
Jelgavas pilsēta ir bagāta ar dau-
dzām izcilām personībām, kas dzi-
mušas, skolojušās un profesionāli 
darbojušās Jelgavā un šobrīd to pro-
fesionālais sniegums devis nozīmīgu 
pienesumu Latvijā un pasaulē un ie-
dvesmojis daudzus sekotājus.

Jelgavas pilsēta sadarbībā ar bied-
rību Kultūras un mākslas centrs „Nāt-
re“ īsteno projektu Jelgavnieki Latvijā 
un pasaulē ar mērķi izdot grāmatu par 
izcilām personībām – profesionāļiem 
savā darbības jomā, kuras popularizē-
jušas Jelgavas vārdu Latvijā un pasau-
lē. Grāmatu plānots izdot latviešu un 
angļu valodās kā īpašu dāvanu jelgav-
niekiem un pilsētas viesiem. Grāmatā 
plānotas vairākas nodaļas: kultūra un 
māksla, sports, izglītība un zinātne, 
reliģija, ģimene, politika, uzņēmējdar-
bība un medicīna un veterinārmedi-
cīna. Īpaša nodaļa veltīta jelgavnieku 

ģimenēm, dzimtām.
Aicinām ikvienu līdzdarboties 

grāmatas tapšanā, palīdzot apzināt 
mūsu izcilos līdzcilvēkus un iesniegt 
Jelgavas personību pieteikumus, no-
rādot vārdu, uzvārdu, nozari, īsumā 
aprakstot veikumu un saistību ar Jel-
gavu, kā arī minot to, kādēļ šī perso-
nība būtu pelnījusi būt starp izcilajiem 
jelgavniekiem. Īpaši ceram uz atsaucī-
bu, lai atklātu tās personības un viņu 
dzīvesstāstus, kuri, iespējams, nav 
nevienā no iepriekšminētajām kate-
gorijām vai nepieder kādai konkrētai 
profesijai, taču to devums ir izcils.

Pretendentu pieteikumus iespē-
jams iesniegt vairākos veidos: aizpildot 
Pieteikuma formu un to elektroniski 
iesūtot uz epasta adresi: redaktors@
dome.jelgava.lv vai aizpildot tiešsaistē.
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„Jelgavnieki Latvijā un pasaulē“
Aicinājums pieteikt pretendentus jaunai grāmatai

„Eirovīzijas gada koris 2017“
Konkursu vērtēs augsta līmeņa profesionāļu žūrija

Deviņu Eiropas amatieru koru priekš-
nesumus pirmajā starptautiskajā konkursā 
Eirovīzijas gada koris 2017, kas 22. jūlijā 
notiks Arēnā Rīga, vērtēs starptautiska 
žūrija, kuras sastāvā ir ievērojami mūzi-
kas lietpratēji: britu komponists Džons 
Raters  (John  Rutter), latviešu meco-
soprāns Elīna Garanča un šveiciešu diri-
ģents Nikolass Finks (Nicolas Fink).

Džona Ratera darbi ieņem stabilu 
vietu mūsdienu kormūzikas repertuārā, 

tos bieži izpilda kori visā pasaulē, īpaši 
slavenos skaņdarbus Requiem un Gloria.

Latviešu mecosoprāns Elīna Ga-
ranča izpilda vadošās lomas prestižā-
kajās pasaules koncertzālēs un oper-
teātros, tai skaitā Vīnes Valsts operā 
Austrijā, Ņujorkas Metropolitēna ope-
rā ASV un Bastīlijas operā Parīzē.

Trešais žūrijas loceklis – Nikolass 
Finks no Šveices ir pieredzējis kordiri-
ģents un starptautisku dziedāšanas pro-

jektu vadītājs. Viņš ir strādājis ar Ķelnes 
un Leipcigas radio koriem, kā arī ar Ber-
līnes Radio kori, Francijas Radio kori un 
citiem augsta līmeņa mūzikas kolektī-
viem. 2014. gadā viņš kļuva par Šlēsvi-
gas-Holšteinas Festivāla kora direktoru.

Eiropas Raidorganizāciju Apvienības 
(EBU) un vācu kultūras organizācijas 
INTERKULTUR rīkotais konkurss Ei-
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Latvijas Okupācijas 
muzejs ir saņēmis nozī-
mīgu dāvinājumu – ze-
mes gabalu Rīgā, Bol-
derājā Gobas ielā 22B, 
ko ir nolemts pārdot, lai 
iegūtu naudas līdzekļus 
tālākai muzeja darbī-
bai.

Pārdodamā zeme (2210 kv/m) at-
rodas Bolderājā, daudzdzīvokļu namu 
rajonā. Uz tās drīkst celt vairākstāvu 
dzīvojamo vai darījumu namu. Ze-
mes gabala novietojumu apskatiet lapā 
www.rigis.lv, izmantojot kadastra nu-
muru 0100-097-2183. 

Pārdošanas cena 20 000 eiro. Ja 
piedāvājums liekas interesants, raks-
tiet uz muzeju: omf@latnet.lv

Šo dāvinājumu Okupācijas mu-
zejs saņēma no Dievturu organizā-
cijas vadītāja Ernesta Brastiņa brāļa 
meitas Māras Grīnas. Ar to viņa pie-
minēja savu ievērojamo tēvoci, kura 
dzīve aprāvās padomju soda nometnē 
1942. gadā tikai 49 gadu vecumā.

„Ernesta Brastiņa apcietināšana 
un nezināmais liktenis ir bijis ga-
diem ilgi nēsāts sāpīgs ievainojums 

un zaudējums ne tikai ģimenei, bet 
visai latviešu tautai. It īpaši to izjuta 
mans tēvs Arvīds Brastiņs, turpinot 
brāļa Ernesta iesākto darbu dievtu-
rībā un dainu pētīšanā. Viņš nomira 
1984. gadā, nesagaidījis Padomju 
Savienības sabrukumu un atklātībā 
nākušās ziņas, ka brālis Ernests no-
šauts 1942. gada janvārī,“ vēstulē 
muzejam rakstīja E. Brastiņa brāļa 
meita Māra Grīna. Viņa ir gandarīta, 
ka, pieminot sev nozīmīgu cilvēku, 
ir arī atbalstījusi Latvijas Okupācijas 
muzeju.

Okupācijas muzeja biedrība, kas 
pārvalda un juridiski pārstāv Okupā-
cijas muzeju, pateicas M. Grīnai par 
dāvinājumu un cer, ka, pārdodot dāvi-
nāto zemes gabalu, ieņems līdzekļus, 
ko ieguldīt pašreiz aktuālajā atjauno-
jamās muzeja ēkas Latviešu strēlnieku 
laukumā iekārtošanā.
Piemiņas dāvinājumi un ziedojumi ir 
īpaši ar to, ka atgādina par okupāciju 
varu upuriem, godina to piemiņu un 
tajā pašā laikā nodrošina Okupācijas 
muzeja darbu.

Latvijas Okupācijas Muzeja 
Sabiedrisko attiecību daļa

Lim (Qi Le Kong-Lim) (17 g.), Čatula 
(Chatula) Kiripitige (13 g.) un Aivars 
Līdums.

Visi komandas spēlētāji, izņemot 
Maiklu Hofu, ieguva arī balvu par vis-
vairāk individuāli iegūtiem punktiem.

Aivars Līdums
Laikrakstam „Latvietis“

Matisona šaha klubu 
pēc Kārļa Līduma iero-
sinājuma 1953. gadā di-
bināja latviešu šahisti, ar 
kluba nosaukumu godi-
not kādreizējo amatieru 
pasaules šaha meistaru 
Hermani Matisonu, kas 

titulu izcīnīja 1924. gadā Parīzē. Tas 
bija spēcīgs klubs un komandu turnī-
ros regulāri uzrādīja labākos rezultā-
tus. Lai gan, diemžēl, latviešu šahistu 
gandrīz vairs nav Matisona rindās, Ai-
vars Līdums turpina vadīt šo klubu ar 
izciliem panākumiem.

Šī gada Dienvidaustrālijas klubu 
meistarsacīkstes beidzās ļoti drama-
tiski! Pirms pēdējās kārtas Adelaides 
Universitātes Unicorns bija vadībā ar 
21,5 punktiem, Knights & Bytes – 20,5 
un Matisons – 19,0.

Pārsteidzošs bija pēdējās kārtas 
rezultāts: Knights & Bytes pieveica 
Unicorn 2,5-1,5 un Matisons sasita 
Adelaide – 4-0. Līdz ar to visām trim 
vadošām vienībām tad bija vienādi 23 
punkti, bet Matisons sacīkstēs bija uz-
varējis visvairāk mačus un tādēļ iegu-
va uzvarētāja titulu.

Nedēļu vēlāk Matisons piedalījās 

Dienvidaustrālijas Allegro (ātrspēles) 
šaha komandu sacensībās.

Šoreiz rezultāti jau bija daudz pār-
liecinošāki: Matisons ar 15,0 punk-
tiem ieņēma pirmo vietu, atstājot otrā 
vietā Unicorns, Knights & Bytes un 
Adelaide ar 12,0 punktiem.

Matisona komandā spēlēja: Maikls 
Hofs (Michael Hoff), Ki Le Kong-

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

Tel/fakss: (03) 98273753
redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au
www.laikraksts.com

Editor: Dr. Gunars Nagels
Associate Editor: Ilze Nagela
Abonēšanas cena drukātam 

laikrakstam: $50 par 10 numuriem, 
$95 par 20 numuriem vai $240 par 
52 numuriem ar piegādi Austrālijā. 

Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.

Sludinājumu cena: $6 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star 2017.
All rights reserved.

Tīmeklī/Online ISSN 1837-6991
Abonētājiem/Print ISSN 1837-6983
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos 
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā 
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija 
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija 

patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

Matisona šahisti atkal pirmajā vietā!
Latviešu dibinātais šaha klubs uzvar Dienvidaustrālijas šaha klubu meistarsacīkstes

No kreisās:  Ki Le Kong-Lim (Qi Le Kong-Lim), Maikls Hofs (Michael Hoff), 
Čatula (Chatula) Kiripitige, Aivars Līdums.
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Neparasts piedāvājums no 
Okupācijas muzeja biedrības
Iespēja nopirkt muzejam dāvinātu zemes gabalu Bolderājā
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Mūsu skolā 6 – 14 
gadus veci bērni attā-
lināti mācīsies latviešu 
valodu. Nodarbības tiek 
gatavotas un tiks vadītas 
ClassFlow vidē.

Pašreiz (līdz 
2019. gadam) notiek 
LVA tālmācības skolas 

projekta ieviešana un aprobācija, tā-
pēc skolēnu skaits, kas 2017./18. mā-
cību gadā varēs apgūt latviešu valodu 
ClassFlow vidē, ir ierobežots. Priekš-
roka tiks dota tiem bērniem, kuriem 
nav iespēju mācīties latviešu valodu 
diasporas nedēļas nogales skolā, kā arī 
ģimenēm, kuras varēs sniegt atsauks-
mes par mācību procesu.

Kas ir ClassFlow vide?
ClassFlow ir visaptveroša mācīša-

nas un mācīšanās platforma – interne-

tā balstīts digitālās mācību klases va-
dības rīks, kas ļauj:

sadarboties ar skolotāju neatkarīgi 
no skolēna atrašanās vietas; skolotā-
jiem veidot interaktīvu mācību stundu 
saturu, uzdevumus un citas aktivitā-
tes; iesaistīt skolēnus daudzveidīgās 
nodarbībās un novērtēt skolēnu mācī-

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pēdējās dienās varē-

jām atkal pārliecināties 
par to, ka Krievija ir 
īstā Padomju Savienības 
mantiniece – gan garīgi, 
gan ētiskos principos.

Kā zināms, pēc Nacistiskās Vācijas 
bezierunu kapitulācijas, ne visi latvieši 
bija gatavi mest plintes krūmos un pado-
ties Padomju varai. Partizāni jeb Meža-
brāļi uzsāka un turpināja aktīvu bruņotu 
cīņu pret okupantiem. Pēdējā partizānu 
grupa padevās tikai 1956. gada oktobrī.

Tagad NATO ir sagatavojusi īs-
filmu Forest Brothers – Fight for the 
Baltics (Mežabrālī – Cīņa par Baltiju). 
Tā ir skatāma YouTube NATO kanālā.* 
Filma pozitīvā veidā izgaismo faktu, ka 
Latvija nepadevās okupācijai bez cīņas.

Kā zināms, aktīvo nacionālo par-
tizānu cīnītāju skaits varēja būt ap 
20 000, bet atbalstītāju skaits četras 
reizes lielāks. Pēc vēsturnieka Hein-
riha Stroda datiem, partizāni nogali-
nājuši 2208 padomju darbinieku un 
kaujinieku, un ievainojuši 1035. Kri-
tušo starpā bija gandrīz 600 čekisti, 
gandrīz 400 NKVD karavīri un ap 
200 iznīcinātāju bataljonu kaujinieki. 
Lielākā daļā no pārējiem kritušajiem 
okupantu pusē bija padomju, kompar-
tijas un komjaunatnes aktīvisti.

Protams, Padomju Savienība na-
cionālos partizānus raksturoja kā ban-
dītus. Un tagad Krievija ir pārņēmusi 
šo apmelošanas kampaņu. Jo visi, kas 
ir pretojušies Padomju Savienībai, ir, 
acīmredzot, uzskatāmi arī par Krievi-
jas ienaidniekiem.

Krievijas Ārlietu ministrija aicina 
„pārtraukt NATO mēģinājumus falsi-
ficēt vēsturi“. Tā uzskata, ka partizāni 
ir bijuši „līdz galam nenosistie fašis-
ti“ – vācu okupācijas puses atbalstīji 
un nacistu noziegumu izpildītāji. Pa-
tiesībā partizānu grupas izveidojās no 
daudziem un dažādiem cilvēkiem, no 
kuriem tikai daļa bija saistīta ar vācu 
okupāciju, bet kurus vienoja vēlme iz-
dzīt okupantus no Latvijas.

Vēsturnieks Zigmārs Turčinskis 
saka par tām vienībām, ko Vācijas ar-
mija veidoja kā diversantus, kas palika 
Sarkanās armijas aizmugurē: „Visas šīs 
grupas ir iznīcinātas līdz 1945. gada 
janvārim, februārim. Tātad viss tālākais 
nekādā veidā nav saistīts ar šīm nacistu 
organizētajām vienībām. Tā bija tautas 
pašas vēlme cīnīties par savu neatka-
rību ar cerību par to, ka mēs kā maza 
tauta varēsim izmanevrēt sev brīvību.“

Ir iepriecinoši, ka NATO ir atzinu-
si Latvijas pretošanās Padomju okupā-
cijai, un cerams, ka šī īsfilma palīdzēs 
arī pašiem latviešiem labāk saprast 
savu vēsturi.

GN
* https://www.youtube.com/

watch?v=h5rQFp7FF9c

Melburnas Latviešu ciemā, 60 Fra-
ser Crescent Wantirna South, svētdien, 
23. jūlijā, plkst. 14.00 notiks labdarī-
bas koncerts ar kora Veseris uzstāša-
nos ronīša PARO iegādei.

Programmā koris uzstāsies ar 
dziesmām no Dziesmu svētku reper-
tuāra un dziedās latviešu kopdzies-
mas.

Notiks izloze. Varēs pirkt uzkodas 
un atspirdzinājumus.

Ziedojumi, sākot no $10; pēc zie-
dotāju vēlēšanās tiks piedāvātas kvītis, 
nodokļu atmaksai.

Latviešu Ciems vēlas iegādāties 
ronīti PARO un tam ir nepieciešami 
$5 000!

Par vīru kori „Veseris“
Koris ir dibināts 2015. gada au-

gustā, Melburnā. Vairums kora da-
lībnieku ir draugi un kopā dziedājuši 
no jaunības dienām. Dziedāt korī ir 
pievienojusies arī jaunā paaudze. Ko-
ris gatavojas uzstāties nākamā gada 
Dziesmu svētkos Latvijā.

Kas ir PARO?
Tas ir Japānā ražots mehānisks 

robots, kurš izskatās kā balts, mīksts 
roņa mazulis. Tas ar mierīgām kustī-
bām, izteiksmīgu acu mirkšķināšanu 
un skaņu reaģē uz pieskārieniem un 
balsīm, tā labi iejūtoties jebkurā klēpī.

Iemītnieki ātri iemīļoja ronīti, 
un sāka uzskatīt to par mājas mīluli. 
Ronītis PARO ienesa daudz pozitīvu 
mirkļu un smaidu Latviešu Ciema ik-
dienā!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu Ciems aicina!
Labdarības koncerts ronīša PARO iegādei

Ronītis PARO.

 

Vīru koris „Veseris“.
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Uzņemšana tālmācības skolā
Piesakieties Latviešu valodas aģentūras tālmācības skolā!
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„Sveika, mana tēvzeme!“
„Sveika, Latvija!“ 37. reizi Latvijā

„Ceļojumā esam iemācījušies 
daudz par mūsu senčiem, par Latvijas 
vēsturi,“ priecājas diasporas jaunieši 
no ASV un Austrālijas.

Jau 37. reizi Amerikas Latviešu 
apvienības (ALA) projekta Sveika, 
Latvija! dalībnieki divās nedēļās ap-
ceļoja Latviju, tikās ar vienaudžiem 
Kurzemē un Vidzemē un viesojās arī 
Valsts prezidenta pilī.

Sūtīt uz Latviju brīvdienu ceļoju-
mā savus bērnus, lai viņiem būtu vēl 
lielāka motivācija mācīties latviešu va-
lodu un interesēties par Latvijas vēstu-
ri, pirms 20 gadiem sāka ASV latvieši. 
Tagad šo iespēju labprāt izmanto arī 
Kanādas un Austrālijas latviešu ģime-
nes, un šogad grupā bija 14 ASV un 
septiņi Austrālijas jaunieši vecumā 
no 13 līdz 15 gadiem. Nākamā grupa 
Latvijā ieradīsies augustā. Izlasot ap-
ceļojamo vietu sarakstu, šķita – oho, 
cik daudz var pagūt divās nedēļās! 
Piemēram, rīta pusē izstaigāt skaistās 
Rundāles pils zāles un pēcpusdienā 
jau satikt Annas Brigaderes Sprīdīti 
Tērvetes parkā. Maršrutā bija iekļauts 
Mākslas muzejs, Brāļu kapi, bobsleja 
trase Siguldā, Trimdas mākslas mu-
zejs, Cēsu pils, Blaumaņa Braki, Gau-
jiena, Gors Rēzeknē, Okupācijas mu-
zejs, Zāļu dienas tirgus un vēl daudz 
citu interesantu objektu.

„Ar dziļāku mīlestību pret šo 
dārgo zemi“

Ceļojuma desmitajā dienā tikos ar 
Sveika, Latvija! dalībniekiem un jau-
tāju par spilgtākajiem Latvijas iespai-
diem. Kaijai Morei no Sidnejas šķitis 
interesanti iepazīties ar vienaudžiem 
no Gaujienas un kopā pārvarēt šķērš-
ļu joslu. „Jauki, ka Latvija ir tik zaļa 
zeme!“ teic Kaija. Kārlai Tuktēnai pa-
tikusi Cēsu pils un Rundāles pils, jo 
nekā līdzīga Austrālijas kultūrā nav. 
Par ekskursiju Okupācijas muzejā 
meitene saka: „Daudz iemācījāmies. 
Bija interesanti uzzināt, ko cilvēki šeit 
piedzīvojuši un pārdzīvojuši.“ Kārla 
spriež, ka ikvienam cilvēkam ir sva-
rīgi zināt, kur dzīvojuši viņa priekšte-
či, un cer kopā ar vecākiem un māsu 
atbraukt nākamgad uz Dziesmu svēt-
kiem. Kārla kā izcilu vietu piemin 
Likteņdārzu, viņai piebalso Elissa Si-
liņa no Melburnas. Astrīdai Birzulei 
visvairāk prātā palicis Tērvetes parka 
apmeklējums. Annas Brigaderes Sprī-
dīti viņa iepazinusi jau agrāk, jo par 
šo darbu mācījusies Austrālijā latviešu 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolā. 
Čikāgas meitene Kaija Briede prie-
cājas, ka ieguvusi draudzenes gan no 
Latvijas, gan Austrālijas.

Ventspils osta un Baltijas jūras 
piekraste, Liepāja ar Rožu laukumu, 
Rēzekne – tās ir pilsētas un vietas, par 
kurām Emīlija Blumberga stāstīs mā-

jās Čikāgā mammai, tētim un citiem 
ģimenē. Jo Emīlijai šī jau ir trešā reize 
Latvijā, taču iepriekš vairāk apskatīta 
Rīga.

21. jūnijā Sveika, Latvija! dalībnie-
ki viesojās pie Valsts prezidenta Rai-
monda Vējoņa. Viņš jauniešiem sacīja: 
„Man ir liels prieks, ka, atrodoties ār-
pus Latvijas, jūs, jūsu vecāki un vec-
vecāki ir atraduši veidus, kā uzturēt 
latviskās saknes un izveidot draudzīgu 
un latvisku vidi ārpus valsts robežām, 
piedaloties dažādos pasākumos, ie-
saistoties projektos un svinot svētkus.“

No jauniešiem teikt uzrunu bija 
uzticēts Emīlijai Blumbergai. Rakstu-
rojot ceļojumu, viņa secināja: „Mēs 
esam iemācījušies daudz par mūsu 
senčiem, par latviešu rakstniekiem un 
par Latvijas vēsturi. Mums arī ir bijis 
liels prieks apciemot slavenos Latvijas 
muzejus un vēsturiskās vietas. Drīz 
atgriezīsimies mājās ar plašākām zi-
nāšanām par Latviju, bet, kas ir vēl 
svarīgāk, ar dziļāku mīlestību pret šo 
dārgo zemi!“

Vēl Emīlija piemetināja: „Mēs ta-
gad arī saprotam, cik daudz garšīgo 
„Laimas“ šokolādi varam apēst divās 
nedēļās. Šķiet, ka apēdām kolosālus 
kvantumus!“

Arvien jaunas idejas
Amerikas Latviešu apvienība 

(ALA) šogad rīko pavisam četrus iz-
glītojošus ceļojumus uz Latviju. Otrā 
Sveika, Latvija! jauniešu grupa šeit ie-
radīsies augustā, bet jūlijā notiks Heri-
tage Latvia ceļojums angļu valodā jau-
niešiem no 13 līdz 16 gadiem un Hello, 
Latvia/Sveika, dzimtene! ceļojums an-
gļu un latviešu valodā pieaugušajiem 
un ģimenēm. Ilgus gadus ceļojumus 
no ALA puses koordinēja Anita Ju-
berte. Šogad, kad viņa devusies pensi-
jā, šos pienākumus pārņēmusi Marisa 
Gudrā, kura ieguvusi bakalaura grādu 
mūzikā Bostonas Universitātē un ma-
ģistra grādu ekonomikas politikā, kā 

arī Džordža Meisona Universitātē – 
sertifikātu projektu vadībā. Latvijā 
ceļojuma maršrutu izstrādā un norises 
koordinē Anita Ozola, kura to sauc 
par savu sirds darbu vasarā, bet pārējā 
laikā ir pedagoģe Rīgas Pļavnieku sā-
kumskolā. Raksturojot Sveika, Latvi-
ja! mērķus, Anita teic, ka tie ir vairāki. 
Viens – diasporas jauniešiem uzlabot 
latviešu valodas zināšanas. Otrs – gūt 
plašāku priekšstatu par savu priekšte-
ču dzimteni, iepazīstot kultūru, senos 
amatus (kalēja, podnieka), kā arī ap-
skatot to, kas uzcelts pēdējos gados. 
Ļoti svarīgas ir tikšanās ar vienau-
džiem.

Salīdzinot ar laiku pirms padsmit 
gadiem, tagad klāt nākuši tādi jauni 
apskates objekti kā Liepājas Karos-
tas cietums, Likteņdārzs, Nacionālā 
bibliotēka, koncertzāle Gors. „Mums 
jau ir jaunas idejas nākamajam ga-
dam,“ stāsta Anita. Viņa nesen saņē-
musi ziņu no vienas mazākumtautību 
skolas Daugavpilī, ka tur vēlas uzņemt 
Sveika, Latvija! dalībniekus. Līdz šim 
Daugavpils maršrutā nav bijusi iekļau-
ta, taču tur būtu daudz ko redzēt, un 
Anita drīz šo ideju apspriedīs ar Ma-
risu Gudro. Daugavpilieši sacījuši, ka 
viņu jauniešiem būtu ļoti liela motivā-
cija mācīties latviešu valodu, zinot, ka 
būs jāuzņem ciemiņi, kuri krievu va-
lodu nesaprot.

Kalve, sklandrauši, kļockas...
Sveika, Latvija! dalībniekiem 

ir dienasgrāmatas, kurās viņi katru 
dienu ieraksta gan to, kādi ir bijuši 
laikapstākļi, gan arī to, ko redzēju-
ši, piedzīvojuši, kādus jaunus vārdus 
iemācījušies. Tā, piemēram, kalve, 
smēde, Kurzemes sklandrauši, saldās 
biezpienmaizītes kļockas, ar kurām 
cienāti Aglonā Maizes muzejā. Ani-
ta ar prieku piemin, ka jaunieši, kuri 
mācījušies latviešu sestdienas skolās 

„Sveika, Latvija!“ jaunieši kopā ar projekta Latvijas koordinatori Anitu Ozolu 
Vecrīgā. Dažiem šī ir pirmā viesošanās reize tēvzemē, citi jau šeit bijuši kopā 
ar radiniekiem.
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Pirms nedēļas braucu uz Talsiem. Biju uz-
aicināta piedalīties nebijušā ekskursijā; oficiāli 
tā saucās Māksla uzzied Talsos. Man bija trīs 
stundas brīva laika līdz pasākumam, tad nu 
izmetu iemīļoto līkumu pa Talsu pauguriem.

Īsti labi jau vēl Talsus nepazīstu, bet man 
jau ir mīļas un ļoti mīļas vietas. Jaunākā, kas pievienojās 
šim sarakstam ir Dzirnavkalna taka un sols pļavā pašā kal-
na galā. Šoreiz kalna pakājē man pretī vērās lielu baltu, 
mazliet dažādi sasvērušos burtu uzraksts Talsi – zaļā pļavā 
balti Talsi. Paldies autoram!

Tālāk devos uz Talsu piensaimnieka kafejnīcu Piena 
sēta. Ļoti populāra vieta; šeit pat pērk lejamo pienu pude-
lēs un Latvijā visiem zināmo sieru Talsu ritulis. Tālāk pa 
vecpilsētas stāvajām ieliņām uz Baznīcas laukumu, un tur 
pārsteigums – tiek uzpostas baznīcas torņa fasādes. Drīzu-
mā būšot uzstādīti pulksteņi visās fasādēs tam paredzēta-
jās vietās. Būs jābrauc atkal.

Tālāk lejā uz ezermalu, tad pa taku augšā Pilskalnā, un 
tur jau visi Talsi kā uz delnas. Jāpiebilst, ka visu ceļu nemitīgi 
fotografēju. Pa otru nogāzi no kalna lejā un atkal otrā kalnā – 
Tiguļkana simtgadīgajā parkā iekšā. Šoreiz tur viskrāšņākais 
bija parūkkoks. Apeju apkārt barona Firksa vasaras mājai – 
tagad Talsu novada muzejam, un uz takas satieku muzeja 
mākslinieci Ilzi Makstnieci. Saņemu uzaicinājumu apskatīt 
Monogrammu izstādi; tā gan ir jauka un tik interesanta. Pa-
visam īsi – jo vecāks linu dvielis, jo šaurāks un monogramma 
izšūta ar izteikti smalkiem diegiem. Ar gadiem viss mainās 
tāpat kā mode. Man bija ļoti interesanta informācija par bēru 
dvieļiem, arī ar monogrammām. Izrādās kārtīgās lauku mā-
jās bija savi bēru dvieļi, jo ļaudis jau nedzīvo mūžīgi. Muzeja 
krājumi, šķiet, ir neizsmeļami, un idejas tik gaida realizāciju.

No muzeja steidzos uz Tautas namu, pie kura pulcējās 
visi uz ekskursiju uzaicinātie. Ieradās arī Talsu televīzija. 
Intervijā Talsu novada Tūrisma informācijas centra vadī-
tāja Inese Roze stāstīja par ideju un tās īstenošanu, par ie-
spēju katram ar savu aci redzēt to, ko gleznotājs ir redzējis 
pat pirms daudziem gadiem. Visi zosu gājienā devāmies 
uz maršruta pirmo pieturu. Tur pēc Ineses Rozes ievadvār-
diem visus uzrunāja Talsu gleznotāja Guna Millersone. 
Gleznu reprodukcijas aprīkotas ar mūsdienīgām aplikāci-
jām, kuras dod iespēju ar mobilā telefona starpniecību uz-
zināt ko vairāk par gleznu.

Mēs gājām līkločiem pa vecpilsētu, līdz pie vienas 
gleznas ieraudzījām ielu muzikantus – vijolnieci un čellis-
ti; bija aplausi un traukā bira eiro monētas. Tas bija ļoti 
jauks pārsteigums.

Pa ceļam iegriezāmies gan mākslas salonā Art, gan Balo-
žu pastā. Man visinteresantākā bija vizīte luterāņu baznīcas 
draudzes namā. Pirms pāris gadiem tur jau biju, bet šoreiz 
tika jaunas ziņas. Skatījām veco baznīcas altārgleznu, kurai 
bijis piedzīvojumiem bagāts mūžs. Tagad tā ir atceļojusi no 
glabāšanas Rundāles pilī un ir iekonservēta restaurācijai, jo 
glezna ir bojāta un lāpīta. Ir pieņēmums, ka gleznā attēlots 
agrāko laiku Talsu baznīcas mācītājs Amenda pat ar visu ģi-
meni, un tas esot vienīgais viņa portrets. Šī altārglezna jau sen 
nomainīta ar citu. Kāpēc? Pēc Amendas nāves par mācītāju 
kalpojis viņa znots, bet nākošajam mācītājam nav paticis, ka 
altārgleznā redzams viņa amata brālis, un tā sagādāta jauna 
altārglezna. Šis ir tikai stāsts, bet nav dūmu bez uguns. Man 
nez kādēļ ļoti ķērās pie sirds šīs gleznas liktenis, un nevaru 
nekādi saprast, kāpēc netiek darīts viss, lai tā atgrieztos baz-
nīcā. Tā būtu elementāra cieņa mācītājam Amendam, Bētho-
vena draugam, kas Talsos ir godāts, un viņa vārdā nosaukts 
muzikāls konkurss, bet savās mājās, baznīcā, viņu neielaiž.

Vispār tā, izskatās, ka agrāk Talsos ir bijuši skaudīgi 
vīrieši; savulaik centās visādi ieriebt uzņēmējai sievietei, 
iedalot kabatlakata lieluma zemes gabalu, un, redz, nevar 
paciest kolēģi bildē. Iesaku aiziet uz draudzes namu eks-

kursijā un visu dzirdēt no zinātāja.
Un atkal mēs visi barā gājām pa vecā bruģa ieliņām un 

aplūkojām dažādās gleznas pie tikpat vecām mājām. Pie 
Talsu pienotavas mūs pacienāja ar zemenēm – saldas gan. 
Beigās nonācām pie gleznas, kurā bija redzams ugunsdzē-
sēju depo tornis; skats pa kreisi un tas pats tornis.

Diemžēl tālāk ar grupu es vairs nevarēju iet, jo bija jā-
paspēj uz autobusu, kas iet caur Jūrmalu. Bet pārējās glez-
nas apskatīšu nākošreiz. Apbrīnoju Talsu TIC vadītājas 
Ineses Rozes un viņas kolēģu aktivitātes, idejas un to īste-
nošanu, kas liecina, ka Talsi ir mīlēti, un darbs tiek darīts 
tā, lai pilsēta kļūtu skaistāka un interesantāka arī vietējiem.

Ak, talsenieki, ja jūs zinātu, kāda jums ir laime – dzīvot 
visskaistākajā un vislatviskākajā Latvijas mazpilsētā.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Kā redzi tu un kā gleznotājs
Talsos idejas tiek realizētas

Monogrammu izstāde Talsu novada muzejā.
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Ielu muzikanti.
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Talsu vecpilsēta.
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Romis Bēms (1927-1993). Ezera laukums Talsos.
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Par notikušo jau 
rakstījuši zinīgi cilvēki. 
Šie ir mani – parasta klau-
sītāja un skatītāja iespaidi.

Eslingenā ierados 
ceturtdien un gāju mek-
lēt draudzes māju, lai 
saņemtu savas pasūtītās 

biļetes. Nebiju drošs, vai esmu pareizā 
vietā; neredzēju Latvijas karogu. Iekšā 
Latvijas karogs bija. Laipnas latvietes, 
no kurām saņēmu biļetes, teica, ka nav 
bijušas drošas, vai var karogu likt ārpus 
draudzes mājas. Pie Rātsnama jau gan 
liels Latvijas karogs plīvoja visas dienas.

Vakarā skatījos filmu par Dieva Put-
niņiem. Var jau būt, ka citur tā teica, es 
lielāko nometņu laiku vadīju Hanoverā; 
mēs sevi gan tikai par dīpīšiem godājām. 
Savādi, ka no visiem filmā iztaujātiem, 
tikai Marisa Vētras dēlam tika minēts 
viņa vārds. Beigu tekstos redzēju vairā-
kus, no laikrakstiem pazīstamu cilvēku 
vārdus, labprāt būtu redzējis, kā viņi iz-
skatās. Vai vārdus visiem jeb nevienam, 
bet par to jau laikam agrāk ir rakstīts.

Piektdienas priekšpusdienā Atklā-
šanas dievkalpojums Dienvidu baznī-
cā. Baznīca pilna ar tautas tērpos un 
svētku drānās tērptiem dievlūdzējiem. 
Tagad jau visu vajag dokumentēt. Baz-
nīcā bija vismaz trīs ar lielām kame-
rām uz trīskāju statīviem bruņoti vīri, 
kuri visu uzņēma gan no vienas, gan 
otras puses. Dziesmu lapiņā bija teikts, 
ka otrā dziesma Es ticu, ka no zvaigžņu 
stariem ir Dievam goda tronis celts ir 
valša ritmā, un kamēr mēs dziedājām, 
četri tautas deju pāri altāra priekšā de-
joja. Viens no operatoriem ar visu lielo 
kamera nogūlās vidus ejā uz grīdas, lai 
uzņemtu no pareizā leņķa.

Dievkalpojums bija kuplināts gan 
ar mūziku, gan kora dziedāšanu. Spre-
diķi teica komponisti Lolita Ritmane un 
Mārtiņš Brauns. Lolita ievadā teica, ka 
bijusi pārsteigta, dziesmu lapiņā lasot, 
ka viņai jāsprediķo, neesot uz to saga-
tavota, bet jāsaka, ka arī nesagatavota 
viņa uzdevumu veica labi, tāpat arī Mār-
tiņš Brauns. Man dievkalpojums patika. 
Valda Liepiņa raksta: „Atklāšanas diev-
kalpojums manā atmiņā laikam paliks 

kā spilgtākais šo dziesmu svētku brīdis.“
Bet mēs jau esam tik dažādi; va-

karā, dziesmuspēles Eslingena izrādē 
man blakus sēdošā Austrālijas latviete 
domāja, ka tas neesot bijis īsts dievkal-
pojums, kā saka: vienam patīk māte, 
otram meita, trešam kleita. Pēc dievkal-
pojuma visi dalībnieki devās gājienā uz 
Svētku atklāšanu tirgus laukumā. Gā-
jienā nepiedalījos, kājas nav piemērotas.

Pēc atklāšanas pēcpusdienā re-
dzēju mūsu Oslo Ziemeļmeitu dejojam 
tirgus laukumā. Vakarā biju uz dzies-
muspēles Eslingena izrādi. Varens sa-
sniegums! Tikai ar četriem kopmēģi-
nājumiem 60 dalībniekiem no maliņu 
maliņām, pa lielākai daļai amatieriem 
no visām paaudzēm, tik lieliska, sa-
skanīga izrāde. Cepuri nost!!!

Sestdien plkst.12.00 koru koncerts 
Skanēt skan. Vietējā Eslingenas laik-

rakstā gandrīz visa 9. lapaspuse bija 
veltīta rakstam un bildēm par latviešu 
svētkiem, vakardienas gājienu un at-
klāšanas sarīkojumu tirgus laukumā. 
Bija arī minēts, ka atklāšanas sarīkoju-
mā vietējiem vācu pārstāvjiem katram 
bija dotas divas minūtes runas laiks.

To diemžēl pirms koncerta rīkotāji 
bija piemirsuši pateikt svētku patrone-
sei Vairai Vīķei Freibergai. Viņas uz-
runa, manuprāt, varēja būt stipri īsāka. 
Jādomā par koristiem, kuriem visu lai-
ku jāstāv uz skatuves, un nav iespējas 
atpūtināt kājas. Mēs, klausītāji, sabrau-
kuši no maliņu maliņām jau visumā zi-
nām, ko gaidām un kas notis, tas mums 
nav jāizskaidro. Koncerts bija plašs un 
daudzpusīgs, diriģentiem mainoties no 
dziesmas uz dziesmu. Ņemot vērā to, 
ka visiem dziedātājiem nebija vietas 
uz skatuves, daļa dziedāja no balkona. 
Diriģenti stāvēja uz neliela paaugstinā-
juma vidus ejā ap sesto, septīto skatītā-
ju rindu. Vienā dziesmā diriģents Ivars 
Cinkuss bija tā ieņemts, ka ar visu spēku 
sita kāju pret zemi; bija varens blīkšķis. 
Man blakus sēdošā latviete uztraukti 
čukstēja: Kas tas par troksni? Teicu, ka 
diriģents stiprāk piesita kāju. Lieliskais 
koncerts ilga pāris stundas. Mārtiņa 
Brauna Saule, Pērkons, Daugava bija 
jāatkārto. Koncerta noslēgumā klausī-
tāji pateicās ar vareniem aplausiem.

Un tad bija jādodas uz Tautas deja 
uzvedumu Neckar Forum telpās. Tam 

Es arī biju Eslingenā
Piezīmes par Dziesmu svētkiem

Svētku gājiens.
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Svētku atklāšana pilsētas laukumā. Centrā Kultūras ministre Dace Melbārde.
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Turpinājums 7. lpp.Koru koncerts „Skanēt skan“.
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Svētku programma 16. jūnija rītā 
tika atklāta ar svinīgo dievkalpojumu 
Eslingenas Dienvidu baznīcā, kura 
bijusi nozīmīgs latviešu pulcēšanās 
centrs jau pēckara gados. Dievkalpo-
jumu vadīja pieci latviešu un viens 
vācu mācītājs, uzsverot latviešu tautas 
vienotību arī dažādās zemēs un likte-
ņos. Pēc dievkalpojuma notika dalīb-
nieku gājiens, kas, plīvojot Latvijas 
karogiem un skanot dziesmām, vijās 
caur Eslingenas ielām, kurās savulaik 
dzīvojuši un strādājuši latvieši. Svētku 
gājiens noslēdzās pilsētas tirgus lau-
kumā, pulcējot dalībniekus uz svētku 
atklāšanas koncertu. Svētku pirmā 
diena turpinājās ar uzvedumu Tikša-
nās ar Jāzepu Vītolu un deju kolektīvu 
uzstāšanos dažādās pilsētas vietās, bet 
vakarā notika viena no ilgi gaidītajām 
svētku kulminācijām – mūzikla, trim-
das latviešu stāsta Eslingena izrāde, 
kuru vairāk nekā deviņu mēnešu ilgu-
mā režisora Jāņa Mūrnieka vadībā ga-
tavoja 60 latvieši no septiņām valstīm. 
Mūzikla ievadvārdus teica tā mūzikas 
autore, ASV dzīvojošā komponiste 
Lolita Ritmane, bet pirms izrādes, 
vairāk nekā 900 skatītāju pilnā pilsē-
tas koncertzāle, godināja Eslingenas 
idejas autora Alberta Legzdiņa piemi-
ņu. Izrāde izpelnījās stāvovācijas un 
priekpilnas atsauksmes, ļaujot cerēt, 
ka 2018. gadā mūziklu Eslingena va-
rēs noskatīties arī skatītāji Latvijā.

Latviešu dziesmu un deju svētku 

programma Eslingenā tika ievadīta ar 
dievkalpojumu 16.  jūnija rītā Eslin-
genas Dienvidu baznīcā – vietā, kas 
jau kopš pēckara gadiem ir bijusi un 
arvien ir nozīmīgs latviešu pulcēšanās 
centrs. Dievkalpojumu vadīja arhibīs-
kaps emeritus Ernsts Elmārs Rozītis 
līdz ar četriem Vācijas latviešu drau-
džu mācītājiem un Eslingenas vācu 
draudžu mācītāju. Savās pārdomās par 
Dieva Gara klātesamību radošajā dar-
bā dalījās komponisti Lolita Ritmane 
un Mārtiņš Brauns. Dievkalpojumā 
izskanējušajai lūgšanai varat pievieno-
ties arī Jūs: https://www.youtube.com/
watch?v=M6e7Dzdpw10

Svētdien, 18. jūnijā, izskanot vīru 
koru koncertam ar komponista Mār-
tiņa Brauna piedalīšanos un folkloras 

kopu priekšnesumiem pilsētas lauku-
mā, Vācijas pilsētā Eslingenā noslē-
dzās latviešu rīkotie Eslingenas Dzies-
mu svētki, kuros ap 700 dalībnieki 
godināja 1947. gadā notikušo latviešu 
svētku 70. gadadienu un arī Vācijā 
sveica gaidāmo Latvijas simtgadi.

Plašajā trīs dienu programmā, pie-
daloties 700 dalībniekiem 33 latviešu 
kolektīvos no 11 valstīm, Eslingenas 
pilsētas iedzīvotāji un tās viesi tāpat kā 
pirms 70 gadiem varēja piedzīvot visu 
latviešu kultūras bagātību – dziesmas, 
dejas, teātra spēli, kino, amatniecību, 
tradicionālo dziedāšanu un dančus.

No latviešu evaņģēliski luteriskā 
Baznīcas Vācijā mājas lapas

http://www.baznica.de/

Esmu priecīgs, ka 
Dziesmu svētku Atklā-
šanas dievkalpojums 
16. jūnijā Eslingenā bija 
labi apmeklēts, un lai-
kam patiesi dalībniekus 
aizkustināja.

Es šoreiz biju moderators, kas vai-
cāja Lolitai Ritmanei un Mārtiņam 

Braunam par tematiku, kas viņus ra-
dīšanas procesā iedvesmo un kā viņi 
šo iedvesmu saprot attiecībā uz Dievu 
un Garu. Domāju, ka tieši tas uzrunāja 
daudzus dievkalpojuma dalībniekus.

Visi arī ar pozitīvu pārsteigumu 
uzņēmu to, ka draudzei dziedot ticības 
apliecības dziesmu Es ticu, ka no zvaig-
žņu stariem ir Dievam goda tronis celts 

(autors arhibīskaps Kārlis Kundziņš) 
meldiju To mīlestības spēku sveicu deju 
kolektīvu vadības dejoja valša ritmā. 
Sevišķi aizkustināja arī Lūcijas Garu-
tas Mūsu Tēvs un koris no mūzikla Es-
lingena – Kungs, mēs esam Tavi bērni.

Sirsnībā
LELBĀL arhibīskaps emeritus 

Elmārs Ernsts Rozītis

Sveicieni no Eslingenas!
No LELBĀL arhibīskapa emeritus Elmāra Ernsta Rozīša

Eslingenas Dziesmu svētku Atklāšanas dievkalpojums

Eslingenas Dziesmu svētku Atklāšanas dievkalpojums.
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vajadzēja sākties plkst.15.00. Jāsaka, 
ka no visiem sarīkojumiem vienī-
gi Atklāšanas dievkalpojums sākās 
paredzētā laikā. Visi pārējie ar gan-
drīz pusstundas nokavēšanos. Nezinu 
kādēļ. Var jau teikt, ja esam jau vai-
rāk nekā gadu gaidījuši, kas ir nieka 
pusstunda. Man tomēr patīk, ka sarī-
kojumi sākas paredzētā laikā.

Tautas deju uzvedums Latviešu 
danči bija vispusīgs un iespaidīgs. Biju 
pārsteigts par lielo bērnu un jauniešu 
grupu, kuri dejoja varen saskaņoti. 
Domāju, kā tādi knauķi, no dažādām 
zemēm kopā sanākuši, var tik saska-

ņoti dejot. Man blakus sēdoša latviete 
no Īrijas zināja, ka tie nav trimdas vai 
diasporas bērni un jaunieši, bet grupas 
no Rīgas. Tad sapratu, ka viņi ir visi 
kopā visu laiku dejojuši, visi kā viens, 
jauniešu primadonnas tik graciozi 
mācēja savus bruncīšus pieturēt. Ne-
sapratu, kādēļ tautas deju noslēgumā 
vēl kora dziedāšana? Tikko jau pirms 
dažam stundām bija kora koncerts. Iz-
rādījās, ka beigās notika visu darītāju 
kopēja sumināšana un puķu pasnieg-
šana visiem diriģentiem, tautas deju 
kopu vadītājiem un tā joprojām. Nedo-
māju, ka tas ir sevišķi gudri. Cilvēku 
aplaudēšanas spējai ar ir zināmas robe-
žas, un, ja sumināmie ir tik daudzi, tad 
neizbēgami ar laiku aplausi kļūst šķid-

rāki, un tas nav patīkami saņēmējiem.
Domāju, ka labāk ir, ja teātra izrā-

dei ir savs noslēgums, koru koncertam 
savs un tautas dejām – savs. Laika gai-
tā esmu bijis Dziesmu svētkos, Dzies-
mu dienās, Kultūras dienās, kā nu vi-
ņas katrreiz sauc – Anglijā, Beļģijā, 
Vācijā, Zviedrijā, Austrālijā un Kanā-
dā, bet nekur neatceros tik garu kopīgo 
noslēgumu, bet varbūt man atmiņa viļ.

Manas piezīmes nav domātas kā 
kritika. Visu cieņu visiem rīkotājiem, 
darītājiem, dziedātājiem, dejotājiem, 
visiem, visiem. Jūs esat veikuši zirga 
darbu, un iznākums ir vienreizējs un 
lielisks. Sirsnīgs paldies visiem!!!

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Es arī biju Eslingenā
Turpinājums no 6. lpp.
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10., 12., 13. un 15. maijā Sidnejas 
Opernama koncertzālē bija koncerti, 
kuros Sidnejas Simfoniskais orķestris 
atskaņoja Riharda Vāgnera uvertī-
ru operai Riencī, Sergeja Prokofjeva 
1. vijoļkoncertu un Pētera Čaikovska 
Patētisko – 6. simfoniju.

Pie diriģenta pults bija Latvijas Na-
cionālā simfoniskā orķestra mākslinie-
ciskais vadītājs un galvenais diriģents 
Andris Poga; soliste – Baiba Skride.

Piedāvāju lasītājiem interviju ar 
Andri Pogu.

Ilze Nāgela: Apsveicu atkal Aus-
trālijā! Zinu, ka neesi te pirmo reizi, 
bet kā diriģents – vai pirmo reizi? 

Andris Poga: Jā, kā diriģents vie-
sojos Austrālijā pirmo reizi un Sidne-
jas Opernamā diriģēju pirmo reizi.

IN: Cik mēģinājumi bija pirms 
šiem četriem koncertiem?

AP: Mēģinājumi bija 2 dienas, un 
ģenerālmēģinājums koncerta dienā; 
tā ir diezgan ierasta prakse pasaulē. 
Grafiks, protams, ļoti intensīvs, un 
jāizplāno tā, lai laiks būtu maksimāli 
produktīvi izmantots. 

IN: Vai ir jau agrāk bijusi sadar-
bība ar Sidnejas Simfonisko orķestri? 
Sidnejas koncertu publika?

AP:  Ar Sidnejas orķestri tiekos 
pirmo reizi, un tagad varu droši teikt – 
tas pieder pie pasaules izcilajiem or-
ķestriem. Ļoti profesionāls un arī at-
saucīgs.

Publika bija ļoti atsaucīga. Man 
personīgi traucē, ja publika sāk aplau-
dēt pirms Pētera Čaikovska 6. simfo-
nijas noslēguma daļas vēl vai nepatī-
kamāk, ja sāk čukstus apsaukt ar tos, 
kas aplaudē. Sidnejā to nepiedzīvoju.

IN: Repertuārs; kas to izvēlas? Vai 
Tu nosaki to, ko diriģēsi, vai Tevi ai-
cina diriģēt jau konkrētu, iepriekš sa-
stādītu programmu? Vāgners, Prokof-
jevs, Čaikovskis, – komponisti, kuru 
darbus dzirdēja Sidnejas publika. Vai 
tā bija Tava izvēle?

AP: Repertuārs parasti tiek izvē-
lēts diskusijā. Orķestra menedžments, 
protams, vienmēr cenšas plānot ļoti 
balansētu sezonu ar dažādu mūziku, 
savukārt, mākslinieki bieži vien vēlas 
no savas puses piedāvāt to, kas pado-
das vislabāk.

Arī šī programma tapa diskusi-
jā; programmas pirmā daļa (Vāgnera 
Rienci uvertīra un Prokofjeva 1. vi-
joļkoncerts ar Baibas  Skrides solo) 
bija orķestra mākslinieciskās vadības 
ideja, savukārt, Čaikovska Patētiskā – 
bija viens no maniem piedāvātajiem 
variantiem koncerta otrajai daļai.

IN:  Vai esi bieži sadarbojies ar 
Baibu Skridi, kuras priekšnesumu jau 
vairākkārt esam baudījuši Austrālijā?

AP: Ar Baibu sadarbojamies diez-
gan regulāri jau vairāku gadu garumā. 
Šosezon šī ir jau trešā reize.

IN: Tev ir savs 
orķestris, ar kuru 
strādā pilnu laiku. 
Vai bieži tiec aici-
nāts uz dažādām 
pasaules malām 
kā viesdiriģents, 
kā, piemēram, ta-
gad uz Sidneju?

AP:  Jā, esmu 
Latvijas Nacio-
nālā simfoniskā 
orķestra māksli-
nieciskais vadītājs 
un galvenais diri-
ģents.

Mans viesdi-
riģenta grafiks ir aizpildīts vairākus 
gadus uz priekšu; valstis un pilsētas ir 
dažādas, un tas ir interesanti, jo man 
patīk ceļot, būt kustībā.

Nākamajā sezonā, piemēram, 
daudz viesošos Vācijā (Berlīnē, Štut-
gartē, Ķelnē, Drēzdenē), Austrijā 
(Vīnē, Insbrukā), Francijā, Itālijā, arī 
vairākās Skandināvijas valstu pilsētās 
(Zviedrijā, Norvēģijā), tāpat arī tādās 
akadēmiskajai mūzikai zināmā mērā 
eksotiskās valstīs kā Turcija un Ķīna.

IN: Uzsākot darbu ar orķestri, ar 
kuru iepriekš neesi strādājis: vai jūti, 
ko grib, ko var un spēj mūziķi? Kā iz-
dodas viņus pārliecināt par to, ko tieši 
Tu vēlies ar šo skaņdarbu pavēstīt? Vai 
nekad nav bijušas valodas barjeras? 
Ja ir, tad kā izlīdzies tādos brīžos?

AP:  Protams, pirmo reizi tieko-
ties ar nepazīstamu orķestri, pirmā 
pusstunda paiet, cenšoties saprast un 
sajust orķestra identitāti un muzicēša-
nas veidu, pēc tam – vai nu izveido-
jas, vai neizveidojas saikne. Valodas 
barjera parasti ir relatīva, jo orķestra 
mūziķiem pārāk nepatīk, ja diriģents 
daudz runā; viņi ir orķestrī, lai spēlē-
tu, bet diriģents, lai viņus vadītu, pār-
liecinātu, rezultātu vairāk panākot ar 
žestiem, sejas mīmiku, un iedvesmo-
tu. Ja kaut kas jāizstāsta, pārsvarā var 
izlīdzēties ar itāļu mūzikas terminiem, 
kuri ir universāli un saprotami katram 
mūzikas profesionālim. Valodas barje-
ru laikam krasāk esmu izjutis Āzijas 
valstīs – Ķīnā un Japānā.

IN:  Esi diriģējis tagad daudzās 
pasaules malās; vai vari pateikt, cik 
tieši? Cik valodas pārvaldi? 

AP: Valstis neesmu gan skaitījis, 
bet to ir tiešām daudz; no visiem pa-
saules kontinentiem neesmu diriģējis 
tikai Āfrikā un Dienvidamerikā. Ar 
valodu skaitu gan nav pārāk spoži – 
mana dzimtā valoda, protams, ir lat-
viešu; diezgan brīvi runāju angliski un 
krieviski, kā arī nepieciešamības ga-
dījumā varu saprasties vācu un franču 
valodās. Bet mēģinājumos tomēr vis-
biežāk lietoju angļu valodu.

IN:  Viegli vai grūti apgūt jaunu 

valodu?
AP: Viennozīmīgi – man grūti. 

Domāju, ka vieglāk ir iemācīties bēr-
nībā, kā arī ilgstoši uzturoties, dzīvo-
jot svešvalodas vidē.

IN: Ja būs uzaicinājumi, vai vē-
lētos braukt atkal diriģēt orķestrus 
Austrālijā – Sidnejā, Melburnā, Ade-
laidē...?

AP:  Jā, protams! Man Austrālija 
ļoti patīk. Esmu šeit jau trešo reizi. 
Visiem Latvijā, kas reiz sapņo šeit 
nokļūt, bet kam šķiet, ka tas joprojām 
ir gandrīz vai nepārvarami sarežģīti, 
saku, ka pasaule paliek arvien mazā-
ka tādā nozīmē, ka ceļošanas iespējas 
mūsdienās ir arvien vienkāršākas un 
kļūst arī pieejamākas tīri finansiāli.

IN: Vai varu Tevi lūgt iepazīstināt 
ar sevi? Kāds ir bijis Tavs ceļš mūzikā?

AP: Man ceļš mūzikā sākās Pāvu-
la Jurjāna mūzikas skolā, kur mācījos 
trompetes spēli, pēc tam sekoja Jāze-
pa Mediņa Mūzikas vidusskola (tolaik 
saukta par mūzikas koledžu), pēc tam 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mija – trompete un pēc tam diriģēšana. 
Esmu studējis arī ārzemēs (Vīnē), kā 
arī filozofiju Latvijas Universitātē.

IN:  Kā nonāci pie diriģēšanas? 
Kad saprati, ka diriģēšana ir uz palik-
šanu?

AP:  Diriģēšana mani interesēja 
jau no trīspadsmit, četrpadsmit gadu 
vecuma, jo Jurjāna Mūzikas skolā bija 
tolaik Latvijā vienīgais skolēnu sim-
foniskais orķestris, un spēlēšana tajā 
mani ārkārtīgi aizrāva un fascinēja, 
tāpat arī diriģents kā profesija, un tas, 
ka, kaut arī neko pats nespēlējot, vari 
mainīt orķestra skanējumu, komunicē-
jot caur žestiem un enerģētiku.

To sapratu, protams, tikai kriet-
ni vēlāk, tomēr interese radās jau ļoti 
agrā vecumā. Pašlaik vairs nevaru ie-
domāties, ka varētu darīt kaut ko citu. 
Diriģēšana, tā tomēr nav tikai profesi-
ja, tas ir dzīvesveids.

IN: Liels paldies par interviju, 
paldies par tai ziedoto laiku; lai skan!

15.05.2017., Sidnejā
Laikrakstam „Latvietis“

Intervija – Andris Poga
LNSO galvenais diriģents vada Sidnejas Simfonisko orķestri

Ilze Nāgela un Andris Poga Sidnejā.
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Kopš 2012. gada, ar Latviešu 
Centra Minsterē (LCM) atbalstu, 
aktīvi un radoši rosās LR Kultūras 
ministrijas un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas finansēta lasīšanas vei-
cināšanas projekta Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija dalībnieki. Prog-
rammas mērķis ir lasītprasmes vei-
cināšana, diskusijas par grāmatām, 
augstvērtīgas literatūras izplatības 
sekmēšana.

Katru gadu LCM lasīšanas pro-
jekta ietvaros ir realizētas dažādas 
interesantas un lietderīgas idejas: 
lasītāji ir iepazinušies ar vietējo bib-
liotēku, Zentas Mauriņas, Kostantīna 
Raudives, Jāņa Jaunsudrabiņa piemi-
ņas muzejtelpām, radījuši paši savu 
stāstu un ilustrāciju grāmatu Es un 
mana Latvija, veicinājuši interesi par 
literatūru.

Latviešu Centrs Minsterē jau iz-
senis bijis aktīvs kultūras vēstnesis. 
Uzsākot šī gada žūrijas darbu, da-
lībnieki ir realizējuši projekta koor-
dinatores Dinas Krastiņas sen lolotu 
ideju – dāvājuši savai grāmatai vēl 
vienu mūžu, izveidojot Latviešu Cen-
trā atvērto grāmatu skapi. Turpmāk, 

lai lasītu grāmatas, nebūs tās obligāti 
jāpērk vai jādodas uz bibliotēku, jo 
nu, neatkarīgi no LCM darba laika, 
grāmatas varēs aizņemties no brīvi 
pieejama grāmatu skapja. Ikviens var 
atnest savas personīgās izlasītās grā-
matiņas, ievietot tās plauktos un izvē-
lēties sev tīkamu grāmatu no grāmatu 
skapja, bez maksas. Lai arī viss no-
tiek anonīmi, dalībnieki lūgti ierak-
stīt vēlējumu savā grāmatā vai Viesu 
grāmatā, kura būs pieejama grāmatu 
skapī.

Ar neviltotu dāvināšanas prieku 
un sirsnību pirmās grāmatas atvēr-
tajam grāmatu skapim 2017.  gada 
8.  jūlijā  dāvāja Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas 2017 dalībnieku ģi-
menes un LCM valdes priekšsēde 
M. Rācenāja.

Ikviens aicināts apciemot Latvie-
šu Centru Minsterē, dalīties ar savu 
grāmatu, lasīt latviešu valodā, kā arī 
līdzdarboties lasīšanas veicināšanas 
žūrijas projektā.

Citējot Z. Mauriņu: „Prieks ir iz-
starot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums 
pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai 
māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir 

kāds, kas to saņem.“
Dina Krastiņa

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 
koordinatore Minsterē

14.07.2017.
Laikrakstam „Latvietis“

Jau padzīvojuši gan-
drīz divus mēnešus Lat-
vijā, sāka gribēties atkal 
dziedāt korī. Būdams 
vecais veserietis, mek-
lēju vīru kori un pēc 
Ivara Cinkusa padoma, 
pieteicos kā tenors viņa 

sievas Lorijas vadītajā Senā Kursa 
koncertuzvedumā, kam bija plānots 
notikt pēc 3 nedēļām (8. jūlija vaka-
rā Ventpils Jūras svētkos). Tur pieda-
līšoties vīru koris ar pārstāvjiem no 
Gaudeamus, Prezidija Konventa vīru 
kora un Ventspils vīru kora. Kad mi-
nēja, ka režisors būs Uģis Brikmanis, 
tad kļuva skaidrs, ka šis būs īpašs un 
nevis tradicionālais kora koncerts. 
Pēc Pagānu gada grāmatas uzvedu-
ma Melburnas Kultūras dienās, biju 
gatavs uz visu ko.

Pa nākamajām divarpus nedēļām 
Rīgā intensīvi mēģinājām; pie mums 
Rīgas kinostudijā arī pievienojās 
ventspilnieki un muzikanti. Ar sa-
vām tumšajām ādas jakām un baltiem 
tautiskiem krekliem sākām iejusties 
gan vikingu, gan kuršu lomās. Izai-
cinājums bija liels, jo režisoram bija 
jāizdomā kā 22 vīri katrs ar savu 
mikrofonu pie vada varēs pārvieto-
ties pa skatuvi un kāpt vikingu laivā, 
lai rezultātā nesanāktu mikrofonu 

spaghetti. Pati vikingu laiva ceļo-
ja no Daugavas upes Ikšķilē uz lielo 
Ventspils Promenādes skatuvi, un 
mēģinājumos bija jāiztēlo kustības ap 
saliktiem krēsliem, kas veidoja laivas 
formu.

Iepriekšējā vakarā pirms uzdevu-
ma varējam beidzot ieraudzīt mūsu 
vikingu laivu un iepazīties ar skatuves 
iespējam. Ar solistiem un muzikan-
tiem mēģinājām līdz agram rītam un 
ar pilnu klapi dziedājām pie Armanda 
Alkšņa roksāgas mūzikas. Kā pirma-

jam tenoram man bija jāstāv laivas 
vidū pie masta un pat palaimējās sist 
alus kausus ar solistiem.

Ir pienācis sestdienas vakars, 
plkst. 22.00, un pie skatuves piebrauc 
vairāki motociklisti (bikies) no Curo-
nians un Livonia klubiem un rūc pilnā 
skaļumā; – viņi arī daļa no mūsu uz-
veduma!

Sākās Senā Kursa roksāga!
Arnis Gross

Laikrakstam „Latvietis“

Kuršu vikingu roksāgā Ventspilī
Veserietis „Senās Kursas“ roksāgā

Roksāga „Senā Kursa“. Pirmā rindā centrā Arnis Gross.
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Atvērtais grāmatu skapis Latviešu centrā Minsterē
Ikviens varēs brīvi grāmatas nodot un saņemt

Atvērtais grāmatu skapis Latviešu 
centrā Minsterē.
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Kad plānoja Ciemu, 
savas zināšanas, darbu 
un laiku ziedoja Emīli-
ja  Špilberga. Viņa bija 
studējusi dārzniecību, 
tikai savos plānojumos 
nebija tālredzīga. Tagad 
viņas paredzētos dār-

zus rotā skaistas mājiņas. Tajā tālajā 
pagātnē mums bija tikai galvenā ieeja 
ar diviem atzarojumiem. Dārznieces 
plānā bija plašs tukšs lauks, kura šo-
dien sen vairs nav, un nu jau labu laiku 
Emīlija kopj debess dārzus...

Viņa bija domājusi ietvert vairāk 
eiropeiskus kokus un krūmus, lai būtu 
mājīgāk latviešiem iedzīvoties. Mums 
dārzā vēl šodien ir milzu ozoli vienā 
vietā pat trīs tuvu kopā. Zīles rudeņos 
noklāj visu iebraucamo ceļu. Kad sāk 
mest lapas, tad jāpiecieš mazas neērtī-
bas, jo to tad ir ļoti, ļoti daudz.

Esam zaudējuši dažus bērzus, bet 
tie, kas ir izcietuši sausumu, veido 
skaistu bērzu birzi. Kaut arī mums pa-
šiem Ciemā ir sava ūdens tvertne, un 
dārzs top regulāri laistīts, tomēr daži 
no tiem neizturēja. Kur nu vēl ceriņi, 
ievas, jasmīni; visi prasa kopšanu un 
uzmanību.

Kad nāk pavasaris, mūsu dārzā 
var redzēt neskaitāmu šķirņu un krāsu 
rozes. Citreiz pat elpa aizraujas, skato-
ties uz tām krāšņām ziedlapām.

Es tagad sēžu vienā no uzgaidā-
mām telpām un pa logu skatos uz 
strūklaku, kurai visapkārt ir daudz 
šķirņu paparžu. Katrā stūrī ir kaut kas 
savādāks, ja meklē mieru, apsēdies un 
aizklīsti sapņos tālu, tālu.

Es rakstu par Latviešu Ciema ap-
rūpes namu, bet kur nu vēl savrupmā-
jas ar to īpašnieku izvēlētām puķēm un 
košumkrūmiem?

Mums Ciemā ir tikai viena skaista 
liepa, izskatās, ka tai vieta bija izre-
dzēta jau Ciemu plānojot. Tai domāts 

skaists trīsstūrītis starp sētām, apkārt 
nav neviena cita stāda ar ko sacensties 
ziedu laikā. Es tikai vēlētos daudz vai-
rāk solu dārzā, lai varētu apsēsties un 
apbrīnot krāšņo dabu. Katrā otrā mā-
jas dārziņā var redzēt citronkoku, ma-
zāk ir apelsīnu vai citu citrusa koku. 
Kas var būt garšīgāk, kā piespiest 
svaigu sulu klāt ledus aukstam ūdenim 
karstā laikā?

Lai kurā gada laikā izej laukā no 
mājas, dārzos var redzēt kādu krūmu 
ziedot. Vēl tie visi sīkie un lielākie 
stādi, kas sedz kailo zemi puķu dobēs, 
katram ir savs skaistums un neparas-
ta zieda forma. Kaut arī bez ziedu vai 
lapu rotājuma ir nomierinoši skatīt 
kailos bērza zarus, lokoties maigā vēja 
plūsmā. Nezinu, kāpēc Eiropas egles 
neizdodas te kārtīgi ieaudzināt. Lai 
cik tā liela vai maza, tomēr neizskatās 
pēc Ziemassvētku eglītes, kāda tā bija 
agrā bērnībā.

Mums ir ne tikai eiropeiski augi, 
bet arī tādi, kas aug karstās zemēs, 
kā lielie hibiskusu ziedi un vēl daudzi 
citi. Arī eikaliptu stumbri, kuri ir stā-
dīti gar ielas malu, izskatās neparasti. 
To sveķi tek gar stumbru un ir melni, 
saulē spīdoši. Sveķi notek lāstekās un 
ir tik trausli. Klāt pienākot un apska-
tot, sveķi, saules apstaroti, ir apbrīnas 
pilni.

Ir arī daži eikalipti ar baltiem 
stumbriem, bet to te ir mazāk. Vienī-
gā nelaime ir tā, ka tie nezin, ka lapas 
jāmaina vienreiz gadā un zināmā gada 
laikā. Kad uzpūš vējš, tās lido un nosē-
žas dārziņos, puķu dobēs un ceļmalās. 
Lapu ir ļoti, ļoti daudz, jo mūsu ciems 
ir jau 30 gadus vecs, un nu arī šie koki 
ir tikpat veci.

Es no savas mājiņas skatos pāri ie-
lai citu cilvēku dārzos. Arī krūmi va-
sarā ir dažādās krāsās – zaļā un var būt 
arī neskaitāmos citos toņos. Vienam ir 
gaiši zaļas, gandrīz, dzeltenas lapas, 

blakus tam ir gandrīz bronzas krāsā. 
Tie visi kopā sastādīti un, vējā kusto-
ties, izveido kādu gleznu.

Privātmājās mums ir savrupi pie-
mājas dārziņi, mājas priekšā tikai do-
bes, ja to saimnieks vēlas. Citam tas ir 
lielāks, citam mazāks, tas ir atkarīgs 
no tā, kā mājiņa ir tikusi būvēta. Daži 
ir izveidojuši mājas priekšā skaistu 
puķu dobi. Tur ir redzamas dažādas 
puķes it kā kaimiņi sacenstos – kuram 
ir skaistākas? Kuram mugura ir par 
stīvu vai arī slinkums piemeties, ieliek 
tikai krāsainas plāksnītes, ērtu krēslu, 
galdiņu, kur var uzlikt glāzi, sēdi un 
skaties, cik skaistas puķes ir kaimi-
ņam. Pašam nav ne pirkstu jākustina, 
visu ir izdarījuši čaklākie. Savos pie-
mājas dārzos citi stāda visādas zālītes, 
ko var pielikt pie zupas. Katrs darbojas 
pēc savas patikas.

Nezinu, ko vēl varētu jums pa-
stāstīt par mūsu dzīvi Ciemā, gan jau 
nākošo reizi kaut ko izdomāšu. Tomēr, 
vēl jāpiemin, esmu priecīga, ka atnācu 
dzīvot Ciemā. Nāciet apskatīties un arī 
jums patiks Latviešu Ciemā!

Betija Plūme
Laikrakstam „Latvietis“

Esmu priecīga, ka atnācu dzīvot Ciemā
Nāciet apskatīties un arī jums patiks Latviešu Ciemā!

Citronkoks Latviešu ciemā.
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Iesniegtie ierosinājumi septembrī tiks izvērtēti, lai pēc 
tam ar personībām veiktu intervijas un veidotu grāmatu.

Pateicos, ja ir iespējams informāciju nodot tālāk!
Ilze Ķuse

Sabiedrisko attiecību un mārketinga galvenā speciāliste,
Jelgavas pilsētas domes administrācijas 

Sabiedrisko attiecību pārvalde,
Jelgavas pilsētas pašvaldība

Pretendenta pieteikums grāmatai 
„Jelgavnieki Latvijā un pasaulē“

Iesniegt sekojošo informāciju:
1. Izvirzītā pretendenta VĀRDS, UZVĀRDS, Dzimšanas 

dati, Kontaktinformācija (mob. Tālr., e-pasta adrese, so-
ciālo tīklu adrese (links)), ja zināms.

2. Pretendenta SAISTĪBA AR JELGAVU (dzimis\skolo-

jies\profesionāli darbojies, u.c. svarīga informācija, de-
talizēti to aprakstot).

3. Pretendenta NODARBOŠANĀS\PROFESIJA (var būt 
vairākas).

4. PĀRSTĀVĒTĀ NOZARE: kultūra un māksla; sports; 
izglītība un zinātne; reliģija; ģimene; politika; uzņēmēj-
darbība; medicīna (T.SK. veterinārmedicīna); CITS (no-
rādīt).

5. IEGULDĪJUMS, KAS PADARA ŠO PERSONĪBU IZ-
CILU LATVIJAS UN\VAI PASAULES MĒROGĀ (sva-
rīgākie sasniegumi, apbalvojumi, veikums vai cita svarī-
ga, attiecināma informācija un fakti).

6. ĪSA PRETENDENTA BIOGRĀFIJA (informācija par 
dzīves gājumu).

7. PIETEICĒJS (VĀRDS, UZVĀRDS, KONTAKTIN-
FORMĀCIJA: e-pasta adrese, tālruņa numurs). Ar Jums 
nepieciešamības gadījumā sazināsies, lai iegūtu papildus 
informāciju par izvirzīto personību.

Paldies par jūsu atsaucību un ieguldījumu grāmatas Jel-
gavnieki Latvijā un pasaulē tapšanā!  ■

„Jelgavnieki Latvijā un pasaulē“
Turpinājums no 1. lpp.
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Labdien!
Saņēmām grāmatu 

kasti. Sirsnīgs paldies! 
Mūsu muzejapvienības 
bibliotēka top bagātīga, 
ļoti noderīgas grāmatas 

pa šiem gadiem esam saņēmuši.
Vēl gribēju pastāstīt, ka šogad vie-

nu no sūtītajiem Kārļa Skalbes Rakstu 
komplektiem uzdāvinājām Mairai Asa-
rei, Vecpiebalgas vidusskolas 12. klases 
absolventei izlaidumā. Maira ir fantas-
tiska meitene, viņa ļoti daudz mums 
Saulrietos palīdz savā brīvajā laikā. (Lai 
gan pat nezinu, kur viņai tas laiks rodas, 
jo ir ļoti aktīva un daudzpusīga, darbojas 
sākot ar jaunsargiem un beidzot ar sko-
las parlamentu, 2 reizes beigusi mūzikas 
skolu un skolu beidza kā izcilniece).

Muzejā viņa ir gan vadījusi pasāku-
mus un ekskursijas, gan spēlējusi klavie-

res un saksofonu pasā-
kumos. Tādēļ gribējām 
viņu kā īpaši sveikt. Liels 
paldies par šādu iespēju. 
Kārļa Skalbes raksti ir la-
bākā ceļamaize.

Fotogrāfijā redza-
ma Maira pie Saulrietu 
klavierēm, blakus stāv 
viņas klasesbiedrene 
un arī Kārļa Skalbes un 
Saulrietu liela cienītāja; 
sirsnīga meitene, kura arī 
muzejā kādreiz palīdz, – 
Diāna Tunte un mazā 
meitene ir mana meita Lizete Rudzīte. 
Uz klavierēm – no Austrālijas nākušie 
Kārļa Skalbes raksti.

Bilde ir no Kārļa Skalbes 
135. dzimšanas dienas pasākuma 
Saulrietos 2014. gadā. Meitenes izau-

gušas (Lizete gan vēl ies tikai 4. kla-
sē), izaugušas ar Skalbi, un tas visām 
paliks kā īpašais Dzejnieks.

SIRSNĪGI SVEICIENI!
Līva Grudule

Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre“

Grāmatas tiek sūtītas uz Latviju
Ar LAAJ atbalstu

rovīzijas gada koris iekļausies Eirovīzi-
jas konkursu saimē, kuras galvgalī ir labi 
zināmais Eirovīzijas Dziesmu konkurss. 
Konkurss Eirovīzijas gada koris 2017 
notiks Nāciju Grand Prix Rīga 2017 un 
3. Eiropas koru olimpiādes ietvaros, ko 
rīko INTERKULTUR sadarbībā ar LIVE 

RIGA. Uz šo pasākumu Rīgā ieradīsies 
vairāk nekā 150 kori no visas pasaules.

Ikvienam interesentam būs iespēja 
ne tikai pie Latvijas Televīzijas ekrā-
niem, bet arī klātienē sekot līdzi koru 
sacensībai; Biļešu paradīzes kasēs un 
internetā www.bilesuparadize.lv tur-
pinās biļešu tirdzniecība uz konkursu.

Eirovīzijas gada koris 2017 dalībnie-
ki ir gan savās valstīs, gan starptautiskos 

konkursos godalgoti amatieru kori. Plašā-
ka informācija: http://eurovisionchoir.tv/

Dace Jansone
Latvijas Televīzijas 

Komunikācijas direktore
Ilze Salna

Sabiedrisko attiecību vadītāja 
„Nāciju Grand Prix Rīga 2017“ un 

„3. Eiropas koru olimpiāde“
11.07.2017.

„Eirovīzijas gada koris 2017“
Turpinājums no 1. lpp.

Jau vairākus gadus LAAJ (Latvie-
šu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlan-
dē) ir atbalstījusi grāmatu sūtīšanu no 
Austrālijas uz Latviju.

Arī šī gada sākumā no Melburnas 
tika nosūtītas 11 grāmatu kastes; adre-

sāti bija: Piebalgas muzeju apvienība 
Orisāre; Biedrība Latgaļu sāta & Cēsu 
Mākslas muzejs, Latvijas Okupācijas 
muzejs, Pastendes bibliotēka, Laucienes 
bibliotēka, Ērgļu arodskolas bibliotēka, 
biedrība Aleksandra Pelēča lasītava, 

Edvarta Virzas muzejam Billītes u.c.
Sazinoties ar grāmatu saņēmējiem 

Latvijā, esam saņēmuši arī pateicības 
vēstules. Arī šogad īsi pirms Jāņiem 
tādas saņēmām. Lūk, dažas no tām.

Ilze Nāgela

Lasītājas vēstule
Izaugušas ar Skalbi

Maira Asare pie „Saulrietu“ klavierēm 2014. gadā. 
Stāv Diāna Tuntte, sēž Lizete Rudzīte.

Lasītāja vēstule
„Aleksandra Pelēča lasītava“ saņem grāmatas no Austrālijas

Biedrība Aleksandra Pelēča lasīta-
va pateicas par vēsturiskas informācijas 
grāmatu sūtījumiem no Melburnas, ko 
saņēmām īsi pirms Jāņiem. Zinām, ka 
līdzīgas grāmatu pakas atsūtītas arī Lau-
cienes un Pastendes bibliotēkām. Grā-
matu dubultos eksemplārus vienmēr pie-
dāvājam saviem sadarbības partneriem. 
Biedrība A. Pelēča lasītava ir bezpeļņas 
sabiedriska organizācija. Lasītavai nav 
algotu darbinieku, visus darbus veicam 
bez atlīdzības. Saimnieciskās darbības 
rezultātā gūtos ienākumus izlietojam 
organizācijas tehniskā nodrošinājuma 
iegādei un jaunu projektu īstenošanai.

Jaunākais mūsu izdevums ir divu 
gadu laikā ar domubiedru un Talsu 
pašvaldības iestāžu atbalstu sagatavo-
tā un izdotā grāmata Talsu namu stās-

ti. Grāmatu atvērām Talsu pilsētas tie-
sību iegūšanas 100. jubilejā 2017. gada 
15. aprīlī Talsu muzejā. Grāmata in-
formē par Talsu namīpašniekiem un 
pilsētas veidošanās vēsturi. Tur atro-
dami līdz šim nepublicēti fotoattēli un 
unikāli dokumentu materiāli.

2016. gadā izdevām arhīvu pēt-
nieces Daces Alsbergas un Zigurda 
Kalmaņa sagatavoto grāmatu Talsu 
patērētāju kooperatīvi. Uzskatām to 
par nozīmīgu darbu tādēļ, ka Latvijā 
mūsdienās nav publicētu pētījumu par 
patērētāju kooperatīvu vēsturi.

Lasītavā 2012. gadā izdotā Jura Jan-
koviča grāmata Spīta krustceles. Stāsts 
par padomju režīma dzīves augstskolu 
pārtulkota un izdota arī krievu valodā, 
nogādājot šo izdevumu Krasnojarskā, 

kur autors ieguva augstāko izglītību. No 
zemē ieraktas barakas Hantaikas apmet-
nē Jeņisejas krastā, kur pirmajā izsūtīju-
ma gada ziemā nomira badā lielākā daļa 
izsūtīto Pievolgas vāciešu, Juris, patei-
coties savai enerģijai, neatlaidībai un 
gribai mācīties, spēja kļūt par pilsētbūv-
niecības inženieri. Mūsdienās cienīja-
mais kungs dzīvo Rīgā un priecājas par 
mazmeitas – operdziedātājas Marinas 
Rebekas panākumiem uz pasaules oper-
namu skatuvēm. Grāmata ir tulkota an-
gļu valodā un, iespējams, iznāks Latvijā. 
Latviešu izdevums bez maksas lejuplā-
dējams mājas lapā pelecalasitava.lv

Zigurds Kalmanis
biedrības „Aleksandra Pelēča 

lasītava“ pārzinis
Laikrakstam „Latvietis“
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Šodien es uz sarunu 
gaidu pazīstama trim-
das bērna bērnu, proti, 
Ulda Kariņa jaunāko 
meitu Ingrīdu. Tagad 
viņa ir četru bērnu mā-
miņa, un turpat jau div-
desmit gadus ir Andra 

Bērziņa kundze. Arī ar viņu esmu jau 
iepazinusies, jo vairākas reizes esmu 
bijusi uz bijušo trimdinieku draudzes 
dievkalpojumu. Viņas vīrs – Andris 
Bērziņš tur ir draudzes priekšnieks, 
un viņa ir svētdienas skolas skolotā-
ja. Citiem vārdiem sakot, Bērziņu ir 
viena fantastiska ģimene, un es esmu 
priecīga, ka man ir izdevība ar Ingrīdu 
iepazīties tuvāk, bet tagad ķeršos pie 
tā, ko viņa stāsta man pati.

„Es esmu Ingrīda  Kariņa-Bēr-
ziņa; esmu dzimusi 1971. gadā Pēte-
ros un es esmu dzimusi ļoti neparastā 
latviešu ģimenē. Neparastā tāpēc, ka 
mans tēvs ar abām māsām un vecā-
kiem visi bija kopā vienā Amerikas 
mazpilsētā. Viņi visi bija bijuši kopā 
bēgļu gaitās Zviedrijā un pēc tam visi 
nonāca vienā vietā Vilmingtonā, De-
lavērā. Bet viņi nebrauca kopā, katrs 
brauca atsevišķi un katrs brauca ar 
savu vīzu, tomēr Amerikā nonāca tai 
pašā vietā.

Kad es augu, man gan likās pats 
par sevi saprotams, ka mani brālēni, 
māsīcas, onkuļi, tantes un vecvecāki 
visi bija turpat tuvumā. Citām ģime-
nēm tā nebija. Bet tad, kad es uzaugu, 
un es sapratu, cik tā pasaule ir liela. 
Tikai tad es sapratu, cik tas ir nepa-
rasti. Tad, kad es uzaugu, es sapra-
tu, ka tas bija tā kā Salacgrīvas tēvs, 
mamma un viņu ģimene, un es esmu 
savā ģimenē tas jaunākais bērns un 
jaunākais arī no visiem brālēniem un 
māsīcām.

Mani vecāki iepazinās Zvied-
rijā un arī apprecējās Zviedrijā jau 
1956. gadā Tā kā viņi jau labu laiku 
bija precējušies, kad es piedzimu. 
Tēvs ir nācis no Salacgrīvas, no lī-
biešu dzimtas, no Karriņiem, kuru 
Latvijas laikā latviskoja par Kari-
ņiem. Viņi bija lībieši no abām dzim-
tas pusēm. Mana tēva dzimta pieder 
pie Vidzemes lībiešiem. Ir muzejs 
Ziemeļvidzemē, kur ir minētas devi-
ņas vai divpadsmit lībiešu dzimtas, 
kurās ciltskoki ir sazīmēti no kāda 
1600. gada, un mēs esam rados ar 
četrām no tām. Tā tēvs ir no turienes. 
Viņš Rīgā bija pirmo reizi savā mūžā 
ap 1941. vai 1942. gadu, kad bija aiz-
braucis ar tēvu uz tirgu vest graudus, 
jo kāpēc jāmaisās apkārt, ja tu dzīvo 
Salacgrīvā. Tēvs bija no saimnieku 
dzimtas.

Mana mamma ir cēlusies no Dam-
bekalniem. Viņas māte bija Irma 
Dambekalna, kas apprecēja Vītoliņu, 

kura brālis bija Rīgas prefekts – Jānis 
Dambekalns, kas savukārt bija precē-
jies ar Birutu Skujenieci, kas bija sla-
vena aktrise. Tai laikā bija baumas, ka 
viņai savulaik bijis romāns ar Raini. 
Dambekalni bija lībieši no Kurzemes – 
kuģu būvētāji. Tad nākamajā paaudzē 
bija man vecmāmiņa un viņas māsa, 
kuras bija ārstes, un vēl citas māsas, 
kuri bija astoņi kopā; bija skolotājas, 
bet vienīgais dēls bija Rīgas prefekts. 
Otra ģimenes puse bija kalpotāji no 
Pļaviņu puses.

Tā mani vecāki dzīvoja Stokholmā 
un astoņu gadus gaidīja uz iebraukša-
nas atļauju Amerikā, jo pēc Zviedrijas 
latviešu leģionāru izdošanas Padomju 
Savienībai, vectēvs domāja, ka Zvied-
rija nav droša. Tāpēc viņš pirmais pie-
teicās uz Amerikas vīzu kopā ar manu 
omammu; tad mans tēvs pieteicās un 
abas tēva māsas. Tātad, viņi visi līdz 
1961. gadam bija aizbraukuši, bet ne 
kopā.

Tā es uzaugu Vilmingtonā. Es 
augu tādā ļoti maziņā latviešu mik-
ro vidē, kur mums bija draudze, un 
visi ļoti turējās kopā. Šeit Latvijā no 
mūsu draudzes ir Ruta Zadziorska, 
kas bija mana latviešu valodas sko-
lotāja. Mūsu Vilmingtonas grupā bija 
arī citi ALA aktīvi cilvēki, kā Tāli-
valdis Bērziņš, Ojārs Vatvar, Baidiņš 
un citi. Mums bija pat pašiem sava 
teātra kopa, kurā mans tētis bija reži-
sors un mamma bija aktrise, un tikai 
gadiem paejot to novērtē, cik tas pa-
tiesībā bija skaisti. Dzīve bija daudz-
šķautnaina.

Savā skolā es biju vienīgais latvie-
šu bērns. Mājās es spiestā kārtā runā-
ju latviski. Mana omamma nekad īsti 
angliski neiemācījās, un viņa mani 
daudz pieskatīja. Mājās bija latviska 
vide, un daudzus gadus vēlāk, kad es 
iepazinu Andri un kad mēs aizbrau-
cām pie viņa radiem uz Austrāliju, pie 
viņa tantes mājās izskatījās tāpat kā 
mūsējās. Tie paši tautiskie spilveni, 
līdzīga tipa gleznas, un tās pašas grā-
matas tādos pašos plauktos. Izskatījās, 
ka latviešu ģimenes trimdā veidoja ap 
sevi sev patīkamu vidi.

Man latviskā dzīve sākās Vil-
mingtonā latviešu skolā, kurā mēs bi-
jām septiņi bērni. Tad, kad tie septiņi 
bērni pajuka, jo trīs pārcēlās uz citu 
vietu, tad es braucu uz Filadelfijas 
skolu, kas ir kādus 40 km no Vilmin-
tonas. Mana nākošā latviešu izglītība 
bija 8 vasaras Katskiļu Bērnu nomet-
nē. Brālis un māsa bija kādus 7 ga-
dus vecāki, un tur jau bija audzēkņi. 
Mana mamma bija vadītāja 9 un 10 
gadus vecām meitenēm. Kad mani tur 
aizveda, man bija tikai 4 vai 5 gadi, 
bet es biju ļoti patstāvīgs bērns. Mani 
vienkārši ieveda tai mītnē, un es tur 
dzīvoju bez liekas vadības un palīdzī-

bas. 
Toreiz man tas neko lielu nepati-

ka, bet tagad, kad man ir pašai bērni, 
tad es saprotu arī mammu, jo mēs dzī-
vojām pilsētā. Un mana mamma bija 
augusi kaut kur laukos vai pie jūras, 
pie radiem vai mežā, jo viņa tēvs bija 
mežzinis. Mana mamma jau no 12-13 
gadu vecuma brauca tēvam līdzi. Tā-
pēc mammai likās, ka svarīgākais, ko 
viņa mums var dot, ir vasaras svaigā 
gaisā.

Tagad es skatot uz to, kādās no-
metnēs mani bērni ir bijuši. Tā Katski-
ļu nometne bija ārkārtīgi labi noorga-
nizēta. Šeit, kur mani bērni ir bijuši, 
kādreiz ir sajūta, ka viņi nav varējuši 
to dienu aizpildīt. Tad četras vasaras 
es biju Beverīnas Vasaras vidusskolā, 
un, kad to es beidzu, uz vienu gadu 
aizbraucu uz Japānu. Es iemācījos 
atsevišķus lietvārdus un tad tikai tos 
kaut kā viju kopā.

Pēc tam es aizbraucu uz Mins-
teres Latviešu vidusskolu, bet es jau 
biju uzņemta augstskolā. Minsterē 
bija cita gaisotne. Sociāli es neju-
tos tik ļoti labi, man likās, ka esmu 
tāda garlaicīgāka meitene. Bet es 
to gadu izmantoju, darot lietas, kas 
mani interesēja; es gāju uz vācu va-
lodas stundām vakaros, es iestājos 
volkschulē, es gāju uz visādiem kon-
certiem un teātriem, un kad bija brīv-
laiks, es aizbraucu uz Vīni un aizgāju 
uz operu.

Pēc Minsteres es izstudēju Jēlā 
vēsturi, bet tas bija tieši tad, kad 
Latvija atguva neatkarību. Es uzsā-
ku studijas 1990. gadā un pabeidzu 
1994. gadā. Pirmo reizi Latvijā biju 
1991. gadā. Iemesls kāpēc es nebi-
ju ātrāk tur bijusi, bija tas, ka mūsu 
ģimenē bija pietiekami tuvi cilvēki, 
kas bija izsūtīti. Manas vecmāmiņas 
māsu izsūtīja jau 1941. gadā, un viņā 
tūlīt jau pirmajā ziemā aizgāja bojā. 
Mana vecmāmiņa kopā ar savu māsu 
bija dibinājušas sieviešu korporāciju 
Varavīksne, un viņas bija apprecē-
jušas labākos draugus, viņu meitas 
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bija ļoti tuvas vecumā. Tā, ka tā bija 
vistuvākā māsa. Viņa bija paņēmusi 
savu sešgadīgo meitiņu līdzi uz Sibī-
riju. vecmāmiņas brālis bija nobeigts 
tepat Šķirotavā. Tāpēc mums bija 
zināms no citiem radiem, ka Rīgas 
radiem pēc Amerikas radu apciemo-
jumiem bija vienmēr bijušas kaut kā-
das nepatikšanas. Tāpēc mans tētis 
nebija īsti gribīgs savu jaunāko bērnu 
uz Latvju laist. Tāpēc es tur tiku tikai 
1991. gada augustā, un tas bija tieši 
pirms puča.

Bet kaut kādas sagadīšanās pēc es 
no Latvijas izlidoju tieši dienā, kad 
pučs notika. Es aizlidoju uz Angliju 
pie māsas. Es domāju, ka mani iespai-
doja tas, ka tu atbrauc, un viss ir tik 
iespaidīgi pelēks, veikali tukši, veika-
lu logi netīri, aizputējuši, un vakaros 
uz ielām tumsa. Viss bija ļoti drūms. 
Pirmā lieta, kad es ielidoju Rīgā, mēs 
aizbraucām pie radiem. Viņi stāstīja, 
ka ir notikusi avārija; tas bija vārds, 
ko es nekad nebiju dzirdējusi un nesa-
pratu, kas tas ir. Izrādījās, ka noticis 
kaut kas ar ūdens vadiem, un visam 
namam bija atslēgts ūdens. Es domā-
ju nabaga cilvēki, viņiem ir atbraucis 
ciemiņš, un mājā vispār nav ūdens. 
Brālēns Pēteris dabūja uz piekto stāvu 
nest spaiņu un spaiņus, lai būtu ar ko 
rokas nomazgāt.

Bet tad es atbraucu, un es teikšu, 
ka tie pirmie iespaidi bija tādi kā bija 
Salacgrīvā. Visi runāja tā, kā runāja 
mana omamma. Viņa nerunāja lite-
rārā latviešu valodā, viņa runāja tā 
kā runāja Salacgrīvā: „Es i’, es nau, 
viš i, viš nau,“ un tamlīdzīgi. Ļoti iz-
teikti. Viņa nekad nelietoja ģenitīvu, 
un skolā man tiešām man bija grūti 
iedomāties, kas tas ģenitīvs vispār ir. 
Omammas jaunākā māsa ļoti izska-
tījās pēc omammas. Kad viņi mani 
uzaicināja ciemos uz Ainažiem, mani 
nosēdināja virtuvē, un tad omammas 
dvīņu māsa arī bija gados un ar lielu 
mīlestību un trīcošām rokām atnesa 
šķīvi ar lielu mīlestību sagatavotām 
maizītēm un tad skatījās, vai es ēdīšu. 
Man tas likās tik ārkārtīgi sirsnīgi, 
bet vēlāk likās, ka lietas kļuva sarež-
ģītas.

Kad mans tētis auga Salacgrīvā, 
viņi bija kādi desmit brālēni un mā-
sīcas, kas visi bija dzimuši īsā laika 
periodā. Viena viņa māsīca, ar ko viņš 
kopā skolā bija gājis, mani izsauca uz 
otru istabu un iedeva man 50 rubļus. 
Viņa man teica, ka tas ir piemiņai no 
mana pirmā brauciena uz Latviju un 
lai man būtu ar ko braukt atpakaļ. Zi-
not to, kādos apstākļos viņi bija dzī-
vojuši, tā man bija viena ļoti, ļoti liela 
dāvana. Tas bija ļoti aizkustinoši.

Bet savā ziņā es domāju, ka tas 
1991. gads bija tāda idille. Tā bija vie-
na liela kopības sajūta, kas divdesmit 
gadus vēlāk nav. Vienu paaudzi vēlāk 
noteikti nav. Protams, tev ir atsevišķi 

radi, ar kuriem ir labs kontakts, bet, ka 
būtu tāda kopā sajūta, un ka visi ir tādā 
sajūsmā, ka nu mēs varam atkal nebūt 
šķirti, tas gan laikam nav un nebūs arī 
vairs.

Bet tad es atbraucu uz to Latviju; 
trīs gadus vēlāk beidzu augstskolu, 
es domāju, ko darīt. Es izdomāju, ka 
man vajag pieteikties darbā Ārlietu 
ministrijā. Es pratu vairākas valodas, 
es biju mācījusies literatūru, es varēju 
labi izteikties un es mācījos arī krie-
vu valodu. Es biju izstudējusi vēsturi 
labā universitātē. Biju pārliecināta, ka 
visādas lietas zinu, un es varu jebko 
iemācīties.

Bet tā bija auksta duša visaukstā-
kajā nozīmē. Mēs bijām dabūjuši dzī-
vokli tepat Tērbatas ielā, un dzīvokli 
remontēja. Tur bija bijis komunālais 
dzīvoklis. Es atbraucu un, protams, 
visi darbi bija iekavēti. Tur nevarē-
ja dzīvot un bija jādzīvo vienā citā 
vienistabas dzīvoklī. Vienā padomju 
laikā celtā namā, kur bija un nebija 
elektrība, un bija un nebija ūdens. Sil-
tais ūdens nebija vispār; tikai bija pēc 
pusnakts. Nebija kur veļu izmazgāt, 
tāpēc es visu ko mazgāju izlietnē auk-
stā ūdenī.

Bet galvenais, es aizgāju uz to 
Ārlietu ministriju jau pirmajā dienā. 
Tas cilvēks, ar ko es biju sarakstīju-
sies, pateica dežurantam, ka viņš ir 
ļoti aizņemts. Es labu laiku nogaidī-
ju, un tad man pateica, lai atnāku rīt. 
Es aizgāju rīt, kad mani aizsūtīja pie 
vienas nodaļas vadītājas, kura mani 
ļoti nejaukā veidā apstrādāja. Teica, 
ka es vispār neko neprotot un ko es 
ministrijā meklējot, lai es vācoties 
prom. Vēlāk es noskaidroju, ka viņa 
bija viens no tiem cilvēkiem ministri-
jā, kas bija labvēlīgi noskaņota pret 
Krieviju un mūs uzskatīja par klaida 
latviešiem.

Bet tētis teica, lai es saņemos un 
eju tur vēlreiz. To es arī izdarīju un 
šoreiz nonācu pie tādas Kaijas Gertne-
res. Es viņu mazliet pazinu no viena 
no jaunatnes kongresiem, viņa bija ļoti 
jauka. Tā es nonācu pilnīgi citā pasau-
lē un es sabiju ministrijā divus gadus. 
Bet es pārliecinājos, ka tas nav priekš 
manis.

Tad es satiku Andri Bērziņu, ar 
kuru es arī biju jau iepriekš pazīsta-
ma, jo viņš ar saviem draugiem bija 
uztaisījis Eiropas latviešu padsmit-
nieku. Es biju dabūjusi reklāmu, kur 
viņi aicināja atsaukties Amerikā un 
no citām valstīm. Sākumā viņš nekā-
du iespaidu uz mani neatstāja, jo viņš 
bija ļoti nopietns un centīgs. Kopš es 
pati tāda biju, mums maz kas likās 
kopīgs. Bet kad es biju ciemos pie 
māsas Anglijā, es viņu satiku kādās 
viesībās. Sākām ar Andri satikties 
un tuvāk iepazīties un viens otram 
patikām. Tagad mēs esam kopā no 
1995. gada, no pirmā nopietnā randi-
ņa.

Kad Andri uzņēma Stanfordā, 
mums bija jāizšķiras, ko darīt. Es uz-

teicu darbu Ārlietu ministrijā un aiz-
braucu Andrim līdzi. Tad mēs sešas 
nedēļas ar mašīnu ceļojām pāri Ame-
rikai, teltojām un pa ceļam mēs sade-
rinājāmies.

Deviņus gadus nodzīvojām Ame-
rikā. Andris studēja divus gadus, es 
studēju divus gadus. Tajā laikā mums 
arī piedzima pirmie trīs bērni. Kat-
ru gadu mēs arī bijām bijuši Latvijā. 
Andris bija tas, kurš gribēja uz Latvi-
ju pārcelties, jo viņam te bija vecmā-
miņa, kas bija saslimusi ar vēzi. Mēs 
zinājām, ka jābrauc, ja gribam ar viņu 
vēl pabūt kopā.

Sākumā Andrim apsolītais darbs 
nematerializējās, un mūsu māja ne-
bija gatava. Mans tētis bija ļoti va-
ronīgs; uzņēma mūs pie sevis un 
vienmēr nesa malku un sildīja man 
un bērniem istabas, jo Andris bieži 
bija Zviedrijā, kur bija dabūjis darbu. 
Es zināju, ka man jādabū darbs savā 
profesijā. Es noliku advokāta pārbau-
dījumus.

Tad mēs izdomājām, ka mums 
vajag ceturto bērnu. Noriņai bija 11 
mēneši, kas es brīnumainā kārtā dabū-
ju darbu birojā, kas tagad ir lielākais 
advokātu birojs, un es strādāju savā 
specialitātē. Bērni mums ir bijuši visā-
dā skolās, bet tagad ir starptautiskajā 
skolā, kur ir ļoti labs latviešu valodas 
skolotājs. Tagad es zinu, ka bija vērts 
iziet cauri visādām lietām, jo latvie-
tība ir tāda pamatvērtība. Mūsu bēr-
niem pie tās vēl ir jāpiestrādā, jo viņi 
iet angļu valodas skolā. Mums visi trīs 
vecākie bērni ir skauti un jaunākais 
dēls ir jaunsargs. Tādā veidā viņiem ir 
arī latviešu draugi, jo tai skolā ir arī 
tādi latviešu bērni, kuriem nav citu 
latviešu draugu.

Mēs visi esam latviešu draudzē, 
kur vairums locekļu ir no trimdas 
pārcēlušies. Tur Andris ir draudzes 
priekšnieks, un es esmu svētdienas 
skolas skolotāja. Tā mums ir tāda ļoti 
svarīga lieta. Kad bērni izaugs, viņi 
varēs izvēlēties, vai grib, vai negrib 
būt draudzē; tagad mēs ejam visi. Man 
vēl patīk tas, ka mūsu bērniem šeit ir 
vecvecāki, jo Andra vecāki šeit dzīvo, 
un mani vecāki te ir vasarās, kad viņi 
var pavadīt laiku svaigā gaisā Salac-
grīvā. Tad mūsu bērni ir vienu mēnesi 
pie vieniem, otru mēnesi pie otriem 
vecvecākiem.“

Ar to Ingrīda savu stāstu beidz, 
un kādu brīdi mēs vienkārši pļāpājām, 
jo viņas tēti es pazīstu jau ļoti sen no 
tiem laikiem, kad ALA (Red.:Ameri-
kas Latviešu apvienība) biju valdes 
sekretāre; brāli zinu no 3x3 nometnes 
Garezerā, kad viņš vēl 14 gadus vecs 
puišelis dziedāja pieaugušajiem līdzi 
gandrīz līdz rīta gaismai un visām 
dziesmām zināja vārdus labāk nekā 
lielie. Mēs sirsnīgi atvadāmies, un es 
esmu priecīga, ka man atkal izdevies 
tuvāk iepazīt vienu burvīgu pazīstama 
trimdas bērna bērnu.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“
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Sestdien, 8. un svētdien, 9. jūlijā Igaunijā, Paikusē no-
risinājās Eiropas čempionāta otrais posms Enduro un Igau-
nijas čempionāta posms Enduro. 

Eiropas čempionāta posmā piedalījās 154 dalībnieki no 
20 dažādām Eiropas valstīm, tostarp četri mūsu latviešu 
spēcīgākie un izturīgākie sportisti – Edgars Siliņš, Jānis 
Vinters, Ivo Šteinbergs un Gints Filipsons. Katrā dienā 
sportistiem bija jāveic trīs apļi, kas nebūt nebija viegli. Vie-
na apļa garums bija aptuveni 70 km, kurā bija iekļauti trīs 
speciālie ātruma testi. Tie bijuši grūti un likuši sportistiem 
kārtīgi pacīnīties, jo īpaši purva tests, kuru bez komandas 
atbalsta būtu neiespējami pārvarēt.

Senioru E1 klases 4. vietas ieguvējs Edgars Siliņš (Mo-
tosports Racing Team) Paikusē Enduro sacensībās piedalī-
jies jau daudzas sezonas un, dodoties uz sacensībām, zinā-
jis, ka viegli nebūs. Taču negaidīja, ka „būs tik izdangāta 
un fiziski grūta trase.” Kopš Baltijas čempionāta posmiem, 
trasē lielu izmaiņu nebija. Šoreiz paveicies ar laikapstāk-
ļiem. „Pa visiem šiem gadiem, kad esmu braucis Paikusē, 
šī bija viena no vissausākajām „gonkām“. Tehnisko kon-
troli izgāju bez starpgadījumiem. Manā klasē startēja 16 
dalībnieki. Pirmajā dienā piedzīvoju vienu kritienu, kas 
tomēr ietekmēja rezultātu. Otrajā dienā nogurums darīja 
savu, un pieļāvu divas rupjas kļūdas, pēc kurām sekoja vēl 
divi kritieni,“ stāsta Edgars. Kļūdījušies un soda minūtes 
saņēmuši arī konkurenti. Edgars ir gandarīts par sasniegto 
rezultātu, jo „neskatoties uz lielo nogurumu, otrajā dienā 
veiksmīgi izdevās aizcīnīties līdz augstajai 4. vietai. Šīs se-
zonas mērķis, noturēties top 5 Eiropas čempionāta ieskai-
tē, ir izdevies.“

Nākamais Eiropas čempionāta posms notiks Vācijā, 
kurā Edgars turpinās noturēt top 5 pozīciju starp Eiropas 
spēcīgākajiem Enduro sportistiem. „Latvijā turpināšu cī-
nīties par čempiona titulu Enduro un Cross Country, bet 
svarīgākie, protams, ir Eiropas čempionāta posmi Endu-
ro,“ tā Edgars Siliņš.

Veterānu klases 6. vietas ieguvēju Jānis Vinters (Jāņa 
Vintera Moto Team Riga) cerējis, ka sacensībās veiksies la-
bāk. „Pirms sacensībām cerēju, ka sacensību organizators 
Toivo Nikopensius aicinās uz kādu treniņu, taču organi-
zators bija lojāls igauņu sportistiem. Ceturtdien izstaigāju 
trasi, solītais lietus nelija, līdz ar to trase bija sausa. No sā-
kuma šķita, ka viss ir ļoti labi, bet kad trasi šķērsoja vairāk 
kā 200 dalībnieku, tad tā kļuva pilnīgi savādāka. Arī brālis 
Einārs bija atbraucis paskatīties sacensības un teica, ka 
pat Toivo savā mājas trasē neizskatījās, ka brauktu pa savu 
trasi. Tā bija izmainījusies līdz nepazīšanai. Bija lielas bed-
res, atsegtas mežā saknes. Nevarēja pieļaut mazāko kļūdu, 
citādi „lidotu“ kokos.“ Pirmajā dienā sportistam gadījušās 
trīs kļūdas, kā rezultātā 5. vieta. Otrajā dienā gājis labi. 
Taču sagurums ņēmis virsroku un rezultāts palicis arvien 
sliktāks. „Pēdējā aplī nepaveicās, viena sakne „iznesa“ no 
trases, bija kritiens un rezultātā slikts testa laiks. Pirmajos 
divos apļos no 3. vietas līdz 6. vietai cīnījāmies pa sekun-
dei, bet pēdējā aplī nepaveicās un atkritu 6. vietā. Gribēju 
iebraukt trijniekā. Trešā vieta bija aizsniedzama, bet kaut 
kā pietrūka, bija arī dažas tehnikas nepilnības. Priekšā vēl 
divi posmi. Gatavošos Vācijas posmam. Kopumā sacensī-
bas Paikusē bija ļoti labi noorganizētas,“ tā Jānis Vinters.

Senioru E2 klasē 10.vietu izcīnīja Ivo Šteinbergs (CEC 
I.S. Racing). Sportistam šis bija pirmais un vienīgais šīs 
sezonas Eiropas Čempionāta posms. „Aptuveni zināju, 
ko sagaidīšu Paikusē. Trase viegla nebija. Tā ir viena no 
grūtākajām. Daži testi man patika, dažos negāja, kā vaja-
dzētu. Kopumā pirmajā dienā izcīnīju 11. vietu.“ Sportists 
jau pēc pirmā apļa, izpūtēja pārbaudē, saņēmis soda mi-
nūti, jo izpūtējs bijis par 0,5 decibeliem skaļāks. Līdz ar to 
sportistam bija morāli grūtāk turpināt sacensības. Taču Ivo 
nepadevās un turpināja cīņu. „Otrajā dienā ieguvu 9.vietu. 

Bija viens kritiens 
un tehniskas kļū-
das trasē. Konku-
rence bija liela, 
top 10 grūts. Va-
jadzēja braukt uz 
maksimumu, šo-
reiz vizināties ne-
varēja. Izdarīju, 
cik varēju. Ar re-
zultātu esmu ap-
mierināts. Divās 
dienās ar moto-
ciklu nobraucām 
11 stundas. Ko-
pumā 200 brau-
cēju, katrs trases 
centimetrs bija izbraukts, trase mainījās katrā aplī un tas 
daudz ko mainīja,“ atceras Ivo. Otrajā dienā pārbraucieni 
bijuši smagāki. „Daudz kratīja, visu laiku bija jāstāv kājās, 
slodze mugurai, fiziski viegli nebija un spēki bija jāsadala. 
Testi bija grūti. Manuprāt, klasiskais purva tests ir sarež-
ģītākais visā Austrumu Eiropā. Latvieši, kas braucām un 
komandas palīdzēja pārbraucienos. Bez palīdzības Enduro 
nav viegli.“ Kopumā šis bijis sarežģīts Eiropas čempionāta 
posms, un Ivo atklāj, ka tas bijis pieredzes vērts. Sportists 
stāsta, ka „atlikuši vēl Igaunijas un Latvijas čempionāta 
posmi. Zināšu, ar ko jārēķinās un kā jāsagatavojas, jo no 
katras „gonkas“ mēģinu ko iegūt.“

Senioru E1 klasē 13. vietā Gints Filipsons (CEC I.S. 
Racing): „Šis ir mans pirmais gads Enduro, un jau esmu 
aizvadījis Eiropas čempionāta posmu. Tā bija laba iespēja 
un pieredze turpmākajām sacensībām. Kopumā aizvadī-
tas diezgan sarežģītas sacensības, kurās piedalījās daudzi 
augsta līmeņa sportisti. Pirmajā dienā bija ķibeles ar mo-
tociklu, krita nost sēdeklis, bija vēl citas problēmas, līdz 
ar to vienā no testiem zaudēju 4 minūtes. Paliku pēdējais. 
Otrajā dienā paliku 9. vietā. Veicās labāk, varēju uzrādīt 
augstāku rezultātu. Bija arī daudz kritienu. Ar rezultātu 
neesmu apmierināts.“ Neskatoties uz visām ķibelēm, spor-
tists atzīst, ka ieguvis lielu pieredzi. „Viens no testiem bija 
klasiskais Enduro – tests pa pļavu. Tas bija „foršs“, biju 
jau pa līdzīgu braucis. Otrs tests bija kūdras purvs, kas 
raksturīgs Paikusei. Tas gan man bija jaunums, tajā bija 
jādomā, kur labāk braukt. Trešajā testā bija smilšu segums, 
kas jau tāds ierastāks,“ atceras Gints.

Gints Filipsons pazīstams kā ilggadējs motokrosa brau-
cējs. Enduro sācis piedalīties, jo „pirms sezonas man piedā-
vāja, gribēju pamēģināt un nevienā brīdī to neesmu nožēlo-
jis. Ar katru sacensību, kurā piedalos, Enduro patīk arvien 
vairāk. Pirmajā gadā katrā sacensību posmā ir jauna trase. 
Šajā sezonā turpināšu braukt Enduro un Enduro Sprintus.“

Eiropas čempionāta 2. posms rezultāti abās dienās:
Senioru E1 klasē 4. vietā Edgars Siliņš (Motosport RT);
Veterānu klasē 6. vieta Jānis Vinters (Jāņa Vintera Moto 
Team Riga);
Senioru E2 klasē 10. vieta Ivo Šteinbergs (CEC I.S. Racing);
Senioru E1 klasē 13. vietā Gints Filipsons (CEC I.S. Racing).

Kopvērtējums: 
62. vietā Ivo Šteinbergs,
68. vietā Edgars Siliņš,
105. vietā Jānis Vinters,
125. vietā Gints Filipsons.

Sacensību rezultāti pieejami: http://www.casomeric.cz/
vysl.php?&lang=&view=2303

Nākamais Eiropas Čempionāta 3. posms Enduro notiks 
Vācijā, 5. un 6. augustā. 

Luīze Mīkstā
Laikrakstam „Latvietis“

Eiropas čempionāta otrais posms Enduro
Latvijas dalībnieki aizvadījuši vienu no smagākajiem EČ posmiem Enduro

Edgars Siliņš Paikusē.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
16. jūlijs
Hermīne, Estere
1940. valodnieks Trevors Fennels.
1957. gleznotājs Jānis Mitrēvics.

17. jūlijs
Aleksis, Aleksejs, Alekss
1657. Anglija un Kurzeme paraksta 
kuģniecības un tirdzniecības līgumu.
1962. Latvijas jurists un politiķis, 

KNAB priekšnieks (2004.g. 27.maijs – 
2008.g. 29.jūn.) Aleksejs Loskutovs.
1985. dziedātāja Laura Jēkabsone.

 
Turpinājums 16. lpp.

bu progresu.
Kādas nodarbības piedāvās LVA 

tālmācības skola?
2017./18. mācību gadā LVA tāl-

mācības skolā tiks piedāvātas latviešu 
valodas nodarbības: sākumskolas ve-
cuma bērniem (6 – 10 gadi); pusaudžu 
grupai.

Kas skolēnam nepieciešams, lai 
piedalītos nodarbībās?

Lai skolēns varētu piedalīties no-
darbībās, viņam ir nepieciešams da-
tors vai planšetdators un interneta pie-
slēgums.

Cik skolēnu būs vienā grupā?
Maksimālais dalībnieku skaits kat-

rā grupā ir 7. Grupa tiks izveidota, ja 
tajā nebūs mazāk par 4 dalībniekiem.

Kā notiks nodarbība?
Skolēni un skolotājs saslēdzas tieš-

saistē classflow.lv un paralēli sazinās 
Skype. Nodarbība notiek tiešsaistē 
ClassFlow vidē, kurā skolotājs nosūta 
skolēniem interaktīvus uzdevumus un 
novērtē skolēnu mācību progresu. Ie-
skatu nodarbībā var gūt šeit:
https://assets.adobe.com/
link/4d3216d4-50cf-4ffc-5bc6-
6465ae1264f1?section=activity_ public

Kas vadīs latviešu valodas nodar-
bības?

Šajā mācību gadā nodarbības vadīs 
īpaši sagatavoti, profesionāli latviešu 
valodas skolotāji no Latvijas. Infor-
mācija par skolotājiem var atrast šajā 
prezentācijā:
https://prezi.com/p/g-ucejizjvj2/

Cik bieži notiks nodarbības?
Nodarbības notiks divas reizes ne-

dēļā.
Vai par nodarbībām būs jāmaksā?
Skolēniem latviešu valodas nodar-

bības būs par brīvu. Tās tiks nodroši-
nātas par valsts budžeta līdzekļiem.

Kā pieteikties LVA tālmācības sko-
lai?

Pieteikties var līdz 2017.  gada 
15. augustam, aizpildot anketu šeit:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScQu5KQjZvfZ4h4rT-
FVwXEHCG252K4_dOZjE5pjkIE1m-
m8PqA/viewform?c=0&w=1

Pieteikumi tiks apkopoti un izvēr-
tēti līdz 20. augustam. Nepieciešamī-
bas gadījumā tiks lūgta papildinfor-
mācija. Par bērna uzņemšanu LVA 
tālmācības skolā ziņosim pēc 20. au-
gusta.

Santa Kazaka
LVA tālmācības skolotāja

Uzņemšana tālmācības skolā
Turpinājums no 3. lpp.

ASV un Austrālijā, daudz ko zina par 
latviešu literatūru, prot latviešu dzies-
mas un dejas. Vienugad visa grupa 
Braku kalnā nodeklamējusi no galvas 
dzejoli Tālavas taurētājs.

A. Ozola kā pedagoģe vērtē, ka no 
projekta pieredzes šo to der pārņemt 
Latvijas skolās. Pirms brauciena jau 
mājās katrs dalībnieks saņem tematu, 
par kuru jāsagatavo referāts. „Piemē-
ram, kad aizbraucam uz Brāļu kapiem, 
nevis es vai audzinātāji stāstām par šo 
piemiņas vietu, bet kāds no jauniešiem 
lasa referātu – par tēlnieku, par Liepu 
aleju, par Pārdomu ceļu, par mūžīgo 
uguni,“ stāsta projekta koordinatore.

Referātu temati ir dažādi: par Lat-
vijas valsts prezidentiem, par Tērveti 
un Annu Brigadieri, par pirtī iešanas 
tradīcijām u.c. Anita piemetina, ka pa-
rasti bērni labāk ieklausās tad, ja stāsta 
vienaudži, nevis pieaugušie. Autobusā 
ir liela Latvijas karte, kurā tiek iekrā-
sots todien veiktais maršruts. Katrs to 
pašu iekrāso arī savā mazajā kartē, kas 
viņam ir vāciņos kopā ar dienasgrāma-
tu. Pieraksti lieti noder, kad pēc atgrie-
šanās mājās jāstāsta par pieredzēto tu-
viniekiem vai sponsoriem no baznīcas 
vai sabiedriskajām organizācijām, kas 
palīdzējušas ar ceļa naudu.

Ko mēs varam palīdzēt?
Neaizmirstamas tikšanās ir ar 

tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri savu-
laik paši piedalījušies Sveika, Latvi-
ja! braucienos, bet vēlāk pārcēlušies 

šeit, lai mācītos vai strādātu, stāsta 
Anita. Amerikas Latviešu apvienībai 
ir īpaša stipendiju programma tiem 
jauniešiem, kuri vēlas strādāt vasaras 
praksi Latvijā, un šogad prakses vietas 
ir Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un 
Okupācijas muzejā. Sveika, Latvija! 
dalībnieki sastapuši arī Astru Dāboli-
ņu, kura ir firmas Aerodium darbinie-
ce. Iepazinušies arī ar Matīsu Kukaini, 
kurš savulaik šurp pārcēlies no ASV 
un šeit izveidojis veiksmīgu juridisko 
pakalpojumu firmu.

Anita atceras, ka pērn piedzīvojusi 
pārsteigumu Tērvetē, sastopot tur de-
viņas jaunietes, kuras bijušas Sveika, 
Latvija! dalībnieces jau pirms vairā-
kiem gadiem, bet 2016. gadā visas ie-
radušās te ar labdarības misiju: „Viņas 
kopā ar Latvijas evaņģēliski luteris-
kās baznīcas ārpus Latvijas mācītāju 
Dāgu Demandtu ceļoja pa Latviju un 
dāvināja nepieciešamas lietas gan ģi-
menēm ar maziem bērniem, gan vien-
tuļajām māmiņām. Tika apdāvinātas 
150 ģimenes.“

Citugad jaunieši viesojušies pie 
biedrības Zvannieku mājas aprūpēta-
jiem bērniem un tad jautājuši, ko viņi 
varētu palīdzēt. Uzzinot, ka vairāki 
Zvannieku bērni rudenī sāks iet skolā 
un tad noderētu penāļi, Sveika, Lat-
vija! jaunieši saziedojuši naudiņu. Un 
bērniem nopirkti koši, skaisti penāļi, 
zīmuļi un pildspalvas.

Katra ceļojuma beigās Anita lūdz 
jauniešus aizpildīt anketas, kurās viņi 
ieraksta arī, kas visvairāk paticis. At-
bildes ir ļoti dažādas: „Latvijas ēdiens, 
Latvijas daba, teātris „Skroderdienas 

Silmačos“, Maizes muzejs Aglonā, Vi-
zīte pie Latvijas Valsts prezidenta u.c.“

21. jūnijā Valsts prezidenta pilī 
uzrunu teica arī šīs Sveika, Latvija! 
grupas galvenā audzinātāja Alda Līce: 
„Pa šīm divām nedēļām mēs esam 
apciemojuši vairākas Latvijas pilsē-
tas: Siguldu, Cēsis, Rēzekni, Bausku, 
Ventspili, Liepāju, Alsungu, kā arī 
apskatījuši Rīgu. Esam skrējuši pa 
Gaiziņkalnu un pa Jūrmalu, izstaigā-
juši baznīcas un muzejus, baudījuši 
Latvijas pirtis, Skrīveros satinuši kon-
fektes „Gotiņa“.

Mūsu jauniešiem bija it sevišķi lieli 
prieki satikties ar Latvijas jauniešiem 
Gaujienas pamatskolā un Alsungas 
vidusskolā. Pateicamies ļoti sirsnīgi 
direktorēm un skolotājiem par uz-
ņemšanu savās vasaras brīvdienās. 
Es vēlētos pateikties Amerikas Lat-
viešu apvienībai par lielisko iespēju 
un atbalstu mūsu jauniešiem apciemot 
skaisto tēvzemi.

„Sveika, Latvija!“ ceļojuma brī-
nums ir tas, ka mēs neviens nezinām, 
kurš jeb kura no šiem jauniešiem at-
griezīsies Latvijā, lai šeit mācītos, 
strādātu, diriģētu, apprecētos vai kļū-
tu par nākamo prezidentu!“

Dace Kokareviča
Laikrakstam „Latvietis“

pirmpublicējums laikrakstā 
„Latvijas Avīze“

Publikāciju projektā „Globālais, 
tomēr latvietis“ finansiāli atbalsta Sa-
biedrības integrācijas fonds no Latvi-
jas valsts budžeta līdzekļiem.

„Sveika, mana tēvzeme!“
Turpinājums no 4. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 14. jūlijā.
€1 = 1,47100 AUD
€1 = 0,87983 GBP

€1 = 1,56250 NZD
€1 = 1,14150 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 19. jūl., plkst. 11.00 izbrauk-
sim no ALB nama uz Silks restorānu, 
Anzac Highway, Morphettville. Pie-
dāvājums senioriem: kafija, saldais un 
galvenais ēdiens par $19.50. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 14. jūlijam.
Svētdien, 23. jūl., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
Sestdien,  29.  jūl., plkst. 12.00 DV 
namā, Vanadžu pankūku diena; neie-
domājama dažādība: gan saldas, gan 
sāļas, ar piedevām – ievārījums, ābolu 
biezenis, salds un skābs krējums – ko 
vien sirds vēlas! Bagātīgas porcijas. 
Lūdzam pieteikties, lai varam aprēķi-
nāt daudzumus. Zvanīt Regīnai 8265 
7140 vai Guntai 8271 2029.
Svētdien, 30. jūl., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 6. aug., plkst. 11.00 9. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 29. jūl., plkst. 12.00 Rummy 
un zolītes spēles Latviešu namā. Pie-
dalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien,  29.  jūl., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības gadskārtējā 
pilnsapulce Immanuel baznīcas zālē, 
Lyons. Sekos filma ar angļu subtitriem 
Bekons, sviests un mana mamma.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Svētdien,  23.  jūl., plkst. 14.00 Lat-
viešu Ciemā labdarības koncerts ar 
kora Veseris uzstāšanos ronīša PARO 

iegādei. Programmā koris uzstāsies 
ar dziesmām no Dziesmu svētku re-
pertuāra un dziedās latviešu kop-
dziesmas. Pēc koncerta – uzkodas 
un atspirdzinājumi. Ziedojumi, sākot 
no $10. Pēc ziedotāju vēlēšanās tiks 
piedāvātas kvītis, nodokļu atmaksai. 
(LL463 – www.laikraksts.com/raks-
ti/7269)
Piektdien, 28.  jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV namā.
Svētdien,  30.  jūl., plkst. 14.00 DV 
mītnē, 87 Chetwynd ielā, Ziemeļmel-
burnā DVMN gada svētki. Pusdienas, 
muzikālie un dramatiskie priekšnesu-
mi; $20 no personas. Visi mīļi gaidīti!
Sestdien,  5.  aug., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  23.  jūl., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 30. jūl., dievkalpojums NE-
NOTIKS.
Svētdien, 6. aug., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien,  23.  jūl., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu pusdienas. Visi mīļi 
gaidīti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Ceturtdien, 20. jūl., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Sestdien, 22. jūl., plkst. 13.30 Latvie-
šu namā filma, Zigmara Liepiņa opera 
Parīzes Dievmātes katedrāle ar subtit-
riem angļu valodā.
Ceturtdien, 27. jūl., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  23.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 

dievkalpojuma referāts par garīgu 
tēmu.
Svētdien,  30.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 6. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 23. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 30. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Līdz  9.  septembrim galerijā Istaba 
skatāmā Martas Jurjānes personāliz-
stāde Gaismas vibrācijas.
Ceturtdien,  20.  jūl., nedēļu pirms 
festivāļa Summer Sound norises, fes-
tivāla pilsētā Liepājā notiks iesildīša-
nās pasākums jeb festivāla Pre-Party 
ar grupu My Radiant You un hip-hop 
izpildītāju Edavārdi. Pasākums norisi-
nāsies pludmales bārā Red Sun Buffet, 
bet ērtākai nokļūšanais uz Liepāju sa-
darbībā ar airBaltic tiks piedāvāts īpa-
šais Party Jet.
Svētdien,  23.  jūl., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Bez kafijas galda un svētdienas sko-
las).
Piektdien,  28.  jūl., plkst. 21.00 Ru-
benes baznīcas dārzā XYLEM TRIO 
koncertprogramma Vasaras naktī. 
Programmā Pasaules džeza, popmūzi-
kas klasika, latviešu komponistu mū-
zika un XYLEM TRIO oriģinālmūzi-
ka.  ■

18. jūlijs
Rozālija, Roze
1702. Lielais Ziemeļu karš: Krievijas 
karaspēks sakāva zviedru spēkus kau-
jā pie Omuļiem netālu no Valkas.
1917. mediķe, acu ārste Lūcija Zirne 
(dzimusi Lāča).
1933. SLT aktieris Ivars Apelis.

19. jūlijs
Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra
1692. Kurzemes hercogs Frīdrihs Vil-
helms Ketlers.
1797. mācītājs, literāts, valodnieks 
Hermanis Ērenfests Katerfelds.

1897. gleznotājs Leo Svemps.
1924. sabiedriskais darbinieks Aus-
trālijā, Dienvidaustrālijas gubernatora 
vietnieks (2000-2007) Bruno Krūmiņš.
1952. lauksaimnieks, politiķis Au-
gusts Brigmanis.

20. jūlijs
Ritma, Ramona
1847. rakstnieks, literatūras vēsturnieks, 
folklorists Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš.
1892. aktieris Kārlis Hamsters.
1923. inženieris un skolu darbinieks 
Austrālijā Osvalds Aizstrauts.
1940. Kārlis Ulmanis noliek Latvijas 
Valsts prezidenta amatu un to pārņem 
Augusts Kirhenšteins.
1942. dzejnieks, dramaturgs, aktieris 

Juris Helds.
1951. aktieris, režisors, rakstnieks Ju-
ris Rozītis.

21. jūlijs
Melisa, Meldra, Meldris
1542. radīta inkvizīcija.
1892. dzejnieks Seimaņs Putāns (psei-
donīmi – Čangalāns, Seimaņs, Līpojs, 
Apsmeitais, Atoms).
1960. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ilze Švarca.

22. jūlijs
Marija, Marika, Marina
1847. literāts Andrejs Jankavs.
1857. dzejnieks Viktors fon Andreja-
novs.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


