
Pret Kremļa jauk-
šanos Latvijas lietās vai 
tā kontrolēto TV kanālu 
propagandu ir dabis-
ka aizsargreakcija, kā, 
piemēram, nesen, kad 
A. Vešņakovs un Krie-
vijas ārlietu ministrija, 

kritizēja Satversmes preambulu, atklā-
ti paužot neapmierinātību par Latvijas 
valstsgribas nostiprināšanu. Taču tā ir 
tikai redzamā Kremļa klātbūtne Latvi-
jas informācijas telpā.

Pirms pāris gadiem kāds igauņu 
mediju analītiķis pievērsa manu uzma-
nību tam, ka pie rakstiem Igaunijas un 
Latvijas ziņu portālos parādās iden-
tiski lasītāju komentāri. Īpaši, ja tēma 
ir NATO integrācija un mūsu valstu 
aizsardzība. Vienādie komentāri, pie-
mēram, vēstīja, ka Pleskavas divīzija 
Latviju/Igauniju iekaros pāris stundās. 

Raksturīgi ir komentāri par to, ka Lat-
vijas/Igaunijas valstiskums ir nejaušī-
ba, tās radušās kā vēstures blakuspro-
dukts un vispār ir īstermiņa parādība. 
No igauņiem arī pirmo reizi dzirdēju 
secinājumu, ka dzīvojam informācijas 
kara apstākļos. To viņi bija sapratuši 
jau pēc Aļošas nemieriem Tallinā un 
pret Igauniju vērstajiem kiberuzbru-
kumiem.

Kara vešana informācijas laukā ir 
nostiprināta Krievijas jaunajā militāra-
jā doktrīnā. Viena no svarīgām infor-
mācijas kara frontēm ir internets. Tā-
pēc būtu pavisam naivi iedomāties, ka 
Kremļa informācijas karš par cilvēku 
prātiem sasniedz tikai tos, kas pārtiek 
no Krievijas tradicionālajiem medijiem. 
Šī brīža aktuālais Kremļa propagan-
das mērķis, protams, ir Ukraina, taču 
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Jauna kara forma
Deviņu valstu prezidenti pārrunā konfliktu Ukrainā

Pēc Polijas prezidenta Broņislava 
Komorovska iniciatīvas diskutēt par 
šī brīža situāciju Eiropas drošības sis-
tēmā un gatavošanos NATO samitam 
Velsā, kā arī aizsardzības finansēju-
mu, aizsardzības politiku un reģionālo 
sadarbību 21.  un  22.  jūlijā Varšavā 
pulcējās Baltijas valstu, Višegradas 
valstu grupas, Bulgārijas un Rumāni-
jas prezidenti.

Neformālās sanāksmes dalībnieki 
bija vienisprātis, ka Krievijas agresija 
ir mainījusi drošības situāciju Eiro-
pā, tādēļ vissvarīgākais ir vienota sa-
biedroto izpratne un turpmākā rīcība, 
lai nepieļautu situācijas eskalāciju. 
18. jūlijā Austrumukrainā notikusī 
traģēdija, bojā ejot 298 pasažieriem no 
Malaysia Airlines reisa, atspoguļojās 
visās sanāksmes dalībnieku diskusijās 

un viedokļos, izsakot līdzjūtību bojā-
gājušo tuviniekiem un valstīm, kam 
tie piederīgi, nosodot terorismu un tā 
atbalstītājus, kā arī aicinot visas iesais-
tītās puses sniegt atbalstu neatkarīgai, 
starptautiskai un profesionālai nozie-
guma izmeklēšanai.

Sarunās tika izteikts atzinums, 

Kremļa troļļi
Sarmīte Ēlerte par karu informācijas laukā
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Debesis Latvijā 2014. g. jūlijā.
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Dzīvojot Austrālijā 
un lietojot vārdus čempi-
ons un Olimpiāde vienā 
teikumā, domas pirmām 
kārtām virzās uz sporta 
spēlēm. Gan ar tikpat 
sīkstu cīņu, nācija pret 

nāciju, šoreiz domas jāiegriež citā ceļa 
virzienā – tās, kas ved uz pasaules kora 
olimpiādi, kas nupat noslēdzās Latvijā.

Par čempioniem Rīgā tika konkrēti 
6 Latvijas kori un to diriģenti no 60, 
kuri piedalījās Čempiona kategorijā. 
Viens no tiem ir Rīgas Tehniskās Uni-
versitātes vīru koris Gaudeamus, kura 
diriģents ir Ivars Cinkuss. Sacensībās 
koris starp citām dziesmām atskaņoja 
arī J. Vītola Dzīvīte, vienu no latvie-
šu vīru kora repertuāra visgrūtākajām 
dziesmām.

Kad 13. jūlijā noskatījos uzvarē-
tāju jeb kā to nosauca – Čempionu 
koncertu, kas tika raidīts no Kongresa 
nama, Gaudeamus izskanēja pilnā bal-
sī ar Loch Lomond un Mūžu mūžos būs 
dziesma (V. Kaminskis/J. Vītols). Pirmā 
bija skotu tautas dziesma un otrā ir kora 
neoficiālā himna. Koris tās nodziedāja 
ar izjūtu un daudz muzikālām niansēm. 
Abām dziesmām kodols bija mīlestī-
ba – pret meiteni un pret savu zemi.

Dziesma mūs vieno, un tai ir savs 
unikāls spēks. Vēsturiski mēs esam 
dziedoša tauta, tāpat kā mūsu brāļu tau-
tas. Šajā olimpiādē tas tika starptautiski 
atzīsts, piešķirot baltiešu tautu Dziesmu 
svētku tradīcijai pirmo Pasaules kora 
Mieru balvu (World Choir Peace Prize).

Koru olimpiādes laikā, 11. jūlijā, 
Anglijas avīzes The Guardian žurnā-
lists Toms Serviss (Tom Service) ap-

rakstīja Latvijas 
dziesmas garu, arī 
intervējot Ivaru, 
kurš olimpiādē 
pielika savu roku 
arī pie sacensības 
žūrijas galda. Bija 
interesanti lasīt 
žurnālista secinā-
jumu, ka pasaulei 
vajadzētu skatīties 
uz Latviju un ņemt 
to kā paraugu mū-
zikas izglītībā, kā 
to var panākt, uz-
turēt un mīlēt. Ivara domas citu starpā 
izskanēja, ka dziesma saista cilvēku 
ar savu zemi. „Koru tradīcija mums 
attīstījās tikai 19. gadsimta beigās un, 
protams, tai ir vāciska izcelsme. Tomēr 
pateicoties tās īpašajai alķīmijai ar lat-
viešu tradicionālo mūziku, mēs šobrīd 
varam runāt par to, ka koru tradīcija, 
kas sublimējās Dziesmu svētkos, ir lat-
viskās identitātes kodols.“ (http://www.
bbc.co.uk/programmes/b0495ml3)

Ivars ir apciemojis Austrāliju vai-
rākas reizes gan kā diriģents, gan kā 
arī trešā daļa no folkloras kopas Trio 
Šmite, Cinkuss, Kārkle. Sadarbošanās 
ar Ivaru liek izjust viņa sirsnību, palī-
dzību, enerģiju, viņa spēju iedvesmot 
pastiepties augstāk, kā arī humoru un 
mūzikas augstvērtīgu saprašanu.

Pērn gada nogalē Melburnā Ivars 
vadīja diriģentu kursus, pēc kuriem tika 
dibināta ALCS (Austrālijas latviešu 
Cinkusa skola). Vairums no studentiem 
ir Austrālijas latviešu sabiedrības jaunās 
paaudzes mūzikas darboņi. Pēc kursiem 
palika tāds siltums, skatoties un sapro-
tot, ka mūsu kora dziesmu tradīcijai būs 
gara nākotne. Austrālija būtībā ir tālu no 
Latvijas, bet dziesmas garā tik tuvu.

Arī šoziem (Melburnā patreiz ir zie-
ma) Ivars iebrauks Melburnā, lai turpi-
nātu vadīt ALCS meistarklases. Mērķis 
ir izveidot šī gada Austrālijas Latviešu 
Kultūras dienām Sidnejā Kopkora diri-
ģentiem profesionālu sagatavošanu, kā 
arī piestrādāt pie jau decembrī iegūta-
jiem pamatiem un pacelt tos nākošajā 
līmenī. Kulminācija būs meistarklases 
sarīkojums Melburnas Latviešu namā 

Sietlas Latviešu 
namā vairākas reizes ne-
dēļā varat sastapt Sietlas 
Latviešu jauniešu apvie-

nības (SLJA) locekļus, kuri cītīgi strā-
dā, lai sekmīgi sagatavotu 62. Ame-
rikas Latviešu jaunatnes apvienības 
(ALJA) kongresu, kas notiks Sietlā no 
šī gada 26. līdz 30. novembrim. SLJA 

ir iesaistījusi vietējo jaunatni un pla-
šāko Vašingtonas Latviešu biedrību 
vairākos sarīkojumos, lai informētu 
un ieinteresētu latviešu sabiedrību par 
ALJA kongresu rīkošanu.

Jaunieši ir rīkojuši vairākus zolīšu 
vakarus, kuros mācījāmies šo kāršu 
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Olimpiādes čempions Melburnā
Ivars Cinkuss turpinās vadīt meistarklases

Ivars Cinkuss XXV latviešu Dziesmu svētkos 2013. gadā.
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ALJA Kongress
Brauciet arī jūs! 

 
Turpinājums 9. lpp.

Kora „Gaudeamus“ izcīnītā zelta me-
daļa, godalga un diploms.
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svētdien, 10. augustā, plkst. 15.00. Šo 
iespēju, tāpat kā pirmos kursos, gan di-
riģentiem, gan sabiedrībai tuvāk iepa-
zīties/darboties/mācīties ar Ivaru ir iz-
veidojusi LJAA Skaņu mākslas nozares 
vadītāja Anita Andersone.

Ivara vārdiem – Paša mājās uzstā-
ties ir visgrūtākais. Tomēr, noliekot 
nervus savā vietā, kopīgi sadarbojoties 
ar pasaules kora olimpiādes čempio-
nu – par šo iespēju varam tik kopīgi 
uzdziedāt!

Marija Perejma, 
sadarbībā ar Ivaru Cinkusu

Laikrakstam „Latvietis“
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Otrdien,  8.  jūli-
jā Rīgā notika jaunas 
dokumentālās filmas 
Mežabrāļi – Īles bun-
kura partizāni (oriģinā-
lais nosaukums: Forest 
Brothers – the partisans 
of Ile bunker) pirmizrā-

de. To rīkoja Okupācijas muzejs kopā 
ar filmas vispasaules izdevēju  Dari 
Dēliņu no ASV (kas pārstāv firmu 
Perry Street Advisors un ir arī Latvijas 
goda konsuls Ņujorkā).

Filmu radījuši divi vācieši: reži-
sors Pēters Grims (Peter Grimm) un 
producents Ekarts Reihls (Eckart Rei-
chl). Tā stāsta par Latvijas partizānu, 
t.s., mežabrāļu kustību: kāpēc tā sākās, 
kas bija tās dalībnieki un par viņu pie-
dzīvojumiem, ciešanām, upuriem un 
ilgstošo cerību, ka Latvija pārdzīvos 
padomju okupāciju un atkal būs brīva 
valsts.

Pirmizrādē piedalījās divi no fil-
mas dalībniekiem: Leons Garkalns un 
Juris Birgmanis.

Pēc izrādes sekoja jautājumi filmas 
veidotājiem. Uz jautājumu kāpēc viņi, 

būdami vācieši, gribēja šo filmu uztai-
sīt, Pēters Grims teica: „Uzaugu tai lai-
kā Austrumvācijā, Berlīnē. Piedzīvoju 
okupāciju un biju iesaistīts kustībā pret 
režīmu kā students. Vēlāk, 1991. gadā, 
man bija iespēja viesoties Lietuvā kopā 
ar vācu parlamentāriešu delegāciju, 
kas tur pārraudzīja tautas nobalsošanu 
par neatkarības atjaunošanu. Pēc tam 
ieradāmies Rīgā. Dzirdēju par Latvijas 
partizānu kustību un domāju, ka šis ir 
stāsts, ko mums jādokumentē; tā, lai 
cilvēki par to ir informēti un to neaiz-
mirst. Svarīgi to ir tagad aprakstīt, no 
tās dalībnieka viedokļa, jo tie cilvēki 
ar mums ilgi vairs nebūs.“

Filmas izdevējs Daris Dēliņš no 
Perry Street Advisors Ņujorkā teica: 
„Iepazinos ar šo filmu šī gada febru-
ārī, Berlīnes filmu festivālā. Man in-
teresēja, kāpēc vācieši uztaisījuši šādu 
filmu, par Latvijas vēsturi. Pēc seansa, 
nolēmām to izplatīt, jo šis ir stāsts, par 
ko pat mēs, latvieši, nezinām pietieko-
ši labi, nerunājot nemaz par cilvēkiem 
ārpus Latvijas. Ir svarīgi, ka mēs esam 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Mēs bieži sūdza-

mies, ka Latvijas latvieši 
un Latvijas krievi dzīvo 
atšķirīgās informācijas 
telpās. Tā ir nopietna 
problēma mūsu valstij, 
jo nav iespējams izvei-

dot saliedētu sabiedrību, ja daļa no tās 
tiek mērķtiecīgi vilkta citā virzienā.

Globālā līmenī, protams, ir, un 
vienmēr bijušas, daudzas atšķirīgas 
informācijas telpas. Un tās, savukārt 
traucē visiem centieniem veicināt mie-
ru un saprašanu starp tautām.

Šīs atšķirīgās telpas liek gan rie-
tumos, gan Krievijā šausmināties par 
pasažieru lidmašīnas nogāšanu Uk-
rainā, bet pilnīgi citā veidā. Rietumos 
pieņem, ka šo ir nodarījuši Krievijas 
atbalstītie separātisti, un valda nesa-
pratne par separātistu rīcību, traucējot 
izmeklēšanai. Informācijas priekškara 
otrā pusē tiek izplatīti visādi stāsti par 
amerikāņu un ukraiņu sazvērestību, lai 
nomelnotu Krievijas taisnīgu atbalstu 
saviem apspiestajiem tautas brāļiem.

Mēs varam pasmīnēt par muļķī-
bām, kuras tiek izplatītas Krievijas 
informācijas telpā, bet tanī brīdī, kad 
atceramies, ka šī veselam saprātam 
naidīgā informācijas telpa ietver mūsu 
valsti, un ka tās atbalstam nav tikai ne-
samērīgi lieli finanšu līdzekļi, bet arī 
kodolieroču arsenāls, tad sapratīsim, 
ka pasmīnēšana nav pareizā reakcija.

GN

ka Krievijas un Ukrainas konflikts 
Eiropai ir lielākais drošības izaicinā-
jums kopš Aukstā kara beigām, tādēļ 
NATO austrumu flanga nostiprināša-
nai šobrīd ir būtiska un pat izšķiroša 
nozīme. Notikumi Ukrainā liecina par 
jaunu kara formu, kurā tiek izmanto-
ta valsts iekšējā situācija, destabilizē-
jot to no ārpuses un iesūtot valstī kā 
fizisku, tā militāru spēku, lai uzsāktu 
aktīvu pretdarbību. Valsts prezidents 
Andris Bērziņš pauda uzskatu, ka 
civilās lidmašīnas notriekšana ir tra-
ģisks fakts, kas skaidri apliecina, cik 
būtiski ir aizsardzības un drošības 
jomā sadarboties gan reģionāli, gan arī 
ar tām Skandināvijas valstīm, kuras ir 
NATO sadarbības partneres. Vienlai-
kus Valsts prezidents apliecināja, ka 
Latvijas parlaments likuma formā ir 
pieņēmis lēmumu līdz 2020. gadam 
palielināt aizsardzības jomas budžeta 
asignējumus līdz pat 2% no iekšzemes 
kopprodukta.

Sarunas dalībnieki bija vienoti 

par pastāvīgas NATO spēku klātbūt-
nes nozīmi alianses austrumu daļā no 
Baltijas līdz pat Melnajai jūrai, jo mi-
litārais konflikts Ukrainā un Krimas 
aneksijas fakts ir palielinājis vienotas 
un konsekventas NATO politikas no-
zīmi visu valstu drošības jautājumos. 
Sarunās spilgti izskanēja viedoklis par 
to, ka aizvadītajā nedēļā notikusī tra-
ģēdija Ukrainā vieno valstis iestāties 
par Eiropas Savienības un NATO val-
stu drošību.

Neformālajā sanāksmē piedalījās 
Bulgārijas prezidents Rosens Plevneli-
jevs (Rosen Plevneliev), Čehijas prezi-
dents Milošs Zemans (Miloš Zeman), 
Igaunijas presidents Tomass Hendriks 
Ilvess (Toomas Hendrik Ilves), Lie-
tuvas prezidente Daļa Grībauskaite, 
Polijas prezidents Broņislavs Komo-
rovskis (Bronisław Komorowski), 
Rumānijas prezidents Trajans Bases-
ku (Traian Băsescu), Slovākijas prezi-
dents Andrejs Kiska, (Andrej Kiska), 
Ungārijas prezidents Jānošs Āders (Já-
nos Àder).
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Jauna kara forma
Turpinājums no 1. lpp.

„Mežabrāļi – Īles bunkura partizāni“
Filmas pirmizrāde Latvijas Okupācijas muzejā

No kreisās: Reži-
sors Pēters Grims 
(Peter Grimm), 
filmas dalībnieki 
Leons Garkalns un 
Juris Birgmanis, 
producents Ekarts 
Reihls (Eckart Rei-
chl), un filmas izde-
vējs Daris Dēliņš. FO
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Turpinājums 13. lpp.

Dziesmota pēcpusdiena
ar IVARU CINKUSU –
Pasaules koru olimpiādes 2014 
čempiona Gaudeamus diriģentu.

• Stāstījums par Pasaules koru 
olimpiādi 2014.

• Ieskats diriģēšanas mākas 
apgūšanā.

• Dziesmas no AL55KD Kopkora 
koncerta.

• Sadziedāšanās.
Piedalās: 10 diriģenti no Adelaides, 
Melburnas un Sidnejas; Dainas koristi.
Svētdien, 10. augustā, 
plkst. 15.00
Melburnas Latviešu namā, 
H. Misiņa zālē
Sarīkojuma ieejas maksas:
$25/$20/Skolas audzēkņiem par brīvu.
Pieteikšanās pie Anitas Andersones:
9867 2070 / granita@ozemail.com.au
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Bija pienācis laiks izslēgt televi-
zorus, datorus un Playstation un sākt 
gatavoties pārgājienam. Plāns bija no-
staigāt Divu līču pastaigas taku (Two 
Bays Walking Track) no Portfilipa līča 
(Port Phillip Bay), Dromānā līdz Ves-
ternporta līcim (Western Port Bay), 
Keipšenkā (Cape Schank).

Gājiens iesākās piektdien, 4. jūlijā, 
un laiks bija samērā vēss un vējains. Sā-
kumā mūs sagaidīja Artūrsīts (Arthurs 
Seat), kas skaitās tikpat augsts kā Gaizi-
ņa kalns. Pēc tam staigājam pa Artūr-
sīta Valsts parku (Arthurs Seat State 
Park), kur redzējām vairākus ķengurus, 
valabijus, kā arī vairāku šķirņu putnu. 
Laimīgā kārtā nelija lietus, un 17 km 
vēlāk sasniedzām mūsu nometnes vie-
tu Grīnsbušā (Greens Bush). Uzcēlām 
teltis, nofiltrējam tīru ūdeni no maza 
strautiņa un sagatavojām vakariņas. 
Skauti bija tik izsalkuši, ka domāja, ka 

mans sagatavotais 
ēdiens bija pirm-
klasīgs. Drīz uznā-
ca tumsa, un bija 
laiks mest mieru.

Kā jau latvieši, 
no rīta ieēdam put-
ru, iedzērām siltu 
kakao, un bija laiks 
doties tālāk. Skati 
bija patīkami. Re-
dzējām vairākus 
dzīvniekus un arī 
vienu otru cilvēku.

Kad okeāns 
bija redzams, uz-
nāca liels vējš un arī sāka mazliet līt. 
Laimīgā kārtā nebija vairs tālu ko iet.

Kad sasniedzam Keipšenka bāku, 
pārgājiens bija beidzies. Skauti bija prie-
cīgi iekāpt siltās mašīnās un atkal doties 
mājās, un droši vien atkal ieslēgt savus 

televizorus un datorus, un atpūsties.
Mājas braucot pats nācu pie slē-

dziena, ka mums būtu biežāki tā jāsa-
nāk kopā.

Pēteris Cīrulis
Laikrakstam „Latvietis“

Ivars  Cinkuss, 
Dziesmu svētku virsdi-
riģents, vīru kora Gau-
deamus diriģents, arī 
8. Pasaules koru olim-
piādes čempionu kora 
diriģents (Ivara diriģēta-

jam Gaudeamus korim iegūstot čem-
piona titulu tikko notikušo Pasaules 
kora olimpiādes vīru koru kategorijā) 
atgriezīsies Melburnā jūlija beigās, 
lai turpinātu pagājušā gada decembrī 
iesākto darbu – diriģēšanas apmācī-
bās. Kursu galvenais mērķis šoreiz ir 
gatavot diriģentus AL55.KD Kopkora 
koncertam. Diriģenta mācekļiem būs 
iespēja saņemt no Ivara koncentrētu 
un individuālu apmācību, īpaši pie-
strādājot pie tām dziesmām, kuras paši 
diriģenti Kopkora koncertā diriģēs.

Kursi notiks no  31.  jūlija  līdz 
11. augustam un līdz šim pieteikušies 
10 diriģenti no Sidnejas, Adelaides un 
Melburnas. „Esam ļoti sajūsmināti, 
ka Ivars Cinkuss, mūsu diriģēšanas 
mentors, atgriezīsies Melburnā, lai 
turpinātu veikto darbu pagājušā gada 
decembrī, apmācīt un apgaismot mūsu 
Austrālijas latviešu diriģentus! Ļoti 
gaidām Ivara iedvesmoto apmācību un 
padomu,“ saka jaunā diriģente, Dainas 
kora balss apmācītāja un pavadītāja, 
Sandra Birze.

Dziesmots sarīkojums
Kursu kulminācijā būs sarīko-

jums Melburnas  Latviešu  namā 
(H.  Misiņa  zālē),  svētdien,  10.  au-
gustā plkst.  15.00. Piedalīsies 10 di-
riģenti un Dainas koris.
• Sarīkojuma ievadā Ivars stāstīs par 

saviem iespaidiem nupat notikušajā 
Pasaules koru olimpiādē Latvijā.

• Sarīkojuma turpinājumā skatītāji 
varēs iegūt īpašu ieskatu diriģenta 
darbā, vērojot kā viens no pasaules 
labākajiem kordiriģentiem parāda, 
kas īsti ir diriģēšanas māksla un kas 
jādara, lai to apgūtu, tā dodot pub-
likai iespēju iepazīties ar dažādām 
diriģēšanas tehnikas niansēm. Pēc 
tam diriģenti liks lietā meistarklasēs 
nupat apgūto, diriģējot Dainas kora 
dalībniekus.

• Sarīkojuma noslēguma posmā būs 
kopdziesmas – pie klavierēm Sand-
ra Birze.

Sarīkojums notiks Latviešu nama 
Mazās zāles omulīgajā gaisotnē. Dzies-
motajā pēcpusdienā skanēs dziesmu 
izlase no Sidnejas KD Kopkora kon-
certa programmas, ne tikai, lai dotu 
diriģentiem iespēju pavingrināties, bet 
arī, lai publiku iekārdinātu ar to, ko 
varēs sagaidīt Kopkora koncertā.

Kā saka Rudīte Bērziņa, Adelaides 
koriste, kura piedzīvoja Ivara darbu 

gan kā novērotāja Melburnas kursos 
decembrī un arī tagad, kā skatītāja 
koru olimpiādē Latvijā, vērtējot Ivaru, 
kā labāko no labākajiem: „Varam būt 
ļoti laimīgi, ka tik talantīgs diriģents 
un mācībspēks mēro tālo ceļu pie 
mums, lai palīdzētu nodrošināt mūsu 
koru nākotni. Un to Ivars dara ar lielu 
sirsnību un manāmu prieku.“

Būs iespēja ar Ivaru tikties arī 
iepriekšējā svētdienā,  3.  augustā 
plkst. 10.00 Sv. Krusta baznīcā, kur 
Ivars kopā ar Sandru Birzi muzikāli 
kuplinās dievkalpojumu māc. Daiņa 
Markovska vadībā.

Uz sarīkojuma Latviešu namā 
lūgums iepriekš pieteikties. Pieteik-
šanās pie Anitas Andersones: 9867 
2070 / granita@ozemail.com.au

Sarīkojuma ieejas maksas: 
$25/$20/skolas audzēkņiem par brīvu.

Anita Andersone,
LAAJ Skaņu mākslas nozares 

vadītāja,
2014. gada 21. jūlijā

Laikrakstam „Latvietis“

Gaidām Ivaru Cinkusu!
No Pasaules koru olimpiādes Rīgā uz diriģēšanas kursiem Melburnā

Ivars Cinkuss diriģē meistarkursu dziesmotā sarīkojumā Melburnā 2013. g. dec.
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Skautu pārgājiens
Starp diviem līčiem pie Melburnas

Ronans Lārmanis, Edgars Cīrulis un Oskars Cīrulis.
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Garīgais
Ko sēja, to pļāva

Kanādas Latviešu 
XIV Dziesmu svētku 
Mūzikas nozares rūpīgi 
sētie graudi nesa savu 
ražu 3.  jūlijā, Hamil-
tonas Christ’s Church 
Cathedral. Izskanēja 

Garīgais koncerts! Pilnā baznīca lieci-
nāja par tautiešu interesi šajā pirmajā 
lielā svētku koncertā.

Pienāk pļaujas laiks, un izskan pir-
mā nots. Pētera Vaska Vakara mūzika. 
Baznīca lēnām apklust. Klausāmies 
instrumentālo duetu: ērģeles spēlē Dā-
vids Šmits, bet čellu Juris Ķeniņš. Šīs 
ir Hamiltonas pilsētā lielākās ērģeles, 
un šajā baznīcā cauru gadu skan dau-
dzi koncerti. Šodien dziedam un spē-
lējam mēs.

Koncertā trīs reizes klausītājiem 
bija iespēja tapt arī par dalībniekiem. 
Brigita Alka, kura bija vadošā dvē-
sele šī koncerta veidošanā, program-
mā ievietoja trīs dziesmas, kuras var 
dziedāt arī publika. Pirmā iespēja bija 
jau pašā sākumā, pēc ērģeļu un čella 
dueta. Vairāk kā sešsimts apmeklētā-
ju dziedāja baznīcas himnu Dievišķī-
gā mīlestība. Himna visus klātesošos 
dziesmoti vienoja.

Koncertā, nelauztā plūsmā bez 
starpbrīža, pa vienam atplauka skais-
tas, skanīgas un interesantas dzies-
mas. Viens pēc otra ziedēja diriģenti, 
solisti un mūziķi. Brigita un Mūzikas 
nozare mums sniedza mūziku, kura 
komponēta dažādos laikmetos un 
vietās. Dziesmu izvēlē bija labs kom-
ponistu, tekstu un stilu klāsts. Katra 
dziesma koncertā atradu savu pareizo 
vietu, savu pareizo diriģentu, solistu, 
pavadītāju un koristu.

Necentīšos katru dziesmu analizēt 
vai par to komentēt. Izcelšu gan trīs 
komponistus tajā secībā, kurā tie bija 
ievietoti programmā.

Pēc pirmās kopdziesmas skanē-
ja Imanta Mežaraupa komponētā Tu, 
mana dziesma, pacelies. Ar šīs dzies-
mas iekļaušanu programmā, mīlestībā 
un cieņā pieminējām Imantu Meža-
raupu (1958 – 2013), kurš pāragri no 
mums šķīrās pagājušā gadā. Imants 
dzimis ASV, bet dzīvojis un strādājis 
vairākus gadus arī Latvijā, kur beidzās 
viņa gaitas šai saulē. Viņš ir iecienīts 
kā komponists, pedagogs un mūziķis 
visā latviešu pasaulē. Starp citiem 
mūzikas darbiem Latvijā, Mežaraups 
bija ērģelnieks un koru diriģents Talsu 
evanģēliski luteriskā draudzē, kurā ta-
gad strādā Raimonds Felšs. Tu, mana 
dziesma, pacelies tagad diriģēja Felšs. 
Šīs draudzes koris Amenda arī atbrau-
ca no Talsiem, lai piedalītos, dziedātu. 
Svētku Vadonī ievietots In memorium 
raksts par Mežaraupu.

Viena no pazīstamākajām un ie-
cienītākajām dziesmām, kuras uz-

rakstītas pēdējos gados, ir Ērika Ešen-
valda Dvēseles dziesma. Tā skanēja 
pagājušā gada Dziesmu svētkos Lat-
vijā, vērienīgajā Noslēguma koncertā 
Mežaparkā. Ar ko šī dziesma izcēlās 
šajā koncertā ir ar tas, ka solistu daļas 
dziedāja soprāns Inga Šļubovska un 
tenors Raimonds Bramanis. Samtainu 
smeldzi piedeva Jura Ķeniņa uzraks-
tītais pavadījums kamerorķestrim. To 
izjusti diriģēja Raimonds Felšs. Šļubo-
ska un Bramanis, abi ar reti skaistām 
un dvēseliskām balsīm, bija pareizais 
sapārojums. Atļaušos teikt, ka dzies-
ma drošvien uzrunāja katru klātesošo 
dvēseli. Esmu šo dziesmu Latvijā dzir-
dējis dažas reizes, bet nebiju vienīgais, 
kurš tagad teica, ka Hamiltonā izska-
nēja visskaistākais sniegums, kāds 
līdz šim piedzīvots.

Trešā dziesma, kuru pieminēšu 
ir III daļa no Arvīda Purva Psalmu 
kantātes. Koncerta kulminācija bija 
pa godu ilggadējam un neatlaidīgam 
Kanādas Latviešu Dziesmu svētku 
diriģentam un darbiniekam Arvīdam 
Purvam. Purvs no savām pirmajām 
dienām Kanādā ir bijis daļa no visiem 
Kanādas Dziesmu svētkiem, kas sanāk 
nu jau pāri par 50 gadu. Atkārtoti bijis 
svētku Rīcības komitejas priekšsēdis 
un Mūzikas nozares vadītājs. Purvs 
bija šo svētku Rīcības komitejas Eme-
ritus dalībnieks, sniedzot padomus un 
atbalstu, bet šie bija pirmie svētki, ku-
ros Purvs nediriģēja vai nepiedalījās 
vadošā lomā. Sajūtas noteikti diriģen-
tam bija dažādas, bet pēc ilggadīgās 
kalpošanas dziesmai, jācer, ka nebija 
nepatīkami baudīt šos svētkus arī no 
klausītāju perspektīvas. Paldies Pur-
vam par pašaizliedzīgo kalpošanu lat-
viešu kultūrai, it īpaši mūzikai, it īpaši 
garīgai mūzikai!

Psalmu kantāte nobeidzas ar baz-
nīcas korāli Teici to Kungu, kuru atkal 
kopā ar kori dziedāja publika. Dzied 
pāri par 100 dziedātāju lielais kopko-
ris, dzied pāri par 600 klausītāju, spēlē 
kamerorķestris, spēlē klavieres un ēr-
ģeles! Patiešām kulminācija! Skanīgs, 
atkal vienojošs moments. Kantātes no-
slēgumā, Purvam, kurš sēdēja baznī-
cas priekšā, nācās piecelties un saņemt 
klausītāju aplausus.

Koncerta norisē bija pāris maiņas. 
Paredzētā čelliste Džilla Vītola diem-
žēl nevarēja ierasties, bet viņu solista 
lomā atvietoja Juris Ķeniņš. Viesu 
kora Sonore sniegtās trīs dziesmas 
katrs pa dziesmai nodiriģēja šī kora 
trīs diriģenti, ne tikai galvenais diri-
ģents Mārtiņš Ozoliņš.

Gribas pieminēt vēl to, ka kameror-
ķestrī visi četrpadsmit mūziķi bija lat-
vieši, atskaitot vienu, kuru pieaicināja 
pēdējā mirklī, lai atvietotu Džilu Vīto-
lu. Kopkorī bija dziedoņi no Kanādas, 
Amerikas un Latvijas, Kopkorim ska-
ņa bija burvīga. Koristi bija labi sagata-
voti, un skaņa saliedēta un ļoti patīka-
ma. Ir vienmēr jāatceras, cik īsā laikā 
svētku koncerti ir salikti, it sevišķi ga-
rīgie, jo tie mēdz būt svētku sākumā.

Kā jau vairākos iepriekšējos svēt-
kos, koncertus kuplināja viesi no Lat-
vijas. Šoreiz tie bija Mārtiņš Ozoliņš, 
Inga Šļubovksa, Mirdza Ozoliņa, 
Raimonds Bramanis, Raimonds Felšs 
un kori Sonore un Amenda. Kopā ar 
viesiem no Latvijas, ar mums kopā 
bija pazīstami un iecienīti mūziķi un 
diriģenti no Ziemeļamerikas: Gunta 
Plostniece, Brigita Alka, Anita Gaide, 
Juris Ķeninš, Pauls Berkolds, Karme-
ne Lūsis un Dāvids Šmits. Visi bija 
ierastajos pienākumu augstumos. No 
visiem staroja sirsnība. Karmene Lū-
sis bija vienīgā, kura Garīgā koncertā 
piedalījās pirmo reizi. Viņa ir dzimusi 
Hamiltonā, bet vairāk nekā trīsdesmit 
gadu dzīvo St. Peterburgas apkārtnē, 
Floridā, kur viņa tikpat ilgi ir pazīsta-
ma kā dziedātāja dažos mūzikas žan-
ros. Prieks, ka rīkotāji Karmeni, savē-
jo, aicināja. Arī viņas dziedājums bija 
sirsnības pilns un skaists.

Nevaru atcerēties līdzīgu koncer-
tu, kurā viss būtu noritējis tik patīka-
mā veidā. Manā un, cik zinu, daudzu 
citu klausītāju novērtējumā, izdevās 
dziesmu izvēle un to secība program-
mā, diriģentu izvēle un to sadale dzies-
mās, solistu izvēle un to sapārošana ar 
dziesmām un koncerta garums.

Izvēloties mūziku, solistus, diri-
ģentus un mūziķus, Brigita Alka, Juris 
Ķeniņš un viņu kolēģi, lielās cerībās 
sēja graudus savam Garīgam koncer-
tam. Kā vienmēr, nezinām, kā graudi 
izaugs. Vai būs laba raža? To redz tikai 
sezonas beigās. Šīs muzikālās un ga-
rīgās, rūpīgi sētās un auklētās sēklas 
izauga par skanīgu, mīļu, vērtīgu, in-
teresantu un pacilājošu koncertu!

Sirsnīgs paldies katram koristam, 
diriģentam, solistam, mūziķim un rī-
kotājam!

Lauks ir kluss; garīgā druva tagad 
nopļauta. Tā gaida jaunas sēklas, ku-
ras cerams nākamajos gados atkal sēs 
Kanādas Dziesmu svētku labie, dedzī-
gie darbinieki.

Armands Birkens
2014. g. jūlijā

Laikrakstam „Latvietis“
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Tālākais ceļš uz Rīgu Sidnejas korim
Pasaules koru sacensības – arī pieredzes krāšana

Pasaules koru 8. olimpiādes pirmā daļa 
Rīgā noslēdzās ar Lielkoncertu Mežaparkā. 
Daba aktīvi līdzdarbojās: gan karsēja, gan 
veldzēja, jo lietusgāzes laikā skatuve pludo-
ja. Bet tas viss īstam kordziedātājam ir nieks, 
un tūkstošiem konkursantu atkal sabrauca 

Rīgā, lai ar svaigiem spēkiem piedalītos Nāciju parādē 
15. jūlijā – dalībnieku gājienā no Doma laukuma līdz Brī-
vības piemineklim.

Mans uzdevums bija sameklēt otru Austrālijas kori, kurš 
veicis vistālāko ceļu uz Rīgu: Sydney Gay & Lesbian Choir 
diriģentes Sāras Penikas-Smitas (Sarah Penicka-Smith) 
vadībā. Un cik interesanti, viņi pulcējās Pils laukumā tieši 
tajā vietā, kur pagājušā gada Dziesmusvētkos pulcējās ap-
vienotais latviešu koris Atbalsis no Austrālijas. Visi ieņēma 
vietas aiz savas valsts karoga un uzraksta Australia.

Bija interesanti pavērot apkārtējo kņadu un nepārtrauk-
to fotografēšanos. Es pa to laiku pavēroju, kā top gājiena 
galvgals. Kā bāka nostājās puisis ar Pasaules koru olimpiā-
des karogu, un sapulcējušies orgkomitejas dalībnieki ar sa-
ņemtiem puķu pušķiem nostājās aiz viņa. Soli tālāk, visas 
iela platumā tika izplests milzīgais, piecu pusapļu baltais 
karogs, kuru nesa seši cilvēki, un aiz tā jau visi pārējie. Es 
pievienojos korim. Ielas malās bija tiešām daudz cilvēku, 
visi māja, ar ko nu kurais, un austrāliešu korim skaļi uz-
gavilēja.

Doma laukumā gājienu sagaidīja maza tribīnīte fo-
togrāfiem un runasvīram, kurš informēja skatītājus ar vis-
pārējām ziņām par koriem. Kori gāja alfabēta kārtībā, un 
vairāki Armēnijas kora dalībnieki brauca invalīda ratos. 
Visu cieņu šiem dziedātājiem!

Pie Brīvības pieminekļa sagaidītāju bija ļoti daudz, un 
visus sveica gājiena galvgala dalībnieki, kuri bija ieņēmuši 
vietas tribīnē pie operas kanāla. Pārsteigums visiem bija 
operators ar kameru pieminekļa triju zvaigžņu augstumā. 
Olimpiāde ar vērienu! Es vēl uzkavējos, lai pavērotu košos 
dienvidvalstu pārstāvjus.

Gājienu noslēdza Latvijas koru dalībnieki. Tiešām 
skaists un krāsains skats, krāsains ne tikai tērpu ziņā, bet 
arī dalībnieku ādas krāsas ziņā. Latvijā pirmo reizi notika 
tik milzīgs starptautisks pasākums ar tik daudzu ārzem-
nieku piedalīšanos. Šajā Pasaules koru olimpiādē piedalījās 
līdz šim lielākais dalībnieku skaits – 27 000 dziedātāju no 
73 valstu 460 koriem, kuri piedalās 28 kategoriju konkur-
sos – atklātajā un čempionu grupā. Konkursus vērtēja kom-
petenta starptautiska žūrija, no Latvijas, kā no kordziedā-
šanas lielvalsts, strādāja 17 tiesneši, no Austrālijas šoreiz 
viens – Ronald Smart.

Aprunājos ar austrāliešiem, izrādās viņu koris arī ir 
Eiropas tūrē: dziedājuši Helsinkos un Igaunijas Dziesmus-
vētkos. Apbrīnojama veiksme vienā braucienā tik daudz 
piedzīvot, un te jau nu galvenais nav uzvaras, bet pieredze!

Nākamajā dienā – divi konkursi! No rīta Latvijas Uni-
versitātes Aulā atklātajā grupā jaukto kamerkoru konkur-
sā. Skatītāji silti sagaidīja Sidnejas kori un pēc nodziedātās 
Gaismas pils, bija ilgas ovācijas. Arī Aulas akustika ceļ 
balsis debesīs! Korim ir sava izpildījuma maniere (man kā 
fotogrāfam tas kustīgums gan sagādā problēmas).

Nākamais konkurss notika vakarā, laikmetīgās mūzikas 
konkurencē, Lielajā Ģildē. Bija labi, bet man likās, ka dzie-
dātāji ir mazliet saguruši, jeb atkal tas bija milzīgais satrau-
kums. Trīs lietas, labas lietas un populārās kora mūzikas 
konkurss notika atkal citā koncertzālē – Kongresu nama 

Lielajā zālē. Ļoti tumša zāle un melna skatuve ar spilgtām 
gaismām konkrētā skatuves daļā. Nākamajā dienā koncerts 
nu jau bez tiesnešiem, bet zem zilas debess Esplanādē. Ka-
mēr Vācijas koris mēģināja uz kultūras vasarnīcas kāpnēm, 
sidnejieši cītīgi locīja balsis simtgadīgu liepu paēnā.

Esplanādē, Vērmanī, Rīgas dzelzceļa stacijas lauku-
mā un arī citās pilsētās notika Draudzības koncerti, kuros 
skatītājiem bez maksas bija iespējams baudīt daudzu val-
stu krāsainos dziedājumus. Arī 30°C karstums netraucēja. 
Vērmaņdārzā desmit dienas bija kā skudru pūznī; nemitīga 
kustība – vietējo ražojumu tirdziņš Made in Latvia. Bija arī 
telts ar štovētiem kāpostiem un desiņām, mājās brūvētu alu 
un kvasu. Desiņas un kvasu nobaudīju.

Bija jauki noskatīties dažādās vietās – ēnā, protams, kā 
koristi sasēduši zālītē vai, sastājušies pusaplī, dzied skais-
tas tautasdziesmas savam un garāmgājēju priekam. Paldies 
viņiem par to! Tik daudz eksotikas dažu dienu laikā. Kon-
kursu rezultātus var uzzināt tikai Apbalvošanas ceremoni-
jās, par to jau nākamais stāsts.

Gandrīz vai koriste,
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Sidnejas Geju un lezbiešu koris Doma laukumā.
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Gājiena galvgals.
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Austrālieši Lielajā Ģildē.
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Vai Tev patīk dziedāt? Kultūras dienās būs dziedāšana kā vēl nekad!
Sadziedāšanos vadīs Latvijas iemīļotais diriģents Ints Teterovskis.
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Jau dzirdamas noslēguma fanfaras
Latvijai 6 Pasaules koru olimpiādes čempioni

Pasaules koru sacensību smalkākais sme-
ķis ir Apbalvošanas ceremonija. Arēnā Rīga 
pēdējā ceremonija pēdējās dienas rītā – man 
tā ir pirmā. Ierados laicīgi. Presei tikpat kā 
nav pārvietošanās ierobežojumu. Izmantoju 
izdevību nofotografēties pie ļoti skaistā zva-

na. Palūdzu organizatoru spicākajam fotogrāfam, lai mani 
nobildē. Vācijas kultūras organizācija INTERKULTUR ir 
noteicēja visās lietās, bet sadarbība ar vietējiem organiza-
toriem ir labā līmenī.

Nofotografēju medaļas un balvas. Lēnām, piepildās 
tribīnes. Dalībnieki ar dažāda lieluma karogiem. Jo vairāk 
dalībnieku, jo lielāks troksnis. Bet nu jau visi ir zinātāji, 
kārtība un klusums tiek panākti. Toni uzdod pieredzēju-
šie koristi, kuriem šī nav pirmā Pasaules koru olimpiāde. 
Gaiss kā elektrizēts. Apaļā skatuve tukša, tikai divi paaug-
stinājumi uzvarētājiem un vieta balvām un medaļām.

Visi tiek iepazīstināti ar Apbalvošanas ceremoni-
jas vadītājiem, viss sākas: tiek apbalvoti piecu kategoriju 
Atvērtajā un Čempionu konkursā piedalījušies kori. Tiek 
nosaukts koris, un vienlaicīgi uz lielā ekrāna parādās visa 
informācija, diriģents ar kora pārstāvjiem steidzīgā gaitā 
uz skatuves nostājas uz paaugstinājuma, roku spiedieni, 
diplomi un Čempionu konkursā arī medaļas. Apbalvošanas 
komisijas pārstāvji nostājas blakus, notiek fotografēšana, 
karogu plivināšana, ja ir līdzi paņemti, un zālē ovācijas – 
jebkuram izsauktajam.

Bet valstu koriem ar lielāku pārstāvniecību ovācijas 
ir milzīgas, vienkārši neiedomājamas. Liekas, ka Arēnai 
jumts pacelsies, sarunāties nav iespējams. Bet ovācijas nāk 
no sirds, tas ir prieks. Bet kad nosauc konkursa Čempionu, 
tad viss, kaut vai 100 cilvēku koris, skrien uz skatuvi, da-
žam nokrīt kurpe, dažs pat paklūp, skatuves vidū viņi it kā 
sakrīt vienā kaudzē, karogi plīvo, kliedz un spiedz gan paši, 
gan tribīnēs. Kora diriģentam tiek pasniegts diploms, zelta 
medaļa un balva; roku spiedieni, visi smuki sastājas, skan 
uzvarētāju valsts himna, tautumeitas skaistos tērpos uz-
velk mastā karogu, visi dzied himnu. Pēc tam apdullinošs 
troksnis, fotografēšanās, lēkāšana. Laicīgi viss norimst.

Tad tiek saukta nākamā kategorija, līdz nonāk līdz 
piektajam Čempionam šajā Apbalvošanas ceremonijā. 
Apbalvošanas ceremonijā nav iespējams saplānot laiku, 
jārēķinās ar četrām stundām. Bet šīs ovācijas, emocijas ir 
tik dabīgas, nāk no sirds, tas ir prieks par padarīto darbu, 
gandarījums. Šajā ceremonijā Latvijas karogs tika pacelts 
divreiz – par godu Emīla Dārziņa jauktajam korim Latvija 
un jauniešu korim Maska – Latvijai divi Čempioni vienā 
ceremonijā!

Nākamais darba kārtības moments – preses konferen-
ce Kongresu namā (tur ir koru olimpiādes preses centrs). 
Organizatori saka uzrunas un Latvijas Kultūras ministre 
Dace Melbārde aicināja visus ar klusuma brīdi pieminēt 
bojāgājušos 17. jūlija teroraktā uzspridzinātās Malaizijas 
lidmašīnas pasažierus.

Žurnālisti tiek informēti par veiksmīgu sadarbību ar 
visiem, visiem, ar brīvprātīgajiem, koru asistentiem, vi-
siem paldies. Tiek minēti skaitļi: TOP 5 medaļu skaita 
ziņā: Latvija – 54; Ķīna – 53; Krievija – 46; ASV – 32; 
Indonēzija – 28! Čempionu tituli: Latvija – 6; Dienvidāf-
rika – 5; Ķīna – 4! Vācijas organizācijas INTERKULTUR 
prezidents Ginters Tīčs izsaka pateicību par darba augsto 
līmeni un gaužām neuzkrītoši paziņo, ka nākamā Pasaules 
koru olimpiāde notiks Sočos. Lai arī šajā jautājumā bijusi 
nevienprātība, privātfirma var lemt pēc sava prāta. To rādīs 
laiks, divos gados var notikt daudz kas. Pēc preses konfe-
rences izmantoju izdevību zem tā paša jumta noklausīties 
Čempionu koncertu – tas tiešām ir kaut kas sevišķs. Un 
vakarā Arēnā Rīga – Noslēguma ceremonija.

Pasaules koru olimpiāde ir beigusies, izskanēs pē-

dējās uzrunas, pateicības vārdi, piecas reizes nozvanīs 
zvans (tas starp citu paliek Latvijas īpašumā, vēl gan nav 
nolemts, kur viņu likt); tiks uznesti uz skatuves visu kora 
dalībvalstu karogi, un pēc tam izskanēs ļoti interesants un 
temperamentīgs koncerts. Latvijas Simfoniskais orķestris 
un apvienotais koris darīja gluži vai neiespējamo. Dalīb-
nieku temperaments nebija valdāms, un vienu brīdi liela 
daļa no tribīnēm devās uz skatuves pusi. Jā, tā ir jaunība! 
Latvija varēja iepazīt vairākas skaistas, pasaulē populāras 

Medaļas un balvas.
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Noslēguma koncerts Arēnā Rīga.  Priekšā no kreisās: 
Kultūras ministre Dace Melbārde, Rīgas domes priekšsē-
dētājs Nils Ušakovs, nodibinājuma „Rīga 2014“ vadītāja 
Diāna Čivle, Pasaules koru olimpiādes mākslinieciskais 
vadītājs Romāns Vanags, kurš dāvina Ginteram Tīčam 
Imanta Kokara ieguldījumu kora mūzikā.
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Orķestris un dziedātāji Holandes diriģenta vadībā atska-
ņoja visu kontinentu specifiskāko dziesmu, no Austrālijas 
arī. Dziesmu teksti bija redzami ekrānā.
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Pasaules koru olimpiādes čempioni kategorijā „Tautas 
mūzika“ – jauniešu kamerkoris „Maska“. Centrā diri-
ģents Jānis Ozols.
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Rīgā no  9.  –  19.  jū-
lijam notika Pasaules 
koru olimpiāde. Šis pa-
sākums ir lielākais pa-
saules koru mūzikas fes-
tivāls, un vietējā prese 
informē, ka šogad pieda-

lās koristi no pieciem kontinentiem, no 
73 valstīm, no 460 koriem – ap 27 000 
dziedātāju! Olimpiādi  rīko Rīga 2014 
kopā ar Vācijas kultūras organizāci-
ju Interkultur. Olimpiādi pirmo reizi 
rīkoja 2000. gadā, un tā notiek ik pa 
diviem gadiem katru reizi citā pilsētā. 
Rīgas pasākums ir lielākais šā festi-
vāla vēsturē. Mērķis ir apvienot korus 
draudzīgā sacensībā, neatkarīgi no 
tautības, rases un izpildītā mūzikas 
stila, kā arī apliecināt kopā dziedā-
šanas nozīmi. Konkursi risinājās 29 
kategorijās, un bez tam notika arī se-
mināri, meistarklases, īpašie koncerti, 
koru draudzības koncerti un dalībnie-
ku gājiens. 

Olimpiādes laikā notika vairāk 
nekā simt dažādu koru mūzikas noti-
kumu. Neiespējami visus apmeklēt. 

12.  jūlijā  ar vīru Andi devāmies 
uz Lielo Ģildi noklausīties vīru koru 
čempionu konkursu – pēc program-
mas kategorija C15. Ļoti gribējās 
dzirdēt, starp citu, Rīgas Tehniskās 
universitātes vīru kori Gaudeamus, 
diriģenta Ivara  Cinkusa vadībā. Pa-
gājušā gadā Gaudeamus izcīnīja pir-
mo vietu Dziesmu svētku koru karos 
vīru koru kategorijā. Sacensība sākās 
plkst. 17.00, un ieeja brīva. Atceroties, 
ka pagājušā gada kora karos publika 
nepārtraukti nāca un gāja pa sacen-
sības laiku, un zinot, ka Gaudeamus 
uzstāsies ap plkst. 19.30, ieradāmies 
drusku pēc pieciem. Priekšā jau ļoti 
gara rinda! Noskaidrojās, ka zāle pilna, 
un laidīšot iekšā tikai tad, kad kāds no 
zāles iznāks. Rīkotāji likās pārsteigti 
par tik lielu interesi un nevarēja garan-
tēt, ka tiksim iekšā. Es jau biju pārlie-
cināta, ka nekas neiznāks, bet pacietī-
gais un optimistiskais Andis pierunāja 
pagaidīt, un labi ka tā! Satikām rindā 
paziņu, ar kuru jautri parunājām līdz 
gandrīz plkst. septiņiem, kad beidzot 
mūs ielaida. Vēl prāvs skaits palika 
gaidot rindā. Dabūjām dzirdēt četrus 
korus (no Slovākijas, Vācijas, Ķekavas 
un Gaudeamus). Katrs koris dziedāja 
četras dziesmas. Kori cīnījās par zelta, 
sudraba un bronzas medaļām. Pašam 
labākam korim – čempiona tituls. Ne-
dzirdējām korus, kuri uzstājās pirmā 
daļā, bet pēc mūsu ieskatiem Gaude-
āmus dziedāja izcili Ivara Cinkusa 
drošā, iedvesmotā un pieredzējušā 
vadībā. Acīm redzot, septiņi starptau-
tiskie žūrijas locekļi mums piekrita. 
Nākamā rītā izziņots, ka Gaudeāmus 
nopelnījis Pasaules  kora  olimpiādes 
čempiona  titulu vīru koru kategori-

jā! Labākie no labākajiem. Aizmirsās, 
ka bija jāgaida rindā gandrīz divas 
stundas, lai būtu klāt šajā nozīmīgajā 
mirklī!  Īstenībā, tā stāvēšana jau bija 
aizmirsta tūlīt, kad tikām zālē iekšā un 
varējām noklausīties korus. 

Ivars Cinkuss pagājušā gadā ap-
mācīja mūsu latviešu kora diriģentus 
Austrālijā meistarklasēs, un dosies 
jūlija beigās atkal uz Melburnu, šī pro-
cesa turpinājumam. Būs iespēja baudīt 
panākumus gada beigās Kultūras die-
nās Sidnejā, kora koncertā! Varam būt 
ļoti laimīgi, ka tik talantīgs diriģents 
un mācībspēks mēro tālo ceļu pie 
mums, lai palīdzētu nodrošināt mūsu 
kora nākotni. Un to Ivars dara ar lielu 
sirsnību un manāmu prieku. 

Vispārīgi latviešu koriem olim-
piādē veicās ļoti labi: Em. Melngaiļa 
Liepājas mūzikas vidusskolas meiteņu 
koris arī čempioni savā kategorijā, un 
Latvijas kori pašlaik pirmā vietā  me-
daļu skaitā.

Svētdien,13.   jūlijā plkst. deviņos 
vakarā Pasaules  koru  olimpiādes 
Lielkoncerts  notika Mežaparka Lie-
lajā estrādē, kur pagājušā gadā pul-
cējās latviešu kori XXV Vispārējo 
latviešu dziesmu un XV deju svētku 
Noslēguma koncertam. Šoreiz unikāls 
koncerts: ap 5000 dziedātāju no visas 
pasaules kopā ar ap 10 000 koristu no 
Latvijas. Kā jau mēdz notikties Lat-
vijas vasarā, uznāca lietus un pirms 
koncerta gāza pamatīgi, bet visiem 
līdz obligātie lietus mēteļi vai plēvītes, 
un nedzirdēju sūdzības.  Vēlāk uzzi-
nāju, ka daži ārzemju kori lietus dēļ 
nepiedalījās. Lietussargi estrādē aiz-
liegti, un cilvēki, kuri tomēr paņēma 
līdz, tos uzkabināja uz sētas pie ieejas. 
Pēc koncerta liels skaits lietussargi tur 
vēl stāvēja un gaidīja savus īpašnie-
kus! Kā par laimi, kad koncerts sākas, 
lietus apstājas. Lai gan nākamā diena 
bija darbadiena, estrāde bija galīgi pil-
na skatītāju.

Koncerta pamatideja saistījās ar 
Austras koku – rīta gaismu, no kuras 
uzaust Pasaule. Koncerta pirmā daļā 
izskanēja latviešu dziesmas, tai starpā 

Dziedot dzimu, dziedot augu, Mēness 
starus stīgo, Jāņuvakars un Manai 
dzimtenei. Kad koris dziedāja Gais-
mas pili, publika piecēlās kājās kā ie-
rasts Dziesmu svētkos. Koncerta otrā 
daļa dēvēta tautu sanākšana, un tika 
sveicināti ārzemju kori. Atklāšanas 
koncertā bija redzams Austrālijas ka-
rogs, bet kad izsauca kontinentus, šajā 
vakarā nedzirdēju Austrālijas vārdu 
un to neredzēju uz ekrāna. Varbūt pati 
palaidu garām? Kamēr ārzemju korus 
pieteica, dzirdējām dažādu tautību tra-
dicionālo mūziku. Nevarēja nesmaidīt, 
kad visi 15 000 koristi sāka pazīstamo 
grieķu deju Zorba kustības! 

Bija ļoti labi, ka skatuves abās ma-
lās bija lieli ekrāni. Mūsu sēdvietas 
bija diezgan tuvu skatuvei, tomēr bija 
grūti saredzēt darbību, kas notika kora 
priekšā – un tur notika dejošana un tē-
lošana gandrīz visu koncerta laiku.

Uzstājas daži ārzemes kori – ļoti 
spilgti un krāšņi bija kori no Indonēzi-
jas un Dienvidāfrikas. Ļoti atšķirīgi no 
Latvijas koriem! Trešo daļu – Dzies-
ma pasaulei ievadīja ar foto atmiņām 
no Baltijas ceļa, kas notika pirms 25 
gadiem. Koris tad kopīgi skaisti no-
dziedāja vienu igauņu un vienu lietu-
viešu dziesmu. Bija manāma Baltijas 
triju valstu solidaritāte un savstarpējā 
cieņa, jo kad šīs dziesmas dziedāja, 
publika atkal spontāni piecēlās kājās. 
Sekoja pirmā Pasaules koru Miera bal-
vas pasniegšana Latvijai, Igaunijai un 
Lietuvai par to, ka trīs Baltijas valstīs 

Pasaules koru olimpiāde Rīgā 
Čempioni un Lielkoncerts

Kopkoris Mežaparka Lielajā estrādē.
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Indonēziešu koris Mežaparkā Lielajā 
estrādē (attēls lielajā monitorā).
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Sietlas Latviešu 
centrā  8.  jūnijā notika 
Anatomy for Sculptors 
(Anatomija tēlniekiem) 
grāmatas atvēršanas 
svētki, kas norisinājās 
ar Sietlas Latviešu jau-

niešu apvienības atbalstu. No ietirgo-
tajām grāmatām atklāšanas dienā 20% 
jeb $247 USD tika ziedoti Amerikas 
Latviešu jauniešu apvienības (ALJA) 
kongresam.

Grāmatas līdzautors tēlnieks San-
dis  Kondrāts prezentēja grāmatu 
latviešu sabiedrībai un starptautiskai 
atbalstītāju grupai ar interneta translā-
cijas palīdzību. Pasākumu klātienē 
apmeklēja ap 80 cilvēku un caur inter-
netu piedalījās 500 dalībnieku no Lat-
vijas un visas pasaules. Kopš idejas par 
grāmatas tapšanu ir pagājuši 20 gadi. 
11 gadi pagāja klasiskās mākslas studi-
jās un 9 gadi profesionālā darbībā, pie-
daloties vairāk nekā 200 starptautiskos 
tēlniecības festivālos, simpozijos un 
izstādēs. Pēdējie 4 gadi tika pavadīti, 
lasot grāmatas, studējot cilvēka anato-
miju un veidojot ilustrācijas grāmatai.

Pirms gada, pateicoties Sandim 
Kondrātam, tika izveidota Kickstar-
ter kampaņa, kā ietvaros tika savākti 
$22 000 USD. Tā rezultātā ar projektu 
ir iepazinušies vairāk nekā 200 000 cil-
vēku no visas pasaules ar sociālo tīklu 
starpniecību. Atbalstītāju skaits Face-
book ir jau sasniedzis 46 000 cilvēku, 
mājas lapu lieto 25 000 cilvēku mēnesī.

Stāsts par grāmatas izveidi aizsā-
kās deviņdesmito gadu sākumā, kad 
Sanda kursabiedrs un labākais draugs, 
PSRS drupās, jaunizveidotā Latvijas 
valstī, Uldis Zariņš, pilns ar ideāliem 
un cerībām, sapņoja kļūt par tēlnieku. 
1994. gadā viņš tika uzņemts presti-
žajā Rīgas Mākslas koledžā. Mācības 
bija grūtas un konkurence liela, taču 
studijas sagādāja gandarījumu. Katru 
dienu viņš kopēja mālā slavenus kla-

siskos grieķu portretus, krūšu tēlus, 
figūras. Valdīja uzskats, ka bieža antī-
ko skulptūru kopēšana veicina formas 
izpratnes veidošanos. Jau pēc pusgada, 
Uldis saprata, ka acis, protams, pierod, 
rokas kļūst veiklākas, taču izpratne 
par formu neveidojas.

Kādu dienu, kopējot slavenās skulp-
tūras Poliklīta (Πολύκλειτος) Amazon 
portretu, viņš saskārās ar problēmu: 
,,Kā uzveidot vaigu!?“ Bija skaidrs, 
ka forma nav vienkārši sfēra, bet gan 
dažādu sarežģītu formu kombinācija. 
Viņš nodomāja: „Cik labi būtu saprast, 
kas ir šīs formas un kā tās savienot!“. 
Skolotāji tikai atrunājās, sakot: „Studē, 
pēti, mēri!“ Bet ko lai mēra, tur taču 
nav neviena paša stūra, nevienas šķaut-
nes!?“ Skolotājs atbildēja: „Pastudē 
anatomiju, varbūt tiksi kaut kā galā!“

Veidošanas skolotājs Uldim teica: 
,,Ja jau tu tā gribi visu saprast, lūk, tev 
cilvēka galvaskauss, anatomijas grā-
mata, studē un uzveido mums ecor-
che!“. Uldis izlēma veidot krūšutēlu 
ar pleciem. Visi muskuļi tika salikti 
vietā, taču skulptūra izskatījās slikti. 
Galvenais, ka viņa sapratne par formu 
nebija pieaugusi ne par kripatiņu! For-
mas vietā viņš bija izstudējis musku-
ļus. Izrokoties cauri kalnam anatomi-
jas grāmatu, Uldis saprata, ka tās visas 
domātas gleznotājiem, zīmētājiem un 
citiem 2D māksliniekiem. Viņš kon-
statēja, ka visas grāmatas ir vienlīdz 
garlaicīgas, ar trūcīgiem, haotiskiem 
zīmējumiem. ,,Neviens, izrādās, nav 
padomājis par tēlniekiem!“ Uldis atra-
da tikai vienu anatomijas grāmatu, kas 
nedaudz pieskārās formai – Gottried 
Bammes Der Mench. Tad viņš uzdeva 
sev jautājumu: ,,Kāpēc grāmatās ir tik 
maz attēlu un tik daudz teksta?“

Pēc koledžas Uldis un Sandis iestā-
jās Latvijas Mākslas akadēmijā. Tur, 
tāpat kā koledžā, uzsvars tika likts uz 
vingrināšanos, nevis uz izpratnes vei-
došanu par formu. Ikreiz, kad Uldis vei-

doja jaunu skulptūru, viņš veica priekš-
darbus, ne tikai sagatavojot karkasu un 
mālus, bet arī uz papīra veidoja nelielu 
skici, kur sev saprotamā veidā analizēja 
formu. Vairāku gadu garumā tika uz-
krāti zīmējumi, skices, anatomijas grā-
matas un veiksmīgas fotogrāfijas. Ul-
dis bija sācis ievērot, ka viņa veidotās 
skices un attēli ir ļoti pieprasīti kolēģu 
vidū. Bieži nācās dzirdēt ierosinājumus 
visu apkopot un izdot grāmatā, kur 
kopā būtu salikta formas analīze un pa-
matinformācija par anatomiju, kas būtu 
jāzina tēlniekam. Tā Uldim radās ideja 
par grāmatas izveidi! Sandis visus šos 
gadus atbalstīja Uldi, un pirms pusotra 
gada abi nolēma realizēt ideju.

Grāmata tika prezentēta arī Kali-
fornijā, Stanfordas un San Jose State 
universitātēs. Šobrīd ir pārdotas 650 
grāmatas un saņemtas tikai pozitīvas at-
sauksmes. Pēc vērtējuma, šī grāmata ir 
labākā anatomijas grāmata mākslinie-
kiem, kas patreiz ir pieejama pasaules 
tirgū. Pazīstamākais ASV anatomijas 
pasniedzējs Ray Bustos no Losandže-
losas Mākslas akadēmijas ir novērtējis 
grāmatu kā labu un iesaka saviem stu-
dentiem. Patreiz Sandis strādā pie lek-
ciju cikla organizēšanas Rietumkrasta 
mākslas universitātēm oktobrim.

Sandis Kondrāts
Laikrakstam „Latvietis“

Grāmatas atklāšana Sietlā
Caur internetu piedalījās 500

Sandis pie grāmatām.
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spēli. Jūnijā svinējām skaisto Sietlas 
vasaras sākumu ar Baltiešu pikniku, 
kur ieradās pārstāvji no vietējām lat-
viešu, lietuviešu un igauņu sabiedrī-
bām. SLJA atbalstīja slaveno māksli-
nieku Sandi Kondrātu, viņa grāmatas 
Anatomy for Sculptors (Anatomija 
skulptoriem) atklāšanas dienā, pacie-
nājot viesus ar garšīgām pankūku bro-
kastīm. Sietlas vietējā sabiedrība ir 
mīļi atbalstījusi SLJA darbību un ļoti 
vēlās satikt vēl vairāk Amerikas lat-
viešu jauniešus šī gada ALJA Kongre-
sā!

SLJA gatavo aizraujošu kongresa 
programmu. Mācīsimies, kā uzsākt 

biznesu Latvijā (vai citur), klausīsi-
mies lekciju par uzņēmēju darbību, 
par ko runās mākslinieks un uzņēmējs 
Sandis Kondrāts. Sandis ir saņēmis 
vairāk nekā 25 balvas mākslā, būvējis 
smilšu skulptūras visās pasaules ma-
lās un uzsācis pats savu start-up uzņē-
mumu! Viņa pieredze noderēs ALJA 
biedriem. Atsevišķā lekcijā iepazīsi-
mies ar Sietlas plašo alus darināšanas 
kultūru. Līdz ar šīm interaktīvajām 
lekcijām dalībniekiem būs piedāvāti 
priekšlasījumi par Amerikas Rietum-
krasta kultūru un aktuālo attīstību 
Latvijā un Eiropā. Pārrunāsim situā-
ciju Ukrainā un Krimā, kā arī priecī-
gākas tēmas, piemēram rietumkrasta 
dabu un Latvijas kultūras mantojumu.

Kongress notiks pilsētas centrā 

Westin viesnīcā, no kurienes var viegli 
aizstaigāt uz Sietlas Pike Place tirgu 
vai ar viensliežu dzelzceļa vilcienu 
aizbraukt uz Space Needle, kā arī bau-
dīt Sietlas kafijas kultūru un iepirkties. 
No viesnīcas apaļiem torņiem varēsiet 
saredzēt Sietlas skaisto apkārtni – pil-
sētu, kalnus un Puģeta jūras šaurumu.

Reģistrācija un istabas jau ir pie-
ejamas kongresa mājas lapā www.
seattlekongress2014.org. Tur arī varat 
aizpildīt aptauju: Ko Jūs vēlaties darīt 
un redzēt kongresa laikā? Vēlamies 
uzzināt jūsu viedokli!

Sekojiet SLJA Facebook lapai, un 
piebiedrojieties sarīkojumam ALJAs 
kongress Sietlā – ļoti gaidām ciemos!
Indra Ekmane un Aiva Ieviņa, SLJA

Laikrakstam „Latvietis“

ALJA Kongress
Turpinājums no 2. lpp.
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Kas to mežu tricināja
Pašā Jāņa vakarā?
Kūrlanderi blīkšķi laida
Kurzem’s līča maliņā.
/GGG/

15.  jūlijā, Por-
tovspeinā, Trinidadā, 
sāka pulcēties latvieši no 

piecām valstīm – Latvijas, ASV, Angli-
jas, Vācijas un Venecuēlas, – lai pieda-
lītos 17. latviešu salidojumā Trinidadā 
un Tobago, kas ilga veselas 10 dienas 
līdz 25. jūnijam. Mērķi bija iepazīties 
ar seno kurzemnieku pēdām Tobago 
salā, nosvinēt Jāņus pie Lielā Kurze-
mes līča, baudīt Tobago salas krāšņo 
dabu un zili zaļo tropu jūru un arī at-
pūsties. Salidojums atzīmēja 40 gadus 
kopš pirmo organizēja prof.  Dr.  Ed-
gars  Andersons 1974. gadā, salido-
jumus vadīdams septiņas reizes līdz 
1987. gadam. Sākot ar 1989. g., tos 
ir vadījis Guntars  Gedulis,  PBLA 
kultūras fonda un izglītības padomes 
pārstāvis Dienvidamerikā un Karību 
reģionā, uzsākot salidojumu gaitas jau 
1976. g., vadot kultūras programmu.

17. salidojumu formāli atklāja ar 
vakaru, kur pieminēja prof. Anderso-
na lielo darbu veltītu Tobago salas vēs-
tures pētniecībai, izsekojot kurzem-
nieku gaitām daudzu valstu arhīvos, 
kā arī vadot arheoloģiskas ekspedīci-
jas pašā salā jau no 1960. gada. Tās at-
klāja ne tikai kurzemnieku apmetnes, 
bet arī dažādu indiāņu cilšu, kā arī ho-
landiešu, franču un angļu pēdas salā. 
Šis piemiņas brīdis praktiski sakrita 
ar profesora dzimšanas dienu 17. jū-
nijā. G. Gedulis rādīja uzņēmumus 
no pirmajiem salidojumiem, tai vidū 
vairākas no mākslinieka Jāņa Mintika 
darinātā kurzemnieku pieminekļa at-
klāšanas 1978. g., ko cēla ar kopējiem 
PBLA / latviešu sabiedrības un vietē-
jās valdības līdzekļiem.

Tai laikā lielu saviļņojumu radī-
ja karakuģa Courland orķestris, kas 
Lielā Kurzemes līcī spēlēja latviešu 
tautasdziesmas. Lielu pārdzīvojumu 
izraisīja arī pirmie Latvijas latviešu 
apmeklējumi 1989. un 1991. gados 
(8. un 9. salidojums), kad viesojās 
mūzikas ansamblis Mantojums (abas 
reizes) arī tautas deju grupu dejotāji – 
otro reizi, ansamblis Vektors, kas uz-
stājās televīzijā un valsts prezidentam 
Nūram Hasanalijam viņa rezidencē.

Notika arī Courlander Landing 
dienas, daļa no Tobago Asamblejas 
(parlamenta) kultūras mantojuma (To-
bago Heritage) programmas, kur Lie-
lā Kurzemes līcī iebraukušos, tautas 
tērpos apģērbtos latviešus, izcēla no 
laivām vietējie melnie iedzīvotāji, pār-
ģērbušies par karību indiāņiem. Seko-
ja kopīgs gājiens uz Kurzemes piemi-
nekli, un vakarā notika sadraudzības 
koncerts Plimatas (bij. Jākobusštates 

jeb Jēkabpils) estrādē.
Pēc Latvijas neatkarības atgū-

šanas, salidojumu dalībnieku skaits 
stipri saruka (1978. g. vēl pārsnie-
dzot 250), lai gan beidzamajos gados 
tas atkal ir pieaudzis, salidojumiem 
notiekot regulāri katrus divus gadus, 
un apmeklētāju pulkam nākot klāt 
arī Latvijā dzīvojošajiem latviešiem. 
Tā 16. salidojumā bija pārstāvētas 10 
valstis ar 50 dalībniekiem, izveidojo-
ties arī virtuālam korim, kas ieradās ar 
jau apgūtām salidojuma dziesmām, ko 
bija iemācījušies savās mītnes zemēs.

Šogad, jau pirms salidojuma, bija 
izveidojušās siltas attiecības ar valsts 
prezidenta sekretāru Napieru Pilaju, 
kas jau kalpojis iepriekšējiem prezi-
dentiem Rabinsenam un Ričardsam. 
2013. g. izraudzītais prezidents An-
tonijs Tomass Akvainass Karmona, 
internacionāla līmeņa jurists un ties-
nesis, kas darbojies Hāgas internacio-
nālajā tiesā, un bijis tiesnesis Dien-
vidslāvijas grūtajos iziršanas laikos, 
kad notika internie, civilie kari.

Prezidents Karmona nav formā-
lists, un būdams liels bērnu draugs, tos 
salūdz sūtņu akreditēšanas ceremoni-
jās u.c. gadījumos kā novērotājus. Tā, 
pārrunās ar sekretāru, pēkšņi ieradās 
arī pats prezidents paspiest roku. Pa-
šus salidojuma latviešus prezidents 
apsveica atsevišķi, ar katru uzņem-
dams fotogrāfiju. Satikšanās notika 
17. jūnijā, plkst. 8.30 no rīta, un no pa-
redzētās pusstundas, vizīte būtībā aiz-
ņēma veselu pusotru stundu par spīti 
prezidenta pārblīvētajai programmai 
(bija trīs darbadienu nedēļa sakarā ar 
vairākām valsts svinamām dienām) 
un viņa kantora darbinieku diskrētiem 
aizrādījumiem, skatoties uz pulksteni. 
Pēc oficiālajiem uzņēmumiem G. Ge-
dulis sniedza paskaidrojumus par attē-
liem, kas bija redzami Jelgavas māks-
linieka un Latvijas nacionālā arhīva 
darbinieka Gunta Švītiņa izvelkamai 
grīdas afišai, kam sekoja prezidenta 
komentāri un jautājumi.

Dalībnieki bija ieradušies ar dā-

vanām: Harijs Jancis pasniedza grā-
matu par Latviju, Skaidrīte Soboleva 
no dzintara darinātu gleznu. G. Švī-
tiņš – mākslas grāmatas un grāmatu 
par Kurzemes hercogistes galvaspilsē-
tu Jelgavu. Vietā bija arī grāmatas par 
latvieši deportācijām, kas prezidentam 
interesēja profesionāli, un arī deva lie-
lāku ieskatu par latvju tautas grūtām 
dienām – prezidents nebija iedomājies, 
ka tās īsteni ir bijušas tik smagas un 
netaisnas. No salidojuma vadības pre-
zidents saņēma rež. Kārļa Vahšteina 
Kurzemes – Tobago – Gambijas filmas 
norakstu un oficiālo salidojuma krek-
lu. Par katru pasniegto dāvanu sekoja 
jūsmīgi komentāri un rokas spiediens. 
Dzintaru glezna, ietīta zelta papīrā, 
bija uzreiz jāapskata, par to jāpriecājas 
un jāpateicas.

Noslēgumā prezidents izteica vē-
lēšanos, lai visos valsts muzejos no-
nāktu informācija par Latviju, latvie-
šiem un kurzemnieku gaitām Tobago. 
Prezidents vēlas, lai vietējā tauta kļūtu 
internacionālāka, un latviešu paraugs 
viņam šķita teicams. Norādīja, ka arī 
vietējā tauta ir potenciāli spējīga, no-
rādot uz dažām izcilām personībām, 
kas ir saņēmušas internacionālu atzi-
nību, to vidū ārstu, kas atklājis poti 
pret trakumsērgu. Bijām visi vienis-

17. latviešu salidojums Trinidadā un Tobago
Programmā arī tikšanās ar prezidentu

 
Turpinājums 11. lpp.

Dalībnieku grupa Trinidadas botāniskā dārzā.
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G. Švītiņš pasniedz grāmatu preziden-
tam.
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prātis, ka Trinidada un Tobago ir iegu-
vusi spilgtu un dinamisku personību, 
kas ar godu var pārstāvēt savu tautu un 
to vadīt morāli. Var arī pievienot, ka 
prezidents ļoti interesējas par kultū-
ru, un ka šajā nozarē jau ir izraudzījis 
vismaz vienu padomnieku – mūzikā. 
Sanāksmē arī piedalījās Latvijas goda 
konsuls Antonijs Hosangs un bijušā 
prezidenta Rabinsena dēls Deivids. 

Bija interesanti noklausīties, ka 
prezidents Karmona Trinidadu un To-
bago, abas atsevišķi, vairākkārt nosau-
ca par zemēm (country), jo ir zināms, 
ka Tobago ar saviem 60 000 iedzīvotā-
jiem vēlas atdalīties no kaimiņu salas 
Trinidadas, ko atzīst par sava veida 
lietuvēnu. Pie Tobago salas, jūrā ir 
atrasti gāzes krājumi, un kopā ar tū-
rismu un citām ekonomiskām aktivi-
tātēm, iedzīvotāji varētu iztikt. (Abu 
salu iedzīvotāju kopskaits – 1,3 miljo-
ni. Tobago ir, apmēram, 40 km gara un 
10 km plata, kopā 300 km2).

Latvieši var iebraukt salās bez vī-
zas, bet vietējiem, lai ieceļotu Latvijā, 
tās bija jāpieprasa caur franču sūtnie-
cību un tagad – britu iestādēm, pases 
sūtot uz Londonu. Bija cerības, ka pēc 
prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas 
vizītes 2001. g. sakarā ar prezidenta 
Artura Rabinsena 75 gadu jubileju, 
izkārtosies abpusēja bezvīzu iebrauk-
šana. Tomēr tā nav noticis. Trinidada 
un Tobago iestājās par Latvijas neatka-
rību okupācijas laikā, kad tā sastāvēja 
ANO drošības padomē. Ar šo valsti 
mums ir kopīgas vēsturiskas saites un 
arī citas līdzības, kā piemēram brīvī-
bas iegūšana pēc smagas koloniāla 
rakstura okupācijas. Trinidadas un To-
bago prezidents joprojām nav viesojies 
Latvijā.

Trinidadā latvieši arī piedalījās 
kārtējā galvaspilsētas Portovspeinas 
apskatē, kas noslēdzās ar NAPAs kon-
certzāles apmeklējumu, Fortdžordža 
kalnu, kur paveras skaista pilsētas pa-
norāma, un ar pastaigu pa botānisko 
dārzu. Pēc prezidenta apmeklējuma, 
salidojuma dalībnieki devās uz dabīgo 
instrumenta centru, baudīja rotī pus-
dienas (gaļa, kartupeļi, cālis mīklas 
vīstoklī) un apmeklēja Asa Raita da-
bas centru. Tūres noslēguma arī bija 
iespējams piedalīties Sv. Jāzepa kon-
venta kora mēģinājumā, lai noklausī-
tos dziesmas latviešu valodā, sagata-
votas Vispasaules kora spēlēm Rīgā no 
9. līdz 19. jūlija. Arī bija iespēja doties 
uz Karonī putnu rezervātu un skatīt 
sarkano ībisa u.c. putnu nolaišanos 
pievakarē.

Bija pienākusi trešdiena un lido-
jums uz Tobago salu, kur latviešus 
sauc par kūrlanderiem (vietējā izloks-
nē gan korlander, ar uzsvaru uz otro 
zilbi), arī laipnā uzņemšana Tērtlbīča 
viesnīcas mīkstajos krēslos ar ruma un 
augļu kokteiļiem.

Nākamajā dienā sākās ekskursiju 

programma, vispirms Kurzemes pie-
krastes pamatekskursija, apskatot vie-
tas, kur kurzemnieki izcēlušies un ap-
metušies, sākot ar ar pirmā cietokšņa 
vietu tagadējā Plimatā (no 1639. g.), 
kur reiz atradās 1. luterāņu baznīca 
Amerikā. Apmeklēja arī kurzemnie-
ku Beneta, Monka un Šmolla forta 
vietas pie M. Kurzemes un Liepājas 
(tagad Mauntervina) līčiem. Apmē-
ram, Šmolla forta vietā, Mauntervina 
viesnīcas paspārnē izveidoja kurzem-
nieku muzeju, kas aktīvi darbojās līdz 
1985. gadam. Izveidojoties valsts mu-
zejam Skārborovā, to slēdza, un eks-
ponātus nogādāja jaunajās telpās, kur 
gadu gaitā tie gandrīz visi pazuda.

Privātas personas Manderu pāra 
vadībā izveidoja Kurzemes līča fon-
du un muzeju, par savu naudu uzceļot 
tam namu Melnakmenē/Blakrokā, pie 
Kūrlandes ciemata. Latvieši beidza-
majos salidojumos muzejam ir sanesu-
ši tik daudz eksponātu, ka nelielā ēka 
jau aizpildīta. Arī 17. salidojuma da-
lībnieki nebija nekādi skopie, un bija 
atgādājuši grāmatas, dažāda tipa eks-
ponātus un piemiņas lietas, kas pali-
ka Fortdžordža muzejam Skārborovā, 
Skārborovas bibliotēkai, Nacionālajai 
mākslas galerijai Portovspeinā, kā arī 
Tobago asamblejas sabiedrisko lietu 
un kultūras sekretārei Denīsai Angu-
sai un kultūras nozares vadītājai Glen-
dai Rozai Leinai, viesnīcu personālam 
u.c. draugiem.

Tomēr ir svarīgi uzcelt arh. Stan-
leja Borbala projektēto kultūras un 
izglītības centru (ar blakus celtni, kur-
zemnieku restorānu Courland Inn), lai 
informācija par latviešiem nepazustu 
un būtu pastāvīgi pieejama. Muzeji šo-
gad dažādu apstākļu dēļ abi bija slēgti, 
un grāmatas par latviešiem Skārboro-
vas pagaidu bibliotēkā nebija pieeja-
mas. Kurzemnieku celtņu projekts bija 
gatavs jau 1982. gadā, un tas ir domāts 
zemes gabalam starp kurzemnieku 
pieminekli un Sv. Deivida baznīcu, bet 
vēl līdz šim nav radies atrisinājums, kā 
ēkas uzcelt.

Piedaloties Bukūrīfa ekskursijā 
(vai vārds izcēlies no Pāvilostas Buku 
raga?), pēc brauciena ar stikla dibena 
laivu, kūrlanderi varēja nopeldēties 
ar krāsainām papagaiļa u.c. zivīm, arī 
kļūt desmit gadus jaunāki (vismaz sie-
vietes, jo vīrieši vienīgi top gudrāki) 

sekojošā Nailona pūla peldē līča vidū. 
Pēc tam varēja atpūsties Pidženpointa 
parka slavenajā pludmalē, kas tajā ga-
rās nedēļas nogales dienā bija triniju, 
Trinidadas tūristu pārņemta.

Sekoja Rabinsena Krūzo alas 
apskate (daļēji orkāna nopostīta), 
kur apkārtnē mita otrā kurzemnie-
ku kapt. Karona kolonija ap 1642. g. 
(Hercogs Jēkabs bija uzdevis Džanam 
Poincam uzrakstīt grāmatu par Toba-
go salu, kas acīmredzot bija nonāku-
si Daniela Defo rokās, kļūdama par 
vielu viņa slavenajam romānam.) Šai 
otrajā kolonijā bija sasūtīti ļoti daudz 
holandiešu no Zēlandes, jo hercogs 
Jēkabs, pēc nesekmīgās 1. kolonizā-
cijas 1639. g., kur viņa tropu apstākļu 
nepiedzīvojušie latviešu kurzemnieki 
gāja bojā, tobrīd neuzdrošinājās vēl-
reiz sūtīt savus zemniekus. Dienas 
izbraukums noslēdzās ar sadraudzības 
kokteiļu stundu vecajā Kraunpointa 
viesnīcā, kur paveras skaists skats uz 
jūru un saulrietu.

Sekojošās dienās dūšīgie salidoju-
ma kūrlanderi šķērsoja salu krustām 
šķērsām, attālinoties no Kurzemes 
piekrastes (Tobago ziemeļu daļas), vei-
cot gājienu pa mežu un peldi Ārgaila 
ūdenskrituma baseinā un apmeklējot 
dabas, dzīvnieku un mākslas centru 
Gudvudā pie drauga Maikla Spensera. 
Tad vēl – klaiņojot pa Tobago galvas-
pilsētas Skārborovas šaurajām ieliņām 
un Fortdžordža kalnu starp bijušajiem 
holandiešu un franču salas dienvidu 
sektoriem (kas savā laikā visi bija zem 
Kurzemes karoga), rāpjoties kalnā un 
peldoties Kuršu (Coerse jeb Pirātu) 
līcī Šarlotvillē (hercoga Jēkaba sieva 
bija Luīze Šarlote) un braucot ar ātr-
laivu gar Kurzemes piekrasti, Karību 
jūras viļņu aijāti.

Vakaros dalībnieki iepazinās ar 
bundziņu orķestri u.c. mūzikas solis-
tiem, kā arī skatīja Kurzemes, Toba-
go un Gambijas filmu divos seansos, 
iegādājās kurzemnieku kreklus, un 
protams, svinēja Jāņus pie Lielā Kur-
zemes līča, vietā, kur droši vien kur-
zemnieki tos atzīmēja pirms vairāk 
nekā 350 gadiem, plūkdami Jāņu zāles 
bijušajā Kurzemes muižas teritorijā, 
kas agrāk piederēja hercogam Jēka-
bam (Courland Estate). Protams, neiz-

Trinidadā un Tobago
Turpinājums no 10. lpp.

Dalībnieki ar Sv. Jāzepa konventa kora dalībniekiem.
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12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2014. gada 27. jūlijā

Ilze  Nāgela: Jūs savā mūžā esat 
darbojies dažādās sfērās: kā mediķis, 
kā akadēmiķis, kā politiķis – iesaistī-
jies Latvijas Saeimas darbā kā depu-
tāts Saeimā, bijis Latvijas ārpolitikas 
dienestā – Latvijas republikas pārstā-
vis ANO. Kādi ir Jūsu akadēmiskie 
grādi? Kad tie iegūtu?

Dr.  Jānis  Priedkalns:  Mans 
pirmais akadēmiskais grāds ir vete-
rinārmedicīnā; es izstudēju veteri-
nārmedicīnu Sidnejas Universitātē; 
biju matrikulējies Viktorijas pavalstī 
12. gadu beidzot. Tā kā veterināru fa-
kultāte bija tikai Sidnejas Universitātē 
tai laikā, uz kuru brauca visi jaunzē-
landieši un no visas Austrālijas, tad es 
arī devos uz Sidneju. Pirmo gadu gan 
nostudēju Melburnā vienkārši Scien-
ce, un tad Sidnejā pagāja pieci gadi 
studijās, pēc kuru beigšanas un pus-
gada prakses Jaunzēlandē, es saņēmu 
darba vietu Adelaides tuvumā – pilsē-
tā ziemeļos no Adelaides.

I.N.: Kas pamudināja studēt vete-
rināriju?

J.P.: Mans tēvs ir veterinārmedi-
ķis, un tas pamudināja. Tas bija mans 
pirmais grāds. Un mana māte ir teolo-
ģe, un arī teoloģiju es vēlāk izstudēju.

Nostrādāju veterināra praksē di-
varpus gadus un tad devos uz Ameri-
ku. Tur dabūju iespēju strādāt dokto-
ra grādu pāris vietās, un es izvēlējos 
Minesotas Universitāti, kur pabeidzu 
savas doktora grāda studijas un pētnie-
cību, un arī kļuvu par jaunāko profeso-
ru. Īstenībā, latviešu terminoloģijā tas 
būtu jaunākais docents vai tamlīdzīgi.

I.N.: Kāda bija disertācijas tēma?
J.P.: Manas disertācijas tēma bija 

Dažādu hormonu iedarbība uz foliku-
las stimulāciju. 

Amerikā es sāku piedalīties latvie-
šu sabiedriskā dzīvē. Austrālijā es arī 
biju pirmo Jaunatnes dienu rīcības ko-
mitejas vadītājs un šo to darīju. Ame-
rikā es kļuvu par Latviešu studentu 
centrālās savienības (LSCS) priekšsē-
di. Tā bija organizācija, kas apvienoja 
latviešu studentu organizācijas visās 
rietumu zemēs. Tā kā es arī biju Aus-
trālijas Latviešu studentu apvienības 
vadītājs studiju laikā, tad tā arī iegāju 
tajā LSCS.

Blakus tam es Amerikā sāku dar-
boties arī drusku vairāk baltiešu poli-
tiskā darbā. 1965. gadā es nodibināju 
tādu organizāciju Americans for Con-
gressional Action to Free the Baltic 
States, kurai centrs bija Čikāgā. Vol-
demārs Korsts, kuram ir radniecība ar 
Streipu ģimeni, bija iniciators. Laimo-
nis Streips tanī laikā vadīja Mazput-
niņu. Es arī starp citu žurnālam Maz-

putniņš kļuvu par 
tādu kā mecenātu; 
vienmēr atbalstī-
jām viena žurnāla 
izdošanu, un kad 
nāca vēl Minsteres 
Latviešu ģimnā-
zija, tad mēs, me-
cenāti, finansējām 
vienu studentu tai 
laikā.

Amerikā es 
biju septiņus ga-
dus, un tai laikā 
dabūju Vācijas un 
Francijas valdī-
bu stipendijas, jo 
es jau gribēju uz 
Eiropu pārcelties, 
gribēju redzēt ve-
cās universitātes...

I.N.: Neiedzī-
vojāties tā kārtīgi 
Amerikā?

J.P.: Nē. Kaut kādā veidā es iedzī-
vojos, es sapratu amerikāņu mentalitā-
ti, bet man tā nebija tuva. Es beigās sa-
pratu amerikāņus, es viņus atbalstīju. 
Kad es uz Eiropu aizbraucu, eiropieši 
tik nesaudzīgi un tik neinformēti kriti-
zēja amerikāņus, ka es kļuvu par ame-
rikāņu aizstāvi. Viņiem ir sabiedrībā 
diezgan noteikts puritānisma slānis; 
tur ir cilvēki, kas nopietni tic, ka viņi 
dara visai pasaulei labu, ka viņi visās 
valstīs grib iet un tur mācīt, kā būtu 
pareizi, un daudzi to dara nopietni un 
ar pārliecību. Bet tur ir arī pilnīgi tāda 
kultūras nepazīšana, reliģiju nepazī-
šana, kas to lietu aizved līdz sabruku-
mam.

I.N.: Viena lieta ir nezināšana un 
tā vēl nebūtu slikta, bet sliktāka ir ne-
gribēšana zināt...

J.P.: Jā, un paliek pie sava. Bet 
vēl turpinot par maniem grādiem. 
Kad pārcēlos no Amerikas uz Eiropu, 
mēs pavadījām četrus gadus Vācijā. 
Es biju Minhenes Universitātē, kur 
strādāju pētniecības darbu. Tur es arī 
sāku studēt teoloģiju vācu valodā Lu-
dviga Maksimiliana Universitātē. Tad 
mums bērniņi sāka dzimt: pirmie divi 
piedzima Amerikā, nākošais – Vācijā, 
aiznākošais – Francijā un tad Anglijā, 
un jaunākais – Austrālijā; mums bija 
trīs puikas un trīs meitenes; un tā viņi 
nāca ik pa divi gadi, apmēram.

Tad Eiropā – Anglijā es iesniedzu 
kādus pētījumu darbus, un Karaliskā 
koledža man piešķīra tādu medicīnas 
zinātnes diplomu – Member of the 
Royal College. Tas ir drusku vairāk 
par bakalaura grādu, varētu teikt, tas 
ir maģistra līmenī.

I.N.: Un šie pētījumi bija medicī-
nas laukā?

J.P.: Jā, es Amerikā strādāju me-
dicīnas fakultātē, un visi mani pētnie-
cības darbi bija par medicīniskām tē-
mām. Man nav tieši ārsta izglītība, bet 
man ir medicīnas fakultātes, ko sauc 
Medical Science.

I.N.: Vai to varētu saukt par ārst-
niecības fakultāti?

J.P.: Medical Science ir disciplīna 
pati par sevi.

I.N.: Un ar veterināriju tad vairs 
ne?

J.P.: Ar to es biju pabeidzis, no-
strādājot divus gadus praksē, un turp-
māk man viss mācību darbs ir bijis 
tikai medicīnas fakultātēs. Pēc čet-
riem gadiem pavadītiem Francijā: Lio-
nā – divi gadi un Parīzē – Collège de 
France – divi gadi.

I.N.: Arī iemācījāties valodu?
J.P.: Jā, es varu franciski runāt.
J.P.: Tad es saņēmu mācību spēka 

vietu Kembridžas Universitātē Angli-
jā, kur man pagāja četri gadi. Tur es 
dabūju maģistra grādu, ko sauc par 
Arts; visi grādi ir Arts. Doktorāta lī-
menī ir Doctor of Letters – Burtu Dok-
tors – humanitārās zinībās un zinātņu 
doktors ir eksakto zinātņu jomā. Pie 
šiem grādiem jāpieliek klāt teoloģijas 
diploms, bet teoloģiju (tas bija Minhe-
nē) es pilnībā neesmu beidzis; man ir 
nepabeigta teoloģija. Arī Kembridžā 
es apmeklēju teoloģijas seminārus un 
rakstīju rakstus, bet to es darīju blakus 
galvenajam darbam.

Un, noslēdzot pa grādiem, man 
bija Latvijā divi goda doktora grādi – 

Saruna ar Dr. Jāni Priedkalnu
Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības prāvests
Tikos ar Dr. Jāni Priedkalnu svētdien, 11. maijā, pēc Mātes dienas dievkalpojuma, un pēc viņa sniegtā priekšlasījuma 
Svētā Krusta baznīcas zālē. Saruna izvērtās gara, jo bija tik daudz tēmu, par kurām runāt, un daudz jautājumu, uz ku-
riem bija interesanti dzirdēt viņa atbildes. Piedāvāju īsinātu sarunu laikraksta „Latvietis“ lasītājiem.

 
Turpinājums 13. lpp.

Jānis un Sarma un viņu seši bērni pie Melburnas Latviešu 
nama 1975. gada janvārī.
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Svētdien, 2014. gada 27. jūlijā Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

informēti par šo pretestības cīņu, kas 
turpinājās daudzus gadus pēc kara 
beigām. Šis stāsts nav labi saprotams, 
un daži pat to ignorē vai ir pārpratuši 
to pat līdz šai dienai.“

Filma būs pieejama gan latviešu, 
vācu, angļu, igauņu un lietuviešu va-
lodās. Vēlāk šogad ir plānots to izrādīt 
visu Baltijas valstu TV kanālos. Pēc 
tam sekos filmas daudzvalodu DVD 
izdevums un filmas izdošana portā-
los kā, piemēram, iTunes, tā, lai tā ir 
pieejama, cik nu daudzās zemēs iespē-

jams.
Par filmu var vairāk lasīt 

tīmeklī pie mājas lapas: www.
forestbrothersmovie.com. Tur arī 
skatāms filmas treilers. Vācu valodas 
mājas lapas info: www.waldbrueder.de

Daris Dēliņš
Laikrakstam „Latvietis“

„Mežabrāļi – ...“
Turpinājums no 3. lpp.

viens no Latvijas Universitātes un 
viens no Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes Jelgavā.

I.N.: Lauksaimniecības Universi-
tātē? 

J.P.: Jā, sākās ar to, ka es sāku vest 
viņiem grāmatas no Rietumiem vete-
rinārmedicīnas fakultātei Jelgavā. Tad 
viņi mani uzaicināja lasīt lekcijas. Pir-
majā gadā, kad es aizbraucu un pirms 
aktīvā Saeima bija sākusies (mani ie-
vēlēja 6. Saeimā), es dzīvoju Jelgavā 
studentu mītnēs un tur mācīju embrio-
loģiju, histoloģiju un anatomiju.

I.N:  Vai negribējāt palikt ilgāk 
Kembridžā?

J.P.: Jā, beigās es domāju, kurā 
vietā īsti es gribētu palikt. Vienīgais, 
kas pēc visa tā mums radās – mēs 
atklājām, ka mēs esam latvieši. Mēs 
nebijām dzīvojuši vienā valstī, kā vai-
rums bēgļu un emigrantu; mēs bijām 
dzīvojuši piecās valstīs.

I.N.: Kad pārcēlāties uz dzīvi Lat-
vijā? Kas Jūs mudināja to darīt?

J.P.:  Tas bija 1995. gads, kad es 
pārcēlos uz dzīvi Latvijā. Es biju pro-
fesors un katedras vadītājs Adelaides 
Universitātē 25 gadus, bet mums ir 
tāds noteikums, ja ievēl Parlamentā, 
tad ir no amata jāatsakās. Parlamenta 
deputāta darbu ar akadēmisko vietu 
nevar apvienot. Un tad es no Adelaides 
atteicos.

I.N.: Kas Jūs mudināja to darīt?
J.P.: Es jau ilgāku laiku biju dar-

bojies ar nacionālām lietām, strādāju 
Nacionālajā darba grupā. Strādāju 
Vasaras vidusskolā un tur jauniešus 
indoktrinēju; arī vadīju Jaunatnes na-
cionālo darba grupu. 20 gadus es va-
dīju Dienvidaustrālijā latviešu valodas 
imatrikulācijas komiteju; tie tika atzī-
ta austrāliešu izglītības sistēmā.

I.N.: Cik gadus bijāt deputāts? 
JP.: Līdz 1996. gadam es biju Lat-

vijā. Es biju Saeimas deputāts, un tad 
izdomāja, ka manas valodas zināšanas 
būtu jāizmanto Apvienotajās Nācijās; 
es diezgan brīvi varu runāt vāciski un 
franciski. Un tad es braucu uz Ņujorku 
kā Latvijas vēstnieks, un mana sieva, 
kura bija palikusi Austrālijā, man arī 
pievienojās Ņujorkā, kuras vide viņai 
ļoti patika. Viņa jau Austrālijā slimoja 
ar vēzi, un Ņujorkā, kamēr es tur strā-
dāju, viņa mira 2000. gadā ar iekšējo 
orgānu vēzi.

Ņujorkā es biju no 1997. līdz 
2001. gadam. Drusku nereālistiska tā 
vide tur bija: viens otru uzrunā par ek-

selenci utt. Man bija diezgan daudz da-
rīšanas ar Krievijas pārstāvi Lavrovu; 
viņš man reiz teica: Kāpēc jūs, latvieši, 
esat pret visu, kas būtu par progresu 
mūsu valstu attiecībās, ar jums ir tik 
grūti strādāt? Viņš bija ar humora iz-
jūtu, un tagad to nevar no viņa manīt, 
tagad viņš ir nonācis nopietnā situācijā, 
bet viņš bija Krievijai labs vēstnieks.

Es biju izraudzīts par Economic 
and Social Council ECOSOC organi-
zācijas viceprezidentu, un tajā laikā 
bija mana kandidatūra arī uz Latvijas 
Valsts prezidentūru no tēvzemiešiem 
un LNNK. Viņš (Red. Lavrovs) to tū-
daļ manīja un teica, ka mani nevar laist 
tādā prominentā vietā, jo tas par daudz 
Latviju paceltu. Tad viņš sazinājās ar 
mūsu ārlietu ministriju, un es nezinu, 
ar cik daudz cilvēkiem, bet katrā ziņā 
ar Māri Riekstiņu. Un tad viņi noblo-
ķēja: pateica, ka es nedrīkstu kandi-
dēt uz to vietu, jo man nebūšot laika 
to amatu veikt un tamlīdzīgi. Varētu 
teikt, ka tanī laikā tā bija prestižākā 
vieta tai sistēmā. Tad tas ECOSOC 
vadītājs Itālijas vēstnieks Paolo Fulčijs 
(Paolo Fulci) mani kooptēja kā locekli 
bez Latvijas piekrišanas. Tad es vien-
kārši darbojos, un viņš ņēma mani lī-
dzi visādās sanāksmēs uz Vašingtonu, 
kur runāja par International Monetary 
Fund (Starptautisko Valūtas fondu); es 
dabūju labu pieredzi, bet viņi izdarīja 
spiedienu uz Latvijas Ārlietu ministri-
ju, lai man neļauj pieņemt to kandidāta 
vietu. Citādi man Apvienotajās Nāci-
jās patika.

I.N.: Un pēc darba ANO atgriezā-
ties Latvijā?

J.P.:  Jā, devos atpakaļ uz Latviju 
un no 2001. līdz 2008. gadam es biju 
trīs gadus profesors Stradiņa Universi-
tātē medicīnas fakultātē un tad četrus 
gadus Latvijas Universitātē – publis-
kās vadības disciplīnā, ekonomikas 
fakultātē. Gan Daugavas Vanagi, gan 
citi man teica – mums ir pašvaldību lī-
meņa vadības speciālisti, mums ir arī 
nacionālā līmeņa vadība, bet mums 
nav starptautiskā līmeņa vadības spe-
ciālistu, kas varētu Latviju pārstāvēt. 
Un tad mani kooptēja vienkārši uz zi-
nāšanu pamata. Es strādāju ar postgra-
duantiem, ar maģistrantiem.

I.N.: Vai bija kāda mācību prog-
ramma?

J.P.: Nē, nebija, es pats to gatavoju, 
pats arī mācījos, PowerPoint prezentā-
cijas sagatavoju. Studenti bija labi; lie-
lāko tiesu doktoranti. Ar viņiem bija 
vieglāk. Bet es sāku arī līdzīgu kursu 
Vidzemes Augstskolā Valmierā. Tur 
man nebija tik laba atsaucība, jo es 

Saruna ar Dr. Jāni Priedkalnu
Turpinājums no 12. lpp.

tur diezgan popularizēju globalizāciju 
kā tādu. Es teicu, ka mums jāsaglabā 
kultūra, bet, ka mums ir jāiet kopā 
ar pasauli tai globalizācijas procesā. 
Viņiem kaut kā bija indoktrinēts, ka 
globalizācija ir pret Latviju, kas tas ir 
obligāti slikti un ka tā nevajadzētu.

I.N.: Nezināšana?
J.P.:  Pilnīga nezināšana. Es tikai 

divus gadus nokalpoju Vidzemē, Val-
mierā, bet Rīgā turpināju strādāt līdz 
2008. gadam.

I.N.: Kopā ņemot pa visām šīm 
mācību iestādēm, Jums Latvijā ir 
daudz studentu bijis.

J.P.: Jā, man ir daudz, un viens otrs 
lēnām parādās. Ar laiku ir kaut kā tā, 
ka vecāki un skolotāji kaut ko māca, un 
tad ir tāds periods, ka tu it kā esi jauns 
un tu netici tam, ko tev māca, bet paiet 
laiks, kļūsti drusku vecāks un tu sāc 
to atklāt, ka tomēr tai lietā kaut kas ir.

I.N.: Kādēļ tomēr atgriezāties at-
pakaļ Austrālijā? 

J.P.: Man patika dzīvot Latvi-
jā, bet visi 6 bērni bija Austrālijā un 
mazbērni, kuriem es negribēju kļūt 
par svešinieku. Kaut gan pirms diviem 
gadiem viena mana meita ar vīru un 
visiem bērniem veselu gadu nodzīvo-
ja Valmierā; visi trīs bērni gāja skolā, 
iemācījās labi latviski, un šogad viņa 
aizbrauca gada sākuma uz trīs mēne-
šiem un augustā brauks atkal.

Un tā 2008. gadā es izvēlējos Aus-
trāliju. Un tiklīdz iebraucu te, tā tūlīt 
atkal draudzīgi darba piedāvājumi; 
nāca Daugavas Vanagi, draudze un 
grāmatu rakstītāji (Footprints: Latvi-
ans in South Australia) un daudz vi-
sādi pasākumi. Man tas viss patika, un 
man nav par ko iebilst vai sūdzēties.

I.N.: Vai atgriežoties Adelaidē, jau 
bijāt diakons?

Turpmāk vēl

Jānis Priedkalns – Latvijas 
Apvienoto nāciju vēstnieks.
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14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2014. gada 27. jūlijā

daudzi no lietotajiem paņēmieniem ir 
atpazīstami. Ir vērts pievērst nopietnu 
uzmanību parādībai, kas jau kādu laiku 
ieguvusi apzīmējumu trollēt, tās veicē-
jiem troļļiem un to aktivitātēm Latvijas 
un citu rietumvalstu informācijas telpā.

Parastie troļļi ir tie, kuru sūtība ir 
ar agresīvu un aizvainojošu retoriku 
izjaukt saprātīgu diskusiju un ideju ap-
maiņu jaunajos medijos. Kremļa troļļi 
ir tie, kas darbojas ar noteiktu uzdevu-
mu un par savu darbu tiek atalgoti.

Ukraiņu žurnāliste Marija Popova 
(Troļļi atgriezušies: kā strādā Krie-
vijas interneta propaganda, LIGA. 
Bizness, 05.06.2014) uzskata, ka in-
ternets ir kļuvis par viena no galve-
najām arēnām Krievijas kara darbībai 
pret Ukrainu. Rakstā analizēta troļļu 
uzlidojumu dinamika Ukrainas in-
terneta portāliem un to mērķi. Aģen-
tūras Newsfront vadītājs Vladimirs 
Degtjarevs vērtē, ka lielu daļu no ko-
mentāriem populāru mediju interneta 
versijās raksta nevis parastie lietotāji, 
bet gan apmaksātie troļļi. Viņaprāt, 
galvenais troļļu mērķis ir radīt bara 
efektu: „Cilvēkam psiholoģiski piemīt 
vēlme piekrist vairākumam. Ja es gri-
bu uzrakstīt vienu Ukrainu atbalstošu 
komentāru, bet pirms manis jau ir uz-
rakstīti divdesmit pro krieviski – tad 
es sāku domāt, vai man ir taisnība.“

Ukrainā populārās Ukrainskaja 
pravda interneta versijas redaktore 
Aļona Pritula stāsta, ka viņas portālā 
darbojas kādi 3 – 4 troļļi, bet tie strādā 
ļoti intensīvi. Tēzes atkārtojas: Eiro-
pa slikta, Krievijā algas lielākas, drīz 
mūsējie būs Kijevā. Rakstā arī dota 
pamācība, kā atpazīt trolli, kā arī, at-
saucoties gan tikai uz anonīmiem avo-
tiem, minētas Krievijas oficiālās per-
sonas un institūcijas, kas algo troļļus, 
nosauktas interneta biržas, kuras aici-
na pieteikties troļļa darba veikšanai, 
norādīts atalgojums par aktivitātēm 
sociālajos tīklos.

Kriss Eliots (The readers’ editor 
on... pro-Russia trolling below the line 
on Ukraine stories, theguardian.com, 
04.06.2014) raksta par laikraksta The 
Guardian moderatoru pieredzi, kuri ik 
dienu monitorē 40 000 lasītāju komen-
tārus. Viņi ir pārliecināti, ka Kremļa 
politikas atbalsta kampaņa ir orga-
nizēta. Vecākais moderators stāsta, 
ka, lai atklātu troļļus, tiek pārbaudīti 
aizdomīgie komentāri: „Dedzīgu se-
parātistu atbalstītāju komentāri lauzītā 
angļu valodā, kuri uzdodas esam no 
rietumvalstīm, parādās ļoti bieži“.

Trollēšana – aizvainojoši, agresīvi, 
tendenciozi komentāri un to kampaņas 
var izpausties dažādās jomās, bet īpaši 

ļauna un draudīga komentāru gūzma 
apsēdusi The Guardian un citu rietu-
mu mediju portālus bruņotā konflik-
ta laikā ar Ukrainu. Luks Hārdings, 
The Guardian korespondents, kurš 
2011. gadā tika izraidīts no Krievijas, 
uzsver, ka trollēšana Krievijā ir labi at-
strādāts fenomens: troļļiem tiek dotas 
noteiktas frāzes, kuras, atkal un atkal 
atkārtotas, tiek izplatītas sociālajos 
tīklos. The Guardian jau 2012. gadā 
rakstīja par pro kremlisku interneta 
troļļu tīklu, kas bija saistīts ar organi-
zāciju Naši un tās līderi Vasiliju Jake-
menko, kurš tagad ir Kremļa federālās 
jaunatnes aģentūras vadītājs.

Par Kremļa organizētu sistēmis-
ku manipulācijas kampaņu jaunajos 
medijos ar mērķi ietekmēt Eiropas 
un ASV sabiedrisko domu, skat. pie-
mēram, Dožģ portāla redaktora Iļjas 
Klišina rakstu Rietumu apriešana, ve-
domosti.ru 21.05.2014; Maksa Sedona 
Documents Show How Russia’s Troll 
Army Hit America, BuzzFeed.com, 
02.06,2014, u.c.

Jūnija vidū savu pirmo publisko pa-
sākumu Krievijas informācijas kampa-
ņa pret Ukrainu: no Viļņas samita līdz 
Krimas referenduma rīkoja jaunais, 
Rīgā dibinātais NATO izcilības centrs 
stratēģiskās komunikācijas jautājumos 
StratCom. Pētījumā, kuru prezentē-
ja Austrumeiropas politikas pētījuma 
centrs Anda Kudora vadībā, teikts: 
„Lai arī interneta vide Krievijā ir daudz 
brīvāka nekā televīzijā, tomēr vara 
cenšas ietekmēt procesus arī globālajā 
tīmeklī. Kā norāda Krievijas analītis-
kais portāls The Insider, Krievijas pre-
zidenta administrācijas iekšpolitikas 
pārvalde kontrolē t.s. troļļu un blogeru 
darbu, kuri izpilda trīs uzdevumus: 
1) pasūtījuma materiālu publicēšana 
un izplatīšana; 2) viltus kontu izveide 
sociālajos tīklos, kuri izplata pasūtīju-
ma informāciju; 3) spama izplatīšana, 
oponentu vajāšana interneta vidē. Ar šī 
darba organizēšanu nodarbojas vairāki 
cilvēki, kā vienu no nozīmīgākajiem 
var nosaukt holdinga Konkord vadītāju 
Jevgēņiju Prigožinu, kurš ir personīgi 
pazīstams ar V. Putinu. J. Prigožinam 
ir savi propagandas ofisi arī Ukrainā, 
piemēram Harkovas ziņu aģentūra.*

StratCom publiskajā diskusijā 
prezentētā pētījuma mērķis bija ana-
lizēt pret Ukrainu vērstos stratēģiskos 
naratīvus un klišejas, kas atrodami 
Krievijas galveno TV kanālu sižetos. 
Līdzīgi pētījumi, iespējams, sadarbo-
joties Baltijas valstīm, ir nepiecieša-
mi, lai uzrādītu pret Latviju, Igauniju, 
Lietuvu vērstās propagandas klišejas 
un to izplatīšanas tehniku mūsu in-
formatīvajā telpā. Tai skaitā – atsedzot 
Kremļa troļļu rosību, kas noteiktas 
klišejas nostiprina interneta komen-

Kremļa troļļi
Turpinājums no 1. lpp.

tāros. Iespējams, izrādītos, ka vismaz 
daļa vainas par mūsu interneta disku-
siju nomācošo līmeni nav mūsu pašu 
zemajā diskusiju kultūrā.

Daļa no pētījumā uzrādītajām kliše-
jām Latvijā jau ir labi pazīstamas, pie-
mēram: nicīgi izteikumi par Ukrainas 
valstiskumu, tēlojot to kā neizdevušos 
valsti, kas nespēj sevi pārvaldīt – līdzīgi 
komentāri par Latviju un Igauniju īpaši 
intensīvi parādījās ekonomiskās krīzes 
laikā. Ukraiņi – fašisti, sena klišeja, 
kas likta lietā jau aukstā kara laikā gan 
pret ukraiņiem, gan baltiešiem, tolaik 
radīta, lai diskreditētu ietekmīgās trim-
das organizācijas. Krievijas propagan-
das kanālos šobrīd tiek reanimēts arī 
Čečenijas kara laikā radītais mīts par 
baltiešu (reizēm poļu) snaiperēm.

Protams, ar pētīšanu vien nepie-
tiks. Krievijas TV kanālu īslaicīgs aiz-
liegums ir pamatots, taču ne sevišķi 
iedarbīgs paņēmiens. StratCom disku-
sijā Sabiedroto spēku Augstākās pa-
vēlniecības Eiropā stratēģisko komu-
nikāciju vadītājs Marks Leitijs, kurš 
savulaik ilglaicīgi strādājis BBC, mu-
dināja propagandu izaicināt ar profe-
sionālu žurnālistiku, atmaskojot melus 
un nepatiesību. Viņš arī atgādināja to, 
ka brīvi mediji, žurnālistu kvalitāte, 
neatkarība un profesionālie standarti ir 
vērtība, kas jānosargā, jo nekas nav tik 
grūti, nodrošināt patiesas ziņas valstī, 
kurā brīvi mediji ir iznīcināti.

Latvijas mediju telpa vēl jopro-
jām ir aizgājušās krīzes novājināta, 
sabiedrības tiesības zināt mediju pa-
tiesos īpašniekus nav likumā pietie-
kami aizsargātas, iespēja, ka Latvijas 
mediji nonāk Krievijas īpašnieku ro-
kās, nav izslēgta. Tāpēc īpaši svarīgi 
ir nostiprināt sabiedriskos medijus. 
Ieguldījums to kvalitātē ir ieguldījums 
demokrātijā, šobrīd arī valsts drošībā. 
Kavēšanās apstiprināt vienotā sabied-
riskā medija attīstību ir šīs valdības un 
Saeimas nepaveiktais darbs.

Ir jāiegulda nauda un pūliņi, lai 
taptu vienotais Baltijas sabiedrisko 
mediju kanāls krievu valodā. Manu-
prāt, ilgtermiņā tam vajadzētu orien-
tēties uz krieviski runājošo auditoriju 
visā Eiropā. Atcerēsimies, cik nozīmī-
gu darbu aukstā kara apstākļos veica 
Brīvā Eiropa un Amerikas balss. Šāda 
kanāla informācija būtu pakalpojums 
arī Krievijas publikai, kurā mediji pa-
kļauti Kremļa kontrolei.

Latvijas informācijas telpai ir jā-
kļūst jaudīgākai un caurskatāmākai, 
pretējā gadījumā mēs riskējam kļūt 
par vieglu laupījumu Krievijas infor-
mācijas karā.

Sarmīte Ēlerte

* Pētījums pieejams Austrumeiropas 
politikas pētījumu centra mājas lapā

dziesmas. Koru dziedājumu greznoja arī mūsu pašu solisti. 

Koncerts bija neparasts un skaists! Paldies dalībniekiem, 
paldies rīkotājiem!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Jau dzirdamas noslēguma fanfaras
Turpinājums no 7. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
24. jūlijs
Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, 
Kristiāns
1956. arhitekte un politiķe, Latvijas 
Kultūras ministre (2002.g. 7.nov. – 
2004.g. 9.marta) Inguna Rībena.

25. jūlijs
Jēkabs, Žaklīna
1929. teātra zinātniece Lilija Dzene; 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere un 
Ministru kabineta laureāte par mūža 
ieguldījumu teātra vēstures pētniecībā 
un teātra kritikā.

26. jūlijs
Anna, Ance, Annija
1704. Lielais Ziemeļu karš: Kaujā pie 
Jēkabpils zviedru karaspēks Ādama 
Lēvenhaupta vadībā sakāva krievu ka-
raspēku.
1954. latviešu aktieris Pēteris Gau-

diņš.
1968. sākas 1. Vispasaules latviešu 
jaunatnes kongress Hanoverā.
1979. latviešu dziedātāja Linda Leen 
(Lezdiņa).

27. jūlijs
Marta, Dita
1874. politiķis, pirmais Latvijas Re-
publikas Apsardzības ministrs (1918. 
gada 6. dec. – 1919. gada 19. jūl.) Jānis 
Zālītis.
1944. Dankers paraksta rīkojumu ie-
saukt jauniešus Gaisa spēku palīgos.

28. jūlijs
Cecīlija, Cilda
1874. dzejnieks, pedagogs Atis Ķē-
niņš.
1922. ASV atzīst Latviju de jure.
1944. dibināta LCP militārā kom., 
nomināli ģen. Kureļa, bet faktiski 

kapt. Upelnieka vadībā.
1963. garīdznieks, Austrālijas ev. lut. 
draudžu apvienības prāvests (1996-
2013) Kolvins Makfersons (Colvin 
MacPherson).
2007. Aizkraukles rajona Secē Dau-
gavas krastā notika 1. Starptautiskais 
koru festivāls.

29. jūlijs
Edmunds, Vidmants, Edžus
1939. sabiedriskais darbinieks, politi-
ķis Valdis Liepiņš.

30. jūlijs
Valters, Renārs Regnārs
1921. izglītības darbiniece, mākslas 
pedagoģe, literāte, folkloriste Marga-
rita Biezaite (dzimusi Vusa).
1930. radio un preses darbiniece, laik-
raksta Austrālijas Latvietis redaktore 
(2002. – 2007.) Brigita Liepiņa.  ■

tika arī bez bruņurupuču vaktēšanas – 
tie naktīs izlien krastā dēt.

Dod, sieriņu, Jāņu māte,
Palmu lapas bļodiņā.
Dod rumiņu, Jāņu tēvis
Kokosrieksta čaumalā.
Rupucītis krastā nāca
Jāņu bērnus apraudzīti.
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja?
Ja bij slikti līksmotāji,
Pazūd jūras dibenā.
Svētdien, 22.  jūnijā, visi pulcējās 

Melnakmenes anglikāņu baznīcā uz 
dievkalpojumu, ko vadīja Plimatas 
Sv. Deivida draudzes mācītājs, ar-
hidiakons Fīlips Aizaks, piedaloties 
arī ilggadējam latviešu draugam, ar-
hidiakonam Kenetam Foresteram un 
vietējiem draudzes locekļiem. Sekoja 
oficiālais salidojuma uzņēmums pie 
Kurzemes pieminekļa un pusdienas 

pie viesnīcas īpašnieces Anniņas Ka-
kriko viesnīcā. Anniņa (būtībā Eliza-
bete un ķīniete) vēlas iet pensijā un 
viesnīcu pārdot. Tā atrodas netālu no 
kurzemnieku pieminekļa, nes ienāku-
mus un ir pērkama par vienu miljonu 
ASV dolāru. Būtu vēlams, ja kāds lat-
vietis šo īpašumu iegādātos, tādā veidā 
radot vismaz kādu pastāvīgu latviešu 
klātbūtni salā.

Salidojums noslēdzās Melnakme-
nes Sihorsa viesnīcā ar banketa veida 
vakariņām, kur piedalījās arī Tobago 
Asamblejas ģenerālsekretārs Orvils 
Landens, amatā ievēlēts jau ceturto 
reizi, un sadarbojies ar latviešiem arī 
sen pirms šīs salas visaugstākā amata 
ieņemšanas.

Trešdien, 25.  jūnijā, salidojuma 
dalībnieki uzsāka atceļu uz mītnes ze-
mēm, bet vēl sekoja pārrunas ar Toba-
go asamblejas sabiedrības un kultūras 
darbiniekiem par nākamo projektu, 
mākslas darbu izmaiņu starp Latviju 
un Tobago. No Latvijas puses par šī 
projekta īstenošanu pagaidām rūpēsies 

mākslinieks Guntis Švītiņš un Jelga-
vas dome.

Nedēļu vēlāk, 1. jūlijā, vēl notika 
sanāksme ar Mākslas un daudzkultū-
ru ministru Linkenu Daglasu (Lincoln 
Douglas), kas no G. Geduļa saņēma 
ziņas par kurzemnieku gaitām Tobago 
salā un latviešu salidojumiem.

Ļaudis ir aicināti jau tagad pieteik-
ties uz nākamo salidojumu, kas droši 
vien notiks Jāņu  laikā, 2016.  gadā, 
rakstot salidojuma vadītajam Gunta-
ram Gedulim – guntars.gedulis@mail.
com. Ja no Latvijas vai kādas citas ze-
mes izveidotos palielāka grupa brau-
cēju, nebūtu izslēgta speciāla lidojuma 
organizēšana, piemēram, Rīga – Toba-
go – Rīga.

Visiem labi, visiem labi
Kurzem’s līča maliņā.
Melnas govis, brūnas kazas,
Cūku dīda papagail’s

Guntars Gedulis
Laikrakstam „Latvietis“

Trinidadā un Tobago
Turpinājums no 11. lpp.

kora dziedāšana vienmēr ir bijis veids, 
kā apliecināt savu nacionālo identitāti 
un brīvību. Balvu izveidojusi Vācijas 
kultūras organizācija Interkultur, un 
to piešķīra Pasaules koru padome, ko 
veido atzīti mūzikas eksperti no vairāk 
nekā 80 pasaules valstīm. 

Programmu turpināja ar Saule, 
Pērkons, Daugava, ko gan publika 
un koristi pieprasīja atkārtot. Jo pub-
lika stāvēja kājās igauņu un lietuviešu 
dziesmām, tad, protams, arī šai dzies-
mai nevarēja sēdēt. Dziesmu izvēle 

ņēma klasisku pagriezienu ar Džusepi 
(Guiseppi) Verdi Vergu kori no operas 
Nabuko, ar pūtēju orķestra Rīga pava-
dījumu. Vareni, it sevišķi, kad to dzied 
šāds koris! Atkal pagrieziens, šoreiz 
uz Elgāru (Elgar) Land of Hope and 
Glory. Un vēl viens pakāpiens uz aug-
šu ar amerikāņu tradicionālu dziesmu 
O, happy day. Solo aizraujoši dziedāja 
Valts Vitmans (Walt Whitman junior), 
aicinot publikai dziedāt viņam un ko-
rim līdz – gan koris, gan publika iz-
šūpojās, ar izjūtu sitot plaukstas. Tas 
man atgādināja filmu Sister Act, kurā 
aktrise Vupija Golberga (Whoopy 
Golberg) diriģēja mūķenes, tikai šo-

reiz 15 000 koristi tautas tērpos plus 
vēl vairāku skatītāju. Dīvains, bet 
jautrs paskats. Nez vai Mežaparka es-
trādē ir piedzīvots kas līdzīgs? Jau tu-
vojās pusnakts, un koncerts  beidzās ar 
šīs olimpiādes skaisto himnu My song, 
kuras komponists ir Ēriks Ešenvalds. 
Publika mierīgi atstāja estrādi, bet ko-
risti palika vietā un turpināja dziedāt. 
Varēja saprast, ka viņiem žēl, ka kolo-
sālais koncerts neturpinās. 

Koncertu pārraidīja Latvijas te-
levīzija LTV, kā arī translēja Latvijas 
Radio 3 Klasika.

Rudīte Bērziņa
Laikrakstam „Latvietis“

Pasaules koru olimpiāde Rīgā 
Turpinājums no 8. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 25. jūlijā.
€1 = 1,42890 AUD
€1 = 0,79115 GBP

€1 = 1,57280 NZD
€1 = 1,34400 USD

Adelaidē
Svētdien,  27.  jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 3. aug., plkst. 10.30 dievkal-
pojums. 15. svētdiena pēc Lieldienām.

Brisbanē
Svētdien, 3. aug., plkst. 12.30 Rokdarb-
nieču kopas nodarbības Latviešu namā.
Svētdien,  3.  aug., plkst. 14.30 Bris-
banes Latviešu skoliņa Sauleszaķis 
Latviešu namā. (Datumus un tuvāku 
informāciju sniedz Vita Rieksta 0403 
530 982 vai vrieksta@yahoo.com).
Sestdien,  9.  aug., plkst. 10.00 Saule 
Ltd talka Latviešu namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien,  2.  aug., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien,  9.  aug., plkst. 12.00 filma 
Paralēlā vēsture DV mītnē.
Svētdien, 10. aug., plkst. 15.00 H. Mi-
siņa zālē, Latviešu namā Dziesmo-
ta pēcpusdiena ar Dziesmu svētku 
virsdiriģentu Ivaru Cinkusu.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 3. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums. Ivars Cinkuss un Sandra Bir-
ze muzikāli kuplinās dievkalpojumu.
Svētdien, 3. aug., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 10. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma Silvijas 
Freivertes stāstījums par ceļojumu uz 
Antarktiku un silta zupa.

Pertā
Svētdien,  10.  aug., darbosies Pilso-
nības un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) mobilā pasu stacija.
 

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 3. aug., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Piektdien, 8. aug., plkst. 12.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 9. aug., plkst. 14.00 Sidne-
jas Kino kluba izrādes Latviešu namā. 
Režisores Lūcijas Ločmeles 1988. 
g. spēlfilma Svešais latviešu valodā. 
Tikšanās ar režisori. Plkst. 15.40 – 
2012. g. dokumentālā filma Sniegs lat-
viešu valodā ar angļu subtitriem.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 3. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 3. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 10. aug., dievkalpojums ne-
notiks. Sarīkojums Latviskās tradīci-
jas mūsdienās notiks Latviešu namā 
plkst. 12.00 M. Siliņa zālē.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  7.  aug., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.

Vācijā
Ceturtdien,  31.  jūl., plkst. 19.30 
Christuskirche, Hammerstr 166, Mins-
terē Ozoliņu instrumentālā ansambļa 
koncerts, ieeja bez maksas; busa pie-
tura Metzerstr, busi 1,2,9.

Latvijā
No  26.  jūlija  līdz  3.  aug.  ar plašu 
programmu Rīgā norisināsies Starp-
tautiskais Introvertās mākslas festivāls 
Ad Lucem, piedāvājot apmeklētājiem 

gan unikālus koncertus pilsētas vidē 
un Rīgas koncertzālēs, gan radošās 
darbnīcas kultūras pilī Ziemeļblāzma. 
Informācija www.adlucem.lv
Trešdien, 30. jūl., plkst. 20.00 Introver-
tās mākslas festivāls Ad Lucem aicina 
uz programmu Austrumu horizonts 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Imanta 
Ziedoņa zālē, piedzīvojot Austrumu un 
Rietumu kultūru sastapšanos unikālā un 
pasaulē augstu novērtētā starpkultūru 
mūzikas ansambļa Sarband sniegumā. 
Notikumu papildinās dzejnieka Ulda 
Bērziņa lasījumi no Korāna latviešu va-
lodā, sūfiju dzejas un paša radīti dzejoļi.
Līdz 30. jūlijam latviešu-zviedru fo-
togrāfa Imanta Grosa personālizstāde 
Gadagājumi/Vintages Vīna studijā 
Elizabetes 10, Rīgā.
Līdz  31.  jūl.  Siguldas Mākslu skolā 
Baltais Flīģelis – Gunas Oškalnas-Vē-
jiņas foto izstāde Dejo Vija Vētra.
Piektdien, 1. aug. – 3. aug., fotople-
nērs Ainažos, II daļa. strobist.lv
Līdz 3. augustam LNMM izstāžu zālē 
Arsenāls Torņa ielā 1, Vecrīgā izstāde 
Lauki – RIXC festivāls Māksla+Komu-
nikācija 2014, Rīga – Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2014. gadā programmas 
Force Majeure ietvaros. Tematiskā lī-
nija Izdzīvošanas komplekts.
Sestdien, 9. aug., plkst. 16.00 Carnika-
vas Tautas namā Ozolaine Ulda Siliņa 
atvadu koncerts Vai tādēļ nedziedāšu, 
ka man mice galviņā? Vēl piedalīsies 
dziedoņu ansamblis Cēlāji. U. Siliņš: 
Es pirmajā daļā stāstīšu par jautrāka-
jiem brīžiem manā bērnībā no atmiņu 
krājuma Atskatīties, pasmaidīt. Ja vēl 
kāds klausītājs būs zālē palicis, stāstī-
šu par mīlestības motīvu mūsu t.dz. un 
dziedāšanu vecos laikos un tagad.
Līdz  6.  sept. Romana Sutas un Alek-
sandras Beļcovas muzejā Elizabetes ielā 
57a, dz. 26 (ieeja caur pagalmu, 5. stāvs), 
Rīgā izstāde Jaunā sievišķība.  ■
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