
Lidija uzsvērusi, ka 
savu dzimšanas dienu 
negrib sev, bet Dievam 
un Latvijai. Latvijas un 
Lidijas likteņi ir tik cie-
ši savijušies, ka dzim-
šanas dienā runājam 

par visai Latvijas sabiedrībai nozī-
mīgo.

Jubilāre visas dzīves gaitā iestā-
jusies par patiesību un vārda brīvību. 
Okupācijas apstākļos tā bija nostā-
šanās pret necilvēcību un noziedzī-
gajiem režīmiem. Un viņai nevar 
pārmest subjektīvismu, izceļot vienu 
režīmu. Kad pēc aresta 1983. gadā 
čekisti Lidijai prasīja: vai tiešām 
uzskatāt, ka Latvija okupēta, Lidi-
ja minēja gan komunistisko režīmu, 
kas 1941. gadā toreizējai Pāvilostas 
skolniecei izveda klasesbiedrus, gan 
nacistu režīmu, kas noslepkavoja 

ebreju klasesbiedrus. Šo neizdzēša-
mo nospiedumu dēļ okupācija nebija 
pieņemama. Okupācijas režīmi nesa 
sev līdz arī tādu sāpīgu problēmu kā 
kolaborācija. Okupācijas sekas nevar 
pārvarēt režīmus neizgaismojot un 
neizvērtējot. Ja ar nacistiskā režīma 
izvērtēšanu Latvijā lielā mērā sekmē-
jies – pētītas un izgaismotas pat tādas 
traģiskas lietas kā latviešu līdzdalība 
holokaustā, tad ar komunistiskā oku-
pācijas režīma izvērtēšanu, kurš val-
dījis daudz ilgāku laika periodu un at-
stājis svaigākas tautas atmiņas, gludi 
neiet.

Aktuāli skan L. Lasmanes atzi-
ņa: „..Mums ir jāzina sava pagātne, 
savukārt bez pētniecības pie zinā-
šanām par pagātni tikt nevaram. Pa-
tiesībai ir jānāk gaismā. Lai mēs kā 
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Prezidents apsveic Lidiju Lasmani
Latvijas patriotei, sirdsapziņas lieciniecei 90

Otrdien, 28.  jūlijā, Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis apsveica Li-
diju Lasmani 90. gadadienā, uzsverot, 
ka viņa ir izcils piemērs, kā cauri ļoti 
grūtiem laikiem var saglabāt patriotis-
mu un mīlestību pret savu zemi.

Tikšanās laikā, vēlot veselību un 
izturību arī turpmāk, Valsts prezidents 
pateicās Lidijai Lasmanei par pozitī-
vismu, kas caurvij visu viņas dzīves 

gājumu un visu viņas teikto. Lidija 
Lasmane pauda pārliecību, ka lielākā 
daļa Latvijas cilvēki mīl šo zemi, ko, 
viņasprāt, apliecina valsts lielie noti-
kumi, kuru laikā visspilgtāk izpaužas 
mūsu kopība. Sarunā abi bija vienis-
prātis, ka tieši labā griba un vēlme 
palīdzēt savai zemei ir būtiskākais, lai 
paveiktu lielas lietas.

Sarunā Lidija Lasmane dalījās 

ar savām pārdomām par savu dzīves 
ceļu, kā arī norādīja uz savu satrauku-
mu par atsevišķiem jautājumiem, īpaši 
izceļot jautājumu par cilvēkiem, kuri 
labprātīgi dodas prom no Latvijas la-
bākas dzīves meklējumos. „Man ir žēl, 
ka tas ir iemesls, kāpēc cilvēki pamet 
savas mājas,“ – sacīja Lidija Lasma-

Lidijai Lasmanei – 90
Ritvara Jansona uzruna Lidijas Lasmanes 90 gadu jubilejā

Lidija Lasmane (centrā) savā 90. jubilejā klausās jauniešu kora „Balsis“ priekšnesumu pie Brīvības pieminekļa Rīgā. 
No kreisās ministru prezidente Laimdota Straujuma.
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bet kopīgā tēma ir viena: bez jūsu atbal-
sta mums būtu nesalīdzināmi grūtāk, 
un jūsu nauda nāca tieši pareizā mirklī, 
kad vajadzēja zāles vai apkuri, vai bēr-
niem ziemas apavus, vai skolas piede-
rumus. Citi pievieno fotogrāfijas, kurās 
redzami jauki bērni – Latvijas nākotne, 
kurai tikai uz dažiem gadiņiem vaja-
dzīga palīdzība, lai izaugtu par Latvijai 
uzticīgiem pilsoņiem. DV darbs turpi-
nās, un mīļš, mīļš paldies visiem, kas 
mūs atbalstīja un turpina to darīt.

Gunta R.
18.07.2015.

Laikrakstam „Latvietis“

Liels paldies ziedotājiem
DV Adelaides nodaļa pateicas ziedotājiem
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Ar katru gadu arvien 
vairāk noveco un sarūk 
Adelaides latviešu sa-
biedrība, un līdz ar to 
samazinās arī to tautiešu 
skaits, kas var atsaukties 
uz gadskārtējo lūgumu, 
piedalīties DV ziedoju-

mu vākšanas akcijā. Tādēļ ir sevišķi 
svarīgi pateikties tiem, kas ielūgumu 
neiemet papīrkurvī, bet atver sirdis 
un makus, lai Daugavas Vanagi varē-
tu turpināt savu palīdzības darbu gan 
Austrālijā, gan Latvijā.

Imanta Kronīša dibināto tradīciju, 
ziedotājiem rīkot pateicības brokastis, 
ar prieku turpina viņa pēctece. Sest-
dien, 18. jūlijā, sanāca 26 ziedotāji (no 
69 aicinātām ģimenēm,) lai ieturētu 
brokastis un paklausītos, kā tiek izman-
tota viņu saziedotā nauda. Šogad ade-
laidieši saziedoja $8360, kas ir $1085 
mazāk nekā pagājušā gadā, bet arī zie-
dotāju šogad bija 12 mazāk, nekā pērn. 
Kopīgais izsūtīto lūgumrakstu skaits 
sarucis par 39 vēstulēm – 287 pret 326.

Visi labi saprot, ko nozīmē palīdzī-
ba un atbalsts bijušiem leģionāriem un 
audžubērnu un daudzbērnu ģimenēm, 
taču ne tik skaidri saprotama ir aile 
Bez sadalījuma. Lai izkliedētu ziedo-
tāju varbūtējas aizdomas, ka šo naudu 
varbūt aprij administratīvi izdevumi, 
priekšniece paskaidroja, ka nauda va-

jadzīga, lai apka-
rotu kremļa melīgo 
propagandu pret 
Latviju. Protams, 
mums nav tādi lī-
dzekļi kā viņiem 
(šogad vien jau 
643 miljons eiro 
izdots par meliem), 
tādēļ katrs mums 
ziedotais cents ir 
svarīgs. Līdzek-
ļi tiek izmantoti, 
starp citu, Gunāra 
Astras patiesības 
fondam, Dzintras Gekas filmām un 
grāmatām par Sibīrijas bērniem, Oku-
pācijas muzejam un Vanadzēnu kustī-
bai Latvijā, lai izaudzinātu patriotis-
ku paaudzi, uz kuras balstās Latvijas 
nākotne. Tiek atbalstīti pasākumi, kas 
atbalsta Latvijas valsti un spēcina tautā 
nacionālo pašapziņu, jo bez tās Latvi-
jas valstij ir švakas izredzes pastāvēt. 
Valodas referendums 2012. gadā ir labs 
piemērs. Izglītībai Austrālijā ziedots 
Latviešu skolai, Annas Ziedares Vasa-
ras Vidusskolai un 3x3 saietam.

Ziedotāji varēja apskatīt albumu, 
kurā sakopotas pagājušā gadā no Lat-
vijas saņemtās pateicības vēstules un 
kartiņas. Dažs uzraksta gandrīz vai 
savu dzīves stāstu, cits ar drebelīgu 
roku spējis uzmest tikai pāris vārdus, 

DV Adelaides nodaļas priekšniece Gunta stāsta, kur pa-
liek saziedotā nauda.
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Dziesma mana tu
Tautai un valstij ir nākotne

Šobrīd sabangotajā pasaules telpā, 
kurā sastopamies ar visdažādākajiem 
pārdzīvojumiem, jūlija otrās nedēļas 6 
dienas latviešu tautai un valstij iezīmē-
jās ar īpašu sarīkojumu ciklu, kas notika 
galvaspilsētā Rīgā, – XI Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkiem. Visas 
aprises varēja noskatīties un noklausī-
ties jebkurā pasaules nostūrī, pieslēdzo-
ties smadzeņu tīkliem. Kalna galotnes 
tās sasniedza svētku noslēguma koncer-
tā 12. jūlija vakara stundās Mežaparka 
estrādē. Laiku un vietu tie, kas nevarē-
ja būt koncertu vietās, varēja izvēlēties 
paši, pieslēdzoties tiešraidei Latvijas 
televīzijā vai tās arhīvā uzglabātajiem 
ierakstiem. Dzīvojam brīnumainā laik-
metā, kur tas ir iespējams. Tālāk dažas 
pārdomas par redzēto un dzirdēto vis-
pārējos vilcienos, kas radās darba istabā 
manā smadzeņu un gara pasaulē.

Vispirms, Latvijai ir jauns saim-
nieks. Vīrs ar platmali galvā – valsts 
prezidents Raimonds Vējonis, kas 
redz un zina, ka tautas un valsts nākot-
nes veidotāji būs šie mūsu jaunatnes 
pārstāvji, kas pulcējušies vienuviet, 
lai priecīgām sejām, dzidrām balsīm, 
raitiem soļiem, roku un ķermeņu kus-

tībām piedalītos tautas garīgā manto-
juma cildināšanā un paušanā.

Otrkārt, mums ir veiksmīga sa-
biedriskās sadzīves veidotāju saime – 
uzņēmīgi vecāki, jaunatnes audzinā-
tāji, kultūras darbinieki, jaunu pieeju 
meklētāji, kas spēj un grib darboties, 
lai tauta un valsts dzīvotu saticībā un 
cerībā uz labākiem laikiem. 12. jūlijs 
Mežaparkā estrādē apliecināja, ka tau-
tai un valstij ir nākotne, ka tās pastā-
vēs ne tikai gadus, bet gan gadu simtus 
tāpat kā līdz šim.

Treškārt, mums ir mūsu dziesma, 
mūsu deja, mūsu tēvzemes mīlestība, 
savos daudzējādos izpausmes veidos, 
kas mūs vieno un stiprina grūtos brī-
žos. Mums ir ar tām saistītā matemā-
tika, kura veicina mūsu izdzīvošanas 
iespējas – gudras galvas!

Aizvadītie svētki vairāk kā jeb-
kad agrāk apliecināja, ka, kaut gan 
maza tauta, mēs varam būt stipri, gaiši 
un brīnumaini savas zemes un valsts 
veidotāji un kopēji. Un, kā tādi – ga-
tavoties Latvijas valsts simtgadei 
2018. gada 18. novembrī.

Mārtiņš Štauvers
Laikrakstam „Latvietis“
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tauta attīrītos no okupācijas uzsārņo-
jumiem, ir jānotiek sarunai par pa-
domju laiku, arī par čekas maisiem. 
Šī ilgā neskaidrība un muļļāšanās 
ir bezjēdzīga un nevar turpināties 
bezgalīgi.“ Lidija par šo jautājumu 
var runāt, jo viņas dzīvē bija līdzīgs 
pavērsiens kā Vācijas prezidenta 
Joahima Gaukam. No bijušās repre-
sīvās iestādes upura Lidija kļuva par 
represīvās iestādes – Valsts drošī-
bas komitejas dokumentu pētnieci, 
strādājot Totalitārisma seku doku-
mentēšanas centrā. Tur, sekojot līdzi 
tam kas notiek ar VDK mantojumu, 
varēja secināt, ka vairāk nekā 20 ga-
dus mūsu sabiedrībā diskusija par 
padomju okupācijas periodu ir apro-
bežojusies gandrīz vienīgi ar centie-
niem nosaukt vai nenosaukt padom-
ju represiju un kontroles sistēmas 
zemākā līmeņa – drošības iestāžu 
ziņotāju vārdus. Nav pietiekoši izpē-
tīta un izvērtēta totalitārās sistēmas 
darbība kopumā, skatot Maskavas – 
Rīgas varas mijiedarbību, cilvēku 
darbību dažādos varas un atbildības 
līmeņos. Kopuma izpētes kontekstā 
būtu jādiskutē jautājumi par kolabo-
rāciju, par sabiedrības sadarbošanos 
ar okupācijas varu un pielāgošanos 
tai, Latvijas pamattautības – latviešu 
iesaisti kolaborācijā.

Minētajā Totalitārisma seku do-
kumentēšanas centrā tika konstatēts, 
ka bargajā Staļina laikā, kad Lidija 
pirmoreiz tika tiesāta par nacionālo 
partizānu atbalstīšanā Latvijā, aģenta 
kaujinieka statusā darbojās 64 saver-
vēti kolaboranti – latvieši. Viņu uzde-
vums, tēlojot nacionālos partizānus, 
bija savus līdzcilvēkus arī noslepka-
vot. Taču tajā pašā TSDC, pārlapo-
jot VDK apsūdzēto krimināllietas, 
varēja redzēt, ka ļoti daudzi cilvēki 
notiesāti par atteikšanos strādāt če-
kas interesēs pēc savervēšanas, dro-
šības iestāžu informācijas nodošanu 
pretošanās kustības dalībniekiem. 
Tas bija ne mazāks skaits par minē-
tie 64 aģentiem. Cik konkrēti – tas 
vēl pētāms. Tā kā kategoriski nevar 

teikt, ka latvieši tikai nodeva. Pētāma 
arī VDK atstātā dokumentācija par 
jaunāko okupācijas laiku periodu – 
1970. un 1980. gadiem, kad Lidija par 
vārda un literatūras izplatīšanu tika 
vēl divas reizes tiesāta. Un pretēji 
skeptiķu apgalvojumiem dokumen-
tācija nav mazā, – piemēram, VDK 
elektroniskā datu bāze glabā infor-
māciju par 35 656 personām ar 8 000 
VDK informatoru ziņojumu kopsa-
vilkumiem.

Neizgaismojot okupācijas perio-
dā valdījušo necilvēcīgo sistēmu un 
nerunājot par sāpīgām problēmām, t.
sk., kolaborāciju, nav iespējams 
arī ētiskais piedošanas lūgšanas un 
piedošanas process. Par piedošanu, 
neraugoties uz oponentu domām, 
Lidija ir vairākkārt publiski uzstāju-
sies. Pagātnes, t.sk., sadarbošanās ar 
okupācijas režīmu, izvērtēšana sek-
mīgāk ļautu sabiedrībai virzīties uz 
nākotni, vēl un vēlreiz neatgriežoties 
pie neizrunātu jautājumu risināšanas 
sabiedriskās intereses saasinājuma 
mirkļos.

Lidija Lasmane iestājas arī par 
piemiņas saglabāšanu. Nobeigumā, 
kā Saeimas deputāts, uzsvēršu arī 
to, ka Lidijas un Latvijas valsts vie-
doklis Stūra mājas jautājumā sakrīt. 
Okupācijas muzeju uz Stūra māju 
pārcelt nevajag. Jāturpina Okupācijas 
muzeja un piebūves – Nākotnes nama 
projekts Latviešu strēlnieku lauku-
mā.

Ritvars Jansons

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„...un jūs atzīsit pa-

tiesību, un patiesība da-
rīs jūs brīvus“ (Jņ 8:32). 
Šo pazīstamo tekstu 
dzirdējām Lidijas Las-
manes 90 gadu jubile-

ju svinībās. Mūsu cīņa par brīvību ir 
reizē bijusi cīņa par patiesību. Gan par 
garīgo patiesību, gan par laicīgo patie-
sību. Diemžēl, citējot latviešu klasiku: 
„Vēl cīņa nav galā un nebeigsies. Tev, 
Lāčplēsi, Spīdola palīgā ies!“

Šādas domas nāca prātā, skato-
ties 1988. gada rokoperas Lāčplēsis 
ierakstu, un salīdzinot ar citas paau-
dzes dziedātāju teikto par savu dalī-
bu 2013./2014. gada rokoperas jaunās 
izrādēs un par Lāčplēša turpinošo no-
zīmi. Lāčplēsis nav zaudējis savu ak-
tualitāti – Pumpurs, Rainis, Zālīte..., 
1888., 1905., 1988.,...

Kas ir patiesība? Tā ir vairāk nekā 
vienkāršs faktu savirknējums. Mums 
ir pazīstamas dažu labu Krievijas 
draugu publikācijas ar faktu savirknē-
jumiem, kas centās pierādīt, ka Latvija 
nebija okupēta. Kad Latvijas Okupāci-
jas muzejs apgalvo, ka tomēr bija oku-
pācija, tad Krievijas draugi to apsaukā 
par manipulēšanu ar faktiem. Šodien 
Krievija jau ir pierādījusi, ka fakti tai 
netraucē izveidot labu stāstu, un ja to 
atkārto pietiekami skaļi un pārlieci-
noši, tad pat tautu Rietumos var, ja ne 
pārliecināt, tad vismaz likt tai apšaubīt 
citas, Krievijai nelabvēlīgas versijas.

Tāpēc ir likumsakarīgi, ka Krie-
vija trešdien uzlika veto Apvienoto 
nāciju Drošības padomes rezolūcijai 
izveidot starptautisku tribunālu iz-
meklēt Austrumukrainā 2014. gadā 
Malaizijas lidfirmas pasažieru lidma-
šīnas notriekšanu. Jo kamēr atsevišķas 
valstis apgalvo, ka Krievija un tās sa-
biedrotie teroristi ir vainīgi lidmašīnas 
notriekšanā, tad var vienkārši palaist 
citu stāstu, bet starptautisks tribunāls 
tomēr nes mazliet lielāku svaru.

Cik tuvu patiesībai spēsim piekļūt? 
Mēs nebūsim patiešām brīvi, kamēr 
neatklāsim pilnu patiesību par sevi – 
arī par kolaboracionismu ar abām 
okupācijas varām. Liekas, ka Latvija 
ir spējusi sasniegt neapskaužamu re-
kordu neizdarībā patiesības atklāšanā.

...un jūs atzīsit patiesību... – lus-
trācija – nenotiks Latvijā tuvākajā nā-
kotnē. Un tas atstāj plašu cilvēku loku 
aizdomu ēnā. Bieži, noteikti, nepelnīti. 
Bet, ja jautājam – kam tas izdevīgi, tad 
rodas divas atbildes. Pirmkārt, pro-
tams, paši vainīgie nevēlas tikt celti 
gaismā. Bet, otrkārt, mūsu valsts ne-
labvēļi priecājas par to, ka plaša aiz-
domu ēnā vēl arvien pārklāj veselu 
sabiedrības slāni.

...un patiesība darīs jūs brīvus.
Kad?... Spīdola, nāc palīgā!

GN

Lidijai Lasmanei – 90
Turpinājums no 1. lpp.

Ritvars Jansons „Stūra mājas“ pagalmā.
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Ritvars Jansons „Stūra mājas“ pagal-
mā.
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LAAJ skolotāju konference „Dzintaros“
Iedvesmosim, aizrausim un būsim reāli! 

Konference notika no 10. –12. jū-
lijam. Piedalījās 13 skolotāji: Karīna 
Jaunalksne (Melburnas Latviešu vi-
dusskola); Līga Dārziņa, Marija Šev-
čenko, Zelma Dumpe (Daugavas skola 
Melburnā); Valdis Krādziņš (Sidnejas 
Latviešu biedrības pamatskola); Ive-
ta Leitase, Ļena Rumpe, Dace Freija, 
Mārīte Rumpe, Inese Laine (Adelaides 
Latviešu skola); Daina Grosa (LAAJ); 
Zinta Ozoliņa, Lilita Daenke (AZVV), 
kā arī divi vieslektori Andra Zommere 
no ASV un Arnis Gross no Melburnas.

Konferenci atklāja Daina  Grosa, 
LAAJ skolu nozares vadītāja. Viņa 
pasniedza īsu pārskatu par pieejamo 
palīdzību mūsu skolām no Latvijas 
valsts. Vispirms par latviešu skolām 
Daina Grosa teica, ka nemācam tikai 
valodu, bet cenšamies iesēt latvietības 
sēklu. Mums ir jābūt reāliem un jāmā-
ca vairākos līmeņos klasē. Vajag siste-
mātisku pieeju. Mums vajag veicināt 
lasītprasmi. Par to, ka Latvijas valsts 
atbalsta izglītību un kultūru ārzemēs, 
D. Grosa paskaidroja, ka līdzekļus ad-
ministrē Latviešu valodas aģentūra. 
Kanādas, ASV un Austrālijas latviešu 
skolām 2015. gadā ir atvēlēts 13 500 
eiro un Eiropas latviešu skolām 31 500 
eiro. Pieteikties esot viegli un izpil-
dāmās formas nav sarežģītas. Skolām 
aģentūra sūta mācību un metodiskos 
līdzekļus, vārdnīcas un daiļliteratūru, 
tā sagatavo un izdod mācību un meto-
diskos līdzekļus, organizē tikšanās un 
seminārus, kā arī ierosina apbalvot lat-
viešu diasporas izglītības darbiniekus. 
Kultūras ministrija atbalsta dziesmu 
un deju svētku tradīcijas, kā arī nodro-
šina Latvijas profesionālās kultūras un 
mākslas pieejamību diasporas centros. 
Ar šo finansējumu atbalstīta Jaunā Rī-
gas teātra aktieru viesošanās Austrāli-
jā šogad jūnijā un jūlijā. Latviešu va-
lodas aģentūras vietne tīmeklī ir www.
maciunmacies.valoda.lv. Tā ir bagātī-
ga mājas lapa skolām, kas ir piemērota 
arī pieaugušajiem. Arī veselas grāma-
tas ir pieejamas šinī vietnē. Ir daudz 
videoresursu, piemēram Viņš, viņa, 
valodiņa (7.-12. klasei), stāsti, ekskur-
sijas pa Rīgu, intervijas ar slavenībām, 
arī par tautas tradīcijām. ALA tīmek-
lī var atrast vietnē www.alausa.org. 
Ņūdžersijas Latviešu skolas vēstures 
skolotājs Mārtiņš Putenis ir izveidojis 
interesantu vēstures programmu http://
www.alausa.org/lv/alas-nozares/iz-
glitibas-nozare/macibu-viela-un-pa-
raugstundas/, bērnu žurnāls Mazput-
niņš ir atrodams www.mazputnins.lv 
un ir arī www.pasakas.net.

Sekoja skolu pārskati. Pārzine 
Līga  Dārziņa stāstīja par Daugavas 
skolu Melburnā, kurā ir 47 bērni 10 
klasēs. Viņi daudz lieto planšetes da-
torus. Skolotāja Karīna  Jaunalksne 
stāstīja par Melburnas Latviešu vidus-

skolu, kurā piedalās 13 bērni. Visi labi 
runā latviski. Neesot programmas, bet 
apskatās, kas jauniešus interesē. Iveta 
Leitase stāstīja par Adelaides Latvie-
šu skolu, kurā kopā ir 45 bērni un 9 
skolotāji. Jāņos bijis liels skaits bērnu 
Dzintaru īpašumā, ko rīkoja skola un 
Jaunatnes dienu komiteja. Skolai ir 
krekli Mūsu skola, jūsu skola. Ir uzstā-
dīts 1,60m augsts Brīvības piemineklis 
skolā un ir prezidentu galerija, kur arī 
ir redzams prezidents Raimonds Vē-
jonis. Ar Dienvidaustrālijas valdības 
līdzekļiem ir nopirkti divi jauni tele-
vizori un planšetdatori. Skolai ir viens 
tālmācības skolēns no Jaunzēlandes. 
Daudzi materiāli ir pieejami elektro-
niskā formātā skolas mājas lapā. Katru 
gadu skolai ir jauna tēma.

Vasaras vidusskolas vadītāja Lilita 
Daenke stāstīja, ka šogad janvārī skolā 
bija 45 bērnu un 5. klasē 7-8. Ieskaitot 
visu saimi, sanāca ap 100 dalībnieku. 
Stundas notiek no rīta. Māca valo-
du, vēsturi, ģeogrāfiju, sportu, teātri, 
drāmu un folkloru. Valdis  Krādziņš 
stāstīja par Sidnejas Latviešu biedrības 
pamatskolu, ko vada Daiva Tuktēna. 
Skolā ir 38 bērni un 6 skolotāji, kā arī 
4 skolotāju palīgi. Finansiālais atbalsts 
nāk no valdības, kā arī ziedotāja no 
Grieķijas. Naudu vēl pelna no pusdie-
nām un plānots, ka 22. augustā notiks 
viktorīna, kas arī tiek rīkota līdzekļu 
vākšanas nolūkos. Skolā māca valodu, 
vēsturi, ģeogrāfiju un dziedāšanu. Sko-
la tagad nopietni atsākusi tautas dejas. 
Kultūras dienās skola uzstājās ar Bur-
vis no Oza zemes un ar tautas dejām.

Andra Zommere, ALA Izglītības 
nozares vadītāja pasniedza referātu 
par Valodas līmeņu pārbaudījumiem: 
ceļvedis mācību programmai. Viņa ik-
dienā ir pārzine ASV katoļu skolā Ka-
lamazoo. Andra vadītā izglītības noza-
re cieši sadarbojas arī ar PBLA. ASV 
darbojas 20 latviešu skolas. Ir divas 
vasaras vidusskolas un 18 pamatskolas 
vai bērnu dārzi. Viņa paskaidroja, ka 

latviešu valoda var būt dzimtā  valo-
da, ko apgūst no dzimšanas gan mājās, 
gan sabiedrībā, gan ģimenē, gan vidē. 
Tā var būt mantojuma valoda: imig-
rantu pēcteči, kas dzimuši ārpus valsts, 
apgūst vispirms vecāku dzimto valodu 
un to runā mājās un sabiedrībā līdz 
skolas vecumam. Skolā aizejot, bērni 
apgūst mītnes zemes valodu. Lēnām 
mītnes zemes valoda kļūst dominan-
ta, situācijas dēļ. Mantojuma valoda 
saistās arī ar emocijām. Mums ir emo-
cionāla saite ar latviešu valodu. Sveš-
valoda ir valoda, kuru nerunā mītnes 
zemē, bet ko apgūst mācoties skolā. 

Eiropas valodas portfeļa nozīme 
Eiropas Savienība ir izstrādājusi stan-
dartizētus līmeņus, ko izmanto dažā-
dās valstīs, mācoties svešvalodas. Var 
lietot informējošā jomā, kad persona 
pārceļas darba nolūkos uz citu valsti, 
un viņam tādēļ ir jāsasniedz zināms 
standarts svešvalodas zināšanās. To 
var arī lietot pedagoģiskā jomā, lai 
uzzinātu kādu standartu skolēns ir sa-
sniedzis mācību iestādē. Sasniedzot 
zināmu līmeni valodas prasmē, var 
saņemt EVP valodu pasi. A1 līmeni 
var sasniegt iesācējs vienu gadu mā-
coties intensīvos kursos universitātē, 
vai arī šo līmeni var arī apgūt bērni, 
mācoties valodu bērniem piemērotā 
līmenī. ASV vasaras vidusskolās (pie-
mēram Garezerā) 10% no bērniem ir 
sasnieguši B1 līmeni. C1 līmeņa sa-
sniedzējs var strādāt kā tulks. Līmeņu 
sasniegšanā tiek vērtētas klausīšanās, 
lasīt-, rakstīt- un runātprasmes. Ir A1, 
A2, B1, B2, C1 un C2 līmeņi. Andra 
Zommere arī parādīja ALA izveidotas 
viegli saprotamas skolēnu liecības, kas 
ir izveidotas tā, lai skolotājiem, skolē-
niem un vecākiem, būtu viegli saprast, 
ko skolēns ir iemācījies zināmā līmenī.

Sekojas Jeļenas Rumpes skaidro-
jums par Adelaides Latviešu skolas 
eksperimentālās latviešu valodas kā 
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Svētdien, 12.  jūlijs. 
Pulkstenis rāda 7. stun-
du pēc pusdienas. Es 
sēžu Mežaparka estrādē 
11. rindā no skatuves uz 
9. sēdekļa un gaidu, kad 
sāksies 11. Bērnu Dzies-

mu un deju svētku Noslēguma koncerts.
Nekad neesmu sēdējis tik labā vietā, 

kas sagādāta ar radu laipno roku. Ir tik 
daudz atmiņu. Mans pirmais Dziesmu 
svētku koncerts Mežaparkā. Gorbuno-
va runa un atgādinājums, ka pirmdien 
ir atkal jābūt visiem uz strīpas. Mana 
tikšanās ar Imantu Ziedoni. Mēs esam 
pazīstami kopš viņa viesošanās Sidne-
jā. „Sveiks, Imant!“ es viņam uzsaucu. 
„Maza pasaule,“ Imants atbild. Mēs sa-
sveicināmies un ejam katrs uz savu pusi.

Man aiz muguras atskan:„OHO!“ 
Saucēja ir kāda dāma. Pārmetošs ska-

tiens. Es saprotu, ka esmu pārāk fami-
liāri uzrunājis Latvijas ievērojamāko 
dzejnieku. Un tad vēl viens elpu aiz-
raujošs notikums: dāmu labierīcībām 
izsludināta sanitārā diena! Vai tiem 
sludinātājiem ir viss mājās?!

Estrāde ir gandrīz pilna ar dziedā-
tājiem, bet vēl nāk un nāk. Ja uzziņām 
var ticēt, dziedātāju ir 12 500 no 330 ko-
riem. Tas ir neticams, bet neapstrīdams 
skaitlis. Bez dziedoņiem piedalās orķes-
tranti, dejotāji, kopā ar administratīvo 
personāžu 30 000. Kur vēl pasaulē kaut 
kas tāds ir redzams? Un emocijas ņem 
virsroku – lepnums, aizkustinājums, 
jā, arī aizkustinājums, vismaz man. 
Mums, latviešiem, ir ar ko lepoties.

Koncerts nepieviļ. Dziesmas skan 
labi. Ir daudz solo dziedājumu. Dalību 
ņem arī orķestranti, tautdejnieki – īsts 
šurum-burums, bet skaists.

Par sinhronizētu kustību gādā spe-
ciāls diriģents – ir gan Meksikas vilnis 
un vēl daudz kas acij tīkams, ko es, 
diemžēl, nemāku aprakstīt.

Dzied tautasdziesmas, dzied kom-
ponētās dziesmas, autori ir mans ie-
precēts rads Valts Pūce, sen neredzē-
ta paziņa Lolita Ritmane, Raimonds 
Pauls u.c. Protams, neiztrūkstoša ir 
Mārtiņa Brauna Saule, Pērkons, Dau-
gava, ko uz kora pieprasījumu atkārto.

Atceros, ka pirms dziesma tika 
uzņemta Dziesmu svētku dzelzs re-
pertuārā, Mārtiņš to nospēlēja mums, 
sidnejiešiem, uz klavierēm.

Koncerts beidzas ar Renāra 
Kaupēra (Prāta Vētra) Mana dziesma. 
Koncerts ir beidzies. Mēs ceļamies un 
ejam, lai no rīta atkal būtu uz strīpas.

Uldis Siliņš
Laikrakstam „Latvietis“

otrās valodas mācību programmu. 
Viņa ir ALS pirmsskolas – sākum-
skolas skolotāja. Kad sākās darbs pie 
programmām, saprata, ka skolai būtu 
vēlams:
1) Izstrādāt skolas vārdiņus (piem., 

mans pirmais 100, 400, 1000) at-
bilstoši skolas redzējumam;

2) Izstrādāt programmas, kuru pamat-
principiem seko visa skola un kas:
a) ir pietiekoši interesantas bēr-

niem,
b) ir vairākos līmeņos
c) no kurām ir izņemts viss liekais,
d) apmierina vecāku prasības,
e) ir pietiekoši vienkāršas skolotā-

jiem.
3) Iepazīstināt katru skolotāju ar sko-

las programmām, kā tās darbojas, 
kā gatavot materiālus stundai, kur 
ņemt paraugus uzdevumiem u.tml.
Lietojot dažādas tēmas program-

mā māca vārdus, lietvārdu locījumus, 
daudzskaitli un teikuma uzbūvi. Šīs 
programmas ir viens no ceļiem, kas 
var palīdzēt mazām skolām ar dažā-
diem valodu līmeņiem, mainīgu bērnu 
sastāvu un skaitu, nonākt pie viena re-
zultāta, iepriekšminētā EVP A1 līme-
ņa sasniegšanas.

Pēc tam Andra Zommere sniedza 
uzrunu Lasītprieks! Veicināt neat-
karību valodas mācībā pamatskolas 
klasēs. Skolās ir dažāda veida bērni – 
lingvistiķis, vizuālists, matemātiķis, 
mūziķis, aktīvais, dabas bērni, sabied-

riskais un vieninieks. Bērniem ir da-
žādi valodas līmeņi. ASV skolās pie-
kopj Pieci (Daily five) mācību veidu, 
kas ilgst pusstundu pa dienu. Bērns 
pēta vārdus; lasa vienatnē; klausās, ko 
cits lasa; lasa kopā ar citu un raksta.

Pēdējo priekšlasījumu pasnie-
dza Arnis  Gross: Kas jauns lietot-
nēs – izmantosim iPads lietderīgi 
klasēs. A. Gross izklāstīja, kādas 
maiņas ir notikušas tehnoloģijās kopš 
prof. Dunsdorfs iebrauca Austrālijā 
ar 1927. gada rakstāmmašīnu. 60 ga-
dus vēlāk lietoja datorus, 2007. gadā 
parādījās viedtālruņi ar e-pasta iespē-
jām, 2010. gadā planšetdatori (tablet 
computers), 2012. gadā Google Glass, 
2015. gadā Apple Watch (arī ar latviešu 
burtiem). Teksta tulkošana jau notiek 
starp latviešu, angļu, krievu, vācu, 
franču un lietuviešu valodām. Vēl gai-
dām latviešu balss atpazīšanu. Līvu 
valodu arī var izmantot mobilajās ie-
rīcēs. Lietotne Bitsboard ir atrodama 
iPad un iPhone ierīcēs. Bitsboardā ir 
ātri izveidoti vingrinājumi ar tekstu, 
balsi un bildi. Ar lejupraidnēm (pod-
casts) var klausīties Latvijas radio un 
SBS Latviešu stundu. Ir izveidotas 
vairākas latviešu valodas lietotnes: 
Lociņš (darbības vārdu vingrinājumi), 
Latvian Nouns (lietvārdiem deklinā-
cijas), Latvian Verbs (darbības vār-
diem konjugācijas) un Vārdenīte, kur 
ir atrodami latviešu novadu vārdi. 
Melburnas bibliotēkas 19 000 kartiņu 
kartotēka tagad ir digitalizēta un var 
atrast grāmatas pēc tēmām. Latvijas 
laikraksti – Diena, Latvijas avīze un 

citas ir digitalizētas. Televīzija ir pie-
ejama TV Play, video You Tube, radio 
ar Tuneln. Mūziku var atrast iTunes, 
Spotify, Soundhound un Shazam. Kar-
tes ir atrodamas Google maps (Stre-
etview). Jāņos parādījās jauna spēlīte, 
viktorīna viedtālruņos un planšetēs: 
Kas? Kas? Ko? Jānis Rainis kādreiz 
teica „Pastāvēs, kas pārvērtīsies“; Ar-
nis Gross tagad saka „Pastāvēs, kas 
digitalizēsies“. Vairāk informācija par 
lietotnēm pieejama: lietotnes.lv

Vakarā skolotāji piedalījās drau-
dzīgā konkurencē viktorīnas spēlītē 
Kas? Kas? Ko? un pēc tam vairākas 
stundas vēl dziedāja latviešu tautas 
dziesmas.

Referāti bija ļoti informatīvi. Daina 
Grosa bija atvedusi no Latvijas sūtītās 
mācību grāmatas, ko izstādīja uz grā-
matu galda. Zinta Ozoliņa gatavoja vi-
sus ēdienus izsalkušajiem skolotājiem. 
Dzintaros laiks bija ļoti auksts, pūta 
brāzmains vējš un lija lietus. Atšķirībā 
no vasaras, kad zāle bija izkaltusi, ta-
gad ziemā viss ir zaļš un košāks.

Valdis Krādziņš
Laikrakstam „Latvietis“

LAAJ skolotāju konference
Turpinājums no 4. lpp.

Skolotāju konference.
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Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki
Pārdomas

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $41.
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Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju 
svētki notiek katrus 
piecus gadus, un ir krā-
sains, jautrs un mīļš 
piedzīvojums. Šoreiz šie 

svētki notika jau vienpadsmito reizi, 
un ilga no 6.-12. jūlijam. Veselu nedē-
ļu Rīgas ielas bija izrotātas ar XI Lat-
vijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku simboliku. Ielās varēja sastapt 
krāsainos apģērbos koordinētas gru-
piņas, tautas tērpos ģērbtus bērnus un 
jauniešus, kā arī gar acīm žilba košas 
oranžas krāsas Kāruma somiņas, ko 
rīkotāji bija sagādājuši katram svētku 
dalībniekam.

Es, Ronans un Finn bijām pir-
mie dalībnieki no Austrālijas, kuri 
piedalījās Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos. Mēs bijām 
pārstāvji no Melburnas bērnu un 
jauniešu koriem. Mēs nebijām vie-
nīgie no ārvalstīm, bet vienīgie, kuri 
dziedāja pilnu programmu. Dziesmu 
svētkiem bija daudz gatavošanās. 
Bija grūti, bet tomēr vērts ieguldīt 
laiku, mēģinot dziesmas, tādēļ, ka 
beigu rezultāts dziesmu svētkos bija 
ļoti iespaidīgs.

Ekstrēmi laika apstākļi šajos 
svētkos nav nekas jauns. Mums šo-
reiz gadījās lietus un aukstums. 
Lietus stipri lija mēģinājumu laikā, 
un tas padarīja tos mazliet drūmus. 
Mēģinājumi bija divas ar pusi dienas, 

un trešās dienas 
vakarā bija ģene-
r ā lmēģ ināju ms, 
kuru cilvēki jau 
apmeklēja ar ie-
gādātām biļetēm. 
Ceturtās dienas 
rītā bija paredzēts 
svētku gājiens un 
vakarā Noslēgu-
ma koncerts.

Varu teikt, ka 
mēģinājumi bija 
ļoti grūti. Bija agri 
jāceļas un ar pār-
pildītiem tramva-
jiem bija jābrauc 
uz Mežaparku. 
Sešas stundas 
dziedāt nav viegli, 
bet ar saldu našķu 
palīdzību to izdarījām.

Ja neesat vēl līdz šim dzirdējuši 
par bērnu masveida ģībšanu ģene-
rālmēģinājuma laikā – šī iemesla dēļ 
koncerts tika pārtraukts pusceļā. No 
lielās slodzes un maz ēdiena daži 
noģība. Viņiem atskrēja palīdzī-
ba – viss bija kārtībā. Pēc vairākām 
minūtēm tie daži sāka kļūt par vai-
rākiem desmitiem. Ar mums neviens 
neaprunājās, un bērniem bija pani-
kas lēkmes, redzot kas ar apkārtē-
jiem notiek. Man arī uznāca panikas 
lēkme.

Ņemot vērā notikušo ģenerālmē-
ģinājumā, Latvijas Izglītības ministre 
nakts vidū pieņēma lēmumu atcelt 
svētku gājienu nākamajā rītā. Gājiens 
bija atcelts oficiāli, bet deju kolektīvi, 
kori un orķestri drīkstēja iet neoficiāli. 
Gājiens bija izpostīts. Toties Noslēgu-
ma koncerts ritēja raiti ar daudz entu-
ziasma. Renārs Kaupers ar kori dzie-
dāja pēdējo dziesmu Mana Dziesma. 
Tas bija ļoti aizkustinoši, visi ieslēdza 
telefonu lampiņas, un skats bija ļoti 
skaists.

Dienu pirms sākās mēģinājumi, 
mums visiem Austrālijas pārstāvjiem 
bija intervija ar Latvijas radio 1 raidī-
jumam Monopols. Bija bailīgi sākumā, 
bet beigās viss sanāca labi. Šo intervi-

ju vēl arvien var noklausīties LR1 mā-
jaslapā internetā. Vēl šajos svētkos es 
apmeklēju Deju lielkoncertu un Kokļu 
mūzikas koncertu. Es arī iepirkos Vēr-
manes dārzā Dziesmu svētku tirdziņā 
un tur satiku savu klasesbiedreni In-
grīdu.

Ja jums rodas iespēja piedalīties 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos, ļoti iesaku to izmantot – 
gan kā skatītājam vai dalībniekam. Tas 
tiešām bija kaut kas īpašs!

Kaija Lārmane
Melburnas Latviešu skolas 

„Daugava“ 7. klase
Laikrakstam „Latvietis“

Mani dziesmu svētku iespaidi
Austrālijas dalībniece par skolu jaunatnes svētkiem

Kaija mēģinājuma laikā.
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Jaunieši svētku atklāšanā. No kreisās: 
Ronans, Finns, Kaija.
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Kaija ar svētku simboliku.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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2015. gada 12.  jūlijā Rīgas Evaņģēliskās 
draudzes dievkalpojumā Latvijas Apvienotā 
metodistu baznīcā Akas ielā 13, kurā kalpoja 
prāvests Klāvs Bērziņš un mācītāja Ieva Pu-
riņa, dievlūdzēju vidū bija arī divi mācītāji no 
Austrālijas: Melburnas Latviešu evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs Dainis  Mar-

kovskis un Kvīnslandes draudzes mācītāja Brigita Saiva.
Šī metodistu baznīca, kuru saviem dievkalpojumiem 

izmanto Rīgas Evaņģēliskā draudze, ir īpaši nozīmīga 
abām mācītājām, jo tur pēc 20 gadu pārtraukuma pirmo 
reizi uz Latvijas zemes atkal ordinēja sievieti – Brigitu 
Saivu – 2013. gadā, bet 9 mēnešus vēlāk – Ievu Puriņu.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Sabiedrības integrācijas fonda 
vadībā biedrība Eiropas Latviešu ap-
vienība, sadarbībā ar Latviešu nacio-
nālo Padomi Lielbritānijā un Skrundas 
novada domi, šovasar īsteno Latvijas 
valsts budžeta finansētās programmas 
Ārpusskolas pasākumu programmas. 
Vasaras nometnes Latvijas un di-
asporas bērniem nometni diasporas 
un Latvijas bērniem Eiropas Vasaras 
Skola 2015.

Eiropas Vasaras Skola (EVS) ir pa-
pildinājums Eiropas latviešu diasporas 
svētdienas skolu programmai, un tai ir 
36 gadu ilga darba tradīcijas Eiropā. 
EVS Kopš 1992. gada nometnes notiek 
Latvijā, un tajās piedalās arī bērni no 
Latvijas.

2015. gads ir divdesmitais gads pēc 
kārtas, kad nometne notiek tikai Lat-
vijā.

Šajā vasarā nometnē kopumā pie-
dalīsies 60 bērni no vairākām valstīm: 
Latvijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Vā-
cijas, Zviedrijas, Francijas, Spānijas, 
Beļģijas un pat no Austrālijas. Nomet-
ne notiks Skrundas novada Rudbāržu 
ciema internātpamatskolas telpās no 
š.g. 27. jūlija līdz 9. augustam. Prog-
rammā Latvijas vēstures, folkloras un 
latviešu valodas nodarbības latviskā 
vidē, radošie atpūtas pasākumi, sports, 
ekskursijas.

EVS no 2012. gada, sadarbībā ar 
Latvijas Neredzīgo biedrību, uzņem 4 
biedrības deleģētus dalībniekus kopā 

ar viņu asistentiem. Šis projekts izrā-
dījās ļoti veiksmīgs. Nometnē šie bērni 
iegūst jaunas zināšanas un draugus ār-
pus viņu ierastās vides. Šāds projekts 
dod arī iespēju EVS dalībniekiem sa-
prast un iemācīties, kā mēs, redzīgie 
varam palīdzēt integrēt cilvēkus ar 
īpašām vajadzībām un nenoliedzami, 
pats svarīgākais, – iegūt jaunus drau-
gus. 

Dace  Ali  šogad astoto gadu pēc 
kārtas ir nometnes sirds, prāts un 
sirdsapziņa. Saistība ar EVS sākusies 
gados, kad pati vadījusi Londonas Lat-
viešu skolu. Ar vairāk nekā 10 gadu 
pieredzi EVS pasākumos, arī šogad 
medmāsas un tautas deju skolotājas 
pienākumus veiks Paulīne  Bjukane-
na (Buchanan), Santa Zaula – dzie-
dāšanas skolotāja, rotu kalšanas amatu 
mācīs Ilze Ķībure no Liepājas, latvie-
šu valodas nodarbības vadīs skolotāja 
Baiba Lāma (Liepājas 10. vidusskola), 
novada kultūrvēsturi stāstīs skolotājs 
Aldis  Zalgauckis (Skrundas vidus-
skola), ar novada folkloru iepazīstinās 
vietējie etnogrāfiskie kolektīvi. 

Brīvprātīgie skolotāju un vadītā-
jas palīgi būs vairāki pilngadīgie EVS 
dalībnieki no Latvijas, Lielbritānijas, 
Kanādas un Austrālijas. Zīmīgi, ka pa-
teicoties tiešai EVS ietekmei, vadībai 
ir zināmi seši latviešu izcelsmes jau-
nieši Anglijā, kuri pēdējos gados, pēc 
skolas pabeigšanas, starplaikā starp 
skolu un augstāko mācību iestādi, iz-

vēlas vismaz gadu pastrādāt Latvijā. 
Lai arī skaits ir neliels, tomēr jāsecina, 
ka nometnes pieredze šai izvēlei ir no-
teicošais faktors.

EVS uztverē ir ļoti būtiski, ka bēr-
ni paši atrod savu Latviju. Šogad prog-
rammu papildinās vairāki interaktīvi 
izziņas pasākumi kā sadarbība ar vie-
tējo folkloras kopu; tematiska ekskur-
sija par Hercoga Jēkaba laiku novadā 
un Liepājas apmeklējums, ar mērķi 
ielūkoties dažu profesiju noslēpumos; 
arheoloģisko atradumu apskate ar ie-
spēju pašiem pataustīt vēsturiskus 
priekšmetus – saktas, kara cirvjus un 
varbūt arī skatīt padomju laika liecības 
Skrundas kara pilsētiņā.

Dace Pāvula
„EVS 2015“ projekta vadītāja

Rīgā, 2015. gada 27. jūlijā

Papildus informācija: http://www.
eiropasvasarasskola.net/

Red. No Austrālijas piedālās: au-
dzinātāji – Oskars Graudiņš, Tālis 
Švarcs un Emīls Baumanis; audzēk-
ņi – Kaija un Ronans Lārmaņi.

https://www.youtube.com/
watch?v=KL2dePdM_ pY

http://www.president.lv/pk/con-
tent/?cat_id=601&type=image&i-
d=3474&page=1&pos=1

Eiropas Vasaras skolas 2015
Šogad notiks Skrundas novada Rudbāržu ciemā

Tiekas četri LELBĀL garīdznieki
Rīgā viesojas divi mācītāji no Austrālijas

No kreisās: Māc. Dainis Markovskis, māc. Ieva Puriņa, 
prāv. Klāvs Bērziņš, māc. Brigita Saiva.
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ne. Valsts prezidents piekrita, ka tas 
ir process, kuram jāmeklē risinājumi, 
veicinot valsts attīstību un piedāvājot 
dzīves apstākļus, kas ir konkurētspējī-
gi. Lidija Lasmane, stāstot par jaunībā 
pieredzēto, uzsvēra, cik rūgti izjutusi 
Latvijas brīvvalsts laikā paveiktā un 

uzceltā sagraušanu. Runājot par šī brī-
ža situāciju, viņa uzsvēra, ka Latvijas 
tauta vēlējās savu valsti un to ir ieguvu-
si, tas, viņasprāt, ir pierādījums, ka bez 
ideāliem dzīvot nedrīkst. „Manas lai-
mīgās dienas bija barikāžu laiks, kurā 
piedzīvotais un redzētais manī radīja 
patiesu laimes sajūtu,“ – sacīja jubilāre.

Sarunas noslēgumā abas puses bija 
vienisprātis: „Latvijai nekad nav gājis 

tik labi, kā šodien. Beidzot mūsu val-
stī notiekošais ir no mums pašiem at-
karīgs un mēs paši lemjam par sevi.“ 
Lidija Lasmane piebilda, ka viņai ir 
īpašs prieks par to, ka latviešos jopro-
jām vitāli dzīva ir labestība, kas mums 
palīdzēs veidot savu valsti par vietu ko 
mīlam.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Prezidents apsveic L. Lasmani
Turpinājums no 1. lpp.
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Pirmajā sestdienā 
pēc Jāņiem – 27.  jū-
nijā Pasaules latviešu 
mākslas centra gale-
rijā Cēsīs atklāja otro 
diasporas izstādi, ko 
veido jaunākie dāvinā-
jumi. Tā vismaz vēsta 

daži laikraksti. Par to, kas šoreiz iz-
stādīts, izstādes anotācija klusē – tā 
joprojām aicina iepazīties ar Gerdas 
Rozes, Māra Raudziņa un citu māks-
linieku darbiem, ko galerija ieguvu-
si agrāk un ko skatījām veselu gadu 
Cēsīs.

Pēc maniem aprēķiniem jaunajā 
izstādē izlikti 25 autori – no Lielbritā-
nijas vienīgi Laimonis Mieriņš, citi no 
Austrālijas, ASV un Kanādas.

Ekspozīcija iznākusi ļoti iespai-
dīga un pārliecinoša. No vienas pu-
ses, autori pārstāvēti ar vairākiem 
darbiem un tādēļ nerada sadrumsta-
lotības iespaidu. Un, ja arī kādam ir 
tikai viens opuss, tad lielākoties tas ir 
augstā mākslinieciskā līmenī. Seviš-
ķi iepriecinoši, ka daļa mākslinieku 
veikuma Latvijā nav iepriekš redzē-
ta, piemēram, Veltas Dzirnes, Jāņa 
Šenberga, Rutas Smilškalns, Imanta 
Lapiņa, Ineses Birstiņas un dažu citu 
darbi.

No otras puses, izstādei smagsvars 
ir divi jauni (blakus trešajam, kas pa-
licis zālē no iepriekšējā gada) tēlnieka 
Jāņa Mintika (ASV) skulpturālie vei-
dojumi. To monumentalitāte un vē-
rienīgums paceļ kopējo izstādes vēr-
tību latiņu. Telpu piestrāvo grandiozs 
mākslinieka iekšējais spēks un domā-
šanas dziļums. Tas galerijai ir ārkārtī-
gi vērtīgs guvums.

Tikpat nozīmīgs ir Ritas Grendzes 
(ASV) 2013. gada tapušais veltījums 
Luīzei, kurā ir tuvu pie simts dažāda 
apjoma metāla sašķeltas un atkal sa-
vienotas sfēras (bumbas), nobērtas uz 
grīdas, liekot padomāt, ko mākslinie-
ce grib pavēstīt. Gadu vecāka ir Ginta 
Grīnberga (ASV) skulptūra Drauds 
(angļu variantā – Saber Rattler), ko 
veido atrasti metāla priekšmeti un de-
taļas. Kopā salikti jaunā kombinācijā, 
tie runā par sociāli nozīmīgu tēmu – 
naidīgu, militāri noskaņotu cilvēku 
draudiem sabiedrībai, valstīm, pat 
cilvēcei kopumā. Kompozīcija ir vien-
kārša, bet izteiksmīga, detaļās precīza. 
Veiksmīgs ir arī apgaismojums – ēnas 
uz sienas darbam piedod idejiskās aso-
ciācijas.

Ievērojams ir Annas An-
nuss-Hāgenas (ASV) dāvinājums – 
trīs darbi, kuri arī bieži darināti no 
dažādiem priekšmetiem. Šīs kolāžas 
metālā ir daudznozīmīgas, piesaista ar 
domas asumu un jūtīgo attieksmi pret 
pasauli. Māksliniece pievērš arīdzan 
uzmanību krāsai, kas papildina tēla 

lasījumu. Viņai tikpat svarīgs ir rāmis, 
kas turpina darba pamatideju.

Turpretim Zanes Treimanes 
(ASV) veidojumi kokā ir dekora-
tīvi skaisti, asprātīgi, kompozīcijā 
sarežģīti, parasti vienā tonalitātē. 
Gluži pretējs ir Intas Goddard (Aus-
trālija) darbs Mazas podziņas – ne 
piespraušanai (2007), kas izceļas ar 
minimālistisku formu, skaidrību un 
precizitāti. Ļoti izteiksmīgs ir vieg-
lais tonējums. Ar atrastiem priekšme-
tiem strādā arī Inese Birstiņa (ASV), 
piedodot tiem jaunu jēgu. Diptihu 
Pāris. II (1999) veido asamblāža un 
fotogrāfija. Krista Svalbonas (ASV) 
galerijai atvēlējusi keramikas darbu 
Pagātnes analīze (2007), kurā būtis-
kas ir daudznozīmīgas detaļas un iz-
pildījums.

Vienīgā foto māksliniece izstādē 
ir Ivonne Vāra (Vaar, Kanāda). Viņa 
uzdāvinājusi galerijai tos attēlus, ar 
kuriem viņa ieguvusi atzinību pasau-
les foto vēsturē – gandrīz vai mistiskas 
gaismas apspīdētos pilsētas arhitektū-
ras ritmus, kur kā neparasts elements 
ielaužas daba un cilvēks. Viņai ir sva-
rīgas detaļas.

Neskartā daba ir Daces Birkhans 
(Kanāda) eļļas gleznas Purvs centrā. 
Velta Dzirne (Kanāda) mūsu priekšā 
atklāj sievietes pasauli – ļoti maigu, 
trauslu, reizē spēcīgu, bieži dekoratīvi 
krāšņu un harmonisku.

Gleznieciski izteiksmīgs ir Iman-
ta Lapiņa (Kanāda) Drēzdenes tepi-
ķis (2012). Emociju un tēlu pārpilni ir 
Lidijas Dombrovskas-Larsenas (Aus-
trālija) 2006. gadā gleznotie Plūdi un 
trīs gadu jaunākais Vulkāns, kas ap-
liecina mākslinieces spēcīgo iekšējo 
enerģiju un gaišo pasaules uztveri.

Marka Rotko glezniecības iespai-
dus varam atrast Marka J. Barena 
(ASV) darbā Tēli uz sienas (1997) un 
Visvalža Reinholda (Kanāda) Ausmā, 
kas izceļas ar maigo kolorītu, izteik-
tām faktūrām un vienkāršību, kā arī 
iekšēju monumentālismu. Ar triju 
toņu krāsu laukumu atturīgo elegan-
ci un līgano, rāmo ritmu, kas piedod 

iekšēju spēku, izceļas Haralda Norī-
ša (Austrālija) akrila gleznojums In-
gress 1 (2003). 

Rutas Smilškalns (ASV) Spo-
les (2005) pievelk ar jūtīgo krāsu pie-
lietojumu un mierīgiem ritmiem. Kaut 
arī Dagmāras Igales (ASV) abstraktās 
gleznas ir nelielas, taču to krāsu jūtī-
gajos kārtojumos un ritmos paslēpts 
liels garīgais spēks, kas izpleš fizis-
kos izmērus. Darbos valda siltie toņi 
un apcerīga harmonija. Krāsu saskaņa 
nomierina un dod pat siltu garīgu vel-
dzējumu.

Bet Juris Aleksandrs Kaķis (ASV) 

Māra Branča skatījums
Izstāde ir lieliska!

 
Turpinājums 9. lpp.

Izstādes kopskats.
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Haralds Norītis.
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Rita Grendze. „Luizei“. 2013.
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Cik es sevi atceros, tik viņu esmu 
apbrīnojusi un vēlējusies satikt. Un tā 
diena pienāca. Stalta, spēcīga un jop-
rojām skaista. Brīdis ar Thai chi, ci 
gun un indiešu dejas sajūtu. Vija Vētra 
un viņas padomi.

„Vienmēr turiet mugurkaulu tais-
ni, jo tā ir jūsu ass, ja salieksieties uz 
priekšu, pasliktināsies gremošana, 
elpa kļūs sekla. Mēs esam duāli, viņa 
saka. No vidukļa uz leju mēs piederam 
zemei, no vidukļa uz augšu – Dievam. 
Katra rokas kustība ir jāpavada ar 
skatienu, pretējā gadījumā tās ir tuk-
šas kustības vai sudmaliņas. Jūs, kad 
liekat krūzi ar medu uz galda, to arī 
pavadāt ar skatienu, jo citādi varat ne-
jauši netrāpīt uz galda.“

„Elpošana ir pats galvenais. Vien-
mēr sekojiet savai elpai, kas ikdienā 
kļūst aizvien seklāka. Atceraties katru 
dienu dziļi ieelpot – īpaši no rītiem un 
vakaros. Bez ēdiena cilvēks var nodzī-
vot ilgi, bet ūdens mazāk, bet bez elpo-
šanas gandrīz nemaz.“

Vija atcerējās, kā 19 gadu vecumā 
Vīnē pēc uzlidojuma kara laikā viņu 
apraka pagrabā zem mājas drupām, un 
viņa nekad neaizmirsīs to brīdi, kad 
viņu izraka. Debesis un pirmā ieelpa 
viņai paliks atmiņā uz mūžu.

Balanss, kustību koordinācija, 
indiešu dievību pozu izskaidrojumi, 
zilbju izskaidrojumi, lotosa zieds, kai-
las pēdas, izteiksmīgas acis un stāsto-
šas rokas – tas viss man paliks atmiņā 
saistībā ar šo apbrīnojamo sievieti.

Grūti noticēt, ka man priekšā stāv 
cilvēks, kas pēc astoņiem gadiem svi-
nēs apaļus simts. Šāda vitalitāte un 
enerģija ir raksturīga jauniem cilvē-
kiem un daļai cilvēku brieduma gados. 

Latviešu valoda Vijai ir perfekta. 
Ne miņas no akcenta un svešās into-
nācijas, kas raksturīga ārzemju latvie-
šiem.

Dace Pūce
2015. gada 11. jūlijā

Laikrakstam „Latvietis“

spridzina krāsas, tās uzšķaidīdams vai 
ļaujot tām brīvi tecēt pa gleznas virs-
mu. Krāsu priekam ļaujas arīdzan Val-
da Ostreihere (Oestreicher) (Kanāda), 
bet krāsas viņa ar apdomu kārto, strā-
dājot pie savām klusajām dabām. Tām 
piemīt estētiska elegance un iekšēja 
harmonija.

Vēl gleznas dāvinājusi Valda Zo-
bens un Andris Leimanis (abi Kanā-
da).

Dzīvespriecīgi ir Mārtiņa Gaujas 
(Austrālija) krāsu zīmējumi – koši, 
dekoratīvi, dzīvi apliecinoši. Pilns tra-
ģisma ir veltījums Jānim Pauļukam – 
stāsts par radoši dedzīga cilvēka dzī-
ves dramatismu.

Latvijā maz zināma ir Jāņa Šen-
berga daiļrade, turpretim Austrālijā 
viņš ir viens no iecienītākajiem lat-
viešu izcelsmes māksliniekiem, kurš 
bieži strādā ar lielām formām, tādēļ 
ir patīkami Cēsīs sastapties ar viņa 
1997. gadā tapušo veltījumu Melbur-
nai, celtnēm un dažādām konstruk-
cijām pieblīvētu modernās pasaules 
skatījumu.

Turpretim Laimoņa Mieriņa 
(Lielbritānija) daiļradi labi pazīst 
dzimtenē. Ja pirmajā izstādē pagāju-
šajā gadā Cēsīs iepazināmies ar viņa 
abstraktajām gleznām, tad šoreiz 
eksponēti vairākos periodos zīmētie 
sieviešu akti. Tie apliecina viņa zī-
mētāja meistarību, kas atgādina par 
Anrī Matisa (Henri Matisse) līniju 
tvirtumu.

Pasaules Latviešu mākslas savie-
nība ir uzsākusi Latvijai ļoti vērtīgu 

darbu – savākt 
latviešu diaspo-
ras gleznas, gra-
fikas, skulptūras, 
fotogrāfijas un 
citus mākslas vei-
dus Cēsīs. Latvi-
jas Nacionālais 
mākslas muzejs 
glabā lielisku di-
asporas kolekciju, 
taču tajā trūkst 
ļoti daudzu autoru 
daiļdarbu. Iegādei 
naudas tam trūkst. 
Jādomā, ka tad, 
kad paveikta būs 
arī Cēsu galerijas 
jeb izstāžu zāles 
otrā kārta, pienāks 
diena, kad Pasaules Latviešu mākslas 
savienība ne tikai aicinās ziedot, bet 
arī pati varēs pirkt, uzsāks arīdzan 
pētniecisko darbu.

Tajā pat laikā Pasaules Latviešu 
mākslas savienības mājas lapā – vis-
maz es neatradu – trūkst ziņu kā par 
iepriekšējo, tā par šo izstādi (ir tikai 
par centra atklāšanu Cēsīs). Varbūt 
kur citur atrodama informācija? Ar 
to gribu teikt, ka nepietiek, ka izstāžu 
zāli atver un sarīko kādu darbu ko-
lekcijas skati. Jārūpējas par to, lai šo 
lielisko izstāžu zāli zinātu arī citviet 
Latvijā, citādāk Cēsīs, ja pavaicājam 
garāmgājējiem turpat netālu no gale-
rijas par tās atrašanos, maz kuri zina, 
kur to meklēt. Diasporas mākslas iz-
stāžu zāle jāieved Latvijas kultūras 
un mākslas dzīves apritē. Bez tā tās 
pastāvēšana notiek tukšgaitā – sevi 
apmierinām ar paveikto, uzsitam sev 

uz pleca, sak, lūk, cik mēs esam lieli 
malači! Taču tālāk? Tagad vismaz pa-
vasara, vasaras un rudens mēnešos ir 
zāles uzraudze, kura atver galeriju un 
aizslēdz pēc noteiktām stundām.

Cēsīs ir mākslas vēsturnieki, kuri 
varētu palīdzēt. Varbūt jāsameklē 
kāds students Latvijas Mākslas aka-
dēmijā, kurš studē un ar laiku pār-
ņemtu rokās šo darbu, ja neatrodas 
piemērots cilvēks no diasporas? Te 
varētu lieti derēt kāda stipendija, kas 
finansē jauna cilvēka studijas un saga-
tavo profesionālam darbam ar diaspo-
ras mākslu.

Pieņemu, ka šāds stāvoklis ir pār-
ejoša parādība – patlaban dienas kār-
tībā ir ēkas otrās kārtas remonts un 
kolekcijas glabātavas izbūve, taču par 
nākotni jādomā jau tagad.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Laimonis Mieriņš.
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Vija Vētra Mazirbē
Pārdomas pēc lekcijas

No kreisās: Vija Vētra, Dace Pūce.
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10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2015. gada 31. jūlijā

Atzīmējot Latvijas 
pirmo prezidentūru Ei-
ropas Savienības Pado-
mē, jūnija beigās Bri-
selē norisinājās Eiropas 
Latviešu kultūras svētki 
(ELKS). Eiropas Latvie-

šu apvienības rīkotie svētki četru die-
nu garumā pulcēja Latvijas kultūras 
patriotus no 13 dažādām Eiropas val-
stīm, tajā skaitā arī no Latvijas, un ci-
tām pasaules daļām. Vairāk nekā 800 
dalībnieku iepazīstināja Beļģijas gal-
vaspilsētas iedzīvotājus un viesus ar 
mūsu tautas kultūras vērtībām, parā-
dot unikālās latviešu dziesmu un deju 
svētku tradīcijas. Briseles ielas pulsēja 
no latviešu valodas, mūzikas skaņām 
un deju soļiem. Tās ņirbēja latviešu 
krāšņo tautas tērpu krāsās un uzplau-
ka Jāņu zāļu un ziedu vainadziņu jūrā. 
Tonedēļ Eiropas Latviešu kultūras 
svētki tika atzīti par vienu no pieciem 
svarīgākajiem notikumiem Briselē.

Latviešiem dziesma un deja ir sava 
veida filozofija un dzīvesveids. Tie ir 
ļoti nozīmīgi nacionālās identitātes 
simboli latvisko tradīciju kopšanā un 
saglabāšanā. Par to liecina arī fakts, ka 
latvietis, lai kur arī plašajos pasaules 
ceļos nebūtu aizklīdis un jaunu māj-
vietu sev radis, kādā brīdī sāk meklēt 
līdzīgi domājošos, lai, kopā sanākot, 
izteiktu savu nacionālo pašapaziņu ar 
latviešu dziesmu vārdiem, tautas deju 
soļiem un folkloras tradīcijām. Ar šo 
kultūras mantojumu tiek stiprināta 
sava izcelsme, kā arī popularizēts Lat-
vijas vārds pasaulē. Šī ir tā mīlestība, 
kas vieno visu tautu. ELKS dati to ap-
stiprina: uz Briseli bija atbraukuši 19 
kori, 14 deju grupas un 5 folkloras ko-
pas no Eiropas malu malām.

Tradīcijas turpinājums jeb 
veca dziesma jaunās skaņās

Eiropas Latviešu kultūras svēt-
ku aizsākumi meklējami jau drīz pēc 
2. Pasaules kara bēgļu nometnēs Eiro-
pā kā dažādi sadziedāšanās sarīkoju-
mi. Zaudējuši savu zemi un valsti, lat-

vieši vēlējās kā tauta sanākt kopā, lai 
gūtu mierinājumu un spēku, kaut tikai 
uz dažām dienām, radot pašiem savu 
Latviju. Zīmīgi, ka tajās pilsētās, kur 
trimdas gados notika Dziesmusvētki, 
latvieši kļuva atpazīstami kā tauta. 
Laikā no 1946. līdz 1948. gadam no-
tika 13 dziesmu dienas Vācijā un Aus-
trijā. Vēlāk tās pārtapa par Vispārē-
jiem Eiropas Latviešu dziesmu un deju 
svētkiem dažādās Eiropas pilsētās. 
Kopā ir bijuši seši šādi svētki. Pirmie 
notika 1964. gadā Hamburgā, Vācijā, 
bet pēdējie 1989. gadā Helsingborgā – 
Zviedrijā. Līdz ar radušos iespēju brīvi 
apmeklēt Vispārējos latviešu dziesmu 
un deju svētkus Latvijā, Eiropā izvei-
dotā tradīcija aprāvās.

Tagad, pēc 26 gadu garumā ietu-
rētas pauzes, kuras laikā lielā pasaule 
ir pienākusi tuvu klāt un kļuvusi par 
globālu ciemu bez robežām, ir izvei-
dojusies jauna situācija – ļoti daudz 
latviešu izceļo. Latviešu skaits diaspo-
rā pieņem arvien lielākus apjomus, un 
ārzemēs dzīvojošie kļūst teju vai par 
Latvijas piekto reģionu. Mēs esam 
visur. Visdažādāko iemeslu dēļ. Taču 
mūsu saknes paliek un ir ar mums 
vienmēr un visur. Štutgartes latviešu 
deju kopas Trejdeksnītis dejotājs Pē-
teris Puķīte tā arī saka: „No saknēm 
nekur neaizbēgsi. Lai cik izkaisīti, lat-
vieši spēj solidarizēties kopīgam labu-
mam. Tādēļ arī man bija liels prieks 
piedalīties svētkos Briselē. Atdzīvināt 
to nemieru kājās no vidusskolas un 
studiju sākuma gadiem, biedroties ar 
pārējiem un dot savu pienesumu, kas 
kopumā dod enerģiju tālāk un atgādi-
na par savu senču zemi.“ Vācijā Pēte-
ris dzīvo jau gandrīz divus gadus un 
uz deju mēģinājumiem Štutgartē mēro 
150 kilometrus.

Līdzīgi kā pagātnē, arī mūsdienās, 
visur ārzemēs, kur ir latviešu kopie-
nas, ir arī kultūras dzīve. Latviešu 
kopienas vieno iespēja dziedāt koros, 
piedalīties deju kopās, teātra un fol-
kloras grupās. Šobrīd Rietumeiropā ir 
apmēram 25 kori, 15 deju kopas, vai-

rāki teātri un folkloras kopas. Tāpēc 
latviešu kopā sanākšana Eiropā atkal 
kļūst aktuāla un iegūst jaunu nozīmi.

Tādējādi šā gada jūnijā notikušie 
ELKS Briselē bija kā jaunas elpas ie-
pūšana senas tradīcijas atjaunošanā. 
Šis vērienīgākais Eiropas latviešu di-
asporas kopienu projekts deva iespēja 
ārpus Latvijas dzīvojošajiem latvie-
šiem satikties, izveidot kontaktus un 
iemācīties sadarboties. Dažu dalībnie-
ku satikšanās bija jo sevišķi īpašas un 
aizkustinošas: Briselē pēc daudziem 
gadiem satikās gan cilvēki no viena 
pagasta, gan skolas un studiju biedri, 
kā arī pirmās mīlestības, kurus dzīve 
ir aizvedusi katru uz savu valsti. Pie-
mēram, viņš tagad dejo Norvēģijā, bet 
viņa – dzied Vācijā.

Visticamāk šovasar Briselē kopā 
sanākušie latvieši, satiekoties, sadzie-
doties, sadejojot, parādot sevi viens 
otram un pasaulei, sāka rakstīt jaunu 
svētku vēsturi.

Mežaparka vietā Briseles 
avēnija

Eiropas latviešu svētku ietvaros 
Briselē varēja baudīt bagātīgu kultū-
ras programmu: diasporas un Latvijas 
kolektīvi sniedza koncertus ES insti-
tūcijās un dažādās publiskās vietās, 
teātra izrādes gan bērniem, gan pieau-
gušajiem, kamermūzikas un dzejas sa-
rīkojumus, fotogrāfiju izstādi. Notika 
latviešu amatnieku meistarklases un 
lekcijas, amatnieku un ražotāju tirdzi-
ņi.

Sākotnēji ieplānotais kopīgais svēt-
ku gājiens izpalika. Tomēr dalībnieki, 
līdzīgi kā dodoties uz Mežaparka Lielo 
estrādi, paši apvienojās vairāk vai ma-
zāk kuplākās grupiņās un, tērpušies 
krāšņajos tautas tērpos, ar dziesmu uz 
lūpām, priecīgā noskaņojumā ieplūda 
Briseles ielās. Redzot šos, uzmanību 
piesaistošos, latviešus, ne viens vien 
pilsētnieks un viesis tvēra pēc kame-
ras un gribēja kopā nofotografēties. 

Eiropas latviešu tikšanās dziesmā un dejā Briselē
Latviešiem dziesma un deja ir sava veida filozofija un dzīvesveids

 
Turpinājums 11. lpp.

Eiropas Latviešu kultūras svētki Briselē.
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Smaidīja visi – kā tie, kas ielās pār-
steigti un ziņkāri vēroja notiekošo, tā 
arī paši gājēji.

Svētku kulminācijas pasākums 
bija dziesmu un deju brīvdabas Liel-
koncerts. Tas notika pašā Briseles sir-
dī – vienā no centrālajiem laukumiem 
Place de l’Albertine starp karaļa pili 
un vecpilsētu, un atrodas pavisam ne-
tālu no Centrālās stacijas. Visas dienas 
garumā tika slēgta viena no noslogo-
tākajām centrālajām ielām. Svētku 
dalībnieku sniegumu vēroja vairāki 
tūkstoši skatītāju. Viņu vidū bija gan 
latvieši, gan vietējie briselieši, kā arī 
tūristi.

Krāšņais un dinamiskais Lielkon-
certa repertuārs bija veidots atbilsto-
ši Latvijas Dziesmu un deju svētku 
tradīcijām. Kopkoris izdziedāja Jāņu 
dziesmas un citas vairāk vai mazāk 
populāras tautas dziesmas, kā arī tos 
iemīļotos skaņdarbus, bez kuriem 
nav iedomājama neviena latviešu 
koru sadziedāšanās: Mārtiņa Brauna 
Saule, Pērkons, Daugava, Jāzepa Vī-
tola Gaismas pils, Raimonda Tigula 
Lec, saulīte un noslēgumā Pūt, vējiņi! 
Dziesmas mijās ar folkloras kopu dzie-
dājumiem un dejām – latviešu tautas 
tradicionālajām, skatuves dejām un 
mūsdienīgām horeogrāfijām. Sevišķi 
skaļas gaviļu ovācijas saņēma bērnu 
priekšnesumi.

Paši svētku dalībnieki katru vaka-
ru pulcējās ELKS saietu namā – klu-
bā La Tentation. Tur tika baudīti gan 
latviskie ēdieni kā ķilavmaizītes un 
aukstā zupa, gan latviskā mūziku un 
danči kopā ar Imanta Ziedoņa fonda 
Viegli, Raxtu Raxti, Kokļu Zaptes, As-
tro’n’out, Austrumkalns un DaGamba 
mūziķiem.
Štutgartes deju kopas 
„Trejdeksnītis“ dalībnieku 
svētku emocijas

No Vācijā dzīvojošajiem latvie-
šiem uz Briseli bija ieradušies trīs kori 
no Berlīnes, Frankfurtes un Štutgartes, 
kā arī divas tautas deju kopas no Mins-
teres un Štutgartes. „Savos nu jau trīs 
ar pusi pastāvēšanas gados esam snie-
guši vairāk nekā 20 koncertus, pieda-
lījušies dažāda mēroga internacionā-

los festivālos un 
svētkos, kā arī bi-
jām aizbraukuši uz 
XXV Dziesmu un 
XV Deju svētkiem 
Rīgā 2013. gadā,“ 
stāsta Štutgartes 
deju kopas Trej-
deksnītis dibinā-
tāja un vadītāja 
Laura  Putāne. 
„Lielais gaidīša-
nas prieks un ga-
tavošanās Briseles 
braucienam ilga 
mēnešiem, bet pa-
šas svētku dienas bija tik īsas, ka aiz-
lidoja vēja spārniem – tikai pāris mē-
ģinājumu un tad jau visu koru un deju 
grupu kopkoncerts,“ savos iespaidos 
dalās gados jaunā vadītāja. „Taču tik 
intensīvi izdzīvotas dienas un tikšanās 
notiek samērā reti. Ir neaprakstāmi 
sajust, ka tu esi viena daļa no ārzemēs 
dzīvojošās lielās latviešu kopības. Un 
ne tikai esi, bet vari ar visiem kopā to 
arī izdzīvot – dejot plecu pie pleca, 
pirms uzstāšanās visiem kopā dalīt 
lampu drudzi, vienam otru uzmundri-
nāt, atbalstīt un beigās vēl vienoties 
kopējā dziesmā, kas uzdzen zosādu un 
acīs ierieš aizkustinājuma asaras. To 
vajadzētu piedzīvot katram. Esmu ļoti 
priecīga, lepna, piepildīta un pateicī-
ga, ka mēs drīkstējām šajos svētkos 
būt un piedalīties,“ turpina Laura.

Trīs stundu garajā ELKS kā Latvi-
jas prezidentūras noslēdzošajā pasāku-
mā, ļaujoties publiskam sentimentam, 
ne viens vien sajuta kaklā sakāpjam to 
smeldzīgo kamolu, kas acīm liek kļūt 
miklām. „Tas bija iespaidīgi, koncerta 
beigās stāvēt skatuves priekšā un ska-
tītāju acīs redzēt asaras. Tad es vai-
rāk sāku saprast, cik ļoti svarīgs šāds 
pasākums ir latviešiem. Arī tiem, kuri 
tur vairs nedzīvo. Man šī bija pilnīgi 
jauna pieredze. Neko tādu iepriekš 
nebiju redzējusi, jo Vācijā nekā tāda 
nav,“ savas pārdomas par piedzīvoto 
atklāj svētku dalībniece vāciete Stefa-
nie Thüringer, un dara to pārsteidzoši 
labā latviešu valodā. Latviešu tautas 
dejas viņa iepazina pirms 12 gadiem, 
kad apmaiņas programmas ietvaros 
bija aizbraukusi uz Latviju. Pusgadu 
viņa dejoja arī kādā latviešu tautas 
deju kolektīvā, ar kuru piedalījās Ma-

donas skatē. Sāku-
mā Stefanie neko 
par tautas dejām 
negribēja dzirdēt, 
jo Vācijā tās uz-
skata par garlaicī-
gām. Tomēr pamē-
ģinot, bija pozitīvi 
pārsteigta, un arī 
mūzika viņai pati-
ka. Taču visvairāk 
viņa priecājās par 
kolektīvā iepazī-
tajiem cilvēkiem. 
Tagad, latviski 
runājošā vācie-

te, jau divus gadus kopā ar savu lat-
viešu draugu Kristapu  Ķerķi dejo 
Štutgartes Trejdeksnītī. Pēc Briseles 
brauciena abi ļoti vēlas piedalīties 
arī Dziesmu un Deju svētkos Latvijā 
2018. gadā. No Aiviekstes nākušajam 
Kristapam jau ir skolas laiku Dziesmu 
svētku pieredze. Šobrīd jau četrarpus 
gadus viņš dzīvo Vācijā. „Emocijas, 
ko izjutu svētku laikā, kad koncertā 
aplaudē skatītāju tūkstoši, ir grūti iz-
teikt vārdos. Reizēm ikdienā pēc darba 
ir grūti piespiesties aizbraukt uz mē-
ģinājumu, gribas mest visu pie malas. 
Bet, piedzīvojot ko tādu, redzu, ka ir 
vērts. Tas pacilā ar dubultsparu, un 
ir neatsverama pieredze, ko vajadzētu 
katram piedzīvot. Satikt tik daudz lat-
viešus, būt latviskajā vidē, dziesmās 
un dejās, bija ļoti skaisti, bet arī grūti, 
jo „velk“ uz mājām.“

Līdzīgi domā arī dejotājs Kārlis 
Jurjāns: „Esmu novērojis, ka, jo ilgāk 
esi ārpus Latvijas, jo lielākas ilgas 
pēc mājām. Tāpēc, lai mazinātu izsal-
kumu pēc tēvzemes, tiek ņemta dalība 
deju kolektīvā. Ja deja izdodas, prieks 
ir neaprakstāms, un, ja vēl blakus ir 
latvieši – tas ir izcili pavadīts laiks. 
Atmiņas par naudu nenopirksi,“ uz-
skata Kārlis, kurš Vācijā dzīvo četrus 
gadus. „Kopības sajūta Briselē man 
bija lielāka nekā Dziesmu un Deju 
svētkos Latvijā. Abi ir skaisti svētki, 
tikai šoreiz es tos izjutu savādāk,“ 
stāsta bijušais rīdzinieks. Kā lielākā 
daļa latviešu, savas dejotāja gaitas 
viņš uzsāka bērnībā. Kā svētku trūku-
mu Kārlis min organizatoriskās lietas: 
„Es vēlējos vairāk kārtības. Nepatika, 
ka dalībniekiem netika dota iespēja 
skatīties koncertu uz lielā ekrāna aiz 
skatuves. Sanāca tā – svētki bija svētki 
visiem citiem, bet dalībniekiem nācās 
dirnēt aiz skatuves pie tualetēm. Tāpat 
nepatika, ka dalībniekiem pašiem bija 
jāmaksā gan dalības maksa, gan uztu-
rēšanās un ceļa izdevumi.“

Edgar Oelke pats sevi apzīmē kā 
eiropieti. Viņa tēvs ir pusvācietis – 
puslatvietis, bet mamma – puslatviete 
un puskrieviete. „Es nejūtos nevienai 
nacionalitātei piesaistīts. Man tas nav 
būtiski, dažreiz to izjūtu pat kā apgrū-
tinājumu. Man ir svarīgi konkrētie 
cilvēki. Latvija un Vācija man patīk 

Tikšanās dziesmā un dejā
Turpinājums no 10. lpp.

 
Turpinājums 12. lpp.

Štutgartes deju kopa „Trejdeksnītis“.
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Eiropas Latviešu kultūras svētki Briselē.
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12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2015. gada 31. jūlijā

vienlīdz labi. Latviešu ciešā saikne ar 
viņu kultūru ir reta un skaista parādī-
ba. Daudzo dziedātāju un deju grupu 
kopā sanākšana no dažādajām zemēm 
atstāja uz mani spēcīgu iespaidu. Kaut 
arī organizatoriskajos jautājumos 
būtu vajadzīgi uzlabojumi, Briseles 
pasākums man ļoti patika.“

Jau pusgadu Trejdeksnīša vidū ir 
kāda ģimene, kas vēl pirms diviem ga-
diem dzīvoja Īrijā. Arī tur viņi dejoja 
latviešu tautas dejas un ar deju kopu 
Karbunkulis piedalījās pēdējos Dzies-
mu un deju svētkos Latvijā. Mamma – 
Karīna  Ziegler stāsta: „Dejošana, 
kopīgie mēģinājumi un koncerti ļauj 
mums neaizmirst savu latvisko pie-
derību, kā arī dod prieku un līdzsva-
ru ikdienas dzīvē. „Trejdeksnītī“ mūs 
vieno viena valoda, mīlestība uz deju 
un humora izjūta. Dejot mums nozīmē 
dzīvot un elpot. Priecājos, ka arī mans 
vīrs un nu jau arī lielā meita Laura, 
kurai ir 14 gadi, dejo. Kā mammai 
man ir svarīgi un ļoti patīkami vērot, 
ka meita – visjaunākā „Trejdeksnīša“ 
dalībniece – aizraujās ar dejošanu, un 
kā pēc katras uzstāšanās viņai aug pa-
šapziņa, un viņa priecājas par izlek-
tajiem deju soļiem.“ Karīna ar meitu 
Lauru Latvijā nedzīvo piecus gadus, 
bet vīrs Ilvars jau vairāk nekā 10 ga-
dus. „Uz Briseli braukt pieteicāmies, 
jo tas šķita labs mērķis, interesants pa-
sākums, kā arī iespēja parādīt citiem, 
ko tad nu esam iemācījušies. Sākumā 
pat neiedomājos, ka šie svētki būs tik 
grandiozi! Tur aizbraucot sapratu, ka 
katra sviedru lāsīte bija tā vērta. Svēt-
ku laikā es uzņēmu ļoti daudz pozitī-
vās emocijas un enerģijas turpmāka-
jai darbībai. Tāpēc ļoti vēlos, lai šiem 
svētkiem būtu arī drīzs turpinājums!“

Karīnas vīrs, Ilvars Gailāns, vēl 
piemitina: „Man sen nebija bijušas 
tādas sajūtas, kad dejo, un no saviļņo-
juma gribas smaidīt. Kā latvietim man 
šie svētki nozīmēja daudz – parādīt 
Eiropai to, ko mēs protam, cik skaisti 
mēs esam un kāda mums ir kultūra.“

Savukārt mazā Laura godīgi at-
zīstas, ka svētdienas rītā pēc visiem 
mēģinājumiem un koncerta esot sāpē-
jušas kājas, tomēr: „...es biju ļoti lepna 
un priecīga, ka svētkos piedalījos. Līdz 
šim tautas dejas nebiju dejojusi, tāpēc 
šie kultūras svētki bija mans pirmais, 
īstais koncerts. Man ļoti patika kā iz-
skatījās, kad visi dejotāji dejoja tautas 
tērpos. Arī „afterparty“ baigi patika. 
Tagad ar prieku gaidu nākamos svēt-
kus.“

„Briseles svētki bija iespēja pre-
zentēt Latviju Eiropā, satikties ar ci-
tiem latviešiem, iegūt jaunus draugus 
un atgūt piederības sajūtu savai val-
stij. Ar sirdi varējām sajust latviešu 
dziesmu un deju maģisko spēku lat-
vietības lepnuma stiprināšanā,“ savu 
redzējumu pauž Ginta Jelinska, kura 
kopā ar savu draugu Raiti  Āboliņu 

un brāli Kristapu  Garklāvu pirms 
pusotra gada sāka dejot Štutgartes 
Trejdeksnītī. Pirms tam Latvijā viņi 
nebija dejojuši. „Vācijā sākām dejot, 
jo vēlējāmies komunicēt ar latviešiem. 
Tāpat dejošana ir lieliska iespēja kopt 
latviskās tradīcijas un saglabāt saik-
ni ar dzimteni. Mums patīk dejot, un 
piedalīšanās Eiropas latviešu kultū-
ras svētkos mums sniedza lielu emo-
ciju pieplūdumu un nebijušas sajūtas. 
Bija patīkami sajust, ka visi latvieši 
bija vienoti gan dejā, gan dziesmā. 
Arī kā kolektīvs mēs kļuvām vieno-
tāki, un beidzot sajutāmies kā viens 
vesels,“ visi trīs ir vienisprātis. „Uz 
Briseli braucām arī tāpēc, lai sajus-
tu Dziesmusvētku gaisotni. Mums tas 
bija kā ģenerālmēģinājums lielajiem 
Dziesmusvētkiem 2018. gadā, kuros 
arī ceram piedalīties. Vislielākais pal-
dies mums jāsaka mūsu superīgajai 
kolektīva vadītājai Laurai Putānei, 
kurai bija daudz spēka, enerģijas un 
izturības, vadot un atbalstot katru no 
mums.“

Arī Gita  Zemberga nekad ie-
priekš nav nedz dejojusi deju kolek-
tīvā, nedz dziedājusi korī. Tāpēc pie-
dalīšanās Briseles svētkos viņai bija 
pirmreizējs notikums un „ārkārtīgi 
īpašs gūto iespaidu un emociju ziņā. 
Uzvelkot tautastērpu, sajūties pavi-
sam citādāk. Pirmkārt, šķiet, ka izska-
ties skaistāk un cēlāk, otrkārt, pārņem 
lepnums par to, ka mums, latviešiem, 
ir tik skaistas kultūras tradīcijas – 
tautas dziesmas un dejas – šis man-
tojums no senču senčiem. Esot ārpus 
Latvijas, piederība latviešu tautai tiek 
izjusta pat vēl vairāk, nekā esot Lat-
vijā. Esot šajā koncertā un redzot, ar 
kādu interesi un prieku skatītāji vēro 
pasākumu, mani pārņēma liels prieks, 
ka biju viena no dalībniekiem, un va-
rēju parādīt nelielu ieskatu mūsu tau-
tas bagātībā. Šāda veida pasākumi 
ārpus Latvijas, kur vienuviet pulcējas 
tik daudz tautiešu, notiek reti un, ie-
spējams, tāpēc, dzirdot Latvijas himnu 
acapella izpildījumā, man skudriņas 
skrēja pār kauliem.“

Briselē piedzīvotais Gitā izraisīja 
divējādas pārdomas: „Tas ir tik skais-

ti, ka tik daudz cilvēku ir uzņēmīgi, 
ziedo savu brīvo laiku, tērē enerģiju 
un materiālos resursus, lai piedalītos 
mēģinājumos. Apbrīnoju tos daudzos 
koru un deju kolektīvu vadītājus, kuri 
ikdienā pieliek neticamas pūles, lai 
kolektīvi pastāvētu, un to dalībniekiem 
būtu iespēja tajos līdzdarboties. Tas, 
protams, priecē un parāda, ka latvie-
tis tomēr ir apņēmīgs un garā stiprs. 
Taču tāpat tas parāda arī to, cik ļoti 
daudz stipru un uzņēmīgu cilvēku, no 
kuriem liela daļa ir intelektuāla un 
labi atalgota darba darītāju, atrodas 
ārpus Latvijas. Turklāt diezgan izteikti 
var redzēt, ka dalībnieki identificējas 
ar pašreizējo dzīvesvietu. Nav vairs ti-
kai latvietis, nu jau ir Šveices latvietis, 
Norvēģijas latvietis... utt.“

Pēcvārda vietā
Latviešiem Dziesmusvētku ai-

cinājums ir asinīs. Un lai gan katrai 
paaudzei šie svētki nozīmē ko citu, 
emocionālā pacilātība, saviļņojums un 
saliedētība, maģiskais spēks un burvī-
ba ir jūtamas vienmēr. Kā milzu lakats 
tās pārklāj ikvienu dalībnieku un iet 
cauri paaudžu paaudzēm, piešķirot 
arvien jaunas dimensijas, liekot pasau-
lei brīnīties un mums pašiem smelties 
jaunus spēkus. Tā ir mūsu garīgā die-
nišķā maize.

Neaprakstāmas un neaizmirsta-
mas izjūtas radās, stāvot šo daudzo, 
brīvprātīgi sapulcējušos, cilvēku vidū 
un, redzot, cik mūsu – ārpus Latvijas 
dzīvojošo – ir daudz! Teju ar eiforisku 
gandarījumu sajust, cik mums visiem 
tomēr ir būtiski sanākt kopā, parādīt 
sevi, paskatīties vienam uz otru un 
atgādināt, kas mēs esam, no kurienes 
nākam un kas mums ir svarīgs. Apzi-
nāties to nemantisko mantojumu, ko 
katrs sevī jau nesam un kas nododams 
tālāk. Mēs, kas jau esam apdāvināti, ar 
savu kultūras pienesumu varam kļūt 
par dāvanu citiem, jo mūsu dziesmas 
un dejas ir tas tilts, kas spēj vienot cil-
vēkus laikā un pasaules telpā.

Lana Ūlmane (Uhlmann)
Laikrakstam „Latvietis“

Tikšanās dziesmā un dejā
Turpinājums no 11. lpp.

Eiropas Latviešu kultūras svētki Briselē.
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2010. gada decembrī 
abi ar tagad, diemžēl, 
aizmūžā aizgājušo sievu 
bijām Austrālijā. Apcie-
mojām radus, draugus 
un izmantojām iespēju 
apmeklēt galvenos Aus-
trālijas latviešu Kultūras 

dienu sarīkojumus Melburnā. Mājās 
atgriezies rakstīju trimdas laikrakstos, 
kāpēc Eiropā ārpus Latvijas jau gadu 
desmitiem nenotiek ne Dziesmu svēt-
ki, ne citi lielāki sarīkojumi. Austrāli-
jā Kultūras dienas agrāk notika katru 
gadu, pēdējā laikā katru otro gadu, 
Kanādā un ASV arī ar nedaudz gadu 
atstarpi, bet Eiropā nekā.

Kad pirms pāris gadiem lasīju laik-
rakstā, ka 2015. gada jūnijā Briselē būs 
Eiropas latviešu kultūras sarīkojums, 
sapratu, ka man tas noteikti jāapmeklē. 
Bet tas nebija tik vienkārši. Parasti jau 
šādi sarīkojumi savlaicīgi tiek izziņoti 
trimdas laikrakstos, kur kas notiks, kur 
var pasūtīt biļetes un cik tās maksā, bet 
šoreiz tā nebija. Beidzot laikraksta Brī-
vā Latvija 23. maija numurā bija raksts 
un sarīkojumu programma, to jau biju 
arī tīmeklī sameklējis, bet joprojām ne-
bija ne vietas, ne cenas. 26. maijā nosū-
tīju e-pastu ar šiem jautājumiem un tū-
līt saņēmu atbildi, ka tas noskaidrosies 
līdz nedēļas beigām. Nedēļa pagāja bez 
ziņām. Biju jau savlaicīgi rezervējis 
viesnīcu Briselē un arī samaksājis par 
sēdvietu Lielkoncertā. 5. jūnijā nosūtī-
ju atkal e-pastu un 6. jūnijā saņēmu at-
bildi uz daļu no maniem jautājumiem; 
nu varēju doties ceļā.

Jau vairākus gadus biju vēlējies būt 
klāt svētbrīdī Lommeles Brāļu kapos, 
bet nebija izdevies. Tagad bija iespēja. 
Es gan toreiz līdz Cedelgemai nenonā-
cu, jo no Putlosas aizgāju brīvsolī un 
kļuvu DP. Svētbrīdi 14. jūnija priekš-
pusdienā vadīja monsinjors Pēteris 
Dupats un prāvests Klāvs Bērziņš, 
to kuplināja Briseles latviešu vokālā 
grupa Ugunis. Bijām pāri par 30 da-
lībnieku. Briselieši bija rūpējušies par 
ziediem, kurus nolikām pie kapakme-
ņiem ar latviskiem vārdiem un uzvār-
diem. Lommeles Brāļu kapos ir apgla-
bāti pāri par 80 Cedelgemā mirušie 
latviešu leģionāri. Daugavas Vanagu 
vaiņagu pēc svētbrīža nolika kriptā.

Briselē ierados trešdienas, 17. jūni-
ja, pēcpusdienā, lai orientētos. Tā kā 
bija ziņots, ka daļa sarīkojumi notiks 
Muntpunt bibliotēkā, aizgāju turp, 
un tur arī bija plakāts ar sarīkojumu 
programma, laikiem un vietām, kā arī 
adrese, kur ir informācijas centrs un 
kad tas darbojas. Informācijas centrā 
dabūju Briseles plānu, kurā bija iezī-
mētas visu sarīkojumu vietas; tā kā nu 
viss gāja kā pa diedziņu.

Ceturtdien, plkst. 18.00. bija Eku-
mēniskais atklāšanas dievkalpojums 

Svētās Trīsvienības katedrālē. Piedalī-
jās Revd Canon John Wilkinson, bīs-
kape emerita Jāna Jēruma-Grīnberga, 
mācītājs Rinalds Gulbis un arhibīs-
kaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis. 
Dievkalpojums bija ļoti sirsnīgs un 
svinīgs, ar skaistām, skanīgām, pa-
zīstamām dziesmām. Beigu svētīšanā 
piedalījās visi garīdznieki.

Plkst. 20.00. vakarā bija paredzēta 
Atklāšana klubā La Tentation. Ierados 
pusstundu iepriekš. Bija paprāva, tukša 
telpa, protams, ar skatuvi un gabaliņu 
no skatuves zālē vajadzīgās ierīces ska-
ņu pārvaldīšanai. Vienā stūrī bija sa-
krauti krēsli, tos varēja ņemt un lietot, 
kas vēlējās. Pamazām saradās publika 
un plkst. 20.30. Aldis Austers, ELKS 
direktors, Eiropas Latviešu Apvienības 
priekšsēdētājs atklāja svētkus; nu tie 
varēja ritēt. Pēc atklāšanas runām seko-
ja Londonas koklētāju Kokļu zapte kon-
certs, un te parādījās, kādas ir priekšro-
cības, ja nav sarindoti krēsli publikai. 
Jaunākā paaudze lielāko tiesu stāvēja 
kājās, līgojās līdzi mūzikai, iedzēra 
savu limonādi, vīnu vai alu un varēja ar 
savā starpā sarunāties, jo kokļu mūzika 
nav tik skaļa, ka traucē sarunas.

Pārsteidza Alda Austera dalībnie-
ku ceļvedī teiktais: „Esat laipni lūgti 
pirmajos Eiropas Latviešu kultūras 
svētkos,“ bet nācu pie slēdziena, ka 
tas, kas mums katram ir pirmais, atka-
rājas no tā, kad esam dzimuši.

Man šie svētki nebija pirmie; pir-
majos Eiropas latviešu Dziesmu svēt-
kos 1964. gadā Hamburgā gan nebiju, 
bērni bija par maziem, bet otrajos – 
1968. gadā Hanoverā bijām visa ģime-
ne. Vecākais dēls Kārlis bija brīvprātīgs 
darbinieks, strādāja biļešu kasē. Vēlāk 
emu bijis Londonā, Gotlandē, Minsterē.

Tos jau gan sauca par Dziesmu 
svētkiem vai Dziesmu dienām, bet bija 
jau tautas dejas, rakstnieku rīti, teātru 
izrādes, simfoniskie koncerti, kultūra 
visādos veidos.

Piektdien no plkst. 10.00 bija kon-
certs-zibakcija pie Eiropas Parlamenta. 
Domāju, ka to skatīsies visi Eiropas 
parlamentārieši no Latvijas, varbūt iz-
ņemot Tatjanu, bet nebija. Bija gan Lat-

vijas vēstnieks Beļģijā un viens latviešu 
politiķis – Sandras Kalnietes asistents 
(vārdu diemžēl neatceros). Sākotnēji 
dažādas grupas uz laukuma gan dejoja, 
gan dziedāja. Noslēgumā koris nodzie-
dāja trīs jeb četras dziesmas un saņēma 
klātesošās publikas aplausus.

Vakarā astoņos bija Briseles latvie-
šu teātra izrāde Vēlreiz Silmačos. Tā 
viņiem bija 10 gadu darbības jubileja, 
un apbrīnojami, cik daudz latviešu, te-
ātra spēlētāju, ir Briselē. Saskaitīju 18 
aktierus, un kur tad vēl muzikanti, ho-
reogrāfi, gaismotāji un kas vēl. Jautra 
izrāde.

Sestdienas pievakarē vienā no pil-
sētas centra laukumiem notika galve-
nais sarīkojums – Dziesmu un Deju 
Lielkoncerts. Ielai vienā pusē bija es-
trāde koristiem; iela slēgta, radot vietu 
dejotājiem, un slīpā nogāzē ielas otrā 
pusē skatītāji gan samaksātās sēdvie-
tās, gan ārpus nožogojuma simtiem 
brīvklausītāji.

Programma bija plaša un lieliska, 
dziesmas mijās ar tautas dejām, un rei-
zēm, kad dejotāji nedejoja, tie aizpildī-
ja ielu un viļņojās līdzi kora dziedāša-
nai, tā tuvinot kori ar publiku. Tā bija 
ļoti laba doma. Kad pieteica, ka dejos 
jaunākās paaudzes dejotāji un varēja 
vērot vairākus vīrus ar spožiem pa-
kaušiem, gribējās pasmīnēt, bet jaunī-
bas jēdziens jau ir diezgan stiepjams.

Diriģenti tika pieteikti pirms kat-
ras dziesmas, tāpat horeogrāfi pirms 
dejām, un tāpēc, manuprāt, nevajadzī-
gi bija visus tos un korus, deju grupas 
uguņu griezējus utt. lasīt īsi pirms 
koncerta beigām. Tas noplacina kon-
certa radīto sajūsmu un saviļņojumu. 
To saglāba dejotāji, kuri turpināja de-
jot arī pēc koncerta oficiālām beigām.

Kultūras svētki beidzās ar Latvie-
šu Biedrības Beļģijā organizēto kan-
tātes Dievs, Tava zeme deg koncertu 
Sts Michel et Gudule katedrālē svēt-
dienas pēcpusdienā. Tas bija svinīgs 
svētku noslēgums.

Manas piezīmes nav kritika, bet 
varbūt kaut kas var noderēt, organi-

Par Eiropas latviešu Kultūras svētkiem un citu
Arī Eiropā ārpus Latvijas šādi svētki ir vajadzīgi un iespējami

Eiropas Latviešu kultūras svētki Briselē.
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Mūsu mīļais filistrs

VILNIS JURIS CAUNE
dzimis 1938. gada 30. decembrī, Rīgā

aizgājis mūžības ceļos 2015. gada 6. jūlijā, Melburnā

sit tibi terra levis!
Sirsnībā un draudzībā piemin 
korporācijas Patria draugi

Imants Bisnieks mūžībā
23.10.1922. – 02.07.2015.

Imants bija Rīgas puika, patrio-
tisks Ulmaņa laika skolnieks, būvnie-
cības inženieris un karavīrs. 

Piedzimis Rīgā, viņš un viņa brālis 
Arvīds ātri apguva Rīgas puiku dzīves 
prasmi Iļģuciema priekšpilsētas ielās 
un Rīgas centra bulvāros un parkos. 

Pamatskolas un Valsts Tehnikuma 
mācību gadi lielāko tiesu sakrita ar tā 
saucamo Ulmaņa laiku un tie, kas šo 
laiku ir piedzīvojuši, zina, cik inten-
sīvi tēvu zemes mīlestība un lepnums 
par savu tautu tika mums diendie-
nā iepotēts gan drukātos vārdos, gan 
dziesmās, gan lūgšanās. Tāds devums 

paliek uz mūžu, un Imants nebija iz-
ņēmums.

Valsts Tehnikumu Imants beidza 
jau kara laikā 1942. gadā, un jeb-
kādiem normālas dzīves nākotnes 
plāniem strīpu pārvilka iesaukšana 
Leģionā 1943. gadā. Leģionā viņu 
iedalīja motorizētajā zenītartilērijas 
vienībā. Braucot motorizētajā vilcējā, 
notika avārija, un Imantam ievainoja 
abas kājas. Pagāja ilgs laiks lazaretes 
vilcienos, slimnīcās Latvijā un Vāci-
jā, kamēr kājas sadzija. Lai gan karš 
jau gāja uz beigām, Imants vēl paguva 
iekļūt Tornas ielenkumā un Kurzemes 
cietoksnī, kur Liepājas ostā dienēja 
sardžu rotā, bet, kad Vācija kapitulēja, 
viņam vēl laimējās ar beidzamo kuģi 
nokļūt Dānijā. No kara gadiem Imants 
iemantoja kāju savainojuma sekas un, 
neskatoties uz to, brašu, staltu karavī-
ra stāju. 

Pēckara gūstu Imants izcieta Ce-
delgemas (Zedelgem) nometnē Beļ-
ģijā, kur drūmajos apstākļos grūtības 
palīdzēja pārvarēt viņa humora izjūta 
un dziesmu gars – viņš sastāvēja va-
rietē grupā Gājputni, kur tēloja klaunu 
un dziedāja kuplejas. 

Atlaists no gūsta, viņš eventuā-
li nonāca Minsteres tranzītnometnē, 
kur viņš kļuva par nometnes kārtības 
sargu, policistu un tad par policijas 

priekšnieku.
Minsterē Imants iepazīstas, iemī-

las un apprec Trūdi, ar kuru viņš no-
dzīvo ilgus, laimīgus laulības gadus 
(pagājušā gadā varēja svinēt 65 gadu 
kāzu jubileju); viņš vācu meitenei 
Trūdei iemācīja runāt arī latviski.

Izceļojot uz Austrāliju, Imantam 
laimējās veiksmīgi strādāt savā pro-
fesijā – par inženieri būvniecībā. Viņš 
dziedāja korī Rota, bija aktīvs latviešu 
slēpotāju kluba Zilās acis biedrs un sa-
stāvēja Daugavas Vanagi organizācijā. 

Dažkārt jāpadomā, kāda Imanta 
un manai paaudzei būtu izvērsusies 
dzīve, ja tās normālo gaitu nebūtu iz-
jaucis karš. Par cik Imanta tēvam pie-
derēja grāmatu spiestuve, iespējams, 
ka viņš būtu to iemantojis un pārņēmis 
tās vadību. Katrā ziņā, man nav šaubu, 
ka no tās viņš vismaz daļēji bija iegu-
vis lielu grāmatu mīlestību un lasītkā-
ri. Līdz pat mūža beigām Imants bija 
liels drukātā vārda – grāmatu, žurnālu 
un avīžu – cienītājs un patērētājs. Līdz 
ar to, viņš bija labi informēts un intere-
sants, atjautīgs, asprātīgs un ļoti runīgs 
sarunu biedrs.

Man šī mīļā drauga un sarunu 
biedra pietrūksies,

Imant, lai mūžīgā gaisma apgais-
mo Tevi!

Niks

Imants Bisnieks
23.10.1922. – 02.07.2015.

Pateicība
Sirsnīgi pateicos visiem draugiem, paziņām un Prāv. Jānim Priedkalnam par izteikto līdzjūtību un saziedoto 

naudu – $1425 Latviešu ciemam, mana vīra Imanta izvadīšanā pēdējā gaitā.

Trudi

zējot nākošos svētkus, jo arī mums, 
publikai, ir svarīgi laicīgi zināt, kur un 
kas notiks, ko tas maksās un kur var 
iegādāties biļetes.

Nobeigumā sirsnīgs paldies visiem 

svētku organizētajiem un dalībnie-
kiem. Svētki bija lieliski un pierādīja, 
ka arī Eiropā ārpus Latvijas šādi svēt-
ki ir vajadzīgi un iespējami. Gaidīsim 
nākošos.

Latvijas cilvēki mēdz teikt: „Mēs 
jau neesam baznīcas cilvēki,“ uz atklā-
šanas dievkalpojumu maz bija atnāku-

ši, bet mīļais Dieviņš tomēr apžēlojās. 
Visas dienas, kamēr notika sarīkoju-
mi, nebija ne pilīte lietus. Pirmdienas 
rītā astoņos, kad braucu prom no Bri-
seles, lija un lija nepārtraukti ar variā-
cijām stundām ilgi.

Harijs Valdmanis, Oslo
Laikrakstam „Latvietis“

Par Eiropas latviešu ...
Turpinājums no 13. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
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.

31. jūlijs
Rūta, Ruta, Angelika, Sigita
1914. Pirmais pasaules karš: Krievijā 
uzsākta mobilizācija, vēl neesot kara-
stāvoklī.
1937. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Māris Kučers.
1945. aktrise Silvija Bitere.

1. augusts
Albīns, Albīna
1810. skolotājs, literāts Pēteris Ulpe.
1914. Sākas Pirmais pasaules karš: Vā-

cija pieteica karu Krievijai.
1915. atļauj dibināt latviešu strēlnieku 
bataljonus.

2. augusts
Normunds, Stefans
1560. Livonijas karš: Ērģemes kaujā, 
Krievijas karaspēks sakāva Livonijas 
apvienotos spēkus.
1875. katoļu garīdznieks, sabiedrisks 
darbinieks, publicists Kazimirs Skrin-
da.
1925. dzejniece, gleznotāja Lidija 
Dombrovska.
1944. zobārsts, sabiedriskais dar-
binieks Austrālijā, LAAJ prezidi-
ja priekšsēdis (2012.-2014.) Pēteris 
Strazds.
1945. Otrais pasaules karš: noslēdzās 
Potsdamas konference.
1950. rakstnieks, režisors Māris Dru-
va.

1960. Minhenē (Vācijā) notiek LPI 
(Latgaļu pētniecības institūta) dibinā-
šana Eiropā.

3. augusts
Augusts
1920. zinātniece, ķīmijas zinātņu dok-
tore, profesore Emīlija Gudriniece.
1940. PSRS inkorporē Lietuvu.
1960. latviešu dziedātāja Edīte Bauš-
ķeniece.
1974. Atklājas Austrālijas valdības lē-
mums atzīt de jure Latvijas inkorporā-
ciju PSRS sastāvā.
1975. mūziķis, grupas Prāta Vētra 
taustiņinstrumentālists Māris Mihel-
sons.

4. augusts
Romāns, Romualds, Romualda

 
Turpinājums 16. lpp.

Nav skaistāku mežu par Latvijas siliem, vēriem un bērzu bir-
zīm, un nav labāku saimnieku mūsu zemē par pašu cilvēkiem.

Dažādos avotos minētie dati liecina, ka aptuveni pusi 
mūsu valsts klāj meži. Aptuveni puse pieder valstij, taču 
otru pusi apsaimnieko privātīpašnieki. Tā ir milzīga atbildība. 
Pirmajos atjaunotās neatkarības gados, apsaimniekojot šo 
resursu, esam pieļāvuši gana daudz kļūdu – zāģēts tika uz 
nebēdu, un mūsu koki par lētu naudu tika pārdoti bagātajām 
Rietumvalstīm, taču šobrīd situācija ir krietni uzlabojusies.

Esam iemācījušies turēt stingru mugurkaulu un ražot ar-
vien augstvērtīgāku produkciju ar lielu pievienoto vērtību. 
Lielie zāģmateriālu ražotāji šobrīd sasnieguši optimālos ap-
jomus un investē jaunās tehnoloģijās, kas tiem ļauj no viena 
baļķa iegūt aizvien augstvērtīgāku produkciju. Meži tiek ap-
saimniekoti korekti, ar skaidru ilgtermiņa vīziju, un mums nav 
jābaidās, ka kādu dienu valsts būs viens liels izcirtums.

Mūsu uzņēmums meža apsaimniekošanā darbojas vai-
rākus gadus, kopā sanākot augstas raudzes profesionāļiem. 
Mūsu mērķis ir tuvāko gadu laikā kļūt par lielākajiem mežu 
īpašniekiem privātajā sektorā un radīt stabilu, uz daudzos 
gadu desmitos mērāmu nākotni balstītu, sadarbību ar zāģ-
materiālu ražošanas uzņēmumiem, kas ir būtiski mūsu taut-
saimniecībai.

Mēs pazīstam mežus, mēs zinām, kā tie kopjami tā, lai tie 
vienmēr būtu veselīgi un arīdzan acij tīkami. Tas ir mūsu darbs.

Ar šo vēlamies uzrunāt mežu īpašniekus, kam rūp to stā-
voklis, taču nav rocības tos pienācīgi apsaimniekot. Piedāvā-
jam iegādāties jūsu īpašumus par adekvātu naudu. Apsolām 
tos kopt, godprātīgi izstrādāt un nepārdot ārzemju investo-
riem, kam maz rūp sakārtotas vides jautājumi. Šeit ir mūsu 
mājas, un mēs esam saimnieki.

Jānis Kārkliņš
Valdes loceklis

    Tel.: +371 27766567
    e-pasts: erimurs.sia@gmail.com
    Adrese: Gaujas iela 43-6, Mārupe, Mārupes novads,
 Latvija, LV-2167

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Erimūrs“ –
Latvijas mežu saimnieki Nr. 1.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 29. jūlijā.
€1 = 1,51010 AUD
€1 = 0,70530 GBP

€1 = 1,65310 NZD
€1 = 1,10300 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 31. jūl., plkst. 18.00 Laimī-
gā stunda Tālavā. Ziemas vakarā kas 
var būt labāk kā silta, omulīga kafēj-
nīca, jauka kompānija un garšīgs ga-
ļas pīrāgs zirņu zupā? Pavāri Audris 
un Irēne piedāvā vakariņas starp plkst 
18.00 un 19.30. Ēdiens un dzēriens par 
draudzīgām cenām. Mīļi gaidīsim jūs, 
jūsu radus un draugus! 
Otrdien,  4.  aug., plkst. 11.30 ALB 
Rosmes saiets Tālavas mazajā zālē. Ie-
eja pret ziedojumiem, sākot ar $5. Visi 
laipni aicināti.
Svētdien,  9.  aug., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien, 13. aug., plkst. 11.00 sa-
tikšanās ALB namā Laimes aprūpē-
tāju grupas nelielam braucienam ar 
tramvaju. Iesim uz tirgu un baudīsim 
latviešu pusdienas, kā arī varēsim ie-
pirkties. Lūdzu pieteikties Laimas bi-
rojā līdz 10. aug.
Piektdien,  14.  aug., plkst. 10.00 – 
13.00 ALB namā pirmā nodarbība 
Laimas aprūpētāju grupas 6 nedēļu 
kursiem par Dementia. Tie notiks kat-
ru piektdienu. Uzziņām un pieteikša-
nās, zvanot uz Laimas biroju.
Sestdien,  15.  aug., plkst. 14.00 DV 
Adelaides nodaļas pilnsapulce.
Svētdien, 16. aug., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Svētdien,  16.  aug., plkst. 14.00 Ade-
laides Latviešu biedrības rīkotā lite-
rārā pēcpusdiena. Kā saprast ķerme-
ņa valodu. Referente Dr. Ilga Vēvere. 
Vīns un uzkodas. $5.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 2. aug., plkst. 11.00 10. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien, 2. aug., plkst. 11.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu. 10. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem
Svētdien, 16. aug., plkst. 11.00 Diev-
kalpojums. 12. svētdiena pēc Vasar-
svētkiem.

Brisbanē
Svētdien, 2. aug., plkst. 10.00 Svētdie-
nas rīts Dievam – Pārrunas par Jāņa 
ev. 8. nodaļu pie A. Lāča, 120 Martin-
dale St, Corinda.
Svētdien, 2. aug., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
Otrdien,  11.  aug., plkst. 10.00 

Brīvļaužu sanāksme Latviešu namā. 
55. KD sarīkojumu savilkums (video). 
Rīta tēja, pusdienas $15.
Svētdien, 16. aug., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien,  15.  aug., plkst. 13.00 diev-
kalpojums Svētdienas rīts dalībnieku 
vadībā.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 2. aug., plkst. 13.00 dievkal-
pojums ar draudzes gadskārtējo piln-
sapulci pēc tam Sv. Pētera baznīcā/
zālē, Reid. Kalpos māc. Ivars Osis no 
Sidnejas.

Melburnā
Piektdien,  31.  jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  1.  aug., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 8. aug., plkst. 16.00 56. KD 
atbalsta Kvizu vakars Latviešu namā.
Otrdien, 11. aug., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Ceturtdien, 13. aug., plkst. 14.00 Bī-
beles studija Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 2. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 2. aug., plkst. 11.00 baznī-
cas zālē draudzes pilnsapulce.
Svētdien, 2. aug., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 9. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 16. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 16. aug., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Ceturtdien, 6. aug., plkst. 12.00 saiets 
un draudzības pēcpusdiena DV namā.
Ceturtdien, 13. aug., plkst. 19.30 Zo-
līte Latviešu namā. Spēles noteikumus 
izstrādāsim, kad būs zināms spēlētāju 
skaits. Paredzēta maza godalga vakara 
labākam spēlētājam. Atspirdzināju-

mus varēs iegādāties uz vietas. Dalī-
bas maksa $5.
Piektdien,  14.  aug., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Svētdien,  16.  aug., plkst. 13.00 Lat-
viešu namā  – Sidnejas Latviešu te-
ātris: Raiņa 150 gadi. Referāts: Juris 
Krādziņš. Dzeja: Kārlis Gulbergs. Iz-
stāde: Vija Spoģe-Erdmane.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 2. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 9. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 16. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 6. aug., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boule-
vard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.

Latvijā
Piektdien, 31. jūl., plkst. 18.00 Anitas 
Jansones-Zirnītes izstādes vienkārši – 
ainavas atklāšana Valmieras muzeja 
Izstāžu namā Bruņinieku ielā 3.
Svētdien,  9.  aug., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 9. aug. Cēsīs, Lielā Skolas ielā 4, 
Makslas telpā Mala Brigitas Strodas 
kroņu izstāde Kronis visiem.
Piektdien, 14. aug., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Līdz 31. aug. Gunas Oškalnas-Vējiņas 
jubilejas fotoizstāde Gunas sešdesmit 
foto spēles ar aktieriem LKA Eduarda 
Smiļģa Teātra muzejā, Rīgā, E. Smiļģa 
ielā 37/39.  ■

1905. literāte Melānija Vanaga.
1910. latviešu luterāņu mācītājs, teo-
loģijas profesors un Latvijas baznīcas 
vēsturnieks Roberts Emīls Feldmanis.
1920. rakstniece Alise Eka.

1942. māksliniece, sabiedriska darbi-
niece Austrālijā Dagnija Greste.
1945. dibināts Latvijas Sociāldemo-
krātijas Strādnieku Partijas Zviedru 
klubs.

5. augusts
Osvalds, Arvils

1885. aktieris, režisors, skatuves 
mākslas pedagogs Alfreds Amtma-
nis-Briedītis.
1895. karikatūrists, literāts Jānis 
Dreslers.
1940. Latvija tika iekļauta PSRS sastā-
vā kā Latvijas Padomju Sociālistiskā 
Republika.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


