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Jānis Karlovs.
Piemineklis Sibīrijas
bērniem „Bārenīte“.

Piemineklis veltīts 4000 Latvijas
bērniem, kurus padomju okupācijas vara laikā no 1941. līdz 1949.
gadam kopā ar vecākiem varmācīgi aizveda uz Sibīriju. Viņu
vidū bija arī pieminekļa autors
Jānis Karlovs. „Bārenīte“ ir tēlnieka atmiņu simbolisks tēls, kas,
pēc viņa vārdiem, nav raudulīgā,
nošļukusī radībiņa, bet ir garīga
spēka pilna un spītīga meitene,
kura ilgojas atgriezties dzimtenē.
Piemineklis veidots no Somijas
pelēkā granīta. Pulētās akmens
šķautnes zem meitenes kājām
simbolizē Sibīrijas ledus plāksnes. Kompozīcija raisa gaišu,
nevis traģisku, tumšu noskaņu.
Rīgas pieminekļu aģentūra

PBLA sēdes atklāšana

Valsts prezidents sniedza uzrunu
9. jūnijā Mazajā Ģildē Valsts
prezidents Egila
Levits sniedza uzrunu Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes
gadskārtējās sēdes svinīgajā atklāšanā, uzsverot diasporas lomu Latvijas
valsts ārpolitikā, iekšpolitikā, drošības
jautājumos un latvietības saglabāšanā.

Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidenta sacīja: „Latvijas diaspora ir
iekodēta Latvijas valsts pamatos. Neatkarīgi no mūsu personīgās nostājas
diaspora pieder pie Latvijas.“ To, pēc
Valsts prezidenta sacītā, apstiprina
Latvijas Republikas Satversme un Pilsonības likums.
Kā vienu no galvenajiem diasporas
darba laukiem latvietības saglabāšanā

Valsts prezidents uzsvēra izglītības
nodrošināšanu, „tādēļ Latvijas valsts
arī atbalsta latviešu skolas ārzemēs
un dažādus sabiedriskus pasākumus,
jo latvietības saglabāšana ir Latvijas
valsts interesēs“.
Valsts prezidents arī norādīja uz
diasporas nozīmi Latvijas pilsonības
Turpinājums 14. lpp.

Valsts prezidents un PBLA valde
Jūrmalas rezidencē pārrunā ģeopolitiskos drošības jautājumus
8. jūnijā Jūrmalas rezidencē
Valsts prezidents
Egils Levits tikās
ar Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes pārstāvjiem. Sarunas laikā īpaša
uzmanība tika veltīta ģeopolitiskajai
situācijai un drošības jautājumiem.
Valsts prezidents informēja PBLA par
šonedēļ gaidāmo NATO Austrumu
flanga (B9 – Bukarestes devītnieka)
valstu vadītāju sanāksmi, kur tiks pārrunāta kopīga pozīcija par sabiedroto
spēku klātbūtnes pastiprināšanu arī
Latvijā.
„Mēs cenšamies panākt blīvāku
NATO patstāvīgo klātbūtni, sabiedrotajiem lielāku laiku pavadot Latvijā.
Tas ir signāls Maskavai, ka NATO ir
šeit un aizstāv katru tās dalībvalsti,“
teica Valsts prezidents. „NATO rak-

sturo atturēšanas politika, un Krieviju
var atturēt tikai ar spēka pozīcijām jeb
ar skaidru signālu par militāro kapacitāti,“ tā E. Levits. PBLA valdes pārstāvji interesējās par Valsts prezidenta
redzējumu attiecībā uz karu Ukrainā,
kā arī par NATO paplašināšanos, ņemot vērā Zviedrijas un Somijas iesniegumus dalībai organizācijā.
Tikšanās laikā tika pārrunāti arī
aktuālie iekšpolitikas, ārpolitikas un
diasporas politikas jautājumi. Valsts
prezidents atzīmēja, ka iekšpolitikā
šī gada aktualitāte būs Saeimas vēlēšanas, kas gaidāmas š. g. oktobrī. „Šīs
vēlēšanas iezīmēs saprātības kursu,“
norādīja E. Levits, aicinot PBLA
palīdzēt veicināt diasporas līdzdalību vēlēšanās, tai skaitā izglītojot par
vēlēšanu procesu. Sarunas gaitā tika
pārrunāti arī jautājumi par sabiedrības saliedētību, iekšējās drošības un

iekšlietu sistēmas stiprināšanas nepieciešamību. Tāpat PBLA pārstāvji bija
ieinteresēti pārrunāt šobrīd aktuālo
jautājumu par pāriešanu uz mācībām
tikai valsts valodā, ieskicējot diasporas skolu pieredzi.
Valsts prezidents informēja par
20.–21. jūnijā Rīgā gaidāmo Trīs jūru
samitu un Biznesa forumu, pulcējot
12 valstu vadītājus un vairākus simtus
uzņēmēju, lai veicinātu privātās investīcijas transporta un enerģētikas nozarēs šajā reģionā. Savukārt PBLA pārTurpinājums 14. lpp.
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Jāņa Roberta Dēliņa uzruna
Melburnā, koncertā „Mēness starus stīgo“
Jūsu Ekselence, cienījamā Andersones kundze, mīļie tautieši!
Man ir liels prieks,
ka pie mums šodien ciemojas Latvijas vēstnieks
Austrālijā un Jaunzēlandē – Marģers Krams.
Visus garajos Latvijas okupācijas
gados mēs, Austrālijas latvieši, dzīvojām ar Latviju sirdī. Mums bija sapnis
redzēt Latvijas neatkarības atgūšanu.
Atskaitot īsu laiku, 18 mēnešus, starp
1974. g. un 1975. g., Austrālija nekad
neatzina Latvijas de jure iekļaušanu Padomju savienībā. Latvijas goda
konsulāts Melburnā sāka strādāt jau
1931. gadā, un tas vienmēr tika iekļauts Austrālijas Ārlietu ministrijas
konsulārā sarakstā 50 gadus – pa visu
Latvijas okupācijas laiku.
Visus okupācijas gadus mēs stāstījām mūsu draugiem Austrālijas valdībā par situāciju Latvijā un par mūsu
tautas traģisko vēsturi. Saņēmām viņu
morālo atbalstu. Tas mums bija ļoti
svarīgi. Atbalsts mums bija no visām
politiskām partijām. Politiķi apmeklēja mūsu Valsts svētku un 14. jūnija
atceres sarīkojumus.

Kad 1991. gada augustā Latvijas
neatkarība tika atgūta, Austrālija bija
starp pirmajām valstīm, kura atzina
Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu.
Par Latvijas vēstniecības atvēršanu Kanberā mēs sākam runāt
jau 1993. gadā, kad Austrālijā ieradās LR ārlietu ministrs Dr. Georgs
Andrejevs. Latvija ātri iecēla vēstnieku Austrālijā – Induli Bērziņu,
bet viņš bija nerezidējošs vēstnieks.
Viņam sekoja Andris Teikmanis.
Un pēdējos gados mūsu nerezidējošā vēstniece bija Dace Treija, kura
rezidēja Japānā. Lobijs Latvijas valdībai no Austrālijas latviešiem, lai
atvērtu vēstniecību Austrālijā, bija
ļoti ietekmīgs, un beidzot Latvijas
vēstniecība Kanberā ir sākusi savu
darbu, un mums tagad ir rezidējošs
vēstnieks.
Kaut ir svarīgi sagāgāt konsulāros pakalpojumus Latvijas pilsoņiem
Austrālijā, Latvijas vēstniecības loma
būs vēl lielākā, un te es runāju par
centieniem arī attīstīt ekonomiskos un
kultūras sakarus starp Austrāliju un
Latviju. Un šeit mēs visi varam strādāt
kopā, lai veicinātu šo sakaru attīstību

Marģers Krams, LV vēstnieks
Austrālijā un Jaunzēlandē
Uzruna Melburnā, koncertā „Mēness starus stīgo“
Godātie tautieši, dāmas un kungi!
No visas sirds patiecos par uzaicinājumu
būt šodien šeit un baudīt
koncertu Mēness starus
stīgo, ko sev un visiem
latviešiem esat sarūpējuši.
Prieks, ka pēc pandēmijas laika
varam būt kopā, lai Melburnas Latviešu namā atkal skanētu dziesmas un
rakstus veidotu dejotāji.
Lai šodienas uzvedums ir kā laipu laipa, kas savieno gadiem izkopto Kultūras
dienu tradīciju ar nākamajām Jaunatnes
dienām Adelaidē, ar Dziesmu un Deju
svētku simt piecdesmito jubileju Latvijā
un tālāk kā spožs tilts uz Kultūras dienām
Melburnā. Ar daudzām citu kultūras notikumu saliņām ejot pa laipu laipām no
viena mūsu tautai svarīga notikuma uz
nākamo, no vienas tradīcijas uz nākošo.
Tradīcijām, kuras dod mums svētkus un palīdz tikt pāri grūtībām. Tradīcijām, kuras veido latvisko attieksmi
par apkārt notiekošo.
Latvisko dzīves izpratni, kas izsakās caur valodu, caur dziesmām, dejām,
mūziku, mākslu, caur mums vien zināmiem simboliem. Caur mūsu ikdienas

sarunām un
mūsu vērtību atskaites
p u n k t ie m .
Vē r t ī b ā m ,
par kurām
iestājamies,
kuras esam
gatavi aizstāvēt un kuras nesam pasaulē. Vērtībām, ar kurām mūs atpazīst pasaulē.
Caur mūsu piederību latviešu kultūrai. Piederību ģimenei, no kuras nākam,
mūsu tuviem un mīļiem cilvēkiem.
Piederību pie kultūras, kas vieno latviešu paaudzes un mūsu latvisko dzīvesziņu, kuru ieliekam bērniem jau šūpulī
un zināšanas, ko liekam skolassomā.
Mūsu ikdienas ritmam un attiecībām
ar līdzcilvēkiem. Ar kultūru tās daudzkrāsainībā un radošumā. Dažkārt moderni provocējošā, bet tai pašā laikā vienojošā
tautas iekšējā, ikdienišķajam pāri stāvoša,
diskusijā, par to – kas mēs esam latvieši?
Diskusija par kopēju izpratni, par
mūsu individualitāti un par pasaulē notiekošo. Par mūsu jēgu un esamību starp
citām tautām, par mūsu unikalitāti un
Turpinājums 13. lpp.

un uzplaukumu.
Pirms viņa iecelšanas par Latvijas vēstnieku Austrālijā un Jaunzēlandē, Marģers Krams bija Latvijas
vēstnieks Zviedrijā no 2017. – 2021.,
Latvijas vēstnieks Kanādā no
2007. g. – 2011. g. Kanādā. Viņš bija
arī Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa padomnieks ārlietās no
2012.g. – 2015.g. No 2002. g. – 2007. g.
Marģers Krams strādāja Pasaules
tirdzniecības organizācijā (WTO) Latvijas pārstāvniecībā.
Vēstnieka kungs bija Melburnā uz
divām dienām pagājušā gada decembrī, kopā ar mobilo pasu darbstaciju.
Šodien mēs esam ļoti pagodināti, ka
viņš atkal ir mūsu vidū sarīkojumā,
kas ir pulcinājis tik daudz tautiešu. Es
zinu, ka viņš labprāt ar jums aprunātos
pēc sarīkojuma.
Un tagad es došu vārdu mūsu sarīkojuma īpašajam viesim, Latvijas
vēstniekam Austrālijā un Jaunzēlandē – Marģera Krama kungam.
Jānis Roberts Dēliņš,
Latvijas goda konsuls Viktorijā,
Tasmānijā un Austrālijas Ārējās
Teritorijās.
11.06.2022.
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Uzruna Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, 2022. gada 14. jūnijā, Torņakalna stacijā, Rīgā
Augsti godātie repre- nu atgriezt vēsturisku taisnīgumu par jas, bet krievu bija gandrīz 4½ reizes tik
mūsu gariem okupācijas gadiem.
daudz kā pirms okupācijas. Pēc kara pasētie, dāmas un kungi!
Tiek veidoti saraksti par „sliktiem“ pildus bija arī ļoti daudz iebraucēju no
Šodien pagātne un tagadne ir sajaukušās. Dau- vai vismaz „aizdomīgiem“ pieminek- citām „brālīgajām PSRS republikām“.
Ir jau pieņemts lēmums šo „Okudzus gadus atcerējāmies ļiem visā Latvijā. To varētu uzskatīt
šo dienu, Komunistiskā par otro kārtu no 1991. gadā iesākta- pācijas stabu“ kopā ar visām statujām
genocīda upuru piemiņas jiem „tīrīšanas“ darbiem. Ļeņinekļus un būvēm aizvākt līdz Valsts svētkiem
dienu, cerībā, ka tā nekad neatkārtosies. drīkstēja tad novākt bez sevišķi lieliem šogad. Manis vadītai aģentūrai – Rīgas
Es saku „cerībā“, jo kamēr Krievija ne- protestiem, bet, tā kā Latvijā 1991. gada pieminekļu aģentūrai – ir uzdots nodrokad nebija atzinusi Latvijas okupāciju septembrī atradās pāri par 51 000 PSRS šināt nojaukšanu. Un to mēs arī darīsim.
Jūsu piedzīvotais ir daļa no mūsu
un sekojošās represijas par noziegumu bruņoto spēku militārpersonas, vēršapret cilvēci, tikmēr nevarējām būt droši nās pret armijas slavējošiem pieminek- kopīgās vēstures, un ir svarīgi, ka mēs
ļiem varēja izrādīties nedaudz riskanta. to atceramies un pieminam. Ne tikai
par tās nākotnes nolūkiem.
Lielākais no šiem pieminekļiem, reiz gadā.
Tagad viss ir mainījies. Krievijas
Mēs esam daudz zaudējuši Maskaprezidents Putins ir atklāti teicis, ka protams, ir netālu no šejienes esošais, tā
taisās atkarot atpakaļ visas tā sauktās sauktais, „Piemineklis Padomju armijas vas varmācības dēļ. Šodien atzīmējam
„krievu“ zemes, uzskatot sevi par cara karavīriem – Padomju Latvijas un Rīgas daļu no zaudējumiem – jūsu ciešanas,
Pētera Lielā pēcteci. Viņa uzskatā Latvi- atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem ie- citu aizvesto nāves, nošaujot vai mirstot
ja ir daļa no šīs „Krievu pasaules“, un ir brucējiem“. Pats nosaukums ir vēstures badā. Mēs esam zaudējuši to, ko aizvesatkal jāpārņem Krievijas pārvaldījumā. viltojums. Divi plēsoņi, kuri sākumā bija tie būtu pienesuši mūsu tautas attīstībai.
Mēs neaizmirstam un mēs nepie1941. gada 14. jūnija represijas no- vienojušies par Austrumeiropas sadalītika tieši uz šī pamata – okupācijas šanu savā starpā, tomēr beigās nevarēja dodam. Mēs turpinām dokumentēt
laikā 1940. gada novembrī Latvijā tika turēties pie sarunātās laupījuma sadales. okupācijas varas noziegumus, un jūsu
Nosaukumā vārds „atbrīvotājiem“ stāsti ir neatņemama daļa no mūsu koieviests Krievijas Padomju Federatīvās
Sociālistiskās Republikas kriminālko- attiecas drīzāk uz teritorijas atbrīvošanu pīgā stāsta. Mēs esam cietēji, bet ciedekss. Tātad – tieši „Krievijas“, ne „Pa- par labu okupantiem nekā pamatiedzī- šanu laiks ir beidzies.
votāju atbrīvošanu. Atbrīvotāju izraisīMūsu valsts drošība ir mūsu un
domju savienības“ kriminālkodekss.
„Baigais gads“ pierādīja okupāci- to demogrāfisko krīzi vislabāk parāda mūsu sabiedroto NATO rokās. Okupājas varas nežēlību. 14. jūnija deportāci- oficiālie tautas skaitīšanas dati. Pēdējā cijas varas slavinoši pieminekļi beidzot
jas, un tas, ko jūs piedzīvojāt izsūtīju- tautas skaitīšana pirms okupācijas noti- pazudīs. Atcerēsimies aizgājējus un
mā nebija nekādas nejaušības, bet gan ka 1935. gadā, un pēdējā tautas skaitī- cietušos, bet skatīsimies uz nākotni ar
plānotas un paredzētas. Cerības, ka šana okupācijas laikā notika 1989. gadā. pārliecību par izdzīvošanu un uzvaru.
Paldies par uzmanību!
mūsu kaimiņzeme ir kļuvusi civilizē- Izrādās, ka 1989. gadā latviešu Latvijā
GN
tāka un godīgāka izgaisa ar Krievijas bija 85 000 mazāk nekā pirms okupāciiebrukumu Ukrainā. Tās pastrādātās
zvērības okupētajās Ukrainas teritorijās ir tikai pierādījums, ka pagātne un
tagadne ir cieši saistītas.
Tā laika ienaidnieks un šodienas
galvenais drauds ir viens un tas pats,
bet mūsu situācija tagad ir nesalīdzināmi labāka.
Jūsu neatlaidīgā atgādināšana par
okupācijas laika represijām ir bijusi
viens no dzinējiem Latvijas iestāšanās NATO. Ja 1940. gadā mums nebija
Tagad to pārraida ceturtdienās no plkst.12.00 līdz plkst.13.00.
spēcīgo sabiedroto, ar kuru palīdzību
varētu pretoties okupācijai, tagad kopā
Elvīra Latiša,
ar mums stāv visas NATO valstis un
viss NATO arsenāls.
3ZZZ Latviešu radio grupas vadītāja
Latvijā ir arī aktivizējusies cīņa
pret padomju pieminekļiem kā centie-

Latviešu raidījumiem Melburnā mainīts laiks!
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Kultūras dienu teātra vadītāja Ieva Ozoliņa
Iepazīšanās

Kultūras dienu
programmā
allaž ir teātris.
Tas arī paredzēts
Melburnas Kultūras dienu programmā. Teātru pasākumu vadīs Ieva
Ozoliņa.
Melburnā dzimusi, Ievai jaunībā
patika dziedāt, dejot un spēlēt teātri,
bet par visu vairāk Ievai mīlēja lasīt.
Grāmatās varēja pazust citās pasaulēs,
iejusties cita cilvēka atmiņās un fantāzijās, kad pašai dzīvē nekas nenotika.
Ieva domā, ka viņas attieksme ar teātri
loģiski izcēlās no šīs mīlestības. Teātris atļauj cilvēkam nevainīgi uzmēģināt citas personības, izmantojot balsi,
emocijas un kustības kļūt par kaut ko
citu uz īsu laiku. Un vislabākie aktieri
šo lomu spēlēšanu pārvērš par mākslu
tā, ka skatītāji vairs neredz spēlētāju,
bet citu personu.
Teātris, tāpat kā grāmatas, ļauj
cilvēkam padomāt, pārspriest, mēģināt saprast cilvēku motivējumus. Kad
sastop labu grāmatu vai labu lugu,
gandarījums nāk, kad apjēdz – lietas
nemaz nav tik vienkāršas, kā uz pirmo acu uzmetienu likās. Bet tas jau arī
nenozīmē, ka teātrim ir obligāti jābūt
sarežģītam. Visvienkāršākās grāmatas un lugas atļauj cilvēkam atdalīties
no īstenības un drusku atpūsties –

pasmieties vai paraudāt, ja tas ir, ko
viņš vēlas. Bet pie viena, labs teātris
var arī atļaut pašam neapdraudošā veidā ieskatīties un atpazīt savas vājības
(un spēkus) un varbūt par tiem pasmieties vai papriecāties. Tad vēl paskatīties un padomāt par uzrakstītiem tēliem – kāpēc viņi tā runāja, darīja?
Kas viņus dzen? Ko cilvēks iegūst no
tādas uzvedības? Un, protams, ja tiešām grib pakavēties pie varbūtībām,
var arī minēt, kāpēc pats autors izvēlējās rakstīt par tieši to tēmu?
Neņemot vērā, cik Ievai patīk spēlēt un skatīties teātri, viņas īstais talants ir tomēr praktisks. Organizatore,
administratore, atrisinājumu meklētāja. Reizēm liekas, ka mūžīgi mācās,
iegūst jaunas prasmes, kuras varētu
pielietot pie nākošās izrādes – video
un filmu veidošana, tekstu tulkošana,
budžetu uzstādīšana, aktieru un darbinieku pierunāšana...
Šīs pasaules dzīvē Ieva izstudēja
D. Phil. grādu fizioloģijā un bakalaura grādus medicīnā un ķirurģijā, tad
turpināja medicīnas studijas, specializējoties par ģimenes ārstu. Salaulājusies ar Andri, dzīvoja un strādāja
Melburnā, Adelaidē, Ķenguru salā,
Adelaides kalnos un Brisbanē, kamēr
izaudzēja trīs dēlus. 2012. gadā atgriezās uz Melburnu ar ģimeni, kur atjaunoja saites ar latviešu sabiedrību. Pēc

Ieva Ozoliņa.
dažiem gadiem iesaistījās Austrālijas
Latviešu teātrī (ALT) un 2021. gadā
uzņēma priekšsēdes amatu. Ieva strādā pie Austrālijas valdības Therapeutic Goods Administration, kura
pārvalda Austrālijā ražoto un lietoto
terapeitisko vielu kvalitāti, iedarbību
un drošību.
Teātris gan mākslinieciski, gan
organizatoriski nodrošināts! Bez šaubām, teātra izrāde dod vēl vienu labu
iemeslu 2023. gada beigās braukt uz
Kultūras dienām Melburnā!
Susan un Pēteris Dārziņi,
AL59. Kultūras dienu
rīcības komitejas priekšsēži
Laikrakstam „Latvietis“

Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola
Atvērta reģistrācija

Aicinām pieteikties
mācībām Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolā: ziņu
datu analīzes pamati
(Baltic Summer School
of Digital Humanities: Essentials of
News Data Mining), kas norisināsies
2022. gada 26.–29. jūlijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola ir starptautiska intensīva tālākizglītības programma, kas
sniedz iespēju humanitāro un sociālo
zinātņu pētniekiem, pasniedzējiem un
studentiem, kā arī arhīvu, bibliotēku
un muzeju profesionāļiem apgūt dažādas digitālās pētniecības prasmes,
sākot ar iemaņām, kas nepieciešamas
darbam ar digitāliem datiem līdz pētniecības rezultātu vizualizācijas prasmēm.
2022. gadā skola tiek rīkota jau
ceturto reizi un tajā, kā ierasts, būs
iespējams apgūt datu analīzes un
vizualizācijas pamatus, strādājot ar
programmēšanas valodām Python un
R, kā arī tīmekļa datu vākšanas iema-

ņas. Viens no šī gada īpašajiem fokusiem ir ziņu datu, īpaši digitalizēto
laikrakstu, analīze. 26. un 27. jūlijā
ar lekcijām uzstāsies divi nozīmīgi
vēsturisko laikrakstu digitālās pētniecības jomas pētnieki: Martins
Dīrings (Luksemburgas Universitāte) un Jani Marjanens (Helsinku
Universitāte). Pilna programma aplūkojama vietnē Digitālās humanitārās
zinātnes Latvijā.*
Šogad skola tiek organizēta kā hibrīds pasākums gan klātienē, gan attālināti, ir iespējams pieteikties arī atsevišķām darbnīcām un lekcijām. Dalība
ir bez maksas. Darba valoda – angļu.
25. jūlijā latviešu auditorijai būs
iespēja pievienoties satelītpasākumam
Korpusu analīze NoSketch platformā.
Nodarbības ietvaros dalībnieki tiks iepazīstināti ar topošo Latviešu senākās
prozas korpusu un daiļliteratūras tekstu analīzes iespējām, kuras piedāvā
korpusu analīzes rīki.
Reģistrācija vasaras skolai un
satelīpasākumam:
http://www.digitalhumanities.lv/
bssdh/2022/registration/

Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola tiek rīkota, sadarbojoties Latvijas Nacionālajai
bibliotēkai (LNB), Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūtam (LU LFMI) un
Latvijas Universitātei (LU). Programmas atbalstītāji – Valsts pētījumu programmas projekts Humanitāro zinātņu digitālie resursi:
integrācija un attīstība (Nr. VPPIZM-DH-2020/1-0001).
Anda Baklāne,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Digitālās pētniecības pakalpojumu
vadītāja
* http://www.digitalhumanities.lv/
bssdh/2022/Programme/
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Latvijas vēstnieks Marģers Krams uzrunā klātesošos.

Aizvesto piemiņas akts Sidnejā
Piedalījās baltieši un ukraiņi

nocīds. Šobrīd notiek visasiņainākās
cīņas. Ja Ukraina kritīs, kritīs Eiropa.
Tiek sabombardētas slimnīcas, skolas
un ēkas ar kulturvēsturisku vērtību.
Var palīdzēt ukraiņiem, rakstot vēstules politiķiem, piedaloties demonstrācijās un ziedojot ukraiņu kopienai.
Igaunijas vēstniece Austrālijā
Kersti Eesmaa teica, ka ir svarīgi neaizmirst savas tautas pagātni. 2,5% no
igauņu tautas bija deportēti (uz Sibīriju)
No tiem 35% bija bērni. Tagad ukraiņu
bērni tiek deportēti. Lai tas nebūtu tā,
ka bērniem atkal tiek atņemta bērnība.
Mums ir jādara viss, lai Ukraina uzvar
mūsu bērnu un miera Eiropā dēļ.
Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams atgādināja par 1941. un
1949. gadu deportācijām Latvijā. Mēs
nedrīkstam aizmirst tos, kas gāja bojā
gulagos.
Tagad ir pagājušas 100 dienas kopš
sākās karš. Slava Ukrainai. Lietuvas
vēstnieka vietniece Aiste Jakstiene
(Aistė Jakštienė) nolasīja sarakstu ar
Ukrainas cilvēku zaudējumiem karā,
tai skaitā arī 641 slimnīcas, kas ir sabombardētas. Lietuvieši ir ziedojusi līdzekļus, lai iegādātos dronu, ko ziedot
Ukrainai.
Koncerta daļā Andris Kariks nolasīja Pētera Bakovska dzejoli Andris
apciemo pamesto skolas ēku Lādēs.

Uzstājās latviešu vokālais un instrumentālais ansamblis (Viktorija Mačēna, Sandra Dragūna, Daina Kaina un Sarma Strazda) ar Ziedi, ziedi
rudzu vārpa, Kur gaismeņa zyla ausa
un Skaista mana tēvu zeme.
Lietuviešu sieviešu vokālais ansamblis Atspindys dziedāja Mergele,
Turpinājums 12. lpp.
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Aizvesto
piemiņas akts Sidnejā notika svētdien, 5. jūnijā,
plkst. 14.00 Sidnejas Latviešu nama zālē. Piedalījās prāvs skaits no visām
trim Baltijas tautām. Apvienotās baltiešu komitejas Jaundienvidvelsā (NSW) priekšnieks Dr. Alfonsas Stonis sveica visus un pieteica
lietuviešu katoļu kapelānu tēvu Juozu
Deveiki vadīt lūgšanu. Lūgšanā kapelāns pateicās par mūsu tēvu zemēm
un lūdza par Ukrainas tautu. Dr. Stonis arī nolasīja JDV (NSW) premjera
D. Peroteta (D. Perrottet) novēlējumu
baltiešiem. Brīvība ir dārga.
Galveno runu teica Katerīna Argīrū (Kateryna Argyrou), Austrālijas apvienoto ukraiņu organizāciju
līdzpriekšsēdētāja. Viņa teica, ka ukraiņu tauta izdzīvo visļaunāko murgu.
Katerīnas vecvecāki bija apcietināti,
spīdzināti un deportēti uz vergu nometnēm bijušajā Padomju savienībā.
Katerīna nevarēja iedomāties, ka arī
viņai būs jāpiedzīvo karš. Viņa no sirds
pateicās par baltiešu atbalstu. Patlaban
pret ukraiņu tautu lieto vissmagākos
ieročus, kas nav kodolieroči. Tos lieto pret visu tautu, ne tikai pret bruņotiem spēkiem, bet civilistiem, mātēm,
bērniem un sirmgalvjiem. Notiek ge-

Baltiešu komitejas priekšsēdis, lietuvietis Alfonsas Stonis un Katerīna Argīrū (Kateryna Argyrou).
No kreisās: Sarma Upeniece, Daina Kaina, Viktorija Mačēna, Sandra Dragūna.
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„Augt! Audzēt! Audzināt!”

Pēdējā maija svētdienā, 29. maijā,
tiešsaistes platformā Zoom norisinājās
diasporas amatierteātru salidojums ar
meistarklasēm tiešsaistē Augt! Audzēt!
Audzināt!, ko organizēja Latviešu
Kultūras Fonds Īrijā kopā ar Pasaules
Latviešu Amatieru teātru savienību
(PLATS) un Latviešu teātri Īrijā Sliedes. Salidojums pulcēja dažāda vecuma dalībniekus no trīs kontinentiem un
vairāk kā 12 valstīm. Pirms meistarklasēm katrs teātris rādīja savu mājas
darbu – videosižetu Kā mums šodien
iet?, bet pēc meistarklasēm pulcējās
aktivitātē Es zini, ka kādreiz man dārziņš būs! un kopīgās Zoom vakariņās.
Pirms paša noslēguma salidojuma dalībnieki kavējās atmiņās kopā ar Latvijas vēstnieku Īrijā Jāni Sīli un grāmatas Pētersoni Īrijā autori Sandru
Bondarevsku. Tam sekoja noslēgums
ar improvizētu labākā aktiera un aktrises apbalvošanu un pateicības rakstu
izsniegšanu PLATS pirmajai Valdei.
Pasākumu finansiāli atbalstīja Latvijas
Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas vēstniecība Īrijā.
Pasākumu vadīja PLATS Valdes
locekle Liāra Ozola, bet svinīgās uzrunas teica Pasaules Brīvo Latviešu
apvienības Kultūras fonda un padomes (PBLA KF&P) valdes priekšsēdis
Juris Ķeniņš; PBLA KF&P valdes
vicepriekšsēde Anita Andersone;
Amerikas latviešu apvienības Kultūras nozares vadītāja Valda Grīnberga; Latviešu Apvienības Austrālijā
un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēde
Skaidrīte Aguļēviča un Latviešu Kultūras fonda Īrijā priekšsēdis un LELB
Pasaulē Kristus Apvienotās evaņģēliski luteriskās latviešu draudzes Īrijā
mācītājs Imants Miezis. Salidojumu atklāja PLATS Valdes priekšsēde
Sandra Bondarevska.
Viesi uzrunās gan vēlēja labu ceļa
vēju, gan daudzināja diasporas teātru
iniciatīvas, gan arī rosināja paplašināt savu darbību. PBLA KF&P valdes
priekšsēdis Juris Ķeniņš arī aicināja
PLATS uzņemties un izpildīt vēl vienu uzdevumu – latviešu teātros iesaistīt arī tos, kas vairs nerunā latviski, bet
kuriem ir latviešu saknes un interese
par latviešu kultūru, lai popularizētu
latviešu mākslu, tradīcijas un kultūru
ne tikai diasporā, bet arī visā pasaulē
citu kultūru starpā.
Tā kā visi teātri pēc pandēmijas ir
atsākuši aktīvu darbu, tad teātri bija
sagatavojuši mājas darbu – īsu video
sižetu Kā mums šodien iet!, kur teātri
rādīja gan savas ikdienas notikumus,
gan izrāžu fragmentus, kas bija ap-

FOTO Ekrānuzņēmums

Radoši un emocionāli aizvadīts diasporas amatierteātru salidojums „Augt! Audzēt! Audzināt!“

PLATS salidojums 29. maijā.
vienoti gan foto kolāžās, gan speciāli
veidotos sižetos. Daudzi no šiem video sižetiem jau apskatāmi salidojuma
dalībnieku sociālo mediju platformās
un tiks publicēti arī PLATS Facebook
lapā un citur.
Meistarklases norisinājās teātra
profesionāļu vadībā un ietvēra vairākās tēmās: Skatuves runa režisores
un skatuves runas pedagoģes Māras
Liniņas vadībā, Skatuves kustība skatuves kustību pasniedzēja un aktiera
Viļņa Bīriņa vadībā, Aktiermāksla
un improvizācija teātra režisores un
improvizācijas pedagoģes Astras Kacenas vadībā un Izrādes veidošana
multimākslinieces un režisores Kristas Burānes vadībā.
Pasākuma gaitā neatkarīgā žūrija
visas dienas gaitā vēroja pasākuma
dalībniekus un improvizētā vērtēšanā
noteica labāko aktieri un aktrisi. Par
Labāko aktrisi nominācijā “Mēs Tevi
pamanījām!” kļuva Elita Baltaiskalna
(Latviešu teātris Īrijā „Sliedes“) un
par labāko aktieri - Inguss Priede (Birmingemas Mazais teātris un Londonas
teātris „Trepes“).
Ņemot vērā, ka 4. maijs ir Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, arī diasporā
maija mēnesī tiek vairāk runāts par
saiknes ar Latviju uzturēšanu. Arī
diasporas teātru aktieri, kaut dzīvojot
svešumā, tomēr savās mājās iespēju
robežās veido latvisku vidi. Viens no
šādiem latviskās vides veidošanas elementiem ir latvisks dārzs. Tāpēc salidojumā bija ietverta aktivitāte Es zinu,
ka kādreiz man dārziņš būs! un Zoom
ekrānos aktieri lepojās gan ar plašiem
stādījumiem dārzā, gan arī telpās. Aktivitātes noslēgumā visi nonāca pie
secinājuma, ka latvietis ir latvietis!,
lai kurā pasaules malā būtu, un zemes
darbi ir viena no latvieša ikdienas sastāvdaļām. Sarunām par dārzu sekoja
kopīgas vakariņas Zoom un dižošanās
ar latviešu ēdieniem, kur salidojuma

dalībnieki stāstīja par teātru tradīcijām, starp kurām ir arī kopīgu svētku
svinēšana un kopīgu latviešu ēdienu
gatavošana pasākumos un ārpus tiem.
Vakara turpinājums izvērtās nostalģisks un aizkustinošs, jo pie PLATS
teātru dalībniekiem tiešsaistē viesojās
Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis,
kurš stāstīja savu pieredzi saistībā
ar amatierteātriem, un daudziem par
pārsteigumu viņa pieredzes stāsti bija
par notikumiem vairāku gadu desmitu
garumā, gan esot aktierim Latvijā, gan
diasporā.
Pēc tikšanās ar vēstnieku sekoja
tikšanās ar Sandru Bondarevsku,
kas ir grāmatas Pētersoni Īrijā autore.
Sandra stāstīja par pētniecības darbu
desmit gadu garumā, par atklāsmēm
un grāmatas tapšanas procesu, piesaistot gan Īrijā dzīvojošo latviešu mākslinieci Santu Siliņu, gan arī sadarbojoties ar novadpētniekiem Latvijā un
Īrijā.
PLATS teātri lepojās arī ar līdz
šim organizācijā padarīto un ar pateicības rakstiem godināja pirmo PLATS
valdi: valdes priekšsēdi Māru Lēvisu (Lewis), valdes locekļus Gitu
Robaldi, Ievu Melbārdi, Dziesmu
Teteri, Lauru Ritenbergu-Kinder,
Jāni Mārtiņu Kārkliņu un valdes
priekšsēža vietnieku Ingmāru Čaklo.
PLATS priekšsēde Sandra Bondarevska ceremonijā uzsvēra, ka tieši
šie cilvēki ir ielikuši stabilu pamatu
PLATS dibināšanā un darbības uzsākšanā 2021. gadā un tieši viņi ir iedvesmojuši jauno PLATS valdi turpināt
iesāktos un plānotos darbus.
Salidojuma dalībnieki atzina, ka
šis bija ļoti saliedējošs un sirsnīgs pasākums, kas rosināja patīkamas atmiņas par Latviju un netieši arī par atmodas laiku, kas spēcina vēl šodien, kad
daļa latviešu atrodas pasaulē. Tāpat
arī pēc meistarklasēm dalībnieki bija
Turpinājums 7. lpp.
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Pasaules latviešu amatierteātri stiprina kapacitāti
Tiek īstenota Sabiedrības integrācijas programma

2022. gada 1. maijā Pasaules
Latviešu Amatieru teātru savienība
(PLATS) uzsākusi īstenot projektu
Pasaules latviešu amatierteātru kapacitātes stiprināšana, kas tiek īstenots
Sabiedrības integrācijas programmā
Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas
programma diasporas NVO darbības
atbalstam. Sadarbojoties diasporas
latviešu teātriem visā pasaulē projekts
ilgs līdz 2021. gada 31. oktobrim.
Projekta mērķis ir Latviešu diasporas amatieru teātru un PLATS organizācijas darbības attīstība un biedru
kapacitātes stiprināšana. PLATS, kas
apvieno 22 diasporas latviešu teātru
kopas no trīs kontinentiem un 13 dažādām valstīm – Austrālijas, Norvēģijas,
Lielbritānijas, Dānijas, Norvēģijas,
ASV, Beļģijas, Zviedrijas, Somijas,
Islandes, Itālijas, Īrijas un Vācijas, ir
dzimusi Covid pandēmijas laikā, savu
darbību uzsākot 2021. gada janvārī.
Kopā strādājot un īstenojot projektus
attālināti, teātri no trīs kontinentiem
paveica milzīgu darbu, lai sagatavotu visu organizācijas reģistrēšanai
nepieciešamo juridisko dokumentāciju, izveidotu darba grupas, īstenotu
virkni radošu un izglītojošu projektu,
stiprinātu gan katra atsevišķa teātra
kapacitāti, gan organizāciju kopumā.
PLATS dibinātāji ir ārvalstīs mītošie
teātru profesionāļi, kuriem rūp Latvijas tēla spodrināšana un latviešu teātra
mākslas attīstība ne tikai Latvijā, bet

„Augt! Audzēt! Audzināt!”
Turpinājums no 6. lpp.

apņēmības pilni iegūtās zināšanas izmantot teātra nodarbībās un izrāžu
tapšanā, kas viennozīmīgi stiprinās arī
nacionālo identitāti diasporas teātros.
Tāpat dalībnieki ir guvuši lielu
iedvesmas devu nākotnes darbiem un
projektiem. Pēc salidojuma noslēguma
visi devās mājās apņēmības pilni jauniem radošajiem izaicinājumiem un ar
lielu vēlmi tikties klātienē diasporas
teātru saietā PLATS SOLIS, kas norisināsies 23. – 25. septembrī Stokholmā
Zviedrijā.
PLATS SOLIS būs pirmais tik liela
mēroga diasporas teātru kopā sanākšanas pasākums, kur aicināti piedalīties
visi diasporas teātri bez ierobežojumiem. Saieta dalībnieku priekšnesumi
un izrādes būs pieejamas publikai, jo
PLATS nodrošinās iespēju tās apmeklēt ne tikai saieta dalībniekiem, bet arī
skatītājiem.
Par Pasaules Latviešu Amatieru

visā pasaulē. PLATS misija
ir nodrošināt ciešu saikni
starp latviešu amatierteātriem pasaulē.
Projekta gaitā paredzēts nodrošināt administratīvo atbalstu organizācijas pamatdarbībai un arī
organizēt klātienes saietu,
iekļaujot apmācības – meistarklases, izrāžu analīzi un
citu teātru dalībniekiem nepieciešamo resursu attīstību
izrāžu sagatavošanai, tāpat
arī tiks sagatavots un publicēts tiešraides-reportāžas
no saieta norises vietas, iekļaujot tajās priekšnesumu
video fragmentus un intervijas, tādējādi nodrošinot
organizācijas un pasākuma
publicitāti. Projekta sekmīgai norisei
ir piesaistīti attiecīgās nozares profesionāļi, kuri ikdienā nodrošina atbalstu organizācijas darbam un projekta
aktivitāšu sekmīgai realizācijai.
Jau tagad ir zināms, ka pasaules
latviešu amatieru teātri 23.-25. septembrī pulcēsies saietā PLATS SOLIS
Stokholmā, Zviedrijā. Saietā ir paredzēta plaša aktivitāšu programmas.
Pasākuma dalībnieki skatīsies, kādus
iestudējumus būs atveduši kolēģi un
rādīs savus. Klausīsies, kā tos vērtēs
Latvijas eksperti; ko viņi ieteiks uzlabot, kādus norādīs trūkumus, kurus
atzīs par veiksmīgiem, kā arī pulcēsies
meistarklasēs un pārrunās ieguvumus.
Arī paši vērtēsim kolēģu paveikto.
Sveiks lieliskāko aktieri un aktrisi,
spilgtāko iestudējumu, labāko režiju,

visveiksmīgāk izvēlēto mūziku, atbilstošāko gaismu salikumu, u.c. Bet galvenais, baudīs un priecāsies par kopā
būšanu, tikšanos ar veciem draugiem
un svinēs iepazīšanos ar jauniem.
Saiets PLATS SOLIS ir atvērts pasākums un tajā aicināts piedalīties ikviens. Pašam ir tikai jāizlemj kādā statusā – kā dalībniekam vai skatītājam.
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Pasaules Latviešu
Amatieru teātru savienība.
#DiasporasNVO2022 #PLATS
#PLATSSOLIS #DiasporasTeātri
Sandra Bondarevska,
PLATS Valdes priekšsēde
2022. gada 24. maijā

Teātru savienību (PLATS)
PLATS – Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienība ir 2021. gada
16. janvārī dibināta bezpeļņas organizācija, kas apvieno 22 diasporas
latviešu teātru kopas no trīs kontinentiem un 13 dažādām valstīm – Austrālijas, Norvēģijas, Lielbritānijas,
Dānijas, Norvēģijas, ASV, Beļģijas,
Zviedrijas, Somijas, Islandes, Itālijas,

Īrijas un Vācijas. PLATS dibinātāji ir
ārvalstīs mītošie teātru profesionāļi,
kuriem rūp Latvijas tēla spodrināšana
un latviešu teātra mākslas attīstība ne
tikai Latvijā, bet visā pasaulē. PLATS
misija ir nodrošināt ciešu saikni starp
latviešu amatierteātriem pasaulē.
Sandra Bindarevska,
PLATS priekšsēde
2022. gada 30. maijā

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   
A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
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Māra Branča skatījums

Zemgales ainavas atklājējs Aleksandrs Romans
Edvarda Šmite. „Aleksandrs Romans. Ceļš uz tālo pili.“ Intas Sarkanes dizains un makets. Neputns, Rīga, 2022. 159 lpp.
Šīs monogrāfijas iznākšanu gaidīju ar īpašu
nepacietību vairāku iemeslu dēļ. Kopš studiju
laikiem Latvijas Mākslas
akadēmijā nez kāpēc
man bija ļoti tuvs Aleksandra Romana diplomdarbs Iesvētību diena. Patika saulainā
diena, kurā noris iesvētību procesijas
dalībnieku, tikai jaunkundžu, baltajos
tērpos. Priekšplānā zaļumos sēž vecas
māmiņas, kuras noraugās gājienā. Pamanīju abas sievietes vērotājas sava laika svētku tērpos un 20.gs. sākuma kuplajās frizūrās, kas tik raksturīga bija
arīdzan Aspazijai, un kungs pašā labajā
malā, iespiests zem koka lapotnes.
Glezna likās kā sena atblāzma no
vecāku jaunības, kad liela vieta ikviena cilvēka dzīvē bija ierādīta baznīcai, ienesot ikdienā garīgu ietvaru.
Mākslas vēstures apcerējumos Aleksandram Romanam bija ierādīta visai pieticīga vieta, aprobežojoties ar
dažiem darbiem – Ainavu ar jātnieku (1910), Smaidošo meiteni (ne vēlāk
par 1904). Kad pētīju profesora Jāņa
Roberta Tillberga daiļradi, atklājās,
ka Aleksandrs Romans ir viņa draugs,
strādāja kopā žurnālā Svari un pat
pozēja draugam, kad viņš gleznoja altārgleznu Jelgavas Nikolaja baznīcai.
Vēlāk mākslinieks pietuvojās tādēļ, ka dzīves pēdējos gadus strādāja
par pedagogu Jāņa Priedes meiteņu
ģimnāzijā. Jelgava viņam bija pēdējā
vieta, kuru skatīja viņa skaidrās acis.
(Jelgava tagad ir manas dzīves centrā,
tādēļ visam, kas saistās ar šo pilsētu,
man ir īpaši būtiski.)
Trešais iemesls šīm gaidām bija
pati autore, kura pēdējos gados pievērsusies mazāk izpētītiem mākslinie-

kiem, kā Johans Heinrihs Baumanis,
Jūlijs Feders, Kārlis Hūns. Visi šie
pētījumi izceļas ar dziļumu, inteliģenci, vēstures procesu pārzināšanu, stāstījuma atraktivitāti.
Kad nu beidzot Edvardas Šmites
pētījums ir ieguvis grāmatas formu un
iespējams to izlasīt, atklājās ārkārtīgi interesants dzīves stāsts. Pie tam izrādās,
ka privātkolekcijās atrodamas arī citas
gleznas, par kurām droši vien daudziem
nebija ne mazākās nojausmas. Apbrīnojami ir tas, ka joprojām ir iespējams atrast tik daudz faktus un notikumus, kaut
arī pagājuši vairāk nekā simts gadu. Protams, ir jāpēta ne tikai mākslinieka personība un daiļrade, bet arīdzan laikmets
un garīgais lauks, kurā viņš dzīvojis un
darbojies. Un vēl, un to pierāda cienījamā mākslas vēsturniece, nepieciešama
tāpat intuīcija un fantāzija.
Monogrāfijas autore lēnām un
skrupulozi izseko Aleksandra Romana
dzīves gaitām, cik to ir izdevies atrast.
Tā uzzinām, ka Romani bija bagāti
Zemgales saimnieki, kuri Iecavas pagasta dzīvē teica savu vārdu. Viņu tuvākais kaimiņš, kad ģimene no Dumpju mājām pārcēlās uz Dāzēniem, bija
Lieknas Billēs (tagad Billītes). Tādēļ
Edvarda Šmite vietu vietām lietpratīgi
citē Straumēnus, tā paverot lasītājam
plašāku izpratni par šo romānu kā par
Zemgales saimnieku dzīves prasmīgu
un pamatotu attēlojumu.
Tālāk citējot Pāvilu Gruznu un
citus, izsekojam Aleksandra dzīves
gaitām Pēterburgā un studijām Ķeizariskajā Mākslas akadēmijā. Īpaša
uzmanība pievērsta diplomdarbam. Te
uzzinām, ka tas tika gleznots Johana
Valtera darbnīcā Jelgavā un tā saistībai
ar simbolismu un jūgendstilu. E. Šmite paver kādu mazzināmu A. Romana

Grāmatas „Aleksandrs Romans. Ceļš
uz tālo pili.“ vāks.
daiļrades lappusi – viņa ilustrācijām
Nikolaja Gogoļa stāstiem, kas šobrīd ir
īpaši aktuāli kara dēļ Ukrainā.
Atgriezies dzimtajā pusē, mākslinieks apmetās Jelgavā, kur Priedes
ģimnāzijā aizritēja viņa mūža pēdējie gadi. Aleksandrs Romans nomira
Kristus vecumā – dzīves 33. gadā. Viņš
tikai sevi pieteica latviešu mākslā, tomēr bez viņa, kā atzīmē monogrāfijas
autore, „Aleksandra Romana skats uz
šo grezno mozaīku nebūtu pilnīgs.“
Vēl jāuzsver, ka mākslinieks viens
no pirmajiem savās nelielajās ainavu
studijās atklāja Zemgales plašumu varenību un monumentālismu, arī poētismu. Pēc viņa laikam tikai Mārcis
Stumbris iedziļinājās un saprata Zemgales ainavas vietu latviešu mākslā.
Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

„Skroderdiens Silmačos“

Svinot Rūdolfa Blaumaņa leģendārai lugai 120 gadu
Skroderdienas Silmačos ir Latvijas teātra vēsturē nozīmīgākā luga,
kuras autors Rūdolfs Blaumanis to
sarakstīja 1901. gadā, bet tās pirmizrāde notika 1902. gada 30. janvārī.
Skroderdienas Silmačos ir kļuvusi par
vienu no Līgo svētku laika tradīcijām.
2022. gada 23. jūnijā, svinot 120
gadu jubileju kopš lugas Skroderdienas Silmačos pirmizrādes, Latvijas
teātru saime aicina visus līgotājus uz
grandiozu lieluzvedumu – Skroderdienas Silmačos. Tas notiks vēsturiskajās
Silmaču mājās Druvienā. Izrādes sākums plkst. 17.00; ieeja no plkst. 15.00.
Biļete ir jāiegādājas katram apmeklētājam. Klēpja biļetes ir domātas bērniem

tikai līdz 5 gadu vecumam, kuri izrādi
apmeklē kopā ar vecākiem, kuri ir iegādājušies pilnas cenas biļeti ar sēdvietu. BRĪDINĀJUMS! Izrādes laikā aktieri smēķē
papirosus un smeķē alu, tiek izmantota
pirotehnika un piedalīsies dzīvnieki.
Pēc izrādes ikviens aicināts uz
svētku lielkoncertu Līgojam Druvienā!
Tajā kopā ar mums būs Olga Rajecka, Uģis Roze, Antra Stafecka,
Juris Vizbulis, Ivo Grīsniņš Grīslis,
Ralfs Eilands un Žoržs Siksna, kurš
koncertā svinēs savu 65 gadu jubileju
ar īpaši šim svētku vakaram sarūpētu
populārāko hitu izlasi. Koncerta īpašie
viesi grupa Citi zēni!
Iebraukšana telšu pilsētiņas teri-

torijā līdz plkst. 15.00, kad tiks vērti
vārti izrādes apmeklētājiem.
Ieeja koncertā no plkst. 21.00. Vietu
skaits ierobežots! Biļetes iepriekšpārdošanā lētāk!
Svinot Līgo svētkus Silmačos, atklāj Gulbenes novadu no jauna! Apmeklē www.visitgulbene.lv un uzzini
par nakšņošanas un atpūtas iespējām.
Pasākuma norises vietā pieejamas telts
vietas. Ierašanās un iekārtošanās 23. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 15.00. Telts vietas
maksa 10 EUR, iegādāties iespējams uz
vietas, uzrādot biļetes uz lieluzvedumu
un koncertu.
Informācija:
https://www.bilesuparadize.lv/ ■

Trešdien, 2022. gada 15. jūnijā

Laikraksts „Latvietis“

9. lpp.

Dokumentālā filma par Ilmāru Dzeni
Pirmizrāde Latvijas Televīzijā

Latvijas Televīzijā (LTV) tapusi
dokumentālā filma „Ilmārs Dzenis. Es
atkal gaidu tevi Floridā“ (2022), režisors Arvīds Babris, scenārija autors
Gundars Rēders. Filmu pirmizrādīs
16. jūnijā plkst. 21.10 LTV1.
Režisors Arvīds Babris: „Viņš un
viņa balss, viņa solo plates un repertuārs – tas bija tas, pēc kā ilgojās katra latvieša sirds, prāts un dvēsele. Ļoti
ceru, ka Ilmāra Dzeņa tēls šajā filmā,
pirmkārt, mudinās latviešus paklausīties viņa balsi un arī Čikāgas piecīšu agrākos ierakstus, kas muzikāli ir
absolūti fantastiski, otrkārt, aicinās
saprast, kas ir tas kopīgais latviešu
spēks, uz ko katram individuāli no
mums vajadzētu tiekties, mācīt saviem
bērniem un mazbērniem – kādam ir
jābūt foršam, darbīgam, aktīvam, savu
un citu dzīvi veidojošam cilvēkam.“
Ilmārs Dzenis ir tautā iemīļots
trimdas latviešu dziedātājs un tekstu autors. Atpazīstamību iemantoja,
atskaņojot iemīļotus latviešu šlāgerus un latviskojot populāras Rietumu
dziesmas. Muzicējis Čikāgas piecīšos,
koncertējis ASV, Kanādā, Austrālijā,
Jaunzēlandē pie trimdas latviešiem.
Vēlāk sācis savu solokarjeru.
Atmodas laikā daudzi latvieši
pirmo reizi ieraudzīja Ilmāru Dzeni Mikrofona aptaujas koncertā, bet
viņa balsi zināja jau sen – aiz dzelzs
mūra, Padomju Latvijā, viņa ierakstus

Kadrs no filmas „Ilmārs Dzenis. Es atkal gaidu tevi Floridā“.
klausījās katrā mājas ballītē. Ierakstus
bieži ieveda kontrabandas ceļā, Latvijā
tos slepus pavairojot un izplatot.
LTV filmēšanas grupa devās uz
ASV, lai satiktu Ilmāru Dzeni, kurš
nesen nosvinēja savu 90. dzimšanas
dienu. Filmā tiek vēstīts par Ilmāra
Dzeņa dzīves ceļu, kas tipisks tik daudziem latviešiem – bērnība pirmskara
Latvijā, bēgļu nometne Vācijā, pārcelšanās uz ASV. Tajā būs intervijas ar
pašu Ilmāru Dzeni, viņa līdzgaitniekiem ASV, Puertoriko un tepat, Latvijā. Tāpat arī atklāsies unikāli arhīva
videomateriāli, kas atspoguļo trim-

das latviešu dzīvi pagājušā gadsimta
60. un 70. gados.
Filmas komandu veido režisors
Arvīds Babris, scenārija autors Gundars Rēders, scenārija līdzautors
Jānis Veikšāns, operatori Jānis Indriks, Uvis Burjāns un Normunds
Pavlovskis.
Dokumentālā filma Ilmārs Dzenis. Es atkal gaidu tevi Floridā (2022)
būs skatāma ceturtdien, 16. jūnijā,
plkst. 21.10 LTV1 un Replay.lv.
Ginta Martini,
komunikācijas speciāliste
9.06.2022.

Sācies Rīgas Operas festivāls 2022
Skatāmi aizvadīto divu sezonu jauniestudējumi
Pēc trīs gadu pārtraukuma Latvijas Nacionālā opera un balets aicina uz
Rīgas Operas festivālu. Festivāls notiek no 8. jūnija līdz 1. jūlijam, un tā
programmā ir skatāmi aizvadīto divu
sezonu jauniestudējumi, kā arī jau tradicionālais Galā koncerts.
Rīgas Operas festivāls vairāk nekā
divdesmit gadu laikā ir kļuvis par vērtīgu tradīciju, kuru gaida gan Latvijas
kultūras baudītāji, gan ārvalstu viesi.
Dibināts 1998. gadā, festivāls ik vasaru noslēdz Latvijas Nacionālās operas
sezonu ar aizvadītā muzikālā gada
spilgtākajiem notikumiem.
Rīgas Operas festivāla programmā
šogad būs skatāmas Džuzepes Verdi operas Simons Bokanegra (16. un
19. jūnijā) un Aīda (9. jūnijā), Džoakīno Rosīni opera Pelnrušķīte (11. jūnijā), Jāņa Kalniņa opera Hamlets
(18. jūnijā) un Volfganga Amadeja
opera Dons Žuans (15. un 21. jūnijā).
Līdzās Latvijas Nacionālās operas diriģentiem festivālā vairāku izrāžu muzikālā vadība būs uzticēta viesdiriģentiem. Pjērs Džordžo Morandi diriģēs
operu Aīda, Alesandro De Marki vadī-

bā noritēs operas Dons Žuans izrādes,
savukārt Frančesko Andželiko diriģēs
operas Simons Bokanegra izrādes.
Šogad pirmo reizi Rīgas Operas
festivāla programmu papildinās baleta jauniestudējumi Pētera Čaikovska
balets Gulbju ezers (10. jūnijā), horeogrāfa Kšištofa Pastora balets ar Voiceha Kilara mūziku Drakula (8. jūnijā) un horeogrāfa Marko Gekes balets
ar Friderika Šopēna un Kloda Debisī
mūziku Ņižinskis (12. jūnijā).
Festivāls un sezona izskanēs ar
Galā koncertu, kas šoreiz notiks gan
Latvijas Nacionālajā operā 30. jūnijā,
gan pirmo reizi arī Jelgavas koncertzālē Mītava 1. jūlijā. Koncertā skanēs
itāļu un franču opermūzika Džuzepes
Verdi, Džakomo Pučīni, Šarla Guno,
Žaka Ofenbaha un Žorža Bizē operu
ārijās, bet tikko aizvadītās Jāņu nakts
sajūtās atgriezties ļaus fragmenti no
Riharda Vāgnera operas Nirnbergas
meistardziedoņi. Muzikālā vadītāja
un diriģenta Mārtiņa Ozoliņa veidoto koncertprogrammu interpretēs
viesmākslinieki – daudzu konkursu
laureāts, Teatro alla Scala akadēmi-

jas dalībnieks, tenors Azers Zada no
Azerbaidžānas, Ukrainas Nacionālās operas soliste, soprāns Olha Matušenko, mongoļu bass Baterdene
Doržcedens un Latvijas publikai jau
zināmais mecosoprāns Anna Matisa.
Viņiem pievienosies izcilais latviešu
basbaritons Egils Siliņš un Latvijas
Nacionālās operas solisti Jūlija Vasiļjeva un Mihails Čuļpajevs, kā arī
Latvijas Nacionālās operas orķestris.
Biļetes uz Latvijas Nacionālās
operas un baleta izrādēm un koncertiem var iegādāties iegādājamas vietnē
http://www.opera.lv un Latvijas Nacionālās operas kasēs.
Irbe Treile,
Latvijas Nacionālās operas un baleta
sabiedrisko attiecību vadītāja
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Mēneša priekšmets – Maijs

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Svētā un maģiskā Latvijas zeme

FOTO no Vīlipu ģimenes arhīva

FOTO LaPa muzejs

Otrā pasaules kara beigās, dodoties bēgļu gaitās, daudzi latvieši paņēma līdzi smiltis vai zemi no dzimtenes. Arī
padomju okupācijas gados, apciemojot Latviju, daudzi izvēlējās sev līdzi uz mītnes zemēm vest nevis bezgaumīgos,
veikalos nopērkamos tautiskos suvenīrus, bet gan zemi.
No Latvijas atvestās smiltis vai zeme tika glabāta kā
svēta piemiņa no Tēvzemes. Aizejot mūžībā, tuvinieki tās
mēdza bērt līdzi kapā, tādējādi simboliski palīdzot pārkāpt
pēdējo robežu ceļā no
šīs zemes uz
citu sauli.
Sniedzei
Ruņģei,
kura auga
trimdas sab i e d r ī b ā Paciņa „Mūsu zemīte“– paņemta līdzi bēgļu gaitās
ASV, ir jau- 1944. gadā.
kas atmiņas
par Latvijas smiltīm: „Šeit ir vācelīte no Latvijas. Tur iekšā ir Latvijas
zeme. Kad 18. novembrī mēs drīkstējām pieskarties Latvijas zemei, mēs
savus mazos pirkstiņus tur likām. Tas bija kaut kas ļoti sevišķs, maģisks.“
***
Paciņa Mūsu zemīte – smiltis no Elzas Vīlipas kapa, paņemtas līdzi
bēgļu gaitās 1944. gadā.
Šajā paciņā ir iesaiņotas Pētera Vīlipa atmiņas no Latvijas – smiltis
un skujas no Elzas Vīlipas kapa.
Elza un Pēteris Vīlipi pavadīja četrus laimīgus laulības gadus Krustpilī. Pēc dzemdībām 1931. gadā Elza negaidīti nomira. Otrā pasaules kara
beigās Pēteris Vīlips, kurš bija otrreiz precējies, kopā ar ģimeni devās
bēgļu gaitās. Pirms aizbraukšanas viņš paspēja aiziet uz ģimenes kapiem
Rīgas Lielajos kapos un paņemt sauju smilšu no Elzas kapa kā atmiņu par
savu pirmo sievu un Tēvzemi.
Laine Kivilande
Pēteris Vīlips ar dēlu Vilni Memmingenas
Komunikācijas speciāliste
bēgļu nometnē Vācijā 1947. gadā.
Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs

„NYET, NYET, SOVIET!“

Ekskursija Ukrainas tautas atbalstam ukraiņu valodā izstādē

FOTO Mārtiņš Zīders

Atzīmējot Starptautisko bēgļu dienu un atbalstot ukraiņu tautas cīņu par
brīvību, muzejs un pētniecības centrs
Latvieši pasaulē š.g. 16. jūnijā aicina
uz kuratores Ievas Vītolas ekskursiju
gan latviešu (plkst. 17.30), gan ukraiņu (plkst. 19.00) valodā vērienīgajā
izstādē NYET, NYET, SOVIET! Politiskie protesti un demonstrācijas ārpus
Latvijas 1945–1991 Latvijas dzelzceļa
vēstures muzejā.
Dalība publiskajā ekskursijā ar ieejas biļeti Latvijas dzelzceļa vēstures
muzejā. Ukrainas bēgļiem ieeja bez
maksas, uzrādot personu vai bēgļa
statusu apliecinošu dokumentu. Nāka-

mās kuratoru vadītās ekskursijas latviešu valodā arī 14. jūlijā plkst. 18.30
un izstādes beidzamajā dienā 23. jūlijā no plkst. 12.00, kad plašāka pasākuma ietvaros būs iespēja izsoles
veidā iegādāties izstādes noformējuma
fragmentus. Visi ieņēmumi – ukraiņu
tautas atbalstam cīņā pret Krievijas
agresiju.
Izstāde ir iedvesmojošs, taču ne
visiem zināms stāsts par to, kā trimdas latvieši padomju okupācijas laikā
uzturēja dzīvu Latvijas neatkarības
ideju. Ar aizrautīgu pašaizliedzību un
radošu degsmi vairākus gadu desmitus
visā pasaulē latvieši rīkoja politiskus
protestus un demonstrācijas, lai pievērstu vietējās sabiedrības, preses un
politiķu uzmanību Baltijas valstu okupācijas jautājumam. Šajās demonstrācijās izauga nākamās paaudzes, kuras,
par spīti savas mītnes zemes dzīves
videi un iespējām, saglabāja latvisko
identitāti un uzturēja apbrīnojamu misijas un cīņas spara izjūtu, kļūdami par
Latvijas zaudētās brīvības sargiem un

valstsgribas vēstnešiem.
Diemžēl politiskajās demonstrācijās un protestos izkliegtais, uz plakātiem un apģērba uzrakstītais sauklis
NYET, NYET, SOVIET!, kas skanīgi
raksturo trimdas latviešu pārliecību 46
gadu garumā Latvijas okupācijas laikā,
mūsdienās, ņemot vērā esošo ģeopolitisko situāciju, no jauna kļuvis aktuāls.
Tālab izstāde apzināti veidota kā demonstrantiem noderīga rokasgrāmata.
Trimdas latviešu vēstures stāstus
politisko demonstrāciju un protestu
kontekstā atklās muzeja un pētniecības
centra Latvieši pasaulē krājuma
priekšmeti – demonstrāciju plakāti,
lozungi, apģērbi un rekvizīti. Izstādē
būs skatāms arī muzeja krājuma
lielākais priekšmets – demonstrāciju
mašīna Plymouth Valiant, par kuru
muzejs uzņēmis arī dokumentālo filmu
VALIANT! Brauciens uz brīvu Latviju,
kas skatāma bez maksas portālā www.
filmas.lv
Toms Pāvils
Muzejs „Latvieši pasaulē“

Laikraksts „Latvietis“

Trešdien, 2022. gada 15. jūnijā

11. lpp.

Ivars Štubis no Rīgas
Maijs

Vai es tiešām dzirdu
skaļu mūziku no sava
dzīvokļa otrdienas vakarā? Vai tiešām ir tā,
ka Rīgā ir atkal tūrista
grupas, naktsdzīve un
dzīvie koncerti?
Pavasaris ir parasti
dabas transformācijas laiks, bet šogad Rīga ir arī pārveidojusies uz kaut
ko citu – kaut kas šeit ir jauns, kaut
kas arī paliek sens. No vienas puses,
es jūtos, ka esmu atpakaļ tajā pašā
pilsētiņā, ko es reiz zināju pirms dažiem gadiem – pirms mēra, inflācijas
un kara. Bet tajā pašā laikā Rīga ir
radikāli mainījusi. Vairākas izklaides
vietas, kas eksistēja pirms Covida, ir
pavisam slēgtas, kamēr dažas jaunas
vietas ir atvērušas. Raiņa bulvārī ir
jauna, moderna, daudzstāvu biroja
celtne, kur ir ievākusies Latvijas pirmā vienradža (unicorn) kompānija –
Printful Group. Gandrīz katrā stūrī
vējā plīvo Latvijas un Ukrainas karogi un uz vairākiem reklāmas stendiem ir aicinājumi pievienoties Latvijas armijai vai zemessardzei, vai arī
ziedot Ukrainas labai.
Rīgas Dome dažas dienas atpakaļ nolēma, ka kaut kad drīzumā tiks
nojaukts Uzvaras piemineklis Pārdaugavā. Ir bijušas debates, emocijas
un nedaudz civila nemiers. Cilvēki ir
par šo, citi – pret to; es pats kādreiz
nezinu, ko domāt. Bet vispār dzīve
ripo uz priekšu, un Latvijā paliek
droši. Veikalos gandrīz nemaz vairs
nav krievu preces, un tajā vietā tagad nāk vairākas lietas no Rietumeiropas. Varbūt jūs man neticēsiet, bet
pat Centrāltirgū ir tagad spāņu delikatese ar Serrano šķiņķi un Manchengo sieru! Visumā, var sajust, ka

FOTO Laila Grosa
FOTO no Ivara Štubja personīgā arhīva

FOTO Ivars Štubis

kaut kas mainās
un burbuļo; ir gan
sašķelšanas, gan
solidaritātes sajūta tajā pašā laikā,
un neviens īsti
nezinu, kas tagad
notiks. Man pašam ir sajūta, ka
gan Latvija, gan
Eiropa sāk ieiet
jaunā laikmetā.
Es tikai ceru, ka
šis laikmets būs
labāks nekā iepriekšējais, un ka
mēs visi atcerēsimies, ka galu galā
esam cilvēki.
Ar dažiem mīļiem Sidnejas latviešu draugiem.
Man ir arī bijis personīgs pārveidošanās brīdis. Nesen jau mēs abi ments ar google search vai jebkurā inbijām Austrālijā. Pēc vairāk nekā terneta straumēšanas platformā (Spodiviem gadiem man beidzot bija ie- tify, YouTube, Bandcamp, utt.) Tur jūs
spēja satikties ar ģimeni un labiem dzirdēsiet 5 skaņdarbus no Mēness
draugiem Sidnejā un Melburnā. Man stari danco cikla. Katrs klausītais
bija sajūta, ka es ar Lailu bijām kā man palīdz turpināt savu darbību!
Frodo Baggins un Samwise Gamgee
PS. Var mani arī atrast Feisbukā
no Lord of the Rings grāmatām, kad un Instagrāmā, zem vārda Ivars Stuviņi atgriežas pie the Shire pēc sa- bis Music, vai arī manā mājaslapā:
viem piedzīvojumiem. Tik daudz kas ivarsstubis.com.
Austrālijā bija citādāks un arī tajā
Nu tā, draugi. Īstenībā, ir daudz
pašā laikā pilnīgi pazīstams. Tiešām, vēl ko teikt un rakstīt. Bet, diemžēl,
bija viens no priecīgākajiem brīžiem laiks ir ierobežots, it sevišķi mūzimanā dzīvē, beidzot tikties ar mam- ķim tieši pirms vasaras uzstāšanās
mu, ar vecmammu – ar visiem! Bet sezonas. Ja jūs varat, nāciet, brauciet
zemapziņā man bija griba būt atpa- uz Baltijas valstīm atbalstīt ekonokaļ Latvijā, lai turpinātu savu radošo miju – šeit ir droši; nedzīvosim baidarbu. Nu tad laikam mans laiks Lat- lēs un nepadosimies propagandai!
vijā vēl nav beidzies.
Ziedo Ukrainai, atbalstam viens
Kamēr es biju Melburnā, man otru, parādi mīlestību un pacietību
bija ārkārtīgs liels prieks redzēt Li- arī pret taviem ienaidniekiem, bet,
jas Andersones deju ciklu Mēness tajā pašā laikā, sargājiet savas vērtīstari danco. Ne tikai, jo horeogrāfija bas un brīvību.
bija fantastiska un dejotāji ļoti glīBeigu beigās, es personīgi esmu
ti un profesionāli, bet arī, ka es pats ļoti optimistisks, ka pasaule atjaunokomponēju, aranžēju un producēju sies un uzlabosies.
to dejošanas mūziku. Atsauksmes
Uz redzīti!
no skatītājiem bija ļoti labas, un šis
Ivars
projekts man un noteikti Lijai piedāLaikrakstam „Latvietis“
vāja iespēja mums
abiem interpretēt
un uzlikt mūsu
pašu
rokrakstu
mūsu senču tradīcijām. Kāds putniņš man nesen
stāstīja kā videoieraksts
varbūt
būs drīz pieejams
internetā. Bet, ja
jūs vēlaties dzirdēt dažus skaņdarbus no tā cikla
pirms tam, var tos
noklausīties manā
jaunākajā izdevuKarbonāde zemnieku gaumē – Krogs mā – Fragments. Viesrunātājs Komunikācijas konferencē – Biznesa Skola
„Pie Savējiem“ Āgenskalnā.
Var atrast Frag- „Turība“ 22. aprīlī.
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ZASAS 3x3, Latvijā
Baltas domas, balti darbi

FOTO Publicitātes foto

Vai jau gatavojies šīs vasaras baltākajam 3x3 saietam? Tas notiks No
24. līdz 31. jūlijam Sēlijā, ainaviskajā
Zasas muižā, kur šovasar notiks latviešu un latvisko tradīciju kopēju, zinātāju un draugu lielā tikšanās Latvijā! Jaunatklātā Sēlija un sirsnīgā Zasa
gaida tieši tevi – ar baltām domām uz
baltiem darbiem!

Balta Zasa

3x3 saime pēc divu gadu pauzes
šovasar satiksies mazāk zināmajā,
bet ne mazāk sirsnīgajā un viesmīlīgajā Sēlijā, kas pēdējos gados zeļ,
plaukst un arvien spožāk iemirdzas
uz Latvijas kartes. Zasa atrodas teju
krustcelēs starp Jēkabpili, Aknīsti,
Līvāniem un Viesīti. Zasas ciems Jēkabpils novada Zasas pagastā izvietojies Zasas upītes krastos pie autoceļa 34 km no Jēkabpils un 164 km – no
Rīgas. Apdzīvotā vieta izveidojusies
pie Zasas muižas centra, un nosaukums cēlies no tās īpašnieka 18. gs.
Heinriha fon Zasa.

Baltai iedvesmai

Zasas 3x3 piedāvās veselu nedēļu
iedvesmot tos, kuri latviskās dzīvesziņas, tradīcijas, valodu ikdienā nedzird,
tāpēc tieši šajā nedēļā ir jāpaspēj viss!
Iedvesmoties domām par labāku nākotni palīdzēs sarunas par politiku,
teātris, gleznošana un dziedāšana –
tostarp, baltā keramika ar Andu un
Ievu Svarānēm. Tāpat varēs dziedāt
baltas sēliskās dziesmas ar Ivetu
Tāli un doties Zasas muižkungiem pa
pēdām ar Endiju Urbāni.
Sievas varēs meklēt sievišķā spēka
avotus kopā ar Inesi Krūmiņu, kamēr
vīri, kopā ar Jāni Ati Krūmiņu, vērsies vīra spēka avotos. Kas un kādi
tie bijuši vēstures laika griežos, kādi
tie ir mūsdienās? Savukārt pie Līgas
Rupertes un Māras Tupeses Ģimeņu
seminārā gan ļaudis ar ģimenes dzīves stāžu, gan pavisam bez tā, varēs
iedvesmoties no citu pieredzes, lai uzlabotu savu un saprastu tuvāko līdzcilvēku dzīvi ģimenē.

Baltās darbošanās

Tiem, kas nonākuši Zasas 3x3, lai
kaut ko darītu, baltie cimdi būs jānovelk un jāatloka piedurknes – sāksies
lieli un mazi darbi. Kā ierasts, visu
vecumu bērniem un jauniešiem būs
piemēroti darāmie, gan pētot dabu
un apgūstot jaunas prasmes, gan pie-

Zasas 3x3 darba grupa.
daloties kustību, sportošanas, teātra,
dziedāšanas, gleznošanas un mūzikas
spēlēšanas ievirzēs.
Mazie darbosies pasaules izpētīšanā jau no 3 gadu vecuma gan Ievirzītē, gan kāju cilāšanā, dejojot Tūdaliņ,
Tāgadiņ. Jau lielākie mācīsies virves
pīt, Teātri spēlēt un dosies dabā Vilku
mācībā.
Balto darbu rakstītāji varēs uzšūt
tradicionālo tērpu savam bērnam, pagatavot savu īpašo smaržu no ēteriskajām eļļām vai darināt ādas apavus,
bet tie, kuriem tik balti nesanāk, savu
ieviržu ietvaros drīkstēs noskaidrot ko
baltu ar vietējo Sēlijas kolorītu paveikuši citi!
Un nepalaid garām arī baltalus darināšanas ievirzi, kas ne tikai iemācīs
apgūt ko jaunu, bet arī palutinās garšas
kārpiņas ar jaunām sajūtām. Kāpēc
gan šovasar Zasā neapņemties pamēģināt to, ko nekad agrāk neesi darījis?
Piemēram, slīdēt ar baltu laivu Zasas
muižas mierīgajos ūdeņos... Zasas 3x3
tam visam būs laika gana sevis iepazīšanai ar jaunu lietu, paņēmienu, ideju
palīdzību.

Baltie prieki

Raibajā nedēļas virpulī būs iespēja ne tikai darīt un mācīties, bet,
protams, arī priecāties – pamosties ar
smaidu un izkustēties; griezties tradicionālo deju ritmos, latvju danču
soļos; dziedāt gan folklorās ievirzē,
gan vakaros pie nīcēju galda; sajust
kopības sajūtu braucot ekskursijās
pa jaunapgūtās Sēlijas zemes labākajiem maršrutiem, izmēģināt senlaiku
sporta vai prāta spēles. Un pēc tam,
kad garam, prātam un miesai jau
metīsies melns gar acīm, atgriezties
baltajā Zasas 3x3 pasaulē ļaus iepa-

zīšanās ar balto zirgu un gardu goda
ēdienu pagatavošana. Ak, jā, būs arī
balto šļakatu prieki; saieta norises
vietā būs pieejama speciāla norādīta
peldvieta!
Ik vakara koncerti un kopā būšanas, tradicionālais pašizpausmes vakars Brīvais mikrofons visu gaumju,
garumu, vecumu un platumu dalībniekiem bez jebkādiem ierobežojumiem.
Tāpat arī apsveikumi jubilāriem, galda
un vakara dziesmas, kā arī citi kopību
vairojoši pasākumi nedēļas garumā
ļaus mums no es un tu kļūt par MĒS.

Balti paši MĒS!

Zasas 3x3 saietu rīko Cekuļu ģimene – Ilze, Lauris, Ako Kārlis,
Lote un Elza, aiz kuriem stāv baltie
rūķīši, palīgi no darba grupas – Bogustovu un Sidoroviču ģimenes, Juris Tomašūns, Astra Audra Dāboliņa un Lauma Treimane, kas katrs
roku pieliek, lai saiets noritētu godam,
lai katru atbraucēju varētu uzņemt
ne tikai sirsnīgi un ar laipnu smaidu,
bet arī izguldīt ērtā un mīkstā guļvietā – Zasas skolas telpās. Solām
trīs reizes dienā paēdināt ar gardiem
ēdieniem, kas gatavoti ar sēļu zemes
sirsnību, nodrošināt katram nepieciešamo, iespēju robežās darot visu, lai
nedēļa Zasas 3x3 paliktu atmiņā kā
skaistākā nedēļa 2022. gadā! Lai top
un uz tikšanos!
Pilnu informāciju par saietā piedāvāto programmu aicinām skatīties:
www.3x3.lv un sekojot: Facebook kontam: @Latvija3x3.
Gaidām jūs Zasā no 24. jūlija līdz
31. jūlijam 2022. gada vasarā!
Jūs mīļi aicina Cekuļu ģimene.
Tīna Sidoroviča
Laikrakstam „Latvietis“

Aizvesto piemiņas akts Sidnejā diriģējot Dr. Naomi Kūperei (Coop- vas himnas. Dr. Stonis visus aicināja

er), dziedāja Emakeelelaul, Muusika, uz atspirdzinājumiem turpat zālē.
Laul Põhjamast un Ta lendab mesipuu
Valdis Krādziņš
Augo putins, Oi tu strazde, Snaudala poole.
Laikrakstam „Latvietis“
snaudzia un Lietutis lyja.
Nobeidzot aktu, visi klātesošie
Igauņu jauktais koris Kooskõlas, dziedāja Igaunijas, Latvijas un Lietu- Video: https://youtu.be/CwSd6-zxgLU
Turpinājums no 5. lpp.
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„Dievs, dod mums mieru“
Pētera Vaska mūzika Sidnejā

Šis koncerts piedāvā patvērumu nemierīgajā pasaulē ar skaistu, meditatīvu
un mierinošu kormūziku, kas uzrunā
dvēseli. Sidnejas Filharmonijas Kamerkoris atskaņos latviešu komponista
Pētera Vaska garīgo mūziku līdzās diviem austrāliešu komponistu jaundarbiem Sidnejas Svētā Andreja katedrāles (St Andrew’s Cathedral) sestdien,
9. jūlijā, plkst. 14.00. Informāciju un
biļetes: https://bit.ly/SPCGrantUsPeace
Programmas kodols sastāv no trim saviļņojošiem darbiem, ko uzrakstījis viens
no Eiropas atzītākajiem mūsdienu komponistiem Pēteris Vasks; programmā viņa
meditatīvais Pater noster, daiļrunīgais
Dona nobis pacem un kvēlojošā Missa.
Mākslinieciskais vadītājs un diriģents Brets Veimarks (Brett Weymark,
OAM) saka: „Vaska mūzikas pasaulē sāk
kā dusmīgs jauneklis, bet pēc tam veic
maiņas ceļā, atrodot minimālāku, nomierinošāku un tiešāku balsi. Bija gandrīz tā,
it kā viņš sajuta vajadzību pēc jauna vei-

da mūzikas – tādas,
kas tieši runāja par
mūsu vajadzību pēc
drošības un pārliecības. Tas ir šis lēni
kustīgais un meditatīvais stils, kas ir
kļuvis par viņa raksturīgo zīmi, un ar
ko mēs vēlējāmies
dalīties šajā laikā,
kad Sidneja un pa(Mana dzīve plūst).
saule nosacīti atveras pēc Kovida.“
Ja jūs mīlat Arvo Pērta vai Henri- • Stuart GREENBAUM – The Night
that the Museum Burned (Nakts,
ka Gorecka mūzika, tad šis koncerts
kad muzejs dega).
jums patiks.
• VASKS – Dona nobis pacem (Dod
Programmā
mums mieru).
• Deborah CHEETHAM un Mat- • VASKS – Missa (Missa).
thew DOYLE Tarimi Nulay –Long
Mākslinieki: diriģents Brets Veitime living here.
marks, Sidnejas Filharmonijas Ka• Pēteris VASKS – Pater noster merkoris, Sidnejas Filharmonijas stīgu
(Mūsu Tēvs).
ansamblis.
• Maria LOPES – My Life Flows On
Sydney Philharmonia

Marģers Krams, LV vēstnieks... ar jums šeit Ausapzināšanos, kas daudzu gadsimtu garumā nobriedusi par latvisko pašapziņu un
pašnoteikšanos. Kas nostiprināta Latvijas valstiskuma pasludināšanā, apliecināta Neatkarības karā un valstiskuma
Atmodināšanā. Par Latvijas valsts jēgu,
vienojot latviešus un Latviešu tautas pastāvēšanu pasaules nemitīgajā sacensībā.
Latviešu tauta ir izdzīvojusi laiku
laikos un pastāvēs tik ilgi, cik ilgi pastāvēs tās valoda, tautas dziedātās dziesma, tautasdziesmas, tautas pasakas un
teikas, teiksmas un varoņstāsti. Kamēr
vien būs tās griba pastāvēt un uzturēt
savu unikālo un spēcīgo kultūras kodu.
Esmu optimistisks, ka tā tas būs!
To apliecina arī šodienas svētku uzvedums te Melburnā – tik tālu prom no
Dzimtenes, tāpat kā to apliecināja latvietības saglabāšana trimdā un smagajos okupācijas gados.
Šodien vēlos pateikties par milzīgo
ieguldījumu, ko trimdas laika organizācijas darījušas, lai uzturētu un veidotu latvietību un latviskās kultūras mantojumu.
Vēlos citēt akadēmiķi, profesoru
Jānis Stradiņu: „Nacionālā identitāte
tika saglabāta vairākās paaudzēs, un šī
trimdas kultūras dzīves ilgstošā noturība un kvalitāte jāuzskata par vienreizēju parādību latviešu kultūrvēsturē.”
Un vēlreiz profesors Jānis Stradiņš:
„Šī trimdas kultūra nav bijusi tīri nostalģiska, tā ir veicinājusi Latvijas brīvvalsts neatkarības idejas un kultūras
tradīciju saglabāšanu un veicinājusi
kultūras pēctecību, atjaunojoties Latvijas valstij 1990.—91.gadā.”
Dāmas un kungi!
Jau no pagājušā gada nogales kopā

trālijā ir Latvijas
vēstniecība.
Liels paldies
Jums visiem, gan
goda konsuliem,
gan latviešu organizācijām par
neatlaidīgo darbu
un pārliecināšanas
mākslu, lai vēstniecība būtu šajā
tālajā zemē, kur
mīt un rosās viena
no lielākajām latviešu kopienām.
Vēstnieks Marģer Krams (no labās) pievienojās korim
Esam gatavi koncerta beigās, dziedot „Pūt, vējiņi“.
kopā darboties, lai
strādātu Latvijai, lai nestu Latvijas
Noslēgumā vēlos pateikties šī skaisvārdu pasaulē un stiprinātu latviešu tā koncerta organizatoriem, Melburnas
piederību Latvijai.
Latviešu Organizāciju Apvienībai un
Par vēstniecības darba prioritātēm īpaši Anitai Andersonei! Un visiem, kuri
runāsim citā reizē, šodien baudīsim pielikuši roku, lai mums būtu šis jaukais
koncertu.
baudījums. Paldies kora dziedāšanas enBet vienu gan vēlēto atzīmēt. Kā tuziastiem, kuri pandēmijas laikā neļāva
zināt, martā bija paredzēta Latvijas ār- korim apsīkt kopā būšanas ierobežojumu
lietu ministra vizīte, kura diemžēl bija dēļ. Paldies dejas entuziastiem, kuri neļājāpārceļ Krievijas izraisītā kara dēļ. va dejas solim pieklust, paldies mūziķiem,
Mēs ļoti ceram ministru sagaidīt vēl kuri lika mūzikas stīgai joprojām skanēt.
šovasar (vai šoziem) Austrālijā.
Tuvojas Līgo vakars. Latviešu tiCienījamie tautieši!
cējumos tie ir auglības svētki, jauna
Tuvojas 14. jūnijs – Komunistiskā cikla iesākšanās un ar spēka uzņemšagenocīda upuru piemiņas diena. Šajā nu jaunam dzīves cēlienam. Gadalaiki
dienā pieminēsim daudzu jo daudzu pārklāj gadalaikus, un, lai cik jocīgi tas
latviešu traģiskos likteņus deportāci- neliktos šeit –zemeslodes otrajā pusē,
jās un represijās.
saules rits atkal laiku griež uz pavasari.
Un pieminēsim upurus Ukrainā.
Lai daudzbalsīgais koncerts ieAtbalstīsim Ukrainu un ukraiņus, kuri skandina šo skaisto saulgriežu laiku
cīnās par savas pašapziņas un pašno- un sagādā svētku piepildījumu!
teikšanās brīvību, par Eiropas vērtīMarģers Krams
bām pret Krievijas ļaunumu, no kura
Latvijas vēstnieks Austrālijā un
tik daudz cietusi latviešu tauta.
Jaunzēlandē
Dāmas un kungi!
2022. gada 11. jūnijā

FOTO Jānis Dēliņš
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Caur tumsas labirintam ved gaismas pavediens
Te attēlo okupāciju nodarīto postu un tautas ciešanas
Beidzot maija beigās
var atkal apmeklēt Okupācijas muzeju (OM). Daudz
rakstīts par pašu celtni.
Daudz diskutēts. Daudz
pūļu muzejs ir prasījis...
OM skrejlapā rakstīts:
„Šis ir stāsts par Latvijas tautu un valsti,
ko tā dibināja, izcīnīja un uzcēla uz savu
senču zemes. Šis ir stāsts par komunistiskās Padomju savienības un nacistiskās
Vācijas sazvērestību un trim okupācijām,
kas noārdīja Latvijas valsti, izpostīja tās
zemi un pusgadsimta laikā noveda tautu
līdz iznīcības robežai. Par visu vairāk
tomēr šis ir stāsts par izturību un garīgo spēku. Kad apkārt ir tumsa, iznāc uz
gaismas ceļa…“
Apmeklēju muzeju kopā ar ameri-

kāni no Ņujorkas, kura māte bija latviete. Viņam grūti saprast, ko esam
izcietuši un pārdzīvojuši. Viņš aizrauti
lasa paskaidrojumus. Tie ir izsmeļoši.
Paskaidrojumi ir gan latviešu, gan angļu valodās. Tiešām vēsturniekiem liels
nopelns, ka spējuši tik lakoniski izskaidrot šo grūto, traģisko laiku mūsu vēsturē.
Telpas ir drūmas, un valda melnā
un pelēkā krāsa. Drūms un tumšs ir šis
laiks mūsu vēsturē, tik daudz esam pārdzīvojuši, lai atgūtu brīvību, tiesības
dzīvot brīvā un demokrātiskā Latvijā.
Tik daudz upuru! Tik daudz cietušo!
Aizskrējušas piecas stundas, bet
jānāk atkal, jāmācās. Jāsaprot mūsu
vēsture.
Man rokā interaktīvā Gulaga karte: vietas/laiki/likteņi.

Turpat stāv vecāka sieviete, kura
raud. Pieeju pie viņas, un abas mierinām viena otru. Nav vajadzīgi vārdi.
Ir teicami, ka te pasniedz faktus, bet
taisnība kliedz mums sirdī. Te attēlo okupāciju nodarīto postu un tautas ciešanas.
Ārā uz laukuma stāv strēlnieki, kuri sargā
mūs no ienaidnieka, plūst likteņupe Daugava, otrā krastā paceļas Gaismas pils.
Grūti aizmirst mūsu tautas likteni
un ciešanas. Netālu pilsētā atrodas Stūra
māja, kur ieslodzīja, pratināja un nobendēja komunistiskā režīma pretiniekus.
Dzīvojam brīvā Latvijā. Aizejiet
uz OM, izlasiet Knuta Skujenieka vārdus pie izejas. Tos necitēšu, jums pašiem tie jālasa.
Vita Kristovska
Laikrakstam „Latvietis“
FOTO Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

PBLA sēdes atklāšana
Turpinājums no 1. lpp.

iegūšanā un līdzdalības veicināšanā vēlēšanās: „Katram
latvietim ir tiesības iegūt pilsonību, un tas ir ļoti būtiski.
Arī bez pilsonības tu esi Latvijas tautas sastāvdaļa, bet tie,
kuri reģistrē pilsonību, var piedalīties Latvijas valsts pārvaldībā. Visvienkāršākā līdzdalība Latvijas valsts pārvaldībā ir līdzdalība vēlēšanās.“
Tāpat E. Levits atzina, ka diasporai ir liela nozīme
lobija darbā ārzemēs, tādējādi veicinot Latvijas intereses
drošības jautājumos. Valsts prezidents akcentēja, ka Latvija ir aktīva NATO locekle: „Mēs esam panākuši lielāku sabiedroto klātbūtni Latvijas teritorijā, tādējādi sūtot signālu Valsts prezidents Egils Levits PBLA valdes sēdes svinīgajā
Maskavai, ka NATO ir apņēmusies stiprināt savu Austru- atklāšanā.
mu flangu.“
Valsts prezidents savā uzrunā norādīja arī uz tādiem tikas stiprināšana un sabiedrības saliedētības veicināšana.
Latvijai būtiskiem jautājumiem kā enerģētiskās neatkarīLatvijas Valsts prezidenta kanceleja
bas nodrošināšana, valsts ekonomiskā izaugsme, iekšpoli09.06.2022.

Valsts prezidents un PBLA valde Pasaules brīvo latviešu apvienības valstiskas nozīmes darbos, kopis latstāvji informēja par diasporas darbu
plānu saistībā ar Eslingenas Dziesmu
svētkiem šā gada 16.–19. jūnijā.
Izmantojot iespēju satikt apvienības pārstāvjus klātienē, Valsts prezidents pasniedza Cildinājuma rakstu

valdes loceklim Andrim Ķesterim
par viņa mūža darbu un ieguldījumu
latviešu diasporas identitātes uzturēšanā un diasporas politikas veidošanā.
„Jūs raksturo Tēvzemes mīlestība. Jūs
mūža garumā esat nesavtīgi kalpojis
mūsu Latvijai. Jūs mērķtiecīgi esat
veicinājis Latvijas diasporas iesaisti

viešu vērtības un tradīcijas, dokumentējis un iemūžinājis vēsturi, rūpējies
par latvisko kultūru un izglītību, kā arī
ilggadēji vadījis sabiedrisko organizāciju darbu gan Kanādā, gan Eiropā,“
atzīmēja E. Levits.
LV prezidenta kanceleja
8.06.2022.

Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes pārstāvjiem Jūrmalas rezidencē.

FOTO Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja
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Jāņu mistēriju izspēle

Ar folkloras kopu, mākslinieku un amatnieku-meistaru dalību
2022. gada 18. jūnijā no
plkst.12.00-20.00 Dzimtmisas muižas Augļu dārzā ar folkloras kopu,
mākslinieku un amatnieku-meistaru
dalību notiks sarīkojums Jāņu mistēriju izspēle.
Tuvojoties Vasaras saulgriežiem,
Jāņiem, gribam atkal padalīties noskaņās un zināšanās gan ar tiem, kuri
par tradicionālo Jāņu svētīšanu jau
zinoši, gan iepriecināt tos, kuriem
šīs zināšanas un pieredzes vēl pietrūkst, bet gribas ko uzzināt. Tāpēc
Tradicionālās kultūras, izglītības un
amatniecības biedrība JUMALA sadarbībā ar biedrību Dzimtmisas muiža un ar Bauskas novada pašvaldības
finansiālu atbalstu rīko priekšjāņu
noskaņu sarīkojumu Jāņu mistēriju
izspēle Dzimtmisas muižas Augļu
dārzā. Te būs daudz kas Jāņu laikam
noderīgs un iedvesmojošs – darbošanās ar augu sulām, un pašiem augiem
tos ievijot vainagos, vītnēs, slotiņās
un smaržkociņos, dziedāšana – īgotņu mācīšanās kopā ar folkloras kopām no Zemgales pagastiem – Ceraukstes, Valgundes un Bārbeles, un

tālākiem viesiem no Madonas, būs
pas, plostiņi, muca, siers, ugunsJāņu laikam raksturīgie danči un rokurs, vainagi, vītnes – vada kopas
taļas. Pavadot dienu kopā ar mums,
Tīrums, Laukam pāri, Dzimtmikatrs varēs ne tikai baudīt jaukas
sas dziedātāji un citi meistari.
noskaņas sirsnīgā dabiskā vidē, bet • ~ 18.30 – 20.00 – ierodas viesi, aparī iegūt jaunas praktiskas zināšanas
dziedāšanās - Madonas Vērtumun iemaņas, kas noderēs vēlāk svētot
nieki, Laukam pāri, Dzimtmisas
Jāņus savā pulkā ģimenēs un saimēs.
dziedātāji un citi.
Visu vecumu ļaudis un ģimenes te
Aicinām ikvienu interesentu!
atradīs ko vērtīgu un noderīgu.
Norisē iespējamas izmaiņas un paNorise
pildinājumi.
• 12.00 – 14.00 – Zīmēšana, gleznošana ar augu sulām, ar augiem, Kā nokļūt norišu vietā?
ziediem, lapām mākslinieces Intas
Karte: https://goo.gl/maps/
Paulsones vadībā.
tzMt3anGv6V3wTDQA
• 13.00 – 14.00 – Jāņu laika dziesmas,
Sabiedriskais transports – autospēles un rotaļas kopā ar folkloras buss Rīga-Bauska (Bauska-Rīga) līdz
kopu Nāburdzīte (Valgunde, vadī- pieturai Dzimtmisa.
tāja Dzintra Ķezbere).
Sarīkojumu rīko Tradicionālās
• 14.00 – 16.00 – kvēpeklīšu, smarž- kultūras, izglītības un amatniecīvielu u.c. darināšana; meistare bas biedrība JUMALA sadarbībā ar
Kristīne Vallere.
biedrību Dzimtmisas muiža, atbalsta
• 15.00 – 6.00 – Zemgales – Baus- Bauskas novada pašvaldība.
kas-Iecavas puses līgotnes – sadzieVairāk informācijas:
dāšanās – Laukam pāri (Ceraukste,
https://guntasaule.blogspot.com/
vadītāja Elīna Kūla-Braže).
Gunta Saule,
• 16.00 – 19.00 – Jāņu darbnīcas – lāProjekta vadītāja

„Olimpiskais Lāčplēsis ‘22“
Eiropas latviešu sporta festivāls Zviedrijā

No 29. līdz 31. jūlijam pilsētā Örebro, Zviedrijā (Hallongatan 11, 694 72 Östansjö, Sweden) norisināsies Eiropas
latviešu sporta festivāls „Olimpiskais Lāčplēsis ‘22“. Pieteikšanās pasākumam no 1. jūnija. Seko aktuālajai informācijai par pasākumu norisi mūsu Facebook un Instagram
kontos.

Links uz pieteikuma anketu: https://ol2022.paperform.co
Links uz Facebook pasākumu:
https://www.facebook.com/events/3290288374524320/
Trenējamies un tiekamies jau pavisam drīz! Jautājumu gadījumā raksti uz: lacplesis@eiropasjauniesi.lv

Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
18. jūnijs
lidostā – divi lidostas krāvēji dažu miAlberts, Madis
nūšu laika no lidmašīnas bagāžas telpas
1837. Pēterburgas Avīžu līdzstrād- nozaga 22 kg Parex bankas uz Austriju
nieks Jānis Frīdmanis.
sūtīto naudu jeb 1,2 miljonus eiro. Abus
atmaskoja pēc nepilnas nedēļas.
19. jūnijs
2007. nekustamo īpašumu uzņēmējs
Nils, Viktors
Ivo Zonne par 1,15 miljoniem latu no1902. literāts, žurnālists Žanis Unāms pērk Ēdoles pili. Darījumam liela re(arī Žanis Unams).
zonanse.
1939. SLT aktrise Valda Līce (dz.
Tomsone).
21. jūnijs
2007. no Irākas atgriežas 121 Latvijas Egita, Emīls, Monvīds
kontingenta karavīrs. Līdz ar to latvie- 1917. operetes mākslinieks, aktieris
šu bīstama misija Irākā bija noslēgu- Harijs Misiņš. (1984. uz Ļeņina (Brīsies.
vības) ielas pie Operetes viņu sabrauca
padomju armijas mašīna).
20. jūnijs
1967. jurists, politiķis, LR tieslietu miMaira, Rasa, Rasma
nistrs (2012.g. 5.jūl. – 2014.g. 22.janv.,
1927. aktieris Vaironis Jakāns.
no 2019.g. 23.janv.) Jānis Bordāns.
1956. juriste, sabiedriska darbiniece
Austrālijā Anita Andersone.
22. jūnijs
2007. notika gadsimta zādzība Rīgas Laimdots, Laimiņš, Ludmila

Varoņu piemiņas diena. Cēsu kaujas
atceres diena.
1897. dzejniece Marta Mende.
1907. dzejnieks, rakstnieks Ēriks
Ādamsons.
1947. latviešu skolotāja, literāte, publiciste un novadpētniece Gina Viegliņa-Valliete.
23. jūnijs
Līga
Līgo diena
1932. mākslinieks, grafiķis Gunārs
Krollis.
1957. rakstnieks Aivars Tarvids.
24. jūnijs
Jānis
Jāņu diena
1593. vācu izcelsmes latviešu literāts,
valodnieks Georgs Mancelis.
■
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē

Trešdien, 15. jūn., plkst. 19.30 Adelaides latviešu skolas pilnsapulce.
Lūdzu, ievērojiet, ka šī ir ZOOM pilnsapulce: Meeting ID: 821 0045 0929
Passcode: ALS2022
Ceturtdien, 16. jūn., plkst.10.00 Adelaides Latviešu biedrības namā spēlēsim
Scrabble (latviešu un angļu valodā) un
ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties
LAIMAS birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 16.jūnijā, plkst. 10.30
Adelaides Latviešu biedrības namā
Kino rīts; skatīsimies Personība
100 g. kultūras (Lolita Ritmane). Pēc
tam pasniegsim siltas pusdienas, tāpēc
lūdzam pieteikties LAIMAS birojā
līdz 5. jūnijam. Dalības maksa $10,
LAIMAS klientiem $5.
Svētdien, 19. jūn., plkst. 9.30 Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Ceturtdien, 23. jūn., plkst. 10.00 Adelaides Latviešu biedrības namā spēlēsim
Scrabble (latviešu un angļu valodā) un
ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties
LAIMAS birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 25. jūn., plkst. 11.00 ALB
namā Pavārmākas kurss; Vendija Vija
Lawrie demonstrēs savu ābolu kūkas
recepti. Visi laipni aicināti. Dalības
maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 25. jūn., plkst. 13.00 DV
namā Birztaliņā svinēsim Jāņus – vasaras/ziemas saulgriežus. Jāņu tēvs
cienās ar gardu alu; Jāņu māte ar pašdarinātu sieru. Desiņas ar kāpostiem $15.
Visiem, visiem līksmus Līgo svētkus!
Sestdien, 25. jūn., plkst. 14.30 Jāņi
Dzintaros (111 Willson Drive Yankalilla SA 5203). Biļetes vakariņām un reģistrācija nakšņošanai caur mājas lapu:
https://www.trybooking.com/BZTCX Ja
vajadzīga palīdzība, rezervējot biļetes,
sazināties ar Mārīti Rumpi mob 0431
056 045. Plkst.14.30 Ierašanās, Vainagu pīšana, (ziedus jāņem līdzi pašiem).
Plkst.16.30 Jāņu ieskandināšana ar Jāņu
māti un Jāņa tēvu, rotaļas. Plkst.18.00
Kopīgās vakariņas un noslēgumā loterija. Pārdošanā būs karstvīns un citi
atspirdzinājumi! Pēc tam – ugunskurs,
mūzika, apdziedāšanās, saviesīgā sadzīve. Vecāki ir atbildīgi par savu bērnu uzraudzību (līdz 18 gadu vecumam.)
Svētdien, 26. jūn., Dzintaros –
plkst.8.30 – 9.30 Pankūku brokastis;
plkst.9.30 – 11.30 – koptelpu un pagalma tīrīšana.
Svētdien, 26. jūn., plkst. 9.30 Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Ceturtdien, 30. jūn., plkst. 10.00 Adelaides Latviešu biedrības namā spēlēsim
Scrabble (latviešu un angļu valodā) un
ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties
LAIMAS birojā (tālr. 8172 0820). Dalī-

bas maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 2. jūl., plkst. 13.00 DV namā
Kino pēcpusdiena: Vēsturiski dokumentālas filmas Rīga 1929 23 min. un
Rīga 1939 44 min.
Svētdien, 3. jūl., plkst. 9.30 Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu
prieks redzēt jaunus spēlētājus.

dzeramo (DV klubā dzērienus nevarēs
pirkt). Vēlams paziņot ciemiņu skaitu
Jānim Purvinskim (9582 5221).
Piektdien, 1. jūl., plkst. 13.00 Vanadžu pusdienas nodaļas klubā. Cena
$20. Dzērieni pašiem jāņem līdzi.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze

Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. jūnijā, plkst. 10.30
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
ZOOM dievkalpojums.
Svētdien, 3. jūl., plkst. 11.00 4. svēt- Svētdien, 3. jūlijā, plkst. 10.30 ZOOM
diena pēc Vasarsvētkiem; dievkalpo- dievkalpojums.
jums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma
paredzēts draudzes dāmu komitejas Sidnejā
rīkotais kafijas galds.
Ceturtdien, 16. jūnijā, plkst. 12.00
Ceturtdienas pusdienas Latviešu
Brisbanē
namā. Iepriekšpieteikšanās līdz otrSestdien, 18.jūn., plkst. 12.00 Rum- dienai, zvanot 0425392988.
my / zolītes / latviešu Scrabble pēc- Otrdien, 21. jūnijā, plkst. 13.00 Zolīpusdiena Latviešu namā. Maksa $10. te Latviešu namā.
Sestdien, 25. jūnijā, plkst.13.00-16.00 Sestdien, 25. jūnijā, plkst. 12.00 Jāņi
Brisbanes Latviešu namā Jāņu pusdie- Latviešu namā. Līgošana un dejošana.
nas. Nāciet baudīt Jāņu pusdienas kopā Ieeja bez maksas. Vainagu pīšana no
ar mums Brisbanes Latviešu namā!
plkst.11.30 – $10. Pusdienas un citi
gardumi.
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze Sestdien, 2. jūl., plkst. 12.00 pusdieSestdien, 2. jūl., plkst. 13.00 Dievkal- nas DV namā.
pojums ar dievgaldu; mācītājs Kolvins
Makfersons (Colvin MacPherson)
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,

Adelaides Sv. Pētera draudze

Goldkostā

Svētā Jāņa baznīcā

Māc. Kolvins Makfersons.
Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša Svētdien, 19. jūnijā, plkst. 10.00 dievpirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Zoom sai- kalpojums.
te izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā. Svētdien, 26. jūn., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Kanberā
Svētdien, 3. jūl., plkst. 10.00 dievkalKanberas latv. ev. lut. draudze
pojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan
Melburnā
latviešu, gan angļu valodā. Saites: http://
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumiem www.sydneylatvianchurch.org.au
Melburnā mainīts laiks!
Tagad to pārraida ceturtdienās no
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības
draudze
plkst.12.00 līdz plkst.13.00.
Sestdien, 18.jūn., plkst. 11.00 Dauga- Māc. Raimonds Sokolovskis.
vas Vanadžu sanāksme Latviešu ciemā. Dievkalpojumi un Bībeles stundas
Svētdien, 19. jūn., plkst. 10.00 novusa notiks divas reizes mēnesī, plkst. 9.30
nodarbības DV mītnē.
baznīcā un plkst. 10.00 Latviešu
Svētdien, 19. jūn., plkst. 14.00 Bal- namā. Lūgums sazināties ar mācītāju
tiešu Aizvesto piemiņas atceres sarī- R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākakojums Latviešu namā. Goda runas majiem dievkalpojumiem.
teicējs – Lietuvas vēstnieks Austrālijā
Latvijā
Darius Degutis.
Piektdien, 24. jūn., plkst. 19.00 Kro- Ceturtdien, 16. jūn., plkst. 17.00 Džedziņa vakars DV mītnē.
zs Vecrīgā – Mazās Ģildes dārzā. Ieeja
Sestdien, 25. jūn., plkst. 10.30 Jāņu bez maksas.
svinēšana Tērvetē. Informācija 0417 Sestdien, 18. jūn., no 12.00-20.00
561 703 vai hpacers@internode.on.net. Dzimtmisas muižas Augļu dārzā ar
Sestdien, 2. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu folkloras kopu, mākslinieku un amatpusdienas DV mītnē. Iepriekšējā pieteik- nieku-meistaru dalību notiks sarīkošanās obligāta – 0416234758 K. Nemiro. jums Jāņu mistēriju izspēle. Info:
https://guntasaule.blogspot.com/
■

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā

Ceturtdien, 23. jūn., plkst. 18.00
Jāņu sagaidīšana Līgo vakarā Latviešu centra pagalmā. Vēlams tautas tērpos. Ieeja $10, bērniem par brīvu, bet
līdzi jāņem savi groziņi ar ēdamo un

Eiro
kurss
Eiropas Centrālās bankas

atsauces
kurss 15. jūnijā.
€1 = 1,50510 AUD €1 = 1,67060 NZD
€1 = 0,86328 GBP €1 = 1,04310 USD

