
Jau 26. reizi piemi-
nam to neaizmirstamo, 
triju kaimiņtautu ne-
aptveramo apņēmību 
23.  augustā sadodoties 
rokās no Tallinas līdz 

Viļņai, pierādīt sev un pasaulei, ka vi-
sām nelietībām pienāk gals, un ne jau 
Molotova-Rībentropa pakts uz mūžī-
giem laikiem noteiks, kā kam dzīvot.

Šogad Rīgā Nacionālā apvienība 
organizēja atceres pasākumu pie Brī-
vības pieminekļa: svecīšu ceļš pāri 
visam laukumam līdz pašām tramvaja 
sliedēm, triju Baltijas valstu karogiem 
pievienojās arī Ukrainas karogs, un 
visu greznoja četras burvīgas tautu-
meitas; visu vakaru notika tautas-
dziesmu un citu iemīļotu dziesmu 
dziedāšana, stāvot kuplā pulciņā; lieli 

un mazi rādīja savu māku zīmēšanā ar 
krāsainiem zīmuļiem. Visi nepacietīgi 
gaidīja riteņbraucējus no Siguldas, šo-
reiz tradicionālo 23. augusta braucienu 
veica 38 latviešu patrioti; aprunājos ar 
gados vecāko braucēju, kurš bija dziļi 
vīlies par niecīgo braucēju skaitu.

Līdz svecīšu iedegšanai astoņos 
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Gurķu konservēšanas sezona
Annas Žīgures pārdomas

Šis virsraksts aiz-
gūts no igauņiem, kuri 
šo vasaras sezonas pos-
mu, kad iekšpolitikā 
nekas īpašs nenotiek, 
un mediji, izklaidējot 
lasītājus, medī jebkādas 

ziņas, dēvē par gurķu konservēšanas 
laiku.

Šajā ziņā nemaz neatpaliekam no 
ziemeļu kaimiņiem. Arī mūsu terito-
rijā, kas Ainažos sākas tūlīt pēc tam, 
kad Igaunijas valsts karogs paliek aiz 
muguras (Latvijas sarkanbaltsarka-
no neredz), čakli konservē gurķus, 
un mūsu medijus pildījušas dažādas 
gurķu konservēšanas sezonas ziņas. 
Reizēm ir grūti nošķirt graudus un sē-
nalām, cenšoties saprast, kas patiesībā 
noticis un vai vispār kas noticis.

Šīsvasaras dramatiskāko brīdi 
bērnu un jauniešu Dziesmusvētku 

ģenerālmēģinājumā, ko ilgi zelēja 
dažādi drukāti izdevumi un elektro-
niskie mediji, nekādi nevar dēvēt par 
gurķu laika ziņu, un jācer, ka būsim 
izsijājuši galveno mācību: steidzīgi 
jāpārbūvē Dziesmusvētku estrāde, kas 
visiem dziedātājiem spētu nodrošināt 
cilvēka cienīgus un drošus apstākļus. 
Iespējams, šim pasākumam līdzekļus 
var savākt tāpat, kā savulaik Brīvības 
piemineklim – sabiedrībai ziedojot, jo 
maz ticams, ka plānais valsts budžets 
tuvākajos gados ļaus atlicināt pietieka-
mi naudas šim nolūkam.

Turklāt ziedojumu izlietojumu lie-
lākoties iespējams atspoguļot visiem 
saprotamā veidā, bet valsts vai ES 
finansējuma gadījumā arvien jādo-
mā par to, kāda naudas daļa aizies tā 
saucamajiem starpniekiem. Latvijas 
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Atceroties Baltijas ceļu
Pasākums pie Brīvības pieminekļa

Svecīšu ceļš pie Brīvības 
pieminekļa Rīgā.FO
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vakarā, bija iespēja nofotografēties 
kopā ar daiļajām tautumeitām, šo ie-
spējo nelaida garām ļoti daudzi vīri, 
arī es, prezidenta kandidāts Egils Le-
vits, sabiedrībā pazīstami cilvēki un 
arī ārzemnieki.

Vēlāk bija iespējams nofotografē-
ties uz svecīšu ceļa, par kura iekārto-
šanu bija padomāts – sveces salika uz 
tādām kā metāla sliedēm un vienalga 
cilvēki iemanījās vai nu kādu apgāzt 
vai uzkāpt virsū.

Nebija oficiālu runu un orķestru, 
katrs atrada ceļu pie tā, kas visvairāk 

interesēja, viss kā labākajos ģimenes 
svētkos.

Un tagad vienu mazu darvas pilie-
nu: laukumā iebrauca velotaxi ar ār-
zemnieku, kurš, redzot notiekošo, sāka 
filmēt un pajautāja savam šoferim, kas 
te notiek. Šoferis, jauns puisis, izrādījās 
īsts nezinītis, jautāja man, un bija ak-
lam redzams, ka zēns neko nezin ne par 
paktu, ne par Baltijas ceļu. Vispār es 
un daži apkārtējie jutāmies neomulīgi, 
tāds zeperis un kā no mēness nokritis.

Tumsā sveču ceļš spoži spīdēja un 
likās, ka tas ir ļoti garš: kā Tallina-Rī-
ga-Viļņa.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu apvienība 
Austrālijā un Jaunzēlan-
dē (LAAJ) turpina cītīgi 
strādāt pie saviem mēr-
ķiem: saglabāt un tur-
pināt latviešu kultūru, 
veicināt sadarbību starp 
latviešu organizācijām 

Austrālijā, Jaunzēlandē un plašajā pa-
saulē.

LAAJ šogad ir atbalstījusi An-
nas Ziederes Vasaras Vidusskolu, 
Tērvetes bērnu nometni, 3 X 3, 
Latviešu skolas Sidnejā, Adelaidē, 
Brisbanē un Melburnā. Ar LAAJ 
atbalstu šogad septiņi Austrālijas 
latviešu skolu jaunieši devās izglī-
tojošā ceļojumā Sveika, Latvija! No 
Austrālijas uz Latviju tika nosūtīts 
tilpnis ar grāmatām. Latviešu grā-

matas tika sūtītas uz bibliotēkām, 
aprūpes namiem, skolām un muze-
jiem. Šogad Austrālijā viesojās vai-
rāki mākslinieki no Latvijas (mūzi-
ķes Māsas Dimantas un Jaunā Rīgas 
Teātra aktieri).

Pēc dažiem mēnešiem tiek orga-
nizēta Valsts Svētku runātāja vizī-
te Austrālijā. Šogad tas būs Ārlietu 
ministrijas speciālo uzdevumu vēst-
nieks diasporas jautājumos, diplo-
māts  Pēteris  Kārlis  Elferts. Tiek 
veidota jauna mājaslapa, kurā starp 
visu citu arī ceram ietilpināt plašā-
ku sabiedrības kalendāru. Joprojām 
atbalstam Vītolu Fondu, sniedzot ie-
spēju maznodrošinātiem jauniešiem 
Latvijā studēt kādā no Latvijas uni-
versitātēm.

Savukārt LAAJ Kultūras Fonds 
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LAAJ Preses ziņojums
Līdzekļu vākšanas akcija

piedalās plānošanā nākamajām Kul-
tūras Dienām, kas notiks 2016. gada 
nogalē Melburnā. Lai šos darbus mēs 
varētu turpināt nākotnē, mums ir ne-
pieciešams Jūsu atbalsts.

Šogad LAAJ rīko savu gadskārtē-
jo līdzekļu vākšanas akciju no 1. sep-
tembra  līdz  31.  oktobrim. Tāpat kā 
iepriekšējos gados, varēs ziedot ar 
čeku, to nosūtot Jūsu pavalsts pārstā-
vim, ar kredītkarti caur Paypal, vai arī 
elektroniski, pārskaitot naudu (laaj.
org.au). Vēstules tiks izsūtītas sep-
tembra sākumā. Ik katru Jūsu atbalstu 
augsti novērtējām un jau tagad patei-
camies par dāvāto uzticību turpināt 
darbību tālāk.

Lisa Birzule
LAAJ Informācijas nodaļa

2015. g. 24. augustā

Labojums
Rakstam LL374 pirmajā izdevumā

Manā rakstā par DV Adelaides 
nodaļas pilnsapulci iepriekšējā Laik-
rakstā parādās teikums: „Mūža bied-
ra maksa tika pacelta uz $500.“ Šis 

teikums neatbilst patiesībai, jo tā kā 
mūža biedra maksu palielināt var tikai 
ar DVAV delegātu sapulces lēmumu, 
tāda rīcība nodaļas līmenī būtu neli-

kumīga. Tika runāts, ne lemts. Kļūda 
ir simtprocentīgi mana. Atvainojos.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Atceroties Baltijas ceļu
Turpinājums no 1. lpp.

Pasākums 23. augustā pie Brīvības pieminekļa Rīgā.
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Redakcijā
„Manuprāt, mums 

vienreiz ir jāpieliek 
punkts šim jautājumam, 
un ir jāuzsāk šī nama 
būvniecība. Okupācijas 
muzejs ir ļoti nozīmīgs 
Latvijas valstij, ir ne-

pieciešama telpu paplašināšana, un 
šim muzejam ir jākļūst par zināmā 
mērā tādu dāvanu Latvijas simtgadei 
2018. gadā. Un tāpēc, manuprāt, jā-
izbeidz šīs brīžiem politiskās, brīžiem 
arhitektoniskās debates par šo jautā-
jumu, un jāiet ir uz priekšu.“ Tā teica 
prezidents Raimonds Vējonis pēc vizī-
tes Okupācijas muzejā 4. augustā.

Saeimas priekšsēdētāja, Ministru 
prezidente, kultūras ministre, ārlietu 
ministrs, Rīgas mērs – visi ir publiski 
izteikušies, cik svarīgi ir veikt Okupā-
cijas muzeja pārbūvi, izpildot pirms 
daudziem gadiem izklāstīto, publiski 
apspriesto un visās instancēs apstipri-
nāto ieceri.

Hibrīdkaru vai informācijas karu 
nav izgudrojuši cilvēki ar vajāšanas 
māniju – tas ir reāls drauds vairākos 
līmeņos mūsu tautai, mūsu valstij un 
mūsu Eiropai.

Ne par velti ir Eiropas Savienība 
izveidojusi stratēģiskās komunikācijas 
komandu cīņai informācijas karā, un 
ne par velti Rīgā pagājušā nedēļā atvēra 
NATO Stratēģiskās komunikācijas izci-
lības centru, viens no kura mērķiem ir 
cīņa pret Krievijas īstenoto propagandu.

Latvijas Okupācijas muzejs spēlē 
svarīgu lomu, skaidrojot mūsu vēsturi 
ārzemniekiem un cīnoties pret man-
kurtismu latviešos. Šodienas apstāk-
ļos tieši Okupācijas muzejs ir tā vieta, 
kur jāved (un patiešam ved) citu valstu 
vadītājus un vēstniekus.

Bet, nezin kāpēc, mums cenšas ie-
stāstīt, ka tas viss nav svarīgi, un ka 
drīkst iznīcināt Okupācijas muzeju, lai 
izglābtu vienu no 400 padomju moder-
nisma arhitektūras objektiem Latvijā.

Tas nekas, ka pati Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija ir 
atkārtoti izvērtējusi Okupācijas muze-
ja esošās ēkas kultūrvēsturisko vērtī-
bu kā 7 no 10, kas nozīmē, ka tā nevar 
pretendēt uz kultūrvēsturiskā piemi-
nekļa statusu.

Tas nekas, ka ēka nav nedz tāda, 
kā bija plānota, nedz tāda, ko uzcēla – 
vēsturisko patiesīgumu iznīcināja jau 
1996. gadā, kad nojauca pusi no zie-
meļaustrumu spārna, lai netraucētu 
Melngalvju namam.

Tas nekas, ka arhitekta Gunāra 
Birkerta minimalistiskā koncepci-
ja netraucē esošai ēkai dzīvot, bet ar 
gaišo piebūvi rāda mūsu attieksmi pret 
okupācijas periodu, kuru simbolizē 
pelēkā ēkas daļa. Bija ciešanas, bet 
mēs pārdzīvojam, un esam nolemti ap-
gaismotai nākotnei.

Tas nekas, ka esošā ēka ir visjaunā-

 Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde 
sveic žurnālistu Gunāru Bērzzariņu

90. dzimšanas dienā!

Melburnas Latviešu nama kooperatīva direktori un valde 
sveic adelaidiešus

Adelaides Latviešu nama „Tālava“ 60 gadu jubilejā un
Lielās zāles 50 gadu jubilejā!

Lai rosīga darba un skanīgu svētku piepildīti turpmākie gadi!
MLNK

Pulciņā, pulciņā,
Bāleliņi, pulciņā; 
I bitītes medu nesa, 
Pulciņā strādādamas.
T.dz.

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic

Adelaides Latviešu namu „Tālava“ 60 gadu jubilejā,
kā arī Lielās zāles 50 gadu jubilejā!

kā ēka Latviešu strēlnieku laukumā, un 
ka tā nekādi neiekļaujas Rīgas vēsturis-
kā centra UNESCO aizsargātajā man-
tojumā, kas definēts kā: „viduslaiku 
kodola vēsturisko stilu arhitektūras pie-
minekļi“, „bulvāru pusapļi“, „bijušās 
priekšpilsētas ar 18. līdz 20. gs. ēkām.“

Kā teica arhitektūras profesors 
Jānis Krastiņš par citu būvprojektu: 
„Ēka ir vēsturiska, tomēr konkrētā 

vides kontekstā uztverama kā sve-
šķermenis un ir likumsakarīgi, ka tai 
apkārt attīstās apbūve. Ēka šobrīd nav 
izmantojama, tādēļ nepieciešams iz-
maiņas, kas ļauj ēkai funkcionēt.“

Cik ilgi vēl var muļļāties? Vienreiz 
ir jāpieliek punkts, un ir jāuzsāk Nā-
kotnes nama būvniecība!

Gunārs Nāgels
Latvijas Okupācijas muzeja direktors

MELBURNAS LATVIEŠU  DRAUDZE
Svētdien, 6. septembrī,

plkst. 10.00 Svētā Krusta baznīcā
Tēvu dienas dievkalpojums ar jaunās valdes ievešanu amatā.

SEKOS DRAUDZES PĻAUJAS SVĒTKI 
plkst. 11.00 baznīcas zālē, ALT priekšnesumi, sadziedāšana,
aukstais galds, kafija, kūkas, atspirdzinājumi un loterija.

GAIDĪSIM JŪS KUPLĀ SKAITĀ!
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Šogad Cēsīs esam atklājuši jau 
otro latviešu diasporas mākslas izstā-
di, par ko esam pateicīgi mākslas dar-
bu ziedotājiem, projekta finansiālajiem 
atbalstītājiem – mūsu tautiešiem mītņu 
zemēs un Latvijā, kā arī Latvijas valsts 
institūcijām.

Pārsteidzoši, ka autors nav varējis 
atrast Pasaules latviešu mākslas savie-
nības mājas lapu un ka tas it kā izrai-
sīja nepamatotu pārmetumu par mūsu 
organizāciju, – proti, ka mēs „sevi ap-
mierinām ar paveikto, uzsitam sev uz 
pleca, sak, lūk, cik mēs esam lieli ma-
lači! Taču tālāk?” Aicinu ikvienu, kam 
interesē šis projekts, ieskatīties tīmekļa 
vietnē: www. latviandiasporaart.org. 

Jāpiezīmē, ka esam spēruši soli uz 

priekšu, un plašākā PLMC aktivitāšu 
reklamēšana notiek Facebook vietnē, 
kur informējam par aktualitātēm, kā 
arī piedāvājam plašu vizuālo ieskatu 
mūsu izstāžu zāles darbībā. Katru gadu 
izdodam apkārtrakstu, kas tiek izsūtīts 
interesentiem visā pasaulē. Šogad, sa-
darbībā ar Vidzemes TV, esam uzsāku-
ši dokumentālās filmas projektu.

Piekrītu autoram, ka „Diasporas 
mākslas izstāžu zāle jāieved Latvijas 
kultūras un mākslas dzīves apritē.” 
Pie tā mēs strādājam, taču tas nevar 
notikt pēc burvju mājiena. Ja ieskatā-
mies PLMC izstāžu zāles atsauksmju 
grāmatā, redzam, ka uz Cēsīm iepa-
zīties ar diasporas latviešu mākslu 
dodas Latvijas bibliotēku un muzeju 

pārstāvji, Vidzemes un Rīgas mūzikas 
un mākslas skolu pedagogi un skolē-
ni, kultūras jomas pārstāvji no visiem 
Latvijas novadiem, Latvijas un ārval-
stu diplomāti. Priecē arī plašās ārzem-
ju jauniešu grupas, 2x2 un Sveika Lat-
vija! programmas ietvaros.

Mēs esam gatavi uzklausīt kons-
truktīvus ieteikumus mūsu darbības 
uzlabošanai un aicinām visus, kam 
interesē diasporas latviešu mākslas sa-
glabāšanasprojekts ieskatīties tīmekļa 
vietnē: www.latviandiasporaart.org 
vai mūsu Facebook sadaļā.

Lelde Kalmīte
Nodibinājums „Pasaules latviešu 

mākslas centrs“
Laikrakstam „Latvietis“

Mūsu Eiropas Vasaras Skola
Uzlabo latviešu valodu un stiprina draudzības

Eiropas Vasaras 
Skola (EVS) ir nometne 
latviešu jauniešiem, kuri 
dzīvo gan ārzemēs, gan 
Latvijā. Šogad šī nomet-
ne notika Kurzemē – 

Skrundas novada Rudbāržu pagastā 
un ilga divas nedēļas – no 26.  jūlija 
līdz 9. augustam. Nometnes vieta bija 
Rudbāržu Internātskola. Es ar brāli 
Ronanu EVS piedalījāmies pirmo rei-
zi, bet daudzi uz EVS dodas daudzus 
gadus pēc kārtas. EVS ir jautrs vasaras 
piedzīvojums, kur satikt jaunus drau-
gus un iegūt ilgstošas draudzības.

Šogad nometnē piedalījās jaunie-
ši no Latvijas, Zviedrijas, Austrālijas, 
Lielbritānijas, Vācijas, Spānijas, Beļ-
ģijas, Igaunijas un Francijas. Bija in-
teresanti dzirdēt dažādos latviešu va-
lodas akcentus. Runāt varēja tikai un 
vienīgi latviski, jo tā bija vienīgā va-
loda, ko visi saprot, un arī, ja nerunāja 
latviski, bija sodi.

EVS programma pa dienu bija pil-
na ar aktivitātēm, interešu grupām un 
ekskursijām. Bija arī jāmācas vēsture, 
latviešu valoda, folklora un dejošana. 
Nometne bija sadalīta četrās klasēs: 
Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kur-
zeme. Katra klase mācījās citas dejas. 

Katrs nometni redz savādāk ar savām 
acīm. Daži arī piedzīvoja naktis it kā 
tā būtu vēl viena diena – daži gulēja 
naktīs, daži nē.

Priekšpēdējā dienā, 8.  augustā, 
tika rīkots Noslēguma sarīkojums, uz 
kuru ieradās vecāki un citi labvēļi. 
Sarīkojumā mēs uzstājāmies ar dejām 
pa klasēm un nodziedājām vairākas 
dziesmas. Noslēguma beigās tika iz-
sniegtas avīzes un T-krekli katram 
skolēnam. Tad tika pasniegts ceļojo-
šais EVS kauss, kurš katru gadu tiek 
piešķirts labākajam EVS-niekam. Šo 
kausu šogad ieguva Ronans  Lārma-
nis no Austrālijas un Elizabete Kolb-
jera no Zviedrijas.

Viens no EVS audzinātājiem, Pē-
teris Auziņš, kurš pats bija kausa ie-
guvējs pirms trim gadiem, par kausu 
teica: „EVS kauss tiek dots tādam cil-
vēkam, kura rakstura īpašības visla-
bāk pasaulei spētu pateikt, kas ir EVS. 
Šis EVS-nieks ir draudzīgs, labestīgs, 
izpalīdzīgs, centīgs, zin labi latviskās 
tradīcijas... Tātad, kauss katru gadu 
tiek piešķirts vislabākajam EVS-nie-
kam.“

Es esmu ļoti lepna par savu brāli. 
Tas ir liels sasniegums pirmajā EVS 
gadā saņemt kausu – tas notiek ļoti reti.

Nevar vārdos pateikt, cik Eiropas 
Vasaras Skolā ir forši, – tas ir pašam jā-
piedzīvo! EVS ir kā liela ģimene. Smai-
doši audzinātāji bija ar mieru vienmēr 
palīdzēt – pat, ja tas bija, lai vienkārši 
parunātos. Šī nometne uzlabo latviešu 
valodu un stiprina draudzības, un es 
ļoti vēlos braukt uz EVS atkal.

Kaija Lārmane
Laikrakstam „Latvietis“

EVS 2015 ceļojošā kausa ieguvēji Ro-
nans Lārmanis (Austrālija) un Eliza-
bete Kolbjera (Zviedrija).
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Deja Eiropas Vasaras skolas noslēgumā.
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Vidzemes dancis.
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Vēstule redakcijai
Piebildes Māra Branča rakstam par Pasaules latviešu mākslas centru (PLMC) Cēsīs. 
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Cienījamie salidoju-
ma dalībnieki!

Šajās dienās aprit 76 
gadi, kopš Molotova-Ri-
bentropa pakts fiksēja 
Austrumeiropas sadalī-
šanu nacistiskās Vācijas 
un Padomju Savienības 

interešu sfērās. 1939. gada 23. augus-
tā parakstītais PSRS un Vācijas ne-
uzbrukšanas līgums un tā slepenais 
papildprotokols, bija prettiesisks un ci-
nisks darījums uz trešo valstu rēķina. 
Tas bija kara, dalīšanas un iznīcības 
pakts, kas pilnībā sagrāva pēc Pirmā 
pasaules kara izveidoto drošības sistē-
mu Eiropā. Šis pakts pavēra PSRS ceļu 
uz Rietumiem, iededza „zaļo gaismu“ 
Otrajam pasaules karam un sankcio-
nēja agresiju un represijas pret tūk-
stošiem cilvēku. Arī pret jums un jūsu 
ģimenēm, pret mūsu valsti…

Karš izšķīra ne tikai valstu nākot-
ni, sagraujot arī Latvijas plaukstošo 
tautsaimniecību, bet izpostīja daudzu 
cilvēku un ģimeņu likteņus. Represi-
jas – tās bija salauztas sirdis; sadragāta 
bērnība un sabradāta jaunība; izmocīti 
likteņi; izpostīti īpašumi un nacionā-
lās vērtības.

Tūkstošiem cilvēku tika nepama-
toti mocīti, noslepkavoti šeit Latvijā 
un tūkstošiem dzīves ceļi moku gaitās 
aizgāja Sibīrijā un Tālajos ziemeļos. 
Tie, kas izturēja un atgriezās – visu pa-
turēja savā sirdī un atmiņā. Un šodien 
vēstures grāmatas par to neklusē – 
jaunā paaudze zina, kas ir represijas; 
jaunā paaudze zina, kas ir genocīds. 
Par to runās un atcerēsies!

Mēs arī atminamies, ka apstākļos, 
kad 1939. gada 1. septembrī Eiropā ie-
sākās karš, un tika radīti priekšnotei-
kumi PSRS agresijai Baltijā, Latvija 
diemžēl nevarēja ietekmēt savu likteni 
un aizstāvēt savus pilsoņus. Tā laika 
valdība īsti neizprata stāvokļa nopiet-
nību un pietiekami intensīvi nemek-
lēja valsts neatkarības saglabāšanas 
iespējas.

Esmu pārliecināts, ka šodien mēs 
varam sevi aizstāvēt – gan pateicoties 
mūsu partneriem Eiropas Savienībai 
un NATO, kā arī paši stiprinot un rū-
pējoties par savas valsts drošību un 

nākotni.
Taču šīs rūpes ir svarīgi neaizmirst 

ne brīdi – jo sevišķi miera apstākļos, 
kad ir tik daudz jomu, kas šķiet svarī-
gākas par mūsu drošību un neatkarī-
bu. Bet atcerēsimies – ja nebūtu mūsu 
neatkarīgās Latvijas, nekam citam, par 
ko iestāties un par ko diskutēt, nebūtu 
nozīmes.

Cienījamie salidojuma dalībnieki!
Šajā dienā vēlos pateikties jums 

par aktivitāti un patriotisko nostāju, 
atbalstot valstiski svarīgu iniciatīvu – 
pieņemot Latvijas politiski represēto 
apvienības rezolūciju. Es augstu vērtē-
ju jūsu rūpes, pat savos ievērojamajos 
gados, sekojot līdzi valsts politiskajām 
un ekonomiskajam norisēm, kā arī 
izteikto atbalstu valsts drošības spē-
cināšanai, aizsardzības budžeta palie-
lināšanai un, it īpaši, jaunsargu patrio-
tiskajai audzināšanai.

Rezolūcija skaidri pauž, ka iestā-
sieties ne tikai par tikai par savas orga-
nizācijas interesēm, bet visas Latvijas 
drošību un nedalāmību, pārticību un 
nākotni!

Mēs lepojamies ar jums, ar savu 
valsti, ar tās neatkarību, kas – kā jau 
to parādījis aizvadītais gadsimts – nav 
pašsaprotams un garantēts fakts. Tā 
ir jāveido, jāuzlabo un jāattīsta un to 
mēs varam tikai kopā. Kopā – jauni 
un veci. Kopā pieredzējušie un mazāk 
pieredzējušie šajā dzīvē. Jo tikai kopī-

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna 
17. Latvijas politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē

No kreisās: Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Latvijas Politiski repre-
sēto apvienības priekšsēdētājs Gunārs Resnais, Latvijas Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis.
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MELBURNAS 
LATVIEŠU CIEMA 
PAVASARA SVĒTKI

 
Melburnas Latviešu ciemā 

2015. g.  13. septembrī,
plkst. 12.00.
Ieeja brīva

 
Pusdienas – $10.00

Priekšnesumi un dziedāšana.
Pērkamas kūkas un kafija!

Loterija!

Visus laipni ielūdz 
Ciema talcinieces.

bā ir mūsu spēks.
Mums jāveido tāda Latvija, lai 

mūsu bērni var būt lepni dzīvot Latvi-
jā. Lai viņi būtu lepni par to, ka viņu 
vecāki, vecvecāki ir izcīnījuši valsts 
neatkarību, aizstāvējuši to un pratuši 
radīt labu pamatu pārticīgai un salie-
dētai Latvijai! Mūsu Latvijai!

Raimonds Vējonis
Latvijas Valsts prezidents

2015. g. 22. augustā

ATBALSTIET LAIKRAKSTA DARBU,

lai varam turpināt regulāri jūs
informēt, izklaidēt un izglītot!

Izmantojiet tīmekļa vietni: http://laikraksts.com/Atbalstit.php
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Latviešu strēlnie-
ku bataljonu formē-
šanas simtgadi ik pa 
laikam atgādina kāds 
pasākums. Vecpiebalgā 
12. augustā tāds bija at-
vaļinātā pulkveža Jāņa 
Hartmaņa grāmatas 

4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulks 
1915-1917 atvēršana. Tā notika pul-
ka kādreizējā komandiera pulkveža 
Anša Zeltiņa (1863-1942) dēla, RTU 
profesora Nameja  Zeltiņa 80. dzim-
šanas dienā. Kā izdošanas finansētājs 
N. Zeltiņš sagādāja dāvanu grāmatas 
veidā katram pasākuma dalībniekam, 
un to nebija maz. Vai nav lieliski – ap-
dāvināt citus savā goda dienā!

Līdz šim pārsvarā lasīti vispārinā-
tāki apkopojumi par strēlniekiem vai 
atsevišķām kaujām, izdotas gan atse-
višķu kareivju un virsnieku atmiņas, 
kas uz kādu atsevišķu vienību attiecas. 
J. Hartmaņa darbs šai ziņā pirmais ap-
cerējums. Pēcvārdā autors saka: „Grā-
mata nav zinātnisks pētījums, ne arī 
klasisks literārs darbs. Esmu centies 
pēc iespējas populārāk ar atmiņu un 
dokumentu fragmentu iestarpināju-
miem izskaidrot 4. Vidzemes latviešu 
strēlnieku pulka gaitas Pirmajā pasau-
les karā. Pie strēlnieku kauju apraks-
tiem esmu pieminējis arī pašus kara-
vīrus, jo viņi nenoliedzami ir galvenās 

personas skarbajos kara virpuļos.
... Darbu uzskatu kā nedaudz novē-

lota parāda atdošanu mūsu streļķiem, 
jo iepriekš netika izdota neviena grā-
mata par atsevišķa strēlnieku pulka 
vēsturi.“

Bataljona formēšana sākās 
1915. gada septembrī Rīgā, apmācī-
bām to pēc laika pārcēla uz Tērbatu. 
Kopš 1916. gada sākuma bataljona 
karavīri atradās Rīgas frontē Smārdes 
apkārtnē starp Ķemeriem un Tukumu, 
smagākās kaujas gan piedzīvoja Tīreļ-
purvā gada beigās. 1917. gada augustā, 
kad strēlnieku galvenās cīņas norisa 
pie Mazās Juglas ar vācu spēkiem, 
kas forsēja Daugavu starp Salaspili un 
Ogri, 4 pulks aizkavēja pretiniekus pie 
Olaines.

Iespieddarbs nav paredzēts pārdo-
šanai veikalos, to dāvinājumā saņems 
armijas vienības, bibliotēkas, skolas. 
Autors saka, ka itin drīz teksts būs la-
sāms arī viņa veidotajā portālā www.
latviesustrelniekusaraksts.lv. Tur jau 
var iepazīties ar grāmatām par Nāves 
salas aizstāvēšanu un kaujām pie Ma-
zās Juglas.

Netālajā Mēdzūlā dzimušais vēlā-
kais karavīrs Ansis Zeltiņš savulaik 
mācījies Vecpiebalgas Draudzes skolā, 
kas ir tagadējās vidusskolas priekšte-
ce. Pagājušajā rudenī pie skolas nama 
atklāja piemiņas zīmi pulkvedim, to-

reiz arī Namejs 
Zeltiņš rosinājis 
Jāni Hartmani 
sagatavot grāma-
tu par 4. pulku. 
Tam bijušas ilgas 
iestrādes dažādās 
dokumentu krā-
tuvēs Latvijā, arī 
Krievijas Valsts 
kara vēstures ar-
hīvā. Vidzemes 
vārds nenozīmē, 
ka pulkā bija vie-
na novada puiši. 
Pulku nosaukumā 
parādījās arī Kur-

zeme un Zemgale, pilsētas Bauska, 
Rīga, Tukums un Valmiera, kā arī 
Daugavgrīva (bataljonu formēšana 
sākās Daugavgrīvas cietoksnī). Agrār-
reformas laikā saņemto saimniecību 
Zaļenieku pagastā kādreizējais strēl-
nieku pulka komandieris, Lāčplēša or-
deņa kavalieris A. Zeltiņš nosauca par 
Vidzemes Strēlniekiem.

Ne visi zina, ka Dvēseļu puteņa 
sarakstītājs Aleksandrs Grīns dienēja 
4. pulkā. Viņš rakstīja kā notikumu 
līdzdalībnieks par paša piedzīvoto. Jā-
nim Hartmanim tas ir vēsturnieka un 
arī militārdarbinieka atskats.

Lielu daļu grāmatā ievietoto foto-
attēlu uzņēmis Jānis  Glīznieks  (arī 
Glīzdenieks), kas dienēja Vidzemes 
bataljonā. 1895. gadā Līvānos dzimu-
šais vīrs divdesmitajos gados bija fo-
togrāfs Madonā, vēlāk viņa pēdas zūd. 
Taču kara laika uzņēmumi ir novērtē-
jama liecība par strēlnieku gaitām, arī 
gūstu pie vāciešiem 1917.-1919.gadā.

Indulis Zvirgzdiņš
Laikrakstam „Latvietis“

LAOZ gada svētki
Latviešu Akadēmiskās organizācijas Zviedrijā aicinājums

Latviešu Akadēmiskā organi-
zācija Zviedrijā (LAOZ) ir dibināta 
1949. gadā. Sākot jau ar 1949. gadu tās 
valde rīko ikgadējus LAOZ gada svēt-
kus, godinot Latvijas Universitātes 
dibināšanas gadadienu. Šī gada sarī-
kojums notiks sestdien, 26.  septem-
brī, plkst. 17.00, Latvijas Republikas 
vēstniecības telpās, Odengatan 5, 
Stokholmā. Vakara programmā – vēs-
turnieka un sabiedriskā darbinieka 

Ulda Ģērmaņa 100 gadu piemiņa, 
Dr. Lilita Zaļkalne (svētku runa) un 
Kristīne Grīnvalde (mūzikas priekš-
nesums).

LAOZ gada svētki ir interesants 
pasākums visiem, kam interesē Lat-
vijas lietas, sabiedrība un akadēmiskā 
dzīve, kā arī lieliskas vakariņas tautie-
šu saimē. Vakari dod arī vienreizēju 
iespēju satikt latviešus, kas Zviedrijā 
dzīvo jau sen, kā arī tos, kas pavisam 

nesen pievienojušies Zviedrijas latvie-
šu saimei.

Svētki sāksies ar Dr. Jāņa Krēsli-
ņa ievadrunu par Uldi Ģērmani, sekos 
svētku runa par tēmu Padomju (Krie-
vijas) taktika un mērķi, ar kuru uzstā-
sies Dr.  Lilita  Zaļkalne. Koncertā 
uzstāsies Kristīne Grīnvalde (klasis-
kais akordeons).

Grāmata par Vidzemes pulku
„...nedaudz novēlota parāda atdošanu mūsu streļķiem“

Grāmatas „4. Vidzemes latviešu strēl-
nieku pulks 1915-1917“ vāks.

Namejs Zeltiņš un Vecpiebalgas zēni.
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Piektdien, 21.  augustā, Arkaba hotelī, 
Fullartonā, Adelaidē, Juris  Dancis (1956. un 
1960. gada Olimpisko spēļu dalībnieks), Mi-
ķelis Dancis (1964. un 1968. gada Olimpisko 
spēļu dalībnieks), Inga Freidenfelds (1956. un 
1960. gada Olimpisko spēļu dalībnieks un 
1956. gada basketbola komandas kapteinis), 
Valdis Jaudzems, Andris Jaudzems, Ādams 

Klopšteins un es – Reinis Dancis piedalījāmies Soda metie-
nu labdarības organizācijas pusdienās, kuru mērķis ir sniegt 
finansiālu palīdzību jauniešiem, kas nodarbojas ar basketbolu: 
tādiem jaunajiem basketbolistiem, kam nav finanses, lai pie-
dalītos turnīros.

Pusdienu īpašie viesi bija Austrālijas basketbola valsts 
vienības spēlētāji: Breds Ņūlijs (Brad Newley), kurš kopš 
2007. gada ir spēlējis Eiropā, 2010. gadā spēlēja ar lietu-
viešu komandu Lietuvos Rytas un tagad spēlē Gran Ca-
naria komandā Spānijas basketbola līgā un Džovs Ingels 
(Joe Ingles), kurš kopš 2014. gada ir spēlējis Amerikāņu 

 basketbola apvienības Utah Jazz komandā.
Reinis Dancis

Laikrakstam „Latvietis“

Svētdien, 23. augus-
tā, Daugavas Vanagu 
Pertas nodaļa svinēja 
savu jau 66 gadu dibi-
nāšanas Atceri. Labi va-
rējām ievērot, kā arvien 
retāks mums paliek rin-
das, jo jau puse no cie-

miņiem bija tikai mūsu pašu nodaļas 
valdes locekļi, un tikai otru pusi sastā-
dīja ciemiņi.

Kā jau parasti, vanadzes mūs atkal 
pabaroja ar pilniem šķīvjiem skābiem 
kāpostiem un Ilmāra un Viktora cep-
to cepeti, ar labi stiprām sinepēm un 
saknēm. Kad nu vēderi mums bija pil-
ni, nodaļas valdes priekšsēdis Ilmārs 
Rudaks, mūs sveicot un uzrunājot, at-
skatījās uz mūsu nodaļu – kāda tā bija 
un ko veica pirms desmit gadiem. Bet 
neskatoties uz skaitlisko sastāvu, ska-
tījāmies uz veikto darbu.

Ja 2005. gadā nodaļā bija 87 bied-

ri, – šodien vairs tikai 43; Vanadzes 
vadīja Rita Džonsona, šodien – Rita 
Džonsona. Nodaļai bija koris, – šodien 
tas ir ilgstošā atvaļinājumā. Nodaļas 
klubu vada Viktors Mazalevskis, šo-
dien – Viktors Mazalevskis. Valdes 
priekšsēdis Ilmārs Rudaks, – šodien: 
Ilmārs Rudaks.

2005. gadā nodaļa bija rīkoju-
si: Ziemassvētku eglīti, Pilnsapulci, 
O. Kalpaka, Kurzemes cietokšņa un 
Leģiona atceri; nodaļas dibināšanas 
atceri un nodaļas izbraukumu; – šogad 
visi tie paši sarīkojumi arī tiek rīkoti. 
Ja 2005. g. uz mūža dusu izvadījām 3 
biedrus; – šodien to esam sasnieguši jau 
pirmajā pusgadā. Tad apciemojām sli-
mos biedrus un tos sveicām dzimšanas 
dienā; – to arī darām šodien. Izvedām 
Ziedojumu vākšanas akciju – arī šogad 
tā ir izvesta – palīdzībai Latvijā ziedo-
jām $1500, – šogad $1200. Sadarbojā-
mies ar citām latviešu organizācijām; 

to darām vēl šodien.
Nu kas tad des-

mit gados ir mainījies?
Visu ko veicām tad, veicam vēl 

šodien, bet tikai to darītāju ir daudz 
mazāk. Tātad, šodien nemaz neesam 
palikuši lēnāki, bet gan daudz vecāki 
un čaklāki, jo daudz mazāk roku veic 
to pašu darbu. Tad Ilmārs pateicās no-
daļas vanadzēm par viņu apņēmību un 
darbu bez kā mūsu nodaļa nevarētu 
pastāvēt. Rita Džonsona sveica nodaļu 
viņas gadadienā ar skaistu dzejoli un 
vēlēja vēl svētīgu un raženu nākamo 
gadu. Latvijas goda konsuls Pertā arī 
sveica nodaļu un atgādināja, ka Pertas 
nodaļa bija dibināta tanī pašā datumā, 
kurā Latvija atguva savu neatkarību: 
21. augustā, tikai 42 gadus vēlāk.

Sekoja filma par Cedelghēmas 
gūstekņu nometnes apciemojumu pa-
gājušā gadā. Tā mums atgādināja to, 
kādos apstākļos DV tika dibināti, jo 
jau šogad svinēsim šīs organizācijas 
17. gadadienu. 

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

DV Pertas nodaļai 66 gadi
Atskatījās uz darbību pirms 10 gadiem

DV Pertas nodaļas valde 2005. gadā (trīs jau aizsaulē). 
No kreisās: V. Mazalevskis, J. Pelšs, J. Viļums, M. Ba-
lode, J. Lūks, I. Rudaks, G. Kaģis, R. Džonsona, A. Gu-
lāns, E. Rudolfs un J. Bernšsteins. Trūkst: J. Purvinskis. 
(Šodien valdē tikai seši no tiem.)
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DV Pertas nodaļas valde 2015. gadā. No kreisās: V. Maza-
levskis, Rita Džonsona, G. Kaģis, J. Bernšteins, J. Purvinskis, 
I. Rudaks. Trūkst A. Vārpiņš.
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Soda metienu labdarības organizācijas pusdienas
Piedalās latvieši olimpieši

Stāv no kreisās: Andris Jaudzems, Breds Ņūlijs (Brad Newley), 
Miķelis Dancis, Reinis Dancis, Valdis Jaudzems, Džovs In-
gels (Joe Ingles), Adams Klopšteins. Sēž: Juris Dancis.
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Tā varētu saukties 
romantisma laika novele 
vai romāns, tomēr ar tik 
senu laiku notikumam 
nav nekāda sakara. Ar 
nedaudz jaunāku gan 
ir – Jelgavas Svētās Trīs-
vienības baznīcā reiz 

tika kristīts vēlākais mākslinieks Mā-
ris  Platais. No iespaidīgās baznīcas 
palicis tikai tornis, kurā pašā augšā 
zem stikla piramīdas iekārtota neliela 
izstāžu zālīte. Tur kopš 21. augusta un 
visu septembri skatāma augšminētā 
jelgavnieka darbu izstāde, kam dots 
tāds pats nosaukums kā rakstam.

Māris Platais ir dzelzceļa lokomo-
tīves vadītāja dēls. Šis arods tēvu un 
ģimeni paglāba gan krievu, gan vācu 
laikā – kādam kravas taču jāpārva-
dā, lai cik varai viņš nebūtu tīkams. 
Zinādams, kāds liktenis viņu sagai-
da, ja paliks dzimtajā Jelgavā, Plato 
ģimene 1944. gada oktobrī, pārvarot 
visus šķēršļus, devās uz Rietumiem, 
pieredzēja Berlīnes bombardēšanu un 
apmetās mazajā Latvijā Eslingenā.

1949. gadā Platie ieceļoja Bostonā. 
Peldot pāri milzīgajam okeānam, pus-
augu Māris īsināja dienu vienmuļību 
zīmējot. Reiz pie viņa pienācis solīdi 
ģērbies kungs žaketē un kaklasaitē, 
brīdi noskatījies zēna zīmējumā un tik 
vien noteicis: „Strādā vien tālāk.“

Vēlāk tēvs painteresējās: „Vai tu 
zini, dēls, kas tas bija? Tas bija Sigis-
munds Vidbergs.“

Puisēns mulsumā sastinga. Vid-
bergs bija pats slavenākais zīmētājs, 
kura līnijas bija apbrīnojis.

Zīmēt viņam patika un padevās. 
Māris saņēma pat stipendiju, lai pa-
pildus mācītos zīmēšanu Bostonas 
Mākslas muzeja Mākslas skolā.

Pieaudzis un sakrājis naudu stu-
dijām, Māris turpināja mācības šai 
skolā. Pēc beigšanas strādāja Bosto-
nas firmā Dennison Manufacturing 
Company par reklāmas mākslinieku, 
darinot ilustrācijas, preču iesaiņojumu 
un cita veida dizainu. Paralēli Māris 
strādāja arī par pedagogu tai pašā Bos-
tonas Mākslas muzeja Mākslas skolā. 

1980. gadā viņš 
beidza darba gai-
tas un nodibināja 
savu privāto zīmē-
šanas studiju, kuru 
vada joprojām.

Māksl i n iek u 
piesaista daba. 
Visbiežāk Māra 
zīmējumos, ofor-
tos un akrila glez-
nojumos atainota, 
tā vien šķiet, cilvē-
ku neskarti dabas 
stūrīši ar veciem 
kokiem, kas plaši izpletuši savus za-
rus kā putni spārnus pārlidojumos, ar 
mežu biežņām, kur koki dzīvo savu 
patstāvīgo, no cilvēkiem savrupināto 
dzīvi, ar ezeru un upju līčiem, kuru 
krastos piemetušās laivas vai vēžotāji 
izlikuši murdus. Debesis ir zilas, kas 
atspīd uz ūdens virsmas. Cauri lapot-
nēm un gar koku skupsnām laužas 
saules stari, ceļas migla. Ziemā, pava-
sarī, vasarā vai rudenī mainās ainava 
un apgaismojums.

Zīmējumos lapotne vai zaru rokas 
iegravējušās lapā vissīkākajās detaļās, 
taču tās pakļaujas mākslinieka iece-
rei – atklāt dabas nesatricināmo mieru 
un neatkārtojamību, viņa prieku par 
dzīves pilnasinību. 
Tā uz pasauli ska-
tās mīlētāja acis.

Gleznās, kā 
autors pats brīnās, 
kaut arī iemūžinā-
jis tuvējo Ameri-
kas apkārtnes un 
pat Īrijas dabu, to-
mēr krāsās atklā-
jas latviskā krāsu 
izjūta un pat sen-
timents. Arī latvis-
kā kautrība viņā 
mājo, neraugoties 
uz garo mūžu, 
kas aiztecējis citā 
krastā, tik tālu no 
dzimtās zemes, 
citos ļaudīs, kas ar 
pazemību neizce-

ļas. Kautrība bijusi par iemeslu tam, 
ka viņu Latvijā tikpat kā nepazīst. Ie-
cere par izstādi dzimtajā Jelgavā radu-
sies viņam jau sen, bet bija vajadzīgs 
uzaicinājums.

Jelgavas 750 gadu jubilejas reizē 
tas beidzot ir noticis – Māris Platais 
ir atgriezies mājās, bet ne tukšām ro-
kām – ar izstādi un dāvanu. Visi darbi 
tiks pārdoti un iegūtā nauda ziedota 
pilsētas trūcīgajiem bērniem. Tā ir iz-
šķērdīga dāvana, ko Jelgava – un ne-
esmu dzirdējis par līdzīgu precedentu 
visā Latvijā – saņem pirmo reizi.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Atgriešanās Trīsvienības baznīcā

Māris Platais.
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Māra Platā glezna.
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Vakara otrajā daļā būs nobaudāms 
Ingrīdas un Andreja Leimaņu gata-
votais garšīgais mielasts, to pavadot 
ar kopīgi dziedātām dziesmām un 
omulīgu noskaņu. Būs arī tradicionālā 
loterija, kuras ienākumi tiks ieskai-
tīti LAOZ stipendiju fondā. Lūgums 
visiem, kuri izlasījuši šo aicinājumu – 
nododiet šo informāciju tālāk! Visi 
laipni gaidīti!

Pieteikšanās svētkiem ir obligā-
ta un saistoša visiem, ieskaitot tos, 
kas vēlas pieteikties tikai uz pirmo 
daļu (t.i., bez mielasta). Laipni lū-
dzam pieteikties LAOZ valdei līdz 
14.  septembrim pa e-pastu lilita.
zalkalns@tele2.se vai arī valdes sek-
retārei Lilitai Zaļkalnei pa telefonu 
073 591 56 00.

Samaksa par pirmo un otro daļu, 
t.i. ieskaitot mielastu ar vīnu un ci-
tiem dzērieniem, ir 350 kr vienai 
personai. Samaksa par pirmo daļu ir 

150 kr vienai personai. Dalības nauda 
iesūtāma līdz 14. septembrim kontā 
PG 76 69 70-8 (Nordea – Ad Notam 
Publ), norādot maksātāja vārdu. Uz 
svētkiem ir vēlams paņemt līdzi skaid-
ru naudu loterijas biļešu iegādei. Visi 
loterijas ienākumi tiek ieskaitīti LAOZ 
stipendiju fondā, ar kura palīdzību tiek 
atbalstīti Latvijas un Zviedrijas stu-
denti.

Laipni gaidīti 26. septembrī!
LAOZ valde

LAOZ gada svētki
Turpinājums no 6. lpp.
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Bērnu grāmatu izdevniecībā Liels 
un mazs iznācis ilustrētās latviešu bēr-
nu dzejoļu izlases BIKIBUKS jaunais 
laidiens (61.-66. grāmatiņa).

Jaunāko bikibuku atvēršanas pa-
sākums, iepazīšanās ar māksliniekiem 
un BIKIBUKA darbnīca Uzzīmētā va-
sara notika Rīgas svētku laikā, 15. au-
gustā Vērmanes dārza Grāmatu ielā.

Šīs vasaras BIKIBUKĀ iekļuvuši 
divi Ojāra Vācieša dzejoļi, un nav brī-
nums, ka tie īpaši iedvesmojuši māks-
liniekus: Oskara Veilanda ilustrētais 
dzejolis saucas Zīmēšana, bet Mār-
tiņš Ābols izvēlējies dzejoli Zvirbulim 
pazuda māsa, lai bērniem pastāstītu 
savu vizuālo stāstu par krāsām. Arī 
Valda Grenkova dzejolī Negantā muša 
māksliniece Zane Zlemeša seko līdzi 
bērna zīmējuma tapšanai, kurā sparīgi 
iesaistās arī dzēšgumija. 

Grāmatiņas tiek numurētas, lai tās 
būtu ērti krāt mājas bibliotēkā:
• Nr. 61 Vilis Plūdons Traucējums, 

ilustrējis Oskars Pavlovskis;
• Nr. 62 Arnolds Auziņš Saldējums, 

ilustrējusi Līva Piterāne;
• Nr. 63 Ojārs Vācietis Zvirbulim pa-

zuda māsa, ilustrējis Mārtiņš Ābols;
• Nr. 64 Ojārs Vācietis Zīmēšana, 

ilustrējis Oskars Veilands;
• Nr. 65 Valdis Grenkovs Negantā 

muša, ilustrējusi Zane Zlemeša;
• Nr. 66 Jānis Rokpelnis Iedomīgā ra-

diniece, ilustrējusi Rebeka Lukošus;
Katram dzejolim izlasē BIKBUKS 

atvēlēta atsevišķa grāmatiņa, ko vieno 
mākslinieku Rūtas  Briedes un Arta 
Brieža veidotais dizains – mazam 
bērnam ērts formāts un īpašais sērijas 
logo. Tajā redzams pats Bikibuks – 
jautrs, ziņkārīgs un spītīgs ragainis, 
līdzīgs atvērtai grāmatiņai. Šis nosau-
kums un tēls radies, lasot Jāņa Balt-
vilka skaitāmpantu Biki-buki, ar kuru 
2012. gadā tika aizsākta sērija.

Katru gada ceturksni sērijā iznāk 

6 jauni bikibuki. Kopumā iecerēts iz-
dot 100 dažādos laikos sacerētu dze-
joļu, ko ilustrējuši dažādi mūsdienu 
latviešu mākslinieki. Dzejoļi, ko dau-
dzi vecāki un vecvecāki iemīļoja savā 
bērnībā, nāk pie šodienas mazuļiem 
mūsdienīgā vizuālā veidolā, ar cieņu 
gan pret pārbaudītām vērtībām, gan 
pret moderno.

Izlasi sastādījusi Liels un mazs 
galvenā redaktore Inese Zandere, pie-
dāvājot vairāk nekā 40 projektā ie-
saistītajiem māksliniekiem izvēlēties 
sev tuvākos no atlasītajiem latviešu 
dzejnieku darbiem. „Latviešu bērnu 
literatūra no Rūdolfa Blaumaņa līdz 
Kārlim Vērdiņam visos laikos ir biju-
si bagāta ar skaistiem un asprātīgiem 
dzejoļiem, savukārt latviešu mūsdienu 
māksla ir sinonīms radošai iztēlei un 
mūsdienīgam pasaules redzējumam. 
Liels un mazs savieno tos jaunās bil-
žu grāmatās, domājot tieši par tiem 
bērniem, kas aug šodien un skatās ar 
šodienas acīm. Bikibuki palīdz attīstīt 
bērnu gaumi, piedāvājot lielu māksli-
niecisku dažādību. Grāmatiņas veido-
tas kvalitatīvi, bet ir demokrātiskas un 
cenā pieejamas. Grāmatas logo norā-

dīts katra dzejoļa tapšanas laiks: līdz 
1940. gadam, no 1940. līdz 1990. ga-
dam, pēc 1990. gada – taču tās visas 
ir īstas šodienas grāmatiņas,“ uzskata 
sastādītāja.

Jaunākā BIKIBUKA laidiena 
tapšanu atbalstījis Valsts Kultūrkapi-
tāla fonds, grāmatu izdošanu atbalsta 
AS Antalis, nodrošinot, ka grāmatas 
tiek drukātas uz dabai draudzīga, FSC 
sertificēta papīra.

Izdevniecības Liels un mazs grā-
matas par vislabāko cenu iespējams 
iegādāties izdevniecības birojā Tērba-
tas ielā 49/51 – 12 un mājas lapā www.
lielsmazs.lv, kā arī visos lielākajos grā-
matu veikalos, galerijā Istaba K. Baro-
na ielā 31A, veikalā M50 Miera ielā 50, 
grāmatu un kultūrpreču mājā NicePla-
ce Mansards K. Barona ielā 21A, vei-
kalā Mazputniņš Miera ielā 19, veikalā 
Muhamors Baznīcas ielā 14 un citur.

Sekot izdevniecības jaunumiem 
var sociālajā tīklā twitter.com: twitter.
com/lielsunmazs un facebook.com: 
facebook.com/lielsunmazs , facebook.
com/BIKIBUKS

Kristīne Dzene
Izdevniecības „Liels un mazs“ kopvede

BIKIBUKS
Jaunumi dzejas bilžu grāmatiņu sērijā

BIKIBUKA sērijas 61.-66. grāmatiņa.

„Mana, tava, mūsu Rīga pirms 100 gadiem“
Nacionālās bibliotēkas izstāde iekļauta „Google“ muzejā

Rīgas 814. gadskārtas svētku nedē-
ļā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) 
aicina rīdziniekus, pilsētas viesus un 
citus interesentus doties aizraujošā pa-
staigā pa Rīgas vēstures ceļiem. Patei-
coties Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē atbalstam, LNB 
uzsākusi sadarbību ar interneta tehno-
loģiju uzņēmuma Google elektronisko 
muzeju jeb kultūras institūta digitālo 
platformu. Tādējādi tās lietotājiem šo-
brīd ir iespēja virtuāli apskatīt LNB 
izstādes Mana, tava, mūsu Rīga pirms 
100 gadiem attēlus, kas Rīgas-Eiropas 
kultūras galvaspilsētas programmas 
ietvaros 2014. gada rudenī bija ekspo-

nēti Gaismas pilī.
Digitālajā izstādē iespējams aplū-

kot unikālus vēsturiskos materiālus no 
LNB krājuma – Rīgas kartes, doku-
mentus, zīmējumus un fotogrāfijas no 
18. ] gs. līdz 20. gs. sākumam, piedā-
vājot daudzveidīgu un netradicionālu 
ieskatu piecās tematiskajās jomās, kas 
veidoja Rīgas vaibstus pirms Pirmā pa-
saules kara: Pilsēta aug, Rīdzinieki ir 
tik dažādi, Rīdzinieki piedalās politikā, 
Rīgai 700, Rīgas spožums un ēnas.

Kopumā, ekspozīcija ir mēģinā-
jums ielūkoties dinamiskajā, daudz-
veidīgajā, etniski un kultūras ziņā rai-
bajā pilsētas dzīvē līdz 1914. gadam, 

kad Eiropā sākās Pirmais pasaules 
karš. 19. gs. Rīgas stāsta noslēgums – 
cezūra, skaļš un asiņains, bēgļu ceļiem 
piepildīts klusuma periods, kad metro-
pole pie Daugavas krastiem sastingu-
si nāves bailēs un rīdzinieku sāpēs. 
Izstāde noslēdzas ar lappusi no kā-
das skolnieces dienasgrāmatas, kurā 
lasāms: „1914. gada 20. jūlijs. Vācija 
pieteica Krievijai karu.“

Izstāde tapusi ar Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas, nodibinājuma 
Rīga 2014, Frīdriha Eberta fonda, Live 
Rīga un Arctic Paper atbalstu.

 
Turpinājums 14. lpp.
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„No worries!“
Šī ir visbiežāk lietotā atbilde, kuru man 

nācies saņemt Austrālijā, tāpēc es to iesaucu 
par The Land of No Worries (angl.: Bezbēdu 
zeme). Un tā patiesi ir – sajūta, ka te neviens 
ne par ko neuztraucas, neatstāj pat Sidnejas 
centrā. Cilvēki iet savās gaitās, strādā, brauc 
ar mašīnām, veido sastrēgumus, signalizē, 

bet tas viss notiek tādā mierā! Nemaz nerunājot par ma-
zākām pilsētām un ciematiem, kur šī brīnišķā relaksētība 
tikai pieaug. Ar tevi atradīs laiku pārmīt kādu laipnu vārdu 
gan nejaušs garāmgājējs, gan biļešu pārdevējs – pat ja tev 
aiz muguras izveidojusies gara rinda. Cilvēki ir atvērti un 
uzsmaida cits citam, jo zina, ka katram jau ir savas problē-
mas, bet drūma seja tās neatrisinās.

Dzīvi dara vieglāku arī bagātīgais saules daudzums, 
kas ik dienas sasniedz ikvienu Austrālijas iedzīvotāju. Die-
nas ir gaišas, debess – plaša. Ja atrodies piekrastē, parasti 
nepilnas stundas braucienā sasniedzams okeāns. Dzīve lie-
lākoties noris ārā, svaigā gaisā, bet telpās pavadītais laiks 
parasti aizrit privātmājās, jo dzīvokļi labi situētajā Austrā-
lijā nav īpašā cieņā.

Satiksme un pārvietošanās ir ērta, tualetes (bezmak-
sas) ir uz katra stūra, izņemot outback – milzīgos tuksne-
sīgos, neapdzīvotos reģionus, kas aptver teju ceturto daļu 
kontinenta, – kur līdz tuvākajām labierīcībām var nākties 
mērot simtiem kilometru. Alternatīva ir krūmāji, ko austrā-
lieši sauc par bush. Ēdināšana ir pieejama it visur, dzeramo 
ūdeni var dabūt bez maksas, arī restorānos; gaisa kondi-
cionieri ir ierasta lieta arī sabiedriskajā transportā. Dzīve 
Austrālijā ir ērta, tāpēc nav nekāds brīnums, ka tik daudz 
gan legālo, gan nelegālo imigrantu dodas uz šo saulaino 
valsti, lai turpmāk sauktu to par mājām.

Mani pašu Austrālijā noveda virkne dažādu notikumu, 
ko daudzi sauc par sagadīšanos, bet kuru man patīk saukt 
par likteni. Braucu uz šo valsti vairākas reizes, un ik reizi, 
kad izlēmu tomēr atgriezties Latvijā, atkal uznira kāda jau-
na un vilinoša iespēja, kurai nespēju pateikt nē – Austrālija 
vilina un apbur ikvienu, kas to ierauga...

Mūs, eiropiešus, bieži biedē ar trakojošajiem ugunsgrē-
kiem, plūdiem, viesuļvētrām un citām dabas katastrofām, 
kas piemeklē Austrāliju, taču pieminētās stihijas plosās ti-
kai nelielā tās teritorijas daļā. Tas būtu tāpat kā runāt par 
sniega vētrām Eiropā, kas patiesībā skar tikai Skandināvi-
ju. To pašu var sacīt par krokodiliem, čūskām, zirnekļiem, 
haizivīm un citiem cilvēkam bīstamiem kustoņiem. Jā, visi 
minētie Austrālijā ir sastopami, bet, piemēram, krokodili 
dzīvo tikai valsts ziemeļaustrumu daļā, bet čūskas baidās 
no cilvēkiem ne mazāk kā cilvēki no čūskām. Un, kas at-
tiecas uz haizivīm, riskantāk ir pastaigāties pa apledojušām 
Rīgas ielām nekā peldēties okeānā pie Austrālijas krastiem.

Tāpēc Austrālijā patiesi ir tikai viens vadmotīvs – no 
worries!

Ar ko sākt?
No ceļotājiem bieži nācies dzirdēt, ka viņi Austrālijā 

došoties tikai uz Sidneju, un tur jau visu varot redzēt. Bet tā 
nebūt nav! Šī milzīgā sala ir tik daudzveidīga – lietus meži 
mijas ar tuksnešiem, ūdenskritumi ar sālsezeriem, kalni ar 
līdzenumiem. Atkarībā no tā, ko vēlies redzēt un piedzīvot, 
vari izbaudīt diametrāli pretēju Austrāliju.

Visas lielākās pilsētas – Perta, Adelaide, Melburna, 
Sidneja, Brisbane, Darvina – atrodas piekrastē, jo Austrā-
lijas vidienē ir pārāk karsti, lai tur dzīvotu. Bet ir vērts ie-
pazīt arī mazāk populārās pilsētas un vietas, jo tieši tajās 
atklājas īstā Austrālija. Tas gan prasa vairāk laika un izde-
vumu, taču – lai kurp tu nolemtu doties, tevi gaida pārstei-
gumi un skaistums.

Trīs māsas

Sidneja
Austrālijas lielākā pilsēta, kuru bieži kļūdaini uzska-

ta par valsts galvaspilsētu. Sidnejā ir lieliskas pludmales, 
interesanti cilvēki, grezna un komfortabla dzīve. Pilsētā ir 
lieliska satiksme, izcili restorāni, elpu aizraujoša un kon-
trastiem bagāta arhitektūra, krāšņi parki. Bet stundas brau-
cienā no tās – kalni, upes un lietus meži.

Ar kājām gaisā
Līga Līvena par Austrāliju

Austrāliju mēdz saukt par „The Land Down Under“ – par „Zemi ar kājām gaisā“. Un tajā viss patiesi ir ačgārni: kad 
Latvijā valda diena, te – nakts; kad Latvijā vasara, te – ziema, bet Ziemassvētkos – tropiska svelme.

Platības ziņā Austrālijā ietilpst visa Eiropa un vēl mazliet, bet to apdzīvo tikai ap 23 miljoniem cilvēku, no kuriem 
apmēram 0,1% ir latvieši. Lai iepazītu un izprastu šo milzīgo salu, tās klimatu un cilvēkus, nepietiek ar dienām, nedēļām 
vai mēnešiem – ir vajadzīgi gadi, varbūt pat gadu desmiti. Tā kā Austrāliju jau sesto gadu saucu par savām otrajām 
mājām, varu padalīties savā pieredzē. Varbūt arī tev tā noder, ja esi iecerējusi apmeklēt šo brīnumskaisto zemi.
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Sidnejā aizvien notiek dažādi festivāli, koncerti, izstā-
des. Tās ielās allaž ir dzīva ļaužu plūsma, no kuriem liela 
daļa ir tūristi. Starp citu, šeit ir Austrālijā vislielākā aziātu 
koncentrācija, un var nobaudīt izcilu Āzijas virtuvi.

Vietējie par pilsētu sauc darījumu rajonu (Central Busi-
ness District, CBD), un tā ir neliela. Taču ir vērts izpētīt arī 
citus rajonus un Sidnejas apkārtni, tostarp gleznainos Zilos 
kalnus (Blue Mountains), kam vērts atvēlēt vismaz vienu 
atsevišķu dienu.

Klimats Sidnejā ir silts un mitrs, ziemas – maigas un 
patīkamas, bet vasarā mēdz iestāties ilgāki lietus periodi.

Sidneja ir durvis uz Austrāliju.

Melburna
Melburna ir kultūras un alternatīvā dzīvesstila piekritē-

ju pilsēta, kurā var baudīt lielisku kafiju, koncertus, izrādes 
un izstādes. Arī vērienīgus sporta pasākumus, no kuriem 
vispopulārākie ir F1 un Australian Open tenisa čempionāts.

Pilsētas apkaimē ir gan kalni, gan lieliskas pludmales. 
Noteikti vērts iepazīt Morningtonas pussalu (Mornington 
Peninsula), kur ir arī izsmalcinātas vietējās siera ražot-
nes, gan arī vīnotavas. Netālu esošajā Filipa salā var vērot 
pingvīnus. Tur atrodas arī slavenā Moto GP trase. Ceļā uz 
salu var piestāt dabisko karsto avotu kompleksā Peninsula 
Hot Springs, kur pēc sirds patikas var baudīt peldes āra ba-
seinos un burvīgos skatus, kas paveras visapkārt.

Gabalu uz rietumiem no Melburnas sākas slavenais 
Lielais Okeāna ceļš (Great Ocean Road). To var izbraukt 
vienas dienas laikā, taču braucienam ieteicams atvēlēt di-
vas, trīs, lai bez steigas varētu izbaudīt piekrastes dabas 
krāšņumu. Elpu aizraujoši skati un lieliski dabas parki ir 
arī uz austrumiem no Melburnas, un tajos sastapsi daudz 
mazāk tūristu.

Klimats Melburnā ir visai mainīgs. Vasaras ir tveicī-
gas, bet ziemās mēdz būt arī salnas. Melburna izslavēta kā 
pilsēta, kurā vienas dienas laikā var pieredzēt visus četrus 
gadalaikus, tāpēc vienmēr esi gatava pārsteigumiem.

No šejienes ērti doties iepazīt Austrālijas lielāko salu 
Tasmāniju, kur var nokļūt gan ar prāmi, gan lidmašīnu. 
Man šī sala atgādina miniatūru Jaunzēlandi.

Adelaide
Adelaide (man šķiet pareizāk pieturēties pie tās oriģi-

nālā nosaukuma ar galotni «e») ir mana mīļākā Austrālijas 
pilsēta. Salīdzinot ar tās māsām Sidneju un Melburnu, pil-
sēta var šķist necila. Bet to ietver brīnišķīga daba – tikai 
15 minūšu braucienā no pilsētas centra tu jau nonāc koalu 
sabiedrībā.

Adelaidi sauc par festivālu pilsētu, jo tie te norisinās 
augu gadu. Janvārī pilsētas ielās var vērot šosejas riteņ-
braukšanas sacensības Tour Down Under, martā te notiek 
pasaulslavenais mūzikas festivāls Womadelaide – mūsu 
Positivus festivāla līdzinieks. Paralēli tam notiek perfor-
manču festivāls Adelaide Fringe. Augu gadu Adelaidē var 
apmeklēt dažādus filmu festivālus, mākslas izstādes un mu-

zejus, no kuriem 
visslavenākais ir 
Samstag Museum, 
kurā aplūkojama 
izcila mūsdienu 
mākslas kolekcija. 
Savukārt Adelai-
des kalnos (Ade-
laide Hills) notiek 
dažādi tirdziņi un 
mazāka mēroga 
izstādes un festi-
vāli.

Pilsētas plud-
male atrodas ap-
tuveni pusstundas 

brauciena attālumā no pilsētas centra. Tomēr lieliskākās 
pludmales ir mazliet tālāk. Jo tālāk uz dienvidiem, jo skais-
tāka kļūst daba. Ir vērts doties izbraukumā pa Florio pussa-
lu (Fleurieu Peninsula) un atvēlēt laiku pastaigām pa Vik-
torhārboras pilsētiņu un tās apkārtni, lai izbaudītu okeāna 
skatus. Ja laiks un līdzekļi atļauj, apskati arī Ķenguru salu, 
uz kuru var nokļūt ar prāmi no Florio pussalas tālākā pun-
kta – Džērvisa zemesraga (Cape Jervis).

Agrā pavasarī – no augusta līdz oktobrim – Viktorhār-
boras piekrastē par baltu velti var vērot vaļus. Tas ir vār-
diem neaprakstāms piedzīvojums, ko vari baudīt, cik ilgi 
vien vēlies – tikai paņem līdzi pusdienas un binokli.

Rokas stiepiena attālumā no Adelaides atrodas Barossa 
Valley un McLaren Vale vīnu reģioni. Turp gan labāk doties 
kopā ar šoferi, lai varētu nobaudīt izcilos Dienvidaustrāli-
jas vīnus. Degustācija vīna darītavās var būt gan par mak-
su, gan par brīvu. Dažās piedāvā arī uzkodas; citās ir pat 
savi restorāni. Pašā Adelaidē atrodas divas vīna darītavas – 
Penfolds Magill Estate un Stoneyfell Winery.

Bet, ja laiks nav ierobežots, iesaku izīrēt auto un doties 
ceļojumā uz outback Flindersa kalnu grēdas virzienā, lai 
izbaudītu Austrālijas ainavu varenību.

Ziemas Adelaidē ir īsas, vēsas un mitras, bet vasaras – 
saulainas, karstas un sausas. Un ar vārdu karstas es tiešām 
domāju karstas, jo temperatūra janvārī un februārī te regu-
lāri pārsniedz +40°C atzīmi. Uz savas ādas gadījies piedzī-
vot arī +46°C. Izklausās trakāk nekā patiesībā, bet ūdeni 
gan nākas dzert pavairāk.

Koalas un ķenguri
Kā gan bez tiem! Koalas Adelaidē ārpus pilsētas var 

redzēt katrā kokā. Taču savvaļas koalas un ķengurus labāk 
neaiztikt, jo viņi nav raduši pie cilvēku glāstiem un var no-
darīt kādu skādi. Ja dikti gribas šos dzīvnieciņus samīļot, 
iesaku doties uz kādu no vietējiem dabas parkiem, kur to 
var darīt bez bažām. Tur var redzēt arī citus Austrālijas ie-
mītniekus, piemēram, vombatus, kuri dzīves lielāko daļu 
pavada guļot.

Gan Sidnejas centrā, gan parkos ir papilnam skaļu un 
krāšņu papagaiļu. Pilsētās tie gan ir ļoti nekaunīgi, tāpēc 

Ar kājām gaisā
Turpinājums no 10. lpp.

Rundle Mall Adelaidē.
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Līga ar koalu.
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Jūlija pirmspēdējā nedēļā no 
19. līdz 26. jūlijam 447 cilvēki pulcē-
jās, lai piedalītos piecdesmit pirmajā 
3x3 saietā Latvijā un dalītos savā māju 
sajūtā. Nedēļas garumā vairākkārt iz-
skanēja atziņa, ka mēģinot definēt, kas 
mums katram ir mājas, vissvarīgākais 
ir garīgais aspekts un tieši ar to arī vis-
vieglāk dalīties. Vismaz – viegli trīs-
reiztrīsnieku pulkā.

Saieta vadītāji Ieva  Ploriņa un 
Eduards Krūmiņš par Priekuļu 3x3 
vadmotīvu saka: „Mājas ir vieta, kurā 
piedzimstam, izaugam, kā arī vieta, no 
kuras aizejam un mēdzam atgriezties 
arī atpakaļ. Mājas ir mūsu novads 
un dzimtene. Ne par velti māju sajūta 
pavada cilvēku no dzimšanas līdz pat 
aiziešanai „mūža mājās“. Mājas gan 
tiešā, gan simboliskā nozīmē ir patvē-
rums savam ķermenim, savai dvēselei 
un saviem mīļajiem. Mājas ir tā vieta, 
kur mūsu dvēsele mīt. Kad mēs katrs 
sakārtojam savu iekšējo pasauli, tad 
varam arī būvēt kopīgo pasauli, veidot 
labāku nākamību.“

Eduards (24) burtiskā nozīmē uz-
audzis 3x3 kustībā, tajā iepazinies 
ar Ievu (24). Abi jau iepriekš strādā-
juši 3x3 darba grupās (kopā Mālpilī, 
Cesvainē, Rucavā; Eduards arī Ko-
cēnos un Alsungā), lai šogad kļūtu 
par jaunākajiem 3x3 saieta vadītājiem 
Latvijā. Ne velti saieta pārspriešanā 
noslēguma dienā 3x3 Latvijā padomes 
priekšsēdētāja Inese Krūmiņa bilda, 
ka šis ir aizkustinājuma saiets. Jo jau-
nie turpina iesākto, uzņemas atbildību 
un ienes radošas idejas. Aizkustinā-
jums bija manāms arī dalībnieku vidū, 
ik dienas pārspriežot tematiskos, ar 
mājām saistītos moto: dzimtās mājas, 
bērnu dienas, mājup no skolas, sapņu 
pilis, ceļš uz jaunām mājām, tradīcijas 
manās mājās, mantojums, mājas – vie-
ta, kur atgriezties!? Mājas ir viens no 
nopietnākajiem jautājumiem cilvēka 
dzīvē, un tas saistās gan ar vieglumu, 
domājot par sev mīļajiem, gan smagu-
mu, piedzīvojot zaudējumus, tāpēc bez 
aizkustinājuma un dziļākām pārdo-
mām saieta nedēļas skrējienā neiztika 
ne veci, ne jauni.

Ar prieku dzīvo Priekuļos 
Saietā diezgan manāmi bija prie-

kulieši. Viņi vadīja gan ievirzes, gan 
aktīvi izteicās saieta avīzē Mājas Grā-
mata, gan arī piedalījās gandrīz visos 
kopējos pasākumos, tostarp nīkšanā. 
Izrādās, ka, tieši pateicoties Priekuļu 
vidusskolas deju kolektīva vadītājam 
Mārim Brasliņam, 3x3 Priekuļos varē-
ja notikt, jo viņš savedis saieta rīkotā-
jus kopā ar Priekuļu domes vadību, ar 
skolas un tehnikuma vadītājiem. „Ne-
bija grūti rast atsaucību,“ atceras Mā-
ris. „Te, Priekuļos, dzīve kūsā, novada 
domes deputāti ir aktīvi un atsaucīgi. 
Viņi saprot, ka saiets ir iespēja citviet 
dzīvojošajiem parādīt, kādi tad tie 
Priekuļi ir.“ Viņš lepojas ar to, ka no-
vads ir sakopts.

Dalībnieki novērtēja Priekuļu vie-
tējo organizāciju, vides skaistumu un 
cilvēku atvērtību. Saieta vajadzībām 
tika izmantota labi aprīkotā un atjau-
notā Priekuļu Tehnikuma dienesta 
viesnīca un Priekuļu Vidusskolas ēka 
ar modernu aktu zāli. Ēdināšana noti-
ka gan vidusskolas ēdnīcā, gan turpat 
aiz skolas uzslietā lielā āra teltī, kura, 
kad ap saieta vidu dienas vērtās siltā-
kas, kļuva arvien iecienītāka. Nīkša-
nas telpas atradās kafejnīcā netālu no 
skolas, un, kā izskanēja vairakkārt, 
bija uzteicama vieta gan piedāvājuma, 
gan draudzīgās krodzinieces dēļ.

„Jaunības gars un garša“
Tā savu saietu raksturo Ieva un 

Eduards: „Šeit darītāju un lektoru 
godu bija nopelnījuši vairāki jaunās 
paaudzes potenciālie un spējīgi cen-
soņi. Domājot par nākamību un pa-
audžu nomaiņu, Priekuļu 3x3 ir bijis 
veiksmīgs atspēriens 3x3 kustības kon-
tekstā vairākiem jauniešiem – Jurim 
Tomašūnam, Tomam Grīnvaldam, El-
lai Kalendrai, Anetei Zvaigznei, Oska-
ram Rozenblatam, Katrīnai Riekstiņai 
u.c.“ 

Kad saieta noslēgumā uz skatuves 

kāpa TV veidotājs Ansis Landorfs, fo-
togrāfes Baiba Krūmiņa un Līga An-
dersone, avīzes redaktore Laura Biti-
niece (avīze lasāma 3x3.lv mājas lapā), 
logo autore Anna Luste, darba grupa 
pilnā sastāvā, un, ja vēl pieskaita Dai-
ni Kažoku, Ingu Krūmiņu un Andri 
Davidoni no skaņu studijas un danču 
meistarus Ēriku Zepu, Zani Dukaļs-
ku un Madaru Brolišu, šaubu nebi-
ja – mūs caur saietu izveduši cilvēki ar 
vidējo vecumu ap vai pat zem 30. Kā 
paši saka – tas bijis paveicams, jo 3x3 
jau kļuvusi par viņu mājām.

No ievirzes par savirzi 
Priekuļu 3x3 bija 52 ievirzes. Ie-

viržu klāsts bija pietiekams, tomēr 
dažās praktiskajās ievirzēs gribētāju 
bija vairāk nekā iespēju tos uzņemt un 
apmācīt.

Kopumā ieviržu piedāvājums bija 
visnotaļ klasisks, daļēji mainījušies to 
vadītāji.

Saietā bija atrodamas tādas pār-
baudītas vērtības kā ģimeņu seminārs 
(ko vadīja Līga Ruperte un Māra Tu-
pese no ASV), vilku mācība, rotkal-
šana, teātris, kokapstrāde, apavu da-

Māju sajūta Priekuļos
Piecdesmit pirmais 3x3 saiets Latvijā

Daudzinām mājas. Vidējā aplī ārzemju latvieši.
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Mājas torņa būvēšana Lielajās ģime-
ņu stafetēs.
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Saieta vadītāji pēc dažādiem vingrinā-
jumiem pilnas nedēļas.
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Godātie svētku ap-
meklētāji!

Ar nožēlu paziņo-
jam, ka administra-
tīvu sarežģījumu dēļ 
Rīcības komiteja ir 
spiesta atcelt 5.  sep-
tembrī plkst. 20.00. plā-

noto Laura Reinika uzstāšanos Rie-
tumkrasta Dziesmu svētkos. Diemžēl 
nevarējām laikā atrisināt radušos si-
tuāciju ar mākslinieku vīzām, lai Lau-
ris Reiniks varētu svētkos uzstāties.

Šajā vakarā (5. septembrī plkst. 
20.00.) koncertu sniegs latviešu grupa 
All Folked Up, kas jau vairāk nekā gadu 
veiksmīgi iekaro latviešu sabiedrību – 
īsā laikā grupa ir guvusi lielu popularitā-
ti, spēlējot koncertus Garezera 50. gada 
atceres sarīkojumos, ALJAs Sirds līks-
mo ballē, kā arī Trejupes Riviera Teātrī.

All Folked Up spēlē gan latviešu 

tautas dziesmas, 
gan mūsdienu po-
pulāro mūziku 
savā izpildījumā.

L. Reinika 
koncerta biļešu 
īpašniekiem: Ja 
vēlaties L. Reinika 
koncerta vietā ap-
meklēt All Folked 
Up koncertu, – pie 
ieejas derēs jau ie-
gādātās biļetes.

Ja vēlaties biļe-
tes atgriezt un sa-
ņemt atpakaļ nau-
du, Jūs varēsiet to 
izdarīt biļešu kasē 
pie svētku reģis-
trācijas galda (3. – 6. septembrī, kases 
darba laikos).

Taira Zoldnere

Svētki notiks Sanhosē (San Jose) 
2015. gada 3.-7. septembrī.

XVI Rietumkrasta Dziesmu svētki
Paziņojums par izmaiņām Dziesmu svētku programmā

Svē t d ie n , 
17.  maijā, no-
tika gadskār-
tējais Rīgas 
maratons, tas 
pulcēja 25 931 
dalībnieku no 
69 pasaules 
valstīm. Šogad 
pirmo reizi 

maratonā piedalījās arī Servisa suņu 
biedrības TEODORS pārstāvji. Jaunais 
dakteris Kristaps  Dambergs skrēja 
pusmaratonu – 21 km, bet neredzīgais 
Aleksejs  Korsaks ar suni-pavadoni 
Tikku godam pievarēja 5 km distanci, 
tādējādi kļūstot par pirmo neredzīgo 
skrējēju, kurš kopā ar suni-pavadoni 
startējis Rīgas maratonā.

Aleksejs ir ļoti sportisks un ar lielu 
prieku piedalās dažādos pasākumos, 
viņš aicina arī pārējos neredzīgos 
cilvēkus iesaistīties sportiskās aktivi-
tātēs. Zaudēt redzi nenozīmē zaudēt 
spēju kustēties! Pēc starta Aleksejs 
un Kristaps pauda gandarījumu par 
paveikto ar cerību, ka sabiedrība pie-
vērsīs lielāku uzmanību neredzīgiem 
cilvēkiem; ka sapratīs, cik nozīmīga 
loma šādu cilvēku dzīvē ir sunim-pa-
vadonim un iespēju robežās ziedos 

kādu naudas summu Servisa suņu 
biedrībai TEODORS. Tas palīdzētu 
atkal kādam neredzīgajam tikt pie su-
ņa-pavadoņa, tādējādi būtiski uzlabo-
jot šī cilvēka dzīves kvalitāti.

Servisa suņu biedrības TEODORS 
valde ir gandarīta par pasākuma norisi 
un saziedotiem līdzekļiem. Cilvēki ir 
bijuši atsaucīgi un kopā saziedoti maz-
liet vairāk par 1 000 eiro. Šī summa 
nodrošinās 1 sunim barību un vete-
rināros izdevumus veselam gadam. 
Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!

Mūsu pērngada 8 kucēni drīz būs 
gadu veci, viņiem sāksies pārbaudes, 
un piemērotie suņi sāks iet suņu-pa-
vadoņu skolā pie Zaigas Kļaviņas un 
Juha Herttuainen. Cik no viņiem varēs 
palikt Latvijā, būs atkarīgs no sabied-
rības atsaucības.

Tikka ir biedrības trešais suns-pa-
vadonis, kuru esam nodevuši vienam 
neredzīgam Latvijas cilvēkam.

Priecāsimies par katru ziedojumu! 
Iemaksu var veikt Servisa suņu bied-
rības TEODORS ziedojumu kontā vai 
ziedot ar Paypal (ātri un vienkārši). 
Informācija par ziedošanas iespējām: 
http://www.teodors.org/ziedojumi/.

Ja vēlaties ziedot Austrālijā, lū-
dzu sazināties ar mūsu Austrālijas 

pārstāvi Andri Zālīti: andris.zalite@
bigpond.com
Ligita Damberga, 2015. gada maijā

Laikrakstam „Latvietis“

Servisa suņu biedrība TEODORS
Neredzīgais Aleksejs ar suni Tikku skrien Rīgas maratonā 2015

Fotomirklis pēc Alekseja Korsaka un 
Tikkas sekmīgā 5 km skrējiena kopā 
ar Servisa suņa biedrības TEODORS 
valdes priekšsēdētāju Alekseju Volko-
vu un Teodoru.

Latviešu grupa „All Folked Up“.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $53.
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Mūžības ceļā devies
Volongongas ev. lut. latviešu draudzes priekšnieks

Dr ARTIS VISVALDIS MEDENIS OAM
dzimis Praulienā, Latvijā 5.11.1920. 

miris Džeringongā (Gerringong), Austrālijā 21.8.2015.

Dziļās sērās, 
draudze

Tagad jums ir skumjas. Bet es jūs atkal redzēšu.... (Jāņa ev. 16:22)

✝

rināšana, linu krekla šūšana, politika 
un retorika, metālkalšana, gleznošana, 
animācija, keramika, folklora, novada 
mācība, zāļu sievas ievirze u.c. Nesen 
3x3 saietos Latvijā sevi kā aizraujošas 
un kupli apmeklētas pierādījušas arī 
tādas ievirzes kā No zēniem par vī-
riem, veselības ievirze, rituālu un godu 
ievirze, kā arī ievirze Dodamies pie 
saimniekiem, kurā vēsturnieks Andris 
Tomašūns ar dalībniekiem braukā pa 
vietējām mājām, iepazīstoties un izzi-
not to stāstus.

Priekuļu 3x3 nodarbēs atrodami 
arī jauni vārdi – ievirze Sarunas ar 
dievišķo – klusumā, vārdos un kustī-
bā, ko vadīja Gundega Puidza no ASV, 

Trakais grafiskais dizains, Galda spē-
les ar orientēšanos u.c.

Ar pateicību par palīdzību 
Saietā piedalījās arī 72 ārzemju 

latvieši no 11 valstīm – Anglijas, Ap-
vienotajiem Arābu Emirātiem, ASV, 
Austrālijas, Beļģijas, Gruzijas, Kanā-
das, Krievijas, Luksemburgas, Nor-
vēģijas un Zviedrijas. Īpašs notikums 
bija arī Krievijas Latviešu biedrību 
priekšsēdētāju kongress, viņi kopskai-
tā bija vienpadsmit.

Saieta vadītāji lielu paldies saka 
Priekuļu novada pašvaldības priekšsē-
dētājai Mārai Juzupai un visai novada 
pašvaldībai, kā arī Priekuļu Vidussko-
las direktorei Ivetai Apinei, direktores 
vietniecei audzināšanas jomā Baibai 
Karlsbergai un saimniekam Jurim Su-

karukam. Paldies visiem čaklajiem un 
darba sparīgajiem priekuliešiem! Pal-
dies, protams, Līgai Rupertei, Laumai 
Vlasovai, Inesei Krūmiņai un visai 
3x3 padomei, kā arī liels paldies darba 
grupai – Leldei un Gatim Neimaņiem, 
Lienei un Albertam Rokpeļņiem, An-
nai Lustei un Mētrai Krūmiņai. „Pal-
dies Egijai Krūmiņai, kura prata uz-
dot pareizos jautājumus gatavošanās 
procesā un kura prata atbalstīt un uz-
labot omu brīžos, kad dūša sašļuka,“ 
rezumē Ieva un Edžus. Jāpiebilst gan, 
ka no malas šādus brīžus novērot ne-
varēja.

Saieta tapšanu atbalstīja Latvijas 
Republikas Kultūras ministrija, Prie-
kuļu novada pašvaldība un citi.

Laura Bitiniece
Laikrakstam „Latvietis“

Māju sajūta Priekuļos
Turpinājums no 12. lpp.

nejūties pārsteigta, ja kāds izdomā nosēsties tev uz galvas. 
Papagaiļus ir viegli pieradināt, ja vien tev ir cienasts. Arī 
kukaburras ir interesanti putni. Tu tos noteikti dzirdēsi, 
pirms ieraudzīsi – viņu trallināšana atgādina skaļus mēr-
kaķa smieklus, un, tajos ilgi klausoties, tie var pielipt.

Arī okeāns ir pilns dzīvu radību, no kurām visbiežāk 
redzami delf īni. Pludmalē tos nereti var pamanīt peldam 
rokas stiepiena attālumā. Šad tad var manīt arī pa kādam 

ronim. Pārējās zemūdens radības – zivis, astoņkājus, jūras-
zvaigznes, sēpijas, dažādus gliemežus un medūzas – var 
redzēt ienirstot vai arī uz kāda makšķernieka āķa turpat uz 
mola. Makšķernieku uzticami sabiedrotie ir pelikāni, kuri 
kāri snaikstās ap lomu, cerot uz cienastu.

Līga Līvena
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums „lilit ceļo“

Turpmāk vēl

Ar kājām gaisā
Turpinājums no 11. lpp.

Izstādes projekta vadītājas: Marta 
Dziļuma un Kristīne Liniņa (LNB).

Koncepcijas veidošanā un tekstu-
ālā materiāla izveidē brīvprātīgu at-
balstu sniedzis Dr. art. Deniss Hanovs.

Virtuālā ekspozīcija latviešu un 

angļu valodā pieejama šeit:
http://ej.uz/LNB_Google_muzejs_LV
http://ej.uz/LNB_Google_muzejs_ENG

Google kultūras institūts radīts, 
lai interneta lietotājiem dotu iespēju 
baudīt mākslas bagātības, pētīt vēstu-
riskiem notikumiem veltītas izstādes, 
neklātienē izstaigāt muzejus, skatīt an-
tīkās un modernās pasaules arhitektū-

ras pieminekļus. Tādējādi šie materiāli 
ne tikai kļūst pieejami mūsdienu cilvē-
kiem, bet saglabājas arī nākamajām 
paaudzēm.

Informāciju sagatavoja
Augusts Zilberts

Sabiedrisko attiecību speciālists
Komunikācijas departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka

„Mana, tava, mūsu Rīga...“
Turpinājums no 9. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 28. aug., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavā. Atvadoties no 
ziemas, iespēja Tālavas omulīgajā 
kafējnicā sasildīties ar karstvīnu un 
baudīt Irēnes gardo zupu! Draudzīgās 
cenas. Zupa starp plkst. 18.00 – 19.30. 
Visi mīļi gaidīti!
Sestdien, 29. aug., plkst. 11.30 – 15.30 
Tālavai 60 gadu jubileja, Lielai zālei 
50 gadi. Ieeja brīva. Priekšnesumi, 
pusdienas, atspirdzinājumi un nodar-
bības bērniem. Piedalīsies Adelaides 
latviešu skolas spēļu grupa, pamat-
skola, vidusskola, ALB jauktais koris 
Dziesmu laiva, Daugavas Vanagu vīru 

koris Daugava, Daugavas Vanadžu 
ansamblis, ALTA dalībnieki, tautas 
dejas grupa Auseklītis, pūtēju orķestris 
Adelaide Village Band un muzikālais 
ansamblis Četri kaķēni. Sarīkojumu 
rīko Adelaides latviešu nama ko-ope-
ratīvs.
Otrdien,  1.  sept., plkst. 11.30 ALB 
Rosmes saiets Tālavas mazajā zālē. Ie-
eja pret ziedojumiem, sākot ar $5. Visi 
laipni aicināti.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze

Brisbanē
Svētdien, 30. aug., plkst. 10.00 Svēt-
dienas rīts Dievam – Pārrunas par 

Jāņa ev. 9. nodaļu pie D. un R. Vana-
giem, 86 Burns Parade, Chapel Hill.
Sestdien,  5.  sept., plkst. 14.00 BLB 
literārs sarīkojums Latviešu namā As-
pazijas dzeja un dzīve. Ieeja par ziedo-
jumiem.
Svētdien, 6. sept., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
Otrdien, 8. sept., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu sanāksme Latviešu namā. Video iz-
rāde. Rīta tēja, pusdienas $15.

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
27. augusts
Žanis, Jorens, Alens
1935. literatūrvēsturniece Ligita Bībe-
re.
1940. likvidētas Baltijas valstu sat-
versmes.

28. augusts
Auguste, Guste
1900. aktieris Atis Krauklis.
1957. PSRS beidzot sāk atļaut ārzem-
niekiem apmeklēt Rīgu.

29. augusts
Armīns, Vismants. Aiga
1925. SLT aktrise Mirdza Ansule (dz. 

Lāže).

30. augusts
Alvis, Jolanta, Samanta
1950. latviešu vieglatlēts, sprinteris 
Juris Silovs.

31. augusts
Vilma, Aigars
1920. Latvija, Igaunija, Lietuva, Somi-
ja, Polija paraksta līgumu par aizsar-
dzības savienību.
1940. dzejnieks Varis Leikarts.
1947. zobārsts, goda konsuls, sabiedrisks 
darbinieks Austrālijā Valdis Tomanis.
1994. Krievijas armija atstāja Igauniju 

un Latviju.

1. septembris
Ilmārs, Iluta, Austrums
Pasaules miera diena; Zinību diena 
Latvijā
1925. publicists, žurnālists, ilggadējs 
AL līdzstrādnieks, sporta nodaļas re-
daktors Gunārs Bērzzariņš.
1930. rakstnieks Jānis Lapsa.

2. septembris
Elīza, Lizete, Zete
1930. rakstnieks Vladimirs Kaijaks.
1945. beidzas Otrais Pasaule karš – Ja-
pāna paraksta padošanos.  ■

pieredze rāda, ka daudz līdzekļu, kas 
domāti valstij nepieciešamu projektu 
īstenošanai, satecējuši privātās kaba-
tās un noslīkuši nebeidzamās tiesve-
dībās.

Pārbraucot robežu pie Ainažiem, 
uzraksts uz plāksnes vēsta, ka ceļi-
nieks ieradies ES valstī – Latvijā. At-
šķirība no Igaunijas sakārtotās vides 
ir milzīga. Mūsu bijušā robežpunkta 
kādreiz varenās celtnes jau kuro gadu 
atrodas sagrūšanas procesā, un vēl 
pēc pāris gadiem vajadzēs piestiprināt 
plāksni: Par savu dzīvību, tuvojoties 
drupām, katrs atbild pats. Kopš šis 
objekts ir privatizēts, viss gājis tikai 
uz slikto pusi, un nav cerību, ka kaut 
kas varētu mainīties.

Neko nemaina tas, ka mūsu pil-
soņiem ir kauns, bet dažādu mediju 
žurnālisti jau vairākus gadus centu-
šies aktualizēt šo jautājumu. Šovasar 
izskanēja, ka gadījumā, ja mūsu dro-
šības situācija mainīsies, viss tikšot 
savests kārtībā. Gribētos gan, lai pie 
mums būtu tikpat kārtīgi, kā igauņu 

Iklā, bet nekādā gadījuma ne to, lai 
mainītos valsts drošības situācija. Tad 
jau labāk, lai viss paliek kā bijis.

Gribētos arī, lai mēs varētu braukt 
ar tikpat jauniem vilcieniem, kā tas 
iespējams igauņu pusē. Šķērsojot Lat-
vijas robežu pie Ainažiem, piepeši 
sapratu, ka balandās un nātrēs ieau-
gušajam robežpunktam tomēr ir sava 
jēga. Varbūt tieši šeit salna ķēra mago-
nes ziedu (lasi: KNAB notvēra bijušo 
PV priekšnieku Magoni), jo degradētā 
vide kā radīta detektīvseriāliem ar la-
bām beigām.

Pašā gurķu konservēšanas sezo-
nas kulminācijā Igaunijā svin svētkus. 
20. augusts ir brīvdiena un karogota, 
jo tā ir Igaunijas Neatkarības atjau-
nošanas diena, kad Igaunija de facto 
atjaunoja valsts neatkarību. Tas notika 
1991.  gada  20.  augustā brīdi pirms 
pusnakts. Nākamā dienā, 21. augustā, 
arī Latvijā atjaunoja neatkarību, bet 
mums par to joprojām liecina vienīgi 
ieraksts kalendāros: Konstitucionālā 
likuma „Par LR valstisko statusu“ pie-
ņemšanas diena.

Droši vien nav daudz tādu cilvē-
ku, kuri atceras vai pat vispār zina, ko 

tas īsti nozīmē, un tāpēc īpaši nedomā 
par to, ka jau nākamās dienās, sākot 
ar Islandi, dažādas valstis lavīnveidīgi 
noslēdza vai atjaunoja iesaldētās dip-
lomātiskās attiecības ar Latviju, kas kā 
pilntiesīga valsts atgriezās uz pasaules 
kartes. Šis ir svarīgs datums, un būtu 
nepieciešams, lai to cienīgi atzīmētu – 
kaut bez brīvas dienas, bet ar saturu un 
karogu. Šī ir latviešu jaunākā vēsture, 
un valsts sevi apzog, to cienīgi neat-
zīmējot.

Ir dzirdēts, ka 4. maija atbalstītāji 
uz 21. augustu raugoties greizsirdīgi, 
bet Latvijai ir tik maz priecīgu svēt-
ku, ka vienlīdz cienīgi varētu atzīmēt 
abus. Iespējams, ka bez 1990. gada 
4. maija nebūtu 1991. gada 21. augusta, 
bet skaidrs ir arī tas, ka bez 21. augus-
ta mēs tā arī būtu palikuši pusceļā.

Kurš var paskaidrot, kāpēc pie-
trūkst politiskas gribas pacelt Latvi-
jas karogu uz mūsu valsts robežas un 
kāpēc igauņi spēj svinēt savas valsts 
atjaunošanas dienu, bet mēs – nē?

Anna Žīgure
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums „Latvijas Avīze“

Gurķu konservēšanas sezona
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 26. augustā.
€1 = 1,59630 AUD
€1 = 0,73140 GBP

€1 = 1,75580 NZD
€1 = 1,14020 USD

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 29. aug., plkst. 14.00 Kanbe-
ras Latviešu biedrības saiets Emmanu-
el baznīcas zālē, Lyons. Melisa Jakovi-
ca-Campbell rādīs bildes un stāstīs par 
viņas braucienu uz Gallipoli, Turcijā.  
Arī stāstīs par Pirmā pasaules kara lat-
viešu anzakiem. Angļu valodā.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 28. aug., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Otrdien, 1. sept., plkst. 10.00 – 12.00 
(un katru otrdienu) bērnudārzs Daina 
Svētā Krusta baznīcas zālē. Sanākam 
kopā pirmsskolas bērni latviskā vidē, 
lai spēlēties / mācīties / draudzēties ar 
latviešu valodu / rotaļas / mūziku. In-
formācija Amanda 0421709339. Esiet 
mīļi aicināt mūsu pulciņā!
Sestdien, 5.  sept., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 5.  sept., plkst. 16.00 Gaidu 
un skautu ģimenes vakars Latviešu 
namā.
Otrdien, 8. sept., plkst. 10.00 – 12.00 
(un katru otrdienu) bērnudārzs Daina 
Svētā Krusta baznīcas zālē. Sanākam 
kopā pirmsskolas bērni latviskā vidē, 
lai spēlēties / mācīties / draudzēties ar 
latviešu valodu / rotaļas / mūziku. In-
formācija Amanda 0421709339. Esiet 
mīļi aicināt mūsu pulciņā!
Otrdien, 8. sept., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Ceturtdien, 10. sept., plkst. 14.00 Bī-
beles studija Latviešu ciemā.
Sestdien, 12. sept., Skolu sarīkojums 
Latviešu namā.
Svētdien, 13. sept., plkst. 12.00 Pava-
sara svētki Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Piektdien, 28. aug., plkst. 12.00 Bībe-
les studijas baznīcas zālē.
Svētdien, 30. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  6.  sept., plkst. 10.00 Tēvu 
dienas dievkalpojums ar valdes ieve-
šanu amatā.
Svētdien, 6. sept., plkst. 11.00 Pļaujas 
svētku sarīkojums baznīcas zālē. Visi 
mīļi gaidīti!
Svētdien, 13. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

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

Sidnejā
Svētdien,  30.  aug., plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu biedrības gadskārtējā 
pilnsapulce Latviešu namā.
Ceturtdien, 3. sept., plkst. 12.00 DV 

namā saiets un draudzības pēcpusdie-
na.
Ceturtdien, 3. sept., plkst. 12.00 DV 
Sidnejas namā DV Sidnejas nodaļas 
saiets un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien,  5.  sept., plkst. 15.00 deju 
kopas Jautrais pāris 65. jubilejas deju 
pēcpusdiena Latviešu namā. Uzvedu-
mā piedalīsies Jautrais pāris un viesi 
no Sidnejas, Melburnas, Kanberas un 
Adelaides. Ieeja $20 un $15. Latviešu 
skolas skolniekiem ieeja brīva. Pēc uz-
veduma saviesīgs vakars ar vakariņām 
un deju mūziku. Visi laipni lūgti! Ieeja 
$30. Ja pērkat biļetes pirms 21. augus-
ta, tad uzveduma un saviesīgā kopbiļe-
te maksā tikai $45.
Piektdien,  11.  sept., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Svētdien, 13. sept., plkst. 13.00 video 
izrāde Latviešu namā – Latvijas Na-
cionālās operas izrāde Valentīna.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 30. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  6.  sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 30. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 6. sept., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 3. sept., 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. Viesis Nao Hirano – 
Zelta piekrastes policijas Multikultū-
ras sakarnieks.
Sestdien,  5.  sept., plkst. 19.30 tikša-
nās Vācu klubā.
Svētdien,  13.  sept., plkst. 11.00 – 
16.00 Zelta piekrastes Multikultūras 
festivāls Evandale Parklands, Bundall. 
Bezmaksas priekšnesumi uz 4 skatu-
vēm, starptautiskais ēdiens, rokdarbi, 
informācija.
Svētdien,  13.  sept., autobusu izbrau-
kums uz vīnotavu Stanthorpe.

Anglijā
Sestdien, 29. aug., plkst. 14.00 Angli-
jas latviešu veidotais rokmūzikas fes-
tivāls Rock Your Age atzīmēs trīs gadu 
jubileju The Castle, Wellingborough.

ASV
Sestdien,  29.  aug., Ņujorkas Q2 
laikmetīgās mūzikas interneta radio 
stacija, 24 stundas pārraidīs vienīgi 
latviešu mūsdienu klasisko mūziku 
īpašā Latviešu mūzikas maratonā – 24 
Hours of Latvian New Music with Jau-
nā Mūzika: Latvijā.  Maratonam varēs 

pieslēgties sekojošā mājaslapā:  www.
wqxr.org/q2 vai www.q2music.org un 
to klausīties visā pasaulē.

Latvijā
Piektdien, 28. aug., plkst. 20.00 kino 
vakars Ziedoņa muzejā Murjāņos. Ai-
vara Freimaņa 1969. g. dokumentāļā 
filma Lomi. Vakara viesis: režisors 
Zigurds Vidiņš. Par savu dalību kino 
vakarā aicinām paziņot iepriekš, pie-
vienojoties pasākumam fonda Viegli 
Facebook lapā.
Piektdien, 28. aug., plkst. 20.00 Rīgas 
Latviešu biedrības nama Baltajā zālē 
Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais 
koris Sõla ielūdz uz sezonas atklāša-
nas koncertu.
Līdz 28. aug., mākslas galerijā Jēkabs 
(Jēkaba ielā 26/28) būs apskatāma 
gleznotāja, akvarelista Kurta Fridrih-
sona (1911–1991) darbu izstāde. Izstā-
dē būs eksponēti ap 40 mākslas darbi.
Līdz  31.  aug., Gunas Oškalnas-Vēji-
ņas jubilejas fotoizstāde Gunas seš-
desmit foto spēles ar aktieriem LKA 
Eduarda Smiļģa Teātra muzejā, Rīgā, 
E. Smiļģa ielā 37/39
Trešdien,  2.  sept., plkst. 19.00 Ģer-
trūdes ielas teātrī būs skatāma Wear-
ing a Bear viesizrāde no Vācijas, ko 
veidojusi latviešu režisore Arnita Jau-
nsubrēna. Biļetes iegādājamas www.
bezrindas.lv un galerijā ISTABA, re-
zervēšanai: kase@git.lv
Ceturtdien, 3. sept., plkst. 19.00 Ģer-
trūdes ielas teātrī būs skatāma Wear-
ing a Bear viesizrāde no Vācijas.
Piektdien, 4.  sept., plkst. 20.00 kino 
vakars Ziedoņa muzejā Murjāņos. 
Aivara Freimaņa 1969. g. spēlfilma 
Puika. Vakara viesis: animācijas filmu 
režisore Roze Stiebra. Par savu dalību 
kino vakarā aicinām paziņot iepriekš, 
pievienojoties pasākumam fonda Vieg-
li Facebook lapā.
Līdz  7.  sept.,  Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) Mākslas un mūzi-
kas centrā (4. stāvā) apskatāma izstā-
žu cikla Patība. Latvijas laikmetīgās 
mākslas vēsture vienpadsmitā ekspo-
zīcija. Tajā aplūkojami mākslinieku 
Aijas Zariņas, Andra Brežes, Kristapa 
Ģelža, Andra Eglīša un Miķeļa Fišera 
mākslas darbi no Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja (LNMM) krājuma, 
kā arī grāmatas un katalogi par visiem 
pieciem māksliniekiem no LNB krāju-
ma.
Piektdien,  11.  sept., plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien,  13.  sept., plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, 
Rīgā.  ■
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