
Latvieši no 25 valstīm piedalījās 
pirmajā Eiropas Latviešu apvienī-
bas (ELA) kongresā, kas no 28. līdz 
30. jūlijam norisinājās trijās vie-
tās – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
uz Tallink prāmja Isabelle maršrutā 
Rīga – Stokholma un Zviedrijā.

ELA mērķi un darbi
Eiropas Latviešu apvienības 

(ELA) priekšsēdis ir Vācijā dzīvojo-
šais Kristaps Grasis, viņam jautāju:

Ko, iepazīstinot ar Eiropas Latvie-
šu apvienību, jūs stāstāt vispirms?

Eiropas Latviešu apvienība darbo-
jas Eiropā jau kopš 1956. gada. Pašreiz 
mums ir 23 biedru organizācijas 19 
Eiropas valstīs. Tātad, esam Eiropas 
latviešu diasporas interešu pārstāvība 
sadarbībā ar Latvijas valsts iestādēm. 

Mūsu uzdevums, no vienas puses, ir 
vienot Eiropas latviešus, uzklausīt 
viņu intereses, vajadzības, vēlmes, 
idejas nākotnei un, no otras puses, dis-
kutēt ar Latviju, ko diaspora nozīmē 
un var dot Latvijai šodien un arī nā-
kotnē. Diasporā ir milzīgs skaits jau-
nu cilvēku, bērnu, jauniešu. Pat tad, 
ja viņu vecāku dzīves izvērstos tā, ka 
ceļš nevestu atpakaļ, mums tomēr ir 
ļoti vērtīgi domāt, lai viņu atvasēm šis 
ceļš būtu atvērts nākotnē.

Kā atšķiras ELA darbs tagad no 
darbības sešdesmitajos, septiņdesmi-
tajos un astoņdesmitajos gados?

Tagad ir pilnīgi citāda situācija, jo 
trimdas jumta organizācijām galve-
nais mērķis bija cīnīties par Latvijas 
neatkarības domu, un viņi informēja 
mītņu zemju valdības un cilvēkus par 
to, kāda ir Latvijas situācija, proble-
mātika, atgādinot par okupāciju. No 
otras puses, uzdevums bija uzturēt 
latviskumu trimdas cilvēkos trijās pa-
audzēs.

Šodien galvenā atšķirība ir tā, ka 
Latvija kā valsts ir reāla, diasporai pie-
ejama. Taču diasporā cilvēkiem rodas 
līdzīgas problēmas, kādas bija trimdai: 
bērni zaudē latviešu valodu, turklāt 
asimilācijas procesi notiek daudz āt-
rāk nekā savulaik trimdas paaudzēs. 
Protams, cita motivācija bija tiem, kas 
bija devušies bēgļu gaitās, arī viņu at-
vasēm, un cita ir cilvēkiem, kuri mo-
dernā globālā laikmetā ir pārcēlušies 
uz Eiropu, uz citām pasaules malām, 
lai rastu darbu, iespēju mācīties utt.
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Globālais, tomēr latvietis
Diaspora – Latvijas 5. novads

Deviņdesmitajos gados trimdas 
darbība Eiropā kļuva arvien mazāka. 
Kad aizvēra Minsteres Latviešu ģim-
nāziju, trimdas organizācijas Eiropā 
sāka jautāt, ko vispār turpmāk vaja-
dzētu darīt, varbūt atbalstīt projektus 
Latvijā. Bet citi iebilda, ka ne jau visi 
atgriezīsies. Nevarējām iedomāties, 

 
Turpinājums 12. lpp.

Kristaps Grasis: „Eiropas Latviešu 
apvienība centīsies stiprināt un attīstīt 
latviešu saites visā pasaulē. Svarīgā-
kais, ka esam vienoti, esam daļa no 
Latvijas un ka Latvija ir mūsos.“

FO
TO

 G
un

de
ga

 S
ka

ga
le



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2017. gada 10. augustā

apmeklētājam ir pieejams bezmaksas 
internets bez datu apjoma ierobežoju-
ma, kas ļaus interaktīvā veidā iepazīt 
Liktens gātes vēstures un stāstu mate-
riālus.

Akciju Top Latvijas Likteņdārzs. 
Stāsti par vectēviem atbalstīja arī por-
tāls www.draugiem.lv un radio pieci.lv.

Aicinām Likteņdārzu atbalstīt 
arī turpmāk, ziedojot uz Kokneses 
fonda norēķinu kontu:

Reģistrācijas numurs: 40008092535,
Konts: LV10UNLA0050006878844, 
AS „SEB banka“

vai izmantojot PayPal mājas lapā 
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Akcijā „Top Latvijas Likteņdārzs. Stāsti par vectēviem“
Saziedoti 50 045 eiro

Šī gada Latvijas Televīzijas, nodi-
binājuma Kokneses fonds un laikrak-
sta Latvijas Avīze ziedojumu akcijā 
Top Latvijas Likteņdārzs. Stāsti par 
vectēviem no jūnija sākuma līdz 31. jū-
lijam Likteņdārza darbu turpināšanai 
tika savākti 50 045 eiro. Likteņdārza 
īstenotāji saka paldies ikvienam, kurš 
sniedza savu artavu vai dalījās ar stās-
tiem par saviem vectēviem!

Valda Auziņa, Kokneses fonda 
valdes priekšsēdētāja: „Cilvēku at-
balsts vēlreiz apliecina, cik nozīmīga 
„Likteņdārza“ ideja ir daudziem Lat-
vijas iedzīvotājiem un latviešiem visā 
plašajā pasaulē. Šogad „Likteņdārzā“ 
plānots vēl daudz darbu un pasāku-
mu – turpināsim daudzfunkcionālās 
sabiedriskās ēkas, Lielā kalna būvnie-
cības un draugu alejas iebruģēšanas 
darbus un ar Rotari klubu atbalstu 
izbūvēsim vienu no amfiteātra tiltiem. 
„Likteņdārza“ svinīgais atklāšanas 
pasākums iecerēts Latvijas simtgades 
svētku ietvaros – nākamajā gadā, taču 
dārzs arī turpmāk būs jāuztur un jā-
attīsta par skaistu vietu, kur pulcēties 
gan atceres, gan svētku dienās, kur 
doties pastaigās ar ģimenēm un ko rā-
dīt mūsu zemes viesiem.“

Šogad akcijas laikā pirmo reizi bija 
iespēja ziedot ar Mobilly telefonā. Tra-
dicionāli darbojās ziedojumu tālrunis, 

un cilvēki izmantoja iespējas ziedot uz 
norēķinu kontu, PayPal un arī Likteņ-
dārzā uz vietas. Šajā laikā Likteņdārza 
draugu alejai www.draugiem.lv tika 
reģistrēti arī 1 318 bruģakmeņi, kas 
veido ap trīs metrus no ceļa.

Šovasar ar AS Latvijas Gāze, SIA 
Lattelecom, SIA Samsung Electronics 
Baltics un Jaunrades fonda atbalstu 
tika atklāta pirmā digitālā Likteņ-
dārza ekspozīcija Liktens gāte; to 
veido 12 simboliskas informatīvas 
pieturas, kas stāsta par nozīmīgāka-
jiem Latvijas vēstures notikumiem 
20. gadsimtā. Pateicoties modernajām 
tehnoloģijām un digitālajai ekspozīci-
jai, Likteņdārzs kļuvis vēl draudzīgāks 
tā apmeklētājiem. Plašākam priekšsta-
tam attiecīgo vēstures notikumus pa-
pildina cilvēku dzīvesstāsti, kas iepa-
zīstami mobilajās ierīcēs.

Nozīmīgu atbalstu sniegusi SIA 
Lattelecom, dāvinot WiFi ierīkošanu 
Likteņdārza un Liktens gātes ekspozī-
cijas teritorijā. Šobrīd ikvienam dārza 
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Latviešu Ciems aicina!
Sestdien, 23. septembrī
no plkst. 10.00 – 14.00

MIĶEĻDIENAS sarīkojums!
* Tirdziņš no plkst. 10.00 (Rokdarbi, ēdieni, gardumi);
* Loterija – Laimes rats;
* Plkst. 11.00 Muzikāli prikšnesumi;
* Plkst. 12.00 Siltas pusdienas – $10;
* Dažāda veida kūkas un kafija.

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas 
aizvadīšanas svētki.

Šos svētkus svinēja aptuveni rudens saulgriežu laikā (ap 21.—23. septembri), 
kad nakts ilgums ir vienāds ar dienas ilgumu.

Miķeļdienas nosaukums ir radies no kristiešu godātā erceņģeļa Miķeļa 
vārda, kura dienu svin rudens saulgriežu laikā.

Latviešu mitoloģijā tas pakāpeniski aizstāja rudens saulgriežu laikā svinētās 
apjumības jeb appļāvības, kas bija pēdējā pļaujas diena, kad ar burvju rituālu 
palīdzību centās nodrošināt veiksmi nākamajā gadā un iegūt Jumja labvēlību.

 
Turpinājums 3. lpp.
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6. augustā Talsu 
novadā, mežā netālu no 
Sabiles, atklāts piemiņas 
akmens holokausta upu-
riem – 240 Sabiles ebre-

jiem, kuri 1941. gada 6. augustā šajā 
vietā tika noslepkavoti.

Pasākumā piedalījās Talsu novada 
pašvaldības, Latvijas ebreju kopienu 
un draudžu padomes, Ārlietu minis-
trijas, Izraēlas un Vācijas vēstniecību 
pārstāvji, kā arī bojāgājušo radinieki.

ĀM plānošanas grupas padom-
nieks Einārs Miķelsons savā uzrunā 
norādīja, ka šādas piemiņas vietas ir 
svarīgas, lai Latvijas sabiedrība varē-
tu izzināt Latvijas vēstures traģiskās 
lapaspuses un godināt upuru piemiņu.

Piemiņas akmens autors ir tēlnieks 
Ojārs Feldbergs, un tas ir sākums pla-
šākam piemiņas ansamblim, ko pare-
dzēts ierīkot nākotnē.

LR Ārlietu ministrija

Andrejs Lēmanis ar 
valsts basketbola vienī-
bu Būmeri (Boomers) 
patreiz atrodas Beirutā, 
lai piedalītos Āzijas kau-
sa izcīņas turnīrā.

Austrālija ir D grupā 
kopā ar Japānu, Hon-

kongu un Taivānu (Chinese Taipei). 
Pirmā spēle ir otrdien, 8. augustā, pret 
Japānas izlasi.

Austrālijas vēstnieks Libānā vēst-
niecībā tikās ar Būmeru vienības tre-
neri Andreju Lēmani un centra uzbru-
cēju Daniēlu Kikertu (Daniel Kickert).

Eduards Lēmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kas ir latviešiem 

centrālais identitātes ele-
ments? Šādus un citus 
jautājumus pārrunāja pir-
majā Eiropas Latviešu ap-
vienības (ELA) kongresā.

Mēs bieži dzirdam apgalvojumu, ka 
centrālais identitātes elements latviešiem 
ir valoda. Mūsu senā, unikālā, ar mīlestī-
bu un stingrību kopjamā latviešu valoda.

Bet vai patiešām ir tā? Piemērs 
tam, ka valoda nav automātiski kādas 
tautas centrālais identitātes elements, 
ir īru tauta. Tai ir ļoti spēcīga identitā-
te, kas ir pārdzīvojusi nežēlīgu okupā-
ciju, un kas ir ņemta līdz uz vairākām 
pasaules malām, to starpā uz Angliju, 
ASV un Austrāliju. Īru diasporas cēlo-
ņi ir gan bēgšana no okupantiem, gan 
ekonomiskie iemesli, gan izsūtīšana. 
Īru valoda ir lielā mērā pazudusi, bet 
identitāte (un akcents) ir palicis.

Ko vispār nozīmē centrālais iden-
titātes elements? Tam būtu jābūt tam 
elementam, bez kā nevar pastāvēt 
identitāte vispār. Šai gadījumā latvie-
šu identitāte. Tad varētu arī secināt, ka 
šis elements būtu pēdējais, kas pazūd 
pirms paša identitāte pazūd.

Ja latviešu skaits ārpus Latvijas 
varētu tuvoties 400 000, tad 1930. ga-
dos tas nebija sevišķi zemāks. Tagad 
ir lielā mērā jauns kontingents, un mēs 
runājam jau par trim diasporas fāzēm. 
Veclatvieši, kuri atstāja Latviju pirms 
Otrā pasaules kara un dibināja bied-
rības un skolas plašā pasaulē; vecā 
trimda, kura bēga no Sarkanās armijas 
(pārsvarā ne uz zemēm, kuras neskāra 
karš, bet gan galvenokārt tieši uz Vāci-
ju, kur piedzīvoja sevišķi nežēlīgu ka-
radarbību – veselas pilsētas ar simtiem 
tūkstošu civiliedzīvotāju tika iznīcinā-
tas); un jaunā – ekonomiskā diaspora.

Mums ir liela pieredze ar asimi-
lāciju svešās zemēs, un ar to saistī-
to identitātes pārplūšanu no latviešu 
identitātes uz mītnes zemes identitāti.

Asimilācijas process visbiežāk sā-
kas ar to, ka vecā paaudze turas pie lat-
viešu valodas, bet jaunā paaudze vairs 
nejūtas ar to ērta, un sarunājās savā 
starpā mītnes zemes valodā. Jaunā pa-
audze tomēr vēl turas kopā, piedaloties 
tautas dejās, koros un sūtot savus bēr-
nus uz latviešu skola, kaut arī paši savā 
starpā un ar saviem bērniem sarunājas 
mītnes zemes valodā.

Kā redzam, latviešu identitāte ir 
spēcīgāka par valodu, un latviešu sa-
biedrība turpina eksistēt, arī ja valoda 
ir nokāpusi no sava pjedestāla.

Kas tad tomēr ir mūsu centrālais 
identitātes elements? Kāpēc šie jaunie 
cilvēki vēl turas kopā un pat gadās, ka 
viņu bērni cenšas apgūt latviešu valodu?

Valoda ir ļoti svarīgs elements, bet 
vai tas patiešām ir centrālais?

GN

Austrālijas „Būmeri“ Libānā
Treneris Andrejs Lēmanis pie Austrālijas vēstnieka

Pieņemšanā vēstniecības. No kreisās: 
Andrejs Lēmanis, Austrālijas vēstnieks 
Libānā un centra uzbrucējs Daniēlu 
Kikertu (Daniel Kickert).
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Atklāts piemiņas akmens
Holokausta upuriem Sabilē

Piemiņas akmens.
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www.liktendarzs.lv, kā arī pasūtot 
bruģ akmeni ar savu vārdu, uzvārdu 
vai bez tā www.draugiem.lv/likten-
darzs. Būsim pateicīgi par ikviena 
sniegto ieguldījumu darba (talkas, cita 
veida palīdzība) vai materiālu (zeme, 
akmeņi) veidā.

Aicinām uz pasākumiem Likteņ-
dārzā – 9. septembrī Ābolu ballē un 
18. novembrī uz saulrieta sagaidīšanu 
Likteņdārza amfiteātrī.

Valda Auziņa
Nodibinājuma „Kokneses fonds“ 

Valdes priekšsēdētāja

Par „Likteņdārzu.“
„Likteņdārzs“ ir unikāls vides 

objekts, kas top par ziedojumiem un 
iecerēts kā tautas dāvana Latvijai 
simtgadē. Tajā apvienojas izcila vides 
arhitektūra ar Kokneses pussalas da-
bas krāšņumu „Likteņdārzs“ ir vieta, 
kur pulcēties, gan atceroties pagātni, 
gan svinot šodienu, gan domājot par 
rītdienu. „Likteņdārza“ idejas īsteno-
šanu kopš 2005. gada vada bezpeļņas 
organizācija „Kokneses fonds”, ko 
dibinājuši 14 Latvijā un ārpus tās ro-
bežām dzīvojoši ievērojami cilvēki un 
Kokneses pašvaldība.

„Top Latvijas Likteņdārzs“
Turpinājums no 2. lpp.
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Šodien mēs svinam 
Daugavas Vanagu Mel-
burnas nodaļas 68. gada 
svētkus. DV Melbur-
nas nodaļa tika dibinā-
ta 1949. gada 29. jūlijā. 
Pašlaik Melburnas no-

daļa ir vecākā pastāvošā DV nodaļa 
Austrālijā.

Nodaļa savos 68 gados ir bijusi 
ļoti aktīva savā dzīvē. Mums ir biju-
šas 12 dažādas sekcijas, kuras darbo-
jušās Daugavas Vanagu darbā, kultū-
ras jomā un ar sportu un izpriecām. 
Diemžēl pašlaik vairs ir tikai divas – 
Daugavas Vanadzes un novusa kopa.

Visaktīvākā sekcija, kā visām 
Daugavas Vanagu nodaļām, vienmēr 
bijušas Daugavas vanadzes. Bez vana-
dzēm mēs noteikti nebūtu sasnieguši 
68. darbības gadu. Vēlos pateikties vi-
sām vanadžu kopas vadītājām un va-
nadzēm par palīdzību visus šos gadus. 
Pateicība pienākas ne tik vien vanadžu 
kopai, kura dibināta 1952. gadā, bet 
arī tām dāmām, kuras palīdzēja no-
daļai no dibināšanas 1949. gadā pirms 
vanadžu kopu dibināja. Sevišķi šodien 
vēlos pateikties mūsu pašreizējai va-
nadžu kopas vadītājai Silvijai Miglis 
un viņas vietniecei un saimnieciskai 
vadītājai Koidulai Nemīro.

Kā jau agrāk minēju, mūsu noda-
ļas sekcijas esmu sadalījis vairākās 

grupās. Šodien gribu mazliet pieskar-
ties tām sekcijām, kuras darbojās kul-
tūras nozarē. Mēs, kā nodaļa, esam 
bijuši ļoti aktīvi kultūras laukā. Savā 
laikā Melburnas nodaļā darbojusies te-
ātra kopa Mazais Teātris, vīru dubult-
kvartets, vēlāk ansamblis Kursa un 
trīs tautas deju ansambļi. Bez tam arī 
Daugavas vanadzēm ir bijis dziesmu 
ansamblis, un Kursa savos sarīkojums 
ir ne tik vien dziedāja, bet arī spēlēja 
teātri.

Ideja par tautas deju kopas dibinā-
šanu pie DV Melburnas nodaļas radās 
jau pirmajam nodaļas priekšsēdim 
A. Lejiņam 1950. gadā, tātad mūsu 
pirmajā darbības gadā. Tautas deju 

kopa Daugavieši sāka savu darbību 
1950. gada beigās. Tajā laikā regu-
lāri pulcējās kopā ap 40 jauniešu, lai 
ne tik vien dejotu tautas dejas, bet arī 
saturētu latviešu saites svešā zemē un 
pavadītu patīkamu laiku kopā ar drau-
giem gan mēģinājumos, gan sarīkoju-
mos vai vienkārši izpriecājoties jūr-
malā vai privātās mājās. Pirmā kopas 
vadītāja bija Irma Kociņa. Ap 1956. 
vai 1957. gadu Daugaviešu dalībnie-
ku skaits saruka, un bija vairs tikai 
ap 20 dejotāju. 1961. gadā no dibinā-
tājiem vairs nebija palicis neviens da-
lībnieks. Tomēr tie, kas bija palikuši, 

DV Melburnas nodaļas kulturālās nozares
DVMN priekšsēža Jāņa Kārkliņa uzruna

DV Melburnas nodaļas 68 gadu jubileja
Referāts un priekšnesumi

Kas ir noticis 68 
gados? Vismaz daļu no 
visa tā varat uzzināt 
Daugavas Vanagu Mel-
burnas nodaļas priekšsē-
ža Jāņa Kārkliņa īsajā, 
bet interesantā referātā, 
kurš seko šim pārskatam 
par pēcpusdienu.

Pēc karoga ienešanu un Dievs, 
svētī Latviju, Mārtiņš Biršs novadīja 
svētbrīdi. Sekoja priekšsēža J. Kār-
kliņa referāts un Ilze Ābele nolasīja 
apsveikumu un pateicību par ilgga-
dīgo atbalstu no Latvijas Okupācijas 
muzeja pārstāves Austrālijā – Ināras 
Graudiņas.

Nodziedājām DV dziesmu, un 
godā karogs tika iznests.

Sekoja ļoti skaisti nodziedātas 
dziesmas, ko pavadīja ģitārists Ro-
berts Brenners, flautiste Līvija 
Džadža (Judge) un dziedātāja Lilita 
Lauriņa. Klausījāmies Prāta Vētra – 
Mana dziesma, Pārnāksi bālēliņš un 
Mīļā nesteidzies – bijušā Doris Dejas 
slavenā dziesma Kē serā, serā.

Daina Jefīmova, spēlējot savu vi-
joli, mūs visus aicināja dejot ar Kozāku 

un Spāņu dančiem.
Starp pusdienu kursiem tikām ie-

vesti Rūdolfa Blaumaņa lugā No sal-
denās pudeles. Slavenie Melburnas 
aktieri Gunārs Klauss, Valda Rube 
un Māra Kaziņa iepriecināja mūs 
ar ainu no šīs lugas, kas bija turpinā-
jums no to, ko redzējām pagājušajā 
gadā. Šajā ainā redzējām dzīvi Lat-
vijas lauku mājās pirms, apmēram, 
120 gadiem. Ezerlauku mājā atraitne 
un saimniece (māte) un viņas māsa, 
izdarīgā Lavīze, mēģina vientiesīgo 

Taukšķi (kalpu) pierunāt uz palikšanu 
Ezerlaukos. Lavīze gribot Taukšķi par 
vīru, bet viņš ne par ko turas pretī.

Pateicamies visiem mūsu priekš-
nesuma sniedzējiem. Pēcpusdiena 
bija jauka ar ļoti garšīgām pusdienām. 
Pateicamies arī mūsu saimniecēm Ko-
idula Nemīro, Marta Apine un Silvi-
ja Miglis.

Bija jauki jūs visus redzēt mūsu 
jubilejā.

Ilze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“

DV Melburnas nodaļas 68 gadu jubileja. Runā nodaļas priekšsēdis Jānis Kārkliņš.
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DV Melburnas nodaļas priekšsēdis Jānis Kārkliņš.
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neuzdeva. Mums visiem pazīstamais 
Aleksandrs Grimms pārņēma kopas 
administrāciju, un dalībnieku skaits 
sāka pieaugt; 1961./62. gadā jau bija 
atkal 37 dejotāji.

1967. gadā pie mūsu nodaļas radās 
jauna tautas deju kopa Sakta. Tās da-
lībnieki galvenokārt bija no Melbur-
nas ev. lut draudzes tautas deju kopas 
Ritenītis. Sakta savu darbību sāka ar 
lielu entuziasmu un labām sekmēm, 
piedaloties AL17. Kultūras dienās 
Adelaidē un AL18. Kultūras dienās 
Sidnejā. Tomēr pēc Sidnejas Kultūras 
dienām Saktai agrais entuziasms sāka 
pietrūkt. Bija grūtības dabūt deju ap-
mācītāju, dalībniekiem zuda interese, 
un jaunus dejotājus bija grūti iesaistīt.

1969. gadā arī Daugavieši vairs 
nebija tik aktīvi kā agrāk. Izskatījās, 
ka kaut dažus gadus DV Melburnas 
nodaļai bija divi tautas deju ansamb-
ļi, drīz vairs nebūs neviena. Daugavas 
Vanagi tomēr tik viegli nepadodas, 
un 1970. gadā abas grupas apvienojās 
pieņemot vārdu Daugavieši/Sakta. Te 
vēlreiz jāpateicas Sašam Grimmam, 
kurš ne tik vien daudz darīja, lai abas 
kopas apvienotos, bet arī uzņēmās 
deju apmācīšanu jaunai apvienotai 
grupai. Jāpiemin vēl, ka Daugavieši/
Sakta izcēlās ar to, ka tā bija viena no 
pirmajām tautas deju kopām Austrā-
lijā, kas pierādīja, ka nav jābūt zem 
25 gadiem, lai dejotu tautas dejas. 
Daugavieši/Saktas dejotāji un vadītā-
ji šajā ziņā iesāka to, kas tagad liekas 
ir gandrīz visām tautas deju kopām 
Austrālijā; vairums dejotāji ir pāri 25 
gadu vecumam. 1980. gadu vidū atkal 
sāka sarukt Daugavieši/Saktas dejotā-
ju skaits, un kopa 1989. gadā izbeidza 
darbību.

Kā redzam, daudz jauniešu ar DV 
Melburnas nodaļu saskārās sakarā ar 
tautas dejām. Tomēr bija tādi jaunie-
ši, ieskaitot mani, kuriem tautas de-
jas neinteresēja. Viņiem patika cita 
veida kultūras darbība. Tā arī es biju 
ļoti priecīgs, kad 1977. gada maijā 
pie Melburnas nodaļas tika dibināts 
Mazais Teātris. Sekcijas vadītāja bija 
pazīstamā režisore Lūcija Kalniņa un 
administratīvo darbu uzņēmās Velta 
Liepiņa Bērziņa un Jānis Bērziņš. 
Kad tika dibināts Mazais Teātris, 
doma bija to sākt ne kā vēl vienu te-
ātra ansambli, jo Melburnā tajā laikā 
jau bija divi teātra ansambļi un trīs 
operešu ansambļi, bet gan kā veidu, 
lai palīdzētu jauniešiem ar latviešu va-
lodas apgūšanu ārpus latviešu skolas. 
Cerība bija, ka jaunieši darīs kaut ko, 
kas viņiem patīk, un tajā pašā laikā 
apgūs valodu. Mazam Teātrim pirmais 
sarīkojums, kur izrādīja viencēlienu 
un izvilkumus no pazīstamām lu-
gām notika jau 1977. gada septembrī. 
1979. gada maijā, lai atzīmētu Mārtiņa 
Zīverta 75 gadu jubileju, Mazais Teāt-
ris uzveda Cilvēks grib dzīvot. Lasot 

dalībnieku vārdus, bija interesanti re-
dzēt, ka galveno lomu spēlēja mums 
visiem pazīstamais Ēro (Eero) Pū-
pēdis. Mazais Teātris aktīvi darbojās, 
iestudējot vienu patstāvīgu lugu gadā 
līdz 1986. gadam. Bez tam šajā laikā 
sekcijas dalībnieki arī piedalījās citos 
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas 
sekciju sarīkojumos, galvenokārt, jau-
natnes kopas, vanadžu kopas un Kur-
sas Raibajās pēcpusdienās. No 1987. 
līdz 1989. gadam netika iestudētas pat-
stāvīgas izrādes, un 1989. gada beigās 
Mazā Teātra valde nolēma izbeigt dar-
bību. 1989. gadā bija liels zaudējums 
Melburnas nodaļas kulturālā aktivi-
tātē. Bija zuduši Daugavieši/Sakta un 
Mazais Teātris. Bija palicis tikai vīru 
ansamblis Kursa.

Melburnas nodaļas vīru ansamb-
lis Kursa bija pazīstams ne tik vien 
Melburnā, bet visā Austrālijā. Kursas 
skaits pastāvēšanas laikā arī stingri 
mainījās. Sākuma gados tas bija du-
bultkvartets, tad ansamblis, tad arī 
pat vīru koris, kaut man liekas, ka 
oficiāli tas nekad neskaitījās koris un 
beigu gados atkal dubultkvartets. Kur-
sa tika dibināta 1959. gada 5. martā 
uz Jāņa Andersona ierosinājumu kā 
dubultkvartets. Kad Kursu dibināja, 
dalībnieki galvenokārt gribēja sanākt 
kopā, lai savā starpā dziedātu latviešu 
dziesmas un, ja vajadzīgs, kuplinātu 
kādu Melburnas nodaļas sarīkojumu. 
Kursas slava ātri izgāja tautā, un jau 
pirmajos gados Kursa kuplināja ne 
tik vien mūsu sarīkojumus, bet arī 
citu Daugavas Vanagu nodaļu un citu 
latviešu organizāciju sarīkojumus 
kā Melburnā, tā citur Austrālijā un 
pat Jaunzēlandē. Kursa arī ieskaņo-
ja četras skaņu plates, pirmo izdodot 
1968. gadā, lai atzīmētu savu 10 gadu 
pastāvēšanu.

Es nevarētu Kursu pieminēt, nepie-
minot tās ilggadīgo un pirmo vadītāju 
Juri Pomeru. Juri ilgus gadus varēja 
apzīmēt kā Kursas sirdi un dvēseli. Ju-
rim dziedāšana bija sirdslieta. Viņš jau 
bēgļu gaitās Vācijā vadīja dziesmu an-
sambli un to turpināja Austrālijā, Tas-
mānijā, kad tur nokļuva, lai nostrādātu 
savus līguma gadus.

Kursa ne tik vien uzstājās DV no-
daļu un citu organizāciju sarīkojumos, 
bet arī rīkoja paši savus koncertus, 
Raibās pēcpusdienas un balles. Raibo 
pēcpusdienu ietvaros daži Kursas da-
lībnieki pierādīja, ka ne tik vien spēj 
dziedāt, bet arī spēlēt teātri. Par īslugu 
un skeču izkārtošanu un režiju rūpējās 
Ausma Pomere. Ausmai teātris ne tik 
vien patika, bet arī padevās. Ar prieku 
es skatījos un pāris reizes arī piedalī-
jos Kursas Raibo pēcpusdienu izrā-
dītēs. Ar godu parādījos uz tās pašas 
skatuves ar Herbertu Stangūtu, Juri 
Pomeri, Egilu Cekuliņu un Kursas 
meitenēm Ainu Stangūti un Ausmu 
Pomeri un vēl daudziem kursiešiem. 
Bija jauki redzēt, ka Kursas vīri ne tik 
vien ļoti skanīgi dziedāja, bet arī labi 
spēlēja teātri. Ar savām Raibām pēc-

pusdienām Kursa ne tik vien mūs vi-
sus iepriecināja, bet no ienākumiem ne 
tik vien turpināja Kursas darbu, bet arī 
ziedoja Melburnas nodaļai, kad vaja-
dzēja līdzekļus mūsu mītņu pirkšanai 
un pat uzveda teātra izrādi – Trakie lī-
dzekļu vākšanai Latviešu ciemam.

Kad Juris Pomers nolēma izbeigt 
Kursas muzikālā vadītāja pienāku-
mus, viņa vietā stājās Bruno Birze-
nieks. Bruno ne tik vien savā laikā bija 
dziedājis Kursā, bet arī ilgus gadus ar 
akordeonu pavadīja tautas deju kopu 
Daugavieši/Sakta.

Tāpat kā mēs Daugavas Vanagi 
nevarētu neko veikt bez vanadzēm, tā-
pat arī bija Kursai. Kursai bija Kursas 
meitenes, kuras palīdzēja visos Kursas 
sarīkojumos. Pirmā Kursas meiteņu 
vadītāja bija Ausma Pomere, un tad 
ilgus gadus grupu vadīja Maija Bir-
zeniece. Kursas meitenes ne tik vien 
rūpējās par kursiešu fizisko labklājību, 
bet arī gatavoja ēdienus visiem Kursas 
sarīkojumiem un ballēm, kā arī reizi 
gadā gatavoja pusdienas vanadžu re-
gulārās pusdienās.

2005. gadā Bruno Birzenieks aiz-
gāja mūžībā, un balsu apmācīšanu uz-
ņēmās Aivars Meisters. Ap šo laiku 
arī Kursas dalībnieku skaits sāka sa-
rukt. No kādreizējā 20 un pat vairāk 
skaita vairs bija palikuši tikai ap 10, un 
pat visi nekad neieradās, kad viņi bija 
vajadzīgi. 2006. gada aprīlī Kursas 
pilnsapulce nolēma Kursas darbību 
un pastāvēšanu nepārtraukt, bet pa-
gaidām izbeigt dziedāšanu ar cerību, 
ka nākotnē pievienosies jaunas balsis 
un varēs dziedāšanu atsākt. Tomēr tas 
nenotika, un 2007. gadā Kursas val-
de nolēma oficiāli izbeigt darbību, un 
nauda, kas bija kasē, tika ziedota Les-
tenes Brāļu kapiem.

Nevarētu runāt par Melburnas no-
daļas kulturālo dzīvi, ja nepieminētu 
Daugavas Vanagu Globālās dienas un 
Daugavas Vanagu dienas Austrālijā. 
Kā Globālās dienas, tā DV dienas Aus-
trālijā līdzinājās mums visiem pazīsta-
majām Kultūras dienām vai Jaunatnes 
dienām. Globālām dienām lielākā 
starpība bija, ka galvenais iemesls bija 
DV Centrālās valdes sēde. DV Globā-
lo dienu tradīcija sākās 1966. gadā un 
beidzās 2000. gadu sākumā. Kaut no-
tika tikai 11 DV Globālās dienas, šajā 
laikā divas no tām notika Austrālijā; 
abas – Melburnā 1981. un 1998. gadā. 
Tas vēlreiz pierāda, cik daudz mēs kā 
nodaļa esam devuši Daugavas Vanagu 
kulturālai dzīvei. Abu Globālo dienu 
kultūras programmā Melburnā noti-
ka atklāšanas koncerts un vīru kora 
koncerts, par kuru programmu rū-
pējās Kursas vadība, kā arī abās DV 
Globālās dienās notika teātra izrāde. 
1981. gadā par izrādes izkārtošanu rū-
pējās Mazā Teātra vadība, kaut izrāde 
oficiāli nebija Mazā Teātra izrāde, un 
1998. gadā par to rūpējās Austrālijas 
Latviešu Teātris. Abu šo Globālo die-

DVMN kulturālās nozares
Turpinājums no 4. lpp.
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Izstādē Satikšanās 
ir apskatāmi Austrālijas 
Sidnejas Latviešu bied-
rības sestdienas skolas 
audzēkņu un Latvijas 
Bērnu klīniskās univer-
sitātes slimnīcas pacien-

tu un viņu vecāku veidotie radošie dar-
biņi. Izstāde ir tās dalībnieku dāvana 
Latvijai 100. dzimšanas dienā.

Izstādi no 1. līdz 31. augustam 
ikviens interesents var apskatīt Rīgas 
Centrālās bibliotēkas grāmatu izsnieg-
šanas punktā Saulaino dienu bibliotē-
ka, Bērnu slimnīcā Vienības gatvē 45, 
Rīgā darba dienās no plkst. 9.00 – 
16.00 (izņemot mēneša pēdējo trešdie-
nu, kad bibliotēka ir slēgta).

Izstādes neformālā un radošā at-
mosfēra ir lieliska, cilvēciski – rado-
ša iespēja vienot latviešus, kas dzīvo 
dažādās pasaules malās, sūtot viens 
otram oriģinālus, pašu gatavotus svei-
cienus, un radošā veidā sākot svinēt 
Latvijas valsts 100. dzimšanas dienu.

Latvieši ir radoši jebkurā situāci-
jā. Ideja veidot šo izzinoši – iesaistošo 
izstādi Satikšanās radās šī gada pava-
sarī, kad Sidnejas Latviešu biedrības 
sestdienas skolas audzēkņi nodarbībās 
gatavoja košus radošus darbiņus, lai 
iepriecinātu bērnus, kas ārstējas Bēr-
nu klīniskajā universitātes slimnīcā 

Rīgā. Bērnu darbi-
ņi sanāca tik krā-
saini, ļoti radošā 
veidā atspoguļojot 
Austrālijas dabas 
daudzveidību, tā-
pēc radās ideja 
izveidot izzinošu 
izstādi Latvijā, 
kuru būtu intere-
santi apskatīt ne 
tikai bērniem, bet 
arī pieaugušajiem. 
Bērnu klīniskā 
universitātes slim-
nīca Rīgā ir vieta, kuru apmeklē gan 
lieli, gan mazi, un daudziem bērniem 
Latvijā slimnīca ir kļuvusi par vietu, 
kur viņi ne tikai ārstējas, bet apgūst 
jaunas prasmes un zināšanas. Izstāde 
ir veidota interaktīvā veidā, sniedzot 
iespēju ikvienam tās apmeklētājam 
uzzināt kaut ko jaunu par tālo Austrā-
liju, kā arī rosinātu pašam radoši iz-
pausties, jo izstādes norises laikā tiek 
piedāvāta iespēja piedalīties radošajās 
darbnīcās un ļauties krāsu terapijai un 
radošai pašizpausmei, bet pats galve-
nais, gūt prieku un gandarījumu un, 
iedvesmojoties no izstādē redzētā, ar 
pozitīvāku skatu raudzīties nākotnē.

Patiess prieks, ka pateicoties Sid-
nejas latviešu kopienas atsaucībai, tika 

sagādāti dažādi noderīgi zīmēšanas 
piederumi, un izstādes norises vietā 
ikvienam apmeklētājam ir iespēja ļau-
ties radošai pašizpausmei, izgatavojot 
savu sveicienu bērniem Austrālijā un 
Latvijai tās 100. dzimšanas dienā. Līdz 
ar to izstādē apskatāmie darbiņi ir tik 
dažādi, cik dažādi esam mēs paši.

Pateicoties lieliskajiem izstādes 
sadarbības partneriem, – Sidnejas 
Latviešu biedrības sestdienas skolas 
audzēkņu ģimenēm, aviokompānijai 
Lufthansa un ATU DUTY Free, katrs 
izstādes dalībnieks par dalību izstādē 
saņem skaistu diplomu un dāvaniņas.

Sidnejas Latviešu biedrības sest-
dienas skola nodarbības notiek kat-
ru sestdienas rītu no plkst. 9.30 līdz 
13.00. Neliels ieskats skolas aktivitāšu 
norisēs:
https://www.slb.org.au/SLB_new/
Pages_LV/LatvianSchool_LV.html

Laipni aicināti aplūkot fotogrāfijas 
no izstādes Satikšanās un sekot līdzi 
projekta Radošās darbnīcas Bērnu 
slimnīcā Rīgā aktivitātēm:
https://www.facebook.com/
RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/

Izstāde ir Latvijas simtgades pasā-
kumu programmas aktivitāte. Daudz 
laimes, Latvija, 100. dzimšanas dienā!

Sintija Bernava
Izstādes „Satikšanās“ organizatore

Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu Ciemā ir sācies jauns pavasaris!
„Tad smaidi nenodzisa sejās / Tad polku lēca bīskaps pats...“*

Šīs rindiņas ir no 
dziesmas Tas trakais ka-
valieru gads lugā Gesta 
Berlings. Kad vēl biju 
jauns vai vismaz pusjau-
ns, tad iznāca to dzie-
dāt gandrīz vai katru 

nedēļas nogali, bet nu jau labs laiciņš 
pagājis kopš tām dienām. Laikam jau 
aptrūkās par ko smaidīt.

Bet nu ir atkal labais gals gaisā! 
Dzirdēju tik labas ziņas, ka smaids 

pārlaidās pār visu ģīmi, un nav vairs 
ko domāt to nost dabūt. Un nemaz 
negribu to nost dabūt. Stāstu ziņas vi-
siem, ko tik satieku, un drīz vien būs 
taisnība tam, kas augšā teikts – tad 
smaidi nenodzisa sejās...

Kā jau daudzi būs dzirdējuši, mūsu 
Ciemā bija kādas piecpadsmit tukšas 
mājiņas, un skats likās drūms; – mūsu 
brāļi, letiņi, mūs dezertējuši. Bet mēs 
maldījāmies. Tās priecīgās ziņas ir, ka 
tagad tikai piecas mājiņas ir tukšas; 

pārējās desmit ir vai nu pārdotas, vai 
aizrunātas.

Tas nozīmē – CIEMS IR DZĪVS! 
Vai kāds no garīdznieku saimes taisās 
lēkt polku, par to man nekādu ziņu 
nav, bet tā kā mācītājs drīz pārnākšot 
uz pastāvīgu dzīvi Ciemā, tad iespē-
jams jau tas būtu.

Tagad jūs sapratīsiet, kāpēc man 
tas ģīmis visu laiku savilkts tādā kā 

Bērnu slimnīcā, Rīgā izstādē „Satikšanās“
Skatāmi Sidnejas Latviešu biedrības sestdienas skolas audzēkņu darbi

Izstāde „Satikšanās“.

 

Izstāde „Satikšanās“.
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Ko dejojām toreiz? Ko dejojam tagad?
Skatītāja piezīmes par tautas deju lieluzvedumu Baltimorā

Tveicīgā 2. jūlija pēcpusdienā, 
Baltimoras Royal Farms arēnā, vai-
rāki tūkstoši latviešu un viņu draugu, 
svētku omā noskatījās bagātīgu, labi 
sagatavotu tautas deju uzvedumu. 
Skatītāji piepildīja arēnas vienu pusi; 
pretējā pusē bija ierīkoti trīs apjomīgi 
ekrāni, kuros programmas laikā parā-
dījās deju nosaukumi un skati no agrā-
kiem dziesmu un deju svētkiem. Prog-
rammas pieteicēja Andra Zvārguļa 
iepazīstināti un skatītāju aplausiem 
sveikti, raitā solī laukumā ietecēja de-
jotāji – kopskaitā 778, pārstāvēdami 
34 tautas deju kopas. Viņi bija salido-
juši no malu malām, no visiem ASV 
apgabaliem, no Kanādas, no Īrijas un 
no Latvijas.

Skanēja ASV un Latvijas himnas 
Evijas Slokas personīgi iekrāsotā iz-
pildījumā, un pēc pieteicēja īsiem ie-
vadvārdiem varējām veltīt uzmanību 
programmai. Tā bija rūpīgi izplānota, 
ar nolūku parādīt latviešu tautas deju 
attīstību pēdējos simt gados, sākot ar 
Latvijas pirmās brīvvalsts laiku, kad 
cieņā bija tradicionālas, lauku novados 
pierakstītas dejas, ar dārziņu kā galve-
no figūru, – līdz mūsdienām, kad ho-
reogrāfi cenšas pagriezt dejotājus pretī 
skatītājiem un dejas paspilgtināt ar te-
atrāliem un komiskiem paņēmieniem. 
No programmā ietilpinātām 24 dejām, 
pirmās septiņas bija veltītas tradicio-
nālajam pirmskara posmam. Patika 
priecīgi un kustīgi nodejotais Rucavie-
tis, skanīgas tautas mūzikas pavadīju-
mā. Savukārt, ar graciozu vieglumu 
izcēlās Aglonas meiteņu deja. Dejas 
3/4 taktsmērā allaž dod tīkamu pār-
maiņu no latviešu tautas dejās iecienī-
tās polkas.

Aizvadītā gadu simta otrā pusē 
horeogrāfi gan trimdā, gan dzimtenē 
sāka papildināt ierastos deju rakstus 
ar jauniem, oriģinālākiem. No horeo-
grāfiem ārpus Latvijas, zināmu zvaig-
znes statusu ar saviem jauninājumiem 
ieguva Toronto Diždanča vadītājs Zi-
gurds Miezītis, bet okupētajā Latvijā 
pazīstami kļuva Harijs Sūna, Uldis 
Žagata un citi. Latvijā šajā laikā modē 
nāca tautas deju lieluzvedumi brīvā 
dabā, piedaloties tūkstošiem dejotāju, 

skatuviski vienādotos tērpos, ar deju 
skolās izkoptām kustībām. Baltimo-
ras uzvedumā redzējām deviņas tolaik 
radītas dejas. Saistīja Harija Sūnas 
horeogrāfētā Meita puišus dancināja, 
kur katra meiča ar garām, tautiskām 
jostām savalda un savaldzina četrus 
puišus, gluži kā normālā dzīvē. Ska-
tītājiem patika arī Ivetas Asones tra-
dicionāli veidotā Vidzemes polka, raitā 
solī ar straujām dārziņu variācijām. 
Nedalītu piekrišanu izpelnījās Ulda 
Žagatas skaisti veidotā deja Es mācē-
ju danci vest, ko dejoja tikpat kā visi, 
piepildīdami dejas laukumu un kus-
tēdamies cēlā teciņus solī, gan pa pā-
riem, gan dārziņā, kā latviskā menue-
tā. Tāda daiļa un mierīga kustēšanās 
varētu būt piemērota seniorpilsoņiem, 
kam dejojot vajag vairāk laika apdo-
māties.

Uzveduma pēdējā posmā redzējām 
dejas, kas radītas gan Latvijā, gan tā 
dēvētajā diasporā pēc Latvijas neat-
karības atjaunošanas. Tās iezīmējās 
ar oriģināliem deju rakstiem, tikpat 
kā atmetot ierasto dārziņu un bieži 
pagriežot dejotājus pretī skatītājiem. 
Piemēram, Jāņa Poriņa darinātajā 
Galdiņam bij četri stūri dejotāji stājās 
garās rindās, it kā atveidodami galda 
malas. Rindas un kolonnas veidojās 
arī Selgas Apses dejā Makaidu; abām 

šim dejām izpelnoties spēcīgus aplau-
sus. Mūsdienīgi teatrāla bija Guntas 
Skujas veidotā Gailis un vista, kurā 
dejotāji ar knābājošām kustībām at-
darināja minētos kūts iemītniekus. 
Tāpat saistīja Viļņa Birnbauma Tevis 
nepamešu, dejotājiem brīžam augsti 
cilājot kājas un kustoties lieliem, pla-
tiem soļiem, kamēr skaļruņos dimdē-
ja it kā tautiska rokmūzika. Šīs dejas 
jūtami atšķiras no tām, ko mūsu senči 
dejoja savā pagalmā vai pļavā, kāzu un 
saulgriežu naktīs; mūsdienās tautas 
dejas kļuvušas par skatuves dejām. Un 
jāatzīst – tās kļuvušas interesantākas.

Jau pērnā gadu simta otrā pusē ho-
reogrāfi sāka domāt arī par vismazāka-
jiem dejotājiem, zinādami, ka tie kād-
reiz izaugs lieli. Tā arī šajā programmā 
bija ietilpinātas vairākas bērniem do-
mātas dejas, ņemot vērā, ka bērni sa-
stādīja turpat trešo daļu no dejotāju 
kopskaita. Par bērniem īpaši lepni bija 
vecāki un vecvecāki, un dažkārt visas 
publikas uzmanību saistīja tieši kāds 
no vismazākajiem knīpām. Mūsdienu 
tautas dejām raksturīgs humors iz-
paudās tādā dejā kā Lilitas Jansones 
veidotajā Vēderiņš burkšķ, ar ko mazie 
dejotāji izpelnījās ovācijas.

Noslēgumā – dejotāju pilns lau-
kums. Skatītāji un dejotāji ar ap-
lausiem cildina sarīkojuma galveno 
vadītāju Astrīdu Liziņu, kas ar mate-
mātisku precizitāti bija salikusi kopā 
šo lieluzvedumu, izplānojusi dejotāju 
uznācienus un nogājienus, kā arī kār-
tojusi simt citu detaļu. Tad – trīs tūk-
stoši kopā dzied Daugav’ abas malas. 
Dejotāji, saslēgušies apļos, šūpojas 
kopīgā ritmā. Jaunākie, kam šie bija 
pirmie dziesmu un deju svētki, droši 
vien šo brīdi vēl ilgi paturēs sirdī un 
atmiņā.

Sarīkojuma puslaikā tika paziņoti 
uzvarētāji dienu iepriekš notikušajā 

Lieluzveduma kopskats.
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Turpinājums 9. lpp.Dejo „Garezera“ vidusskolas jaunieši.
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Izdevniecībā LiePA 
klajā nākusi Lāsmas Gait-
nieces jaunākā grāmata 
Vasarnīca Pārdaugavā; 
apakšnosaukums – Kādas 
dzimtas stāsts. Lasītāji viņu 
vairāk pazīst kā ceļojumu 

aprakstu un grāmatu Biļete uz paradīzi. 
Stāsti par ceļojumiem (2012) un Ciemos 
uz Eiropas vilinošākajām pilsētām (2015) 
autori. Darbs Vasarnīca Pārdaugavā ir 
L. Gaitnieces debija daiļliteratūrā.

Pēc vairākiem ārzemēs pavadītiem 
gadiem Beāte spiesta steigšus atgriezties 
Latvijā, lai pēdējā gaitā pavadītu savu 
krustmāti – Liepājā iecienīto ķirurģi 
Aleksandru Vilsoni. Kaut arī jaunās dā-
mas plānos ir tūlītēja atgriešanās mītnes 
valstī, viņa, krustmātes bērēs sastapda-

ma brālēnu Kalevu – sava mūža lielo 
mīlestību, nolemj uz mirkli vēl uzkavē-
ties. Piekrizdama doties Kalevam līdzi 
uz vasarnīcu, kas atrodas kādā klusā 
Pārdaugavas ieliņā, Beāte nenojauš, ka 
viņai sākusies jauna dzīve – skaista, pat 
grezna, bet tik bīstama... Mirklis ieilgst; 
laime, šķiet, iekritusi tikpat kā klēpī, ja 
vien nebūtu kāds bet... Izrādās, ir lietas, 
ko nepiedod ne dievi, ne cilvēki.

Romānu Vasarnīca Pārdaugavā 
autore veltījusi savas radinieces – pir-
mās latviešu sievietes, civilās aviācijas 
pilotes Valdas Ošs-Lamondes (1935-
1968) piemiņai.

Ja vēlaties šo grāmatiņu, iegādā-
ties, lūdzu, sazinieties ar Lāsmu Gait-
nieci pa epastu: lasmag2007@inbox.lv

LG

Labi gan, ka Latvija 
nav pārāk liela, citādi 
būtu grūti izskraidīt pa 
izciliem koncertiem, kas 
notiek samērā tālu prom 
no Rīgas. Šoreiz devos 
uz Ērmaņu muižu, Ma-

lienas pagastā, Alūksnes novadā, vie-
tā, kas man vienmēr ir bijusi mīļa, jo 
vecmamma ir no Alūksnes.

Ērmaņu muiža ir Latvijas Repub-
likas valsts nozīmes arhitektūras pie-
mineklis, ko pamazām pazīstamais 
komponists uz mūziķis Uģis Prauliņš 
atjauno; pareizāk būtu teikt, atgriež tai 
atpakaļ oriģinālo formu. Un šajā koka 
arhitektūras muižā, – otras šāda tipa 
ēkas Latvijā nav, – regulāri notiek vi-
sāda stila koncerti un izstādes.

15. jūlijā devos uz koncertu, kurā 
piedalījās Austrālijas latviešu pazīsta-
mais čellists (un VV pazīstamais pavārs) 
Jānis Laurs un ievērojamā Latvijas pi-
aniste Agnese Egliņa un izpildīja visas 
piecas Bēthovena sonātes čellam. Kon-
certs ritēja uz priekšu tā, it kā tas būtu 
jauki pavadīts vakars ar ģimeni. Dabīgi 
sonātes skaņas izcili piepildīja Ērmaņu 
muižas telpas. Uģis iepazīstināja mūzi-
ķus un pastāstīja par Bēthovena saitēm 

ar Ērmaņu muižas bijušajiem īpašnie-
kiem. Jāņa stāstījumā par katru sonāti 
kopā savijās humors, izcilas zināšanas 
un skatītāju iesaistīšana radīšanas pro-
cesā. Agnese Egliņa izstāstīja anekdoti 
par Bēthovenu un viņa koncertēšanu uz 
klavierēm, kurām visas stīgas bija atvie-
notas no kauliņiem. Un, lai jaukā sajū-
ta turpinātos, Inga Prauliņa pacienāja 
klausītājus ar pašas gatavotu zupiņu!

Pēc Jāņa stāstītā bija viegli saprast 
atšķirības starp sonātēm, kas atspoguļoja 
Bēthovena trīs galvenos radošos perio-
dus. Pirmās divas komponētas karjeras 
sākumā, kad viņam vēl nebija dzirdes 
problēmas, liela mēroga gabali, aizrau-
jošu efektu pilnas, kur klavieres vada un 
čells seko. Lasīju, ka Bēthovens negribē-
jis palikt čellista ēnā, kad pats esot spēlē-
jis! Trešā, kad Bēthovenam pa daļai dzir-
de jau bija zudusi, rūpīgi klasisks gabals, 
kur tēmas simetriski viena otrai atbild, un 
no kuras izstaro miers, humors un prieks. 
Pēdējās – sarežģītākas, īsākas, kur kat-
ra nots ieņem nozīmīgu vietu vispārējā 
struktūrā, – pa reizei aizceļo uz garīgo 
pasauli, bet tad atgriezies šajā pasaulē, 
kad dzirdi dzīvo un uzjautrinošo fūgu.

Abi mūziķi dzīvoja līdzi mūzikai; 
Jānis, pa reizēm nopietns, pa reizēm 

savā pasaulē, bet 
vienmēr piepildot 
telpas ar ārkārtīgi 
bagātu skaņu. Būtu 
aizvērusi acis, lai 
pakļautos mūzikai, 
bet sēdēju vietā, 
kur labi varēju 
novērot Agneses 
seju, – un tur pa-
rādījās tik daudz 
emociju, dzīves 
prieka un krietnas 
devas enerģijas, – 

un to nevarēja palaist garam. Kādreiz 
vienkārši bija jāsmaida līdzi! Dzirdēju, 
ka pāris dienas iepriekš viņa esot pie-
dalījusies izpārdotā koncertā Lielajā 
Dzintarā; viegli saprast kāpēc!

Pati mūzika, apdāvinātie mūziķi, 
interesantā programma, radošā atmos-
fēra un viesmīlīgie mājas saimnieki 
padarīja pēcpusdienas koncertu par 
burvīgu izklaidi. Izcils koncerts, izcili 
mūziķi un izcila vieta – reti kad viss 
tik labi sanāk kopā! Paldies!

Un tad vēl gaišs diezgan, lai dotos 
mājup pa nezināmiem zemes ceļiem, 
kur varēja nomaldīties, bet toties atklāt 
jaunas, vilinošas Latvijas ainavas.

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Muiža, muzicēšana, maģija...
Jānis Laurs un Bēthovena sonātes čellam

Pēc koncerta: Agnese Egliņa un Jānis 
Laurs.
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No kreisās: Muižas īpašnieks Uģis Prauliņš un Jānis Laurs.
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„Vasarnīca Pārdaugavā“
Nākusi Lāsmas Gaitnieces jaunākā grāmata

Grāmatas „Vasarnīca Pārdaugavā“ vāks.
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4. augustā Mākslas 
muzejā Rīgas Birža no-
tika preses konference 
pirms izstādes Krievu 
mākslas zelta klasika. 
19. gadsimts atklāša-
nas un tika prezentēts 

jaunais izdevums – katalogs Nikolajs 
Bogdanovs-Beļskis. Glezniecība no 
Latvijas un Vācijas kolekcijām. Bija ie-
radušies daudz interesentu ne tikai no 
preses, bet arī cieši saistītie ar mākslas 
vēsturi, kā arī kolekcionāri. Par iz-
stādes ideju, saturu, noformējumu un 
sagatavošanas darbiem informāciju 
uzrunās sniedza Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja direktore Māra Lāce; 
LNMM/Mākslas muzeja Rīgas Birža 
Ārzemju glezniecības kolekcijas gla-
bātāja un šīs izstādes kuratore un jaunā 
kataloga sastādītāja Ksenija Rudzīte; 
par krievu dekoratīvi lietišķās mākslas 
kolekciju un porcelāna ekspozīciju 
izstādē pastāstīja Baiba Uburģe – 
LNMM/Rīgas Birža Krājuma darba 
vadītāja; izglītības programmas kura-
tore Elizabete Šatrovska darīja zinā-
mas iespējas jaunajai paaudzei uzzināt 
ko jaunu, bet Sergejs Grodņikovs, 
Rietumu bankas Labdarības fonda 
valdes loceklis, runāja par sadarbību 
ar LNMM, tiesa gan, krievu valodā.

Izstādes 150 eksponāti – gleznie-
cība, grafika, tēlniecība un dekoratī-
vā māksla – porcelāna, stikla, lakas 

un sudraba izstrādājumi. Lielākā daļa 
gleznu agrāk ilgstoši bija eksponētas 
LNMM pastāvīgajā ekspozīcijā, bet 
tagad ir iespēja apskatīt arī līdz šim 
neredzētus darbus. Romantisms un 
reālisms. Manuprāt ļoti veiksmīgs ir 
tēlniecības darbu izvietojums izstāžu 
zālē. Interesanta ir grafikas darbu ku-
mode ar daudzajām atvilktnēm, kuras 
izvelkot, nezini, ko ieraudzīsi. Deko-
ratīvās mākslas daļā vairākas vitrīnas 
ar lielu dažādību; vienā – Sanktpēter-
burgas Ķeizariskās porcelāna rūpnīcas 
smalkie darbi, citā – neredzēta tabakas 
dožu kolekcija lakas tehnikā no Meln-
galvju nama kolekcijas. Interesanta 
ir tieši eksponātu daudzveidība. Pro-

tams, izstāde ir ļoti skaista, jo tā ir kla-
sika, un arī pati Rīgas Biržas ēka jau ir 
klasika. Pacentieties šo izstādi apmek-
lēt, tā būs skatāma līdz 29. oktobrim.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Zelta klasika Rīgas Biržā
19. gadsimts no LNMM fondiem

Rīgas Rātslaukums.
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Ķeizariskā porcelāna rūpnīca, Sankt-
pēterburga, Krievija; 19. gs.
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Ekspozīcija.
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Jaundeju skatē, kur 12 deju kopas, no 
kurām gandrīz puse no Latvijas, izrā-
dīja 14 horeogrāfu jaunradītās dejas. 
Uzvarēja deju kopa Oglīte no Rīgas ar 
tās vadītāja Jāņa Marcinkeviča da-
rināto deju Sav’ māsiņu dancot vedu. 
Rīdzinieki to nodemonstrēja lieluzve-
duma skatītājiem.

Kas uzvedumā varēja būt labāks? 
Nu – varbūt būtu vajadzējis piekārt 
spožu dienvidus saulīti pie arēnas 
griestiem, kas ļautu visā pilnībā iz-
plaukt tautas tērpu krāšņumam, kā 
arī dotu košāku mirdzumu rotām un 

dejotāju sejām. Bet laikam tādu luksu 
šādās arēnās izpelnās vienīgi Brjūss 
Springstīns vai bārdaini basketbolisti.

Kas īpaši izdevās? Pirmkārt, sa-
rīkojums bija priekšzīmīgi noorgani-
zēts, un, otrkārt, laimējās piesaistīt 
veselas sešas deju kopas no Latvijas, 
dodot mums iespēju apbrīnot šo dejo-
tāju vieglo soli un izteiksmīgās kustī-
bas. Vairums jau no mazotnes māco-
ties dejošanas skolās un vingrinoties 
gandrīz vai katru dienu, gatavodamies 
izrādēm un sacensībām. Viņi dejo 
nudien skaisti, it kā viņus nesaistī-
tu zemes pievilkšanas spēks. Bet vai 
tamdēļ zemāk vērtējami mūsu paš-
māju tautas deju entuziasti, kas dejo 

sava prieka pēc? Pašmāju grupām ir 
cits šarms – nemākslota vienkāršība, 
tautas tērpu dažādība, vēlēšanās ār-
pus Latvijas apliecināt savu piederību 
latviešu saimei. Šīs sajūtas uzviļņoja, 
redzot dejotāju pulkā Garezera vasa-
ras skolas audzēkņus un apzinoties, 
ar kādu uzupurēšanos viņi kopj savu 
latvietību. Paldies visiem! Baltimoras 
svētkos dejotāji šai malā un tai malā 
saplūda vienā veselumā, ar dejas so-
ļiem veidodami kopīgu, kaleidosko-
pisku latvisku gleznu par prieku ska-
tītājiem.

Vilnis Baumanis
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums „Latvija Amerikā“

Ko dejojām toreiz?...
Turpinājums no 7. lpp.
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Trīs gadus mani tirdīja doma par Āža 
kalnu pie Tukuma. Par to uzzināju Jēkaba 
gravas slēpotāju trasē karstā vasaras dienā. 
(Tagad šīs trases vairs nav, konkurents pār-
pirka šo biznesu; tā lūk notiek šajā pasaulē.)

Saimnieks smiltīs uzzīmēja ceļu no Pu-
nenieku kalna (no šīs vietas ir redzama jūra) 

uz Āža kalnu pie Raudas ceļa. Tikai tas jau nebija ceļš, bet 
taka, vietām ar pārkritušiem kokiem, kuriem tiec pāri kā 
gribi – vai pa augšu, vai apakšu. vietām taka izzūd vispār. 
Bet visu ceļu, līdz pat izcirtumam, es gāju, neredzot debesu 
zilumu. Zaļos griestus varēju aizsniegt ar roku. Izcirtumā 
saēdos meža avenes, līdz, ieraugot saulē sildāmies krāšņu 
odzi, apetīte kaut kā zuda, un ļoti ātri nonācu uz Raudas 
ceļa. Pēc šīs tikšanās par Āža kalnu pat aizmirsu, arī uz 
Raudas muižu negāju, kājas veda tik uz Tukumu.

Āža kalns par sevi atgādināja 2014. gada vasarā, kad 
Jēkaba gravā rāpos augšā pa pamesto slēpošanas trasi un 
uz takas satikos ar vīru, kurš marķēja Āžu kalna stirnu 
buks 2014 taku skrējiena trasi. No viņa uzzināju par šādiem 
skrējieniem dabā, paugurainā apvidū, pa takām, meža ce-
ļiem un pļavām, nevis pa asfaltu vai bruģi. Izrādās tie Lat-
vijā ir gana populāri; tiem ir savi cienītāji, un jau labu laiku 
notiek sacensības.

Šovasar nejauši internetā ieraudzīju ziņu, ka tikko ir 
marķēta Vilkaču maratona trase Āža kalnā. 8. jūlija rītā 
devos uz Tukumu, tālāk līdz Raudas ceļam kājām un tur 
pie Āža kalna sameklēju trases marķējuma zīmi ar bultiņu. 
Cerēju, ka noteikti sastapšu kādu potenciālo maratonistu, 
iemēģinot trasi, jo iepriekšējā vakarā biju salasījusies spo-
ku stāstus par vilkačiem Raudas mežā. Izrādās, tie spoku 
stāsti ir tik patiesi, ka luterāņu mācītājs Ralfs Kokins ir 
sarakstījis grāmatu Kurzemes vilkaču nostāsti 12 stāstos. 
„Taciņas labajā pusē kā siena pacēlās stāva, bērziem, ap-
sēm un mazām eglītēm noaugusi Āžu kalna nogāze, bet 
kreisajā pusē auga pāris lielu, vecu meža ozolu. Aiz tiem – 
kārtējais purvs un tumša biezu egļu audze. Sajutu, ka kaut 
kas briesmīgs tieši no turienes uz mani skatās. No neiz-
skaidrojamām bailēm pa muguru skraidīja tirpiņas. Tās 
bija dzīvnieciskas, uz kliegšanu vedinošas, paralizējošas 
bailes bez kāda man zināma iemesla. Visiem spēkiem bija 
jāpārvar sevi, lai turpinātu ceļu un nesastingtu.“*

Ieejot biezajā egļu mežā, es, protams, atcerējos nostāstu 
trakākās vietas, bet es gribēju iziet trasi un no Āža pieres 
redzēt 5 km attālo Durbes muižu; man vajadzēja tādu bildi. 
Par cik kaut ko tādu darīju pirmo reizi un par norādēm man 
arī nebija nekādas skaidrības, tad divas reizes nogāju no 
ceļa. Pirmo reizi gāju atpakaļ līdz zīmei un tad, protams, 
ieraudzīju nākamo, tas nozīmēja, ka jāskatās ne tikai zem 
kājām, bet uzmanīgāk jāseko zīmēm. Otro reizi, – iznā-
kot no takas uz meža ceļa, nesapratu, iet pa labi vai kreisi; 

pamēģināju pa labi, 
tur mani atturēja 
zalktis, kurš nevis 
bēga prom, bet sa-
ritinājās ceļa vidū 
un skatījās uz 
mani. Sabildēju 
zalkti un sapratu, 
ka šis nav īstais 
ceļš, tā arī bija.

Par Āža kal-
nu un trasi. Tas 
ir izstiepts (kā 
āža mugura), ar 
augstāko punktu 
123 m; trase ved 
tam apkārt, metot 
lokus augšā, lejā 

pa katru nogāzi, un tās ir stāvas. Ai, cik stāvas! Apļa ga-
rums 3246 m, un skrējējam jāveic 13 apļi 7 stundu laikā. Arī 
katram aplim ir savs kontrollaiks, bet to es uzzināju vēlāk.

Nonākot pie pirmā kāpuma, es domāju, ka man gals būs 
klāt. Aizmirsu visus spoku stāstus un, protams, sapratu, 
ka man būs jāatvadās no savām krosenēm. Krituši koki, 
tikko manāma taka, vietām, kā sveiciens no rīkotājiem, 
izpļauta stiga, apkārt zāle līdz ausīm; vietām kādas nere-
dzētas puķes, pa kādai sēnei. Man šķita, te varētu būt bara-
viku milzums, bet es nespētu liekties, lai tās savāktu. Lejā 
purvs, – nezinu, cik liels. Vienā nogāzē pie takas īsta me-
žacūku dubļu vanna ar visiem nospiedumiem. Kalna pieres 
daļā ir izcirtums (Tas viss ir Latvijas valsts mežu valdī-
jums.); te ir saulains, lido tauriņi, zied zilās pulkstenītes, 
sārtojas meža zemenes un dzeltena smilšu taka ved augšā. 
Uz šīs takas sastapu vairākas izcilas glodenes – bezkāju 
ķirzakas, kas izskatās kā čūskiņas. Takai pa labi sarkani 
irbenāji, pa kreisi necaurejami avenāji.

Augšā sagaida uzraksts, ka laiks piesēst, un no šīs vie-
tas ir redzama Durbes muiža. Skats ir krāšņs. Uzdevums 
izpildīts, bildes sabildētas. Varbūt šeit atgriezīšos, bet jau 
pa citu ceļu. Dodos atpakaļ pa kalna otru nogāzi, atkal aug-
šā lejā. Zināju, ka šeit ir sastopami zvēri. Redzēju tikai lap-

Kā es kāpu Āža kalnā
„Vilkaču maratons“ pie Tukuma

 
Turpinājums 14. lpp.

„Ievelc elpu! Tu esi Āžu kalna galā!“ Vieta Āžu kalnā, no 
kuras var redzēt 5 km attālo Durbes pili pie Tukuma.
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Pēc nedēļas šeit būs maratona starta/finiša vieta.
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Dainis Limanāns – Vilkaču maratons 2017 uzvarētājs 40 
minūtes pirms finiša.
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Šo „pogu“ saņēma katrs kontrollaikā 
finišējušais Vilkaču maratona 2017 da-
lībnieks.
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Latviešu kultūras 
sabiedrība TILTS, ar 
sēdekli Ņujorkas štata 
Pokipsijā, nesen izdeva 
pārskatu par 2016. gada 
darbību. Te ir īss ieskats 
organizācijas vēsturē un 
darbībā.

TILTS, kas darbojas jau kopš 
1969. gada, tagad ir galvenā organizā-
cija, kas gādā par latviešu teātru, kon-
certu un citu kultūras turneju rīkošanu 
Amerikā. Tai pašā laikā biedrība vien-
mēr ir uzskatījusi, ka diasporas tautas 
daļa ir tikai zars, kas nevar pastāvēt 
bez saknēm Latvijā. Latviskās apzi-
ņas uzturēšanai mums ir nepieciešams 
apzināties mūsu saknes, un biedrība 
uzsāka neformālus kontaktus ar tau-
tiešiem Padomju Latvijā jau 1980. ga-
dos, kad trimdas latviešu sabiedrībā 
šādi sakari vēl nebija atzīti. Pirmās 
trimdinieku vizītes Latvijā arī atklāja, 
cik svarīgi šādi sakari ir latviešu mo-
rāles un cerību stiprināšanai Latvijā. 
Biedrība sāka darboties kā Pokipsijas 
Latviešu biedrība, tad, paplašinot dar-
bību, kļuva par Hudzonas ielejas lat-
viešu biedrību, bet 1993 .gadā mainīja 
vārdu uz Latviešu kultūras biedrība 
TILTS, saīsinājumā – TILTS, lai for-
mālāk atspoguļotu tās raksturu un jau-
nos centienus, sadarboties pāri jūrām 
ar Latviju kultūras jomā.

Pirms Atmodas laika TILTA rīkotie 
koncerti un teātra izrādes bija ar māks-
liniekiem no rietumu zemēm – paras-
ti no ASV, lai gan 1980. gados TILTS 
sarīkoja plašu sarīkojumu Austrālijas 
Saules Jostas ansamblim. Liela inte-
rese vienmēr ir bijusi par no Latvijas 
izbraukušo pretestības kustības dalīb-
nieku stāstiem. Atmodas laikā TILTS 
uzņēma sakarus ar Kultūras fondu 
un Latvijas folkloras ansambļiem un 
rīkoja viņu priekšnesumus, tostarp – 
Skandiniekiem.

1991. gadā TILTS sagādāja un no-
sūtīja Kultūras fondam avīzes spiestu-
vi $39 000 vērtībā. Viens no lielāka-
jiem TILTA projektiem bija grāmatu 
sūtīšanu uz Latviju; TILTS savāca un 
nosūtīja trīs konteinerus ar grāmatām 
un žurnāliem (kopā pāri par 100 000), 
ko Kultūras fonds izdalīja skolām un 
bibliotēkām.

Turpinot Atmodas laika sadarbību 
ar Latviju, 1994. gadā TILTS uzsāka 
Latvijas skolu uzlabošanas projektu. 
Turpmākajos 15 gados, sadarbībā ar 
Latvijas skolu vadību, nosūtīja, ap-
mēram, 150 Latvijas skolām, kā arī 
trim latviešu skolām Sibīrijā, ap 500 
datorus un citus mācību līdzekļus 
$350 000 vērtībā. Sākumā TILTA vie-
nošanās ar Latvijas Izglītības ministri-
ju paredzēja, ka TILTS piegādās dato-
rus, un Izglītības ministrija gādās par 
to uzstādīšanu. Vēlāk TILTS sūtīja da-

torus tieši skolām, 
kas tos pieprasīja, 
sevišķi rūpējoties 
par mazturīgā-
kiem apvidiem 
ārpus lielajām pil-
sētām.

TILTA Izci-
lo jauno talan-
tu fonds, kas 
sāka darboties 
1997. gadā, ir at-
balstījis vairāk 
nekā 30 jaunu Lat-
vijas mākslinieku 
izglītību rietumu 
universitātēs un 
konservator ijās, 
kopā piešķirot tiem pāri par $150 000. 
TILTS ir iesaistījies arī dažādos citos 
projektos, piemēram, tas regulāri at-
balsta Starptautiskos jauno latviešu 
mūziķu meistarkursus, kas notiek kat-
ru otro gadu Latvijā, kā arī neatkarīgo 
pretkorupcijas organizāciju DELNA. 
Tas atbalstīja Annas Žigures grāmatas 
par dīpīšu nometnēm izdošanu. Vairā-
kus gadus TILTS rīkoja pasaules lat-
viešu saietus Rīgā vasaras vidū, kas ir 
pulcējis līdz 400 Latvijas apciemotāju 
un viņu radus un draugus. 

TILTS sarunā māksliniekus un 
noorganizē viņu turnejas pa latviešu 
centriem; par sarīkojumu atbildīga ir 
vietējā latviešu organizācija. Pēdējos 
gados sarīkojumi ir galvenokārt ar 
māksliniekiem no Latvijas. Ziemeļa-
merikā ir ap 20 latviešu centru, kas 
var kandidēt uz TILTA teātra turne-
jām, bet, lielo attālumu un ierobežotā 
mākslinieku laika dēļ, visus nekad 
nevar iekļaut vienā turnejā. Parasti 
sagaidām, ka kopējais skatītāju skaits 
turnejai ar teātra izrādi būs pāri par 
1000. Viens no lielākajiem pēdējos 
gados bija 2013. gada turnejai ar Anš-
lava Eglīša lugas Bezkaunīgie veči 
Valmieras Drāmas teātra izpildījumā, 
kur izrādi 14 pilsētās redzēja ap 1600 
tautiešu.

Austrumu piekrastes centri: Bos-
tona, Ņujorka, Priedaine, Filadelfija, 
Vašingtona – ir dažus simtus km vai 
mazāk viens no otra, un ir viegli iz-
braukājami ar automobili. Ar auto no 
Ņujorkas var tikt arī uz Čikāgu un 
tās apkārtni, kaut jārēķinās ar to, ka 
1270 km brauciens prasa vismaz pil-
nu dienu. Lai no Ņujorkas apciemotu 
Linkolnu, Denveru un rietumu krasta 
pilsētas, kā arī St. Pētersburgu Floridā, 
ir jālido. Tas stingri palielina izmak-
sas. Ņemot vērā lielos attālumus, ti-
piskā viena mēneša garā turnejā nevar 
sarīkot izrādes vairāk nekā 14 vai 15 
latviešu centros.

No 2016. gadā TILTS organizēta-
jām klasiskās mūzikas turnejām trīs 
bija ar izciliem Latvijas talantiem. 

Populārā latviešu komponista Ērika 
Ešenvalda lekciju turneja Mana mūzi-
kas pasaule – vārdos un skaņās notika 
oktobrī un iekļāva Klīvlandi, Mineap-
oli, Filadelfiju, Bostonu un Ņujorku. 
Viņa saistošās audiovizuālās lekcijas 
iepazīstināja klausītājus ar viņa lielās 
formas skaņdarbiem. Komponists īpa-
ši pievērsa uzmanību savai Ziemeļu 
gaismas simfonijai, kuras pamatā bija 
viņa organizētā ekspedīcija uz zemēm 
aiz polārā loka zemēm (šo ekspedīciju 
TILTS bija finansiāli atbalstījis). Ērika 
Ešenvalda lekcijas katrā pilsētā papil-
dināja kori, kas dziedāja viņa kompo-
nētās dziesmas. Sarīkojumi bija ļoti 
apmeklēti ar caurmērā 75 klausītājiem 
katrā, izņemot Klīvlandi, kur bija 125.

Slavenās folkloras mūzikas grupas 
Iļģi turneja notika novembrī un iekļāva 
sešus latviešu centrus: Ņujorku, Bos-
tonu, Klīvlandi, Toronto, Filadelfiju un 
Priedaini. Visās vietās, izņemot Klīv-
landi, koncerti bija daļa no valsts svēt-
ku sarīkojuma. Iļģi ir Latvijas post-
folkloras kustības aizsācēji. Viņi savu 
darbību uzsāka 1981. gadā, apmeklējot 
vēl dzīvos teicējus Latvijā un mācoties 
dziesmas un tradicionālo instrumentu 
spēli. Kopš paša sākuma viņi uzskata 
sevi ne tikai kā folkloristus, bet vairāk 
kā jaunradi alkstošus mūziķus. Pie-
cu mūziķu ansamblis, kas eksistē jau 
35 gadus, ir mācējis pasniegt senās 
skaņas un melodijas jaunā ietērpā un 
tagad ir viens no pazīstamākajiem fol-
kloras ansambļiem Latvijā. Visiem ir 
skaistas, skanīgas balsis, un visi spēlē 
vienu vai vairākus instrumentus: vijo-
li, akordeonu, kokli, ģitāru, mandolī-
nu, dūdas vai dažādas bungas.

Visi koncerti bija ļoti labi apmek-
lēti, un par koncertiem bija ļoti labas 
atsauksmes. Kopā turnejā bija ap 1100 
klausītāju, un Ņujorkā bija neparasti 
daudz – 325.

Kokles virtuoze Laima Jansone 
2015. gada novembrī koncertēja ASV 
austrumu krastā; 2016. gadā viņa at-

Tilta celšana
Ko dara latviešu kultūras sabiedrība „Tilts“?

 
Turpinājums 13. lpp.

Iļģu ansamblis. No kreisās: Māris Muktupāvels, Mārtiņš 
Linde, Ilga Reizniece, Gatis Gaujenieks un Egons Kron-
bergs.
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ka pēc kāda laika uz Eiropu velsies 
tāds vilnis, kurā no Latvijas ieradās 
tik daudz cilvēku. Sākumā domājām, 
ka tas ir uz kādu laiku, bet iebraucē-
ju kļuva arvien vairāk. Ārpus Latvijas 
pasaulē dzīvo ap 400 000 latviešu, no 
kuriem Eiropā ir ap 240 000 – 250 000.

Kā radās doma rīkot ELA kongre-
sa sesijas uz kuģa?

Doma par ELA kongresu bija ilgi 
lolota, kaut gan vairākkārt noraidī-
ta, jo galvenais jautājums bija – kam 
mums vispār kas tāds vajadzīgs. Pērn, 
tiekoties Luksemburgā, izdomājām 
knifu, ka šis brauciens varētu būt kā 
simboliska atcere par 1985. gadu, kad 
trimda rīkoja vienu no politiskajām 
akcijām, un jaunieši brauca uz Baltijas 
jūras brīvības un miera kuģa.

Mums visbūtiskākais bija, ka, šādā 
veidā rīkojot kongresu, bija iespēja 
gan sasniegt cilvēkus Latvijā, gan aiz-
braukt uz Zviedriju, kur mīt ļoti daudz 
latviešu.

Kādu iztēlojaties Latvijas un di-
asporas sadarbību pēc gadiem 25?

Ja būsim veiksmīgi varējuši savu 
darbību pārvērst attīstības procesos 
gan diasporā, gan Latvijā, es cerētu, kā 
tā paaudze, kas tagad dzimst diasporā 
un 25 gados būs izaugusi, atradīs savu 
ceļu uz Latviju. Varbūt cilvēki būs de-
vušies uz Latviju vai nu kā skolēni, vai 
kā studenti, vai kā profesionāļi, kas 
strādā Latvijas labā. Svarīgi, ka ikvie-
nam būtu dota izvēle uzskatīt Latviju 
par iespēju zemi.

Jums pašam ģimenē ir trīs bērni.
Jā, deviņus, astoņus un četrus ga-

dus veci, un tas attiektos arī uz viņiem.

Jāizraujas no viensētnieka 
domāšanas

„Eiropas Latviešu kongress ir kā 
atgādne Latvijai, ka tās izaugsmei 
kritiski nepieciešams apvienot vietē-
jos centienus ar to spēku, kas ir mūsu 
cilvēkos ārpus Latvijas, neatkarīgi no 
tā, vai viņi šobrīd plāno vai neplāno 
atgriezties,“ uzskata ELA apvienības 

v ic e p r ie k š s ē d e 
Elīna Pinto. „Lai 
augtu kā tauta, 
mums jāizkāpj no 
viensētnieka ap-
ziņas. Ir pienācis 
laiks jaunam Lat-
vijas vēstījumam 
un iedzīvināšanai 
skaidrā stratēģijā 
un reālos kopīgos 
darbos – par Lat-
vijas tautas salie-
dētību ne tikai pāri 
reģionu, tautību 
vai pasu krāsu at-
šķirībām, bet arī 
pāri Latvijas robe-
žām.“

Kongresa paneļdiskusijās Latviešu 
valoda un identitāte, Piederība – vie-
tēja vai globāla un domnīcās Kultūra, 
Pilsoniskā un politiskā līdzdalība, 
Vide un daba, Mediji un komunikācija, 
Sabiedrības veselība, Tiesiskums un 
valstskritika, Iesaiste tautsaimniecībā, 
Eksports un investīcijas, Latvijas tēls 
un Simtgades ceļa karte piedalījās kā 
diasporas organizāciju un mediju pār-
stāvji, tā arī diasporas ministrs Atis 
Sjanīts, kultūras ministre Dace Mel-
bārde, Sabiedrības integrācijas fonda, 
Latviešu valodas aģentūras, Latvijas 
Simtgades biroja un citu Latvijas insti-
tūciju darbinieki.

Spraigas diskusijas norisinājās par 
to, kas mūsdienu pasaulē veido cil-
vēka identitāti un kā attīstīt diasporā 
latvisko izglītību. Jurists Egils Levits 
uzsvēra, ka latviešiem valoda ir pats 
centrālais identitātes elements (bet 
pasaulē ir tautas, kam tā nebūt nav). 
Interesants ir jautājums par identitātes 
intensitāti. Ir iespējamas divas vien-
līdz intensīvas identitātes, taču tie ir 
reti gadījumi. Ja cilvēks spēcīgi apzi-
nās savu identitāti, viņš spēj būt laimī-
gāks, spēj labāk sadarboties ar citiem, 
uzsvēra filozofs Ilmārs Šlāpins.

„Vairākas identitātes – tas ir iespē-
jams; Luksemburgā es redzu cilvēkus, 
kam ir trīs identitātes,“ sacīja Luksem-
burgas latviešu kora Meluzīna diriģen-

te Jūlija Norvele. Viņa dalījās savā 
integrācijas pieredzē. Jūlija piedzimu-
si Daugavpilī krieviskā ģimenē un 12 
gadu vecumā sākusi dziedāt Terēzijas 
Brokas vadītajā korī. „Sastopoties ar 
izcilām personībām, veidojās mana 
otrā identitāte,“ teica Jūlija. Viņa natu-
ralizējusies pirms 18 gadiem, jo, studē-
jot Mūzikas akadēmijā, bijusi iespēja 
braukt koncertceļojumos uz ārzemēm, 
un ārzemju vīza nepilsonei akadēmijai 
izmaksājusi dārgi, tāpēc, mācībspēku 
mudināta, ieguvusi Latvijas pilsonī-
bu. Bet apziņa, ko īsti nozīmē piederēt 
Latvijai, Jūlijai nākusi vēlāk.

Ar izglītību pret asimilāciju
Migrācijas procesu pētniece Inta 

Mieriņa secinājusi, ka diasporā vairāk 
asimilējas tie cilvēki, kuri Latvijā nav 
jutušies labi, bet ārzemēs ir apmierinā-
tāki ar dzīvi. Vismazāk sevi identifi-
cē ar Latviju tie, kuri aizbraukuši no 
valsts krīzes laikā 2009. – 2011. gadā, 
un tieši viņi izrāda vislielāko skepsi 
pret Latvijā notiekošo. Eiropā ir 76 
latviešu sestdienas skolas, kuras ap-
meklē apmēram divi tūkstoši bērnu un 
jauniešu, bet tie ir tikai 5% no visiem 
tur esošajiem skolas vecuma latvie-
šiem. „Ir iespējas aptvert vairāk, taču 
jāapdomā izglītības veidi un jāraugās, 
kā atraktīvāk to darīt,“ teica Kristaps 
Grasis. Turklāt pats galvenais darbs 
jāveic vecākiem, runājot ar bērniem 
latviski katru dienu. Kristaps minēja 
piemēru, ka ģimeņu vasaras nometnē 
kāda māmiņa stāstījusi, ka vecākais 
bērns latviski runā, taču divi jaunā-
kie nevēlas. Tiekoties atkal pēc gada, 
sieviete teikusi, ka tomēr ar visiem 
bērniem runā tikai latviski, kaut arī 
atvases božas. Tā darīt viņa nolēmu-
si, domājot par vecumdienām, jo, kaut 
gan tagad spēj sarunāties piecās valo-
dās, pieļauj iespēju, ka vecumdienās 
runās tikai latviski, un tad justos ne-
laimīga, ja pašas bērni nesaprastu.

2013. gadā Latvijas valsts pirmo 
reizi deva ievērojamu finansējumu 
diasporas izglītībai, un ir iecerēts no 
2019. gada to vēl palielināt, informēja 
Latviešu valodas aģentūras izglītības 
daļas vadītāja Dace Dalbiņa.

Globālais, tomēr latvietis
Turpinājums no 1. lpp.

Pēc ceļojošā Simtgades karoga pacelšanas uz kuģa Ei-
ropas Latviešu kongresa dalībnieki dzied himnu. Kopko-
ri diriģē Inguna Grietiņa, Latviešu biedrības Īrijā kora 
„eLVē“ vadītāja.
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Šis no Minsteres atvestais un uz prāmja „Isabelle“ klāja atritinātais karogs 
ticis darināts, gatavojoties Vispasaules pirmajam pasaules latviešu jauniešu 
kongresam, kuru 1968. gadā bija paredzēts sarīkot Rietumberlīnē. Taču kon-
gresu aizliedza un to nācās aizstāt ar Vispasaules latviešu jauniešu semināru 
Hannoverā.
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griezās Ziemeļamerikā un, atkal TIL-
TA izkārtojumā, oktobrī uzstājās sešos 
latviešu centros Amerikas rietumu 
pusē: Linkolnā, Denverā, Sietlā, Port-
landē, Sanfrancisko un Losandželosā. 
Publikas un kritiķu atsauksmes – tik-
pat jūsmīgas un patiesa apbrīna pilnas 
kā gadu iepriekš: „Laimas rokās kokle 
skan kā jauns, vēl nedzirdēts instru-
ments. Laima kokli spēlē ar tādu ener-
ģiju, ka stīgām ir kārtīgi jāturas līdzi 
viņas pirkstu ātrumam.“ „Pārsteidza, 
ka to visu spēj viens mūziķis. Skanē-
jums vairāk atgādināja ansambļa iz-
pildījumu, jo tik bagāta bija atskaņotā 
mūzika.“ „Vienreizēji.“ „Nedzirdēti.“ 
„Apdvēseļots instruments, apdvēse-
ļota spēlētāja.“ Kā pērn, viņa spēlēja 
tautasdziesmu aranžējumus, kā arī 
pašas kompozīcijas un apbrīnojami 
izteiksmīgas stāstošas improvizācijas.

Četrpadsmit latviešu centri 
Ziemeļamerikā, sākot ar Toronto, 
2016. gada septembrī sagaidīja TIL-
TA rīkotu teātra turneju ar Mārtiņa 
Valzera komēdiju Kauja četrās sienās 
Māras teātra iestudējumā. Turneja, 
diemžēl, bija jāatsauc, jo aktieriem no-
raidīja atļauju iebraukt ASV.

Viens no ķēpīgākajiem turneju 
rīkošanas darbiem ir aktieru ASV ie-
braukšanas vīzu pieprasīšana – jāpilda 
garas anketas, jāsavāc atbalsta doku-
menti un neziņā jāgaida mēnešiem ilgi 
uz atbildi. Līdz šim TILTAM vienmēr 
šis process ir laimīgi beidzies, lai gan 

pirms gada pēdējos braukšanas papī-
rus aktieri saņēma minūtes pirms lid-
mašīnas atiešanas. Šogad beigas nebija 
tik laimīgas, un nepalīdzēja ne Latvi-
jas sūtņa ASV, ne kultūras ministrijas, 
ne ASV kongresmeņa argumentācija. 
Valsts drošības iestāde lūgumu no-
raidīja, jo TILTS neesot pierādījis, ka 
teātra izrāde ir kulturāli unikāla (cul-
turally unique). Kaut arī visas atbalsta 
vēstules uzsvēra teātra kulturālo uni-
kalitāti, tā esot moderna vācu rakst-
nieka luga, kuras pamatā nav tradicio-
nālās latviešu kultūras vērtības.

Runājot par TILTA pašreizējo dar-
bību, gribas vēl pieminēt Informācijas 
projektu. Lai palīdzētu atspēkot Krie-
vijas negatīvo politisko propagandu 
Latvijas informācijas telpā, TILTS 
2015. gada pilnsapulcē nodibināja In-
formācijas izplatīšanas projektu, kura 
mērķis ir sameklēt un izsūtīt valsts 
vadošiem cilvēkiem un medijiem Lat-
vijā rakstus par Latvijai potenciāli 
svarīgiem notikumiem un viedokļiem 
no pieredzējušu cittautiešu žurnālistu, 
analītiķu un autoru uztveres un analī-
zes.

Projekta vajadzībām, ar ieintere-
sētiem palīgiem, TILTS abonē vai ci-
tādi seko kādam ducim nozīmīgāko 
pasaules laikrakstu un žurnālu, kā arī 
aplūko vairāku domnīcu publikācijas 
un citus avotus. Informācija tika izsū-
tīta ar epastu, lietojot vairākus adrešu 
sarakstus, vadošiem cilvēkiem Latvijā 
un ārzemēs. Daži saņem nozīmīgākos 
rietumu pasaules komentatoru raks-
tus un līdzīga veida informāciju pā-

ris reizes nedēļā, citi retāk. Saņēmēji 
ziņo par savas adreses maiņu; arī citas 
reakcijas norāda, ka informācija tiek 
novērtēta.

Turneju rīkošanu, kā arī visu at-
balsta darbu un politiskās propagan-
das atspēkošanu veic TILTA valde, 
nesaņemot nekādu atlīdzību par savu 
darbu. Valdē ir ap 40 cilvēku, no tiem 
7 – Latvijā. Plašā valde palīdz koor-
dinēt darbību pa visiem latviešu cen-
triem un izmeklēt māksliniekus Lat-
vijā. Bet, sarūkot diasporas latviešu 
sabiedrībai, kam interesē latviešu kul-
tūra, arvien grūtāk ir finansēt latviešu 
kultūras sarīkojumus. Plānojot turne-
ju, TILTS mēģina iesaistīt maksimālo 
latviešu centru skaitu pieejamā laika 
sprīdī, nerēķinot, vai katrā centrā ar 
izrādi saistītie ienākumi segs izdevu-
mus. Agrāk turnejas tika plānotas tā, 
lai kopējie turnejas ienākumi segtu iz-
devumus, bet pēdējos gados tas paras-
ti nav iespējams. Amerikas Latviešu 
apvienība ir atbalstījusi TILTA darbī-
bu ar $5000 vai $10000 gadā; dažām 
turnejām Latviešu Fonds ir piešķīris 
pabalstu, un dažus gadus TILTS ir sa-
ņēmis pabalstu caur PBLA no Kultū-
ras ministrijas. Bet lielākais finansiā-
lais atbalsts 2016. gadā TILTA darbībai 
nāca no TILTA kases – ap $15000 no 
biedru gada maksām un ziedojumiem 
un $16393 no Kārļa Cīruļa testamentā-
rā novēlējuma.

Andris Padegs
„TILTS“ izpildu priekšnieka vietnieks

Laikrakstam „Latvietis“

Tilta celšana
Turpinājums no 11. lpp.

Latvietis prot sadarboties
Domnīcās diskutētāji centās no-

formulēt gan ieteikumus diasporas 
un Latvijas valsts sadarbības veicinā-
šanai, gan vairākas praktiskas inicia-
tīvas. Diaspora cilvēku skaita ziņā ir 
kā piektais Latvijas novads, tāpēc tai 
vajadzētu būt vairāk pārstāvētai Latvi-
jas informatīvajā telpā, uzskatīja darba 
grupas Mediji un komunikācija dalīb-
nieki. Domnīcā par sabiedrības vese-
lību sprieda, ka jārod inovatīva pieeja 

dzimstības veicināšanai un ka derētu 
pievērst tautu veselīgākam dzīvesvei-
dam, piemēram, jārīko akcijas pret 
smēķēšanu. Ļoti svarīgi ir mazināt po-
tenciālajos remigrantos neizpratni un 
nedrošību par veselības pakalpojumu 
nodrošināšanu Latvijā. Darba grupa, 
kurā sprieda par ekonomiku, bija se-
cinājusi, ka citu acīs nepieciešams sevi 
pozicionēt, izceļot veiksmes stāstus 
Latvija var! un atzīstot diasporu par 
nozīmīgu spēlētāju Latvijas tautsaim-
niecībā. Viņiem pievienojās Latvijas 
tēla domnīcas pārstāve Brigita Stro-
da, uzsverot – noteikti atspēkosim tos, 
kuri latviešiem pārmet, ka nespējam 

sadarboties, kooperēties. Mēs esam 
kora dziedātāju tauta un spējam gan 
sadziedāties, gan sadarboties un sa-
protam, ka kopdarbā veiktais ir lielāks 
par katra cilvēka ieguldījumu.

Dace Kokareviča
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā 
„Latvijas Avīze“

Publikāciju projektā 
„Globālais, tomēr 
latvietis“ finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas 
fonds no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem.

Globālais, tomēr latvietis
Turpinājums no 12. lpp.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!

Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 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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nu ietvaros arī notika gleznu un lietiš-
ķās mākslu izstādes.

Bez DV Globālām dienām Austrā-
lijas Daugavas Vanagu dzīvē 1980. un 
90. gados notika arī Daugavas Vanagu 
dienas Austrālijā. Vairākas reizes šie 
svētki notika arī Melburnā. Tāpat kā 
Globālās dienās, sarīkojumu virknē 
bija vīru kora koncerts, teātra izrāde 
un pāris reizes arī tautas deju sarīko-
jums.

Ceru, ka šī īsā atskate mūsu no-
daļas kulturālā dzīvē jums mazliet 

palīdzēja atcerēties mūsu pagātni, vai 
tas bija kā dalībnieks kādā no šīm ko-
pām, vai kā skatītājs. Tas pierāda to, 
cik mūsu nodaļa ir bijusi daudzpusī-
ga. Mēs ne tik vien atbalstam mūsu 
bijušos leģionārus un citus tautiešus 
kā Latvijā, tā šeit, bet esam darījuši 
daudz ko, lai uzglabātu mūsu tautas 
kultūru. Kaut mums vairs nav tās sek-
cijas kā Daugavieši/Sakta, Kursa vai 
Mazais Teātris, tas nenozīmē, ka mēs 
neturpinām uzglabāt mūsu kultūru. 
Kā jūs redzēsit šīs pēcpusdienas otra-
jā daļā, mūsu vidū vēl ir cilvēki, kas 
muzicē, dzied un spēlē teātri. Diemžēl, 
laikam šo pēcpusdien tautas dejas ne-

redzēsim.
Nobeidzot, vēlos pateikties visiem, 

kas jau no mūsu nodaļas pirmām die-
nām rūpējās, lai mūsu nodaļai būtu tik 
kupla kulturāla dzīve. Bez šo sekci-
ju vadītājiem un dalībniekiem un arī 
mums visiem kā skatītājiem, šīs sekci-
jas nebūtu tik ilgi pastāvējušas. Mēs, 
kā nodaļa, varam būt lepni, ka ārpus 
palīdzības darba, mēs esam arī palī-
dzējuši uzturēt latviešu kultūru ārpus 
Latvijas visus šos gadus.

Paldies par uzmanību!
Jānis Kārkliņš 

DV Melburnas nodaļas priekšsēdis

DVMN kulturālās nozares
Turpinājums no 5. lpp.

su alas ar visām pēdām; neredzēju ne zaķi, ne stirnu.
Kā ar treniņa skrējējiem? Jā, dažus sastapu. Pirmais 

mani ļoti sabiedēja, jo biju apstājusies un mēģināju atpazīt 
lejā, biezoknī, dzirdamās zvēru balsis un pēkšņi uz takas 
man aiz muguras atskan smagi soļi. Viss, tur nāk zvērs!!... 
vismaz ziloņa lielumā, bet tas bija tikai skrējējs; bailēm lie-
las acis.

Manas mokas beidzās pēc divām stundām tur, kur ma-
ratona trasei bija starts/finišs. Te bija saulains, milzu prie-
des, nogāzē egles, bet takas otrā pusē – purvains un pat 
kāds lielāks slapjums ar debess ziluma atspīdumu. Saēdos 
mellenes un meža zemenes, atbrīvoju zālē sapinušos spā-
ri, kā pateicību iegūstot tuvplāna bildes. Izgāju uz grantētā 
Raudas ceļa pretī Raudas kapiem, devos pa kreisi uz Tuku-
mu. Sausā laikā iet pa šo ceļu nav necik patīkami, jo katra 
garām braucoša mašīna gājēju ietin baltā putekļu mākonī, 
bet tas jau ir nieks, pēc tikko pieredzētā.

Pie Āža kalna atgriezos maratona dienā, 15. jūlijā. Tie-
sa, uz starta brīdi nepaspēju, jo biju Rīgā uz Koru olim-
piādes pasākumu. Tomēr nolēmu braukt ar vilcienu līdz 
Tukumam, kājām līdz Raudas ceļam, kur uz krustojuma 
bija izlikta norādījuma zīme ar vilka ķepas nospiedumu. 
Tuvākais meža ceļš pie Āža kalna bija pilns ar mašīnām, 
dalībnieku un līdzjutēju tiešām daudz. Takas galā ātrās pa-
līdzības mašīna.

Gāju uz jau man zināmo starta/finiša vietu, lai iegūtu 
kādu konkrētu informāciju. Visapkārt cilvēku ļoti daudz, 
bet visi dzīvo savā pasaulē, it kā katrs par sevi. Pagāja brī-
dis, kamēr sapratu kārtību un kustību. Pirmais, kas iekrita 
acīs, bija tieši starts/finišs ar diviem lieliem plakātiem un 
laika skaitīšanas ļoti pieredzējušu aparātu, pirts pa labi un 
pavāra lielais ugunskura katls – pa kreisi. Abās pusēs takai 
līdzjutēji nogaidoši laiskojas uz saliekamajiem krēsliem. 
Daudz bērnu, pie pašas takas garš galds ar glāzēs salietiem 
dzērieniem – tie maratonistiem, kuri uzsākot kārtējo apli, 
šeit var iestiprināties. Šajā vietā bija jūtama īpatnēja smar-
ža – mentola piešprice muskuļu atvēsināšanas pulverizato-
rā. Meklēju kādu no organizatoriem. Ļoti zinoša, praktiski 
visu zinoša, bija meitene, kura lapā atzīmēja katru finiša 

līniju šķērsojušu skrējēju un informēja viņu par tā veikto 
apļu skaitu vai atzīmēja dalībnieka izstāšanos.

Sagaidīju šī maratona vadītāju Signi Vāveri (pārstāv 
biedrību Engures sportam), kurš bija uzgājis kalnā ar dro-
nu iemūžināt notiekošo. Fotografējot viņu uz finiša, garām 
paskrēja lietuvietis – viens no favorītiem. Pirms vēl nonācu 
šeit, centrā uz takas satiku dalībnieci ar 101. numuru – Lin-
du Boldāni; izrādījās ātrāko dāmu un 10. vietas ieguvēju. 
Ja nebūtu redzējusi viņas numuru, domātu, ka meitene iz-
nākusi tā vienkārši paskraidīt. Ļoti īpatnēja skriešanas ma-
niere; liekas, ka viņas kājas neskaras zemei, un viņa visu 
laiku smaida, bet bija skriets jau trīs stundas. Arī maratona 
uzvarētāju Daini Limanānu satiku uz finiša. Viņu no uzva-
ras šķīra kādas 40 minūtes. Par cik maratona septītā stunda 
beidzās tikai desmitos vakarā, nolēmu to tomēr negaidīt, jo 
bija laikus jātiek uz vilcienu Tukumā.

Beidzās ar to, ka mani paņēma mašīnā pa ceļam uz 
Rīgu, lai izlaistu kaut kur pie Jūrmalas robežas uz Ventspils 
ceļa. Bet viss, saistītais ar vilkačiem, tak nevar tā vienkārši 
beigties. Sanāca tā, ka Lielupi šķērsojām nevis pie Jūrma-
las, bet Kalnciemā. To smieklīgo kreņķi gan kompensēja 
liels magoņu lauks; atkal bija jābildē. Un atkal es nonācu 
Rīgā un no Valdemāra ielas gāju uz staciju. Īsts maratons 
arī man.

Oficiāla info par Vilkaču maratona 2017 uzvarētā-
jiem: 1. Dainis Limanāns 4:42:35 (Nr.83, komanda Riek-
sti); 2. Modestas Bacys 5:00:30 (Nr.17, komanda Xtrasa); 
3. Ģirts Dakša 5:02:25 (Nr.12, Tukums); 10. Linda Boldā-
ne – 5:46:37 (Nr.101).

Katrs kontrollaikā finišējušais saņem piemiņas velti un 
apliecinājumu par finišu Vilkaču maratonā 2017. Marato-
na uzvarētājs balvā saņem 25% no reģistrēto dalībnieku 
dalības maksas. Noteikti neviens neskrien dēļ šīs naudas 
balvas.

Latvijā notiek ļoti daudz labu lietu, tikai informācija par 
tām kaut kā pazūd negāciju gūzmā. Kas zin, varbūt nākoš-
gad arī pārstaigāšu vilkaču takas Raudas meža Āža kalnā.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

* Citāts no Ralfa Kokina grāmatas „Kurzemes vilkaču no-
stāsti“

Kā es kāpu Āža kalnā
Turpinājums no 10. lpp.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $79.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 10. aug., plkst. 10.30 
ALB namā visi ir laipni ielūgti uz kino 
seansu. Pēc filmas aicinām palikt uz 
pusdienām. Pieteikties LAIMAS biro-
jā līdz 7. aug.
Sestdien, 12. aug., plkst. 14.00 DV 
namā notiks Daugavas Vanagu Ade-
laides nodaļas pilnsapulce pie katra 
klātesošo biedru skaita. Balsstiesības 
būs tikai finansiāliem biedriem, tādēļ, 
lūdzu, nokārtojiet savas biedru mak-
sas pirms pilnsapulces.
Svētdien, 13. aug., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
Trešdien, 16. aug., plkst. 9.45 no ALB 
nama izbrauksim uz Alma hoteli, Wil-
lunga, lai baudītu morning tea un pus-
dienas kopā ar kabarē priekšnesumiem. 
Cena $34. Pie LAIMAS reģistrētiem 
senioriem cena ir $24 no personas.
Sestdien, 19. aug., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi. Ināra Kalni-
ņa demonstrēs stroganova recepti. Ie-
ejas maksa $5.
Sestdien, 19. aug., plkst. 13.00 Tālavas 
Mazajā zālē, 4 Clark Street, Wayville, 
Adelaides Latviešu skolas pilnsapulce.
Svētdien, 20. aug., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
Svētdien, 27. aug., plkst. 14.00 Tāla-
vas Lielajā zālē notiks Baltijas ceļa 

Brīvības koncerts – BALTIC WAY 
FREEDOM CONCERT. Piedalīsies 
visas trīs baltiešu kopienas ar priekš-
nesumiem. Uzstāsies skolas bērni, kori 
un tautas deju grupas. Ieeja $10. Visi 
mīļi gaidīti. Rīko Baltiešu padome. 
Sīkāka informācija: reinismichelle@
bigpond.com
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 20. aug., plkst. 11.00 
11. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Dievkalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 12. aug., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes spēles Latviešu namā. 
Piedalīšanās $10.
Svētdien, 20. aug., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku 
informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
Sestdien, 26. aug., plkst. 12.00 pār-
runas BLB darbība nākotnē Latviešu 
namā. $10 par uzkodām un kafiju/tēju.
Sestdien, 26. aug., plkst. 13.30 filmas 
Vārpa izrāde Latviešu namā. Par lat-
viešu baptistiem, kuri pirms 95 gadiem 
nonāca mūža mežā Brazīlijā. Latviešu 
valodā ar angļu subtitriem. Ieeja $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 19. aug., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu (diakons Ivars 

Ozols).

Kanberā
Sestdien, 26. aug., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības saiets Im-
manuel baznīcas zālē, Lyons. Filma 
Raimonda Paula Dziedāšanas svētki 
(Rīgas Arēnā, 2006.g.).
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 13. aug., plkst. 13.00 diev-
kalpojums Sv. Pētera baznīcā, Reid. 
Kalpos māc. Ivars Osis no Sidnejas. 
Pēc dievkalpojuma draudzes gadskār-
tējā pilnsapulce baznīcas zālē. Pēc 
pilnsapulces, pie pašu gādātām uzko-
dām un siltiem dzērieniem pakavēsi-
mies draudzīgās pārrunas.

Melburnā
Sestdien, 19. aug., plkst. 11.00 Dauga-
vas Vanagu vanadžu kopas pilnsapul-
ce DV mītnē.
Sestdien, 19. aug., plkst. 12.00 Dau-
gavas Vanagu Melburnas nodaļas 
pilnsapulce DV mītnē.
Piektdien, 25. aug., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 26. aug., plkst. 10.00 Māras 
Saulītes Kapsētas fonda pilnsapulce 
Latviešu ciema – Sabiedriskā namā 
48/61 Fraser Cres., Wantirna South.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
13. augusts
Elvīra, Velga, Rēzija
1909. ALT aktieris un režisors Pēteris 
Gotards Elsiņš.
1992. atjaunots Latgales atbrīvošanas 
piemineklis Latgales Māra Rēzeknē. 
Pieminekli atklāja 1939. gada 8. sep-
tembrī, nopostīja 1940. gada 5.-6. no-
vembrī, atjaunoja 1943. gada 22. augus-
tā, atkārtoti nopostīja 1950. gada jūnijā.

14. augusts
Zelma, Zemgus, Virma
1942. literatūras kritiķe, literatūras zi-
nātniece Anda Kubuliņa.

15. augusts
Zenta, Dzelde, Zelda

Aglonas Dievmātes svētki
1887. latviešu revolucionārs, PSRS po-
litbiroja loceklis Jānis Rudzutaks. No-
šauts pie Maskavas 1938. gadā.
1936. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Dace Dārziņa.
1937. satīriķis Andris Briedis.

16. augusts
Astra, Astrīda
1921. latviešu diriģents Imants Ko-
kars.

17. augusts
Vineta, Oļegs
1807. vācu tautības latviešu žurnālists, 
literāts Rūdolfs Šulcs.
1921. latviešu diriģents Gido Kokars.

1932. mākslas zinātniece Aija Nodieva.
1957. kultūras darbiniece Latvijā 
Guna Bīriņa.

18. augusts
Liene, Liena, Helēna, Elena, Ellena
1917. latviešu skolas skolotāja Austrā-
lijā Helēna Nāgela.

19. augusts
Melānija, Imanta
1710. Lielais Ziemeļu karš: ar zviedru 
garnizona kapitulāciju beidzās Krievi-
jas veiktais Rīgas aplenkums.
1991. PSRS apvērsuma mēģinājums. 
Pučisti pārtrauc Latvijas TV visu 
programmu raidījumus. Tās vietā dar-
bu uzsāk Latgales TV.  ■

murskulī; – tas ir smaids. Sēžu uz sava 
soliņa zem krūma un smaidu. Stumju 
savus ratiņus pa hosteļa koridoriem – 
un smaidu. Apsēžos, lai papildinātu 
savu izglītību, resp., lai izlasītu jau-

nākās ziņas laikrakstā Latvietis – un 
smaidu.

Ar vārdu sakot, – smaids nav no-
dzisis sejā, kopš labās ziņas dzirdēju, 
un ir tik priecīga jušana, ka pats ar 
būtu ar mieru polku lēkt... nebūtu tik 
tie rateļi pa kājām.

Lai nu kā, bet izskatās, ka Lat-

viešu Ciemā ir sācies jauns pavasa-
ris!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“ 

* Redakcija: mūzikas autors – Bur-
hards Sosārs; vārdu autors – Valdis 
Grēviņš.

 Latviešu Ciemā ... pavasaris!
Turpinājums no 4. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2017. gada 10. augustā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 8. augustā.
€1 = 1,48820 AUD
€1 = 0,90678 GBP

€1 = 1,60360 NZD
€1 = 1,18140 USD

Svētdien, 13. aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 20. aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma pilnsa-
pulce baznīcas zālē.
Svētdien, 27. aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 27. aug., plkst. 12.30 Bībe-
les studija.

Pertā
Svētdien, 27. aug., plkst. 13.00 Dau-
gavas vanagu gadskārtējais sarīko-
jums. Visi laipni aicināti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 13. aug., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 20. aug., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma pilnsa-
pulce.

Sidnejā
Sidnejas Baltiešu mākslinieku darbu 
izstāde Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 13. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 20. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 27. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 13. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 20. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 27. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Piektdien, 25. aug., plkst. 9.00 – 14.00 
GCC International Café – Southport 
Church of Christ (Cnr Olsen Ave & 
Griffith Way). Bezmaksas izklaide un 
ēdiens. Baltiešu biedrībai būs stends, 
rādot mūsu vēsturi un kultūru

Anglijā
Svētdien, 13. aug., Royal Albet Hall, 
Londonā, Lielbritānijā nozīmīgs Latvi-
jas valsts simtgades ārvalstu program-
mas notikums – Latvijas Radio kora 
dalība vienā no vērienīgākajiem klasis-
kās mūzikas festivāliem BBC PROMS. 
Diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā ska-
nēs Sergeja Rahmaņinova mūzika.
Pirmdien, 14. aug., Codagan Hall, 
Londonā, Lielbritānijā nozīmīgs Lat-
vijas valsts simtgades ārvalstu prog-
rammas notikums – Latvijas Radio 
kora dalība vienā no vērienīgākajiem 
klasiskās mūzikas festivāliem BBC 
PROMS. Latvijas Radio koris izpil-

dīs Dmitrija Šostakoviča skaņdarbus. 
Koncertā piedalīsies arī pianists Alek-
sandrs Maļņikovs (Krievija).

Latvijā
Ceturtdien, 10. aug., plkst. 18.00 fon-
da Mākslai Vajag Telpu Vasaras mājā, 
Kalnciema ielā 36/38 gleznotājas He-
lēnas Heinrihsones personālizstādes 
Lidojumā atklāšana.
Piektdien, 11. aug., plkst. 17.00 Latvi-
jas Nacionālā mākslas muzeja galvenā 
ēka (Rīgā, Jaņa Rozentāla laukumā 1), 
4. stāva izstāžu zālēs izstādes Biruta 
Baumane (1922–2017). Glezniecība at-
klāšana; tā turpina muzeja izstāžu cik-
lu Paaudze. Izstāde būs skatāma līdz 
10. septembrim.
Piektdien, 11. aug., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien, 12. augustā, plkst. 19.00 Ēr-
maņu muižā trio sastāvā uzstāsies Lat-
vijas blūza leģenda, ģitārists Jānis Va-
nadziņš. Jānis Vanadziņš ir leģenda jau 
kopš 1960.-70. gadu pagrīdes muzicē-
šanas tradīcijām, konsekventi turpinā-
jis realizēt savu ceļu rokklubu ērā – līdz 
starptautiskiem festivāliem mūsdienās. 
Spēlējis leģendārajās grupās Dopings, 
Cements, Hot Dogs, dibinājis grupu 
Blues Band, ar Julia and Friends licis 
pamatus pašmāju kantrimūzikas kus-
tībai. Pašlaik aktīvi koncertē ar grupu 
Mozambika. Nesenajā gadumijā izdots 
koncertieraksta CD Red In Blue – Jānis 
Vanadziņš & Friends in Live Blues Ses-
sion. Koncerti Ērmaņu muižā notiek no 
2011. gada. Šai klasicisma templī skan 
gan renesanses, baroka, klasicisma un 
romantisma, gan laikmetīgā mūzika. 
2013. gadā radās Etnonakts, bet šogad 
pirmo reizi skanēs blūzs. Kompozī-
cijām izskanot starp Ērmaņu muižas 
portāla kolonnām, atminēsimies blūza 
dzimteni ASV dienvidu štatos.
Svētdien, 13. aug., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Ar kafijas galdu un svētdienas skolu).
Pirmdien, 14. aug., plkst. 20.00 Dzin-
taru koncertzālē akordeoniste Ksenija 
Sidorova un pasaulslavenais diriģents 
Pāvo Jervi ar Igaunijas festivāla orķes-
tri atskaņos krāšņu programmu. Kon-
certs būs veltīts Igaunijas simtgadei un 
Igaunijas prezidentūrai Eiropas Savie-
nības Padomē.
Ceturtdien, 17. aug., fonda Mākslai 
Vajag Telpu Vasaras mājā, Kalnciema 
ielā 36/38 mākslinieces Helēnas Hein-
rihsones autorvakars. Helēna Hein-
rihsone (1948) ir latviešu glezniecī-
bas klasiķe, kas pārstāv t.s. tīro krāsu 
priekšmetisko glezniecību.
Sestdien, 19. aug., plkst. 13.00 Ade-
laides Latviešu skolas pilnsapulce Tā-
lavas Mazajā zālē.
Trešdien, 23. aug., plkst. 15.00 – 19.00 
Cēsīs, Pils ielas 12 nama pagalmā pir-
mo reizi kopš valsts neatkarības atgū-
šanas durvis būs plaši atvērtas ēkai, 
kurā padomju okupācijas gados atradās 
čekas īslaicīgās aizturēšanas izolators. 

Godinot Latvijas valsts simtgadi, Lat-
vijas Politiski represēto Cēsu biedrība 
te iecerējusi līdz 2018. gada 23. augus-
tam izveidot Latvijas okupāciju vēsturi 
skaidrojošu ekspozīciju, kas vēstīs par 
notikumiem Centrālvidzemē (kādrei-
zējā Cēsu apriņķa teritorijā) laika pos-
mā no 1940. līdz 1957. gadam. Gadu 
pirms atklāšanas biedrība un topošās 
ekspozīcijas veidotāji aicina ikvienu 
apmeklēt tās mājvietu, lai uzzinātu kā 
rit ekspozīcijas izveide. Topošās ekspo-
zīcijas SIRDSAPZIŅAS UGUNSKURS 
atvērto durvju pēcpusdienā būs iespē-
jams: izstaigāt topošās ekspozīcijas 
telpas un aplūkot autentiskas padomju 
represīvā režīma ieslodzīto kameras; 
klausoties ekspozīcijas kuratores stās-
tījumu, iepazīt topošās ekspozīcijas 
saturisko koncepciju un vienu no eks-
pozīcijas varoņiem – pretošanās kustī-
bas dalībnieku Vecpiebalgas, Jaunpie-
balgas un Liezēres draudžu mācītāju 
no 1944. līdz 1946. gadam Voldemāru 
Plāmsi; iesaistoties sarunā ar Latvijas 
okupācijas muzeja vēsturnieci un eks-
pozīcijas satura redaktori Inesi Drei-
mani, diskutēt par ekspozīcijas nozīmi 
okupāciju vēstures izpētes un izziņas 
kontekstā; aplūkot topošās ekspozīci-
jas maketu un iepazīties ar tās vizuālo 
koncepciju, piedaloties ekspozīcijas 
kuratores Elīna Kalniņa, sarunā ar 
ekspozīcijas māksliniekiem Kristu un 
Reini Dzudzilo.
Svētdien, 27. aug., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Bez kafijas galda un svētdienas sko-
las).
Līdz 9. sept. galerijā Istaba skatāmā 
Martas Jurjānes personālizstāde Gais-
mas vibrācijas. Gaisma atklāj krāsas, 
kuras, spožas un dzidras, Marta Jurjā-
ne izmanto savās gleznās, pētot visda-
žādākās gaismas vibrācijas: melanho-
liska ziemas gaisma, brīvdienu laiskā, 
pavasara trauksmainā gaisma, vasaras 
atspīdumi pilsētā. Māksliniece Marta 
Jurjāne ieguvusi maģistra grādu glez-
niecībā profesora Kaspara Zariņa un 
profesora Alekseja Naumova meistar-
darbnīcā Latvijas Mākslas akadēmijā 
2011. gadā, teoloģijas bakalaura grādu 
ar specializāciju mākslā Latvijas Kris-
tīgajā akadēmijā pie grafiķes Neles 
Zirnītes 2003. gadā, mācījusies Rīgas 
Mākslas skolā. Aktīvi piedalās izstā-
dēs kopš 2002. gada un ir sarīkojusi 
vairākas personālizstādes.
Līdz 10. sept., Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja galvenā ēka (Rīgā, 
Jaņa Rozentāla laukumā 1), 4. stāva 
izstāžu zālēs izstāde Biruta Baumane 
(1922–2017). Glezniecība; tā turpina 
muzeja izstāžu ciklu Paaudze.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


