
Tas, ko 2012. gadā 
vēlējās paveikt otrās 
valsts valodas referen-
duma rosinātāji, kas 
guva smagu sakāvi, tas 
samērā mierīgi, inteli-
ģenti un it kā mūsdie-

nīgu mērķu vārdā tiek veikts jaunajā 
projektā Skola 2030 jeb Kompetenču 
pieeja mācību saturā.

Senās Grieķijas laikā Ēpeiras vald-
nieks Pirrs pēc lieliem zaudējumiem 
kaujās, kuras uzvarēja, bija spiests 
teikt frāzi: „Vēl viena tāda uzvara, un 
mūsu vairs nebūs.“ Valstij tik ļoti ne-
pieciešamā pāreja uz izglītību latviešu 
valodā visās valsts finansētajās skolās 
būs Pirra uzvara, ja pārejas aizsegā 
virzītajā jaunajā projektā Skola 2030 
jeb Kompetenču pieeja mācību satu-
rā netiks veikti labojumi, izveidojot 
atsevišķu moduli Latviešu valoda un 

literatūra pašlaik piedāvātā varianta 
vietā, kurā latviešu valoda iekļauta 
valodu modulī un kurā tā ir tikai vie-
na no daudzajām ES valodām Latvijā; 
literatūras mācību priekšmets iekļauts 
citā modulī – Mākslas. Tāpēc pievēr-
sīšos nepieciešamajiem labojumiem 
tieši latviešu valodas statusa sakarā. 
Būtu labi, ja latviešu valodu latvieši 
mācītos kā dzimto valodu, nevis ar 
svešvalodu apguves metodēm; latvie-
šu valoda būtu jāapgūst kā sistēma, un 
tas jādara ciešā sasaistē ar literatūru.

Pašlaik tiek steigā virzīti grozī-
jumi Izglītības likumā un Vispārējās 
izglītības likumā, lai nodrošinātu jau-
nā projekta satura vajadzības, kurā 
degradēts latviešu valodas statuss un 
marginalizētas latviešu valodas un li-
teratūras līdzšinējās pozīcijas. Ar šo 

Mācītājs noskatījās, 
kā sanāca mīļie drau-
dzes locekļi. Vēl vienas 
bēres, vēl viens ceļo-
jums uz kapsētu. Gan-
drīz vai katram mašīnā 
bija kaut kas, ar ko da-

līties, jo pusdienas bija paredzētas sē-
rotāju ģimenes mājā. Iepriekšējā dienā 
visu bija jāsagatavo. Mācītājs rakstīja: 

„Domāju, cik līdzīgi viņi sievietēm, 
kas pirmā Lieldienu agrā rītā devās 
uz mirušā Jēzus kapa vietu, nesdamas 
smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. 
(Lk. 24:1) Ne jau starp ēdieniem, kas 
tika gatavoti bēru mielastam būtu bi-
jušas smaržīgās zāles, un tomēr,“ mā-
cītājs sev prasīja: „Vai arī klājot galdu 
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Latviešu valodas statuss izglītībā
„Vēl viena tāda uzvara, un mūsu vairs nebūs“

 
Turpinājums 14. lpp.

Ziedi Slokas parkā 25. martā pie pieminekļa Nepatiesi represētajiem (skat. rakstu 12. lpp.).
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zes. Jāsaka Laimai paldies par jauki 
pavadītu muzikālu stundu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Adelaides tautas mū-
zikas instrumentu mūzi-
kas cienītājiem tika reta 
bauda, kad viešņa no 
Latvijas Laima Jansone 
ar savu kokli 25. martā 
uzstājās Sv. Pētera baz-
nīcā svētdienas pēcpus-

dienā, tieši Māras dienā. Laima un 
Māra – divas no senām latviešu die-
vietēm.

Reti kad baznīca bijusi tik pil-
na un ne tikai ar sirmgalvjiem vien. 
Koncertu apmeklēja arī ļaudis, ku-
rus latviešu sabiedrībā redz ļoti reti, 
ja vispār redz. Prieks bija redzēt arī 
bērnus un jauniešus, no kuriem de-
viņi stājās Laimai līdzās, lai atklātu 
koncertu ar augšminēto tautas dzies-
mu. Vakar māksliniece vadīja kokļu 
spēles semināru, un jau šodien mā-
cekļi varēja uzstāties kopā ar savu 
skolotāju. Malači, jo daži vakar ņēma 
kokli rokā pirmo reizi mūžā. Seminā-
rā piedalījās vienas ģimenes trīs pa-
audzes – vecmāmiņa, viņas meita un 
mazmeitiņa. Šī semināra iedvesmots 
tagad tiks atjaunots kādreizējais Ade-
laides koklētāju ansamblis ar nosau-
kumu – Ausma.

Esam pieraduši, ka uz kokles spē-
lē tikai tautas dziesmas, reizēm pie-
dziedot dziesmas tekstu, bet māksli-
niece no sava instrumenta izvilināja 
visādas skaņas un ritmus. Reizēm tas 
skanēja kā modernā ģitāra, reizēm kā 
flamenco ģitāra, tad arī kā bandžo, 
un ritmi bija aizraujoši un moderni, 
kā džezs, kā roks. Gribējās kustēties 
līdzi.

Mūsu iemīļoto, tradicionālo ins-
trumentu parādīja visā košumā; ar 
savas tautas instrumentu varam lepo-
ties. Blakus tautas dziesmām skanēja 
Laimas pašas kompozīcijas, kurām 
bija jau modernāka nokrāsa. Māks-
liniece aizrauj ar savu virtuozitāti. 
Jābrīnās, ka viņai uz pirkstiem vēl 
ir vesela āda palikusi, jo taču metāla 
stīgas un straujā koklēšana... acīm re-

dzot, laika gaitā pirksti norūdījušies. 
Daži vakardienas skolnieki gan esot 
piedzīvojuši savas pirmās stīgu vei-
dotās tulznas.

Vienu tautas dziesmu Laima ai-
cināja publiku dziedāt līdz, taču ne-
viens savu balsi nepacēla. Vai nu 
kautrējās, vai dziesmu nezināja. Jāat-
zīstas, ka man tā bija sveša. Ar katru 
pantiņu smeldzīgāk skanēja tautas 
dziesma Gula meitīna, kur puisītis 
beidzot apjēdz, ka meitiņa guļ nevis 
nakts miegu, bet gan mūža miegu, un 
kokle aizkustinoši izraudāja viņa iz-
misumu.

Adelaidieši pieraduši pie viena 
kokles veida – tāda, kādu savā brīvā 
laikā gatavoja nelaiķis Herberts Šulcs. 
Viņš izgatavoja tuvu pie 200 instru-
mentiem, kas ir izgājuši pa visu pasau-
li. Paraugu viņš noskatījās grāmatā, 
tādēļ, visas viņa kokles ir vienādas, 
taču rūpīgi nostrādātas, latviskiem 
rakstiem izrotātas. Tagad tās atkal 
skanēs atjaunotajā Adelaides kokļu 
ansamblī. Laimas kokle ir daudz lielā-
ka, tāda, kādu to gatavoja 19. gadsim-
tā. Būtu interesanti zināt, kāda tā bija 
sirmajā pagātnē, kad to strinkšķināja 
vaideloši.

Žēl, ka nebija pieejama kaut vien-
kārša programmas lapiņa. Laima stās-
tīja par sevi un savu programmu, bet 
viņas teikto pat baznīcas piektajā rin-
dā bija grūti sadzirdēt. Latviešu Bied-
rības priekšsēde Ilze Radziņa tulkoja 
angliski, lai latviešu valodas nepratēji 
būtu lietas kursā. Tā kā Laima koncer-
tēs visos Austrālijas latviešu centros, 
lapiņa varēja būt visām vietām vienā-
da, un kaut vai tikai trešā daļa no A4 
papīra lapas.

Koncerts beidzās tradicionālā vei-
dā ar ziediem, skūpstiem un dāvanu, 
Adelaides specialitāti – Haigh firmas 
šokolādēm. Piedevām Laima nospēlē-
ja savu kompozīciju Pavasara Dzies-
ma. Kas vēlējās, pēc tam varēja ar 
mākslinieci tuvāk iepazīties Tālavas 
kafejnīcā pie kafijas tases vai vīna glā-
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„Koklītes koklēja upītes malā“
Koklētājas Laimas Jansones koncerts Adelaidē

Laima Jansone (trešā no kreisās, priekšā) ar kokļu spēles semināra dalībnie-
kiem Sv. Pētera baznīcā, Adelaidē.

Laima Jansone Sv. Pētera baznīcā, 
Adelaidē.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šajās dienās ir nācies 

īpaši domāt par cilvēku 
attieksmi pret līdzcilvē-
ku – vai to vada mīles-
tība, vai naids. Bībeles 
Jaunā Derība ir pārpildīta 

ar Jēzus mīlestību, ieskaitot visiem zi-
nāmo pamācību: „Es saku: mīliet savus 
ienaidniekus, darait labu tiem, kas jūs 
ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet 
par tiem, kas jūs kaitina“ (Lk 6:27-28).

Mums visu laiku ir izvēle – vai 
pieejam dzīvei un attiecībām ar mīles-
tību, vai meklējam tumšākas filozofi-
jas, neiecietību, iznīcināšanu – garīgo 
vai fizisko. Tajā pašā bībelē ir daudzas 
tumšas vietas, kā piemēram „To bur-
vi tev nebūs likt dzīvot“ (2.Moz 22:17) 
(angliski vēl izteiksmīgāk: „Thou shalt 
not suffer a witch to live“).

Paļaušanās uz tumšiem pantiem, 
kuri atrodami ne tikai bībelē, bet arī 
dažādās pasaules reliģijās un filozo-
fijās, ir nesusi lielu ļaunumu. Raganu 
dedzināšana senāk notika tepat Latvi-
jā, bet arī mūsu laikos esmu dzīvojis 
zemē, kur valsts oficiāli izpilda nāves 
sodu burvjiem, nocērtot galvu.

Postošākā ir neiecietība. Lielā mērā 
kristīgā pasaule ir samierinājusies ar to, 
ka var būt dažādas izpratnes fundamen-
tālos jautājumos, un lielie kari par ticības 
niansēm ir visumā pārgājuši no asins iz-
liešanas uz asiem dialogiem. Bet tomēr 
vēl nevar teikt, ka iecietība ir uzvarējusi.

Okupācijas laikā notika cīņa par brī-
vību un brīvu domu, bet kāda tagad ir 
attieksme pret „Citādi domājošiem“? Tā 
Eiropas daļa, kura bija austrumu pusē no 
Dzelzs priekškara, dzīvoja totalitārisma 
apstākļos, kuros bija pieļauta tikai viena 
patiesība. Diemžēl, šis uzskats, ka var 
būt tikai viena patiesība, ir tik dziļi ie-
sakņojusies, ka neiecietība pret domu da-
žādību, šķiet, aug spēkā, pat starp tiem, 
kuri paši agrāk cieta no tā laika vienīgās 
patiesības. Šī vairs nav valsts uzspiestā 
neiecietība, bet brīvprātīgi pieņemta.

Neiecietība vairo šķelšanos – jo ra-
dikālāk izsakās viena puse, jo radikālāk 
atbild otra. Atcerēsimies, ka ir veselas 
troļļu fabrikas, kuras ar to vien nodar-
bojas, kā vairot šķelšanās rietumu libe-
rālās demokrātijās. Viņiem nav svarīgi, 
kura puse uzvarēs – vienīgais rezultatī-
vais rādītājs ir šķelšanās un neiecietība. 

Nekļūsim par neiecietības upu-
riem, pārrunāsim domstarpības bez 
apsaukšanas. Bieži domstarpības ro-
das no nezināšanas, vai jaucot nesa-
vienotas lietas. Dažas „visiem zināmas 
lietas“, kuras bieži tiek deklarētas, ir 
vienkārši zinātniski nepareizas. Pie-
mērus minēšu citā reizē.

Izvēlēsimies gaišos pantus un 
gaišāko ceļu, ne tādu, ko mūsu preti-
nieki mums būtu novēlējuši.

Priecīgas Lieldienas!
GN

ar saceptiem labumiem, viņi necentās 
izdzēst nāves brutālās īstenības smar-
žas?“

Nāve ir ienaidnieks, kas savās 
pēdās atstāj daudz sāpju, postu, vien-
tulības, un tomēr. Tie, kas sanāk bē-
rēs un pēc tam gādā, lai, kopā ēdot, 
cits citu varētu stiprināt? Viņi saprot, 
varbūt vēl tikai cer, ka tas arī pašiem 
palīdzēs. Mēs ticam, ka nāve ir aprīta 
uzvarā, jo Kristus ir augšāmcēlies, un 
jau šīs dzīves ceļā varam piedalīties 
nāves uzvarēšanā, sagatavojot „smar-
žīgas zāles“, ne jau vairs lai mirušo 
apkoptu, bet cits citu, un tā arī sevi 
pašu.

Pāvila spēcīgie vārdi bieži, kad 
atskan Lieldienu rītā liecinot: „Pēdē-
jais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, 
būs nāve… Kad iznīcīgais ietērpsies 
neiznīcīgajā un mirstīgais ietērpsies 
nemirstīgajā, tad piepildīsies rakstī-
tais vārds: nāve ir aprīta uzvarā. Kur, 
nāve, tava uzvara? Kur, nāve, tavs 
dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks un 
grēka spēks ir bauslība, bet, paldies 
Dievam, kas mums dod uzvaru caur 
mūsu Kungu Jēzu Kristu.“ (I Kor. 
15:26 un 54-57)

Šie Pāvila vārdi bija rakstīti ļoti 
agri, pirms pat rakstiski parādījās 
evaņģēliji. Pāvils citē Vecās Derības 
tekstus, lai atklātu, ka Kristus aug-
šāmcelšanās piepildījās senie Dieva 
apsolījumi. Pāvils labi pazina pravie-
ša Jesajas grāmatas vārdus: „Uz mūžu 
mūžiem viņš izpostīs nāvi, Kungs Dievs 
noslaucīs asaras no visu vaigiem.“ 
(25:8), kā arī Hozeja rakstītos: „No 
šeola es atgūšu viņu, no nāves es viņu 
izpirkšu – kur gan tavs spēks, nāve? 
Kur gan tava sērga, šeol?“ (13:14). 
Gan pravietis Jesajs, gan Hozejs, dar-
bojās apmēram gados no 734. – 722. 
pirms Kristus. Ilgi gaidīja pasaule sa-
ņemt to, kas mums dāvināts Kristus 
augšāmcelšanās.

Bet, ja kāds pat skaistā Lieldienu 
rītā dodas uz dievkalpojumu vēl dzi-
ļās sērās un lūgšanās atklāj, ka jūtās, 
ka miruši, jo tik grūti tālāk dzīvot? 
Kad jūt, ka nāve patiesi ir uzvarētāja, 
jo nozagusi to, kas mūžam piešķīra 
dzīvot jēgu! Ko tad? Padomāsim paši, 
cik reizes jūs paši no mašīnas neesat 
aiznesuši skaisti sagatavotas maizī-
tes, salātus, pīrāgus, varbūt sagriez-
tus Aleksandra kūkas gabaliņus kopē-
jiem draudzes sadraudzības brīžiem? 
Telpas, draudzes māja pildās smar-
žām, kas dalītā mīlestībā pārtop par 
dziedinošām zālēm. Arī tā mēs esam 
mācījušies no Kristus, kas mums klāj 
galdu, jo zina, cik vajadzīgs mums šis 
kopējais žēlastībā dāvinātais mielasts 
un arī tas, ko baudām pēc dievkalpo-
jumiem. Vai varbūt arī tādos brīžos 
slēpjas atbilde sērās nonākušajam? 
Kad kristīgās mīlestības spēks top 
par pretspēku nāvei?

Apustulis Jānis savās vēstulēs 

daudz rakstīja par Dieva mīlestību 
un mūsējo. Vienā pantā viņš pat vēs-
ta: „Mēs zinām, ka esam no nāves 
pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brā-
ļus un māsas (sic), kas nemīl, paliek 
nāvē.“  (I Jņ. 3:14). Mēs zinām. Tik 
pārliecināts šis apustulis, varbūt jo ir 
redzējis kā tas notiek? Kad mīlot cits 
citus nāve ir aprīta uzvarā? Viņa ir 
pārliecināts, ka mīlot cits citu mēs jau 
šīs dzīves laikā atņemam nāvei tās 
milzīgo spēku mūs turēt savā varā! 
Un Jāņa evaņģēlijā lasām Kristus ap-
solījumu, kas to apstiprina: „Patiesi, 
patiesi, es jums saku: Kas tic, tam 
ir mūžība dzīvība. Es esmu dzīvības 
maize.“ (Jņ. 6:47-48). Ne tam reiz 
būs, bet tam ir. Tas maina visu, vai 
nē? Mēs zinām, ne jau uzreiz izgaisīs 
sēras, varbūt būs vēl cīņas ar nāves 
bailēm, bet mums ir pretspēks tām, 
kad cits citam atgādinam Jēzus vār-
dus: „Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet 
Dievam un ticiet man!“ (Jņ. 14:1)

Kristietības pašos pirmajos gados 
kristieši bieži sanāca cits citu mājās 
uz dievkalpojumiem. Mājas kārtībā 
atskanēja lūgšanas, dziesmas, Dieva 
Vārdi. Varbūt, ka tika nolasīta kāda 
apustuļu vēstule, varbūt ka dalījās 
pārrunās un mācībās. Sekoja mie-
lasts, ko ievadīja Svētais Vakarēdiens. 
To viņi darīja, Viņu pieminēdami. Pie 
Viņa galda paēdināti, tie tālāk dalīja 
saņemto svētību - kopā paēdot, cits 
citā ieklausoties, vai vienkārši kādam 
paspiežot roku, vai savējo uz tā plecu 
uzliekot. Un arī tā nāve top uzvarē-
ta, jo atņemts tās spēks atstāt cilvēku 
tukšu, bez cerības vai mīlestības, bez 
ticības, kas dzīvu dara! Kā apustu-
lis Jānis teica: „Mēs zinām, ka esam 
pārgājuši no nāves dzīvībā, jo mēs 
mīlam…“

Tik bieži esam piedzīvojuši brīžus, 
kad pēc sēru mielastiem vai draudzes 
sadraudzības brīžiem pamazām prom 
dodas draugi, piederīgie, draudzes lo-
cekļi, gandrīz vai katrs iznesot kādu 
tukšu paplāti. Vai esam paši manī-
juši, ka sirdis nav tukšas? No tukšā 
kapa pirmajā Lieldienu rītā sievietes 
devās prom, atbrīvotas no sērām, ar 
jaunu dzīves uzdevumu: „Steidzie-
ties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš 
ir augšāmcēlies no mirušajiem …
tad tās steigšus devās prom no kapa, 
baiļu un liela prieka pārņemtas, tās 
skrēja pasludināt šo vēsti viņa mācek-
ļiem.“ (Mt. 28:7a un 8). Tukšā kapā pa-
lika smaržīgās svaidāmās zāles.

Tukšā kapā lai paliek tas, kas aiz-
kavētu mūsu prieku pasludināt Kristus 
augšāmcelšanās vēsti! Caur vissarež-
ģītākiem laikiem un cīņām, tuvumā 
un tālumā, turpināsim lūgt un Viņam 
un cits citam kalpot mīlestības spēkā, 
jo kas nemīl, paliek nāvē. Mēs palie-
kam Viņā, kam ir mūžīgās dzīvības 
vārdi un spēks! No sirds novēlu jums 
katram, tuvumā un tālumā skaistus, 
dziedinošus, priecīgus Kristus Aug-
šāmcelšanās svētkus!

Māc. + Lauma

Lieldienu vēstījums
Turpinājums no 1. lpp.
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Plkv. O. Kalpaka un Leģionāru dienas atcere
„Vai ticat?“
Baltijas leģionāri ar saviem mērķiem, ideoloģiju, darbību un raksturu atšķiras no Vācijas līdzīgi nosauktām vienībām. 
(UNRRA, 1950)

Šī gada 10. martā 
Imanuela baznīcas zālē, 
Lyons DV Kanberas no-
daļa rīkoja plkv. O. Kal-
paka un Leģionāru die-
nas atceri.

Atceri ievadīja DV 
Kanberas nodaļas priekšsēde Inta 
Skrīvere un lūdza klātesošo uzmanī-
bu, Latvijas valsts karoga ienešanai 
svētku telpās.

Atceres runu teica Kanberas Lat-
viešu biedrības priekšnieks Juris Ja-
kovics.  Savas runas pirmo daļu viņš 
veltīja leģionāriem. Ievadā Jakovics 
īsi pieskārās Padomju Savienības lie-
totajam teroram un deportācijām uz 
Sibīriju, Latvijas okupācijas laikā 
1940./41. gadā. Vācu armiju, kas iz-
dzina Padomju karaspēku no Latvijas, 
latviešu tauta uzskatīja par atbrīvotā-
jiem, bet vēlāk šī doma mainījās. Otrā 
pasaules kara posmā, kad Vācijas mi-
litārai vadībai sākās grūtības cīņā pret 
lielo pārspēku – Padomju Savienību 
un Rietumu sabiedroto valstīm, tie 

nolēma iesaistīt okupēto valstu ļaudis 
savos bruņotos spēkos. Tā 1943. gadā 
tika izveidotas divas latviešu divīzi-
jas – 15. un 19. divīzija. Abas divīzijas 

tika nosūtītas Austrumu frontē, Krie-
vijā, kur tās varonīgi cīnījās. Krievu 

24. marta pēcpusdienā jaukā atmosfērā 
tika ieskandinātas Lieldienas ar dažādām 
aktivitātēm, kurās varēja piedalīties jebkurš 
pasākuma apmeklētājs.

Bez tradīcijām jau neiztikt! Kā jau Liel-
dienās ieraksts, viss sākās ar olu krāsošanu. 
Paldies Karenai Makdūgalai  (Karen Mc-

Dougall) par viņas eksperta padomiem! Katrs, kas olas 
tikai pirmo reizi bija krāsojis, ar prieka pilnu izteiksmi tina 
vaļā drēbītēs satītās olu paciņas un atklāja savus mākslinie-
ciskos rezultātus. Katra ola bija kā mākslas darbs, cilvēka 
un dabas radīts!

Laima Lodiņa bija sagatavojusi lielu klāstu ar Lieldie-
nu tēmas aktivitātēm visa vecuma bērniem. Svaigā gaisā 
uz verandas bērni varēja nesteidzīgi baudīt krāsošanu, vei-
došanu, lipināšanu un locīšanu, lai ar to dalītos Lieldienu 
priekā! Ar to vien bērnu jautrības nebeidzās; – bija ener-
ģiska šokolādes olu meklēšana, kā arī olu ripināšana, kas 
radīja tik daudz smaidu bērnu sejās! Kamēr mazie uzkrāja 
enerģiju ar hotdogiem, pieaugušie nesteidzīgi baudīja vare-
nu aukstā galda pusdienu komplektu (iekļaujot īpašas uztu-
ra vajadzības un veģetāras opcijas), kur bija sagatavojušas 
Karena Makdūgala, Inga Česle un Laima Lodiņa. Gar-
šīgu alu, kā jau parasti, bija sabrūvējis Indijs. Bija bagātī-
ga loterija, kā arī Lieldienu dziesmu dziedāšana un danči 
tiem, kam enerģijas uzkrājumi vēl bija saglabājušies.

Paldies BLB komitejai – Jasmīnei  Lācis-Lī  (Lee), 
Valdai Biezaitei, Lijai Māršalai (Marshall) un Ādolfam 
Lācim par veiksmīgu pasākumu. Paldies Garenam Krū-
miņam par burvīgajām fotogrāfijām! Gaidīsim jūs atkal 
visus ciemos pie mums uz nākošajām Lieldienām!

Ance Deksne
BLB Komunikāciju Koordinatore

Laikrakstam „Latvietis“

Nāc, nākdama Lieldieniņa...
Lieldienas Brisbanes Latviešu namā

Olu ripināšana.
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No kreisās: DV Kanberas nodaļas priekšsēde Inta Skrīvere; pie karoga vana-
dzes Inta Peina (Payne), Ingrīda Grēviņa un Lita Ātrena.
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Lieldienu izstāde MLB Daugavas skolā
Katrs skolēns saņēma sainīti ar šokolādes olām

Melburnas Latvie-
šu biedrības Daugavas 
skolas pirmais ceturk-
snis 2018. mācību gadā 
nobeidzās sestdien, 
24. martā, ar gadskār-
tējo Lieldienu izstādi.

Kā jau ierasts, bērni bija pūlēju-
šies sagatavot savus darbus, – katrs 

pēc savas izpratnes un spējām. Dar-
bus rotāja trusīši, cālīši, tradicionālie 
kristiešu tēli un pat latviskie motīvi, 
par ko bērni bija mācījušies folklorā, 
piemēram, šūpoles. Daži skolēni ar no-
pietnību bija piegājuši saviem mākslas 
darbiem, cits ar humoru un izdomu.

Diena nobeidzās ar apbalvošanu 
par labākiem darbiem, ko paši skolēni 

bija izvēlējušies, un katrs skolēns arī 
saņēma sainīti ar šokolādes olām!

Daugavas skola atsāks darbību 
š.g.  sestdien,  21. aprīlī. Tuvāku 
informāciju par skolas darbību sniedz 
skolas pārzinis Aldis Sveilis (info@
daugavasskola.com)

Iveta Samule
Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas skolas skolēnu darbu Lieldienu izstāde.
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Daugavas skolas skolēni Lieldienu izstādē.
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armijai ienākot Latvijā, 19. divīzija vēl 
ilgi cīnījās un aizstāvēja daļu no Kur-
zemes.

Kara noslēgumā Rietumu sabied-
rotie latviešu leģionārus pielīdzināja 
vācu armijas karavīriem; tiem tika 
pieskaitīti vācu armijas kara pārkā-
pumi. Leģionāri nonāca gūstekņu no-
metnēs, lielais vairums – Beļģijā, Ze-
delgemā, un tur pavadīja nepilnu gadu 
smagos apstākļos. Atlaisti no gūsta, tie 
klīda pa Vāciju, meklēdami patvēru-
mu toreizējās latviešu bēgļu nometnēs 
Vācijā.

Pagāja laika sprīdis, līdz Rietumu 
sabiedrotie izprata leģionāra, latvie-

ša ideoloģiju un mērķi, cīnoties vācu 
armijā. Jakovics citēja UNRRA* 
vadības, 1950. gadā rakstītu vēstuli 
Latvijas sūtnim, Amerikas Savieno-
tās Valstīs, kurā ir teikts, ka Baltijas 
leģionāri ar saviem mērķiem, ideolo-
ģiju, darbību un raksturu atšķiras no 
Vācijas līdzīgi nosauktām vienībām.

Runājot par plkv. Kalpaku, Ja-
kovics uzsvēra pulkveža lielo lomu 
Latvijas valsts tapšanā. Viņš piemi-
nēja Kalpaka paša lielo pārliecību, un 
Kalpaka spējas iedvesmot sev padotos, 
ticībā un cīņā par brīvu Latviju. Pirms 
kaujas Kalpaks saviem karavīriem ir 
teicis Vai ticat? un pats atbildējis Es 
ticu! uz ko karavīri atbildējuši – Ti-
cam. Runas noslēgumā Jakovics nola-
sīja fragmentu no Edvarta Virzas dze-

joļa Pulkveža atgriešanās.
Sekoja visu klātesošo kopīgi dzie-

dāta Latvijas valsts himna Dievs, svētī 
Latviju.

Kanberas DV nodaļā vēl ir divi 
leģionāri – Arvīds  Purvis un Žanis 
Mediķis; abi tika apsveikti ar ziediem.

Noslēgumā visi pakavējās pie kafi-
jas un uzkodām.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

* „United Nations Relief and Rehabi-
lition Administration“ – „Apvienoto 
Nāciju Palīdzības un rehabilitācijas 
administrācija“. Tā darbojās no 
1943. līdz 1947. gadam, un bija atbil-
dīga par bēgļu izmitināšanu, apģērbu 
un pārtiku.

Kalpaka un Leģionāru diena
Turpinājums no 4. lpp.
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Lieldienas Pertā tika 
vienmēr atzīmētas tikai 
baznīcā. Šogad to gan 
sevišķi darīja svētdien, 
25. martā,  latviešu bēr-
nu spēļu grupa Zīļuks 
Latviešu Centra zālē, jo 
ārā lija lietus. Rīkotāji, 

Līva ar palīdzēm Hezeru un Trūdiju 
un divi Jāņi, šim notikumam bija jau 
gatavojušies pāris nedēļas. Bija jāsa-
gādā sīpolu mizas, puķītes un zālītes 
olu krāsošanai. Jāsagādā olas, bērnu 
spēļu lietiņas nodarbībām, olu sacīk-
šu ripināšanas rene, jākar šūpoles, nu 
un visas šīs svarīgās lietas, kuras taču 
iederas pie latviešu Lieldienu tradīciju 
kopšanas. Kaut gan šis sarīkojums bija 
ļoti labi izziņots un reklamēts, bijām 
drusciņ nobažījušies, jo pieteikušies 
bija tikai astoņi bērni, kaut arī tas bija 
ļoti labs skaits. Mums tikai bija bažas 
par to, cik olas un visu citu gādāt, lai 
nu tikai nepietrūku.

Pats jau biju labi laikus, jo visu 
bija jāatslēdz un jāattaisa vaļā, lai nav 
jākavējas un var uzreiz darboties, kad 
cilvēki nāk. Drīz vien atnāca otrais 
Jānis – Kukuls, un tad jau bija klāt 
arī Līva ar palīdzēm, kuras sāka rīko-
ties pa virtuvi un zālē iekārtot bērnu 
nodarbības. Mēs, vīri, pēc vajadzības 
salikām galdus, kur nu vajadzēja un 
uzkārām šūpoles. Tad jau sāka arī 

nākt galvenie viesi: bērni ar vecā-
kiem un vecvecākiem. Nu sāka nākt 
un tikai nāca un nāca vēl un vēl, un 
prieks, kur tu rodies, nāca bērni – lie-
li, mazi un pavisam maziņi vēl rati-
ņos un māmiņas rociņās. Es nevarēju 
nobrīnīties, un nopriecāties vien, no 
kurienes visi šie bērni nāca. Tātad 
reklāma un izziņa bija darbojusies 
labi, jo bija atnākuši cilvēki, kuri ag-
rāk pat nebija zinājuši par šo Latviešu 
Centru, ka tāds Pertā vispār ir. Tā nu 
beidzot saskaitīju ap divdesmit bērnu 
un vismaz divdesmit piecus pieaugu-
šos cilvēkus. Tas viss bija neticami un 
brīnišķīgi.

Kamēr Līva darbojās ar rādīša-
nu un mācīšanu par olu krāsošanu, 
tikmēr Hezera ar Trūdiju nodarbojās 
ar bērniem. Tie krāsoja arī uz papīra 
zīmētās olas. Mazākie vēl spēlējās ar 
spēļu lietiņām. Visi darbojās un rīko-
jās. Daži bērni jau bija pamanījuši, ka 
dažas olas bija paslēptas ap Centru, un 
bija paspējuši jau tās atrast. Citi jau arī 
izmēģināja šūpoties uz šūpolēm. Visas 
nodarbības gāja vaļā, un nevienam ne-
bija garlaicīgi vai nebija ko darīt.

Drīz vien olas vija izvārījušās un 
nu bija jāatritina no sīpolu mizām un 

Svētdien, 18. martā, 
Pertas Latviešu Centrā 
bija atkal pulcējies pa-
rastais latviešu bariņš 
savā kopienā. Kaut gan 
beidzamajā laikā tas ir 
visai sarūcis, tas tomēr 
vēl turas kopā. Mati pa-

likuši sirmāki vai retāki, muguras arī 
vairs nav tik taisnas un staltas, un lie-
kas, ka arī paši esam sarukuši mazāki. 
Tas jau laikam nozīmē, ka Pertas lat-
viešiem arī tie gadi nāk, un gadi iet. 
Bet ar visu to mūsu bariņš bija sara-
dies visai pieņemamā skaitā. Nu jau 
nāca tuvāk pie četrdesmit, kaut vai tas 
skaits vēl tīri nebija sasniegts.

Bet brīnumu brīnumi – Pertas va-
nadzēm ne nu tie gadi, ne gadu nastas 
neliekas traucējam gādāt par latviešu 
labklājību Pertā. Viņas tikai cep un 
vāra, cep un vāra un gādā par mūsu 
ēstgribas pieveikšanu. Bet mēs priecā-
jamies un pateicamies, ka viņām vēl ir 
spēks un apņēmība visu šo veikt, un 
vēlam viņām vēl ilgus gadus nepagurt.

Šodienas pusdienas gan bija gata-
votas sevišķi: galdi saklāti ar skaistu 

dekorējumu un 
krāsotām olām 
galdā. Nu taču 
laikam Lieldienas 
nāk, un šodien tā 
kā drusku pasvi-
nēsim. Jau laikus 
Rita mums piesola 
labas pusdienas – 
aukstais galds un 
arī kafijas galds 
ar cepumiem un 
kūkām. Kā paras-
ti, Viktors gādā 
arī par slāpju dze-
sēšanu ar alu vai 
vīnu vai pat vēl ar 
ko stiprāku no bāra. Bet kad nu vēderi 
būšot pilni, tad kamēr atpūšamies; va-
rēsim vēl noskatīties kādas no Vucēnu 
Jāņa atkal sagādātajām filmām.

Tad nu Rita atkal mūs aicināja pie 
galda, kur nu bija cāļa gaļa, vērša gaļa, 
kartupeļu salāti un salātu salāti; skābi 
gurķi un šmorēta gaļa... nu un visu es 
nemaz neprotu nosaukt. Nu, ar vienu 
vārdu sakot, – izvēle nu lielu liela. Es 
jau kā tāds neziņa – tikai paņemu no 

ik šķīvja pa gabaliņam. Tad neko neesi 
izlaidis, ka varbūt palaidi garām pat to 
labāko kumosu? Šķīvis bija pilns gan. 
Nu šovakar nekādas vakariņas neva-
jadzēs, un domāju, ka laikam pat rīt 
brokastis nevajadzēs. Nu, a kur tad vēl 
kafijas galds ar cepumiem!

Bijām gan ēduši un dzēruši, un 
Jānis jau uzstādījis filmas ierīces. Tā 

Vanadžu pusdienas Pertā
Olas liktas ēšanai, ne skatīšanai

Līga Ģemuts un Zigis Ozolnieks „olu karā“.
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Pertas latviešu bērnu „Zīļuks“ svin Lieldienas
Tas viss bija neticami un brīnišķīgi

 
Turpinājums 7. lpp.

Katrs bērns saņēma divas olas.
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Melburnas Latviešu 
Sports (MLS) vīriešu 
basketbola vienība Mel-
burnas vasaras turnīrā 
uzvarēja B grupas finā-
lu un ar to tika iedalīta 
nākošā sezona turnīrā A 

grupā. Melburnas Latviešu Sports tika 
dibināts 1960. g. un tiek uzskatīts par 
otro ilgākais pastāvošo basketbola klu-
bu Melburnā. Tikai Melbourne Tigers 
ir pastāvējis ilgāk. Kopš dibināšanas, 
MLS spēlēja Melburnas A grupā tur-
nīros līdz 1995. g. kad labu spēlētāju 
trūkuma dēļ vienība ātri noslīdēja uz 
C grupu. Tagad veco basketbolistu dēli 
ir izauguši lieli un stipri, un sāk atdzī-
vināt MLS zieda laikus.

Pirmdienas vakarā, 20. martā, 
MLS devās laukumā pret Blueballers 
izcīnīt B grupas finālu. Pirmā puslai-
kā MLS ar ātrām, drošām saspēlēm un 
precīziem metieniem nobeidza spēles 
posmu 29-20 priekšā. Viktors Grau-
diņš izcēlās ar metieniem un pirmā 
puslaikā salasīja 12 punktus.

Otrā puslaikā pretinieki saņēmās 
un lēnam sāka samazināt rezultāta 
starpību;10 sekundes pirms spēles bei-
gām viņi izlīdzināja rezultātu 47:47. 
Pēdējā brīdī Andrejs  Kirps saņēma 
bumbu tuvu pie groza, bet metiens ne-
izdevās; Oskars Graudiņš noķēra at-
lecošo bumbu un, mezdams to grozā, 

saņēma divus soda metienus. Pulkste-
nis rādija, ka spēlei ir palikušas tikai 
2,2 sekundes, kad Oskars nostājās uz 
soda līnijas.

Pirmais metiens Oskaram neizde-
vās, bet otrā metiena bumba iekrita tīri 
grozā. MLS uzvarēja 48:47!

MLS punktu guvēji: Andris Švol-

manis –  2,  Leonīds  Špilbergs –  0, 
Viktors  Graudiņš –  14,  Oskars 
Graudiņš –  9, Kaspars  Švolmanis – 
0, Andrejs Kirps – 8, Maksis (Max) 
Bērziņš –  7,  Miķelis  (Mitchell) 
Blāķis – 8.

Dimis Pešudovs
Laikrakstam „Latvietis“

MLS atgriežas A grupā
Dramatiska finālspēle B grupā

Priekšā no kreisās: Miķelis (Mitchell Blāķis), Leonīds Špilbergs, Maksis (Max 
Bērziņš). Aizmugurē no kreisās: Valdis Kirps (treneris), Andrejs Kirps, Kaspars 
Švolmanis, Viktors Graudiņš, Oskars Graudiņš, Andris Švolmanis, Juris Misiņš 
(menedžers).
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Latviešu Ciems

Jūs aicina piedalīties
„Ciemiņu dienā ģimenēm

un draugiem”
sestdien, 14. aprīlī

no plkst. 9.00 -14.00
60 Fraser Crescent, Wantirna South

 
✻ Lietoto mantu tirdziņš
  (ciema garāžā no plkst.8.00)
✻ Tirdziņš pagalmā pie lielās zāles
✻ Lauku pavarda stila ēdiens no 10.00
✻ Dzērieni bērniem un pieaugušajiem
✻ Dažāda veida kūkas un kafija
✻ Muzikāli priekšnesumi.

dekorējumiem. Prieki nu bija lielum 
lielie, redzot, ka tās baltās olas, ko 
ietinām, nu izskatās skaistas. Katrs 
bērns dabūja divas olas, uz kurām tad 
lika savu vārdu vai zīmi un nu varēja 
ripināt. Ja tava ola noripinoties atsitās 
pret otru olu, tu dabūji šo olu un varēji 
atkal ripināt. Prieki nu bija visiem lielu 
lielie.

Tā pagāja viss rīts, un nemanot 
pienāca laiks iet uz mājām. Bijām iz-
priecājušies, bijām ēduši un dzēruši, 
šūpojušies, kāvušies olu cīņās un olu 
ripināšanā, un daži ar jau vairākām 
vinnētām olām kabatās varēja priecīgi 
doties mājās. 

Mēs un tie mazie rūķīši darbojā-
mies tālāk, lai aptīrītu zāli, visu no-
vāktu un atkal sakārtotu, kā arī sakār-
totu virtuvi, lai namamāte nesūdzas, 
ka esam atstājuši nekārtību.

Paldies ciemiņiem, paldies bēr-
niem un paldies visiem darītājiem un 
jo sevišķi paldies – Līvai Ulmanei par 
viņas lielo darbu, visu šo pasākumu 
organizējot! Paldies arī Līvas palī-
dzēm Hezerai un Trūdijai, bez kurām 
mēs nebūtu tikuši ar visu galā! Paldies 
māmiņām, kuras bija atvedušas savus 
bērnus uz latvisku Lieldienu svinī-

„Zīļuks“ svin Lieldienas
Turpinājums no 6. lpp.

bām, jo bez jums mums nebūtu svētku 
viesu!

Uz redzīti atkal, kad Zīļuks at-
kal tiksies Latviešu Centrā svētdien, 

29. aprīlī, plkst. 9.30, kad mūs apcie-
mos Latvijas Vēstniece no Japānas.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“
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Kā bijušā liepāj-
nieka, pēc tam Vācijā, 
Argentīnā un Kanādā 
dzīvojošā ainavista Jāņa 
Zuntaka (1906-1985) 
aktu zīmējumu izstā-
dē uzsvēra mākslinie-
ka meita Vija Zunta-

ka-Bērziņa, vienalga, kur šīs pilsētas 
bijušie bērni dzīvotu un lai kādi būtu 
viņu likteņi, Liepāja viņiem ir īpaša. 
To pašu droši vien apgalvotu arīdzan 
kādreizējie kuldīdznieki, jelgavnieki, 
cēsinieki – viņi savā pilsētā ir nākuši 
pasaulē, tur iepazinuši apkārtni, tur 
bijuši laimīgi.

Tiesa gan, Jānim Zuntakam bēr-
nība un agrīnā jaunība nemaz nebija 
tik saulaina un gaiša, vismaz no mūsu 
skatupunkta raugoties. Viņa tēvs bija 
ostas krāvējs, kurš darbā sabojāja ve-
selību, tādēļ bieži slimoja un bija bez-
darbnieks, māte – sētniece, ar savu 
darbu izpelnīdamās vienistabas dzī-
vokli ģimenei. Bet bērni visbiežāk ir 
laimīgi par katru mīļu dzīves dienu, 
par ikvienu prieka brīdi. Un tomēr 
Jānis Zuntaks mīlēja Liepāju un visu 
mūžu to atcerējās, un ilgojās te atkal 
atgriezties.

Nupat kā mākslinieks no jauna 
atgriezies dzimtajā Liepājā. Atce-
rēsimies, ka šajā pilsētā (arī Rīgā) 
2006. gadā bija sarīkota gleznotāja 
simtgades izstāde, bet kopš 3. marta 
te aplūkojama viņa aktu zīmējumu iz-
stāde. Par to pēc Liepājas muzeja di-
rektores Daces Kārklas ierosinājuma 
parūpējās abi liepājnieka bērni – jau 
pieminētā Vija Zuntaka-Bērziņa un 
viņas brālis Alvis Zuntaks, uzdāvinot 
muzejam vairāk kā 400 aktu zīmēju-
mu. Oficiālā dāvinājuma ceremonija 
notika 16. martā, kad no Ņujorkas 
varēja ierasties meita. Dēlam jau rit 
82. gads, kādēļ droši vien ir grūti ce-
ļot. Tajā pēcpusdienā par Jāni Zuntaku 
runāja gan Ingrīda Burāne, gan šo rin-
du autors.

Domājot par šo izstādi, jāuzsver 
vairākas lietas. Pirmā – šāda Jāņa 
Zuntaka zīmējumu notiek pirmo reizi 
ne tikai Liepājā, bet arī Toronto, kur 
gleznotāja dzīves laikā tāda nekad 
nav notikusi. Otrkārt, kaut arī ikviens 
skatītājs, pat speciālists, nosauks re-
dzētos darbus par zīmējumiem, kas 
tie tehnikas dēļ (izmantojot ogli, san-
gīnu vai visparastāko graf ītu) tādi arī 
ir, taču patiesībā ir jārunā par skicēm, 
darba zīmējumiem, treniņiem acu 
asumam un rokas precizitātei. Autors 
nav izstrādājis katru lapu līdz galam, 
ne visas detaļas ir skrupulozi izzīmē-
tas, dažkārt tās ir tikai iesāktas un tad 
kāda iemesla dēļ pamestas. Šīs skices 
uzlūkojamas kā personiskas piezī-
mes, kas domātas tikai viņam pašam, 
bet ne publikai, lai gan atsevišķi zī-

Māra Branča skatījums
Jānis Zuntaks otrreiz atgriežas Liepājā

Jānis Zuntaks. Akta zīmējums.
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Skatītāji J. Zuntuka sarīkojumā.
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mējumi tika arī 
nopirkti.

Še mazliet ie-
skatīsimies vēstu-
rē. Kanādas lat-
viešu mākslinieku 
vienība „Latvis” 
tika nodibināta 
Daugavas Vanagu 
namā 1954. gada 
2 9 .  d e c e m b r ī , 
kad sanāca des-
mit mākslinieki 
un noturēja vēs-
turisko sanāksmi 
un kad par pirmo 
priekšsēdi ievēlē-
ja Eduardu Dzeni 
(toreiz vienību 
sauca par Kanādas 
Latviešu māksli-
nieku biedrību). 
Jau pirmajā reizē 
Augusts Kopma-
nis ierosināja, 
ka nepieciešama 
dibināt studiju. 
Pēc nepilna mē-
neša – 1955. gada 
26. janvāra – val-
des sēdē paziņo-
ja, ka studija var 
sanākt Daugavas 
Vanagi namā, reizi nedēļā zīmējot 
dzīvo modeli. Šāda latviešu māksli-
nieku iniciatīva liecina par to, ka šī 
paaudze bija norūpējusies par pro-
fesionālismu, kas jāuztur ne tikai 
akadēmiski skoloto biedru vidū, bet 
katrā jaunākajā kolēģī. Lūk, tādēļ 
kopš 1955. gada notika kailmodeļu 
skicēšana, kam Jānis Zuntaks pie-
vienojās tikai no 1959. gadā, kad no 
Argentīnas viņš ar ģimeni pārcēlās uz 
Kanādu.

Kā apliecina seni Latvja protokoli 
un biedri, akta zīmēšana dažkārt jau 
gandrīz iznīka, tomēr atkal un atkal at-
jaunojās, sanākdami te Daiņa Miezāja 

darbnīcā, te pie Valijas Mērnieces.
„No dažiem biedriem bija arī dzir-

dams – vai tad mēs – tie, kuri sanā-
kuši skicēt – ar šo zīmēšanu ceram 
savā mākslas attīstībā atklāt kādus 
brīnumus? Bija žēl tādu nostāju dzir-
dēt. Algot modeli un „atklepot” Valijai 
par studijas lietošanu, tikai tiekot velti 
tērēta Latvja kases nauda! /../ Un tad 
vēl bij’ arī mākslinieku sievas, kuras 
protestēja pret savu dzīves draugu vē-
lēšanos ik nedēļu iet uz šādu neķītru 
plikņu zīmēšanu“, atceras Ilze Priku-
lis-Oga.

 
Turpinājums 9. lpp.
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14. februārī  trīs 
Baltijas valstis ar Ma-
estro Gidona Krēmera 
un Kremerata Baltica 
koncertu, kam sekoja 

svinīga pieņemšana koncertzālē Sun-
tory Hall, atklāja simtgades svinības 
Japānā.

Svinību atklāšanu ar savu klātbūt-
ni pagodināja Japānas kroņprincis Na-
ruhito un kroņprincese Masako. Kon-
certu apmeklēja Japānas parlamenta un 
valdības pārstāvji, kā arī masu mediju, 
Japānas kultūras, biznesa un diplomā-
tisko aprindu pārstāvji. Japānas-Latvi-
jas un Japānas-Lietuvas parlamentārās 
sadraudzības grupas priekšsēdētājs 
Hirofumi Nakasone uzrunā apsveica 
trīs Baltijas valstis simtgades svinībās. 
Hirofumi Nakasone slavēja dziesmas 
un mūzikas spēka nozīmīgumu neat-
karības atgūšanas procesā un uzsvēra, 
cik svarīgi ir stiprināt sadarbību starp 
Japānu un Baltijas valstīm.

Maestro Gidons Krēmers un Kre-
merata Baltica Japānā ir iemīļoti un ir 

labi zināmi; 2009. gadā kamerorķes-
tris Kremerata Baltica ieguva Japānas 
Mākslas asociācijas Praemium Impe-
riale īpašo balvu jaunajiem mākslinie-
kiem, savukārt 2016. gadā par izcilo 
mūža ieguldījumu Praemium Impe-
riale balvu saņēma latviešu vijoles 
virtuozs un diriģents Gidons Krēmers.

Koncerta noslēgumā rīkotā pie-

ņemšana ir viena no Latvijas Ārlietu 
ministrijas un Lietuvas Ārlietu mi-
nistrijas koordinētajām Publiskās 
diplomātijas programmas norisēm 
Simtgades ietvaros. Pasākums tika 
organizēts, sadarbojoties Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas vēstniecībām Ja-
pānā.

Latvijas vēstniecība Japānā

Izdevniecībā Upe tuviem un tāliem izdots Zanes Jan-
čevskas tautas dziesmu un nostāstu albums Dziesmu Dance.

Zani Jančevsku – Latvijas Nacionālā teātra aktrisi pa-
zīst ikviens latviešu teātra mākslas cienītājs, bet to, ka viņa 
studē Latvijas Valsts Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģi-
jas nodaļas maģistratūrā zin tikai retais. Cienot un izzinot 
latviešu tautas mutvārdu daiļradi, izveidota programma, 
kura nu ierakstīta CD. Zane par jauno ierakstu saka tā:

„Veiksmīgi iepazīt citu tautu kultūru var tikai tad, ja pazīs-
tam un cienām savējo. Mums ir tik daudz skaistu tautas dzies-
mu! Un arī daudz neizdziedātu un neiemācītu, bet katrā no tām 
ir kāds padoms, atziņa, uzmundrinājums, joks. Trīs gadu laikā, 
viesojoties Latvijas novados ar programmu „Dziesmu Dance“, 
esam sajutuši klausītāju atsaucību, uzmanību un ieinteresētību.

Mūsu priekšnesums tapis, pateicoties profesionālai, 
darba spējīgai un atsaucīgai mūziķu komandai. Tās sastā-
vā darbojas arī Lauma Bērza, Ēriks Zeps, Ansis Jansons 
un Jēkabs Jančevskis.

Dažos koncertos mūs ar kokles, dūdu, stabuļu un man-
dolīnas spēli atbalsta arī etnomuzikologs un komponists 
Valdis Muktupāvels.“

Dziesmu Dance Kaspara  Bārbala vadībā ierakstīta 
Lauskas studijā. CD no 12. februāra nopērkams Latvijas 
lielākajās mūzikas ierakstu un grāmatu tirdzniecības vietās.

Iveta Mielava,
2018. gada 12. februārī

Laikrakstam „Latvietis“

„Dziesmu Dance“
Tautas dziesmu un nostāstu albums 

CD „Dziesmu Dance“ vāks.

Baltijas valstis atklāj simtgades svinības Japānā
Ar Maestro Gidona Krēmera un „Kremerata Baltica“ koncertu

„Kremerata Baltica“ Japānā.
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Lai kādas domas izskanēja un lai 
cik bija jātērē nauda modeļa algoša-

nai, tomēr aktu skicēšana notika ilgi. 
Tagad gan kailfigūru zīmēšana vairs 
nenotiek – jaunos laikos jaunas pra-
sības. Kaut arī Jānis Zuntaks bija iz-
teikts ainavists, tomēr reižu reizēm 

viņš uzgleznoja kādu aktu vai figurālu 
kompozīciju eļļas tehnikā, kuru profe-
sionālismu uzturēja skicēšana. 

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.
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Pavasarīgs svaigums, 
saule un ziemelis. Pie Brī-
vības pieminekļa viss kā 
parasti šajā dienā, dzel-
tenas barjeras, policisti 
un vēl citi drošībnieki 
dažādās formās. Ko tad 

viņi tur dara – pēcpusdienā nācu pie 
secinājuma, ka viņi ir labi darījuši savu 
darbu – Brīvības pieminekļa laukums uz 
pāris stundām bija absolūti drošākā vieta 
latviešiem Latvijā. Viņu rūpes bija, lai 
ziedu nolikšanas pasākums pie Brīvības 
pieminekļa, pieminot latviešu leģionārus 
netiktu traucēts. Jā, lai latvietis latvietim 
noliktu ziedus pie pieminekļa 16. martā, 
ir vajadzīga pamatīga apsardze. Uzreiz 
piemetināšu, ka ziedus nolika ne tikai 
latvieši un kaimiņi igauņi un lietuvieši, 
bet arī citu tautību Latvijas iedzīvotāji.

Viss sākās ar dievkalpojumu Svētā 
Jāņa baznīcā Vecrīgā. Baznīcēnu bija 
daudz, visi aktīvi dziedāja līdzi korim. 
Mācītāja Gunta Kalmes sacītais kā 
vienmēr bija tik kodolīgi vienkāršs un 
saprotams (tā dēļ es arī pēdējos gadus 
16. marta rītā eju uz šo baznīcu), katru 
reizi patirpinot arī šos laikus un to vare-
nos. Noslēguma doma bija... ka Vācija 
karu zaudēja, PSRS izjuka, bet latvie-
šu leģionāru sapnis par brīvu Latviju 
ir piepildījies. Pēc dievkalpojuma mā-
cītājs Kalme garāmejošajiem paspieda 
roku ar vārdiem „Lai Dievs jūs svētī“.

Ārā, pie Pētera baznīcas jau gaidīja 
pulks ļaužu ar karogiem un ziediem un 

prese oranžās vestēs. Gājiens caur Vec-
rīgu devās uz Brīvības pieminekli. Man 
apkārt ejošie vīri sirmām galvām brī-
nījās, kā tad neviens neklaigā un neap-
saukājas. Tiešām, es nedzirdēju nevienu 
naidā izkliegtu – fašisti. Brīvības piemi-
nekļa laukumā mūs sagaidīja Nacionālās 
apvienības jauniešu veidota karogu ale-
ja. Tā ir ļoti skaista un, to izejot, šķiet, ka 
esi galvas tiesu garāks un lepnāks. Zie-
du nolikšana nav ātrs process, gaidītāji 
pievienojās vīru ansamblim un dziedāja 
leģionāru dziesmas un ne tikai. Protams 
notika fotografēšanās ar karogiem un 
bez, sen neredzējušies aprunājās. Vēlāk 
autobuss pieteikušos aizveda uz Leste-
nes leģionāru piemiņas pasākumu.

Kā tad bija ar protestiem un provo-
kācijām – klusi un mierīgi, kāds vīrs un 
kāda sieva ko paklaigāja, bet tas tika uz-
tverts ar smaidu. Nevaru jums neko kon-
krētu pateikt, jo neinteresējos, bet to vīru 
policija savāca un veda prom pa kanāla 
tiltu Operas pusē, vīrs ik pa brīdim spie-
dza izlaista bērna balsī un apkārtējie ska-
tītāji sauca policistiem – met viņu kanālā.

Kāpēc es piedalos šajā gājienā – savu-
laik apsolīju trim veciem vīriem, bijuša-
jiem leģionāriem, kuri nav mani radinie-
ki, bet dzīvē ar viņiem esmu bijusi cieši 
saistīta, ka pienākot laikam, iešu viņu vie-
tā nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

16. marts Rīgā
Eju pildīt solījumu

Gājiens tuvojas Brīvības piemineklim.
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Cilvēks ir vergs...
Jancis par kungiem un pavēlniekiem

Sēžu pie loga un ska-
tos, kā pa ielu brauc ma-
šīnas. Mani neinteresē 
ne iela, ne mašīnas, bet 
ārā liels vējš, zem krū-
ma sēdēt nevaru, tāpēc 
spiesta lieta skatīties, 

kas notiek uz ielas, ja negribi iet gulēt. 
Izgulēties izguļos jau pa nakti. Naktis 
te ļoti garas. Vismaz kādas divpadsmit 
stundas. Tā kā tā skatīšanās, vienalga – 
vai ielu, vai mašīnu, nav nemaz tik ne-
interesanta. Un nav jau tā, ka negadītos 
kas pavisam speciāls. Tā vakardien.

Iet tāds pavecāks večuks pa trotuāri. 
Viņam pie saites sunītis, kas naski soļo 
pa priekšu, līdzi vilkdams savu saimnie-
ku. Te pēkšņi sunītis apstājās, pietupstas 
un tak jau laikam kārto steidzamas darī-
šanas; pa logu jau nevar īsti visu saredzēt. 
Pēc brīža sunītis paceļ purniņu pret de-
besīm (laikam saka lūgšanu) un tad grib 
doties uz priekšu. Večuks neļauj. Večuks 
no kabatas izvelk baltu kulīti un kaut ko 
lāpstiņai līdzīgu un sāk kasīt un grābs-
tīt trotuāri un bērt kaut ko kulītē. Kāpēc 
večuks ar suni neņēma vagu? Neviens 

cilvēks nebija vēl uz ielas redzams. Ko 
viņš ar sakasīto mantu domā darīt? Nesīs 
mājās un liks puķu vāzē? Ja tas varbūt 
domāts dārza mēslošanai, tad viņam būs 
ilgi, ilgi jākrāj. Sunītis ir maziņš – dārzs 
liels. Tas būtu mūža darbs. Varbūt tikai 
viņa mantiniekiem kaut kas sanāktu.

Tādas mistērijas man nedod miera. 
Piezvanu Krišam. Viņš sakās gudrāks 
esam. Tā un tā, – es saku. Ko tas vecis 
ar suni taisa tādu špāsi? Krišs saka – 
tie valdības likumi, nekas, kas no suņa 
nāk ārā, nedrīkst palikt uz ielas. Viss 
īpašniekam jāsavāc.

Es nekad Krišam pretī nerunāju; viņš 
tāds ātrs. Reizēm pat palaiž rokas un kādu 
ieštaukā. Ar tādiem labāk ar mieru un sa-
tikšanu. Pie sevis tomēr nodomāju – ko nu 
tu ļurba zini, tad jau večukam būtu jānē-
sā līdzi arī spainītis un mope. Priekš tām 
reizēm, kad sunītis apstājās pie koka un 
paceļ kājiņu. Daži suņi to dara pie katra 
koka. Tad jau prasītos pat pēc diviem spai-
ņiem. Nē, nē, – neviena valdība tik dulla 
nevar būt. Ko tad, ja sunītis izgājis pastai-
gā viens. Vai viņam būtu jāsakož zobi un 
jāciešas līdz tiek mājās? Ja nu nevar iztu-

rēt un pasprūk uz trotuāra tieši policijas 
oficiera acu priekšā. Ko tad? Sunītim ne-
kādu trauku līdzi nav. Prasīt, lai policists 
izpalīdz? Tas būtu tikpat kā prasīt, lai tevi 
iespundē; policisti daudz ko prot, bet suņu 
valoda nav viena no tām lietām, un jokus 
arī viņi nesaprot... Kā tad nu nāk, ka visi 
cietumi nav pilni ar suņiem. Vienīgais 
izskaidrojums ir, ka suņi nav vis cilvēka 
labākie draugi, bet gan viņu kungi un pa-
vēlnieki. Labradora kungs pasaka veču-
kam, lai grābsta kantainās bumbiņas baltā 
kulītē, un cilvēks klausa. Viņš nevar ne-
klausīt. Cauri gadu simtiem ir noticis, ka 
suns ir uzkundzējies par kungu un cilvēks 
ir suņa vergs nevis labākais draugs. Neti-
ciet? Pastaigājiet kādu laiciņu pa trotuāru, 
ne piciņas neatradīsiet. Kas cits tās uzlasī-
ja, ja ne cilvēks – uz suņa pavēles.

Atmiņa man diezgan švaka; vaka-
rā nezinu, ko brokastīs ēdu... vai vispār 
ēdu, bet to atceros, ka par suni kādreiz 
jau tiku rakstījis. Toreiz nosaucu suni 
par cilvēka draugu. Ak vai, cik es to-
reiz vēl esmu bijis naivs un glupjš...

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress
Sākusies pieteikšanās

Vēlamies informēt, 
ka no  20.  marta  var 
pieteikties  dalībai  IV 
Pasaules  latviešu  zi-
nātnieku  kongresā 
(turpmāk – Kongresā), 

kas norisināsies no šī gada 18. līdz 
20. jūnijam Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā.

Aicinām palīdzēt izplatīt infor-
māciju, lai iespējami vairāk Latvijas 
izcelsmes diasporas zinātniekiem un 
pētniekiem, kā arī diasporas organizā-
cijām un interesantu loka būtu pieejam 
informācija par Kongresu un iespējām 
tajā piedalīties. Kongress ir viens no 
vērienīgākajiem Latvijas valsts simt-

gades pasākumiem, kas pulcēs latvie-
šu zinātniekus no visas pasaules, kā 
arī viņu stratēģiskos partnerus un at-
balstītājus, lai kopīgi atskatītos uz pa-
veikto un definētu turpmākos Latvijas 
zinātnes uzdevumus valsts un sabied-
rības attīstībai.

Kongresu rīko Izglītības un zi-
nātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar 
Latvijas Universitāšu asociāciju, zi-
nātniskajām institūcijām un diasporas 
organizācijām.

Kongresu informatīvi, kā arī ar pē-
tījumiem un ar ārvalstīs esošo diaspo-
ras zinātnieku un pētnieku saraksta 
izveidi atbalsta Ārlietu ministrija kā 
IZM sadarbības partneris. 

IZM ir infor-
mējis, ka Kongresa 
mājaslapas versija 
angļu valodā būs 
pieejama tuvākajā 
laikā, turpinās darbs pie tulkošanas.

Kongresa mājaslapas ir jaunākās 
programmu versijas, gan latviešu, gan 
angļu valodās. Mājaslapā tiks veiktas 
izmaiņas vienu reizi divās nedēļās at-
bilstoši Kongresa programmas aktu-
alizēšanai. 

Kongresa mājas lapa:
https://congress.sciencelatvia.lv

Vija Buša
padomniece

Ārlietu ministrijas Plānošanas grupa

PBLA priekšsēde viesojas Okupācijas muzejā
Pārrunā patreizējo situāciju un nākotnes plānus

Pasaules brīvo 
latviešu apvienības 
(PBLA) jaunievēlētā 
valdes priekšsēde Kris-
tīne  Saulīte 2018. gada 
28. martā viesojās Lat-
vijas Okupācijas muzejā 
un tikās ar muzeja bied-

rības priekšsēdi Valteru Nollendorfu, 
muzeja direktoru Gunāru Nāgelu, di-
rektora vietniecēm Taigu Kokneviču 
un Līgu Strazdu.

Muzeja pārstāvji pastāstīja par 
aktualitātēm muzeja darbā. Pašreiz 
notiek to būvniecības firmu atlases 
konkurss, kuras ir pieteikušās muze-
ja pastāvīgās ēkas Latviešu strēlnieku 
laukumā 1 rekonstrukcijai. Savukārt 
muzeja vēsturnieki un mākslinieki 
steidz pabeigt jaunās ekspozīcijas pro-
jektu, iekārtojot ekspozīcijas maketu 
mērogā 1:10. Muzeja pārstāvji arī at-
gādināja, ka šajā vasarā gaidīs ciemos 
savus uzticamos atbalstītājus muzeja 
25 gadu jubilejā. Kristīne Saulīte inte-
resējās par izstādes Stūra mājā likteni. 

Izstāde pašreizējā izskatā darbosies 
līdz šī gada septembra beigām. Tad 

to paredzēts slēgt. 
Ēkas īpašnieks 
Valsts akciju sa-
biedrība Valsts ne-
kustamie īpašumi 
gatavojas ēku re-
novēt, bet muzejs 
plāno veidot jaunu 
izstādi, ko atvērs 
pēc ēkas renovā-
cijas.

Kristīne Sau-
līte pastāstīja, ka 
PBLA piedalās 
Diasporas likuma 
izstrādē. Tajā pa-
redzēta arī sadaļa 
par arhīviem un 
vēstures materiālu 
krātuvju saglabā-

šanu un valsts atbalstu 
tām. Tas varētu at-
tiekties arī uz Latvijas 
Okupācijas muzeju, 
kas glabā daudz ma-
teriālu par latviešiem 
ārpus Latvijas, kuru 
izbraukšana bija tiešas Latvijas valsts 
okupācijas sekas – došanās uz rietu-
miem, bēgot no otrreizējās okupācijas, 
un piespiedu deportācija uz Sibīriju 
padomju okupācijas laikā.

Sarunas dalībnieki atzīmēja, ka 
PBLA vienmēr ir atbalstījis muzeja 
darbu un arī turpinās to darīt. Apvie-
nība ir lielāko muzeja ziedotāju skaitā.

Dažas dienas pirms šīs tikšanās 
Kristīne Saulīte kopā ar muzeja vadī-
tājiem piedalījās 25. marta deportāciju 
atceres gājienā un nolika ziedus pie 
Brīvības pieminekļa.

Latvijas Okupācijas muzejs

No kreisās: Latvijas Okupācijas muzeja direktora vietnieces Taiga Kokneviča 
un Līga Strazda, Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdētājs 
Valters Nollendorfs, PBLA valdes priekšsēde Kristīne Saulīte, Latvijas Okupā-
cijas muzeja direktors Gunārs Nāgels.
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Pie Brīvības pieminekļa Rīgā 25. martā. Priekšplānā no 
kreisās: Kristīne Saulīte, Gunārs Nāgels.
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Cienījamie represētie, represēto bērni, visi, 
kas atceras šo dienu! 

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze!
Augsti godātais Ministru prezidenta kungs!
Ekselences!

Mēs šodien esam atnākuši 42 322 cilvēku 
dēļ. Savu līdzcilvēku, bērnu, vecāku, vecvecā-
ku, kaimiņu un novadnieku dēļ, kuru likteņus 

samala 1949.gada 25.marta deportēšana prom no dzimtenes.
Tā ir mūsu vēsture, neaizmirsīsim to! Mēs noliecam 

galvu to priekšā, kas izturēja un izdzīvoja.
Un mēs pieminam ar klusuma brīdi tos, kuru vairs nav 

starp mums.
Liecinieki un laikabiedri!
Daudzus no mums ar izsūtītajiem saista sadragātas vai 

pārrautas ģimenes saites. Ikviens no mums ir zaudējis no tā 

trieciena, ko padomju okupācijas vara 
spēja vienā naktī nodarīt Latvijai.

Šo datumu atcerēties nav nedz 
personīgs, nedz oficiāls pienākums. 
Tā ir iespēja to darīt šeit, pie Brīvības 
pieminekļa. Tā ir iespēja dzīvot savā 
valstī un neciest no represijām. Tā ir 
iespēja izvēlēties savu un savu bērnu 
likteni. Tā ir iespēja būt kopā ar savu tautu savās mājās.

Neviens nespēj pagriezt laiku atpakaļ un nevar labot vēs-
turi. Bet mēs varam vienmēr mācīties no tās dalībniekiem.

Mācīties to, cik vērtīga ir brīvība. Brīvība, kuru nevar 
pārdot vai mainīt pret īstermiņa ieguvumiem. Brīvību ir 
viegli pazaudēt, bet grūti atgūt. Tās priekšā nav neviena 
attaisnojuma sadarbībai ar svešu varu vai sava labuma lik-
šanai augstāk par valsts un sabiedrības interesēm.

Mēs varam mācīties, ko nozīmē nepadoties nekādu grūtību 
priekšā. Ko nozīmē nesalūzt pat necilvēcīgos apstākļos. Zinot 
jūsu no paaudzes paaudzei nodotās liecības, mēs varam atrast 
spēku, lai izšķirīgās situācijās pieņemtu lēmumus arī šodien.

Un visbeidzot – mēs varam mācīties, ko nozīmē piede-
rēt Latvijai. Vienmēr nest sirdī Latvijas ideju, svešumā sar-
gāt un kopt savu valodu, savu kultūru, svinēt savus svētkus 
un nodot nākamajām paaudzēm savas tradīcijas.

Jo, lai kur tu būtu un lai kas notiktu – Tu esi Latvija.
Tāpēc godināsim Latvijas brīvību, atceroties 42 322 

mūsu līdzcilvēkus, tautiešus, vecākus, vecvecākus, bērnus 
un kaimiņus.

Lai Dievs svētī mūsu zemi!
Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents

Jūrmalā komunistis-
kā genocīda upuru pie-
miņas pasākumi notiek 
pie pieminekļa Nepatie-
si represētajiem Slokas 
parkā pie pamatskolas. 
Piemineklis veidots gra-

nītā kā divdaļīgs krusts.
25. martā šogad iekrīt arī Pū-

polsvētdiena, tādēļ pie pieminekļa sagū-
la daudz skaistu ziedu un arī pūpoli. Aiz 
akmens krusta trijos mastos plīvo karo-
gi un abās pusēs tam stāv Zemessargu 
godasardze un Jūrmalas Politiski repre-
sēto nodaļas godasardze ar karogiem. 
Parka laukumā sarindoti krēsli, kuri arī 
visi tiek aizņemti, jo daudzus atnācējus 
ceļš ir nogurdinājis. Skan ļoti skaista 
latviešu komponistu mūzika un ātri vei-
dojas ziedu ceļš ar iedegtām svecītēm.

Piemiņas brīdis sākas ar dzejas rin-
dām, kas liek kaklā savilkties kamolam. 
Uzrunu saka Jūrmalas Domes priekšsē-
dētājs Gatis Truksnis, tad visi nodzie-
dam Dievs, svētī Latviju. Dzeja mijas ar 
Slokas draudzes mācītāja Aivara Guse-
va uzrunu un Jūrmalas Politiski represē-
to nodaļas priekšsēdētājas Ludmilas Jir-
genas teikto. Kad nolikti pēdējie ziedi, 
klātesošie tiek aicināti uz sarunām siltu-
mā Kauguru Kultūras namā, visus gaida 
autobuss. Tā Jūrmalā notiek šis sāpīgo 

atmiņu pasākums, sirsnīgi, ar cieņu un 
rūpēm par Sibīrijas ceļu izgājušajiem, ne 
brīdi nav jāstāv, lai gaidītu ziedu nolik-
šanas iespēju. Laiks bija pavasarīgs.

Protams arī Rīgā pie Brīvības pie-
minekļa notika ziedu nolikšana komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņai, ar 
godasardzes svinīgo maiņu, amatper-
sonu klātbūtni un uzrunām un Sibīrijā 
izdzīvojušo gājienu no Okupācijas mu-
zeja līdz Brīvības pieminekļa lauku-

mam, kur šiem gājiena dalībniekiem 
pacietīgi jāgaida kamēr ziedus noliks 
amatpersonas un vēstniecību pārstāv-
ji, jo visam jānotiek pēc protokola.

Ļoti smaga ir šī diena visiem tiem, 
kuru ģimenes skāra padomju varas 
lielākā nelietība, kā ar nazi nogriežot 
dzīvi vairāk nekā 42 tūkstošiem Latvi-
jas iedzīvotāju.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

25. marts Jūrmalā
1949. gada deportācijas atceroties

Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis uzrunā klātesošos.
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Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna 
1949. gada 25. marta deportāciju piemiņas pasākumā Rīga, 2018. gada 25. martā

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis pie Brīvības 
pieminekļa Rīgā.
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Šī gada martā/aprīlī 
izcilā Latvijas koklētāja 
Laima Jansone viesojas 
Austrālijā, lai sniegtu 
koklēšanas meistarkla-
ses un koncertus četros 
latviešu centros – Ade-

laidē, Melburnā, Brisbanē un Sidnejā. 
Šī ir Laimas trešā viesošanās Aus-
trālijā, pirmo reizi piedaloties Sidne-
jas Jaunatnes dienās 2011. gadā un 
2015. gadā kopā ar Latvijas delegāciju, 
sveicot Rīgas māsas pilsētu Kērnsu.

Trīsdesmit gadus jaunā Laima 
Jansone dzimusi Rīgā. Beigusi Jāzepa 
Mediņa mūzikas vidusskolas Mūzikas 
vēstures un teorijas nodaļu 2007. gadā 

un pēc tam Jāzepa Vī-
tola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Etnomu-
zikoloģijas nodaļu. 
Studijas turpinājusi 
Erasmus apmaiņas 
programmā – Žana 
Sibeliusa Mūzikas akadēmijā Helsin-
kos.

Laima Jansone ir ieguvusi plašu at-
zinību savā etnogrāfiskās kokles spēlē, 
pārvaldot dažādas spēles tehnikas un 
plašu tradicionālu repertuāru. Viņai 
tuva arī ir improvizācija, un viņa lab-
prāt saspēlē ar citiem mūziķiem, iz-
veidojot novatoriskus multimedija uz-
vedumus, piesaistot māksliniekus no 

dažādiem mākslas žanriem, to starpā 
arī dejotājus.

Laima ar savu virtuozo kokles spē-
li ieguvusi arī starptautisku atzinību 
un 2011. gadā kļuva par pirmo Latvi-
jas mūziķi, kas uzstājusies mūsdienu 
tautas mūzikas ietekmīgajā gadatirgū 
WOMEX (World Music Expo). Laima 

Daudz jau ir rakstīts 
par Olgu Dreģi, par vie-
siem jubilejas koncertā 
un par viņas panāku-
miem, un, ja kādam in-
teresē tieši tas, kas noti-
ka koncertā un kas viņu 

apsveica, to var viegli atrast internetā. 
Tātad šis raksts būs par jūtām.

1. martā bija aktrises dzimšanas 
diena un koncerts atjaunotajā VEF Kul-
tūras Pilī. Ierodoties mēģinājumā, ir kā 
pārceļot no vienas zemes uz otru. Ārā 
sniegs, dubļi un peļķes – pelēka pasau-
le. Iekšā uz skatuves pavasara zaļums, 
ziedi, gaiša vide, kurā mirdz lustras un 
spoguļi... uzburta pasaule, kā jau nākas 
aktrisei. Pavasara enerģija arī plūst. 
Pati jubilāre ar smaidu un vieglu soli 
organizē, pārrunā, kārto, bet visapkārt 
bizo skatuves darbinieki, mēģina bērni 
(Knīpas un knauķi), jaunieši (Jauniešu 
koris BALSIS), mūziķi (Vintāži) un no-
formējas izrādes mugurkauls ar Ēriku 
Hānbergu un Aiju  Dzērvi, kuri pir-
majā daļā savīs kopā aktrises dzīves 
stāstu, pasniedzot to skatītājiem.

Jau no paša pirmā koncerta mir-
kļa var sajust divas lietas: Olgas Dre-
ģes gaišo un enerģisko pieeju aktrises 
darbam un kolēģu un draugu cieņu un 
mīlestību. Kad sākās koncerts, apsvei-
kumi plūst no sabiedrībā pazīstamiem 
cilvēkiem, kolēģiem un draugiem. Olga 
Dreģe lec, skrien, jāj, koķetē, dzied, 
draiskojās, pārliecina... nu ne jau šodien 
koncertā (lai gan noteikti to visu spētu!), 
bet iemūžināta filmās, no kurām frag-
menti (Limuzīns Jāņu nakts krāsā, Vella 
kalpi un vēl daudz citas) liecina par viņas 
spējām un izturību. Apsveikumi, vēs-
tules formā, parādās uz ekrāna un pats 
rakstītājs/rakstītāja ar ziedu pušķi, aktri-
sei atklāj savas domas un jūtas. Vēstules 
izsaka mīlestību gan no ģimenes – mei-
tas un māsas, gan no kolēģiem. It sevišķi 

paliek prātā Jura Strengas, ar humoru 
izteiktā atzīšanās par ilggadīgo mīlestī-
bu, ko aktrise ir kaut kā palaidusi garām! 
Tāpat meitas apbalvojums mātei – čem-
piona kauss. Visa pirmā daļa ir savīta 
kopā ar mīlestības un pateicības saitēm.

Otrajā daļā izcilajai aktrisei ir laiks 
pašai parādīt savas spējas, un caur tē-
mām bērnība, mīlestība, Tēvzeme viņa 
atklāj savas domas caur runāto vārdu 
vai dziesmām, reizēm kopā ar Jāni 
Paukštello. Un atkal mīlestība rit pa 
skatuvi, zāli, starp aktrisi un kolēģiem 
un skatītājiem.

Starpbrīdī man skatītāji liecina par to, 
ka Olga Dreģe nav tikai zvaigzne un brī-
nišķīga aktrise, bet ir arī enerģijas avots. 
Maija viņu apbrīno kā sievieti un cer, ka 
vēl daudzus gadus viņa priecēs skatītā-
jus. Viņa Olgu Dreģi uztver kā etalonu, 
un Maija nav vienīgā, kas to saka. Inita 
priecājās par tautas aktrisi, kuru skatī-

tāji dievina, kas ir tik mīlēta un cienīta. 
Andris  Vītols, Dailes teātra vadītājs, 
kur aktrise pašreiz piedalās vairākās iz-
rādēs, paskaidro, ka tas var notikt tāpēc, 
ka aktrisei pamatā ir Smiļģa tehnika, 
bet viņa iet laikiem līdzi. Citādi jau tādi 
laikmetīgi režisori kā Dž. Dž. Džilinģers 
neaicinātu viņu piedalīties izrādēs. Ak-
trisei esot daudz, ko viņa varot mācīt jau-
nākiem aktieriem. Pati aktrise atzīst, ka 
Laiks ir lielākais dzīves režisors.

Pēc izrādes cilvēki jau pulcējās, lai 
aktrise parakstītu par viņu izdoto grāma-
tu. Stāvu augstāk pulcējās otra grupa, kas 
vēlējās ar aktrisi kopīgi svinēt dzimšanas 
dienu. Eventuāli viņa parādās, un pēc 
koncerta svinības var sākties, un vakara 
gaišums turpināties ar ģimeni, draugiem, 
kolēģiem un māsas gardo lauku stilā cep-
to torti... – tas jau arī izsaka mīlestību.

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

80 gadu jauna
Svinības Olgai Dreģei... 

Dzied Jānis Paukštello, sēž Olga Dreģe.
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Izcilā Latvijas koklētāja Laima Jansone
Patreiz viesojas Austrālijā

 
Turpinājums 15. lpp.



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2018. gada 1. aprīlī

Mūžībā aizgājis

JĀNIS BORMANIS
Dzimis 1924.g. 1. jūnijā, Allažu pagastā, Latvijā
Miris 2018.g. 17. februārī, Melburnā, Austrālijā

Nedomāji tu par sevi,
Savas gaitas staigājot.
Neprasīji, tikai devi,
Visu, ko var cilvēks dot.

Par viņu sēro
Bormaņu ģimenes Melburnā un Rīgā

Kristovsku ģimenes Melburnā un Sidnejā

soli izglītībā tiek leģitimizēta valstij, 
sabiedrības saliedētībai un drošībai 
nevēlamā sabiedrības divvalodība, 
kura Latvijā ir apjomīgāka, nekā tā ir 
Igaunijā un Lietuvā. Divvalodība tādē-
jādi tiek stiprināta un padarīta par paš-
saprotamību. Sabiedrībai simboliski 
tiek pateikts, ka Latvijā visas valodas 
statusa ziņā ir vienlīdzīgas – latviešu 
valoda ir viena no ES valodām. Tā tas 
nedrīkstētu projektā palikt.

Kā to labi var redzēt pamatskolas 
programmu skicēs, projektā latviešu 
valodu plānots mācīt ar otrās valo-
das/svešvalodu apguves metodiku. 
Jau 1. klases programmas paraugā 
pieejamie videomateriāli no interneta 
vietnes YouTube.com ir radīti angļu 
valodas apguvējiem. Varētu domāt, ka 
latviešu valodas apguvē palīdzēs lite-
ratūras mācību priekšmets, kuru sko-
lās parasti izmanto dzimtās valodas 
mācīšanā, vārdu krājuma bagātināša-
nā utt., tomēr tā nav plānojuši jaunā 
projekta veidotāji: literatūra jaunajā 
projektā ir modulī Mākslas, nevis kā 
Igaunijā – kopā ar igauņu valodu. Vai 
Latvijā būtu daudz labvēlīgāka valo-
das situācija valsts valodai, nekā tā ir 
Igaunijā igauņu valodai, ja šāda izvēle 
tiek veikta?

Jau gadus deviņus latviešu valo-
das lietojumā ir vērojama stagnācija, 
ar nelieliem izņēmumiem, piemēram, 
darba sanāksmju valodas lietojumā, 
kas kopumā neliecina par jūtamām 

pozitīvām pārmaiņām valstī. Latvie-
šu jauniešu latviešu valodas prasmes, 
maigi sakot, bieži nav pietiekami aug-
stas. Lielāko Latvijas valsts augstsko-
lu docētāji atzīst, ka ir grūti runāt ar 
studentiem par jebkuru mācību priekš-
metu – fiziku, matemātiku, literatūras 
vēsturi utt., jo daudzu jauniešu latvie-
šu valoda ir samērā nabadzīga.

Kopumā, lasot dažādu speciali-
tāšu pirmkursnieku darbus, kurus 
rakstījuši latviešu jaunieši latviski, ir 
redzams tas, ka dzimtā valoda skolā 
nav apgūta kā sistēma. Aplūkojot jau-
nā projekta programmu paraugus, ne-
rodas iespaids, ka rezultāti būs labāki. 
Tieši otrādi – prasmju līmenis ir vēl 
vairāk samazināts; izskatās, ka notiek 
gatavošanās tam, ka klasē būs etnis-
ki daudzveidīgs skolēnu sastāvs, kas 
nespēs sekot līdzi latviešu kā dzimtās 
valodas apguvei, un tāpēc prasības un 
valodas apguves metodes tiek pielāgo-
tas potenciālajam skolēnu sastāvam, 
neaizdomājoties par latviešiem, kuri 
šajā situācijā intelektuālajā ziņā būs 
zaudētāji.

Ļoti būtisks valodas situāciju ie-
tekmējošs faktors ir arī latviešu ling-
vistiskā uzvedība, kas ir netipiska 
Rietumu pasaules pamatnāciju uz-
vedībai, t.i., kad latvieši atrodas pie-
lāgošanās situācijā mazākumtautību 
lingvistiskajai grupai – krievu valodā 
runājošajiem. Šī uzvedība nosaka to, 
ka Latvijas situācija radikāli atšķiras 
no valstsnācijas situācijām Rietumu 
pasaulē, piem., Apvienotajā Karalistē, 
Francijā, Vācijā, no kurām acīmredza-

mi iedvesmojušies projekta valodas 
modeļa veidotāji, aizmirstot, kurai 
valstij viņi šo projektu plāno.

Igaunijā, kur igauņu valoda un 
literatūra ir atsevišķā modulī, tā jop-
rojām ir pirmā un svarīgākā mācību 
joma pamatizglītības saturā. Tikai pēc 
tam ir svešvalodas. Latviešu valoda 
jau pašlaik ir mācībvaloda lielākajai 
daļai skolēnu, un arī tāpēc tai pēc būtī-
bas jābūt augstākā statusā, nekā citām 
valodām.

Latviešu valodas statusa jautājums 
izglītībā ir valsts augstāko amatper-
sonu politiskā izvēle. Ir pēdējais laiks 
iedziļināties šajā jautājumā. Steidza-
mības kārtā būtu jālemj, vai latviešu 
valoda Latvijā būs viena no valodām, 
vai latviešu valoda tomēr saglabās 
savu faktisko statusu izglītībā, un tai 
arī tiks atvēlēts modulis Latviešu va-
loda un literatūra.

Tas ir politiskās izvēles jautājums, 
vai ļausim piepildīt to, ko pretvalstiskā 
referenduma rosinātājiem 2012. gadā 
neizdevās paveikt, un kļūsim par ne-
stabilu Baltijas reģiona valsti ar ap-
jomīgu sabiedrības divvalodību, ne-
skaidrību par latviešu valodas statusu 
un intelektuāli ierobežotu valstsnāci-
jas jaunāko paaudzi, vai tomēr spēsim 
pastāvēt par savu vienojošo pamatvēr-
tību – latviešu valodu – un valstsnāci-
ju kā latviešu valodas tālāknesēju, kā 
to jau izdarījuši mūsu kaimiņi igauņi 
un citas nācijas.

Vineta Poriņa,
Dr. philol., valodniece sociolingviste

Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu valodas statuss izglītībā
Turpinājums no 1. lpp.

kā bija silts laiks, liekas, ka Jānis mūs 
gribēja atsvaidzināt un mums rādī-
ja skaistos Latvijas ziemas un salnas 
skatus: balto Latviju. Tādu nebiju sen 
redzējis, jo tagad Latvijā biju sabijis 
tikai vienu ziemu un tad vēl īstu zie-
mu nepiedzīvoju. Paldies, Jāni, par šo. 
Tad vēl redzējām tādu īsfilmu par to, 

kā Kuldīga rīko savas pilsētas svētkus. 
Redzējām gan lielus, gan mazus dan-
cotājus, gan tautas tērpus, gan vienā-
dus apģērbus. Tur muzicēja, tur dan-
coja un dziedāja; nu vispār – gāja visai 
jautri. Bijām pārliecināti, ka Kuldīga 
zina, kā sarīkot skaistus svētkus. Pal-
dies, Jāni, arī par šo filmiņu.

Vēl jau viss nebija galā; taču olas 
liktas ēšanai, ne skatīšanai. Pēc olu si-
šanas sacīkstēm, daži aizgāja ar pilnu 

kabatu olām, bet paspēlētāji – bez šā. 
Pertas latviešu pulciņā un ar draugiem 
atkal bijām pavadījuši jauku pēcpus-
dienu.

Paldies vanadzēm, Vucēnu Jānim 
un Veltai ar Viktoru, kuri mūs apkal-
poja pie bāra, kā arī olu krāsotājām un 
galdu klājējām, un – uz redzīti nāko-
šās pusdienās.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Vanadžu pusdienas Pertā
Turpinājums no 6. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Otrdien,  3.  apr., plkst. 11.30 ALB 
Rosmes pusdienas ALB namā. Dalī-
bas maksa $5. Visi laipni aicināti.
Ceturtdien, 5. apr., plkst. 11.00 spē-
lēsim Scrabble (latviešu un angļu va-
lodā) ALB namā un ēdīsim pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā.
Svētdien,  8.  apr., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē. Joprojām gaidām 
jaunus un ne tik jaunus spēlētājus.

Svētdien, 8. apr., plkst. 14.00 Amber 
Aged Care Baltiešu Olimpiskās sacen-
sības 58 Avenue Road, Paradise. Būs 
iespēja uzēst desas un iedzert alu vai 
kafiju.
Ceturtdien, 12. apr., plkst. 10.30 ai-
cinām visus uz Dzintras Gekas filmu 
Dieva putniņi ALB namā. Pēc filmas 
sekos pusdienas. Pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 9. aprīlim.
Svētdien, 15. apr., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē. Joprojām gaidām 

jaunus un ne tik jaunus spēlētājus.
Trešdien,  18.  apr., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz LAIMAS 
pusdienām McLaren hotelī, McLaren 
Vale. Ar senioru karti pusdienas cenas 
sākot no $17. Pieteikties LAIMAS bi-
rojā līdz 16.aprīlim.
Ceturtdien,  19.  apr., plkst. 11.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) ALB namā un ēdīsim pus-

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
31. marts
Gvido, Atvars
1905. komponists Arvīds Žilinskis.

1. aprīlis
Dagnis, Dagne
Joku diena
1910. gleznotājs, Zilā ota biedrs Kārlis 
Mednis.
1928. Rēzeknē notiek pirmā sanāksme 
par Latgales tautas universitātes dibi-
nāšanu.
1930. rakstnieks, inž. Juris Krādziņš.
1938. tautsaimnieks, deputāts, PBLA 
priekšsēdētājs (1970-1975) Uldis Grava.

2. aprīlis
Irmgarde
Starptautiskā bērnu grāmatu diena
1893. latviešu virsnieks, Kureļa gru-
pas štāba adjutants Jānis Gregors. 
1944. gada 14. novembrī kopā ar visu 
Kureļa grupas štābu tiek arestēts. 
19. novembrī XVI SS un policijas tiesa 

Liepājā viņam un vēl septiņiem Kureļa 
grupas virsniekiem piespriež nāvesso-
du nošaujot, ko izpilda 20. novembra 
naktī.
1926. izglītības darbiniece – Melbur-
nas vidusskolas direktore, zinātniece 
(mākslas vēsturniece) Anna Ziedare 
(dzimusi Vēvere).
1946. jurists, ALT aktieris Egils Sto-
kāns.
1978. latviešu foto un videomāksli-
nieks Arnis Balčus.

3. aprīlis
Daira, Dairis
1578. Rīgā lieli plūdi.
1878. mācītājs, reliģisku rakstu autors 
Edgars Bergs.
1961. medicīnas profesors Pēteris Dār-
ziņš.

4. aprīlis
Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ār-
valdis

1919. ALTA rež. Visvaldis Dulpiņš.
1928. lit. zinātnieks Vilnis Eihvalds.
1933. Latvijā prezidenta vēlēšanās at-
kārtoti tika ievēlēts Alberts Kviesis.

5. aprīlis
Aivija, Vija, Vidaga
1883. vēsturnieks, PSRS valsts darbn. 
Kārlis Landers.
1933. valodniece, literatūras zinātnie-
ce, kritiķe Ruta Veidemane.
1948. politologs, sociologs Dr. Uldis 
Ozoliņš.
1963. dramaturgs Uģis Segliņš.

6. aprīlis
Dzinta, Zinta, Vīlips, Filips
1853. ainavu arhitekts Georgs Frīdrihs 
Ferdinands Kūfalts. Pārbūvējis Baste-
jkalnu, plānoja un labiekārtoja parkus 
Rīgā un citur Latvijā un Krievijā.
1925. dzejniece Velta Saulīte.
1947. sabiedrisks darbinieks Jaunzē-
landē Miervaldis Altments.  ■

rīko koklēšanas nometnes un bieži 
koncertē ārzemēs.

Laima Austrālijā priecājās par ie-
spēju saspēlēt ar koklēšanas interesen-
tiem un aicina uz apmācībām ik vienu 
spēlētāju, arī iesācējus. Laima cer nā-
kotnē izveidot plašu pasaules koklē-
šanas tīklu ar domu sadarboties vien-
laicīgajā kokles saspēlē, apvienojoties 
no visām pasaules malām, piesaistot 
koklētājus arī no Austrālijas! Aicinām 
pieteikties uz meistarklasēm, kas no-
tiks katrā pilsētā dienu pirms koncerta 
un koncerta dienas rīta posmā. Mīļi 
gaidīti koklētāji visos līmeņos, arī ie-

sācēji. Ja nav savas kokles, kokle tiks 
piemeklēta!

Par īpašiem notikumiem Laimas 
dzīves gaitās, arī par to kā, kokle ie-
nāca Laimas dzīvē, varēs uzzināt, ap-
meklējot jaunās mākslinieces koncer-
tus!

Austrālijas tūres otrā daļa:
Brisbanē
• Meistarklases sestdien, 7. aprīlī, un 

svētdien, 8. aprīlī (no rīta, pirms 
koncerta), Brisbanes Latviešu namā.

• Koncerts svētdien, 8. aprīlī, 
plkst.14.00, Brisbanes Latviešu 
namā, 24 Church St, Wooloongabba.

Rīko: Ance Deksne ance46@hotmail.
com

Sidnejā
• Meistarklases sestdien, 14. aprīlī un 
svētdien,  15. aprīlī (no rīta, pirms 
koncerta), Sidnejas Latviešu namā, 
32 Parnell St, Strathfield. (Pieteik-
ties: Ievai Lapiņai ieva_lapina@
hotmail.com)

• Koncerts svētdien, 15. aprīlī, 
plkst.14.00 Sidnejas Latviešu namā, 
32 Parnell St, Strathfield 

Rīko: Sidnejas Latviešu biedrība, ad-
min@slb.org.au

Anita Andersone,
LAAJ vicepriekšsēde (Viktorijā), 

Laimas Jansones koncertturnejas 
koordinētāja

Laikrakstam „Latvietis“

Izcilā koklētāja Laima Jansone
Turpinājums no 13. lpp.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $47.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 29. martā.
€1 = 1,60360 AUD
€1 = 0,87490 GBP

€1 = 1,70980 NZD
€1 = 1,23210 USD

dienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS 
birojā.
Sestdien,  21.  apr., plkst. 11.00 ALB 
namā Ilze Ostrovska demonstrēs lašu 
zupas recepti. Dalības maksa $5. Visi 
laipni aicināti.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 1. apr., plkst. 11.00 Kristus 
Augšāmcelšanās svētdienas dievkal-
pojums ar dievgaldu.
Svētdien, 1. apr., plkst. 11.00 Kristus 
Augšāmcelšanās svētku dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien,  15.  apr., plkst. 11.00 Liel-
dienu 3. svētdienas dievkalpojums.

Brisbanē
Svētdien, 1. apr., plkst. 9.00 Lieldienu 
Svētdienas rīts. Lūdzu ņemt līdzi gro-
ziņus. Visi mīļi gaidīti pie D. un R. Va-
nagiem, 86 Burns Parade, Chapel Hill.
Svētdien, 8. apr., plkst. 14.00 Latvijas 
koklētājas Laimas Jansones koncerts 
Latviešu namā.
Sestdien,  21.  apr., plkst. 13.00 Bris-
banes Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien,  21.  apr., plkst. 12.00 drau-
dzes pilnsapulce Latviešu namā.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien,  7.  apr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Otrdien, 10. apr., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 21. apr., plkst. 16.00 tautas 
deju kopas Ritenītis 65 gadu jubilejas 
sarīkojums Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 1. apr., plkst. 6.30 Lieldie-
nas rīta dievkalpojums Sv. Krusta baz-
nīcā.
Svētdien, 1. apr., plkst. 11.00 Lieldie-
nas dievkalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 8. apr., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien,  15.  apr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  22.  apr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 22. apr., plkst. 13.00 Bībe-
les studija Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 1. apr., plkst. 10.30 dievkal-
pojums. Lieldienas.
Svētdien,  15.  apr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Trešdien,  4.  apr., plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 7. apr., plkst. 12.00 – 13.30 
Daugavas vanagu Sidnejas nodaļa ai-
cina tautiešus uz pusdienām DV namā.
Sestdien,  7.  apr., plkst. 12.00 DV 
namā Benkstaunā saiets un pusdienas.
Piektdien,  13.  apr., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu ciemā.
Svētdien, 15. apr., plkst. 14.00 izcilās 
Latvijas koklētājas Laimas Jansones 
koncerts Latviešu namā. Ieeja $25/$20. 
Skolēniem līdz 18 gv. bez maksas.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 1. apr., plkst. 10.00 Kristus 
Augšāmcelšanās svētku dievkalpo-
jums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  15.  apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  22.  apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  1.  apr., plkst. 9.30 Jēzus 
Kristus Augšāmcelšanās – Lieldienu 
dievkalpojums.
Svētdien,  8.  apr., plkst. 9.30 Baltās 
svētdienas dievkalpojums. Bībeles 
stunda.
Svētdien, 15. apr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. II svētdiena pēc Lieldienām.
Svētdien, 22. apr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. III svētdiena pēc Lieldienām.

Zelta piekrastē

Latvijā
Svētdien,  1.  apr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes Lieldienu svēt-
dienas dievkalpojums Metodistu baz-
nīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz  31. martam Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja galvenās ēkas 4. stā-
va izstāžu zālēs (Rīgā, Jaņa Rozentāla 
laukumā 1) ciklā Paaudze būs skatā-
ma Dainas Riņķes gleznu izstāde no 
LNMM kolekcijas.
Līdz 1. aprīlim Liepājas muzejā Kūr-
mājas prospektā 16/18 būs iespēja 
apskatīt izcilā latviešu mākslinieka 
Jāņa Zuntaka (1906-1985) zīmējumu 
izstādi Jānis Zuntaks. Akti. Pirmo rei-
zi Latvijā eksponēti Liepājā dzimušā 
un Toronto mirušā mākslinieka aktu 
zīmējumi, kas tapuši 20. gadsimta 
60. un 70. gados. 
Piektdien,  6.  apr., Latvijas Nacionā-
lās operas Jaunajā zālē Tenoru Trio 
koncerts Arrivederci Roma. Raimonds 
Bramanis, Mihails Čuļpajevs un Juris 
Vizbulis – trīs jauni, spilgti, publikas 
un kritiķu atzinību guvuši Latvijas 
Nacionālās operas solisti ir apvienojuši 
savas balsis un harizmu jaunā muzikā-
lā apvienībā Tenoru Trio. Mākslinieku 
pirmajā koncertprogrammā Arrive-
derci Roma ietvertas pašu izpildītāju 

un klausītāju iemīļotas opermūzikas 
melodijas, ko dažādos mūzikas sti-
los – no klasikas līdz džezam – aran-
žējis Andrejs Puškarevs.
Pirmdien, 9. apr., plkst. 18.30 Rīgas 
Sv. Jāņa baznīcā ar garīgās mūzikas 
koncertu uzstāsies Vestf īldas Vidus-
skolas koris (The Westfield High Sc-
hool Choir) no Ņūdžersijas (ASV), 
diriģentu Džona Brzozovska (John 
Brzozowski) un Morīnas Frensisas 
(Maureen Francis) vadībā kopā ar jau-
niešu kori Balsis. Viņu izpildījumā 
dzirdēsim dažādu laiku un komponis-
tu garīgās mūzikas skaņdarbus. Patei-
coties labdaru atbalstam, ieeja kon-
certā būs bez maksas, ar ielūgumiem, 
kurus iespējams saņemt visās Biļešu 
paradīzes tirdzniecības vietās. Kon-
certu organizē Baltic Breeze Travel.
Piektdien, 13. apr., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien,  13.  apr., pasaules pirm-
izrādi Latvijas Nacionālajā operā 
piedzīvos komponista Jura Karlsona 
un horeogrāfa Aivara Leimaņa ba-
lets Antonija #Silmači. Pirmizrādes 
tiešraide LMT Straumē būs pieejama 
ikvienam mākslas cienītājiem visā 
pasaulē. Iestudējuma muzikālais va-
dītājs un diriģents ir Mārtiņš Ozoliņš, 
diriģents – Jānis Liepiņš, scenogrāfs – 
Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māks-
liniece – Anna Heinrihsone, video 
mākslinieks – Artis Dzērve, gaismu 
mākslinieks – Mārtiņš Feldmanis. Šis 
pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas Skroder-
dienas Silmačos motīviem veidotais 
oriģinālbalets ir Latvijas valsts simt-
gades programmas notikums.
Līdz  15.  aprīlim Mākslas muzejā 
RĪGAS BIRŽA (Doma laukumā 6, 
Vecrīgā) skatāma izstāde Artistry. 
Polijas tēlniecības 100 gadi no Poli-
jas Tēlniecības centra Oroņsko darbu 
kolekcijas. Par projekta moto ir izvē-
lēts Darias Malickas (Daria Malicka) 
darbs Kunszt jeb Artistry, jēdziens, 
kuru latviešu valodā varētu tulkot kā 
meistarība, lietpratīgums, mākslinie-
ciskums. Šie vārdi raksturo pēdējos 
simts gados vairāku poļu mākslinieku 
paaudžu radītās skulptūras, objektus, 
instalācijas un video filmas, kas no ap-
tuveni 2000 darbu lielās kolekcijas ir 
atvestas uz Rīgu.
Svētdien, 22. apr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 10. jūnijam Dailes teātra Mākslas 
telpā Brīvības 75 apskatāma fotogrāfa 
Gunāra Janaiša personālizstāde BI-
JUMS. Izstāde bez maksas būs apska-
tāma stundu pirms katras Dailes teātra 
izrādes, kā arī izrāžu laikā.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


