALA) 
priekšsēdi, līdz ar to viņš nonāca arī 
PBLA valdē.

Kukaiņa vadībā šajās organizāci-
jās aizvadītā gadsimta beigās sākās in-
tensīva kampaņa, lai panāktu, ka Lat-
vija un pārējās Baltijas valstis varētu 
iekļūt NATO aizsardzības lokā. Tas 

nebija panākams bez līdzekļu ieguldī-
juma un neatlaidīga darba, pārliecinot 
ASV kongresa locekļus pa sava atbal-
sta došanu šai idejai. Kukainis kopā 
ar Latvijas vēstniecības Vašingtonā 
darbiniekiem un baltiešu organizāciju 
pārstāvjiem apmeklēja daudzus latvie-
šu centrus ASV un aktivizēja tautie-
šus piedalīties savu kongresa locekļu 
pārliecināšanā. Viņš bija klāt visur, 
kur vien tika runāts par NATO papla-
šināšanu, pārliecināja ASV valdības 
pārstāvjus ieņemt labvēlīgu viedokli, 
rīkoja konferences par Baltijas valstu 
drošības jautājumiem. Šo pūļu rezul-
tātā ASV kongress un valdība iestājās 
par Latvijas uzaicināšanu pievienoties 
NATO dalībvalstīm un 2002. gada no-
vembrī NATO galotņu sanāksmē Prā-
gā šis mērķis tika sasniegts.

Būdams PBLA valdes priekšsēdis 
Jānis Kukainis centās panākt ciešāku 
sadarbību ar Latvijas valsts iestādēm, 
aktivizēja latviešus uz organizētu dar-
bību gan Krievijā, gan Dienvidameri-
kā. Par savu nesavtīgo darbu Latvijas 
labā viņš ir saņēmis Triju zvaigžņu 
ordeni, Viestura ordeni, aizsardzības 
ministra Atzinības medaļu un Dauga-
vas Vanagu nozīmi zeltā.

PBLA

Jānis Kukainis
12.06.1943. – 15.09.2021.

Ģērmanis glezno ārkārtīgi daudz un 
piedevām šogad daudzviet rīko viņš 
80 gadu jubilejas izstādes.

Izstaigājot izstādi, rodas doma par 

to, ka māksliniekiem pietrūkst paškri-
tikas. Viņu skatījumā, jebkurš darbs, 
pat pavirša skice, ir izstādes un balvas 
cienīga. Vai patiesi pazudis iekšējais 
lepnums un godaprāts? Tik zemu paši 
sevi vērtē? Gribas tāpat kā facebookā 
likt savus selfijus, sevi reklamējot?

Bet varbūt pēc septiņu gadu mara-
tona Jāzepa Pīgožņa balvai vajag kādu 
jaunu impulsu, lai aizmirstu iekšējo 
pagurumu un lai atdzīvinātu šo jauko 
sākotni?

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.
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Eiropas Savienības direkcijas speciālo uzdevumu vēst-
nieks, bet no 2012. līdz 2015. gadam pildīja Valsts pre-
zidenta ārlietu padomnieka pienākumus. No 2015. līdz 
2017. gadam M. Krams bija Ārlietu ministrijas Divpu-
sējo attiecību direkcijas vadītājs, bet kopš 2017. gada – 
vēstnieks Zviedrijas Karalistē.

M. Krams ir apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu or-
deni, kā arī saņēmis Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas un Po-
lijas valstu apbalvojumus.

Vēstnieks ir absolvējis Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāti, izglītību papildinājis Latvijas Universitātē un Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas Tiesību konsultāciju centrā.

Latviju un Austrāliju vieno laba divpusējā un daudz-
pusējā sadarbība, kā arī līdzīga izpratne un redzējums par 
starptautiskās politikas norisēm. Abas valstis īpaši satuvi-
na lielā un aktīvā latviešu diaspora Austrālijā.

Austrālija atzina Latvijas neatkarību jau 1921. gadā, 
Latvijai iestājoties Tautu Savienībā.

2021. gadā tiek atzīmēta Latvijas un Austrālijas diplo-

mātisko attiecību trīsdesmitgade. M. Krams būs pirmais 
Latvijas rezidējošais vēstnieks Austrālijā.

LR Ārlietu ministrija
6.09.2021.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
24. septembris
Agris, Agrita
1935. ALTA aktrise Ilga Puide.
1936. latviešu mežsaimnieks, žurnā-
lists un politiķis Aivars Berķis.
1971. psihologs, politiķis, LR eko-
nomikas ministrs (2002.g. 7.nov. – 
2004.g. 29.janv., 2004.g. 9.marts – 
2004.g. 2.dec.) Juris Lujāns.

25. septembris
Rodrigo, Rauls
1921. dziedātāja Geņa Janmeija.

26. septembris
Gundars, Kurts, Knuts
Valodu diena Eiropā
1906. komponists Volfgangs Dārziņš.
1931. teātra kritiķe Anda Burtniece.
1936. kinorežisors Jānis Streičs.
1937. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 
Jolanta Lūse.

1951. latviešu uzņēmējs un politiķis, 
LR ekonomikas ministrs (1998.g. 
4.maijs – 1998.g. 26.nov.) Laimonis 
Strujevičs.
1961. sāk darboties pirmais atomreak-
tors Latvijā (Salaspilī).

27. septembris
Ādolfs, Ilgonis
Pasaules tūrisma diena
1756. Septiņgadu kara apstākļos no 
Rīgas aizliedz labības eksportu.
1934. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Eduards Lēmanis.
1966. dibināts Daugavas Vanagu vīru 
koris Kanādā.

28. septembris
Sergejs, Lana, Svetlana
1861. rakstnieks, komponists, kritiķis 
Jānis Straume.
1926. dizaina grafiķis, plakātists Gu-

nārs Kirke.
 
29. septembris
Miķelis, Mikus, Miks, Mihails
Miķeļdiena
1923. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Ērika Stokāne.
1936. latviešu veselības aprūpes orga-
nizators un politiķis Uldis Laucis.
1939. latviešu mākslinieks Austrālijā 
Jānis Šēnbergs (Jan Senbergs).
1941. latviešu estrādes komponists un 
trompetists Gunārs Freidenfelds.

30. septembris
Elma, Elna, Menarda
1846. dzejnieks, tulkotājs, žurnālists 
Mārtiņš Lapa.
1856. latviešu komponists un folklo-
rists Andrejs Jurjāns.
1956. dibināta ELJA Anglijas nodaļa.
1964. mācītājs Dainis Markovskis.  ■

Latvijas vēstnieks Austrālijā
Turpinājums no 1. lpp.

Valsts prezidents (no labās) pasniedz akreditācijas vēstuli 
Latvijas vēstniekam Austrālijā Marģeram Kramam.
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IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (2001), 
Igaunijas Baltās zvaigznes ordeni.

Astrīdes Ivaskas 95. dzimšanas 
dienā, no Lestenes dodoties cauri 
Zemgales un Kurzemes lietus lāšu aiz-
kariem, Rimzātu kapos esam pie viņas 
un nespēju nenolasīt dzejoli, ko dzej-
niece lasīja vai katrā dzejas vakarā, 
atceros ikvienu viņas intonāciju: „Kad 
es tevi ieaijāšu/savu acu zīlītēs,/ tad tu 
mani iedziedāsi/tavu acu atvaros./ No-
velc savas dubļu kurpes, te ir jāiet klu-

siņām, mums bez kurpju un bez drānu/
mirdzumā ir jāpastāv...“

Tad Astrīdes vārsmas lasa dzej-
niece Daina Sirmā – izjusti, kā vien 
dzejniecei pa spēkam.

Atceros kopā ar Astrīdi apmeklē-
to Īriju, Korku, kas ilgus gadus bija 
kļuvusi par dzejnieces mājām, šīs 
zemes fuksijām apaugušās ceļmalas. 
Filmas par dzejnieci režisore Maru-
ta Jurjāne atvedusi iestādāmu ziedo-
šu fuksiju, par ko Astrīdei priecāties 
dzimšanas dienas mēnesī un vēlāk, 
rudenī – Latvijas ziema fuksijai varē-
tu būt par skarbu. Marta Jurjāne lasa 

sākuma rindas no Īrijai veltītā cikla: 
„Fuksijas, asins pilieni,/ Brūces Īrijas 
miesā / Dzēlīgo melnērkšķu ieplēstas. / 
Fuksijas. Īrijas asaras, / Asins, kas pil 
no valodas /Atstātās tukšās vietas...“

Tad, jau mašīnā Astrīde Ivaska 
patiesi ir ar mums, tiek atvērts dzejas 
albums, atskan tik pazīstamā balss, un 
ceļā līdz Rīgai klausāmies 64 dzejo-
ļus. Klausāmies dzejnieces balsī. Savā 
95. dzimšanas dienā dzejniece jopro-
jām ir kopā ar mums.

Inguna Ula Cepīte,
rakstniece, grāmatizdevēja

Laikrakstam „Latvietis“

Astrīdei Ivaskai – 95
Turpinājums no 10. lpp.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $40.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 21. septembrī.
€1 = 1,62000 AUD
€1 = 0,85855 GBP

€1 = 1,67070 NZD
€1 = 1,17380 USD

Adelaidē
Trešdien, 22. sept., plkst. 10.30 iz-
braukšana no ALB nama uz LAIMAS 
pusdienas Lunch at Barossa. Redzēsim 
kā top viņu izstrādājumi, kurus varēs 
pirkt līdzņemšanai. Ieinteresētajiem 
būs iespēja izbaudīt šokolādes ražoju-
mus kopā ar piemērotiem vīniem vai 
bezalkoholiskiem dzērieniem, cena 
$15. Pusdienu cena, sākot ar $20. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 16. sept. 
Maksa par autobusu $3 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $5.
Ceturtdien, 23. sept., plkst.10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10.
Piektdien, 24. sept., plkst. 18.00 Tāla-
vas kafejnīcā šī mēneša Laimīgā stun-
da. Baudīsim  mūsu šī gadalaika tradi-
cionālās vakariņas, gaļas vai dārzeņu 
pīrāgs zirņu zupā! Jāpiesakās līdz 20. 
sept., zvanot vai nosūtot īsziņu Rudītei 
0411068486. Dalības maksa $10, ie-
skaita vakariņas. Atspirdzinājumi par 
draudzīgām cenām, Lūdzam neaiz-
mirst maskas! Visi mīļi gaidīti!
Sestdien, 25. sept., plkst.11.00, ALB 
namā Pavārmākas kursi Ulla Gicašvili 
demonstrēs zviedru Kalsoppa recepti 
(cūkgaļa ar skābiem kāpostiem). Da-
lības maksa $5 LAIMAS klientiem, 
pārējiem $10. Pieteikties līdz 23. sept.
Svētdiena, 26. sept., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Dzīvo-
jam cerībās uz jauniem un ne tik jau-
niem spēlētajiem.
Svētdien, 26. sept., plkst. 14.00 ALB 
namā Universitātes gada svētki. Kor-
porācijas kopa Adelaidē ielūdz visus 
piedalīties Latvijas Universitātes di-
bināšanas (1919.) atceres aktā. Akadē-
misko runu teiks Talavijas filistrs Dr. 
Aldis Putniņš PhD. Referāta nosau-
kums „Latviešu skatuves mākslinieki 
pirmskara Austrālijā“. Visi laipni ai-
cināti! Ieeja pret ziedojumiem. Sekos 
atspirdzinājumi un uzkodas.
Trešdien, 29. sept., plkst. 12.00 ALB 
namā Ugunsdrošības kurss, kur And-
ris Bilkens pastāstīs par drošību un 
parādīs kā rīkoties ar ugunsdzēšama-
jiem aparātiem. Pēc tam pasniegsim 
siltas pusdienas, tāpēc jāpiesakās līdz 
28. sept. LAIMAS birojā.
Ceturtdien, 30. sept., plkst.10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5 LAI-
MAS klientiem, pārējiem $10. 
Sestdien, 2. okt., no plkst. 13.00 DV 
namā Vanadžu ēdienu tirdziņš; pie-
teikties līdz 21. sept., zvanot Ilzei – 
0421 282 262 vai Ilgai – 0402 434 384.

Adelaides Sv. Pētera draudze

Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 3. okt., plkst. 11.00 Pateicī-
bas dievkalpojums ar dievgaldu. Tie-
ši 50 gadus atpakaļ, 3. oktobrī, mūsu 
dievnams tika iesvētīts un pirmais 
dievkalpojums tajā noturēts. Lai atzī-
mētu to notikumu, mūsu dievnamā būs 
kuplināts Pateicības dievkalpojums. 
Visi laipni aicināti piedalīties. Drau-
dzes dāmu komitejas rīkotais kafijas 
galds būs tūlīt pēc Pateicības dievkal-
pojuma, baznīcas zālē. Visi laipni aici-
nāti piedalīties. Tie, kuri domā piedalī-
ties kafijas galdā, ir aicināti pieteikties 
draudzes priekšniekam, līdz 25. sept., 
zvanot 0149 846 401.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 9. oktobrī, plkst. 12.00 
Latviešu namā Kvīnslandes latviešu 
ev. lut. draudzes Pļaujas svētki. Lo-
terija un bazārs. Mantas bazāram lū-
dzu nodot Adolfam Lācim (0417 902 
102), vai nolikt bibliotēkā ar uzrakstu 
„Draudzes bazāram“ līdz 2. okt. Līdzi 
ņemami groziņi. Dzērieni pieejami no 
bāra. Pusdienas plkst. 13.00. Ieeja brī-
va.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pašlaik nav iezīmēts neviens datums 
nākamajiem dievkalpojumiem.

Melburnā
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.
Piektdien, 24. sept., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 2. okt., plkst 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 2. okt., plkst. 14.00 Latvijas 
Universitātes atceres svētki Latviešu 
namā.
Svētdien, 10. okt., plkst. 11.00 
S!K!K!M! Literārais rīts Latviešu 
namā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 10. okt., plkst.12.00 diev-
kalpojums Sv.Krusta baznīcā. Kalpos 
māc. R.Sokolovskis. Pēc dievkalpoju-
ma Kafijas galds baznīcas zālē.
Svētdien, 10. okt., plkst.13.00 Garīgās 
pārrunas un Iesvētes stunda baznīcās 
zālē.

Pertā
Trešdien, 22. sept., plkst. 13.00 filmu 
pēcpusdiena ar kafijas galdu DV klu-
bā.
Līdz 3. okt., latviešu mākslinieku 
izstāde „Atkal kopā“ The Laneway 
Artspace. Izstāde skatāma trešdien 
– svētdien plkst. 11.00 – 15.00. 
lanewayartspace.com 

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

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Sidnejā
Sarīkojumi Sidnejas DV namā atcel-
ti uz nenoteiktu laiku.
Latviešu namā vismaz līdz sept. 
beigām veikals, birojs un kafejnīca 
slēgti.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: 
http://www.sydneylatvianchurch.org.
au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi un Bībeles 
stundas notiks saskanīgi ar sabiedris-
kajām regulām. Lūgums sazināties ar 
mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu 
par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.30. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Zviedrijā
Sestdien, 9. okt., plkst.11.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums Upsalā, Vin-
dhems baznīcā, Vindhemsgatan 9. 
Dievkalpojumu vadīs mācītājs Kārlis 
Žols.
Svētdien, 10. okt., plkst.14.00, Somu 
baznīcā (Finska kyrkan, Slottsbac-
ken 2b, Gamla Stan) Stokholmas 
latviešu ev. lut. draudzes PĻAUJAS 
SVĒTKU DIEVKALPOJUMS ar 
arhibīskapa emeritus Ernsta Elmāra 
Rozīša piedalīšanos un diakones Intas 
Meieres ordināciju. Pēc dievkalpoju-
ma, kafija draudzes namā.

Latvijā
Līdz 24. sept. (darba dienās plkst. 
10.00-18.00 un brīvdienās plkst. 11.00-
17.00), atjaunotā Rīgas Latviešu bied-
rības Vizuālās mākslas komisija aicina 
visus mākslas cienītājus RLB Baltajā 
zālē apmeklēt Rīgas Latviešu biedrī-
bas mākslinieku jaunāko darbu izstā-
di KOPĀ. Izstādē apskatāmi šī gada 
lielo jubilāru Vijas Dzintares, Jura 
Ģērmaņa un Jāņa Streiča darbi.  Izstā-
dē piedalās arī Jāņa Strupuļa, Anitas 
Jansones-Zirnītes, Laines Kainaizes, 
Guntas Brakovskas un Kaspara Bērzi-
ņa darbi. ■


