
„CILVĒKS. MŪŽS. SKAN!“
Pasaules latviešu dienu koru un folkloras kopu koncerts
Pasaules latviešu dienu norise XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un 
XXVI Deju svētkos

XXVI Vispārējos latviešu dziesmu 
un XXVI Deju svētku nedēļas sākumā 
notiks Pasaules latviešu dienu koru un 
folkloras kopu koncerts Cilvēks. Mūžs. 
Skan! otrdien, 3. jūlijā,  plkst. 19.00 
Esplanādē  (Rīgas  centra  parkā,  kuru 
ierobežo Elizabetes, Kalpaka, Krišjāņa 
Valdemāra un Brīvības ielas). Koncer-
ta vadmotīvs – cilvēka mūža  ritējums 
paralēli Latvijas valsts  vēsturiskajiem 
līkločiem.  Sākotnēji –  mīlestība  un 
mērķis,  tad spēks,  izturība, pacietība, 
darbs  un  vienotība,  kam  seko  ganda-
rījums  un  jauna  sākuma  sākums,  kā 
mazs bērns, kas no jauna lolojams un 
mīlams. Lai dzimta nebeidzas, lai tauta 
nepazūd, lai dzimtenei cerīga nākotne!

Koncerta  laikā  būs  brīnišķīga  ie-
spēja redzēt un sumināt visus ārvalstu 

koristus,  folkloras  kopu  mūziķus  un 
diriģentus,  kuri  ir  neatlaidīgi  un  spa-
rīgi gatavojušies uz XXVI dziesmu un 
deju svētkiem.

Koncertā dziedās un muzicēs 1115 
latviešu ārvalstu dalībnieki – 1004 ko-
risti un 111 folkloristi,  kuri pārstāvēs 
43  jauktos, sieviešu, vīru un ģimenes 
korus un folkloras kopas no 20 valstīm: 
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Visnežēlīgākais atgādinājums
Komunistiskās genocīda upuru piemiņas diena
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna pie Brīvības pieminekļa

1941. gada 14. jūnija deportācijas Lat-
vijā un mūsu kaimiņvalstīs – Lietuvā un 
Igaunijā bija daļa no Otrā pasaules kara.

Nešķirojot  tautību vai dzimumu,  ar 
saknēm no mūsu  tautas  tika  izrauti  un 
izsūtīti tie, kuri savās domās un darbos 
iestājās par savu valsti: gudrākie, uzņē-
mīgākie un drosmīgākie.

Pirmajā  okupācijas  gadā  par  jaunās 

varas  upuriem  kļuva  ap  30  tūkstošiem 
Latvijas pilsoņu. No tiem pusi, tādā pašā 
dienā kā šī, aizveda uz NKVD koncentrā-
cijas nometnēm vai mūža nometinājuma 
vietām attālos Padomju Savienības apvi-
dos. Nolemtus ciešanām un nāvei. Viņu 
dēļ mēs  šodien  pulcējamies,  atceramies 
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Jau  pagājuši  77 
gadi  kopš  saucamā bai-
gā gada, kad  naktī  no 
13. uz  14. jūniju  notika 
pirmās masveida depor-
tācijas;  77  gadi –  kopš 
komunistiskais  režīms 

Latvijā  un  citās  okupētajās  Baltijas 
valstīs  īstenoja  izplānoto  genocīdu 
pret latviešu tautu, izvedot verdzībā ap 
34 000 Latvijas iedzīvotājus. Deportā-
cijas  turpinājās  līdz  pat  1953. gadam, 
ar nolūku apspiest un  iznīcināt  cilvē-
kus, kuri komunistiem nelikās uztica-
mi, lai nebūtu latviešu tautas.

 Pa posta ceļu sūru
 Ir gājis rads un draugs;
 Uz svešu ļaužu jūru,
 Kur smilgas maizei aug.
 (Nikolajs Kalniņš)
77 gadi – laika rats ir samalis ver-

gu  kaulus  tundras  mežos,  raktuvēs 
un  GULAGOS,  kā  arī  komunistisko 
padomju  varu,  bet  klātesošajos  laiks 
nekad  neizdzēsīs  atmiņu  par  šiem 
šausmu notikumiem. Reta latviešu iz-
celsmes ģimene nav cietusi vai zaudē-

jusi  savējos  padomju  režīma  brutālās 
rīcības dēļ. Tie, kuri gāja bojā vai  iz-
cieta šo vardarbību, ir pelnījuši to, lai 
mēs viņus  atceramies,  lai mēs neklu-
sējam  un  nepieļaujam  tādu  genocīdu 
atkārtot.

Ar  klusuma  brīdi  pieminēsim  un 
pārdomāsim un, noliekot vainagu, ne-
aizmirsīsim.

Astra Kronīte

Pieminēsim, pārdomāsim, neaizmirsīsim!
Daugavas Vanagi Adelaidē piemin mocekļus
Svētdien, 17. jūnijā, Centennial kapos, rožu dārzā pie latviešu piemiņas akmens notika DV Adelaides nodaļas organizē-
tais Aizvesto piemiņas brīdis un vainaga nolikšanas ceremonija. Uzrunu sniedza Astra Kronīte.
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DV Adelaides nodaļas piemiņas brīdis Centennial kapos.
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Piemiņas akmens.
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Atvaļinājums uz valsts rēķina
Mīļā Mildiņ!

Lūdzu  piedod  ilgo 
klusēšanu,  bet man pie-
spiedu  kārtā  nācās  pa-
vadīt laiku atpūtas namā 
Adelaidē,  ko  sauc  par 
Flinders  Medical  Cen-
tre. Negarlaikošu Tevi ar 
iemesliem,  teikšu  tikai, 

ka šoreiz ar ārsta vizīti vien nepietika, 
un  iznāca  ilgāka  gulēšana  pie  pilnas 
apkalpes.

Iedomājos, ka pēc 24 stundām, pāris 
asins analīzēm un varbūt asins pārlieša-
nu, mani atkal izmetīs uz ielas, bet sabi-
ju tur veselas astoņas dienas. Vienā rokā 
lēja  asinis  iekšā,  no  otras  katru  dienu 
vilka ārā – vienā dienā pat piecas reizes!

Taču  tas  bija  pie-  un  pār-  dzīvo-
jums, un interesants ieskats Adelaides 
publisko slimnīcu un veselības piegā-
des sistēmā. Vispirms mani pārsteidza 
tas, ka astoņdesmit procenti darbinie-
ku,  no  ārstiem  sākot  līdz  pat maltīšu 
piegādātājiem  un  grīdas  slaucītājiem, 
ir aziāti – indieši, indonēzieši, ķīnieši, 
utt. Man principā nav nekādu iebildu-
mu,  jo  viņi  acīmredzot  zina,  ko  viņi 
dara, sevišķi ārsti un māsiņas bija ļoti 
kompetenti,  tikai viena nelaime: gan-
drīz visi runā ar tik biezu akcentu un 
tik ātri, ka grūti sekot. Visu laiku da-
būju  lūgt,  lai  runā  lēnāk un skaidrāk, 
un sāku jau baidīties, ka mani uzskatīs 

par rasisti, kas es nekādā ziņā neesmu. 
Taču  visumā,  apkalpe  ļoti  uzmanīga; 
piespied tikai podziņu, un uzreiz kāds 
ir klāt. Vairākas reizes nejauši piespie-
du pogu ar elkoni vai uzgūlos virsū, un 
tad vajadzēja atvainoties, ka nenerro-
ju, tā tikai nejaušība.

Sākumā mani  ievietoja privātā  is-
tabā ar personisko vannas istabu; klu-
si, privāti, forši! Taču pēc pāris dienām 
mani pārvietoja uz nodaļu, kur sešām 
gultām kalpoja tikai viena vannas ista-
ba, un tad vairs nebija tik forši. Šad tad 
vajadzēja sakrustot kājas un paciesties, 
kamēr kāda cita veca tante izmuļļājās 
pa  vannas  istabu.  Lika  dzert  daudz 
ūdeni, ar paredzamiem rezultātiem.

Slimnīcās  pie  durvīm  vajadzētu 
būt uzrakstam: ATSTĀT ŠEIT SAVU 
PAŠCIEŅU,  jo  analīzes  taisīja  ne  ti-
kai asinīs un kaulu smadzenēs, bet ar 
tādiem  miesīgiem  atdalījumiem,  par 
kuriem  pieklājīgā  sabiedrībā  vispār 
nerunā. Esmu vienos zilumos no adatu 
dūrieniem, jo ne visas manas vēnas ir 
devīgas, un kamēr atrada kaut ko lieto-
jamu, esmu sadurstīta kā siets.

Katru dienu nāca studentu grupas, 
kas manu miesīgo  templi  čamdīja  un 
spaidīja  vietās,  kuras  es  pati  neesmu 
redzējusi,  kur  nu  svešiem  vīriešiem 
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Ir  pagājuši  10  gadi, 
kopš  Latvijas  Televīzija 
Latvijā  pirmo  reizi  iz-
rādīja  Edvīna Šņores 
dokumentālo  filmu  Pa-
domju stāsts.

Atzīmējot  filmas 
iznākšanas  jubileju, 

14. jūnijā to  izrādīja  ASV  televīzijā 
Glenn  Beka  kanālā  The  Blaze. The 
Blaze ir vairāk nekā 9 milj. abonentu, 
un theblaze.com mājas lapai mēnesī ir 
30 milj. apmeklējumu. Pirms demons-
trēšanas notika  arī  intervija  ar filmas 
režisoru Edvīnu Šnori.

Desmit  gados  filma  ir  iztulkota 
30  valodās,  izrādīta  22  valstīs –  gan 
kinozālēs,  gan  televīzijā,  tajā  skaitā 
ASV PBS (Public Broadcasting Servi-
ce) kanālā. Izdots vairāk nekā 50 000 

Melburniete Kristīne Māra Elberta 
2018. gada maijā Latrobas Universitātē 
ieguva zinātnes Bakalaura grādu dzīv-
nieku un veterināru biozinātnē. Viņas 
īpašā interese ir Austrālijas dzīvnieku 
aizsardzība, un viņa strādā šajā laukā 
Moonlit Dabas parkā (Moonlit Sanctu-
ary Wildlife Conservation Park) ārpus 
Melburnas.

Kristīne  ir  absolvējusi Melburnas 
Latviešu  biedrības  Daugavas  skolu, 
Melburnas  Latviešu  vidusskolu  un 
Annas  Ziedares  Vasaras  vidusskolu. 
Viņa ir dejojusi Melburnas tautas deju 
kopā Ritenītis  un uzstājusies  ar vijoļ-
spēli vairākos latviešu sarīkojumos un 
ansambļos.

Anita Elberta
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šodien,  21. jūnijā 

sākas  astronomiskā  va-
sara.  Saulgrieži  Latvijā 
iestājas tieši plkst. 13.07, 
kad  saule  ir  aizceļojusi 
vistālāk  uz  ziemeļiem 

no ekvatora  (jeb, precīzāk, no debess 
ekvatora).  Kaut  gan  sākumā  to  grū-
ti  ievērot,  no  šī  brīža  dienas  sāk  kļūt 
īsākas, naktis garākas, un neizbēgami 
atnāk ziema.

Vasaras saulgrieži – gada visgaišā-
kais  brīdis,  kad  it  kā  nebūtu  jādomā 
par gaidāmo tumsu.

Bet  tieši  pirms  78  gadiem  Latvi-
jas Robežsargu  brigādes  komandieris 
ģenerālis  Ludvigs  Bolšteins  ļoti  labi 
saprata, ka Latvijai garā nakts jau bija 
klāt.

Tikai  Latvijas  Robežsargi  bija 
militāri  pretojušies  iebrucējiem. 
1940. gada 15. jūnija rītausmā Padom-
ju  Savienības  spēki  uzbruka  Latvijas 
robežsargu  posteņiem  Masļenkos  un 
Šmaiļos, kura rezultātā tika nogalināti 
3 Latvijas robežsargi un 2 civilisti, ka-
mēr 37 cilvēki bija sagūstīti un aizvesti 
uz PSRS. Kaujā krita viens no  iebru-
cējiem.

Nākamajā  dienā  sekoja  Padomju 
Savienības  ultimāts,  un Kārlis Ulma-
nis deva pavēli ielaist naidīgos spēkus 
bez pretošanās un bez protestiem. Uz-
runā radiofonā 17. jūnijā viņš mierinā-
ja tautu ar vārdiem: „Es tādēļ vēlos, ka 
arī mūsu zemes iedzīvotāji ienākošās 
karaspēka daļas uzlūko ar draudzību.“

Šie vārdi nepiemānīja ģenerāli Bo-
lšteinu.  Pēc  uzbrukuma  Masļenkos, 
viņš  bija  piedāvājis  atstāt  valsti,  lai 
glabātu  sev  zināmo  slepeno  informā-
ciju, bet to viņam aizliedza.

1940. gada  21. jūnijā  viņam  vairs 
nebija šī iespēja atstāt jau okupēto Lat-
vijas  valsti.  Padomju  tanki  braukāja 
pa Rīgu jau 17. jūnijā. Kārlis Ulmanis 
vēl ieturēja Valsts prezidenta amatu un 
parakstīja visus rīkojumus, lai okupā-
cijas vara varētu ar šķietamu leģitimi-
tāti noārdīt Latvijas valsti. Okupācijas 
varas sastādīta leļļu valdība bija izvei-
dota, un 21. jūnijā plkst. 10.00 no rīta 
ģen. Bolšteins  tikās ar  jauno iekšlietu 
ministru Vili Lāci.

Neilgi  pēc  tam  ģen. Bolšteins  iz-
darīja pašnāvību, nošaujoties savā dar-
ba  kabinetā  Iekšlietu ministrijas  ēkā, 
tagad tā sauktajā Stūra mājā.

Atstātā vēstulē „savai priekšniecī-
bai“ viņš rakstīja: „Mēs, latvieši, sev 
uzcēlām jaunu staltu ēku – savu valsti. 
Sveša vara grib piespiest, lai mēs to 
paši noārdam. Es nespēju piedalīties“.

Ģenerāļa  Ludviga  Bolšteina  pie-
miņas muzejs atrodas Kandavas nova-
dā – viņa atpūtas namiņā.

Šodien, kad garā nakts ir pārdzīvo-
ta, pieminēsim īstu patriotu.

GN

Jauna universitātes absolvente
Kristīne Māra Elberta

Kristīne Māra Elberta.
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Laikraksts „Latvietis“ sveic 
lielajās jubilejās

Valdu Rubi – 4. jūnijā
un

Viju Spoģi–Ērdmani – 17. jūnijā

Filma „Padomju stāsts“ ASV TV
10 gadu jubileja Latvijas kino vēsturē visplašāk izplatītākajai filmai
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Aicina pieteikties konferencei
„Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai“

AL 57. Kultūras die-
nu Rīcības komiteja prie-
cājas paziņot Austrālijas 
latviešiem, ka KD prog-
rammā  piedalīsies  RTU 
vīru  koris  Gaudeamus. 
Rīgas Tehniskas Univer-
sitātes vīru koris Gaude-

amus tika dibināts 1959. gadā un neofi-
ciāli tiek uzskatīts par Latvijas vadošo 
vīru kori. Gaudeamus diriģents ir plaši 
pazīstamais Ivars Cinkuss. Ivars Cin-
kuss uzskata Austrāliju un  īpaši Mel-
burnu  par  otrajām mājām  un  bieži  ir 
redzams šajā pasaules pusē.

Par  savām  radošajām  aktivitātēm 
koris  Gaudeamus  un  diriģents  Ivars 
Cinkuss  ir  saņēmuši  Rīgas  domes 
2005. gada balvu kora mūzikā.

Savas  darbības  laikā Gaudeamus 
sniedzis vairāk nekā 800 koncertu da-
žādās Eiropas valstīs, ASV, Austrālijā, 
Dienvidāfrikā un Ķīnā, uzstājoties arī 
tādās  pasaulslavenās  koncertzālēs  kā 
Vīnes Musik Verein un Pekinas impe-
ratoram Aizliegtās pilsētas koncertzā-
lē. Kopš 1989. gada koris ir piedalījies 
daudzos starptautiskos konkursos, kur 
ieguvis  dažādas  balvas  un  godalgas, 
tostarp  zelta  medaļu  Pasaules  koru 
olimpiādē  Ķīnā  2006. gadā.  Pasaules 
koru olimpiādē RĪGA 2014 koris iegu-
va  zelta  medaļu  vīru  koru  kategorijā 
un izcīnīja čempiona titulu.

Gaudeamus  vairākkārt  sadarbo-
jies  ar Latvijas Nacionālo  simfonisko 
orķestri;  pēdējoreiz  atskaņojot  Lu-
dviga  van  Bēthovena  operas  Fidēlio 
koncertversiju.  Kopš  1999. gada  kori 

saista  regulāra muzikāla  sadarbība ar 
Liepājas  Simfonisko  orķestri,  atska-
ņojot  pasaules  vīru  koru  repertuāra 
lielformāta darbus. Starp pēdējo gadu 
nozīmīgākajiem atskaņojumiem mina-
mi  Luidži  Kerubini Rekviēms,  Kurta 
Vaila Berlīnes rekviēma  Latvijas  pir-
matskaņojums,  Jāņa  Lūsēna Magnifi-
kāta pasaules pirmatskaņojums, kā arī 
Johannesa  Brāmsa  kantātes  Rinaldo 
Latvijas pirmatskaņojums.

Gaudeamus  uzstāsies Adelaidē  ar 
savu koncertu un  arī  piedalīsies Kul-
tūras Dienu  noslēguma koncertā,  kas 
notiks 30. decembrī Elder  zālē, Ade-
laides  Universitātē.  Gaudeamus  ku-
plinās īpašo vīru kora sadaļu kopkora 

koncertā, kur piedalīsies arī vīru koris 
Veseris  no Melburnas, Adelaides DV 
vīru  koris Daugava  un  Sidnejas  Lat-
viešu vīru koris. Mēs ceram uz varenu 
koncertu!

Praktisku  informāciju par biļetēm 
un  programmu  paziņosim  turpmāka-
jos rakstos. Kultūras dienu informāci-
ju var uzzināt arī mūsu oficiālajā mā-
jaslapā: www.alkd.org.au.

Tiksimies Kultūras dienās Adelai-
dē un tiksimies vīru kora Gaudeamus 
koncertā!

Rūdis Dancis,
Austrālijas Latviešu 57. Kultūras 
dienu Rīcības komitejas vadītājs

Laikrakstam „Latvietis“

Brašās „Gaudeamus“ balsis
Kultūras dienās Adelaidē skanēs!

RTU vīru koris „Gaudeamus“.
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pieteikties 
konferen-
cei  Latvie-
ši pasau-

lē – piederīgi Latvijai.  Konference 
norisināsies  XXVI Vispārējo  latviešu 
Dziesmu  un  XVI Deju  svētku  laikā, 
2. jūlijā  Rīgas  Latviešu  biedrības 
namā. Latvijas  valsts  simtgades  gadā 
konferences  tēma ir Dziesmu un deju 
svētki –  tradīcija,  kas  vieno  latviešus 
visā pasaulē.

Konference Latvieši pasaulē – pie-
derīgi Latvijai  ir  ikgadējs  notikums, 
kas  jau no 2011. gada ik vasaru pulcē 
ārvalstīs dzīvojošus latviešus, eksper-
tus,  Latvijas  iestāžu  un  sabiedrības 
pārstāvjus,  dodot  iespēju  uzklausīt, 
dalīties  ar  sasniegumiem,  iezīmēt 
problēmas un atrast partnerus kopīgu 
ieceru  īstenošanai.  2018. gadā  konfe-

rences  dalībnieki  pievērsīsies  tēmām 
par Dziesmu un deju  svētku  tradīciju 
Latvijā un latviešu kopienās ārvalstīs. 
Dienas  kārtību  veidos  priekšlasījumi 
par  Dziesmu  un  deju  svētku  vēsturi, 
par to, kā Svētku tradīcija attīstījusies 
Latvijā  un  ārpus  tās.  Notiks  paneļ-
diskusijas  par  vairākiem  nozīmīgiem 
tradīcijas  attīstības  un  saglabāšanas 
jautājumiem.

Konferencē  piedalīsies  Latvijā  un 
ārvalstīs pazīstami eksperti – muziko-
logs Arvīds Bomiks, Latvijas Kultū-
ras akadēmijas profesore Anda Laķe, 
Daugavas  vanagu  Fonda Lielbritānijā 
priekšsēdis Aivars Sinka  u.c., paneļ-
diskusijā piedalīsies Dziesmu un deju 
svētku rīkotāji Latvijā un ārvalstīs, no-
zaru eksperti, diriģenti un horeogrāfi. 
Konferences  moderators  būs  žurnā-
lists Ansis Bogustovs.

Lai piedalītos konferencē,  lūdzam 
līdz 2018. gada 25. jūnijam reģis-
trēties, izmantojot saiti https://goo.gl/

forms/05KfK4qCFM132dIB3
Konferenci Latvieši pasaulē – pie-

derīgi Latvijai rīko Kultūras ministrija 
un Latvijas Nacionālais kultūras centrs 
sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību, 
Pasaules Brīvo  latviešu  apvienību  un 
Eiropas Latviešu apvienību.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētki, kas šoreiz notiek 
Latvijas  valsts  simtgades  zīmē,  Rīgu 
pieskandinās  no  2018. gada  30. jūnija 
līdz  8. jūlijam.  XXVI Vispārējos  lat-
viešu  Dziesmu  un  XVI Deju  svētkus 
organizē  Latvijas  Nacionālais  kultū-
ras centrs, kas  ir Kultūras ministrijas 
padotībā esošā valsts  iestāde, atbalsta 
lieldraugi  Swedbank, Elektrum, Lat-
vijas Mobilais Telefons (LMT), kā arī 
atbalstītāji Rimi, Squalio  un Circle K 
Latvia.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu 

un XVI Deju svētki, Sabiedrisko 
attiecību vadītāja
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1941. gada  14. jūni-
jā  padomju  okupācijas 
vara  no  Latvijas  depor-
tēja  15 443  Latvijas  ie-
dzīvotājus,  to  skaitā  arī 
Ārlietu  dienesta  darbi-

niekus ar ģimenēm.
Izsūtīšanas un arestēšanas pamats 

bija  cilvēka  nodarbošanās,  sociālais 
stāvoklis, piederība pie noteiktām po-
litiskām  un  sabiedriskām  organizāci-
jām, un 14. jūnija arestos viņu apzīmē-
jums bija sociāli bīstami elementi.

Pārsvarā  apcietināti  tika  vīrieši, 
bet  viņu  ģimenes  locekļi –  piespiedu 
kārtā  nometināti  uz  dzīvi  represīvo 
iestāžu  uzraudzībā  Sibīrijā  un  PSRS 
Tālajos Austrumos.

Ārlietu  dienesta  darbiniekus  ap-
sūdzēja,  sauca  pie  kriminālatbildības 
un  sodīja pēc Krievijas PFSR Krimi-
nālkodeksa 58. panta – par politiskiem 
noziegumiem.

Apsūdzība  tika  uzrādīta  par  dar-
bību  neatkarīgās  Latvijas  Republikas 
laikā.

Diplomātu pārkāpumus  formulēja 
dažādi,  piemēram:  „slēdzis starptau-
tiskus lūgumus“, „piedalījies starp-
tautiskās konferencēs“, „bijis Ārlietu 
ministrijas departamenta direktors“, 
„bijis diplomāts“, „saņēmis Latvijas 
un ārvalstu apbalvojumus.“

Tātad – godprātīgs, pašaizliedzīgs 
un gudrs darbs savas valsts labā oku-
pācijas apstākļos kļuva par apcietinā-

šanas un apsūdzības pamatojumu.
Okupācijas vara mērķtiecīgi iznīci-

nāja Latvijas intelektuālo eliti, kas bija 
izveidojusies valsts neatkarības gados.

Pavisam  padomju  iestādes  repre-
sēja 71 darbinieku: līdz 1941. gada jū-
nijam – 24; 14.06.1941. akcijā – 41 un 
6 – no 1945. līdz 1949. gadam.

2016. gadā  Ārlietu  ministrija  un 
Latvijas  Nacionālā  arhīva  Latvijas 
Valsts  arhīvs  izveidoja  izstādi  Apsū-
dzība: ārlietu dienesta darbinieks. 
1941. gada 14. jūnijs, kurā ar oriģināl-
dokumentiem – aresta lietām – parādī-
jām septiņu represēto ārlietu dienesta 
darbinieku dienesta gaitas un turpmā-
ko likteni pēc aresta.

LR Ārlietu ministrija

„Ceļš uz Dziesmu svētkiem“
„Dziesmu Laiva“ – „Pūt, vējiņi, dzen laiviņu...“

Skaistajā  rudens  pēcpusdienā Ade-
laidē, š.g. 27. maijā, Adelaides Latviešu 
biedrības (ALB) koris Dziesmu Laiva rī-
koja koncertu Ceļš uz Dziesmu svētkiem.

Dziesmu Laiva  nopelnījusi  ceļa 
zīmi  uz  XXVI Latviešu  Dziesmu 
svētkiem.  Koris  piedalīsies  Dziesmu 
svētkos, kā arī Dziesmu svētku gājienā 
zem sava karoga, kura dizainu ir vei-
dojusi koriste Zinta Zvaigzne.

Pirms koncerta apmeklētāji baudīja 
pusdienas – koristu pašu vārītas zupas, 
kā arī kafiju, kūku un atspirdzinājumus 
varēja iegādāties par īpašām cenām.

Koncertam  sākoties,  apmeklētāji 
saprata,  ka  piedzīvos  mini  Dziesmu 
svētkus. Koris, kopā ar diriģenti Lili-
tu Daenke, ienāca Tālavas Lielajā zālē 
aiz sava karoga un izveidoja gājienu pa 
zāli.  Skaļiem  aplausiem  skanot,  koris 
nostājās uz skatuves. Programmu pie-
teica latviešu un angļu valodās koriste 
Zinta Ozoliņa.

Dziesmu Laivai noziedot savu kora 
moto un jau pie pirmās dziesmas, kon-
certa  apmeklētājos  virmoja  savstar-
pēja  saskatīšanās  un  galvu  mājieni, 
ka  koris  Dziesmu Laiva  patiešām  ir 
nopelnījusi ceļa zīmi uz Dziesmu svēt-
kiem.  Koncertā  dziedātās  Dziesmu 
svētku  dziesmas  skanēja  lieliski  un 
koristi paši arī dziedāja ar pilnu atdevi. 
Visi mēģinājumi,  kā  arī  virsdiriģenta 
Ginta Ceplinieka viesošanās Adelaidē 
ir devis stimulu, un koris Dziesmu Lai-
va pierādījis, ka MĒS VARAM!

Lai  kuplinātu  koncertu,  koris  bija 
aicinājis tautas deju kopu Auseklīti, kā 
arī  Adelaidē  labi  pazīstamo  ansambli 
Četri kaķēni. Lielākais pārsteigums un 
gandarījums bija par koklētāju ansamb-
li Ausma, kurš šogad atsācis savu dar-
bību izcilās koklētājas Laimas Jansones 
iedvesmā. Koklētāju ansamblī patlaban 
ir deviņi koklētāji, kuri pārstāv vecumu 

grupas no 8 līdz 80 gadiem.
Koncerta  pieteicēja  arī  kuplināja 

koncertu,  stāstot  apmeklētājiem  par 
Dziesmu svētku vēsturi, kā arī piesakot 
Dziesmu un deju svētku atskaņojumus.

Kopš kora Dziesmu Laivas dibinā-
šanas tālajā 1952. gadā, koris piedzīvo-
jis  skaita  samazināšanos,  bet  uz  doto 
brīdi koris atkal piedzīvo uzplaukumu. 
Korī  pašlaik  ir  30  dalībnieku.  Koris 
Dziesmu Laiva  ir  allaž  gandarīts  par 
jauniem dalībniekiem un uzsver, ka nav 
nepieciešamas latviešu valodas zināša-

nas,  lai  dziedātu  korī.  Ir  vairāki  kora 
dalībnieki, kuri nerunā latviešu mēlē.

Adelaides  latvieši  novēl  Dziesmu 
Laivai labu ceļa vēju uz Dziesmu svēt-
kiem un, atgriežoties Adelaidē, ieprie-
cināt visus ar savu devumu Austrālijas 
Latviešu  57. Kultūras  dienās  šī  gada 
decembrī.

Paldies Dziesmu Laiva, ka varējām 
piedzīvot  Dziesmu  svētku  ieskaņas 
Adelaidē!

Ilze Radziņa
Laikrakstam „Latvietis“

Koris „Dziesmu laiva“. Centrā diriģente Lilita Daenke.
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Koklētāju ansamblis „Ausma“.
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Pieminam 14. jūnija deportāciju upurus
Represēts 71 Ārlietu dienesta darbinieks
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Sestdien,  2. jūnijā, vēsā  ziemas 
pievakarē Melburnas Latviešu Ciema 
Lielajā  zālē bija  silti  un gaiši;  ap 150 
kora  dziesmas  cienītāju  bija  pulcēju-
šies,  lai  atkal  tiktos  ar  Melburnā  nu 
jau  slaveno  vīru  kori  Veseris. Tiem, 
kas kori pazīst jau gandrīz 3 gadus, ir 
skaidrs,  ka  sagaidāms  kāds muzikāls 
pārsteigums. Un tas neizpalika arī šo-
reiz.

Kā  pirmo,  tāpat  kā  divu  gadu  ju-
bilejas  koncertā,  koris  atkal  izpildīja 
Sandras Birzes  komponēto  Introit, 
bet  šoreiz  šīs  pašas  dziesmas  izpildī-
jumam jauna nokrāsa: klusais sākums, 
enerģiskais skaņas kāpinājums un va-
renie izskaņas akordi; paldies diriģen-
tam Edgaram Vegneram!

Koncerta pirmajā daļā koris dalījās 
ar Dziesmu svētku programmu. Lai arī 
klasiskās vīru kora dziesmas ir labi pa-
zīstamas un zināmas, arī tās sagādāja 
klausītājiem  pārsteigumu  ar  nedaudz 
savādāku sniegumu ar rūpīgi noslīpē-
to  izpildījuma  kvalitāti –  izteiksmī-
gi,  niansēti,  emocionāli,  sirsnīgi  un 
ar,  manuprāt,  brīnišķīgi  izpildītajām 
piano  vietām. Veseris  lieku  reizi  pie-
rādīja,  ka  varbūt  nedaudz  variējot  ar 
pierasto  uzstādījumu  „tā  tam  jābūt“, 
netiek  zaudētas  skaņdarbu muzikālās 
vērtības. Noteikti vēlos  te minēt  labo 
dikciju, ko koristi demonstrēja ikkatrā 
dziesmā – katrs vārds un zilbe skaidri 
saklausāmi sasniedza klausītājus.

Pirmās  daļas  noslēgumā Ērika 
Ešenvalda  latviešu  tautas  dziesmas 
apdarei  Krustiem zvaigznes debesīs 
pievienojās divas solistes un dažas no 
Dainas kora dziedātājam.

Ļoti  skaista  izskaņa  koncerta  pir-
majai daļai.

Koncerta otra daļa sākas ar nāka-
mo  pārsteigumu  ar  Imanta Ramiņa 
skaņdarba pirmatskaņojumu Austrāli-
jā – Kadiķis un priede – Jānis Laurs – 
čells, Sandra Birze – klavieres. Šī bija 
silta un sirsnīga, brīnišķīga klavieru un 
čella saruna. Paldies māksliniekiem! 

Jautāju Jānim, kas viņu rosina mē-
rot ceļu uz Melburnu, uz ko viņš atbil-
dēja: „Te viss notiek... vienmēr priecā-
jos te būs un sadarboties ar diriģenti 
Sandri Birzi un ar vīru kori „Veseris“! 
Koristu daudzpusība un uzņēmība ar-
vien ķerties pie jaunām un profesionā-
li sarežģītākām lietām, mani sajūsmi-
na un iedvesmo!“

Nākamais priekšnesums atkal bija 
liels  pārsteigums  publikai.  Pazinu  šo 
2004. gadā  uzrakstīto  Uģa Prauliņa 
Venus et Amor – „muzikālās  atbildes 
Orfam un viņa Carmina Burana (I.C.). 
Tagad  mums,  klausītājiem,  bija  tas 
gods dzirdēt  fragmentus no cikla Ve-
nus et Amor – pirmatskaņojuma Aus-
trālijā!  Ar  šī  skaņdarba  atskaņošanu 
nenoliedzami  Veseris  ir  savu  māks-
linieciskās  kvalitātes  latiņu  pacēlis 

krietni, jo krietni.
Uzdevu  dažus  jautājumus  kora 

mākslinieciskai  vadītājai,  diriģentei, 
kormeistarei,  komponistei,  pianistei, 
solistei Sandrai Birzei.

Kad  iepazinies  ar  Uģa  Prauliņa 
skaņdarbu Venus et Amor?

Sandra: Bijām jau iepriekš bau-
dījuši Uģa Prauliņa „Venus et Amor“ 
RTU, vīru kora „Gaudeamus“ CD 
Mūzika vīru korim: „Prauliņš * Pūce 
* Gothams“, un ieraksts mūs dziļi ie-
spaidoja.

2016. g. izbaudījām milzīgo pri-
vilēģiju kopīgi sadarboties ar kom-
ponistu Uģi Prauliņu, māksliniecisko 
vadītāju Ivaru Cinkusu un režisoru 
Uģi Brikmani, Melburnas jauktā kora 
DAINA un vīru kora VESERIS un Lie-
tievušu ansambļa Pamesta Klumpe 
(The Lost Clog) uzvedumā „Pagānu 
gadagrāmata“ (AL56.KD ietvaros). 
Mūsu brīnišķīgo instrumentālistu 
starpā spēlēja mūsu basģitārists Dā-
vids Zemdegs, ģitārists Ivars Štubis un 
čellists Jānis Laurs.

Muzikālā sadarbība bija tik bau-
dāma, ka turpinājām Jāni uzlūgt čel-
lu spēlēt mūsu koru programmās, jo 
patiesi viņa samtainie čella toņi ļoti 
aizkustina un iedvesmo mūsu koristus.

Kad un kā ienāca prāta šo iestudēt 
ar Veseri?

Sandra: Apmēram 2017. g. novem-
brī, varbūt agrāk, sapratām, ka esam 
skaņdarbā krietni iemīlējušies un lū-
dzām komponista atļauju iestudēt. 
Bija tik ērti iejusties šajā skaņdarbā, it 
sevišķi tādēļ, ka mums bija iespēja ie-
saistīt solistus no paša VESERA sastā-
va, kā arī muzicēt ar koristiem Ivaru 
Štubi (akordeons), Dāvidu Zemdegu 
(basģitāra) un, protams, ar izcilo čel-
listu Jāni Lauru. Jūtamies ļoti laimīgi, 
ka VESERA sastāvā ir arī spējīgi per-
kusionisti (Miķelis Stepaņuks un Ēriks 
Stepaņuks). Zinājām arī, ka koristiem 
ir liels izaicinājums iemācīties dziedāt 
tekstu latīņu valodā. Jau februārī ko-
ris bija apburts! Trenējamies divreiz 
nedēļā un turpināsim vēl ar dziļu cie-

ņu un mīlestību pret autora daiļradi.
Vai šis bija pirmatskaņojums Aus-

trālijā?
Sandra: Pirmoreiz sniedzam īsu 

izvilkumu Sentio vatem februāra Simt-
gades ieskaņas koncertā Melburnā. 
Cik saprotu, jā, šis bija pirmatskaņo-
jums, bet varbūt kaut kur Austrālijā ir 
citi šī skaņdarba atskaņojumi? Varbūt 
šis ir jautājums Uģim Prauliņam?

Te  patiesi  varējām  pārliecināties 
par  Vesera  dziedātāju  talantiem  un 
daudzpusību:  diriģents Edgars Veg-
ners, solisti –  Miķelis Stepaņuks, 
Kalvis Jaunalksnis, Kārlis Eimanis, 
Tomas Kalejs, Ēriks Stepaņuks  un 
Sandra Birze, kurai bija dubltslodze – 
balss  un  klavieres;  instrumentālisti: 
Dāvids Zemdegs –  basģitāra,  Ivars 
Štubis –  akordeons,  perkusionisti – 
Miķelis Stepaņuks  un Ēriks Stepa-
ņuks un Jānis Laurs – čells.

Kā jau par to pārliecinājāmies Vese-
ra 2 gadu jubilejas koncertā Melburnas 
Latviešu  namā  2017. gada  28. oktobrī 
(LL484*) Jāņa Laura čells bija vairāk 
nekā dziesmu pavadošais instruments, 
jo kā jau agrāk esmu izteikusies, čells 
bija  kā  viena  no  kora  balsīm,  smalk-
jūtīgi un dziļi  izjusti piedaloties katra 
skaņdarba muzikālajā sarunā.

Koncerta noslēgumā dzirdējām di-
vas  latviešu tautas dziesmu apdares – 
Ivars Štubis;  salikums vīru balsīm – 
Sandra  Birze.  Ivars  ģitāras  solo  bija 
īsta cīņa ar instrumentu – ļoti efektīgi. 
Paldies, Ivar!

Un noslēgumā kā atvadas izskanē-
ja Bruno Skultes/Tomsona Aijā – silti 
un ļoti sirsnīgi.

Sandra Birze  pateicās  koristiem, 
jo  „... strādāšanu ar šiem talantīga-
jiem kora dalībniekiem izjūtu kā lielu 
privilēģiju.“  Koncerta  vadītājs  Ro-
berts Birze ar nelielām veltēm patei-
cās diriģentiem, solistiem, instrumen-
tālistiem.

Savukārt Latviešu Ciema vadība – 
Ingrīda Houka (Hawke) –  izteica 

„Veseris“ atkal pārsteidz
Melburnas latviešu vīru kora koncerts Latviešu ciemā

Vīru koris „Veseris“. Diriģente Sandra Birze.
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Jau  ar  pirmās  dzies-
mas  sākuma  skaņām 
vīru koris Veseris sagrā-
ba  publikas  uzmanību 
kā  slazdā.  Šis  sākuma 
trieciens  kā  šoks  pali-
ka  un  piesaistīja  pilnīgu 
klausītāju uzmanību līdz 

izskanēja koncerta pēdējās notis. Un tā, 
klātesošā publika ar sajūsmu, gandarī-
jumu  un  lielu  respektu  uzņēma  Mel-
burnas vīru kora Veseris priekšnesumu 
viņa 3 gadu jubilejas koncertā 2. jūnijā 
Melburnas Latviešu Ciema zālē.

Daudzas  mūsu  kultūras  nozīmī-
gās nodarbības trimdā ir sarukušas un 
dažās  nozarēs  gandrīz  izirušas.  Bet 
dziesmu  gars,  brīnumainā  kārtā,  pār-
dzīvodams  ilgākas  klusuma  pauzes, 
ir bijis spējīgs atkal atdzīvoties un at-
dzimt vēl augstākā pakāpē.

Pirmo tādu pārsteigumu piedzīvojam 
Dainas jauktā kora 30 gadu pastāvēšanas 
jubilejā 29. novembrī 2014. gadā Melbur-
nas Lietuviešu Namā. Tas bija atdzimša-
nas brīdis jauktam korim, paceļot dzies-
mas mākslas karogu necerētā līmenī. Tas 
bija  arī  manāms  pagrieziens  dziesmu 

iestudēšanā,  ieviešot  dziesmās  instru-
mentu  solo  partitūras  (kokli  un  dūdas). 
Šoreiz Vesera koncertā izjutām to pašu 
sajūsmu, klausoties interesanto program-
mu un beigās cildinot dziedātājus, mūzi-
ķus un diriģentus. Visi vārdi, kas lasāmi 
koncerta programmā, būtu pelnījuši,  lai 
tos pieminētu, ko, diemžēl, šajā rakstiņā 
nevar izdarīt. Šis koncerts iezīmēja vīru 
kora sekmīgu atdzimšanu Melburnā.

Kora nosaukuma Veseris simboliskā 
nozīme strāvoja cauri visai koncerta prog-
rammai. Kad smēdē kalēja veseris atsitās 
pret laktu, izraisītā skaņa skaidri un nepie-
sārņota izplūst telpā. Tāpat Vesera koristu 
balsis – skanīgas un tīras nonāca zālē pie 
klausītājiem. Kaut arī sēdēju pēdējā rindā, 
izjutu ne tikai skaisto dziedājumu, bet pir-
mo reizi mūžā, esot kora koncertā, varēju 
sadzirdēt un saprast dziesmām vārdus.

Ar  prieku  varēja  klausīties  koru 
dziesmās iesaistītos mūzikas instrumen-
tus solo partitūrām, piesaistot klavieres, 
čellu,  spāniešu  ģitāru,  basģitāru,  akor-
deonu un piesitamos instrumentus. Kat-
ram instrumentam ir sava īpatnēja skaņa, 
kas, pielietota īstā vietā un laikā, var pa-
pildināt dziesmas muzikālo saturu. Nav 

tāds mūzikas instruments, kas nav nekur 
derīgs ne arī, salīdzinājumā ar kādu cita 
tipa instrumentu, ka tas būtu sliktāks vai 
labāks. Mūzikā ir tikai sliktāki vai labāki 
spēlētāji. Tāpat kā teātrī nav lielas vai ma-
zas lomas – ir tikai lieli un mazi aktieri.

Ar  šo  koncertu  koris  Veseris  nav 
tikai atdzīvinājis vīru kori Melburnā; šī 
jaunā kora potenciāls iet pāri Melburnai. 
Tam ir lemts ieņemt vietu plašākā telpā. 
Ja tas turpinās iet savu mūzikas izkopša-
nas un augšanas ceļu, tad tas drīz varēs ar 
lepnumu braukt un uzstāties citās zemēs, 
piedalīties koncertos un koru konkursos.

Nobeidzot  rakstiņu,  esmu  pārlieci-
nāts, ka visu klausītāju vārdā varu atļau-
ties izteikt vislielāko uzslavu un pateicī-
bu Birzes pārim – Sandrai par talantīgo 
un lielo darbu, ko viņa ir ielikusi muzi-
kāli  veidojot Veseri  un Robertam  par 
lielo  un  spējīgo  administrācijas  darbu, 
nodibinot un vadot Veseri. Par viņu abu 
talantiem  nebūtu  šaubas;  kaut  viņiem 
nezustu intereses un nepietrūktu spēka 
turpināt šo lielo, skaisto mūzikas darbu!

Ivars Mirovics
(Viens no koncerta noklausītājiem)

Laikrakstam „Latvietis“

Vīru  koris  Veseris 
sniedza  savu  trešo –
gadskārtējo  koncertu  šī 
gada  2. jūnijā  Melbur-
nas Latviešu ciema liela-
jā  zālē. Klausītāju  pilnā 
zāle  bija  gaiša  un  ērta, 

un  Ciema  personāls  bija  rūpējies,  lai 
būtu  atspirdzinājumi  gan  pirms  kon-
certa, gan starpbrīža laikā.

Koncerts  bija  daudzpusīgs;  snie-
gumos  ietilpa  gan  pazīstamas  kora  un 
tautas  dziesmas,  gan  nesen  komponēti 
skaņdarbi  un  pirmatskaņojumi.  Prog-
ramma bija tik labi sastādīta un izpildīta, 
ka laiks aizskrēja nemanīts. Mūsu ausis 
ar vien kārdināja jauns pagrieziens.

Priekšnesumi  iesākās  ar  Sandras 
Birzes Introitu, kurā mūs uzreiz ievili-
nāja  čella melodija,  kura vijās kā  zīda 
šķidrauts starp vīru balsīm un klavieru 
atspēli.  Edgaram  Vegneram  diriģējot, 
mūzikas  pieaugums  attīstījās,  ievadot 
Sandras  solo  balss,  kura  izjusti  pakā-
pumu atrisināja, tad saiti pārņēma vīra 
balsis, kuras ar saliedētām harmonijām 
klausītājus paveda līdz pēdējai izskaņai.

Pirmā koncerta daļa turpinājās ar a 
capella dziesmām, kuras  tiks Dziesmu 
Svētkos atskaņotas. Sandras Birzes, Iva-
ra Štuba un Edgara Vegnera uzraudzībā, 
koris tās izpildīja ar precizitāti un izjūtu. 
Katrs vārds kā kristāls. Pie Tēvu zemes 
dārgās, Mūžu mūžos būs dziesma  un 
Lūk, roze zied ritēja raiti. Tām sekoja no-

svērtākās Mirdzi kā zvaigzne un Brīvība. 
Kā pēdējo Dziesmu Svētku iekārdināju-
mu  tad  dzirdējām  Krustiem zvaigznes 
debesīs, kurai pievienojās arī koristi no 
Melburnas jauktā kora Daina. Brīnišķī-
ga izskaņa koncerta pirmajai daļai!

Pēc  starpbrīža,  baudījām  Ramiņa 
lirisko Kadiķis un priede, Jāņa Laura un 
Sandras Birzes iejūtīgā izpildījumā. Šis 
bija šī darba pirmatskaņojums Austrā-
lijā. Ramiņš dziļi izjūt dabas saskaņas, 
un šinī sacerējumā attēlo sarunu starp 
kadiķi  un  priedi.  Jāņa  Laura  čells  un 
Sandra  Birzes  klavierspēle  šo  sarunu 
mums  klausītājiem  iemiesoja.  Paldies 
par iespēju ieklausīties meža balsīs.

No šīs transes mūs izrāva izvilkumi 
no Prauliņa Venus et Amor. Šis ir spēcīgs, 
dramatisks un cilvēcisks darbs, bagātīgs 
ar dažādiem sabalsojumiem. Tēmas  iz-
mainījās un atkal atgriezās kā dzīves ne-
aizturāmā virknē. Koris Edgara Vegnera 
vadībā šo meistarīgi pasniedza. Ar dziļu 
baudu pagriezieniem izsekojām, dažreiz 
sadzirdēju  vidus  laika  korus,  dažreiz 
skaistās  un  spēcīgās  senās  grieķu  gau-
das... starp daudz citiem dārgumiem.

Koncerts  noslēdzās  ar  aizraujošu 
Ivara  Štuba  un  Sandras  Birzes  kop-
darbu –  divas  tautas  dziesmas,  Ivara 
apdarē  un  balss  un meistarīgā  ģitāras 
izpildījumā, kurām Sandra bija saliku-
si vīru balsīm partiju. Pirmā bija Lēni, 
lēni Dieviņš brauca, tai sekoja ļoti ener-
ģētiskā Seši jauni bandenieki. Šie snie-

gumi  tā  saviļņoja  klausītājus,  ka  tikai 
atkārtojums spēja aplausus apklusināt!

Šī  vakara  diriģenti  Sandra  Birze, 
Edgars Vegners un Ivars Štubis izpildī-
ja  savus pienākumus vijīgā  saskaņā ar 
kori – katrs savā stilā no kora saliedētām 
balsīm izvilka siltumu, izjūtu un dzies-
mas prieku! Tas klausītājus aizskāra, un 
vakars noritēja sirsnībā un pacilātībā.

Šī  vakara  koncerts  bija  Vesera 
atvadu  koncerts  pirms  tas  dodas  uz 
Latviju. Paldies par iespēju baudīt  tik 
augstas kvalitātes koncertu; vēlam Ve-
serim visu to labāko Dziesmu Svētkos!

Anda Banikos
Laikrakstam „Latvietis“

„VESERIS“
Gadskārtējais koncerts

Jānis Laurs.
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Kā ar āmuru pa galvu
Vīru kora „Veseris“ koncerts
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Kā  jau  vairākus  ga-
dus,  arī  šogad  Baltiešu 
tautas  Melburnā  sanāca 
kopā,  lai  atcerētos  mūsu 
zemju  iedzīvotājus,  kuri 
komunistu okupācijas lai-
kā tika izsūtīti uz Sibīriju. 

Šogad sarīkojums notika 3. jūnijā Svētā 
Jāņa  anglikāņu  baznīcā,  igauņu  kopie-
nas  izkārtojumā.  Vēsā  svētdienas  pēc-
pusdienā bija pulcējušies ap 130 latvie-
šu,  igauņu  un  lietuviešu,  lai  pieminētu 
tos, kuri ne tik vien 1941. gada 14. jūni-
jā, bet arī 1949. gada martā, kā arī citās 
reizēs okupācijas laikā, tika deportēti uz 
Sibīriju, no kurienes daudzi neatgriezās.

Akts sākās ar visu trīs valstu karo-
gu ienešanu. Lepni un ar godu Latvijas 
karogu  ienesa Greg Vaitlovs (White-
law), Lija Anderson un  Zentis Me-
ehan-Lauriņš.  Turpinājumā  klāteso-
šie nodziedāja visu  trīs valstu himnas. 
Dievs, Svētī Latviju  pavadīja  Viktors 
Brenners  ar  ģitāru  un  Rita Hach  ar 
čellu. Kaut čella un ģitāras pavadījums 
mūsu himnai nav bieži dzirdēts, tas go-
dam skanēja. Sekoja Melburnas latviešu 
ev. lut. draudzes mācītāja Daiņa Mar-
kovska  izjusta  uzruna  un  lietuviešu 
prāvesta Deveikis uzruna un svētījums.

Latviešu tautas piemiņas daļu iesā-
ka MLOA valdes sekretārs Jānis Kārk-
liņš, atceroties tos 15 000 latviešus, kas 
tika izsūtīti 1941. gada 14. jūnijā, kā arī 
tos 42 000, kurus deportēja 1949. gada 
martā.  Savā  uzrunā  J. Kārkliņš  arī  at-
cerējās  savu vecāku ģimenes. Kā viņa 
tēva, tā mātes radi tika izsūtīti uz Sibī-
riju.  Jānis  no  sirds  stāstīja  par  saviem 
radiem,  kuriem  tāpat  kā  citiem  izsūtī-
tajiem, nebija viegli dzīvot vieniem pa-
šiem tik tālu no dzimtenes un ģimenes 
locekļiem. Latviešu sniegumu turpināja 
Viktors  Brenners,  salīdzinot  baltiešu 
deportācijas ar Austrālijas pirmajiem ie-
dzīvotājiem, kuriem, tāpat kā mums, at-
ņēma savu zemi. Viņi, tāpat kā mēs, to 
neesam aizmirsuši un savu pagātni at-
gādina pēctečiem ar dziesmām un stās-
tiem. Ar redzamu izjūtu Lilita Lauriņa 
nolasīja fragmentus no Dzintras Gekas 
grāmatas Sibīrijas bērni. Lilita bija  iz-
vēlējusies  atmiņas,  ko  sniedzis  toreiz 
15 gadu vecs zēns – Vairis Daumants 
Ceriņš.  Ceriņa  atmiņās  viņš  atcerējās 

kā pašu  izsūtīšanu, 
tā dzīvi Sibīrijā, ko 
dabūja  pārdzīvot 
vairāk  nekā  vienu 
reizi,  un  visbei-
dzot –  dzīvi  atpa-
kaļ  Latvijā.  Lat-
viešu  muzikālajā 
daļā  uzstājās Lilita 
Lauriņa,  Viktors 
Brenners  un  Rita 
Hach, izpildot Ulda 
Graša  Zeme zeme 
un Andra Ritmaņa 
un Brigitas Ritma-
nes Manai tautai.

Sekoja  igauņu 
un  lietuviešu  pār-
stāvju sniegumi. Igauņu goda konsuls 
Lembit Marder mums atgādināja, ka 
viens  no  galveniem  deportētāju  mēr-
ķiem  bija  sašķelt  ģimenes.  Tēvs,  kā 
ģimenes  galva,  tika  atdalīts  no  pārē-
jiem ģimenes locekļiem, tā taisot izsū-
tījumu  visiem  ģimenes  locekļiem  vēl 
grūtāku. Viņš izcēla, ka visgrūtāk gāja 
bērniem un  jauniešiem, kuri  izsūtīju-
ma  laikā zaudēja  jaunības priekus un 
bija spiesti ļoti ātri pieaugt.

Lietuvas goda konsule Danute Le-
vickis  savā uzrunā atgādināja  lietuvie-
šu  tautiešu  ciešanas  izsūtījumā.  Viņa 
atcerējās,  kad  pirmo  reizi  bija  lasījusi 
1961. gadā  izdoto  grāmatu Leave your 
tears in Russia, kurā  atmiņas  rakstī-
ja  izsūtīta  lietuviete.  Tikai  izlasot  šo 
grāmatu,  Danute  Levicka  apjēdza,  cik 
grūta bijusi dzīve Sibīrijā. Savu uzrunu 
nobeidzot, Lietuvas goda konsule lūdza 
mums padomāt par tagadni un pašreizē-
jo  Krieviju  ar  Putinu  priekšgalā.  Viņa 
mums  lika  pasaulei  arvien  atgādināt, 
kas noticis ļoti tuvā pagātne, kad Krievi-
ja atņēmusi Krimas rajonu no Ukrainas 
un Ukrainā notriekta nevainīga Malaizi-
jas lidmašīna pilna ar privātpersonām.

Igauņu  pārstāve  Mai Maddison 
savā uzrunā mums stāstīja par karu un 
tā sekām un ka to vairāk nekā izsūtī-
jumu stāstus atceras jaunākā paaudze, 
ar ko viņa satiekas. Karš viņiem esot 
tuvāks nekā savu ģimenes locekļu un 
citu  igauņu  izsūtīšana, kuri esot  tikai 
vārdi sarakstos.

Dzirdot  šo,  man  sirds  nošļuka. 

Ceru, ka tas attiecas tikai uz tiem jau-
niešiem,  ar  kuriem  viņa  ir  runājusi. 
Mēs  nekad  nedrīkstam  aizmirst  tos, 
kuri  tika  izsūtīti,  un  tas  ir mūsu  pie-
nākums jaunatnei stāstīt par mūsu ģi-
menes un tautas izsūtītajiem. Tikai tad 
tas  viņiem  ko  nozīmēs,  citādi  varbūt 
tiešām tie tikai būs vārdi uz papīra.

Melburnas  igauņu  koris  Hiljas 
Toom vadībā izjusti nodziedāja vienu 
igauņu  dziesmu  un  lietuviešu  kankļu 
ansamblis  Vaidilute  mūs  iepriecināja 
ar  trim  dziesmām.  Jāpiemin,  ka Vai-
dilute  ansamblī  arī  piedalās  mums 
visiem  pazīstamā  Melburnas  latviete 
Māra Baumane.

Noslēgumā sarīkojuma vadītāja Mai 
Maddison pateicās visiem, kas pieliku-
ši  roku  sarīkojuma  sagatavošanā,  kas 
šogad  galvenokārt  notikusi  elektronis-
kā saziņas veidā. Pēc akta visi klāteso-
šie tika aicināti uz Igauņu namu turpat 
pāri ielai uz kafiju un uzkodām. Igauņu 
namā  igauņi,  latvieši  un  lietuvieši  vēl 
ilgi draudzīgi sarunājās, atceroties mūsu 
kopējās  sēras, kā arī pārrunājot priecī-
gākus brīžus un pašreizējo sadarbību.

Paldies  Melburnas  igauņu  saimei 
un akta rīcības komitejai, kurā latvie-
šus  pārstāvēja  MLOA  valdes  priekš-
sēde  Anita Andersone  un  sekretārs 
Jānis Kārkliņš, par lielo darbu, lai sa-
rīkojums sekmīgi noritētu. Paldies arī 
visiem  māksliniekiem  un  runātājiem 
par piedalīšanos aktā!

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Aizvesto piemiņas akts Melburnā
Kopīgs visiem baltiešiem

Viktors Brenners, Rita Hach un Lilita Lauriņa.
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Melburnas igauņu koris Hiljas Toom vadībā.
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Lietuviešu kankļu ansamblis „Vaidilute“.
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Ērika Vilsona monoizrāde „Mana Magadana“
Piemin deportāciju upurus

Pieminot  1941. gada 
14. jūnija  deportāciju 
upurus,  Latvijas  Oku-
pācijas  muzejā  notika 
aktiera  un  režisora Ēri-
ka Vilsona  monoizrāde 
Mana Magadana.  Tā 

notika ceturtdien, 14. jūnijā, Latvijas 
Okupācijas muzejā, Raiņa bulvārī 7.

Izrādē tās autors Ēriks Vilsons stās-
tīja par savu dzimtu un savas ģimenes 
saknēm. Dramaturģiskais  materiāls 
ietver režisora bērnības atmiņas, mam-
mas Zentas Vilsones vēstules un trimdā 
sarakstītos  dzejoļus,  kā  arī  dienasgrā-
matas fragmentus par 2013. gada brau-
cienu  uz  Magadanu  kopā  ar  Dzintru 
Geku un Sibīrijas bērniem. „Tas būs 
personisks skatījums uz vēstures notiku-
miem, manu dzimšanas vietu – Kolimas 
pilsētu Magadanu. Pirmais vārds, kuru 
izrunāju nebija ne latviešu, ne zviedru, 
ne angļu valodā. Tas nebija ne „Mam-
ma“, ne „Tētis“. Mans pirmais vārds, 
ko vajadzēja izrunāt ar paceltu dūrīti, 
bija krievu valodā. „Dam!“ – kas brīvā 

tulkojumā varētu nozīmēt: „Ka es tev 
sadošu!“,“ atceras Ē. Vilsons.

Projektu  realizēja  kultūras  attīstī-
bas biedrība Tapala lapa sadarbībā ar 
scenogrāfi  Zigrīdu Atāli  un  režiso-
ra  asistentu Robertu Vilsonu.  Izrādi 

Latvijas Okupācijas muzejā finansiāli 
atbalstīja  Latvijas  Republikas  Kultū-
ras ministrija. Ieeja bija bezmaksas.

Inese Jansone
Latvijas Okupācijas muzeja 

Sabiedrisko lietu vadītāja

Šodien  mēs  esam 
kopā,  lai  atzīmētu 
mūsu  tautiešu –  latvie-
šu,  igauņu  un  lietuvie-
šu  deportāciju  ne  tikai 
1941. gada 14. jūnijā, bet 
arī  1949. gada martā  un 

daudzos citos laikos, kad mūsu valstis 
okupēja Padomju Savienība.

Naktī no 1941. gada 13. uz 14. jūniju 
arestēja un lopu vagonos uz tālo Sibīriju 
deportēja aptuveni 15 000 latviešus.

Tāpat  kā  daudziem  no  mums,  arī 
mani netieši ietekmēja šī liktenīgā vakara 
notikumi. Mana tēva attālāki ģimenes lo-
cekļi bija arī starp deportētiem. Ģimenes 
galva, mana tēva tēvocis, bija vietējās po-
licijas iecirkņa policists kādā no lauku pil-
sētām Latvijā. Kā tāds viņš tika uzskatīts 
par pretvalstisku. Tas ne tikai nozīmēja, 
ka viņu, bet arī viņa ģimeni, kas vēl bija 
Latvijā,  gaidīja  izsūtīšana.  Starp manas 
ģimenes  deportētajiem  bija  trīs  gadus 
vecs zēns, viņa māsa, māte un mana tēva 
tēvocis. Tajā laikā, kad izsūtīja, pieaugu-
šie vīrieši  tika  atdalīti  no  citiem, un  tas 
bija  pēdējais,  kad  ģimene  redzēja mana 
tēva tēvoci. Pārējā ģimene pavadīja des-
mit gadus Sibīrijā, bet pēc tam atgriezās 
Latvijā, lai gan dzīve nebija viegla ne tikai 
sliktās veselības dēļ, bet arī vajāšanas dēļ.

Kaut  mēs  vairāk  atceramies 
1941. gada 14. jūnija izsūtījumus, latviešu 
tautu skaita ziņā vairāk iespaidoja izsūtī-
jumi, kas notika no 1949. gada no 25. līdz 
29. martam.  Šajā  nedēļā  tika  deportēti 
aptuveni 42 000 latviešu. Šis skaitlis bija 

tikpat  kā  puse  no 
gandrīz  95 000  de-
portēto  kopskaitu 
no visām trim Balti-
jas valstīm.

Diemžēl,  mani 
ietekmēja  arī  šis 
deportācijas  laiks. 
Šoreiz  no  manas 
mātes  puses.  Kaut 
pēc  astoņiem  ga-
diem  Sibīrijā  divas 
no  manas  mātes 
māsām  atgriezās 
Latvijā,  apprecē-
jās,  uzaudzināja 
ģimenes  un  nodzī-
voja  līdz  vecuma  gadiem,  kaut  arī  vi-
ņām negāja viegli. Es oficiāli  lasīju, ka 
1949. gada  deportācijās  nevienu,  kas 
bija  mazgadīgs  nedeportēja,  kaut  viņi 
brīvprātīgi varēja pievienoties savām ģi-
menēm. Es varu apliecināt, ka tas nebūt 
tā nenotika katrā gadījumā. Otrā pasau-
les kara laika beigu posmā manas mātes 
ģimenes  lauku  īpašums  tika  izmantots 
kā  vācu  armijas  štābs.  Šī  iemesla  dēļ 
visi manas mātes ģimenes locekļi, kuri 
vēl atradās Latvijā un kurus komunistu 
armija  nenošāva,  tika  izsūtīti  uz  Sibī-
riju.  Manas  mātes  māsas  tur  pavadīja 
astoņus gadus. Jaunāko māsu, kurai tajā 
laikā bija ap četrpadsmit gadu, deportēja 
kopā ar viņas apmēram 24 gadus vecāko 
māsu, bet bez citiem ģimenes locekļiem. 
Tātad viņas abas bija tālu no mājām bez 
ģimenes atbalsta. Es nevaru pat iedomā-

ties, kā astoņi gadi Sibīrijā, tālu ne tikai 
no mājām, bet arī ģimenes, būtu bijuši 
četrpadsmit gadus vecai meitenei.

Apsolīsim  nekad  neaizmirst,  kas 
notika ar mūsu ģimenēm un citiem lat-
viešiem,  igauņiem  un  lietuviešiem,  bet 
arī  solīsim  tālāk  stāstīt  mūsu  ģimenes 
un tautas izsūtījumu stāstus saviem bēr-
niem,  mazbērniem  un  citiem  radinie-
kiem,  kā  arī  mūsu  draugiem  un  darba 
kolēģiem. Tas ir vismazākais, ko mēs va-
ram darīt mūsu tautiešiem, kuri tik smagi 
cietuši, kā arī tiem daudziem tautiešiem, 
kuri nekad atgriezās savā dzimtenē.

Jānis Kārkliņš

Runa nolasīta 14. jūnijā aizvesto pie-
miņas sarīkojumā, svētdien, 3. jūnijā, 
igauņu dievnamā, Sv. Jāņa baznīcā, 
Melburnā.

Aizvesto piemiņas dienas uzruna
MLOA valdes sekretārs Jānis Kārkliņš

Jānis Kārkliņš.
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Ēriks Vilsons.
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Līdz ar Maijas Noras 
Tabakas  darbu  izstādi 
Jaunākās gleznas  gale-
rija  Daugava  nupat  kā 
laidusi pasaulē savu jau-
nāko albumu, kas saucas 
vienkārši – Maija  Nora 
Tabaka.

Izstādē  patiesi  bija  skatāmi  pašas 
jaunākās lielformāta kompozīcijas, kas 
tapušas pēdējo pāris gadu laikā; jaunā-
kā uzgleznota jau šajā gadā. Var tikai 
apbrīnot  mākslinieces  darba  spējas, 
viņas izdomas un fantāzijas plašos viļ-
ņus. Viņai netrūkst tēmu, allaž viņa at-
rod ko gleznošanas vērtu, pārsteidzot 
savas  mākslas  cienītājus.  Arī  šoreiz 
saaužas  vienā  veselumā  dažādi  laiki, 
stili, kultūras, aicinot brīnišķīgos ceļo-
jumos visplašākā laiktelpā, kas pastāv 
gleznotājas iedomu pasaulē.

Citā  ceļojumā  vedina  albuma  sa-
stādītāja  un  teksta  autore  mākslas 
zinātniece  Anda Treija.  Jau  apvāka 
autors mākslinieks Juris Petraškevi-
čs, izvēlēdamies fragmentu no čigānu 
sērijas gleznas Čigāni naktī, sola  tra-
kulīgu deju līdz ar gleznas autori. Un 
solījums tiek pildīts.

Galerijas  Daugava  visi  albumi – 
atcerēsimies,  Imantam  Vecozolam, 
Birutai  Baumanei  un  Birutai  Dellei 
apjomīgie  izdevumi –  uzskatāmi  par 
padziļinātu  ieskatu  gleznotāju  daiļra-
dē,  pēc  iespējas  plašāku  katra  autora 
darbu  reproducēšanu  lielā  formātā – 
32 × 28  cm.  Jaunajā  albumā  reprodu-
cētas tuvu pie diviem simtiem Maijas 
Tabakas  gleznu  un  to  fragmentu,  kā 
arī  fotogrāfiju (attēlu sarakstā 264  ie-
rakstu, kas skatāmi 335 lappusēs). Pa-
tiesībā šie Daugava un Andas Treijas 
izdevumi  līdzinās  kopotiem  rakstiem 
rakstniekiem.  Bez  šaubām,  tik  aktī-
vam māksliniekam kā Maijai Tabakai 
nav uzgleznoti tikai 200 darbiem, to ir 
krietni vairāk,  taču pēc mana  ieskata 
šeit  ieraugāmi  paši  labākie  darbi,  ja 

vien tie ir sasniedzami, nofotografēja-
mi un iespiežami. Jāuzteic albuma au-
tore, ka viņa centusies iegūt pēc iespē-
jas vairāk darbu no Latvijas muzejiem, 
privātkolekcionāriem, pat Berlīnes un 
Maskavas.

Māksliniece  Maija  Nora  Tabaka 
nevar sūroties, ka kritiķi un žurnālisti 
viņu neievēro. Jau 1981. gadā sarakstīta 
un  1983. gadā  iespiesta  Zigurda Kon-
stanta grāmata Maija Tabaka. Gleznas. 
Rīgas galerija  2005. gada  personāliz-
stādei izdeva plašu katalogu, kurā īpa-
ši gribas izcelt Imanta Lancmaņa pa-
matīgo rakstu par savu kursa biedreni 
un franču grupas dalībnieci, un ne tikai 
par viņu, bet arī par laiku, kurā dzīvo-
ja  viņš  pats  un  gleznotāja.  2010. gadā 
apgāds Jumava  laida  klajā  sadarbībā 
ar žurnālu Santa tapušo Līgas Blauas 
pierakstīto  mākslinieces  stāstījumu 
grāmatu Maija Tabaka. Spēle ar dzīvi, 
kas  ir  sieviešu  žurnālam  izteikts  for-
māts. Bet, kad 2017. gadā Ivonna Vei-
herte  kūrēja  plašu  izstādi  Maija Ta-
baka un Rietumberlīne,  tika  sagādāts 
vēl viens  apjomīgs katalogs  ar gleznu 

reprodukcijām  un 
foto attēliem.

Un  tomēr  ie-
drošinos  apgalvot, 
ka  tik  pamatīgs 
Maijas  Noras  Ta-
bakas  daiļrades 
pētījums  un  ana-
līze  līdz  šim  nav 
bijusi.  57  lappusēs 
Anda  Treija  lēni 
un  detalizēti  izse-
ko gleznotājas dzī-
vei,  kas  ietekmē-
jusi  mākslinieces 
daiļradi.  Mākslas 
zinātniece  ļoti 
rūpīgi  izvērtē  vi-
ņas  studiju  laiku 
un  kursa  biedru, 
jo  sevišķi  Bruno 

Vasiļevska, lomu viņas personības un 
pasaules uzskatu un mākslas prioritāšu 
veidošanā. „Mūsu plus bija tas, ka mēs 
uz to [Eiropas mākslu] neskatījāmies, 
jo nebija informācijas, bet tas arī mūs 
neinteresēja. Es to uzskatu par lielu 
plusu, jo mēs attīstības ceļu meklējām 
sevī,“ pētījama autore citē gleznotājas 
un  turpina:  „...Imants Lancmanis... 
bija tas mākslinieks, kas nekautrējās 
pateikt: daba ir neatkārtojama. Kat-
ram cilvēkam tās norises ir unikālas, 
neviens dzīves ceļš neatkārtojas, tādēļ 
ir svarīgi attēlot dabu tādu, kā mēs 
katrs to redzam savā dzīves ceļā.“

Šīs domas izskaidro gan Maijas No-
ras Tabakas glezniecību, gan šīs paau-
dzes mākslinieku personību un vērtību 
sistēmas  veidošanos,  gan  mudina  sa-
prast, kādēļ mūsdienu glezniecība kaut 
vai daļēji cieš no personību trūkuma.

Analizējot  pirmos  nopietnos 
sasniegumus glezniecībā, kādas ir, pie-
mēram,  gleznas  Rīts mežā, Sievietes, 
Kāzas Rundālē, Anda  Treija  secina: 
„Maijai Tabakai piemīt neierobežotas 
iztēles lauks, tas ir viens no viņas uni-
kalitātes pīlāriem. Mākslinieka fantā-
zijas, atmiņas, sapņi kļūst par realitāti 
viņas darbos.“ Tā rezultātā rodas Her-
berta Dubina definētais Maijas Taba-
kas teātris. „.. viņas teātri var tikai uz-
gleznot, jo primārais te ir glezniecība 
ar sev piederošo izteiksmes līdzekļu ar-
senālu, bagātu un fascinējošu, ja tikai 
prot un spēj izmantot,“ piezīmē autore. 
Citviet viņa ļoti būtiski izceļ: „Saturs ir 
būtisks, bet ne primārais. Saturs norā-
da uz mākslinieka interešu loku, bet ne-
nosaka mākslas darba kvalitāti. ...Mai-
jas Tabakas glezniecība  – krāsas, 
gaisma, telpa, formu plastika, ritms... 
bez visa tā nebūtu iespējama skatītāja 
suģestija.“ Turpat viņa arī piezīmē, ka 
bez talanta nav iespējami šedevri. Tas 
ir piemirsts vārds, taču izskaidro dau-

Māra Branča skatījums
Kad darbs ir reliģija

Skats no izstādes.
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Maija Tabaka. „Galerija“, 2017.
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Par  māksliniekiem 
dzejnieks  Imants  Ziedo-
nis teicis tā: „Ir vajadzīgs 
kāds, kurš palīdz saska-
tīt, ka viss ir pavisam sa-
vādāk, plašāk, dziļāk un 

skaistāk. Pasacīt nepasakāmo.“
Baltijas valstīs  liekas, ka netrūkst 

cilvēku  ar  šādu  talantu,  jo  lai  gan 
Igaunijas, Latvijas  un Lietuvas  kopē-
jais  iedzīvotāju  skaits  tikai  nedaudz 
pārsniedz  Austrālijas  lielāko  pilsētu 
Sidneju, šo mazo valstu ietekme Aus-
trālijas mākslas pasaulē ir ir bijusi ļoti 
nozīmīga.

Atklājot  izstādi 2018. gada 6. jū-
nijā,  Jaundienvidvelsas  Parlamenta 
deputāts Marks Spīkmans (The Hon 
Mark Speakman, member of the Legis-
lative Assembly and Attorney General 
of NSW) pieminēja, ka Fountain Court 
telpa  tika  veidota,  lai  varētu  izstādīt 
dažādu sabiedrību grupu mākslinieku 
darbus.  Šī  izstāžu  telpa  bija  daļa  no 
piebūves  projekta  oriģinālam  Parla-
menta namam 1980. gados.  Ir  zīmīgi, 
ka projekta galvenais arhitekts bija lat-
vietis Andrejs Andersons.

Izstādi ierosināja igauņu mākslinie-
ce Virge Nīlsena (Virge Nielsen),  lai 
atzīmētu visu  trīs Baltijas valstu  simt-
gadi, kops neatkarības no Krievijas im-
pērijas 1918. gadā. Izstādi organizēja un 
iekārtoja Virge Nielsen kopā ar Austrā-
lijas  Latviešu  mākslinieku  apvienības 
(ALMA) priekšsēdi Ojāru Gresti. Savā 
uzrunā Virge Nīlsena minēja, ka izstā-
dē ir redzama tikai daļa no lielā skaita 
apdāvināto  mākslinieku  darbiem,  kas 
ir  ievērojami  bagātinājuši  Austrālijas 
mākslas attīstību. Piemēram, lietuviešu 
mākslinieki,  kā Vaclovas Ratas, Eva 
Kubbos un Henrijs Šalkauskas varētu 
teikt  nodibināja  grafikas  mākslas  vei-
došanu Austrālijā.  Igauņu māksliniece 
Tiiu Reissar bija Sidnejas Grafikas sa-
biedrības (Sydney Printmakers Society) 
priekšsēde,  un  Baltiešu  mākslinieki 
daudzus gadu desmitus vadīja grafikas 
mākslas attīstību. Visi minētie māksli-
nieki ir pārstāvēti šajā izstādē.

Ojārs  Greste  iepazīstināja  klau-
sītājus  ar  latviešu  izcelsmes  māksli-
niekiem,  kuru  darbi  ir  izstādē: Uldis 
Āboliņš, Katerīna Apale, Juris Ce-
riņš, Pēteris Ciemītis, Biruta Klar-

ka (Clark), Igors Dimits, Gunārs 
Krumiņš, Dzidra Mičele (Mitchell), 
Harijs Piekalns, Anita Rezevska, Ve-
nita Salnāja, Ilze Šēnberga-Nāgela, 
Jānis Šēnbergs, Vija Spoģe-Erdma-
ne, Jānis Supe, Imants Tillers, Zen-
ta Zēberga un Reinis Zusters.

Imants Tillers un Jānis Šēnbergs ir 
starp vadošajiem mūsdienu mākslinie-
kiem Austrālijā un ir pārstāvējuši Aus-
trāliju vairākās starptautiskās biennālēs 
un citās izstādēs. Pirms dažiem gadiem 
Tilleram bija plaša retrospektīva izstāde 
Austrālijas Nacionāla mākslas  galerijā 
Kanberā (Australian National Gallery), 

un  Jānism  Šēnbergam  līdzīga  izstāde 
Viktorijas Nacionāla galerijā (National 
Gallery of Victoria). Tillers 2013. gadā 
vinnēja visprestižāko portreta konkur-
su Austrālija – Arhibald Portrait prize.

Citi  ar  izciliem  panākumiem  ir 
Pēteris Ciemītis, kas 2010. gadā vin-
nēja  Rietumaustrālijas  Melnā gulbja 
(Black Swan) portreta  konkursu  un 
divas  reizes  ir  bijis  Archibald Prize 
finālists; Juris Ceriņš  ir ainavists un 
trīs reizes ir bijis finālists Jaundienvi-
dvelsas Parlamenta plenēra konkursā; 

Baltiešu mākslinieki Austrālijā
Izstāde – mazas tautas ar lielu ietekmi

Jaundienvidvelsas Parlamenta nama „Fountain Court“ galerija – izstādes kopskats.
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Izstādes organizētāji Ojārs Greste un Virge Nielsen pie Pētera Ciemīša gleznas 
„Žurnālists Pēteisa Greste“.
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No kreisās: Igauniete Tiiu Reissar; Ilze Šēnberga-Nāgela.
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Nu  jau  tradicionāli 
14. jūnijā no  rīta  Rīgas 
pilī fonds Sibīrijas bērni 
rīko  konferenci,  veltītu 
1941. gadā  uz  Sibīriju 
aizvestajiem  Latvijas 
bērniem.  Šie  bērni  jau 

visi ir sirmiem matiem, viņu paliek ar-
vien mazāk, un uz  šo pasākumu viņi 
ierodas  no  dažādām  Latvijas malām. 
Valsts prezidents viņus sagaida pie ka-
fijas galda.

Konferenci  atklāj  fonda Sibīrijas 
bērni  vadītāja Dzintra Geka,  aicinot 
pie  mikrofona  prezidentu  Raimon-
du Vējoni,  mācītāju  Gunti Kalmi. 
Gunta Ulmaņa uzruna,  kurš  pats  ir 
1941. gadā izsūtītais, ir ļoti emocionā-
la, viņam aizlūzt balss, tāpat kā Mari-
jai Krūmiņai, kura runā izsūtīto bērnu 
vārdā. Vēl skan dažas ne mazāk emo-
cionālas uzrunas.

Tiek  lasīti  fragmenti  no  skolēnu 
sacerējumu  konkursa  par  14. jūnija 
tēmu uzvarētāju darbiem, notiek sace-
rējumu un bērnu zīmējumu konkursu 
uzvarētāju apbalvošana. Pēc konferen-
ces daži dodas pie Bārenītes, tēlnieka 
Jāņa Karlova veidotās skulptūras, kas 
veltīta visiem uz Sibīriju aizvestajiem 
bērniem,  nolikt  ziedus,  jo  līdz Brīvī-
bas piemineklim ir par tālu. Citi dodas 
gājienā  uz  oficiālo  ziedu  nolikšanas 
ceremoniju  pie  Brīvības  pieminekļa. 
Daudz karogu – arī Lietuvas un Igau-

nijas.  Šajā  ceremonijā  piedalās  valsts 
amatpersonas, diplomāti un paši izsū-
tītie ar savējiem noslēdz gājienu. Svi-
nīgā godasardzes maiņa, valsts himna, 
karavīru parādes soļojums un uzrunas 
klātesošajiem  teic  Latvijas  politiski 
represēto organizācijas vadītājs Ivars 
Kaļķis  un  valsts  prezidents Rai-
monds Vējonis. Tiek nolikti ziedi, uz 
laukuma gaidošie  savu kārtu  ieskauti 
karogu  alejā,  ir  karsti. Ziedu  pie  pie-
minekļa nav daudz.

Daži  nedaudz  patērzē,  tad  dodas 
tālākās gaitās – uz 
Torņakalna  sta-
ciju,  Okupācijas 
muzeju  vai  domā, 
uz  kuras  baznīcas 
koncertu doties.

Es  šoreiz  uz 
Torņakalnu  ne-
braucu,  bet  palie-
ku  pie  pieminek-
ļa,  lai  piedalītos 
Ukrainas  patriotu 
kustības  organi-
zētā  zibakcijā  par 
2018. gada  FIFA 
Pasaules kausa bo-
ikotu.  Izrādās,  ka 
visi nu kļuvuši tādi 
futbola  spēlētāji, 
ka  viņiem  vienal-

ga,  ka  rīkotājvalsts  karo  citās  valstīs, 
ka Boeings  tiek nogāzts un  ļaudis  iet 
bojā.  Zibakcija  ar  attiecīgiem  plakā-
tiņiem  notika  pie  Brīvības  pieminek-
ļa, Vācijas, Francijas, Nīderlandes un 
Krievijas  vēstniecībām.  Es  apbrīnoju 
ukraiņu  uzņēmību,  varētu  domāt,  nu 
ko tur saujiņa ļaužu var padarīt, bet jā-
dara; saujiņa te, saujiņa tur un būs re-
zultāts,  arī mums,  latviešiem  nāksies 
nopietni pastāvēt par sevi. Tādi laiki.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

14. jūnijs – jau 77 gadi
Rīgas pilī konference „Aizvestajiem“

Fonda „Sibīrijas bērni“ rīkotā konference Rīgas pilī.
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Gājiens tuvojas Brīvības piemineklim.
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Gājiens. No kreisās: Latvijas Okupācijas muzeja direktors 
un laikraksta „Latvietis“ redaktors Gunārs Nāgels, Saei-
mas deputāte Inguna Rībena, Latvijas Okupācijas muzeja 
praktikante Kapitolina Sinicina.
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Fonda „Sibīrijas bērni“ vadītāja 
Dzintra Geka.
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12. jūnijā no Melburnas uz Latviju 
devās ceļā Sveika, Latvija! 2018. gada 
Austrālijas  dalībnieki.  Latvijā  jau 
agrāk  kopā  ar  radiem  bijuši  Oskars, 
Karmena,  Andrejs,  Maija,  Roberts, 
Aksels  un  Jana. Austrālijas  pulciņam 
Sveika, Latvijas! ceļojumam  Latvi-
jā  pievienosies  bijušais  melburnietis 
Olivers Gross,  kas  nav  fotogrāfijā,  jo 
dzīvo Latvijā. Pavisam no Austrālijas 
Sveika, Latvija!  ceļojumā  būs  astoņi 
jaunieši.

Ingrīda Eimane
Laikrakstam „Latvietis“

11. jūnija rītā  pie 
Rīgas  pils  skanēja  Nī-
derlandes himna, un pēc 
protokola  mūsu  prezi-
dents Raimonds Vējonis 
kopā  ar  Viņa  Majestāti 
Nīderlandes  karali Vile-

mu Aleksandru pa sarkano paklāju no-
soļoja gar parādes karavīru ierindu. Ļoti 
skatāms  brīdis.  Diemžēl  Nīderlandes 
karaliene Maksima atcēla visas vizītes 
Baltijas valstīs dēļ sērām viņas ģimenē.

Tālāk  sekoja  oficiālā  fotografēša-
nās pie karogiem Rīgas pils Ģerboņu 
zālē  un  karaliskā  viesa  parakstīšanās 
viesu grāmatā.

Tālāk jau darbs, – oficiālo delegāciju 
sarunas, preses konference, ziedu nolik-
šanas ceremonija pie Brīvības pieminek-
ļa ar godasardzes maiņu, parādes vienību 
soļošanu, abu valstu himnu atskaņošanu.

Pēc  ziedu  nolikšanas Nīderlandes 
karalis Vilems Aleksandrs ar pavado-
šajām  personām  nogāja  gar  laukuma 
malu,  kur  bija  sapulcējušies  viņa  pa-
valstnieki  ar  karodziņiem.  Daļa  bija 
speciāli atbraukuši uz divām dienām.

Tālāk vizīte pie Ministru preziden-
ta un Saeimas priekšsēdētājas. Tad, kā 
jau visas valstu augstu stāvošas perso-
nas, Latvijas simtgadē dāvāja grāmatu 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Tautas 
grāmatu plauktam. Šis pasākums ir iz-
veidojies  ļoti  sirsnīgs.  Dažas  uzrunas, 
ar ļoti labu tulkojumu, dāvanu apmaiņa, 
jo  Latvijas  valsts  prezidents  savukārt 
dāvina  sudraba  grāmatzīmi. Nīderlan-
de Latvijai dāvināja apbrīnojami augsta 
līmeņa izdevumu ar tādu pat noformē-
jumu, dāvinājums patiesi karalisks.

Tad  vēl  neatklātas  izstādes  ap-
meklējums Rembranta ēnā. Holandes 
oforts 17. gadsimts.

Par  piedalīšanos Nīderlandes-Lat-
vijas  biznesa  seminārā  Get Connec-
ted Rīgas Brīvostas pārvaldē diemžēl 

nevaru pastāstīt,  tur nebiju klāt,  tāpat 
kā  12. jūnija  rītā  Vēstures  muzejā, 
kur Nīderlandes karalis Vilems Alek-
sandrs tikās ar Kultūras ministri Daci 
Melbārdi, lai apskatītu 68 muzeju ko-

pīgi veidoto izstādi Latvijas gadsimts.
Man  personīgi,  kā  Holandes  fa-

nam, šī karaļa vizīte bija īpaša.
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs Rīgā
Divu dienu vizīte

Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs un Latvijas Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis pie Brīvības pieminekļa Rīgā.
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No kreisās: Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Nīderlandes 
karalis Vilems Aleksandrs un Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
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„Sveika, Latvija!“
Astoņi dalībnieki no Austrālijas

No kreisās: Ceļotāju pavadone Līga Dārziņa; jaunieši: Jana Rone, Maija Dār-
ziņa, Karmena Drēziņa, Oskars Eimanis, Aksels Ceplītis (no Adelaides), Ro-
berts Meiberlijs (Maberly) un Andrejs Cīrulis.
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Par  skoliņas  esamī-
bu  jāpateicas  Latviešu 
biedrības  Norvēģijā  to-
reizējai  valdes  priekš-
sēdei  Andai Nordmo. 
Redzot,  ka Oslo un ap-
kārtnē  2000. gadu  sā-
kumā  ierodas  latviešu 

ģimenes ar bērniem, Anda, atceroties 
savas gaitas 12 gadu vecumā latviešu 
sestdienas skolā Anglijā, nāca pie slē-
dziena, dibināt bērniem latviešu sest-
dienas skolu. Ar vēstnieka N. Popēna 
atbalstu,  skola  2003. gada  novembrī 
vēstniecības  telpās ar 14 bērniem un 
četrām skolotājām, Ievas Melbārdes 
vadībā, sāka savu darbu. Laika gaitā 
ir manījies gan skolnieku, gan skolo-
tāju sastāvs, un tagad jau daudzus ga-
dus  skolu  vada  Sandra Smiltniece; 
arī  telpas  vairs  nav  vēstniecībā,  bet 
citur.

Lai  svinētu  2017./2018. mācību 
gada noslēgumu un aizvadītos 15 ga-
dus,  skola  aicināja  uz  jubilejas  ballīti 

3. jūnija  pēcpusdienā  Asak  skolā, 
Leirsund,  kas  ir  nedaudz  ārpus Oslo. 
Ballīte  sākās ar  teātra  izrādi. Uzveda 
piemērotu  norvēģu  rakstnieka  T. Eg-
nera lugu, norvēģu Hakke Bakke mežs 
bija kļuvis latviešu Šurumburum mežu 
ar  visiem  tā  iemītniekiem.  Izrāde  jau 
bija interesanta, bet varbūt drusku par 
garu. Bērniem, kuri bija dalībnieki iz-
rādē,  reizēm bija dikti  ilgi  jāgaida uz 
savu uzstāšanos, un tas ir nogurdinoši; 
par to vajadzēja padomāt iepriekš.

Pēc  izrādes  vēstniece Judīte Do-
bele  teica  īsu  apsveikumu.  Tad Zie-
meļmeitas  četri  pāri  dejoja,  un  tad 
skoliņas  MAMMA  Anda Nordmo 
nāca  ar  apsveikumu  un  atmiņām  par 
skoliņas dzimšanu. Andai bija arī līdzi 
dzimšanas  dienas  kūka  ar  attiecīgu 
uzrakstu un 15 svecītēm.

Bērniem  izdalīja  liecības  par  aiz-
vadīto gadu. Tad, protams, bija puķes 
un  apsveikumi  dalībniekiem,  un  pēc 
tam kopīgs mielasts un rotaļas.

Kur  radies  Kastanīša  vārds  sko-

lai? Tā ir pirmās skolas vadītājas Ievas 
Melbārdes atbildība.  Ielai,  kurā  atro-
das  vēstniecība  un  kur  skoliņa  sāka 
savu  darbu,  abas  puses  ir  apstādītas 
kastaņiem.  Skolai  vajadzēja  vārdu, 
un skolotāja  Inga ar kastanīšiem, sēr-
kociņiem  un mežrožu  augļiem  radīja 
kastanīti,  tas kļuva  skoliņas vārds un 
simbols.

Atskatoties pagātnē, var minēt, ka 
1950. gados Latviešu Palīdzības bied-
rības  paspārnē  darbojās  skolotājas 
Paulas Dzelzkalnes  korespondences 
skola  latviešu  bērniem  Norvēģija. 
Bērnu  nebija  daudz,  tie  bija  latviešu 
ārstu,  zobārstu  un  veterinārārstu  ģi-
menēs,  kuras  dzīvoja  tālu  viena  no 
otras.  Dzelzkalna  kundze  vēstulēs 
pa  pasta  sūtīja  bērniem  uzdevumus 
un  tādā  pat  veidā  saņēma  atbildes. 
Skolas  darbība,  diemžēl,  izbeidzās, 
Dzelzkalnu  pārim  1956. gadā  pārce-
ļoties uz dzīvi ASV.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

DVD  eksemplāru.  Filma  joprojām  ir 
nopērkama Amazon, iTunes  un VHX.
TV interneta veikalos.

Ar  filmas  izplatīšanu  nodarbojas 
Daris Dēliņš, filmas izdevējs un Lat-
vijas goda konsuls Ņujorkā.

„Iepazinos ar filmu īsi pēc pirm-
izrādes. Esmu ilgi darbojies filmu 
biznesā un biju patīkami pārsteigts, 
ko Edvīns Šnore bija sasniedzis: bija 
konspektīvi izstāstīts interesants vēs-
turisks stāsts labā angļu valodā, pa-
darot tēmu interesantu starptautiskai 
auditorijai. Reti gadās, ka cilvēkam, 
kas pirmo reizi rada dokumentālu fil-
mu, izdodas izveidot kvalitatīvu dar-
bu“ spriež Daris Dēliņš.

Daris  Dēliņš  turpina:  „Vienmēr 
grūti prognozēt, kā jauna filma tiks 
uzņemta. Daudzkārt tas ir veiksmes 
jautājums. Bijušais Fox TV kanāla ko-
mentētājs Glens  Beks  (Glenn  Beck) 
noskatījās filmu un izsūtīja ziņu sa-
viem sekotājiem sociālos tīklos. Seko-
ja Beka intervija ar Edvīnu Šnori, pēc 
kuras DVD pieprasījums tika uzdzīts 
kā raķete. Tādu publicitāti mēs nebūtu 
varējuši nopirkt!“

Filmas autors Edvīns Šnore atzīst, 
ka filmas starptautisko popularitāti vai-
roja Krievijas histēriskā reakcija. Mas-
kavā tika rīkotas protesta demonstrāci-
jas pie Latvijas vēstniecības, kuru laikā 
tika dedzināta filmas autora lelle. Krie-
vijā  iznāca  pat  vesela  grāmata,  kurā 
Kremļa vēsturnieki mēģināja atspēkot 
„Padomju stāstā“ minētos faktus.

Filmu  recenzēja  tādi  plaši  pazīs-
tami  izdevumi  kā  The Economist, 

The New York Times, Le Monde.
Ļoti būtiski filmas  izplatīšanā pa-

saulē  ir  palīdzējusi  ukraiņu  diaspora, 
ar kuras gādību filma tika rādīta ASV 
Kongresā.  Daudz  palīdzējuši  Rietu-
mos dzīvojošie ķīnieši un vjetnamieši, 
par  kuriem  filmā  šķietami  nekas  nav 
minēts,  taču  kuri  ļoti  labi  zin,  kas  ir 
komunisms,  tāpēc  arī  aktīvi  izplata 
Padomju stāstu, – secina filmas autors 
Edvīns Šnore.

Kad  filmu  sāka  izrādīt  festivālos, 
pie  filmas  izdevēja Dara Dēliņa  sāka 
griezties  daudzu  tautību  cilvēki,  kas 
gribēja  filmu  parādīt  saviem  tautie-
šiem;  igauņi,  lietuvieši,  ungāri,  poļi, 
ungāri,  ukraiņi,  gruzīni,  cilvēki  no 
Dānijas, Norvēģijas, Vjetnamas un pat 
no Ķīnas.

„Izdomāju jaunu stratēģiju,“ saka 
Dēliņš. „Došu viņiem demonstrēšanas 
licenci, ja viņi palīdzēs filmas teks-
tus pārtulkot. Projekts nebija viegls, 
jo katram tulkojumam vajadzēja 2-3 
papildus cilvēkus, kas tulkojumus 
pārbaudīja un koriģēja. 2009. gadā 
izdevām pirmo DVD 15 valodās, bet 
gadu vēlāk divu disku komplektu – 30 
valodās. Bijām pionieri šādā filmas 
kopsadarbības izplatīšanas projektā.“

Edvīns  Šnore  ir  gandarīts  par  fil-
mas plašo  izplatību pasaulē un seviš-
ķi  Ziemeļamerikā,  kur  filmu  regulāri 
izrāda pat desmit gadus pēc pirmizrā-
des: „2017. g. novembrī biju Vašingto-
nā, kur pieņemšanā pie manis pienāca 
kāds nepazīstams vīrs un pastāstīja, 
ka esot vēstures profesors universitā-
tē, kur „The Soviet Story“ rādot stu-
dentiem lekcijās. Ar līdzīgu reakciju 
esmu saskāries arī citviet.“

Daris Dēliņš turpina: „Filmai ir arī 

kas unikāls Latvijas kino vēsturē, ko 
angliski sauca par „garo asti“ (long 
tail). Vairums filmu, izņemot Holivu-
das klasika, ātri pazūd no skatītāja 
atmiņas, taču filmas „Padomju stāsts“ 
tēma ir tik interesanta un aktuāla, ka 
cilvēkiem gan 2018. gadā, gan arī nā-
kotnē, būs interese to noskatīties un 
mācīties par šo svarīgo Eiropas un 
pasaules vēstures posmu. Piemēram, 
šonedēļ kāds, kurš bija iegādājies fil-
mas DVD Amazon veikalā, sniedza se-
kojošu komentāru: „Šo filmu vajadzē-
tu obligāti noskatīties visu pamatskolu 
un vidusskolu vēstures stundās ASV. 
Filma ir emocionāla, tā raisa sašutu-
mu un šausmas. Katram jāsaprot so-
ciālisma/komunisma patiesā daba.““

Filmas  izdevējs  pateicas  PBLA 
(Pasaules  brīvo  latviešu  apvienībai), 
kas finansiāli atbalstīja filmas  izplatī-
šanu pirmajos gados.

„Vēlos pieminēt,“ saka Dēliņš, „ka 
mums ir vēl viens „partneris“, kas 
palīdz izplatīt filmu – Krievijas prezi-
dents Vladimirs Putins. Putina kunga 
rīcība pēdējos 10 gados noteikti pa-
garinājusi filmas tēmas neatrisinātos 
jautājumus. Redzēsim, vai Padomju 
Savienības pēcnācēji spēs kādreiz at-
zīt savu atbildību par notikušajiem no-
ziegumiem pret cilvēci.“

Filmas mājas lapa:
http://thesovietstory.vhx.tv/
Filmu  var  iegādāties  iTunes un 

Amazon  interneta  veikalos  (DVD  un 
VOD).

Latvijā  filma  pieejama  Nacionālā 
kino centra portālā.

Daris Dēliņš
Latvijas goda konsuls Ņujorkā

Laikrakstam „Latvietis“

Filma „Padomju stāsts“ ASV...
Turpinājums no 3. lpp.

Oslo Latviešu skoliņai – „Kastanītis“ jau 15 gadiņi
Svinēja ar teātra izrādi un ballīti
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ASV, Austrālijas, Austrijas, Brazīlijas, 
Beļģijas,  Dānijas,  Francijas,  Igauni-
jas, Itālijas, Īrijas, Kanādas, Krievijas, 
Lielbritānijas,  Luksemburgas,  Nīder-
landes,  Norvēģijas,  Somijas,  Šveices, 
Vācijas  un  Zviedrijas.  Pateicoties 
mūsdienu  tehnoloģijai,  Austrālijas 
virtuālais  koris  ATBALSIS  (diriģen-
tes Marija Perejma un Inese Laine) 
arī  dziedās  līdzi  kuplajam  dziedātāju 
pulkam. Koncerta programmu diriģēs 
9  latviešu  ārvalstu  diriģenti:  Sandra 
Birze (Austrālija),  Inguna Grieti-
ņa-Dārziņa (Īrija), Lezlijs Īsts/Leslie 
East (Lielbritānija), Vizma Maksiņa 
(Kanāda)  Ilmārs Millers (Somija), 
Marks Opeskin  (Vācija), Laura Pa-
dega-Zamura (ASV), Krisīte Skare 
(ASV) un Lilija Zobena (Lielbritāni-
ja). Ieeja uz koncertu būs bezmaksas.

Programmā  tiks  atskaņotas  tautas 
dziesmu  apdares  un  oriģinālas  dzies-
mas  no  pēdējos  gados  ārzemēs  noti-
kušajiem  latviešu  Dziesmu  un  deju 
svētkiem, kora un folkloras ansambļa 
kopu  iemīļotākie  skaņdarbi  un  dzies-
mas, kuras sacerējuši Anita Kuprisa, 
Helmers Pavasars, Rihards Skul-
te, Tālivaldis Ķeniņš, Ella Mačēna, 
Alberts Jērums, Guntars Gedulis, 
Jānis Kalniņš  un  citi  latviešu  ārval-
stu  komponisti.  Ellas  Mačēnas  kora 
dziesma Vecmāmiņa svešumā būs pir-
matskaņojums. Ella ir trešās paaudzes 
latviete Austrālijā, kuras aizkustinošo 
dziesmu  tekstu  uzrakstījusi  vecmā-
miņa.  Skanēs  arī  pāris  dziesmas  un 
skaņdarbi no XXVI Vispārējo latviešu 
dziesmu un XXVI deju  svētku  reper-
tuārā.

Ieceri  par  šo  vērienīgo  latvie-
šu  ārvalstu  koru  koncertu  jau  ilgus 
gadus  auklējusi  diriģente  Inguna 
Grietiņa-Dārziņa,  Eiropas  Latviešu 
apvienības  prezidija  biedre,  kultūras 
referente  un  Kultūras  svētku  Eiropā 
organizatore 2011. – 2018. Atbildot uz 
jautājumu  par  to,  kā  radās  šī  iecere, 
Inguna  raksta: „Ideja man dzima jau 
2008. gadā XXIV Dziesmu un deju 
svētkos Rīgā, kad pati pirmo reizi 
piedaloties svētkos kā ārpus Latvijas 
dzīvojošs diriģents ar savu latviešu 
biedrības Īrijā kori „eLVē“ redzēju 
un izjutu īpašo kopā būšanas prieku 
un patriotismu, ko sniedza tieši latvie-
šu kopas no ārvalstīm. Drauga pleca 
sajūta, īpašais patriotisms un prieks, 
ka esam satikušies, radīja manī ideju, 
ka kādu dienu arī šīm kopām ir jārada 
īpaša vieta dziesmu un deju svētkos, lai 
pasaules latviešu darbi mūzikā un dejā 
savītos kopā ar milzīgo redzēšanās 
prieku un sen satiktā drauga emociju 
asaru tieši Pasaules latviešu dienās. 
Un tā, neatlaidība un dažādu apstākļu 
sakritība atļāva šo ideju realizēt tieši 
Latvijas simtgades zīmē notiekošajos 
Dziesmu un deju svētkos, par ko esmu 
ļoti gandarīta un saviļņota. Paldies vi-
siem dalībniekiem, kuri būs kopā šajās 

dienās, kolēģiem 
par ieguldīto dar-
bu un sadarbības 
partneriem par 
atbalstu. Bez Jums 
tas viss nebūtu ie-
spējams.“

K o n c e r t a 
māk sl i n ie c i sk ā 
vadītāja –  Inguna 
Grietiņa-Dārziņa 
(Īrija),  režisore – 
Andra Baltma-
ne (Beļģija),  koru 
nozares  vadītāji – 
Vizma Maksiņa 
(Kanāda),  Ilmārs 
Millers (Somija), 
Lilija Zobena (Anglija);  folkloras 
nozares un koncerta vadītāja – Laura 
Šmideberga (Igaunija).  Pasaules  lat-
viešu māksliniecisko kopu koordinato-
re – Aiga Vasiļevska (LNKC, Latvija).

Koncerts noslēgs Pasaules latvie-
šu dienas,  kuras  iesāksies  pirmdien, 
2. jūlijā,  Rīgas  Latviešu  biedrības 
namā  (Mērķeļa  ielā 13)  ar  konferenci 
Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas sa-
glabāšana un attīstība (plkst. 10 – 16). 
Konferences tēma ir Dziesmu un deju 
svētki, kas apvieno  latviešus visā pa-
saulē.  Dalībnieki  meklēs  atbildes  uz 
jautājumiem, kāda ir Dziesmu un deju 
svētku  tradīcijas  loma Latvijā  un  ko-
pienās  ārvalstīs  un  vai  tā  veido  tiltu 
starp latviešiem Latvijā un latviešiem 
ārpus tās. Konferencē piedalīsies Lat-
vijā  un  ārvalstīs  pazīstami  eksperti – 
muzikologs Arvīds Bomiks, Latvijas 
Kultūras  akadēmijas  profesore Anda 
Laķe, Daugavas  Vanagu  Fonda  Liel-
britānijā priekšsēdis Aivars Sinka un 
citi.  Paneļdiskusijā  piedalīsies  Dzies-
mu un deju svētku rīkotāji Latvijā un 
ārvalstīs, nozaru eksperti, diriģenti un 
horeogrāfi.  Konferences  moderators 
būs žurnālists Ansis Bogustovs.

Ikviens  interesents  aicināts  pie-
teikties konferencei Latvieši pasaulē – 
piederīgi Latvijai ; reģistrēšanās  līdz 
25. jūnijam:  http://www.lnkc.gov.lv/
jaunumi/aicina-pieteikties-konferen-
cei-latviesi-pasaule-piederigi-latvijai/ 
Konferenci Latvieši pasaulē – piederī-
gi Latvijai rīko Kultūras ministrija un 
Latvijas  Nacionālais  kultūras  centrs 
sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību, 
Pasaules Brīvo  latviešu  apvienību  un 
Eiropas Latviešu apvienību.

Pēc  konferences, 2. jūlijā, 
plkst. 19.30  RLB  namā  notiks  Pa-
saules latviešu deju kopu un folklo-
ras kopu koncerts “Cilvēks. Mūžs. 
Dimd!”  Ieeja  būs  bezmaksas,  bet  ar 
ieejas  kartēm,  kuras  jāizņem  29.06 
no  plkst.10.00 – 18.00  un  2.07  no 
plkst. 10.00 – 16.00 Latviešu biedrības 
namā, jo vietu skaits ir ierobežots.

Deju  koncertā  piedalīsies  vairāk 
nekā 450 ārzemju dejotāji un 111 fol-
kloristi no 27 deju un folkloras kopām 
un  14  valstīm:  Austrālijas,  Beļģijas, 
Brazīlijas,  Igaunijas,  Īrijas,  Kanādas, 

Krievijas,  Lielbritānijas,  Luksem-
burgas, Norvēģijas,  Somijas, Vācijas, 
Ukrainas  un  Zviedrijas.  Diriģentu 
ansamblī  piedalīsies:  Jūlija Norve-
le (Luksemburga),  Inguna Grieti-
ņa-Dārziņa (Īrija), Ilze Attardo (Itā-
lija),  Lilija Zobena (Lielbritānija), 
Laine Nigule-Beļenusa (Īrija), Gita 
Pāvila (Beļģija), Rita Strautiņa (Ka-
nāda),  Laura Zemvalde (Īrija),  Ju-
ris Ķeniņš (Kanāda) un Lezlijs Īsts/
Leslie East (Lielbritānija).  Koncerta 
programmā  darbi  no  pēdējos  gados 
ārzemēs  notikušo  latviešu  Dziesmu 
un  deju  svētkiem,  deju  kopju  iemīļo-
tās  dejas,  dziesmas,  jaundarbi,  kā  arī 
XXVI Vispārējo  latviešu  dziesmu  un 
XXVI Deju svētku repertuārs.

Koncerta  idejas  autore  un  māks-
linieciskā  vadītāja –  Inguna Grieti-
ņa-Dārziņa (Īrija), deju nozares vadī-
tājas – Jolanta Strazdiņa (Zviedrija) 
un  Selga Apse (Kanāda),  folkloras 
nozares vadītāja – Laura Šmideberga 
(Igaunija), režisore – Andra Baltmane 
(Beļģija ), režisores asistente – Ivonna 
Kere (Nīderlande),  pasaules  latviešu 
māksliniecisko  kopu  koordinatore – 
Aiga Vasiļevska (LNKC, Latvija).

Sekos Danči ar pasaules latviešu 
folkloras kopām plkst. 21.30  Vērma-
ņu dārzā un Saieta nams un danču va-
kars  no  plkst. 23.00 līdz plkst. 4.00 
Rīgas Latviešu biedrības namā.

Svarīgi  atzīmēt,  ka  Pasaules  lat-
viešu  foto un mākslas  izstāde Pasau-
les latvieši Dziesmu un Deju svētkos 
būs  apskatāma  Rīgas  Latviešu  bied-
rības nama fuajē, pie ieejas no 2. līdz 
7. jūlijam. Izstādi veidojis muzejs un 
pētniecības centrs Latvieši Pasaulē.

Dziesmu  svētku  nedēļā  arī  notiks 
divas Andreja Jansona mūzikla Lo-
litas brīnumputns izrādes VEF Kultū-
ras pilī 3. jūlijā plkst. 14 un plkst. 19. 
Biļetes var iegādāties Biļešu paradīzē 
un VEF Kultūra pilī. Mūzikls, kas vei-
dots pēc Annas Brigaderes  lugas Lo-
litas brīnumputns  motīviem,  iecerēts 
kā  veltījums  Latvijas  valsts  jubilejai. 
Uzvedumā  piedalīsies,  apmēram,  60 
vidusskolas  un  augstskolas  vecuma 
jauniešu –  dziedātāju,  dejotāju  un  or-
ķestra  mūziķu  no  ASV,  Kanādas  un 

„CILVĒKS. MŪŽS. SKAN!“
Turpinājums no 1. lpp.

Diriģente Inguna Grietiņa-Dārziņa.
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gandarījumu, ka kora Veseris koncerts 
notiek  tieši  Latviešu  ciemā,  jo  dau-
dziem no Ciema  iemītniekiem  šī  bija 

vienīgā iespēja apmeklēt koncertu.
Paldies  visiem –  dalībniekiem,  rī-

kotājiem  un  apmeklētājiem!  Novēlu 
korim Veseris  labu ceļavēju, dodoties 
uz Dziesmu svētkiem. Lai skan Rīgā! 
Lai skan Latvijā! Uz tikšanos nākama-

jā Vesera koncertā!
Ilze Nāgela

Laikrakstam „Latvietis“

* http://laikrakstslatvietis.com/
raksti/7636

„Veseris“ atkal pārsteidz
Turpinājums no 6. lpp.

dzas liktas šodienas kultūrā.
„Glezniecībā vienmēr esmu biju-

si simtprocentīgi patiesa,“ apgalvo 
māksliniece.  „Darbs man ir reliģija, 
salmiņš, pie kā ķeros. Katru dienu 

briesmīgi vajag gleznot – tas ir piera-
dums, atkarība! Bieži esmu domājusi, 
ka māksliniekam laikam ir vajadzīga 
grūta dzīve, lai varētu gleznot.“

Maijas  Tabakas  glezniecība  ir 
„ikdienā, reālā dzīvē neapvienojamu 
elementu apvienojums ir atvasināms 
no sapņa loģikas, un sapņot var arī 

gleznojot, protams, ne katrs,“ secina 
Anda Treija, kura centusies atklāt  šīs 
monolītās  personības  daudzpusību, 
daudzslāņainību,  pretrunīgumu,  sa-
režģītību.  Pēc  maniem  ieskatiem,  vi-
ņai tas ir izdevies.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 10. lpp.

un vienmēr atcerēsimies šo datumu.
Atcerēsimies arī to, ka tas ir mūsu 

vēstures stāsts, kas sākās ar demokrā-
tijas krīzi 1934. gadā un turpinājās ar 
bailēm  1940. gadā.  Stāsts,  kur  katrs 
solis  bija  piekāpšanās,  līdz  likuma 

vara un tautas griba kļuva vienlīdz ne-
vērtīgas. Militārai padomju okupācijai 
sekoja  sagrābtās  neatkarīgās  valsts 
aneksija, un viltus vēlēšanas bija  aiz-
segs brutālām represijām.

Šīs  deportācijas  visnežēlīgākajā 
veidā atgādina mums, kāda ir brīvības 
cena.  Brīvības  cīņas  par  mūsu  valsti 
prasīja  daudzus  upurus.  Neatkarības 

zaudēšana maksāja vēl vairāk.
Tādēļ  arī  šodien,  14. jūnijā,  es  ai-

cinu –  novērtēsim  un  sargāsim mūsu 
valsts  brīvību.  Iestāsimies  par  savas 
valsts  stiprināšanu.  Un  vienmēr  pie-
minēsim tos, kuriem tāda iespēja tika 
atņemta.
Valsts prezidenta Raimonds Vējonis

14.06.2018.

Visnežēlīgākais atgādinājums
Turpinājums no 1. lpp.

Latvijas. Dziesmu tekstu autors – Al-
berts Legzdiņš,  libreta  autors – Ar-
nolds Auziņš, komponists – Andrejs 
Jansons,  diriģents –  Andrejs Jan-
sons, režisore –  Andra Berkolda, 
konsultants – Juris Jonelis. Šī ir ide-
āla izrāde, kuru apmeklēt ar bērniem 
un jauniešiem!

Pasaules latviešu dienas rīkotāji: 

PBLA  Kultūras  fonds,  ELA  māksli-
nieciskā  padome,  sadarbībā  ar  Latvi-
jas Nacionālo kultūras centru. Radošā 
grupa:  režisore –  Andra Baltmane 
(Beļģija),  koru  nozare –  Ilmārs Mil-
lers (Somija),  Vizma Maksiņa (Ka-
nāda) un Lilija Zobena (Lielbritānija), 
deju  nozare –  Selga Apse (Kanāda) 
un Jolanta Strazdiņa (Zviedrija), fol-
kloras  nozare –  Laura Šmideberga 
(Igaunija),  kamermūzikas  nozare – 
PBLA  Kultūras  fonda  priekšnieks 

Juris Ķeniņš (Kanāda), izstāžu koor-
dinatore – ALA Kultūras nozares  va-
dītāja Līga Ejupa (ASV).

Plašāka  informācija  par  Pasaules 
latviešu dienu  norisi,  kā  arī  citiem 
ārvalstu  kopu  koncertiem un  pasāku-
miem atrodama:

www.lnkc.gov.lv
www.dziesmusvetki.lv
www.rlb.lv 

Dace Aperāne
Laikrakstam „Latvietis“

„CILVĒKS. MŪŽS. SKAN!“
Turpinājums no 15. lpp.

rādījusi! Tas viss zinātnei un izglītībai 
par  labu,  audzina  zinošākus  ārstus. 
Kaut  kā  jau  laikam  jāsamaksā  par  to 
brīvo kosti un apkalpošanu. Viena lie-
ta, kas man nepatika, bija tā, ka slim-
nieks zaudē identitāti; daudzi tevi vairs 
nesauc  vārdā,  bet  par  dear, darling, 
sweetie, lovey... utt. Uz  tik  īsu  iepa-
zīšanos  šādi mīļvārdiņi  likās  nevietā. 
Vienu brīdi man likās, ka mani varbūt 
bildinās, ja jau ir tik intīmas attiecības! 
Nebūtu es izskatījusies pēc raganas...

Tikko  atnes  kādu  maltīti,  tā  tūlīt 
piesakās māsiņa mērīt  asinsspiedienu 
un  temperatūru,  vampīra  kundze  ie-
rodas  izsūkt  asinis  analīzei,  parādās 
iepriekšpieminētie  ārsti/studenti  vai 
kāds cits ar jautājumu anketu. Ēdiens 
tiek nostumts pie malas, dziest. Visu-
mā tīri ēdams (tā rīvmaizē ceptā zivs 
gan bija kā kurpju zole – ne ar nazi ne-
spēju sagriezt), bet reti man atnesa tie-
ši to, ko biju no ēdienkartes pasūtījusi.

Jā,  tās  jautājumu  anketas.  Jautā-
jums: Vai esat stāvoklī? Tikko nopra-
sījusi  manu  dzimšanas  datumu,  un 
uzstāda  tādu  jautājumu????!!!!  Esmu 
1942. gada izlaidums,  un man  jau  uz 

mēles  uzlec  pavisam  neķītra  atbilde 
par  dvīņiem,  Svētā  Gara  iejaukšanos 
utt., bet momentā konstatēju, ka anke-
tas izpildītājai trūkst aritmētiskā izglī-
tība un humora izjūta, tādēļ samierinā-
jos ar vienkāršu ne. Pētniece pat acis 
nenoblisināja.  Apvaicājās  arī,  kur  es 
strādāju; uzdevos par valsts darbinie-
ku,  ko  sauc  par  pensionāru.  Tas  viss 
tika  nopietni  atzīmēts.  Vismaz  man 
pašai iznāca humors.

Atklātā  nodaļa  trokšņaina,  sevišķi 
naktī; tā, ka grūti gulēt. Esmu tikko kā 
ielaidusies miega skavās, kad aiz plāna 
aizkara  pusotra metra  attālumā, mana 
kaimiņiene krāc, vaid, bļaustās, kunkst, 
mētājās,  dauza  ar  dūri  pa  skapīti,  no-
grūž skapīša virsmas saturu uz grīdas, 
un vienu brīdi man pat liekās, ka izkri-
tusi no gultas. Atnāk māsiņa un  skaļā 
balsī sāk ar viņu runāt; mans  trauslais 
miegs vējā, un atkal grūti aizmigt. Taču 
pēc vairākām neizgulētām naktīm, ķer-
menis pats pasaka – tagad pietiek, jāiz-
guļas! Taisni brīnums, cik daudz labāk 
jūtās izgulējies cilvēks; varu pat samie-
rināties  ar  to,  ka  frizūra  pagalam  un 
izskatos pēc  raganas,  jo  jūtos atkal kā 
siltasinīgs radījums, nevis pusmironis.

Esmu  sazāļota  līdz  acīm,  mazliet 
dulla galva, bet  laikam tas viss nepie-

ciešams.  Blakus  zālēm,  kuras  lietoju 
jau  gadiem,  man  izrakstīta  vēl  vesela 
aptieka. Interesanti tas, ka tās, kuras jau 
gadiem ilgi mājā lietoju viena pati bez 
uzraudzības,  slimnīcā  pienes  divas  (!) 
māsiņas, kas stāv klāt, novēro un piezī-
mē, ka esmu ieņēmusi. Cita māsiņa at-
nes slimnīcā izrakstītās zāles, noliek uz 
galdiņa un aiziet. Kā viņa zina, ka esmu 
ieņēmusi? Interesanta dubultošanās.

Pa dienu daudz lasu. Mazmeita nes 
kaudzēm grāmatas, un es tikai gremo-
ju. Citādi būtu jāblenž sienā un jāgaida 
ārstu vizītes, pārbaudes, maltītes, utt. 
un būtu jāgarlaikojas.

Visumā varu teikt, ka ēka noveco-
jusi, bet apkalpošana prīmā. Tomēr, kā 
dziesmā  dziedam,  nekur  nav  tik  labi 
kā mājās, un biju bezgala priecīga, ie-
likties  atkal  savā  gulta,  uzvārīt  savu 
kafiju, uzvārīt brokastīs savu biezput-
ru  (slimnīcas  putra  garšā  un  tekstūrā 
līdzinājās  tapešu  līmei!)  un  justies 
atkal  kaut  cik  patstāvīga –  krietni  lē-
nāka, bet patstāvīga. Biju pat pavisam 
nerātna un nosvinēju savu atgriešanos 
ar  pāris  glāzēm  šampānieša.  Kamēr 
dzīvs, jābauda dzīvi, vai nē?

Tas pagaidām viss. Interesanti laiki.
Visu labu Tev un Tavējiem, 

Gunta

Atvaļinājums uz valsts rēķina
Turpinājums no 2. lpp.
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Paulīne Zalāne Vallēna (21.08.1931. – 17.04.2018.)
Dzejniece, rakstniece Dieva mierā

2018. gada 17. aprīlī, Ogrē, Latvijā 
Dieva  mierā  aizgāja  PAULĪNE  ZA-
LĀNE  VALLĒNA –  Latgales  dzej-
niece,  rakstniece,  literatūrzinātniece, 
sabiedriska darbiniece.

Dzimusi  1931. gada  21. augustā 
Stirnienes  pagasta,  Tiltagala  ciemā. 
Savā autobiogrāfijā viņa rakstīja: „re-
dzu sevi linu krekliņā, baltiem matiem, 
pie dārza žoga klausāmies, kā Teiču 
purva malas bērzos zvana dzeguzes.“ 
Sāka  rakstīt dzeju deviņu gadu vecu-
mā.  Brālis  esot  teicis:  „es apbrīnoju 
Tavas spējas rakstīt. Cīnies vien tālāk, 
dienās no Tevis kas iznāks.“

Draudēja  kara  briesmas  no  aus-
trumiem,  un  1944. gada  vasarā  bija 
jāatstāj mājas. „Raud pamestās mājas 
acis, sāpēs sastindzis rudzu lauks. Jo 
tanī dienā pārlūza dzīve, bojā gāja 
baltā, labā, cerīgā pasaule. Aiz kalna 
pazuda baltā diena.“ Baltā krāsa vien-
mēr bija tik svarīgi nozīmīga viņai.

Caur Čehiju uz Dienvidvāciju veda 
viņas  bēgļu  ceļš. Vācijā  tika  pavadīti 
septiņi  gadi  dažādās  bēgļu  nomet-
nēs.  Tur  viņa  pabeidza  pamatskolu 
1948. gadā  un  uzsāka  mācības  ģim-
nāzijā; tur arī risinājās bagāta latviešu 
kultūras  dzīve,  un  bija  iespēja  baudīt 

vācu  kultūru.  Bet  te  viņa  pieķērās 
DAINĀM, kas kļuva par dvēseles mā-
jām.  Šinī  laikā  viņa  aktīvi  piedalījās 
daudzās kulturālās nodarbībās.

1951. gadā  bija  spiesta  doties  uz 
ASV,  nonākot  St. Paulā,  Minesotā. 
Strādāja  fizisku  darbu  un  neklātienē 
pabeidza  vidusskolu.  Minesotas  Uni-
versitātē  no  1958. gada  līdz  1971. ga-
dam  studēja  valodas,  literatūru,  pe-
dagoģiju,  vēsturi,  mākslas  vēsturi, 
antropoloģiju,  psiholoģiju  un  1964  
gadā ieguva bakalaura grādu pedago-
ģijā – vācu un franču valodā. Paulīne 
bija vācu un  franču valodas  skolotāja 
amerikāņu vidusskolā, nostrādājot tur 
16 gadus. 1971. gadā  ieguva maģistra 
grādu  par  disertāciju Dainu iespaids 
somu Kalevalā.

Savā laikā viņa rūpējās par Ontonu 
Rupaini pirms viņa nāves, kad dzīvoja 
savā māja La Crosse, Viskonsīnā.

Uz Latviju Paulīne devās viena, jo 
Edvards – viņas vīrs, mira 2010. gada, 
1. jūnijā,  dažus mēnešus  pirms  doša-
nos  uz  dzimteni.  Abi  būtu  braukuši 
kopā, bet Dievs to izvēlējās citādi.

Kopš 1964. gada viņa referēja dau-
dzos  latviešu  centros,  kā  arī  ameri-
kāņu  sabiedrībai –  par Latviju  un  tās 
likteņiem,  par  latviešu  rakstniecību, 
folkloru,  latviešu  sabiedriskās  un  na-
cionālās dzīves jautājumiem. Viņa pie-
dalījās  daudzos  rakstnieku  cēlienos, 
tika tos vadījusi.

Viņa  deva  savu  latviešu  sabiedrī-
bai, jo sevišķi no 1975. – 1977. gadam 
bija  žurnāla  Treji Vārti  Jauno  autoru 
nodaļas  redaktore.  Jaunatnes  nozares 
vadītāja Amerikas Latviešu katoļu ap-
vienības  valdē.  Paulīne  no  1983. līdz 
1987. gadā  raidstacijai  Brīvā Latvija 
gatavoja latgaļu literatūras raidījumus 
un  no  1989. gada  9  gadus  bija  sekre-
tāre Kolorādo Latvijas Tautas  frontes 
atbalsta grupā. Viņa sastāvēja Latvie-
šu  Rakstnieku  apvienībā,  Dzintarā – 
Latviešu  katoļu  studentu  akadēmiķu 
apvienībā  (LKSAA),  Daugavas  Va-
nagu organizācijā un vienmēr sniedza 
savu padomu un atbalstu.

Sākot ar 1956. gadu, viņas dzejoļi 
un raksti tika publicēti vai visos trim-
das latviešu periodiskajos izdevumos. 
2002. gadā  iznāca  dzejoļu  krājums 
Cilvēka ceļš  un grāmata Dzīvniekiem 
ir dvēsele 2018. gadā. Lēnām sāka tapt 
eseju  krājums,  kuras  viņa  izmanto-
ja Rēzeknes Augstskolā  garīgo  kursu 
lekcijās Kristietības loma laikmeta at-
jaunošanā un Kristīgā un latviskā au-
dzināšana. Tas prasīja pārskološanos, 
lai palīdzētu Latvijai garīgi atdzimt.

Vairākus gadus savās Ogres mājās 
Paulīne  noturēja  tā  saucamo  latvie-
šu  valodas –  kultūras  semināru  vai 
Paulīnes akadēmiju  reizi mēnesī. Tas 
darīja viņai prieku un viņu iedvesmo-
ja,  garīgi  uzlādēja,  tāpat  kā  semināra 
dalībniekus. Starplaikā kopš ierašanās 
Latvijā viņa rakstīja, vienmēr bija aiz-
ņemta un aktīvi piedalījās sabiedriskā 
dzīvē,  ļoti  nodarbojās  ar  labdarību, 
līdz tam laikam, kad pēdējos gadus tas 
viņai bija par grūtu, tīri fiziski.

Paulīnes  Zalānes  Vallēnas  sapnis 
piepildījās,  kad  lasīja  lekcijas  Rēzek-
nes  Augstskolā  Rietumzemju  litera-
tūrā  un  garīga  satura  kursos –  mācīt 
savas zemes  jauniešus,  tos, kuri  savu 
dzīvi  un  darbu  atdos  Latvijai.  Pašās 
autobiogrāfijas beigās viņa teica: „Vai 
viņu daudz vai maz, viņos  ir dzimte-
nes mīlestība un rūpes par tautu. Viņos 
es redzu Latvijas nākotni. Un ticu, ka 
pienāks  laiks,  kad  arī  es  skatīšu  caur 
Stirnienes  vai  Varakļānu  sila  kapu 
priedēm, ka mūsu mīļajā, daudz cietu-
šajā  zemītē  atkal  atgriezīsies BALTĀ 
DIENA.

IZSKAŅA
Notrakots tracī,
noraudāts, nosmiets,
nīcībā notriekts
cilvēka mūžs.
Bet cik augšup ir kāpts
ar gaismas zīmi pierē,
cik mūžīgā lieluma
slāpts?

BALTĀ DIENA ir atgriezusies viņai.
Neaizmirsīsim Paulīni.

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

Paulīne Zalāne Vallēna.

Anita Rezevska  ir vinnējusi prestižo 
Portia Geach portreta konkursu.

Ievērojami arī ar savu unikālo ska-
tu  uz  Austrālijas  dabu  ir  piemēram 
Uldis Āboliņš  un Gunārs Krūmiņš 
ar  saviem  košiem  akvareļiem,  kā  arī 
Reinis Zusters ar savām majestātiska-
jām Zilo kalnu ainavām. Un kanberie-
tis Harijs Piekalns interesanti savieno 
latvju rakstu motīvus ar pašdarinātām 
aborigēnu okera (ochre) krāsām.

Izstādē ir pārstāvēti 37 igauņu, lat-
viešu  un  lietuviešu mākslinieki  ar  56 

darbiem. Ierobežotās izstādes telpu dēļ, 
kā  arī  transportēšanas  izmaksas  dēļ, 
mākslinieki ir lielākoties no Jaundien-
vidvelsas. Ir vēl daudz nozīmīgi māks-
linieki  no  citām  pavalstīm,  kuri  nav 
šajā izstādē, kā piemēram, latvieši Gu-
nārs Jurjāns, Edgars Karabānovs, 
Ludmilla Meilerte, Haralds Norītis, 
Gunārs Saliņš, Margarita Stīpniece, 
Kārlis Trumpis un daudzi citi.

Šī  ir  ļoti vērtīga un vēsturiska  iz-
stāde. Izstādes plašā katalogā ir infor-
matīvs apraksts par katru mākslinieku 
un viņu pieeju mākslai.

Slavenais  amerikāņu  mākslinieks 
Marks Rotko (Rothko), kurš ir dzimis 

Daugavpili,  Latvijā  teicis:  „Gleznai 
ir nepieciešams iejūtīgs skatītājs, kas 
uzņem dialogu ar gleznu un atļauj tai 
viņu uzrunāt.“

Aicinu jums visiem būt iejūtīgiem 
novērotajiem un, Imanta Ziedoņa vār-
dos – „saskatīt, ka viss ir pavisam sa-
vādāk, plašāk, dziļāk un skaistāk.“

Izstāde  skatāma  Jaundienvidvel-
sas  (NSW)  Parlamenta  nama  Foun-
tain Court  izstāžu  telpā;  6 Macqu-
arie St,  Sydney  līdz  28. jūnijam, 
plkst. 9.00 – 17.00, no pirmdienas līdz 
piektdienai. Ieeja brīva.

Jānis Pīrāgs
Laikrakstam „Latvietis“

Baltiešu mākslinieki Austrālijā
Turpinājums no 11. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
11. jūnijs
Ingus, Mairis, Vidvuds
1936.  uzņēmējs Austrālijā Aivars  Lī-
dums.

12. jūnijs
Ija, Leonora, Nora
1913. valodniece, literāte Antonija Ve-
ronika Millere.
1923. aktrise Vera Singajevska.
1939. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Dzintra Samule.
1943. PBLA priekšsēdis  Jānis Kukai-
nis.
1943. rakstnieks Leons Dumbers. (mi-
ris 1995)

13. jūnijs
Ainārs, Uva, Zigfrīds.
1898.  pulkvežleitnants  Juris  Kociņš 
(miris 1942. izsūtījumā).
1908.  grāmatu  izdevējs  Miķelis 
Gopers.
1928. rakstnieks Antons Stankēvičs.
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālija 
Dimis Pešudovs.
1952. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Andis Bērziņš.
1963. māksliniece Indra Geidane.

14. jūnijs
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena
1893. filozofs, esejists Teodors Celms. 

1925. diriģents Viktors Bendrups.
1934. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ērika Ābele.
1938. režisore, skatuves mākslas peda-
goģe Aina Matīsa.
1941.  masu  deportācijas  no  Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas.
1948. vēsturnieks Kārlis Kangeris..
1987. demonstrācija Rīgā pie Brīvības 
pieminekļa.
1989. pirmo  reizi 1941. gada deportā-
ciju  gadadienu  oficiāli  atzīmēja  Lat-
vijā kā Staļina  terora upuru piemiņas 
dienu

15. jūnijs
Baņuta, Vilija, Vits, Žermēna
1940.  PSRS  uzbrūk  Lietuvas  robež-
postenim  rītā  un  pēcpusdienā  okupē 
Lietuvu.
1940.  PSRS  spēki  uzbrūk  latviešu 
robežsardzei  Masļenkos,  Šmaiļos  un 
Žuguros, nogalinot 5 cilvēkus (tostarp 
vienu pusaudzi) un sagūstot un aizve-
dot uz PSRS 37 cilvēkus.

16. jūnijs
Justīne, Juta
1920. Sabiedriskā darbiniece, ALT ak-
trise Mirdza Stilve.
1933. rakstnieks Jānis Mauliņš.
1939. pianiste, diriģente Zane Ritere.
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Jānis Daliņš.
1940. Latvija  un  Igaunija  saņem ulti-

mātu no PSRS par karaspēka ievešanu 
šajās valstīs un par valdības maiņu.
1943. ALT aktrise, rež. Māra Kaziņa.

17. jūnijs
Artis, Artūrs
Latvijas Republikas okupācijas diena
Medicīnas darbinieku diena (2017))
1918.  dzejniece,  vēsturniece  Lija 
Kronberga.
1923. dzejniece, literatūras zinātniece 
Milda Losberga.
1932.  SLT  un  Toronto  aktieris  Juris 
Freijs.
1938. māksliniece Vija Spoģe-Ērdma-
ne.
1940.  PSRS  karaspēks  pāriet  robežu 
un  okupē  Latviju  un  Igauniju.  Abu 
valstu valdības atkāpās..
1957.  dziedātāja,  Latviešu  ciema me-
nedžere (2013-2016) Rūta Šķoba.

18. jūnijs
Alberts, Madis
1913. dramaturģe Olga Andžāne-Zvir-
gzdiņa.
1933. dabas pētnieks Guntis Eniņš.
1963.  literatūras  zinātniece  Inguna 
Sekste.

19. jūnijs
Nils, Viktors
1938. latviešu jurists un politiķis And-
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mamma, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

REGĪNA RUBENE (dzim. MEDNE)
ģimenē mīļi dēvēta par MurMuru.

15.03.1922. Cēsīs – 14.06.2018. Rīgā

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē,
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
(V. Kokle-Līviņa)

Viņu mīlestībā piemin meita Selga, dēls Juris,
mazbērni Ādams, Dāvids, Lelde, Liāna ar ģimeni un znots Juris.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Selgai, Jurim, Leldei un Liānai ar ģimeni

REGĪNU RUBENI (dzim. MEDNE)
mūžībā pavadot.

Ilze un Gunārs Nāgeli.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 21. jūn.,  plkst.  10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $ 5.
Piektdien, 22. jūn. – 24. jūn.,  Jāņi 
Dzintaros.
Sestdien, 23. jūn., plkst. 12.00 Jāņi DV 
nama  Birztaliņā.  Būs  siers,  būs  alus, 
būs  pīrāgi  un  desiņas  ar  kāpostiem. 
Būs  dziedāšana  un  prieki.  Izpuriniet 
kodes no tautas  tērpiem, piniet vaina-
gus, ņemiet līdz Jāņu zāles un skanīgas 
balsis, un svinēsim kopīgi mūsu senos 
latviešu svētkus. LĪGO! Laipni lūdzam 
pieteikties pie Regīnas vai Guntas.
Svētdien, 24. jūn., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē. Vēl joprojām dzī-
vojam cerībā uz papildus spēlētājiem.
Ceturtdien, 28. jūn.,  plkst.  10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $ 5.
Ceturtdien, 28. jūn., plkst. 10.30 Kino 
rīts ALB namā; turpināsim skatīties fil-
mu ciklu Būt latvietim. Šoreiz par to, kā 
iet  tautiešiem Vācijā.  Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 26. jūnijam. Ieeja $ 2. 
Sestdien, 30. jūn.,  plkst.  11.00 ALB 
namā  LAIMAS  pavārmākas  kurss. 
Ilze Mūsiņa demonstrēs kāpostu tīteņu 
recepti. Dalības maksa $ 5. Visi laipni 
aicināti.
Svētdien, 1. jūl.,  plkst.  9.30  novuss 
Tālavas mazajā zālē. Vēl joprojām dzī-
vojam cerībā uz papildus spēlētājiem.
Otrdien, 3. jūl.,  plkst.  11.30  ALB 
namā  notiks  Rosmes  saiets.  Dalības 
maksa $ 5. Visi laipni aicināti.
Ceturtdien, 5. jūl., plkst. 10.00 ALB 
namā  spēlēsim  Scrabble  un  ēdīsim 
pusdienas.  Lūdzu  pieteikties  LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $ 5.

Svētdien, 8. jūl.,  plkst.  9.30  novuss 
Tālavas mazajā zālē. Vēl joprojām dzī-
vojam cerībā uz papildus spēlētājiem.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 1. jūl.,  plkst.  11.00 6. svēt-
diena  pēc  Vasarsvētkiem,  dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma 
baznīcas zālē Draudzes dāmu komite-
jas rīko kafijas galdu.

Brisbanē
Sestdien, 23. jūn.,  plkst.  16.00  Jāņi 
Latviešu  namā.  Būs  dejas,  dziesmas, 
siers, alus un garšīgs svētku mielasts! 
Vainagu pīšana no plkst. 15.00.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 23. jūn., plkst. 13.00 Immanu-
el baznīcas zālē Lyons svinēsim Jāņus. 
Būs siltas pusdienas un mantu loterija.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 22. jūn., plkst. 14.00 Melbur-
nas Latviešu Ciemā Melburnas Latviešu 
biedrības (MLB) Jāņu sarīkojums. Tuvā-
ka informācija mob. tālr.: 0421 018 063.
Sestdien, 23. jūn.,  no  plkst.11  Tērve-
tē,  301 Old  Kilmore-Lancefield Rd., 
Springfield,  gaidu  un  skautu  vienības 
aicina  uz  līgošanu. Vainagu  pīšana  no 
plkst.11 līdz plkst.11.30 (ņemiet līdzi zie-
dus, zarus vainagu pīšanai), līgošana pie 
ugunskura, rotaļas, mūzika, Laimes aka 
bērniem;  siltas pusdienas no plkst.13 – 
14.00, kafijas galds (ņemiet līdzi grozi-
ņus), dziedāšana Jāņu sētā, saviesīgais. 
Ņemiet  līdzi  ģimeni,  draugus  un  ska-

nīgas  balsis!  Ieeja  bez maksas.  Iespēja 
pārnakšņot  Tērvetē;  lūdzu,  pieteikties 
pie Henrija Pacera – tālr. 0417 561 703.
Piektdien, 29. jūn., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Piektdien, 29. jūn. – 1. jūl., gaidas un 
skautu slēpošana.
Sestdien, 7. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 24. jūn.,  plkst.  11.00  diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 24. jūn., plkst. 13.00 Bībe-
les studija Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 1. jūl., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 8. jūl., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Svētdien, 24. jūn.,  plkst.  13.00  Lat-
viešu  biedrības  rīkotais  Jāņu  sarīko-
jums. Dziedāsim un līgosim visi kopā!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 1. jūl.,  plkst.  103.00  diev-
kalpojums.

Sidnejā
Ceturtdien, 21. jūn.,  plkst.  11.00 
Jāņu  sarīkojums.  Kopā  rīko  DV  un 
veco lauzu aprūpe Your Aged Care At 
Home. Visi laipni ielūgti.
Sestdien, 23. jūn., plkst. 12.00 Svinēsim 
Jāņus visi kopā Latviešu namā. Būs jaut-
ra dziedāšana un dejošana – gan krāšņi 
priekšnesumi,  gan  izdevība  pašiem 
dziedāt un dejot līdz. Piedalīsies arī SB 
skolas  bērni.  Varēsit  baudīt  pusdienas, 
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ris Plotnieks.
1939.  SLT  aktrise  Valda  Līce  (dz. 
Tomsone).
1978.  latviešu  reperis  Gustavo  (Gus-
tavs Butelis).

20. jūnijs
Maira, Rasa, Rasma
1903.  grāmatu  izdevējs  Helmārs  Ru-
dzītis.
1940.  nošāvies  ģenerālis,  robežsargu 
brigādes  komandieris  Ludvigs  Bolš-
teins.
1940.  dibināta  Latvijas  leļļu  valdība 
profesora Kirhenšteina vadībā.
1956.  juriste,  sabiedriska  darbiniece 
Austrālijā Anita Andersone.
1958.  politiķis,  LR  finanšu  ministrs 
(1997.g.  2.febr. – 1998.g.  26.nov.), LR 
satiksmes  ministrs  (2002.g.  7.nov. – 
2004.g. 9.marts) Roberts Zīle.

21. jūnijs
Egita, Emīls, Monvīds
1973. Latvijas futbolists Vīts Rimkus.

22. jūnijs
Laimdots, Laimiņš, Ludmila
Varoņu piemiņas diena. Cēsu kaujas 
atceres diena.
1886.  statistiķis,  politiķis,  ministru 
prezidents  (1926.g.  19.dec.–1928.g. 
23.janv.  un  1931.g.  6.dec.–1933.g. 
23.marta)  Marģers  Skujenieks.  Jura 
Alunāna  mazdēls,  Vensku  Eduarda 
dēls. Deportēts uz Krieviju un 1941. g. 
12.jūl. nošauts.
1919. beidzas Cēsu kaujas – Igaunijas 
armija  kopā  ar Ziemeļlatvijas  brigādi 
Cēsu kaujās sakāva vācu spēkus; vācu 
Landesvērs  atstāj  Cēsis,  atkāpjas  uz 
Inčukalnu.

23. jūnijs
Līga
Līgo diena
1888.  latviešu  strēlnieku  pulkvedis 

Lkok Frīdrihs Briedis. Nošauts cietu-
mā Maskavā 1918. g. 28. augustā.
1893. gleznotājs, grafiķis, mākslas vēs-
turnieks, žurnālists Alberts Prande.
1923.  latviešu  dziedātāja  Žermēna 
Heine-Vāgnere.
1973.  dziedātāja  2002. g.  Eirovīzijas 
dziesmu konkursa  uzvarētāja  Marija 
Naumova.

24. jūnijs
Jānis
Jāņu diena
1593. vācu izcelsmes latviešu literāts, 
valodnieks Georgs Mancelis.
1898. latviešu izcelsmes padomju virs-
nieks  Detlavs  Brantkalns.  Latvijas 
brīvības  cīņu  laikā  no  1918.  gada  de-
cembra  līdz 1919. gada  jūnijam karoja 
Latvijas  teritorijā.  Otrā  pasaules  kara 
laikā  komandēja  Sarkanās  armijas  43. 
gvardes  latviešu  strēlnieku  divīziju 
(1943-1944) un 130. latviešu strēlnieku 
korpusu  (1944-1945).  Detlava  Brant-
kalna vārdā vēl ir nosaukta iela Rīgā. ■

Datumi
Turpinājums no 18. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas  Centrālās  bankas  atsauces 
kurss 19. jūnijā.
€1 = 1,56950 AUD
€1 = 0,87693 GBP

€1 = 1,67470 NZD
€1 = 1,15340 USD

Jāņu sieru, alu, karstvīnu. Jāņu un Līgu 
vainagu skaistumkonkurss. Ieeja brīva!
Līdz 28. jūnijam no  pirmdienas  līdz 
piektdienai plkst.9.00 – 17.00, Jaundien-
vidvelsas  parlamenta  nama  Fountain 
Court  izstādes  telpā  NSW  Parliament 
House,  6 Macquarie  Street,  Sydney 
retrospektīva  grupas  izstāde  Baltiešu 
mākslinieki Austrālijā,  kurā  būs  re-
dzami  igauņu,  latviešu  un  lietuviešu 
izcelsmes mākslinieku darbi no māksli-
niekiem, kuri ir dzīvojuši un strādājuši 
Austrālijā kopš 1950. gada. Ieeja brīva.
Trešdien, 4. jūl.,  plkst.  13.00  zolīte 
Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 24. jūn.,  plkst.  10.00  diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 1. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas  latv.  ev.  lut.  Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 24. jūn., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 1. jūl.,  plkst.  9.30  dievkal-
pojums.
Svētdien, 8. jūl.,  plkst.  9.30  dievkal-
pojums. Bībeles stunda.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. jūl., plkst. 13.00 kārtējā 
baltiešu  mēneša  tikšanās  Broadbeach 
Library,  61  Sunshine Boulevard, Mer-
maid Waters  (iepretim Pacific Fair  ie-
pirkšanās  centram).  Ieejot  bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.

Austrijā
Sestdien, 23. jūnijā,  no  plkst. 17.00 
līdz  Svētdienai,  24. jūnijam, 
plkst. 10.00 Latviešu biedrība Austri-
jā  ielūdz  Jūs  uz  tradicionālo  kopīgo 
līgošanu  LĪGO VAKARS VĪNĒ PIE 
UGUNSKURA,      Leopoldstrasse  31, 
A-Klosterneuburg.  Iegādāties  ieejas 
kartes: https://www.tickettailor.com/

Jaunzēlandē
Svētdien, 24. jūn.,  plkst.  18.00  Lat-
viešu  namā  Kraistčērčā,  38  Gasson 
St., Sydenham – Jautrais Līgo vakars, 
Jāņu māte  un  Jāņu  tēvs,  pīrāgi,  Jāņu 
siers, alus, ugunskurs, sadziedāšanās. 
Ieeja  no  plkst. 18.00.  Īsa  programma 
plkst. 19.00. Kā parasti, groziņus, dzē-
rienus, mazu dāvanu un sīknaudu izlo-
zei. Tēja un kafija pēc prasības.  Ieeja 
pret ziedojumiem.

Polija
Sestdien, 23. jūn., plkst. 18.00 Latvijas 
vēstniecības dārzā Varšavā, Krōlowej 
Aldony  ielā 19,  Latvijas  vēstniecība 
Polijā aicina sanākt kopā uz līgošanu. 
Uzdziedāsim Līgo dziesmas, pacienā-
simies  ar  līdzpaņemtiem  groziņiem, 

būsim kopā un svinēsim. Neaizmirstiet 
Jāņu zāles, vainagus, labu noskaņu un 
groziņu. Lūdzam savu dalību apstipri-
nāt telefoniski vai e-pastā, norādot gan 
pieaugušo, gan bērnu skaitu.

Vācijā
Sestdien, 23. jūnijā, Haus Annaberg, 
Annaberger Strasse 400, D-Bonn JĀŅI 
ANNABERGĀ. www.annaberg.de

Latvijā
Ceturtdien, 21. jūn.,  plkst. 17.00  tek-
stilmozaīkas STĀSTU SEGA un izstādes 
ES (ARĪ) ESMU LATVIETIS atklāšana 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Izstāde 
ES (ARĪ) ESMU LATVIETIS meklē at-
bildes uz jautājumiem par  to, ko nozī-
mē būt latvietim ārpus Latvijas. Ārpus 
savas zemes dzīvojot, saglabāt savu et-
nisko piederību ir  izvēle un pūles. Vai 
latvietim pasaulē  ir  svarīgi  būt  latvie-
tim? Vai latvieti pasaulē var atpazīt? Kā 
identitāte un piederības  izjūta Latvijai 
veidojas un mainās, ilgstoši dzīvojot ār-
pus savas senču zemes? Gan vēsturiski, 
gan mūsdienās izceļotāju skaits ir liels, 
taču šķiet, ka diasporas pieredze Latvijā 
tomēr ir maz zināma. STĀSTU SEGA ir 
unikāla dāvana Latvijai, kuras tapšanā 
piedalījušies diasporas latvieši no visas 
pasaules - 1097 kvadrātiņi apliecina, ka 
Latvijas simtgades laikā dzīvojušajiem 
latviešiem  pasaulē  viņu  Tēvzeme  ir 
svarīga un mīļa! Latvijas simtgadē abas 
izstādes ļauj sastapties pasaules un Lat-
vijas latviešu pieredzēm, veidojot kopī-
gu MĒS telpu. Izstādes veidojis muzejs 
un pētniecības centrs Latvieši pasaulē.
Ceturtdien, 21. jūn., plkst. 19.00 Lielajā 
ģildē Eiropas turnejas ietvaros ar krāšņu 
programmu  uzstāsies  Kalifornijas  jau-
niešu  simfoniskais  orķestris  diriģenta 
Leo Eilara vadībā. Kalifornijas jauniešu 
orķestris  šobrīd  noslēdz  savu  66.  kon-
certsezonu. Šī Eiropas koncerttūre ir or-
ķestra pirmā vizīte Baltijas valstīs. Kon-
certā  viņiem  pievienosies  jaunais  un 
talantīgais pianists Pārkers van Ostrands 
no ASV. Pateicoties  labdaru atbalstam, 
ieeja koncertā būs bez maksas, ar  ielū-
gumiem, kurus iespējams saņemt visās 
Biļešu paradīzes tirdzniecības vietās.
Piektdien, 22. jūnijā,  no  plkst. 9.00 
līdz plkst. 19.00 Zāļu tirgus Doma lau-
kumā, Rīgā.
Otrdien, 26. jūn.,  plkst.  19.00  Dzir-
navu  ielā 46,  Rīgā,  ZIRGU  PASTĀ 
varēs redzēt izrādes no cikla Kolekci-
ja. Viencēlieni. Klasiķi pirms klasikas 
par  izciliem  Latvijas  māksliniekiem. 
Cikls 2018. gadā nominēts  apbalvoju-
mam  Laiks Ziedonim  Inga  Tropa  un 
Mārtiņš Upenieks izrādē PADEGS un 
PADEGS. Vairāk www.kulturmarka.lv
No 26. līdz 30. jūnijam uz trīs unikā-
liem  koncertiem  aicinās  17. Introver-
tās mākslas festivāls AD LUCEM. Šī 
gada festivālā baudīsim izcilās latvie-
šu  koklētājas  Laimas  Jansones  solo 
koncertu senākajā Rīgas baznīcā, uni-
kālā pianista Marka Vellas (Marc Vel-
la,  Francija)  koncertu  izsmalcinātajā 

Rīgas  biržā  un  sengaidītu  tikšanos – 
orķestra  Sinfonietta Rīga  un  čellista 
Metjū  Bārlija  (Matthew  Barley,  Liel-
britānija) kopīgo muzicēšanu koncertā 
Rīgas Sv. Pētera baznīcā. Informācija 
facebook.com/festivals.adlucem/
Trešdien, 27. jūn.,  plkst.  19.00 Dzir-
navu  ielā 46,  Rīgā,  ZIRGU  PASTĀ 
varēs redzēt izrādes no cikla Kolekci-
ja. Viencēlieni. Klasiķi pirms klasikas 
par  izciliem  Latvijas  māksliniekiem. 
Cikls 2018. gadā nominēts  apbalvoju-
mam Laiks Ziedonim Rūta Dišlere un 
Jānis Znotiņš  izrādē NO ROZENTĀ-
LA. Vairāk: www.kulturmarka.lv
Ceturtdien, 28. jūn.,  plkst.  17.00 
– 19.00 Jūrmalas pilsētas muzejā, Tir-
goņu  ielā 29  Zitas  Sudņikas  izstādes 
Dagdas parketa stāsti (gleznojumi uz 
koka) atklāšana.
Piektdien, 29. jūn.,  plkst.  19.00 
Dzirnavu ielā 46, Rīgā ZIRGU PASTĀ 
varēs redzēt izrādes no cikla Kolekcija. 
Viencēlieni. Klasiķi pirms klasikas  par 
izciliem Latvijas māksliniekiem. Cikls 
2018. gadā  nominēts  apbalvojumam 
Laiks Ziedonim Elīna Matvejeva un Juris 
Bartkevičs  izrādē  ZIBEŅU  DOMAS. 
IRBĪTE. Vairāk: www.kulturmarka.lv
No sestdienas, 30. jūnija līdz svētdie-
nai. 8. jūlijam Rīgā XXVI Vispārējie 
latviešu dziesmu un XVI deju svētki 
Latvijas valsts Simtgades zīmē. Plī-
vos 1873. gada un 2018. gada Svētku 
karogi; https://dziesmusvetki.lv
Svētdien, 8. jūl.,  plkst.  13.00  Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
No 12. jūnija Latvijas Nacionālā arhīva 
(LNA)  administrācijas  ēkas  Rīgā, 
Šķūņu  ielā  11,  logos  skatāma  izstāde 
Latviešu dziesmu svētki pasaulē,  kas, 
balstoties  uz  LNA  Latvijas  Valsts 
arhīvā saglabātajiem dokumentiem, dod 
ieskatu latviešu dziesmu svētku vēsturē 
ārpus  Latvijas  (Vācijā,  Lielbritānijā, 
ASV,  Kanādā  un  Austrālijā)  laikā 
no  pirmajiem  pēckara  gadiem  līdz 
mūsdienām.  Izstāde  skatāma  arī 
interneta vietnē: http://www.archiv.org.
lv/dziesmu_svetki_pasaule/
Līdz 10. sept. Mākslai vajag telpu 
rīko  mākslas  un  mūzikas  projektu 
Skaņai vajag mākslu  MVT  Vasaras 
mājā Kalnciema ielā 36/38, Rīgā. Izstā-
žu ciklā Skaņai vajag mākslu  piedalās 
grupa Instrumenti, grupa Mumiy Troll, 
komponists  Imants  Kalniņš,  Intars 
Busulis,  pianists  Vestards  Šimkus  un 
grupa Prāta Vētra, kas radījuši  jaunas 
muzikālas  ainavas  par  to  izvēlētajiem 
darbiem  no  Zuzānu  ģimenes  mākslas 
kolekcijas. Katrā  izstādē  būs  skatāma 
viena no mūziķu izvēlētajām gleznām 
laikmetīgā  scenogrāfijā  un  klausāma 
tai jaunradītā muzikālā kompozīcija. ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 19. lpp.


