
Dziesmu svētku 
brīnums Baltimorā
Juris Ķeniņš atskatās uz piedzīvoto un sajusto 
XIV Vispārējos latviešu dziesmu un deju 
svētkos ASV

Nikolājs Kalniņš ir aprakstījis 
dziesmu svētkus kā brīnumu:... „To 
brīnumu es piedzīvoju, ka augšā cēlās 
gaismas pils, Kad šalca lielais dzies-
mu sils...“

Nez vai bez dziesmu svētkiem būtu 
Latvija vai latvieši, Latvijā vai ārpus?

Dziesmu svētku brīnumi ir skanē-
juši ASV un Kanādā kopš 1953. gada, 
bet varu droši teikt, ka XIV Vispārējie 
Latviešu dziesmu un deju svētki ASV 
bija īsts brīnums.

Dziesmu svētki Ziemeļamerikā ir 
jau daudz gadu iegājuši 5 gadu režīmā: 
vienu gadu ASV, (nākošā Latvijā) un 
trešā – Kanādā; procesu atkārtojot reiz 
pa pieciem gadiem. Bet Amerikas pa-

redzētie svētki pēc šī plāna 2017. gadā 
(iepriekšējie 2012. g., Milvokos) ne-
bija izsludināti, kad dziesmu svētku 
karogu nodeva tālāk pēc San Jose 
svētkiem. Knapi pusotru gadu pirms 
svētkiem uzņēmīga grupa austrumu 
krastā, galvenokārt no jaunākas paau-
dzes, drosmīgi nolēma rīkot. Brīnums!

Dziesmu un deju svētki ASV aus-
trumu krastā ir retums; – iepriekšējie 
Bostonā 1978. g., bet bija skaidrs, ka, 
sevišķi austrumu krastā, interese bija 
liela: dibinājās jauni kori, saņēmās 
tautas deju grupas un jūsmoja tauta.

Mēs ar kundzi, arī dejotāju un 

Aiziet!
500 dienas līdz KD sākumam!

Brīdī, kad Adelaides 
latvieši saņēma AL Kul-
tūras dienu karogu no 
Melburnas latviešiem, 
komiteja sāka jau domāt 
par nākamo Kultūras 
dienu programmu.

Adelaides Rīcības ko-
mitejas priekšsēdis nebrīnījās, ka pirmajā 
oficiālajā sēdē dalībnieki piedalījās ar lie-

lu sajūsmu, interesantām idejām un pla-
tiem smaidiem. Skaidrs, ka lielas maiņas 
Kultūras dienu norisē nenotiks; paredzē-
tas tautas dejas, kora koncerts un balle.

Bet ko Adelaides KD rīkotāji vēl pie-
dāvās? Būs jāpiedalās Kultūras dienās, 
lai paši varētu redzēt un baudīt! Rīcības 
komiteja nav nepieredzējusi uzvedumu rī-
košanā, un komitejas priekšsēdis ar pārlie-
cību saaicināja darbiniekus, kas domā par 

nākotni, ir ar labām komunikācijas spē-
jām un labi pārzina latviešu sabiedrību.

Pēc pirmās sēdes grupas entuzi-
asms bija ļoti atsvaidzinošs. Ir kopī-
ga pārliecība, ka svētki Adelaidē būs 
vienreizēji, un Austrālijas latviešu 
publikai ir ieteicams gatavoties pieda-
līties, lai nevienam nerastos sajūta, ka 
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Tieši plkst. 14.00, 
sestdien, 12. augustā, pa 
DV nama durvīm ienāca 
Prāvests Jānis  Pried-
kalns un nodaļas priekš-
nieces Guntas Rudzītes 
lūgts, tūlīt noskaitīja lūg-
šanu, ar ko iesākās DV 

Adelaides nodaļas gadskārtējā piln-
sapulce. Nodaļas biedrzine Ilga Vē-
vere nolasīja aizgājušo biedru vārdus, 
un klusuma brīdis beidzās ar tautas 
himnu. Par sapulces vadītāju ievēlēja 
Imantu Kronīti, un kā protokolētājas 
vienbalsīgi ievēlēja divas – Ilgu Vēve-
ri un Ilzi Mūsiņu. Darba kārtu pieņē-
ma, kā rakstīta, tāpat arī pagājušā gada 
protokolu, ko nolasīja Ilga Vēvere.

Savus ziņojumus nolasīja Vanagu 
nodaļas priekšniece Gunta Rudzīte un 
Vanadžu kopas vadītāja Regīna Berķe. 
Ar prieku varēja konstatēt, ka Vanagi un 
Vanadzes kopš pagājušās pilnsapulces 
nav slinkojuši, bet cītīgi strādājuši, lai 
pavairotu līdzekļus, palīdzības sūtīšanai 
uz Latviju. Tā Latvijā ir palīdzēts biju-
šiem leģionāriem, audžu un daudzbērnu 
ģimenēm, studentiem ar stipendijām 
caur Vītolu fondu un nosūtītas daudz un 
dažādas atsevišķas dāvanas, piemēram, 
drēbes un grāmatas ar gadskārtējo til-
pni. Tagad tikai jāprasa, ko ir darījušas 
DV nodaļas un Vanadžu kopas Latvijā, 
lai palīdzētu paši saviem ļaudīm? Vai 
paši kaut ko radījuši, vai tiešām tikai iz-
dalījuši no ārzemēm aizsūtītos labumus?

Ja neskaita kasieri, daudz laika neaiz-
ņēma valdes nozaru vadītāju ziņojumi. 
Revīzijas komisijas pārstāvis, biedrzine, 
sekretāre, aprūpes vadītājs, ziedojumu 
vākšanas vadītāja, kluba saimnieks, 

nama saimnieki, īres māju pārziņi, vīru 
kora priekšnieks un bibliotekāre savus 
ziņojumus nolasīja lietišķi un skaidri, un 
sapulcējušies biedri daudz nejautāja. Ga-
rāks paskaidrojums bija kasierei Dainai 
Ezeriņai, jo šajā gadā nodaļai ievesta 
jauna grāmatvedības sistēma, ar kuru 
vajadzēja biedrus iepazīstināt.

Par Adelaides nodaļas stipendijām 
Latvijā caur Vītolu Fondu runāja Ilga 
Vēvere, uzsvērdama studentu izcilās 
sekmes, savus kursus absolvējot, un uz 
ekrāna parādīdama absolventu patei-
cības vēstules par Adelaides nodaļas 
sniegto atbalstu. Paliek vēl viena studen-
te, kurai nodaļa nākošam gadam gādās 
stipendiju. Visi studenti, blakus savam 
ikdienas darbam un studijām, sastāv arī 
Zemessardzē, respektīvi, ir vērtīgs iegul-
dījums dzimtenes aizsardzības sistēmā.

Ka pagājušā gadā bija trīs stipendi-
jas, bet šogad tikai viena, jāvaino vietē-
jo valdības iestāžu Occupational Health 
and Safety (Darba drošības) likumi. Lai 
mūsu nams ar tiem saskanētu, nodaļas 
valdei jāveic daudz labojumu un pārbū-
ves, kas maksās varenu kapitālu. Tādēļ 
krietni vien jāsavelk groži citur, kamēr 

noskaidrojas, cik mums pašiem vaja-
dzīgs, lai visus darbus veiktu, un mums 
neslēgtu durvis, nedroša nama dēļ.

Otra nākotnes problēma ir tā, ka no-
daļa demogrāfiski noveco; šogad iestā-
jās tikai viens jauns biedrs, un tam pa-
šam tuvojās jau piektais gadu desmits.

Pārrunas kaut kā bija ievilkušas, 
klātesošie paguruši, tādēļ beidzām sa-
pulci ar DV himnas pirmo pantu – Še 
kopā mēs biedri... un pārvācāmies uz 
bāru spirdzināties.

Ir problēmas, kuras jārisina, lai no-
daļai būtu nākotne. Cerams, ka nav jau 
par vēlu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

DV Adelaides nodaļas pilnsapulce
Pārrunas ievilkās
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3ZZZ raidstacijas  Latviešu grupas
gadskārtējā sanāksme

Visi – gan grupas ilggadīgie atbalstītāji, gan jauni biedri – mīļi gaidīti!

DV Adelaides nodaļas priekšniece Gunta Rudzīte uzrunā pilnsapulci.
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DV Adelaides nodaļas pilnsapulces dalībnieki.
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Ceturtdien, 10. au-
gustā, Ārlietu minis-
trijas valsts sekretārs 
Andrejs  Pildegovičs 
tikās ar Amerikas Sa-

vienoto Valstu Kongresa Pārstāvju pa-
lātas Ārlietu komitejas priekšsēdētāju 
Edu Roisu (Ed Royce).

Sarunas laikā A. Pildegovičs aug-
sti novērtēja ASV Administrācijas un 
Kongresa politisko atbalstu Latvijai un 
Baltijas reģionam kopumā. Latvija ir 
pateicīga ASV par NATO pieņemtajiem 
vēsturiskajiem lēmumiem attiecībā uz 
Alianses paplašināto klātbūtni Baltijas 
valstīs un ieinteresēta ASV militārās 
klātbūtnes nostiprināšanā Baltijas reģio-
nā uz sauszemes, gaisā un jūrā. A. Pilde-
govičs norādīja, ka Latvija ir apņēmības 

pilna sniegt savu ieguldījumu drošības 
stiprināšanā, nodrošinot aizsardzības bu-
džeta pieaugumu līdz 2% no iekšzemes 
kopprodukta 2018. gadā, kā arī turpinot 
piedalīties starptautiskās operācijās.

ASV kongresmenis E. Roiss pauda 
stingru atbalstu Latvijas drošībai. Viņš 
uzsvēra, ka ASV Kongress ļoti labi iz-
prot drošības izaicinājumus, ar kuriem 
Latvijai un pārējām reģiona valstīm 
patlaban jāsaskaras. Kongress savu at-
balstu ir apliecinājis gan apstiprinot re-
zolūciju par NATO 5. panta svarīgumu, 
gan arī pieņemot likumu par bargāku 
sankciju ieviešanu pret Krieviju, Irānu 
un Ziemeļkoreju. Kongresmenis E. Ro-
iss ir gatavs sekmēt ASV un Latvijas 

Aicinājums!
Dažas dienas, lai pateiktu paldies!

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Turpinot jautājumu 

par latviešu identitāti un 
to centrālo elementu, jā-
prasa tālāk – kas latvie-
šiem ir svarīgi? Kas ir tā 
lieta vai doma, par kuru 

mēs stāvam un krītam? Un vai ir vis-
pār kaut kas, kas latviešiem kā tautai 
ir svarīgi?

Dažreiz rodas iespaids, ka nekas 
nav svarīgs.

Sāksim ar valodu. Tā ir viena no 
identitātes svarīgām sastāvdaļām, jo 
tā atšķir latviešus no visām citām tau-
tām. Ja anglis dzird, ka kāds sveštau-
tietis viņu uzrunā angliski, tad viņš 
neuzskata to par kaut ko sevišķu. Pat 
par normālu parādību. Toties, ja sveš-
tautietis uzrunā latvieti latviski, tad 
uzreiz mēs saprotam, ka tas ir kaut kas 
īpašs. Izjūtam labvēlību pret cilvēku, 
kas mūs uzrunā mūsu pašu valodā. 
Tātad,– valoda mums ir svarīga.

No otras puses, mēs paši esam ar 
mieru pamest savu valodu pie pirmās 
iespējas. Agrāk, ja Latvijas latvietis 
tikās ar krievu, tad abi uzreiz pārgāja 
uz krievu valodu. Tagad bieži pāriet uz 
angļu valodu. Šāda valodas pamešana 
notiek ne tikai jau minētāja privātā sa-
skarsmē, bet arī organizāciju līmenī.

Gaidot Briseles lidostā uz airBal-
tic reisu atpakaļ uz Rīgu, nācās dzirdēt 
dažādus paziņojums par lidojumiem, 
iekāpšanu, utt. Katrā lidostā šādi pa-
ziņojumi parasti ir vietējā valodā, un, 
iespējams, angļu valodā un lidojuma 
galapunkta zemes valodā. Kad pie-
nāca kārta airBaltic ziņojumam par 
iekāpšanu lidmašīnā, tas bija vispirms 
angliski un tad krieviski! Ne vietējās 
flāmu vai franču valodās. Ne airBal-
tic galvenā īpašnieka valodā (Latvijas 
valstij pieder 80,05% airBaltic akciju). 
Ne lidojuma galapunkta (t.i. Rīgas) va-
lodā. Atgādināšu, ka šie ziņojumi nav 
lidostas pārvaldes izgudroti, bet gan 
pašas lidfirmas sastādīti.

Tātad daudzi no mums ir gatavi pie 
pirmās izdevības pamest savu valodu.

Kas tad cits? Mums ir svarīgi 
Dziesmu svētki. Bet ne tik svarīgi, 
lai uz laiku neapturētu strīdus, lai 
nodrošinātu jaunās Mežaparka estrā-
des pārbūvi līdz 2018. gada Dziesmu 
svētkiem. Tagad, tomēr, darbi iet pil-
nā sparā, un varam cerēt, ka viss būs 
kārtībā.

Mums ir svarīga mūsu valsts neat-
karība. Bet ne tik svarīga, lai tās aiz-
sardzībai izdotu pat 2% no iekšzemes 
kopprodukta. Šajā jomā cerība, ka viss 
būs kārtībā, ir vienkārši bezatbildība.

Ir viegli šādā veidā minēt dažādas 
lietas, kuras it kā esot svarīgas, bet, 
analizējot dziļāk, nerāda visas svarī-
guma pazīmes.

Kas tad mums īsteni ir svarīgi?
GN

Cienījamais 
šīs vēstules lasītāj!

Latviešu ārstu 
un zobārstu apvie-
nība (LĀZA), ko 
pirms 70 gadiem 
dibināja svešumā 

aizbraukušie latviešu ārsti, savā jubilejas 
gadā vēlas atcerēties visus tos cilvēkus 
un organizācijas plašajā pasaulē, kas 
snieguši atbalstu medicīnas izglītībai un 
attīstībai. Latvijas 100 gadi un Latvijas 
medicīna bez viņu atbalsta būtu savā-
dāki. Laikam jau nav daudz tādu cilvē-
ku, kas nezinātu Kristapa Keggi vārdu 
vai brāļu Bertrama un Kristapa Zariņu 
vārdu. Tomēr ir tik daudzi, kuru vārdi ir 
zināmi tikai nedaudziem.

Atminieties un rakstiet mums par 
tiem cilvēkiem, kas palīdzējuši Jums 
ceļā uz medicīnisko izglītību jebkādā 
veidā – gan apmācībā, gan arī dodot 
naktsmājas vai kā citādi Jūs atbalstot.

Lūdzam minēt cilvēka vārdu un uz-
vārdu, aprakstiet palīdzības būtību un 
laiku, kad to saņēmāt, kā arī, ja iespē-

jams, atsūtiet kādu foto par šo cilvēku. 
Personu skaits, kuras vēlaties no-

saukt, nav ierobežots. 
• Ja Jūs pats esat sniedzis atbalstu, lū-

dzu, nekautrējieties, rakstiet mums.
• Ja Jūs zināt kādu, kas atbalstu ir 

sniedzis, rakstiet! 
• Ja atbalstu sniegusi organizācija vai 

fonds, arī to lūgums minēt! 
• Ja atbalsta saņēmējs ir organizācija 

vai iestāde, tad arī Jūsu vēstuli gaidām
LĀZA savā jubilejas sarīkojumā, kas 

notiks Rīgā, 20. septembrī, vēlas pateik-
ties visiem, par kuriem Jūs būsiet mums 
atrakstījuši. Labo cilvēku vārdi paliks 
ierakstīti LĀZA vēstures grāmatā. Ne-
aizmirsīsim tos, kas mums darījuši labu!

Aprakstus sūtiet uz e-pastu laza@
lazariga.lv ar tēmas norādi ATBALSTS. 

Neatlieciet šo svētīgo darbu un at-
rakstiet līdz 2017. gada 1. septembrim!

Paldies tiem, kas savus atbalstītā-
jus jau nosaukuši!

Kamena Kaidaka
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

9.08.2017.

ASV atbalsts Latvijas drošībai
Tikšanās ar ASV Ārlietu komitejas priekšsēdi Edu Roisu

ir nokavējis īpašu dzīves momentu.
Būs iespēja atzīmēt Latvijas 100 gadu 

pastāvēšanu ar varenām un nozīmīgām 
kultūras pilnām dienām. Komitejas sa-
stāvā ir plaši pazīstamas personas, kuru 
vārdi jau redzēti laikrakstos: Lilita Da-
enke, Aldis Sils un Daila Šmita. Nāk klāt 
Rasma Celinska, Karl Daenke, Ināra Kal-
niņa, Brita Līduma, Zinta Līduma, Ģinta 
Orčarda (Orchard), Zinta Ozoliņa, Māris 
Ozols, Matīss Reinhards, Ēriks Strauts 
un Dr. Jānis Priedkalns. Varbūt mazāk 
pazīstams ir Imants Didrichsons, kaut 

Adelaides latvieši viņu labi pazīst kā dūšī-
go latviešu skolas desu cepēju, kas šoreiz 
palīdzēs ar sporta pasākumu rīkošanu.

Par komiteju, programmu, viesiem 
no Latvijas un vēl citiem jaunumiem 
uzzināsiet vairāk turpmākajos izdevu-
mos. Komiteja atzīmē 500 dienas līdz 
Kultūras dienu sākumam.

Mēs plānojam īpašas Kultūras dienas!
Mēs svinam Latvijas 100 gadu ju-

bileju!
Mēs Jūs aicinām uz Adelaidi! Tik-

simies Adelaidē!
Rūdis Dancis

2017. gada 11. augustā
Laikrakstam „Latvietis“

Aiziet!
Turpinājums no 1. lpp.
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Diasporas skolu skolotāju pilnveides kursi
Piedalījās skolotāji no visdažādākajām valstīm

Diasporas nedēļas nogales skolu 
skolotāju pilnveides kursus, kas notika 
2017. gada 25. – 27. jūlijā, Cēsīs, Rat-
niekos, organizēja Latviešu valodas 
aģentūra (LVA), kas ir Izglītības un 
Zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša 
tiešā pārvaldes iestāde. Viena no LVA 
funkcijām ir sniegt atbalstu latviešu 
diasporai ārvalstīs latviešu valodas 
apguvē un valodas saglabāšanā.

Skolotāji uz kursiem bija sabrau-
kuši no visdažādākajām valstīm, tajā 
skaitā arī no tādām valstīm, kuras ne 
vienmēr nāk prātā, domājot par di-
asporas latviešu skoliņām, piemēram, 
no Luksemburgas, Grieķijas, Spānijas, 
Itālijas un no Krievijas, no Omskas un 
Baškortostānas. No Austrālijas mēs ar 
Valdu Jefimovu un Lāru Brenneri bi-
jām trīs.

Atklāšanas uzrunās Cēsu pilī pie-
dalījās prof. Jānis Valdmanis (LVA 
direktors), Daina Grosa (PBLA Izglī-
tības padomes izpilddirektores v.i.) un 
Kristaps Grasis (ELA prezidija priekš-
sēdis), kurš savā laikā arī ir mācījies 
Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā, 
un savā uzrunā pieminēja, ka liels 
pamudinājums jaunībā braukt uz di-
asporas nometnēm bija satikt latviešu 
meitenes. Kristaps Grasis arī atgā-
dināja mums par Minsteres Latvie-
šu ģimnāzijas – vienīgās akreditētās 
latviešu mācību iestādes ārpus Latvi-
jas (1948-1998) nozīmīgumu trimdas 
pusaudžiem un tās ietekmi uz saviem 
skolēniem, daudzi no kuriem vēlāka-
jos gados ir izvēlējušies dzīvot Latvijā.

Bija iespēja apskatīt Cēsu Jauno 
sākumskolu, kas izmanto alternatī-
vas pieejas mācībām un piesaista un 
iesaista vecākus skolas izveidē. Arī 
apciemojām Cēsu Zinoo Zinātkāres 
centru, kur Pauls Irbiņš, Zinoo idejas 
autors un vadītājs, mums stāstīja par to 
kā atmodināt un veicināt bērnos zināt-
kāri. Vēl sekoja interaktīva zināšanu 
un pieredzes papildināšana 3 iedves-
mas punktos netālu no Jāņa baznī-
cas. Pasaules latviešu mākslas centrā 
mums stāstīja saistošas interpretācijas 
par vairākiem diasporas mākslinieku 
darbiem, īpaši mani ietekmēja skotu 
latvieša tēlnieka Zigfrīda Sapieša dar-
bi, no koka izgrebti reljefi un skulp-
tūras. Iesaku jebkuram Austrālijas 
latvietim apciemot šo muzeju Cēsīs, 
Lielā Skolas ielā 6!

Diena Cēsīs bija patiešām pilna ar 
notikumiem. Pabijām radošo indus-
triju centrā Skola 6, kas ir kopdarbes 

māja dažos stāvos, 
kur galvenie dar-
bības virzieni ir 
radošo industriju – 
dizains, arhitektū-
ra, māksla, grafi-
ka, mūzika u.c. un 
digitālo industriju 
atbalsts, pirmsin-
kubatora funkcijas 
un kopā strādāša-
nas telpas nodro-
šināšana. Visilgāk 
noteikti diasporas 
skolotājas kavējās 
aušanas darbnīcā 
Vēverīšas, kur va-
rēja apskatīt un aptaustīt audumus un 
tautas tērpus no vairākiem novadiem, 
un kur tika austs Latvijas 100 gades 
ceļojošais karogs, kas arī ir viesojies 
Melburnas Kultūras dienās šī gada 
sākumā un daudz kur Austrālijā un 
pasaulē.

Nākamajās divās dienās klausījā-
mies lekcijas un piedalījāmies nodar-
bībās, kurās iekļautas Domāšanā un 
iztēlē balstīta pieeja runas attīstībai, 
Radošā rakstītprasme pusaudžiem, 
Teatrālo rotaļu izmantojums latviešu 
valodas apguvē, Ķermeņa radošums 
laikmetīgajā dejā. Pēdējā manis minē-
tā nodarbība bija interaktīva nodarbī-
ba, ko vadīja horeogrāfe Lilija Lipora 
un Edgars Lipors (vīru kopas Vilki 
vadītājs), pēc kuras visi bija kārtīgi iz-
kustējušies un nosvīduši. Personīgi uz 
mani lielāko iespaidu atstāja Dr. Jāņa 
Granta lekcija Dubultās identitātes 
izaicinājums: atbalsts diasporas sko-
lēniem, kā arī Ināras Antiņas (LSM.lv 
bērnu satura redaktore) stāstītais par 
Projekts – Bērnistaba.

Lielāko vērtību izjutu, tieši satie-
kot citus diasporas skolotājus no visām 
malām, kas liek tālāk domāt par mig-

rēšanas jautājumu, un kāpēc cilvēki 
dodas turp, kur viņi dodas. Piemēram, 
izrādās arī Spānijā ir latviešu svēt-
dienas skolas; pirmā pirms 5 gadiem, 
tika izveidota Madridē, vēl skola ir di-
bināta Valensijas apgabalā. Visvairāk 
latviešu Spānijā dzīvo pie Vidusjūras; 
daudzi no tiem nodarbojās lauksaim-
niecībā, celtniecībā. Vairumu no tiem 
pievilina Spānijas klimats. Pēdējos 
gados pārceļas arī ģimenes, kas tur 
mēģina izveidot savu biznesu. Toties 
skolotāja no latviešu skoliņas Milā-
nā apgalvoja, ka galvenokārt latviešu 
skoliņas audzēkņi Itālijā ir no tādām 
ģimenēm, kur latvietes ir salaulājušās 
ar itāļiem.

Kursu laikā par mums rūpējās Aija 
Otomere, LVA diasporas projektu ko-
ordinatore, un Latvijas TV žurnālists 
Ansis Bogustovs, kurš sirsnīgi pieska-
tīja, lai visi ir paēduši, padzēruši un 
laicīgi dodas uz nākošo nodarbību.

Iesaku Austrālijas latviešu skoliņu 
skolotājiem jau laicīgi domāt par pie-
teikšanos uz 2018. gada diasporas sko-
lotāju pilnveides kursiem Latvijā!

Māra Priedkalne
Laikrakstam „Latvietis“

LV simtgades speciāli austais karogs, kas arī bija Melbur-
nā, ar tā audēju.
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Mūsu istabiņa „Ratniekos“. No kreisās: Lāra Brennere, Valda Jefimova.
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sadarbību hibrīdo draudu un informa-
tīvās vides apdraudējuma novēršanā.

A. Pildegovičs aicināja ASV Kon-

gresu un Administrāciju turpināt at-
balstīt attīstības sadarbības programmas 
ar Austrumu partnerības un Centrālāzi-
jas reģiona valstīm, jo Latvijai ar ASV 
šajā jomā ir izveidojusies veiksmīga sa-
darbība, kuru svarīgi turpināt.

A. Pildegovičs un E. Roiss bija vie-
nisprātis par ES un ASV sadarbības 
drošības, ekonomikas un tirdzniecī-
bas, kā arī izglītības jomā īstenošanas 
svarīgumu.

LR Ārlietu ministrija

ASV atbalsts Latvijas drošībai
Turpinājums no 3. lpp.
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dziedātāju, gatavojamies gandrīz pus-
otru gadu un agri no rīta 29.  jūnijā 
ar ielūgumiem dejot/dziedāt/spēlēt/
diriģēt (un rakstīt šim laikrakstam*) 
atstājām drēgnu Toronto, ierodoties 
Baltimorā 9 stundas vēlāk, saulainā 
+33°C svelmē.

Svētku māju vieta, elegantā Re-
naissance viesnīca ir tieši ostmalā, 
un skats no mūsu istabas veda tieši uz 
varenu ASV 1854 kara kuģi USS Con-
stellation – pēdējo ASV kara kuģi ar 
burām, kas šodien ir muzejs. Svētki 
pārņēma 5. un 6. stāvu, kur bez gal-
venās balles zāles bija telpas tirdziņam 
un izstādēm, pa starpu plašā izstāžu 
stāvā latviešu uzņēmuma Printful at-
balstītā skatuve, kur uzstājās atseviš-
ķas vienības.

Arī pats tur uzstādīju savu stendu, 
reklamējot XV Latviešu Dziesmu un 
Deju svētkus Kanādā 2019. gadā, un 
priecājamies par vairāk nekā tūkstoš 
viesiem, kuriem izdalījām ledusskapja 
magnētus, tetovējumus, rakstāmos un 
pastkartītes. Interesanti vērot paau-
džu atšķirības, jauniešiem izvēlējoties 
tetovējumus un citiem – magnētus. 
(www.latviansongfest.com)

Jau pirmajā vakarā, knapi ierodo-
ties Baltimorā, lika mani pie darba, 
gatavojoties nākošās dienas Garīgam 
koncertam, un karstumā aizsoļoju ar 
katru metru smagāku čellu uz Christ 
Lutheran Church 800 m no viesnīcas. 
Lielā akmens katedrāle bija reizē vēsa 
un skanīga, un novērtēju abas īpašības. 
Satiku pirmo reizi jaunās paaudzes ēr-
ģelnieku Dāvidu Heinzu, ar kuru spē-
lējām Alfrēda Štromberga (ilggadējs 
Kanādas Nacionālās Operas diriģents 
un operas profesors) Andantino Pasto-
rale. Sēžot uz altāra, nevarēju sadzir-
dēt ērģelēs, kas dabīgi traucēja saspēli. 
Saprotams, ērģeļu stabules rāda uz 
draudzi, ne uz altāri. Tikai dzirdēju 
ērģeļu atbalsi sekundi vēlāk, kas mani 
pilnīgi samulsināja. Bet izcilais ērģel-
nieks solīja par mani gādāt, jo mani 
viņš dzirdēja labi. Ērģelniekiem ir vēl 
citas rūpes, jo piespiežot taustiņu, pa-
iet moments, kamēr stabule piepildās 
ar gaisu. Apbrīnojami, kā ērģelnieki 
tiek galā ar visu šo!

Mierīgāk gāja dueti ar Bostonas 
altvijolistu Andru Voldiņu, ar kuru 
biju spēlējis pirms daudz gadiem. Sa-
darbība ar apdāvināto un pieredzēju-
šo mākslinieci bija ļoti laba, varējām 
viens otru labi dzirdēt, pazinām mā-
jienus un žestus, un priecājamies atkal 
saspēlēt, izpildot Imanta Mežaraupa 
un Jāzepa Mediņa miniatūras.

Darbs izpildīts, un atgriezos vies-
nīcā. Diemžēl, likās, ka čells vēl sma-
gāks, ceļš vēl garāks un ka temperatū-
ra bija kāpusi. Laikam nogurums pēc 
garas dienas, kura sākās plkst.5 no rīta 
Kanādā. Neatradām vēlā stundā ne-
vienu restorānu un samierinājāmies ar 
vietējo Subway, kur labi varējām vērot 

vietējo kultūru.
Atgriežoties miegs tika jauki aiz-

kavēts, jo katrus dažus metrus satikām 
paziņas, ar kuriem laimīgi izmainījām 
dažus vārdus. Bet tomēr laikus tikām 
gultā, jo nākošā diena solījās būt tikpat 
gara.

* * *
Pirmā Baltimoras dziesmu un deju 

svētku diena ausa sagaidīti karsta un 
sutīga, un ar savu smago čellu atkal 
devos uz Luterāņu katedrāli uz Garīgā 
koncerta mēģinājumu. Vēl agrāk uz-
stādīju XV Latviešu Dziesmu un Deju 
svētku Kanādā stendu un izliku ledus-
skapja magnetus, tetovējumus, past-
kartītes un rakstāmos ar svētku mājas 
lapas adresi (www.latviansongfest.
com). Stends tieši pie galvenās balles 
zāles durvīm, kur satiksme bija liela. 
Mana kundze Māra bija piebiedroju-
sies ASV austruma krasta kopkorim, 
kurš dziedās atklāšanā, un devās uz tā 
mēģinājumu, tajā pašā balles zālē.

Diemžēl, kaut labprāt piedalos 
dziesmu svētkos kā dalībnieks, zau-
dējums ir, ka netiek uz visiem sa-
rīkojumiem, un vakaros nogurums 
liels. Atceros kādu reizi, kad Kanādas 
dziesmu svētku viešņa man sūdzējās: 
„Bet, Ķeniņa kungs, sarīkojumu ir par 
daudz!“ Pats jūtu, ka tas ir kā pārmest 
kādai saimniecei, ka viņa aukstais 
galds ir pārāk bagāts. Tomēr, taisnība 
ir, ka uz visu nevar tikt, un varēju tikai 
baudīt Atklāšanas akta sākumu, pirms 
atkal skrēju uz citu mēģinājumu. 

Kora repertuāru gan labi pazinu, 
jo Māra bija to mēģinājusi ilgāku laiku 
mūsmājās. Varu stingri ieteikt vienu 
fifīgu gabalu: unaM udēB – latviešu 
tautas dziesmu apdare Latvian Voices 
dziedātājas Lauras Jēkabsones meis-
tardarbs. (Ir jālasa nosaukumu atmu-
guriski: viss teksts bija šāds.) Burvīgā 
skaņdarba pirmatskaņojumu var re-
dzēt YouTube, kora Maska izpildījumā, 
kur apdāvinātā autore dzied soprānos. 
(Būtu jauki arī dzirdēt Latvian Voi-
ces mūsu krastā!) Dzirdēju vēlāk gan 
no dalībniekiem, gan klausītājiem, ka 
pārpildītā zāle bija sajūsmā par kon-
certu, kur bez kora bija vēl bija ka-
mermūzika (Dzintara flauta kvartets, 
vijolnieki trīs Tighe brāļi un māsa ar 
čellisti Lindu Aļļi-Mērfija (Murphy)) 
un deja (Filadelfijas Dzirksele, Ņujor-
kas Jumis un Vašingtonas Namejs) un 
pie klavierēm Rūdolfs Ozoliņš.

Garīgais koncerts eksperimentēja 
ar jaunu variantu: iztika bez Ziemeļa-
merikas dziedātājiem, un visu dziedā-
šanu izpildīja tikai Latvijas koris Sōla. 
Izcils koris, vairāku konkursu laureā-
ts, to starpā Grand Prix pasaules kora 
olimpiādē Cincinnati pirms pieciem 
gadiem, Latvijas virsdiriģenta un Jā-
zepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadē-
mijas mācību spēka Kaspara Ādamso-
na vadībā. Gan jau koristi man ziņos, 
kā patika šis variants. Neapšaubāmi, 
Sōla ir brīnišķīgs koris, un viņa snie-
gums skanīgā katedrālē bija kā sēdēt 

Dziesmu svētki Baltimorā
Turpinājums no 1. lpp.

skaņu mākonī – skaņa visapkārt, un 
īsti nezināja, no kurienes nāk tā skaņa. 
Koris to mulsinājumu pats arī veido-
ja, dziedot gan no altāra, no balkona 
baznīcas dibenā, gan ielokojot visus 
klausītājus aplī.

Pats arī piedalījos, vispirms no al-
tāra ar ērģēlnieku Dāvidu Heinze un 
duetos ar altvijolisti Andru Voldiņu no 
dievnama malas. Koncerts uzstādīja 
meditatīvu gaisotni, un pēc rīkotājas 
vēlmes, plūda no viena skaņdarba uz 
nākamo, katrs citā dievnama pusē, 
bez aplausiem. Pats gan būtu gribējis 
aplaudēt visus, bet samierinājos viņus 
apsveikt personīgi pēc koncerta. Bez 
agrāk minētiem, koncertu vēl kupli-
nāja flautistes Agita Arista un Ilona 
Kudiņa, un mecosoprāns Laila Sali-
ņa; viņu skaistām skaņām debešķīgi 
peldot virs klausītājiem. Līdzīgi iz-
pildītāju dažādībai, repertuārs arī bija 
daudzveidīgs, pārstāvot ASV, Aus-
trālijas, Kanādas un Latvijas autorus, 
no vēsturiskā Andreja Jurjāna (teksts 
Jānis Poruks) Uz augšu līdz mūsdie-
nu komponistiem, to starpā JVLMA 
kompozīcijas students Jēkabs Jančēv-
sis, arī Sōla palīgdiriģents. Apmieri-
nātie klausītāji, kājās stāvot, ilgi un 
dikti sumināja māksliniekus.

Šovakar varējām vieglāk atrast vē-
las vakariņas, stingri ieteiktā Renais-
sance viesnīcas Water Table restorānā, 
tieši svētku pārņemtā piektā stāvā ar 
skatu uz ostu. Pārbaudījām Kanādas 
dziesmu svētku stendu – tetovējumi 
ļoti populāri, bet magnēti arī – un 
baudījām, manuprāt, pelnītas labas 
vakariņas. Pēc maltītes iestājām īsumā 
Iepazīšanās ballē, kur spēlēja iemīļotie 
Iļģi – tikpat skanīgi kā vienmēr, – un 
vērojām, kā jaunieši lustīgi lēca. Man 
tādas kājas vairs nav, ja vispār kādreiz 
bija (vairāk esmu pieradis spēlēt ballēs 
ar kapelu), un nolēmām godīgā laikā 
atrast gultu, jo rītā esam agri sagaidīti 
jaundejās (Māra) un orķestra mēģinā-
jumā (es un čells).

Juris Ķeniņš
Laikrakstam „Latvietis“ 

* Pirmpublicējums „Latvija Amerikā“

Turpmāk vēl

Mums vēl ir vieta 
Jūsu sveicieniem, 

apsveikumiem, 
paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās 
tikai $39.
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Aust gaismiņa, lec saulīte,
Tas pirmais gaišumiņš;
Labrītiņ! Dievs palīdz!
Tā pirmā valodiņa.
XIV Vispārējos Latviešu Dziesmu 

un deju svētku sestdienas rītā, telpā, 
kura bija, mīļām rokām, izpušķo-
ta ar meijām un smaržoja kā vasaras 
rīts Latvijas laukos, notika Dievtu-
ru daudzinājums. Istabā sanāca labi 
ļaudis, kas gribēja vienoties latviskās 
dvēseles meklējumā un dziesmu vārdi 
vienoja domas:

Dziedam visi vienu dziesmu,
kas vienā istabā;
Ja dziesmiņa saderēja,
saderēs dzīvojot.
Daudzinājums ir palicis par Dzies-

mu svētku sastāvdaļu, ko daudzi gaida. 
Baltimorā dižrunu teica Aija  Kīna, 
sava tēva, Tupešu  Jāņa, piemiņai. 
Mēs dzirdējām pārdomas par viņas 
bērnību un to, kā viņai sirdī atplaukusi 
latviskā dvēsele. Aijas bērnību dienas 

bija tuvu saistītas ar Dievsētu. Tas ir 
īpašums Viskonsīnas laukos, kurā at-
zīmē latviešu gadskārtas – veļu laiku, 
Mārtiņus, Ziemas saulgriežus, Lielo 
dienu. (skat.: http://www.dievseta.org/
par-dievsetu/)

Aija ar savu vīru Ēriku ir turpinā-
juši 44 gadu tradīciju, svinot vasaras 
saulgriežus, Jāņus, Tupeša Jāņa un 
Māras lauku īpašumā Viskonsīnā, ne-
tālu no Dievsētas.

Dziedājām ne tikai kopdziesmas, 
bet arī baudījām vietējo dziedātāju 
Sudrabavota skaidrās balsis, kuras 
papildināja kopējo stundu. Pateicība 
nākas arī koklētājiem Zintai Ponei un 
Mārim Muktupāvelam, kā arī Ilgai 
Reizniecei. Daudzi klātesošie skandē-
ja dainas un dzeju.

Tomēr ne visiem šis daudzinājums 
bija pazīstams notikums. Daži bija at-
nākuši piedalīties savā pirmā daudzi-
nājumā.

Seko manas draudzenes Ievas pār-
domas par to rītu. 
Ceru, ka tās iesēs 
vēl kādam interesi 
piedalīties nākošā 
dziesmu svētku 
daudzinājumā!

„Bal t imora s 
Dziesmu svēt-
ku daudzinājums 
ir mans pirmais 
d a u d z i n ā j u m s . 
Ļoti gribēju to 
apmeklēt, jo vē-
lējos satikt tuvus 
un mīļus cilvēkus, 
kā arī biju mazliet 
ziņkārīga par to, 
ko varēšu sagaidīt. 

Līdzi ņēmu arī savus bērnus. Man ir 
svarīgi, lai viņi piedzīvo, klausās un 
dzied līdzi. Latviešu tautas dziesmas ir 
ļoti tuvas manai dvēselei. Tās ir vien-
kāršas, bet tajā pašā laikā es vienmēr 
tajās varu atrast kādu jaunu domu vai 
padomu. Tautas dziesmās ir paustas 
mūsu tautas garīgās vērtības. Manā 
dzīvē tās man ir kā vadlīnijas.

Mani atkal un atkal mīļi pār-
steidz latvieša vienkāršība, miers un 
mīļums. Apgarotība un iekšējs, dvē-
selisks skaistums. To arī atradu Bal-
timoras Dziesmu svētku daudzināju-
mā. Apstāties, padomāt, kopā dziedāt 
tautasdziesmas, tas bija kā pārnākt 
mājās.“

Ieva Kreichelte un Laila Medne
Laikrakstam „Latvietis“

Mans pirmais daudzinājums
XIV Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos Baltimorā

Kīnu ģimene: Ēriks un Aija ar bērniem.
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„Sudrabavots“. No kreisās: Hēlēna Vīksniņa, Daiga Rū-
tiņa, Ingrīda Embree, Māra Vīksniņa, Brigita Vīksniņa. 
Aizmugurē stāv Andris Rūtiņš un (paslēpies) Maksis An-
dersons.
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Saldējums!
Jancis par saldējuma svarīgo vietu cilvēku dzīvē

Saldējums, – nu tā 
tik ir manta! Tas tik ir 
paēdiens! To var ēst rītā, 
var ēst vakarā. Par pus-
dienas laiku nevar būt 
šaubu, tad var to štopēt 
iekšā, kamēr ausis sa-

salst. To ēd slimnieki, lai atveseļotos; 
to ēd veselie, lai nesaslimtu. Hospitā-
ļos to dod slimniekiem trīsreiz dienā, 
un es nebrīnītos, ja tiem, kas ir jau 
pusceļā uz debesmājām, arī tiek kāds 
bišķīts iesmērēts aiz lūpas.

Ar vārdu sakot, saldējumā ir iek-
šā tik daudz labestības, ka to noteikti 
vajadzētu pacelt medicīnas līmenī un 
ārstiem to izrakstīt katram slimnie-
kam bez izņēmuma, vienalga, ar ko 
tas sirgst, tagadējo antibiotiku vietā. 
Un ne tikai slimniekiem, bet katram 

dzīvam radījumam, lai tas spētu iz-
dzīvot un padarīt, kas nu katram pa-
darāms šajā samaitātā un sapurgātā 
pasaulē.

Es jau varētu rakstīt un pierakstīt 
pilnu vienu vai vairāk grāmatas par 
tematu: Saldējums un tā iespaids uz 
kuņģi, aklo zarnu un smadzeņu kreiso 
pusi, šajos klimata samaitātās atmos-
fēras apstākļos un atombumbas drau-
du iespaidā, bet diemžēl mans laiks ir 
ierobežots; it sevišķi ap brokastu, pus-
dienu un vakariņu laiku. Un tad jau 
nekas pāri vairs nepaliek, jo jādomā ir 
par vingrošanu arī.

Bet katram kaut cik saprātīgam 
cilvēkam jau nu vajadzētu saprast, 
ka saldējumam cilvēka dzīvē ir tik 
svarīga vieta un padarīšana, ka nav 
vajadzīgas grāmatu mācības, lai liktu 

sievai pirkt divas lielās bundžas nedē-
ļā; te, protams, mēs runājam par mi-
nimumu. Ja galveno nedēļas iepirkša-
nos kārto vīrs, tad viņam nav jāliek 
sievai neko darīt, bet veikala un sal-
dējuma darīšanas jānokārto pašam. 
Ir tomēr ieteicams, ka sieva iet uz 
veikalu līdzi, jo ir tāda tipa vīri, kas 
veikalos vienmēr apmaldās un nonāk 
pudeļu nodaļā. Tā kā saldējumu pu-
delēs nepārdod, tad vēlāk var iznākt 
gara skaidrošanās ar sievu. Tādēļ la-
bāk ņemt līdzi tūliņ.

Gribētos man jūs apgaismot vēl 
citās svarīgās saldējuma lietošanas lie-
tās, bet klāt pusdienu laiks. Saldā ēdie-
nā – saldējums. Sapratīsiet paši.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Latvijas kultūras vēstneši pasaulē
Ko, dzīvojot ārzemēs, jūs darāt Latvijas labā?

Austra  Krēsliņa, dzimusi un 
augusi Zviedrijā: „No 1992. līdz 
2004. gadam es strādāju Zviedrijas 
radio latviešu redakcijā, raidījām par 
Zviedriju latviešu auditorijai Latvijā. 
Kopš 2004. gada esmu Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūras pārstāve 
Zviedrijā, tā ka strādāju investīciju 
piesaistē Latvijas valstij, bet dzīvoju 
joprojām Zviedrijā. Piemēram, viens 
no zviedru uzņēmumiem (kuru drīz 
pēc tam pārpirka francūži) vēlējās at-
vērt Latvijā kontaktu centru klientiem. 
Visbiežāk uzņēmumi, kad to grib da-
rīt, meklē skandināviski runājošu dar-
baspēku. Bet šajā gadījumā uzņēmums 
jau zināja, ka tam vajadzēs krieviski 
runājošu darbaspēku. 100 cilvēku jau 
tajā ir nodarbināti, droši vien ar laiku 
būs vēl vairāk.“

Kristīne  Lauriņa;  15 gadus no-
dzīvojusi Francijā, pirms mēneša 
pārcēlusies atpakaļ uz Latviju: „Tiku 
strādājusi Eiropas Padomē kā asistente 
un sekretāre, un uzskatu, tas bija mans 

darbs Latvijas labā. Nodibināju Stras-
būras Latviešu biedrību Latvija-Elza-
sa, lai koordinētu vietējās diasporas 
darbību, kā arī nodibināju latviešu 
bērnu svētdienas skoliņu. Tapa arī ko-
ris, kura nosaukums Trejzemīte nozī-
mē, ka tajā dzied latvieši no Francijas, 
Vācijas un Šveices, tātad – starptau-
tisks koris. Pēdējo gadu laikā arvien 
spēcīgāk izjutu savas saknes Latvijā. 
Tāpēc lēnām un mērķtiecīgi pārlie-
cināju savu vīru francūzi, tāpat abus 
bērnus pārcelties uz dzīvi Latvijas 
laukos.“

Ilze  Salnāja-Verva no Igaunijas: 
„Mums, ārzemēs dzīvojot, jāstāsta 
citiem par to labo Latvijā, lai arī viņi 
vēlētos turp aizbraukt un to apskatīt. 
Vairākus gadus pēc kārtas mēs, Tartu 
Latviešu biedrība, Latvijas valsts svēt-
ku nedēļā no 11. līdz 18. novembrim 
Tartu organizējam Latvijas nedēļu. 
Tad gan vietējiem medijiem, gan Tartu 
Universitātei, gan dažādiem muzejiem 
sūtām informāciju, kurā stāstām igau-

ņiem, kāpēc svinam. Mums pašiem 
šajā nedēļā ir iespēja satikt Latvijas 
māksliniekus.“

Ginta Veidere Zviedrijā: „Jau sep-
tīto gadu dzīvoju Stokholmā. Darbojos 
Zviedrijas Latviešu apvienības Stok-
holmas nodaļas valdē. Pulcējam lat-
viešus ballēs, saviesīgos sarīkojumos, 
arī sporta pasākumos. Dejoju tautas 
deju kopā Zibenītis. Drīz Rimbo pil-
sētā būs Kultūras diena, kur Zibenītis 
uzaicināts kā vieskolektīvs. Ik gadu 
Zviedrijā notiek Baltiešu dienas, kurās 
mēs piedalāmies kopā ar lietuviešiem 
un igauņiem un kā savu valstu kultū-
ras vēstneši. Zibenītis brauc koncertēt 
arī citās Eiropas valstīs, tā nesot Latvi-
jas vārdu un kultūru pasaulē. Stokhol-
mā ir arī latviešu koris un divi folklo-
ras ansambļi.“

Dace Kokareviča
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā 
„Latvijas Avīze“

Latviešu valoda Kanādā lēnām sarūk
Astrīde Sīle pēta Kanādas tautas skaitīšanas rezultātus

Kanādas 2016. gada tautas skai-
tīšanas rezultāti rāda, ka ir 5 710 ie-
dzīvotāji, kuri lieto latviešu valodu kā 
mātes valodu. Ontario provincē ir vis-
lielākais skaits runātāju, it sevišķi To-
ronto pilsētā. Ja salīdzina 2016. gada 
datus ar 2011. gada tautas skaitīšanas 
rezultātiem, tad redzam, ka latviešu 
runātāju mātes valodā skaits Kanādā 
ir samazinājies, bet Albertas un Sa-
skatčevanas provincēs runātāju skait-
ļos ir bijis pieaugums.

Kanādas valdība veic tautas skai-
tīšanu ik pa pieciem gadiem. Pēdējā 
tautas skaitīšana noritēja 2016. gadā, 
un rezultāti pakāpeniski tiek publicē-
ti ik pa pāris mēnešiem no 2016. gada 
novembra līdz šī gada novembrim. 
Šī gada 2. augustā Statistika Kanāda 
(Statistics Canada jeb StatCan) pub-
licēja 2016. gada tautas skaitīšanas 
datus par Kanādas iedzīvotāju ģimeni, 
mājsaimniecību un juridisko ģimenes 
stāvokli, kā arī par iedzīvotāju lietoto 
valodu datiem.

Visiem Kanādas iedzīvotājiem tika 
nosūtīta tautas skaitīšanas īsā forma, 
ko bija obligāti jāizpilda. Viena cetur-
tā daļa iedzīvotāju saņēma garāko for-
mu, kur ietilpa īsās formas jautājumi, 
kā arī papildus jautājumi. 2016. gadā 
bija otra reize pēc kārtas, kad visiem 
iedzīvotājiem bija uzdots atbildēt uz 
četriem jautājumiem īpaši par valodu, 
un kura valoda mājās tiek lietota pār-
svarā. Pirmais jautājums prasīja, cik 
labi prot runāt angliski vai franciski 
(Kanādas oficiālās valodās). Nākamie 

divi jautājumi bija par mājas valodu, 
ieskaitot, kuru valodu visbiežāk lieto 
mājās. Ceturtais jautājums par valo-
du bija sakarā ar mātes valodu (angl.: 
mother tongue) jeb to valodu, ko iemā-
cījās mājās bērnībā un vēl arvien sa-
prot. StatCan skaidro, ka mātes valoda 
nav viena no oficiālām valodām (angļu 
vai franču), bet var būt vai nu abori-
gēnu, imigrantu vai zīmju valodas kla-
ses. Latviešu valoda ir klasificēta zem 
vispārējās imigrantu valodas klases 
(tad sīkāk zem indoeiropiešu un baltu 
valodas grupām).

Visvairāk latviski runājošo 
dzīvo Ontario

Kanādā 5 710 iedzīvotāji ir uzrā-
dījuši latviešu valodu kā mātes valo-
du. Salīdzinoši, lietuviešu runātāji ir 
7 405 un igauņu valodas runātāji ir 
5 695. Latviešu valodas runātāju skaits 
ir krities apm. par 11% kopš 2011. g. 
tautas skaitīšanas, kad tika uzrādīti 
6 450 runātāji. Lietuviešu un igauņu 
runātāju skaitļi arī ir samazinājušies.

Latviešu (mātes valodas) runātāji 
atrodas katrā provincē, kā arī Jukonas 
teritorijā. Skaitļi ir mainījušies kopš 
2011. g. tautas skaitīšanas, tātad pielie-
kam 2011. g. datus iekavās pēc 2016. g. 
datiem. Vislielākais skaits vēl arvien 
ir Ontario provincē – 4 085 (4 800) 
runātāji, bet ir samazinājies kopš pē-
dējās tautskaites. Britu Kolumbijā ar 
585 (665) un Kvebekā ar 305 (350) 
arī runātāju skaits ir samazinājies, bet 
Albertā ar 435 (350) un Saskatčevanā 

ar 105 (70) skaits ir pieaudzis kopš 
2011. g. Zem 100 runātājiem ir tādās 
provincēs kā Manitoba ar 90 (115), 
Jaunskotija 60 (70), Ņubransvika 25 
(25) un Ņufaundlenda 10 (15). Kā var 
redzēt, Ņubransvikā latviski runājošo 
skaits ir stabils, kamēr Manitobā, Jau-
nskotijā un Ņufaundlenā skaits ir kri-
ties. PEI un Jukonā abās ir 5 katrā, kas 
ir līdzīgi dati 2011. gadam. 2011. gadā 
arī bija uzrādīti 5 latviešu valodas ru-
nātāji NWT, kamēr 2016. g. datos pa-
rādās nulle.

Šeit arī jāpiemin lasītājiem, ka 
StatCan brīdina savā mājas lapā, ka, 
lai gan tautas skaitīšanā mēģina veikt 
precīzus rezultātus, ar tik lieliem datu 
skaitļiem ir iespējams, ka daži indivīdi 
netiks ieskaitīti un daži tiks pārskaitī-
ti. Lai pasargātu indivīdu datus, izla-
ses veidā dati tiek noapaļoti. Toties, ja 
saskaita individuālos datus, tad sum-
mas varbūt nav salīdzināmas ar kop-
summu.

2016. g. tautas skaitīšanas rezultā-
ti liecina, ka 21,1% (apm. 7,3 miljonu 
cilvēku) no Kanādas iedzīvotājiem 
runā imigrantu valodu kā mājas va-
lodu. Apmēram 75,5% imigrantu mā-
tes valodu runātāji dzīvoja Kanādas 
sešās lielākās metropolēs: Montreālā, 
OtavāGatineau, Toronto, Kalgarijā, 
Edmontonā un Vankuverā. Latviešu 
valodas runātāji arī pārsvarā atrodas 
šajās pilsētās, kā arī citās Kanādas 
lielpilsētās.
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Turpinot savu 30. ju-
bilejas sezonu, Jauniešu 
koris BALSIS jau septīto 
reizi augusta beigās do-
sies ceļā pa Daugavu, lai 
noslēgtu 2011. gadā sāk-
to koncertsēriju Dauga-
vas BALSIS. Koncertsē-

rijas mērķis ir vairāku gadu laikā ar 
plostiem, liellaivām vai citiem ūdens 
transporta līdzekļiem izbraukt visu 
Daugavu Latvijas teritorijā, sniedzot 
bezmaksas koncertus tuvākajos diev-
namos, kultūras namos, skolās, estrā-
dēs u.c. Līdz šim koris sniedzis jau 49 
koncertus abos Daugavas krastos.

Šogad no 24. līdz 27. augustam kori 
varēs sastapt, veicot noslēdzošo kon-
certsērijas posmu Ogre – Rīga, kopumā 
sniedzot 14 koncertus. Koncertsērija tiks 
atklāta 24. augustā ar koncertu Ogres 
Ev.  lut. baznīcā. Tā atrodas pie Ogres 
upes, netālu no peldošās skatuves, kur 
noslēdzās Daugavas BALSIS 2016. Ce-
turtdienas otrais koncerts notiks leģen-
dām apvītajā Sv. Meinarda salā Ikšķilē 
(augsta ūdens līmeņa gadījumā koncerts 
jaunatklātajā Ozoliņa skvērā). Īpašas sa-
jūtas sniegs koncerts Dzīvības dziesmas 
Nāves salā, uz kuru no abiem krastiem 
aicinām doties ar savām laivām. Ierobe-
žotam klausītāju skaitam tiks nodrošinā-
ta pārcelšana no atpūtas vietas Ķīķerīši.

Piektdien, 25.  augustā pirmais 
koncerts būs pie Lejas  ezera  Daug-
malē. Koncerts ilgs vien 15 min. un 
būs eksperimentāls. Koris dziedās, 
tam apstājies apkārt, un diriģents būs 
uz laipas. Vēlāk abus Daugavas kras-
tus savienos koncerts Sasaukšanās di-
vās daļās. Kreisajā krastā Daugmales 
pilskalnā korim pievienosies Daugma-
les folkloras kopa, bet labajā krastā pie 
Daugavas lībiešu vadoņa Ako piemi-
ņas zīmes Salaspilī – koris Lōja.

Sestdienas, 26. augusta rīts iesāk-

sies kormūzikai 
neierastā vietā – 
plkst.11.00 koncerts 
Pacelies augstāk 
pie Rīgas  Radio 
un  televīzijas  tor-
ņa  Zaķusalā. Va-
karpusē Arkādi-
jas  parka bijušajā 
estrādē pēc ilga 
pārtraukuma atkal 
skanēs Dziesmu 
svētku dziesmas. 
Viena no kora mī-
ļākajām tradīcijām 
Daugavas BALSIS ietvaros ir vēlā va-
kara koncerts, kas zudina robežu starp 
kori un klausītāju – šādas sajūtas varēs 
noķert koncertā Vakars pie Smiļģa – Ed-
uarda Smiļģa Teātra muzeja dārzā.

27. augusta svētdienas rīts sāk-
sies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
un turpināsies ar koncertu RKTMC 
Mazā Ģilde, kas ir BALSIS mājvieta. 
Lai septiņu gadu ilgās koncertsērijas 
mērķis būtu sasniegts pilnībā, līdz ar 
Daugavu jādodas arī tālāk! BALSIS 
kāps uz Tallink kuģa Isabelle, iepeldēs 
starptautiskos ūdeņos un dosies apcie-
mot aizjūras kaimiņvalsts Zviedrijas 
galvaspilsētu Stokholmu, kur kopā ar 
Stokholmas latviešu kori sniegs kon-
certu prestižajā Eric Ericsonhallen 
koncertzālē (ericericsonhallen.se).

Visas koncertsērijas Daugavas 
BALSIS noslēdzošais koncerts notiks 
uz Tallink kuģa, šoreiz Romantika, 
29. augustā.

Kā jau ierasts, katram koncertam ir 
īpaši piemeklēta unikāla programma. 
Koncerti Latvijā bez maksas, pateicoties 
novadiem, draudzēm un labiem ļaudīm!

„Daugavas BALSIS“ skanēs:
Ceturtdien,  24.  augustā, 

plkst.12.00 Ogres Evaņģēliski luteris-

kajā baznīcā; plkst.17.00 Svētā Mei-
narda salā Ikšķilē (augsta ūdens līmeņa 
gadījumā Ozoliņa skvērā); plkst. 20.00 
DZĪVĪBAS DZIESMAS Nāves salā.

Piektdien, 25. augustā, plkst.15.00 
LEJAS EZERA BALSIS Daugma-
lē (īskoncerts 15 min, 56°47’03.5“N 
24°26’36.6“E); plkst.19.00 SASAUK-
ŠANĀS Nr.1 ar Daugmales folkloras 
kopu Daugmales pilskalnā; plkst. 20.00 
SASAUKŠANĀS Nr.2 ar Salaspils kori 
„Lōja“ pie Ako pieminekļa Salaspilī.

Sestdien,  26.  augustā,  plkst.11.00 
PACELIES AUGSTĀK Latvijas Radio 
un televīzijas tornī Zaķusalā; plkst.18.00 
SVĒTKI! Arkādija parka estrādē; 
plkst.21.00 VAKARS PIE SMIĻĢA 
Eduarda Smiļģa Teātra muzeja dārzā.

Svētdien, 27. augustā, plkst.11.00 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā; 
plkst.14.00 BALSIS Mazajā ģildē; 
plkst.20.00 Tallink prāmī „Isabelle“.

Pirmdien,  28.  augustā, 
plkst. 19.00 LATVJU BALSIS Stok-
holmā, Eric Ericsonhallen.

Otrdien, 29. augustā, plkst. 20.00 
Tallink prāmī Romantika.

Uz tikšanos pie Daugavas augustā!
Ints Teterovskis

Jauniešu kora BALSIS 
mākslinieciskais vadītājs

„Daugavas BALSIS“ 
Jauniešu kora BALSIS koncertsērijas noslēgums

Jauniešu koris „Balsis“ Ogrē 2016. gadā.
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Toronto, Hamiltona un 
Vankuvera vislatviskākās 
Kanādas pilsētas

Top 10 pilsētas/rajoni Kanādā, kur 
ir latviešu valodas runātāji (iekavās 
2011.g. dati): 1. Toronto: 2 350 (2 830), 
2. Hamiltona: 390 (485), 3. Vankuve-
ra: 335 (375); 4. OtavaGatineau: 285 
(305), 5. Montreāla: 245 (285), 6. Kal-
garija: 195 (155); 7. Edmontona: 160 
(125); 8. St. CatharinesNiagara: 115 
(120); 9. Londona: 90 (110); 10. Oša-
va: 70 (75). Citās pilsētās ar skaitļiem 
>25 (no austrumiem uz rietumiem): 
Halifaksa: 25 (30), Kingstona: 25 (25), 
Peterborough: 25 (20), Barrie: 65 (85), 
Gvelfa: 40 (45), Sadberija: 30 (40), Vi-

nipega: 50 (75), Regina: 25 (10), Sa-
skatūna: 50 (40), Viktorija: 55 (70).

Galvenās pilsētas ar lielāko latvis-
ki runājošo skaitu ir tās, kur latviešu 
sabiedrības radās no iebraucējiem pēc 
Otrā pasaules kara. Procentuāli dau-
dzās šajās pilsētās un provincēs vecuma 
grupas 6574 un 75+ gadi ir vislielākās, 
kas ir uzrādījuši, ka runā latviešu va-
lodu kā mātes valodu. Diemžēl, mūsu 
vecākā paaudze aiziet mūžībā, un tā arī 
dilst runātāju skaits. Tādās provincēs 
kā Albertā un Saskatčevanā latviski 
runājošie procentuāli ir jaunāki (piem. 
2544 un 4565 vecumu grupās). Šeit va-
rētu secināt, ka runātāju sastāvā ir gan 
no Latvijas nesen iebraukuši, kā arī tie, 
kuri vai nu jau dzīvoja tur uz vietas, vai 
arī Kanādā dzimušie latviešu valodas 
runātāji, kuri ir pārcēlušies uz šīm pro-
vincēm (piem., darba vai ģimenes dēļ).

Latviešu organizācijām Kanādā šie 
valodas dati ir īpaši svarīgi, jo tie var 
ļoti noderēt, plānojot nākotnes darbī-
bu. Arī derētu sīkāk izpētīt un analizēt 
datus, jo daudz vēl ir smeļams no Stat-
Can datu bāzes. Gaidīsim arī tautas 
skaitīšanas rezultātus, kas tiks publi-
cēti 25. oktobrī sakarā ar Immigration 
and ethnocultural diversity (Imigrāci-
ja un etnokultūru daudzveidība), kur 
uzzināsim vēl par latviešiem Kanādā.

Piezīme: Dati ņemti no: Statistics 
Canada 2011 Census of Canada, Cata-
logue no. 98314XCB2011017; Statistics 
Canada 2016 Census of Canada, Ca-
talogue no. 98400X2016061, Statistics 
Canada – „The Daily“ (Aug. 2, 2017).

Astrīde Sīle
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā 
„Latvija Amerikā“

Latviešu valoda Kanādā...
Turpinājums no 7. lpp.
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Šoreiz Minsterē 23. 
un  24.  septembrī būs 
iespēja tikties ar seno 
ādas apavu darināšanas 
meistari Agritu  Krie-
viņu*. Kopā darināsim 
arheoloģiskā tērpa ādas 

zābaciņus un/vai pastalas.
Tā kā ādas zābaciņu sagataves pro-

cesā (meistare veiks jau Latvijā) nepie-
ciešami noteikti mēri, lūdzu, rakstiet 
man, ja vēlaties gatavot šos apavus; 
nosūtīšu informācijas lapu ar nepiecie-

šamajiem mēriem. Ja vēlaties gatavot 
tikai pastalas, arī lūgums pieteikties 
laikus, lai varētu sagatavot nepiecieša-
mo materiāla daudzumu. Pieteikšanās 
praktiskajām nodarbēm obligāta līdz 
31. augustam.

Maksa par materiālu saviem apa-
viem jāsedz būs katram dalībniekam 
pašam: € 25,- ādas materiāls zābaciņu 
darināšanai un € 12,- līdz € 15; – ādas 
materiāls pastalām.

Inga Pētersone
https://tautasterps.wordpress.com/

* Agrita Krieviņa ir pazīstama un 
pieredzējusi ādas apstrādes meista-
re un pētniece, kas studējusi senos 
amatniecības paņēmienus, lai radī-
tu autentiskus apavus. Ar viduslaiku 
ādas apavu Latvijā atdarināšanu un 
pētniecību meistare nodarbojas jau 
no 1996. gada. Projektu „Ceļā uz savu 
tautastērpu“ atbalsta Valsts kultūr-
kapitāla fonds, Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs, Latviešu Centrs Mins-
terē.

Apgāds Jumava sadarbībā ar 
Imanta Ziedoņa fondu Viegli laidis 
klajā Imanta Ziedoņa grāmatu Krāsai-
nas pasakas angļu valodā, ko tulkojusi 
Ieva Lešinska. Imanta Ziedoņa Krā-
sainas pasakas ir 11 pasaku izlase, kas 
paredzēta gan bērniem, gan pieaugu-
šajiem. Grāmatas vizuālo noformēju-
mu veidojuši Latvijas Mākslas akadē-
mijas pasniedzēji un studenti profesora 
Aleksandra Naumova vadībā.

Imanta Ziedoņa Krāsainas pasa-
kas kopš pirmpublicējuma 1973. gadā 
ir pieredzējušas vairāk nekā 10 dažā-
dus izdevumus latviešu valodā, kā arī 
vairākās svešvalodās, ieskaitot vācu, 
krievu, franču un bulgāru. Krāsainas 
pasakas ir kā aizraujoša ekskursija, 
kas iepazīstina lasītāju ar sirreālu un 
brīnišķīgu krāsu pasauli.

Pasakas tulkojusi pieredzējusī 
tulkotāja Ieva Lešinska, kura par šo 
darbu saka: „Tāpat kā daudzi citi, 
kas sasniedza pilngadību septiņdes-
mitajos gados, varu teikt, ka mana 
jaunība lielā mērā „pagāja Ziedonī“. 
Proti, Imants Ziedonis ar savu dzeju, 
epifānijām, dokumentālo prozu – un, 
protams, pasakām – bija tas, kuru 
lasīja ar interesi un prieku – par to, 
kas un kā pateikts, bet arī par to, kas 
paslēpts zemtekstos. Skaidrs, ka zem-
tekstus mūsdienās vairs meklēs tikai 
vēsturisko nianšu pazinēji, taču tulko-
jot pavisam ignorēt tos arī nevar – ir 

jārada vismaz nojauta, ka varbūt viss 
nav gluži tik vienkārši, kā izskatās pir-
majā acu uzmetienā – vai Kurmis ir ti-
kai Kurmis? Kāpēc svarīgs ir Raibais 
(ar kuru nudien gāja raibi, jo angliski 
gan pastāv dažādi raibuma paveidi, 
bet raibumu apkopojoša vārda nav)? 
No otras puses, tāds angliski laso-
šais, kuram rūp vides lietas, pavisam 
noteikti sapratīs, kāpēc pilsētā jālaiž 
mežs. Ceru, ka arī tad, ja nenolasīsies 
viss, kas pasakās ietverts, vismaz zie-
doniskais vieglums un rotaļīgums būs 
jūtams – ja vien man izdevies to pār-
raidīt pāri laika un valodu plaisai.“

Visas 11 pasakas pirmo reizi ilus-
trējuši Latvijas Mākslas akadēmijas 
mācībspēki un studenti, katrs izvēlo-
ties savu krāsu: Anita Rupeika Bal-
to pasaku, Laura Krūmiņa Dzelteno 
pasaku, Dārta Stafecka Brūno pasa-
ku, Vivianna Mara Staņislavska Zilo 
pasaku, Elīna Ģībiete Melno pasaku, 
Lote Vilma Vītiņa Sarkano pasaku, 
profesors Kristaps Zariņš Violeto pa-
saku, profesors Aleksandrs Naumovs 
Zaļo pasaku, Zane Zlemša Pelēko pa-
saku, Dina Danosa un Rebeka Luko-
šus Dzintara pasaku.

Latvijas Mākslas akadēmijas pro-
fesors Aleksejs Naumovs par šo sa-
darbību saka: „Pasakas nav tik viegli 
ilustrējamas, tādēļ Imanta Ziedoņa 
krāsaino pasaku ilustrāciju veidoša-
nas process bija ļoti radošs. Grāma-

tas ilustrācijām centāmies pievienot 
šī laikmeta smeķi. Katras ilustrācijas 
autoram bija iespēja parādīt savu krā-
su, bet raibā pasaka apvienoja visus 
kopā. Domāju, ka mums ir sanākušas 
ģeniālas Imanta Ziedoņa krāsaino pa-
saku ilustrācijas.“

Grāmatu Colorful Tales iespējams 
iegādāties visas Latvijas grāmatnīcās 
un interneta grāmatu tirgotavās.

Grāmatu izdod apgāds Jumava sa-
darbībā ar Imanta Ziedoņa fondu Vieg-
li ar Eiropas Savienības programmas 
Radošā Eiropa atbalstu.

Kristīne Tjarve
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli“ 

Komunikācijas projektu vadītāja

Sertifi cēta Austrālijas vīzu speciāliste
Solvita Adamoviča (MARN:1575233) 

Kontakti:
M: 0416 359 950 (zvaniem Austrālijā)
E: info@seloniamigration.com.au

Imanta Ziedoņa grāmata „Krāsainas pasakas“
Izdota angļu valodā

Grāmatas „Colorful Tales“ vāks.

Turpinām iepazīt senos arodus un darināt savu tautastērpu
Projekta „Ceļā uz savu tautastērpu“ 4. daļa veltīta seno apavu darināšanai
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It kā katram būtu savas dīvainības. Man 
arī tādas ir. Astoto gadu katru rītu fotogra-
fēju saullēktu – pusgadu pie jūras, pusgadu 
pie upes. Jūrai tiek tas siltā laika periods. 
Atceros, kā jaunībā vienmēr kāvos ar miegu, 
un atceros, kā māte man teica, tak uzcelies 
un aizej paskaties saullēktu, tu tik daudz ko 

palaid garām. Tikai tad, kad mātes sen jau vairs nebija šai-
saulē, vienu vakaru nolēmu – rīt iešu.

Tā nu es eju, nekādu problēmu ar celšanos; Jāņu laiks 
tāds mazliet grūtāks ir, jo jāceļas trijos un pusstunda līdz 
jūrai. Saullēktā mani interesē pārmaiņu process stundas 
garumā. Nekad nevari zināt, vai krāsas ies košumā,vai bā-
lumā. Bet tas, kad redzi, kā top gaisma un atnāk diena, tas 
ir fascinējoši. Pa šiem gadiem ir redzēti daži izcili debesu 
brīnumi, bet vienmēr tu topi mundrs, jo saules dotā ener-
ģija ir milzīga.

Agrajos rītos es praktiski pludmalē esmu viena, t.i., 
nav cilvēku, toties dzīvā radība ir sastopama – bebri, 
roņi, lapsas, kaķi, stirnas, aļņi, mežacūkas un, protams, 
putni – kaijas, vārnas, baltie gārņi un zivju gārņi, dažā-
das pīles un gulbji, pavasaros un rudeņos – pārceļotāji 
putni.

Pēdējā laikā ir nostabilizējusies pludmales sakopša-
nas kārtība. Ik pa laikam sastopu zvejniekus. Ar dažiem 
esmu iepazinusies, daži vairs nav redzēti, bet pašos Kau-
guros ne sezonas laikā ir noenkurota balta laiva. Diemžēl 
vasaras periodā laivu nevar atstāt jūrā pie krasta, jo ir tak 
daži ļoti šmucīgi cilvēki, kas piegāna visu. Ar balto lai-
vu jūrā dodas trīs vīri, visi reizē ļoti reti. Man ļoti patīk 
ar viņiem aprunāties, jo viņi nekad nevaid par sliktiem 
laikiem un nekad nesaka, ka nav zivju – man pietiek, tā 
viņi atbild.

Esmu daudz fotografējusi laivu pie krasta un arī selgā 
krāsainajos saullēkta ūdeņos. Ziemā, kad jūra bija aizsalu-
si tik mazu gabaliņu no krasta, zvejniekiem bija jāpieliek 
milzīgas pūles, lai pārdabūtu laivu pāri sasalušajiem viļ-
ņiem. Vienā reizē atdevu viņiem bildes, ko sabildēju vairā-
ku gadu garumā un sarunāju, ka vasarā viņi mani paņems 
līdzi jūrā, bet, protams, rāmā laikā, kad jūra ir kā dīķis, jo 
es esmu bailīga un peldēt neprotu, respektīvi, – ūdens ir 
slapjš.

Tā nu tāda reize sanāca 23. jūnijā. Saule jau bija uzlē-
kusi, man uzvilka lielu oranžu jūras glābšanas vesti, laivu 
pievilka pavisam pie krasta, lai es savos gumijas zābakos 
varētu iekāpt tajā. Sēdēju diezgan stīva laivas viducī un 
skatījos uz svešādo krastu. Pirmo reizi mūžā redzēju, kā 
velk tīklus un kā spirinās zivis, un kā zvejnieki sagaida kat-
ru zivtiņu. Toreiz bija pārsvarā asari, vimbas un raudas, arī 
kāds importa grundulis. Asari bija paredzēti kūpināšanai; 
Jāņi tak klāt.

Te varētu stāstīt un stāstīt par skaistajiem skatiem. Man 
apsolīja paņemt līdzi arī tālajā zvejā, kad laiva no krasta 
nav redzama, bet šopavasar tas nesanāca, jo jūra jau lielā-
koties viļņojas.

Kādu mēnesi 
zvejniekus nere-
dzēju, jo viņi iet 
jūrā pēc saullēk-
ta, kad es jau eju 
prom. Bet vakar 
nejauši aizkavē-
jos, un mēs sa-
tikāmies, un šo-
dien, 12. augustā, 
es atkal tiku pie 
tīklu vilkšanas. 
Protams, ar pie-
dzīvojumiem, jo 

bez tiem es neiztieku. Bridu uz laivu basām kājām un, kāp-
jot pāri bortam, kā nu tur bija, kā ne, viena kāja smiltīs 
paslīdēja, un es atmuguriski iegāzos ūdenī ar visu mugur-
somu un fotosomu. Mani gan tūlīt uzrāva augšā, sauss bija 
tikai labais plecs, un no manis straumēm tecēja ūdens; bija 
smieklīgi kā filmā. Nospriedu, ka tomēr arī slapja brauk-
šu, jo bija ļoti silts un vēja nebija. Laivā no manis satecēja 
pamatīga peļķe. Šoreiz tīklos bija butes, tikai dažas vim-
bas, viena medūza un viens balasta ūdeņos ievestais Ķīnas 
krabis.

Bija stipri apmācies un bija skaidrs, ka būs lietus. Vēlāk, 
dienā, Latvijai pāri gāja negaiss ar pamatīgu lietu un milzī-
giem krusas graudiem. Gan jau vēl līdz rudenim kādu rītu 
skatīšu Kauguru piekrasti no jūras puses.

Jums, lasītāji, iesaku noteikti pavērot saullēktu, nemaz 
nevajag jūru, jo skaisti skati ir arī tad, kad saule izkāpj no 
meža.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Rītausmas milzu spēks
Saullēkti jūrā caur zvejas tīkla aci

Jūrā.
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Melburnas Latviešu ciemam ir jābūt 
Stāstu segā! Bet ko tajā attēlot? Tad, apsprie-
žoties tika nolemts, ka tā būs Ciema ieeja ar 
unikālajiem Jumja zīmes veidojumiem uz 
jumta.

Aplūkojot izvēlēto ainavu, sapratām, ka 
pietrūkst skaisti plīvojoši karogi, un šādas 

bildes ciema arhīvā nav!
Bet, tā kā šogad ziema ir saulaina, tad izdevās noķert 

dienu, kad bija zilas debesis ar baltiem mākoņiem, brāzmai-
nu vēju un sauli! Ātri uzvilkām mastos karogus un izdevās 
skaista bilde, kuru uzlikt uz tautiskas lina segas, un, pievie-
nojot Latviešu ciema logotipu, skaists, stāstošs kvadrātiņš.

Lai izveidotā kompozīcija būtu izturīga, tā tika uzdru-
kāta uz audekla un nu ceļos uz Latvijas Nacionālo bibliotē-
ku! Meklējiet mūs stāstu segā Latvijā!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Svētdien,  6.  augustā, Dzintaru 
koncertzālē ar krāšņu koncertu izska-
nēja 18. Starptautiskais baleta festi-
vāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Savā 
pilngadībā festivāls priecēja ar izcilu 
spāņu, kanādiešu, armēņu un kazahu 
mākslinieku sniegumu, kā arī iepazīsti-
nās ar Latvijas horeogrāfu jaunākajām 
idejām un dejotāju sasniegumiem kla-
sisku lomu interpretācijā.

Pirmo reizi Latvijas skatītājiem 
bija iespēja redzēt duetus no pasaulsla-
veno horeogrāfu Džona Noimaijera un 
Džoba Kranko darbiem Oņegins un 
Otello, Štutgartes baleta vadošo solis-
tu – Alīsijas Amatrieinas un Džeisona 
Reilija izpildījumā. Hamburgas baletu 
pārstāvēja katalāņu izcelsmes vadošais 
solists Alekss Martinezs, bet virtuo-
zās tehnikas cienītāju nedalītu atzinī-
bu guva armēnis Avetiks Karapetjans, 
kurš Jūrmalā dejoja pārī ar Elinu Ka-
malovu no Marijas teātra. Dienvidnie-
cisko temperamentu koncertā nodro-
šināja vadošo baleta solistu pāris no 
Astanas Valsts operas un baleta teāt-
ra – kazahstānieši Bahtijars Adamzans 
un Madina Basbajeva.

Koncertā varējām baudīt arī Lat-
vijas Nacionālā baleta solistu Jolantas 

Lubejas, Jūlijas Braueres, Artura So-
kolova, Raimonda Martinova, Antona 
Freimaņa, Kārļa Cīruļa un Germana 
Ševčenko sniegumu, kuri kopā ar kor-
debaletu izpildīja fragmentus no baleta 
Korsārs un jaunākā sezonas iestudēju-
ma Pie zilās Donavas. Savukārt horeo-
grāfi Raimonds Martinovs un Antons 
Freimanis publikas ievērībai rādīja sa-
vus jaunākos darbus.

Pateicoties festivāla ilggadējā va-

dītāja un dvēseles – Latvijas Nacio-
nālā baleta mākslinieciskā vadītāja 
Aivara Leimaņa – aizrautībai un baleta 
mākslas mīlestībai, festivāls jau astoņ-
padsmit gadus aug un pilnveidojas, 
sagādājot tradicionālos baleta svētkus 
Latvijas iedzīvotājiem un Jūrmalas 
viesiem.

Mārtiņš Pučka
Dzintaru koncertzāles 

sabiedrisko attiecību vadītājs

„Baleta zvaigznes Jūrmalā“
Dzintaru koncertzālē izskanēja 18. starptautiskais baleta festivāls

„Baleta zvaigznes Jūrmalā“.
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Meklējiet mūs „Stāstu segā“!
Melburnas Latviešu ciems arī piedalās

Melburnas Latviešu ciema devums „Stāstu segai“.

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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Savam mūža vakaram tuvojoties, 
es bieži domāju, kas es īsti savā dzī-
vē esmu bijis – aktieris, rakstnieks, 
humorists, dramaturgs, kultūrvēstur-
nieks, žurnālists, publicists? Kas?

Es esmu nācis pie atziņas, ka mani 
vislabāk apraksta angļu termins story 
teller – stāstītājs vai stāstnieks. Tā manus 
literāros darbus ir komentējuši redaktori 
un lasītāji. Es esmu arī izglītojies aktieru 
mākslā ar vairāk nekā 40 gadu skatuves 
pieredzi, 12 lugu un humoristisku uzve-
dumu, 2 TV lugu autors. Esmu uz pasū-
tījumu rakstījis humoristiskus uzvedu-
mus 3 PBLA Dziesmu svētkiem, lugas 
un humoristiskus uzvedumus Amerikas 
Rietumkrasta dziesmu svētkiem Port-
landē, DV dienām Anglijā un divām 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienām. 
Mana luga Ir akmeņi raud ir obligātā la-
sāmviela Baltu filologiem Latvijas Uni-
versitātē un kultūrvēsture Dziesmai vie-
ni gala nava ir uzņemta ASV Kongresa 
bibliotēkā, kurā latviešu grāmatu ir ļoti, 
ļoti maz. Bez tās man ir vēl 7 grāmatas 
latviešu un 1 angļu valodā.

Par nopelniem Latvijas valsts labā 
es esmu saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni 
virsnieka pakāpē. Tā rakstīts citācijā.

Šis un tas no manas dzīves ir pa 
lielākai daļai jau kaut kur publicēts, un 
notikumi nesekos hronoloģiskā kārtībā.

Foto attēls ir no A. Tomašuna albu-
ma. Vieta – Mazsalacas 3x3 nometne 
2017. gada jūlijā.

Varbūt uz redzēšanos?
Laime – dzinējrats un irklis,
Laime – moments dzīvei vilts,
Laime – versti garš ik mirklis,
Laime – tēvuzemes smilts.
Laime – selgā kuģa bura,
Laime – acumirklīgs māns,
Laime – meitene uz stūra,
Laime – ceptas vistas sāns.
Laime – aizdzijusi brūce,
Laime – dzīves mirklis rets,
Pasmaidīt un atcerēties
Tad, kad būsi sirms un vecs.
 (Ieraksts albumā)

* * *
Ir pirmdiena, 6. septembra, pēcpus-

diena, 1993. gads. Rīgā pie Dailes teātra 
gaida autobusiņš, lai vestu Garīgā teāt-
ra ļaudis uz Aglonu sagaidīt Romas pā-
vestu. Mana vienīgā saite ar šo sabied-
rību ir Jānis Skanis. Man nav nekādu 
pienākumu. Ja būs jāpalīdz ar suflēšanu 
vai kādu tehnisko darbiņu, palīdzēšu un, 
cik vien iespējams, mēģināšu nemaisī-
ties pa kājām. Šī būs Garīgā teātra pir-
mā uzstāšanās. Patiesībā, tas nemaz nav 
teātris vārda pilnā nozīmē, tikai direk-
trises Terēzijas Ērkšķes iecere. Tekstu 
rakstījusi Anna Rancāne, mūziku dos 
Juris Kulakovs, kurš mums jāpaņem pa 
ceļam Līvānos. Gabals saucas Latviešu 
tautas vēsturiskajā rožu kronī – atskats 
uz 800 gadu ilgo kristietības laiku Lat-

vijā. Režiju ir uzņē-
mies Jānis Kaijaks.

Pirmais mēģi-
nājums būs šova-
kar Aglonā, kur 
mūs gaidīs abas 
daugavpilietes – 
Inese Laizāne un 
Agita Gruntmane. 
Bet vispirms jāpa-
ņem Jānis Streičs, 
kas tikai pirms 
stundas ielidojis no 
Gotlandes. Tas nav 
viegls uzdevums: 
mēs gaidām Jāni 
pie viņa dzīvokļa, 
bet Jānis mūs gaida Kr. Valdemāra 
ielā. Beidzot satiekamies un braucam. 
Līst, – paldies Dievam, ne ilgu laiku. 
Plkst. 20.00 mēs esam Aglonā.

Varbūt, daži vārdi par Aglonas 
vēsturi būs vietā. Nav Latvijā tāda no-
vada, kur būtu sakoncentrēti vienuviet 
tik daudz pilskalnu kā Aglonā. Ap cen-
trālo Madelāna pilskalnu 15 km rādiu-
sā virknējas veseli septiņpadsmit. Ap 
1700. gadu dominikāņi baznīcas un 
klostera celšanai bija izvēlējušies kādu 
kalniņu egļu mežā starp Cirīša un Eg-
les ezeriem. No šī egļu meža Aglona 
dabūjusi savu vārdu (aglojs, aglaine).

Kādēļ tieši šajā vientuļajā vietā? Ir 
divas versijas: iespējams, ka tur varētu 
būt bijusi kāda sena letgaļu upuru vieta. 
Tādās vietās ar gudru ziņu misionāri ir 
cēluši savas baznīcas. Domā, ka Aglo-
nā būtu nogalināts un apbedīts Lietuvas 
karalis Mindaugs un viņa divi dēli. Tādu 
varbūtību pielaiž arī Lietuvas vēsturnie-
ki. 1618. gadā kāda sagrauta torņa dru-
pās atrasta stipri bojāta marmora plāk-
sne ar uzrakstu latiņu valodā, ka šajā 
vietā atdusas Mindauga mirstīgās atlie-
kas. Šo versiju apstiprina arī veci aglo-
niešu nostāsti, ka pie Aglonas kapiem 
senāk bijušas kāda veca torņa atliekas, 
ko saukuši par karaļa torni, acīmredzot, 
daļa no kādas baznīcas. Tādā gadījumā 
jau pirms dominikāņu atnākšanas tur 
varēja būt bijusi kāda baznīciņa.

1768. gadā koka baznīca nodeg, un 
tās vietā uzceļ jaunu, šoreiz no mūra 
un tuvāk Egles ezeram.

* * *
Es neesmu bijis Aglonā 12 mēne-

šus. Pa šo laiku ir notikušas pavisam 
neticamas lietas, kaut arī darbi paveikti 
tikai 90% apmērā. Vecā mūra sēta ap-
kārt baznīcai ir nojaukta, un sakrālais 
laukums paplašināts līdz kapsētai un 
lielceļam. Nocirsti koki bazilikas priek-
šā, tāpat nojauktas dzīvojamās mājas, 
Preiļu-Krāslavas šoseja pārcelta vairāk 
uz dienvidiem. Katoļu baznīca Aglonā 
ir atguvusi seno dominikāņu kloste-
ri, kurā tagad mīt mūķenes un atrodas 
saimniecības ēkas. Pie baznīcas prezbi-

tērijas daļas izveidota piebūve, lai svēt-
ceļniekiem būtu vieglāka pieeja pie Die-
vmātes altāra baznīcas pagraba telpās, 
kur senāk bija apbedītas izcilākas per-
sonas un dominikāņu tēvi, tagad ierīko-
ta plašāka telpa dievkalpojumiem. Prez-
bitērijas daļā nišā novietotas pārbedītā 
kardināla Vaivoda mirstīgās atliekas.

Nāk prātā mana pēdējā vizīte Aglo-
nā, kad es kā piektais ritenis, pateicoties 
Jānim Žugovam, biju pieklīdis arhibīs-
kapa, metropolīta Jāņa Pujāta svītai. Ie-
gājis bazilikas pagrabā kopā ar garīdz-
niekiem, es tikai pēc laiciņa attapos, 
ka man visapkārt ir gan izrakti, gan 
pusrakti mirušie, ko sausā grants bija 
pavisam labi saglabājusi. (Kapus aplau-
pījušas komunistu bandas 1919. gadā.) 
Pēkšņi es konstatēju, ka stāvu vienam 
mirušam uz galvas. Vāka vietā bija 
tikai pāris dēlīši. Kaktā bija sakrauti 
galvas kausi un kauli. Interesanti bija 
klausīties, kā notikušas pārbedīšanas lī-
dzīgos gadījumos, bet nedomāju, ka šīs 
sarunas bija domātas publikācijai.

Baznīcas priekšā pie ieejas izveidots 
paaugstinājums, uz kura notiks 9. sep-
tembra dievkalpojums. Kokā griezto 
altāri sedz ozolkoka baldahīns uz 4 ko-
lonām, kas man liekas futūrisks un gai-
sīgs, it kā tas varētu kuru katru mirkli 
aizlidot, atstājot altāri elementu varā.

Jā, Aglona tagad ir vērienīga daļa 
no pasaules kristietības svētumiem. 
„Tā ir mūsu Čenstohova, mūsu Fati-
ma, Lurda,“ raksta Latgales Laiks.

Ir jau krēsla, bet darbi vēl rit pil-
nā sparā. Tiek līdzināta zeme, stādītas 
puķes, berzts un tīrīts. Brīvprātīgie 
strādā blakus džinās tērptām klostera 
māsām.

Mūs pabaro kopvirtuvē – mazā tel-
pā ar centrā kopā sastumtiem galdiem. 
Ēdiens vienkāršs – šķīvis no tā un šķī-
vis no tā, krūze tējas un, paldies Die-
vam, paldies devējam. Nākamie ēdāji! 
Mēs apskatām izrādes vietu – āra altā-
ra telpu. Laiks ir vējains, slapjš, auksts 
un nemīlīgs.

Jānis Kaijaks stāsta, ka izdevies at-

Šis un tas no manas dzīves (1)
Labas dienas, labi ļaudis!

 
Turpinājums 13. lpp.

Uldis Siliņš Mazsalacas 3x3 nometnē 2017. gada jūlijā.
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Pieminēsim, atcerēsimies un godināsim!
LNAK aicina atbalstīt komunisma upuriem veltītā pieminekļa Otavā celtniecību

rast uzvedumam lielisku vecmāmiņu, 
vārdā Veroniku, kas te esot dzīvs baz-
nīcas suvenīrs. Neskatoties uz saviem 
pāri par 80 gadiem, viņa ejot kā pulks-
tenis un rekorda laikā bez grūtībām 
varot tikt augšā un lejā pa altāra kāp-
nēm. Skatoties uz pamatīgo kāpienu, 
jāatzīst, ka Veronika nav no parastajām 
vecmāmiņām ar dūrējiem krustos un 
lauzējiem citās vietās. Ar vecmāmiņu 
un mazmeitiņu Sigitu, kas arī ir viena 
no vietējām aktrisēm, mēs tiksimies rīt.

* * *
Braucam pie Janīnas Streiķes – 

zemnieces un reizē Aglonas Kultūras 
nama direktores. Mēs esam liels bars, 
bet man šķiet, ja arī būtu divreiz lielāks, 
viņa mūs izguldinātu acis nepamirkšķi-
nājusi. Pirmais lasīšanas mēģinājums 
liecina, ka ar Rožu kroni būs problēmas. 
Gabals ir daudz par garu. Interesanti arī 
vērot, kā ansamblī izvirzās dominējošās 
personas. (Viens no tādiem ir Streiča Jā-
nis, un, vai nu mīļā miera labad vai citu 
iemeslu dēļ, Kaijaks vienmēr piekāpjas.)

Mēs tiekam sadalīti pa istabām. Te-
rēzijai – gulta priekšnamā, Ventai Ve-
cumniecei – gulta ēdamistabā, mēs ar 
Streiču katrs savā gultā bēniņu istabā, 
Inese un Agita – blakus istabā, visi pārē-
jie kā siļķes uz viesistabas grīdas. Jānis 
ir labs, konstants krācējs, gan ne manā 
klasē. Viņam pietrūkst eksplozīvās kva-
litātes, kas spēj nocelt namam jumtu 
un reizē pamodināt pašu krācēju, kāda 
piemīt man. Jānis var zāģēt cauru nakti, 
bet pie tā pierod kā pie rudens lietus ča-
bēšanas. Kā pierādīsies, vairumam šāda 
tolerance pret krācējiem nepiemīt.

Es ilgi nevaru iemigt. Skuķi blakus 
istabā ķiķinās... Jānis uzmodies saka, ka 
viņam salstot. Es viņam ziedoju vienu 
no savām segām un – piķis ārā! – tagad 
salst man! Paldies Dievam, Jānis ceļas 
reizē ar trešajiem gaiļiem un šorīt iet sē-

ņot. Es mantoju arī viņa segas. Ap devi-
ņiem mani uzbungā Jānis Skanis: „Ce-
lies! Visi jau gatavi sēsties pie galda.“

* * *
Otrdiena,  7.  septembris. Brokas-

tis. Pārrunas. Kurš krācis, kurš nav va-
rējis gulēt, kuram salis? Varētu sākt mē-
ģinājumu, bet Streiča nav. Pazudušais 
dēls atgriežas ar pusgrozu pilnu sēnēm.

Mēģinājums notiek ēdamistabā. 
Ārā pa reizēm līņā. Braucam uz Aglonu, 
kur iepazīstamies ar rūgto dzīves īste-
nību: Garīgā teātra vēlmes un lūgumus 
rīkotāji nav ņēmuši vērā. Uzvedums 
vispār nav minēts programmā. Nekā-
das papildus gaismas nebūs, mikrofoni 
būs tad, kad tie būs. Pa radio tiek raidīta 
novecojusi un nepareiza informācija, 
ka ansamblī piedalīsies J. Paukštello un 
A. Līvmane. Tas pats lasāms presē un 
ciematā izliktajos paziņojumos. Fiasko!

Aizejam apskatīt Aglonas ciematu. 
Jaunbūvēta pasta un starptautisko tele-
fonu sakaru ēka. Pilsētas valdes namā 
būs Preses centrs un kafejnīca, kas 
darbosies 24 stundas diennaktī. Ār-
pusē tirgotāji sāk iekārtot savas būdas. 
Ceļ arī mazu viesnīcu, gan bez kādām 
cerībām, ka tā divu dienu laikā būs 
gatava. Ezermalā uzceltas teltis, kurās 
dzīvo svētceļnieki un viņu palīgi.

Ierodas Daugavpils bataljona zemes-
sargu konvojs jaunās, vieglajās mašīnās 
un transportieros. Iespaids ļoti labs.

* * *
Mēģinājums koriem notiek skolā. 

Piedalās Daugavpils sieviešu koris 
Rūta, Terēzes Brokas vadībā, un Ag-
lonas draudzes un bazilikas koris, ko 
diriģē jaunā Aglonas baznīcas ērģel-
niece, jēkabpiliete Ieva Lazdāne. Viņa 
diriģē arī Aglonas bērnu kori, kas sa-
stāv no 11 galviņām, bet tas uzstāsies 
tikai rītdienas izrādē.

Pirmo reiz skatām vaigā Aglonas 
dzīvo suvenīru – Veroniku, mazu, 
spridzīgu večiņu. Viņa ne vien runās, 

bet arī dziedās. Veronikai pie rokas 
skatuves mazmeita (dzīvē abām nekā-
das radniecības nav) – septiņgadīgā Si-
gita ar mazliet izbijušamies acīm, bet 
ar skaidru runājamo un brīnum dzidru 
dziedamo balsi. Uzvedumā no viņas 
solo dziedājuma dziesmu pārņem ko-
ris, kas ir tik aizkustinoši, ka metas 
kunkulis kaklā. Abos koros ir brīniš-
ķīgas sieviešu balsis, kas dzied eņģeļu 
mēlēm. (Mani sevišķi fascinē viens 
sievišķis, varbūt gados divdesmitos, 
diezgan mollīgu augumu. Viņa dzied 
abos koros. Kad viens koris mēģināju-
mā nodziedājis, viņa cēli soļo uz otru 
kori pretējā pusē. Viņas gaita liecina, 
ka viņa apzinās savu svarīgumu (es te 
nerunāju par dzīvsvaru) un vērtību.

Es mēģinu starpbrīdī Sigitu intervēt, 
bet viņa atsakās. Es viņu nevaru nopirkt 
pat ar banānu. Viņa man ļoti pieklājīgi 
liek saprast, ka es to varu ēst pats. Vis-
maz viens cilvēks Aglonā ir nepieku-
kuļojams. (Man ar tiem banāniem ne-
veicās. Biju nopircis banānus, ko varēja 
dabūt turpat uz vietas, un domāju pacie-
nāt Terēzi Broku. Es biju iedomājies, ka 
banāni Latvijā ir kas eksotisks. Kā es 
varēju zināt, ka viņai banāni negaršo?)

* * *
Uzvedums ilgst vairāk nekā divas 

stundas. Skaidrs, ka būs nepieciešams 
ķirurga skalpelis. Tā arī notiek. Ar 
Annas Rancānes uzticības personas 
Martas svētību Rožu kronis tiek sa-
svītrots lupatlēveros.

Vakarā ejam uz mums speciāli 
kurināto publisko pirti. Gara meša-
na. Bērzu pirtsslotas. Brīnišķīgi! De-
besis zemes virsū! Manā gadījumā: 
caur zvaigznēm pie ciešanām! Iesnas! 
Mājās Janīna iekurinājusi apakšstāvā 
krāsni. Abi skuķi pārvācas uz leju. Jā-
nis Streičs arī. Neko labu neparedzē-
dams, es palieku bēniņos.

Uldis Siliņš

Turpmāk vēl

Šis un tas no manas dzīves (1)
Turpinājums no 12. lpp.

Latviešu Nacionālā Apvienība Ka-
nādā pēc sarunām ar organizācijas Tri-
bute to Liberty (TTL) vadību uzņēmās 
rīkot akciju, lai informētu visus, kas ir 
ziedojuši vai vēl vēlas ziedot komunis-
ma upuru piemiņas vietas celtniecībai.

Šo nozīmīgo projektu sirsnīgi lū-
dzam atbalstīt ne tikai Kanādas latvie-
šu kopienu, bet visus draugus un pa-
ziņas, kuri atbalsta gan latviešu, gan 
cittautu sāpi par tuviniekiem, kuri tra-
ģiski cieta zem vairākiem režīmiem.

Pieminekļa Memorial to the Victims 
of Communism – Canada, a Land of Re-
fuge (Piemineklis komunisma upuriem – 
Kanāda, patvēruma zeme) veidols un 
vieta Otavā ir apstiprināti, bet celtniecī-
bas darbi vēl arvien stāv priekšā.

TTL kasiere Alīde Forstmane pa-
skaidro: „Visai budžetētai naudai ir 
jābūt projekta vadības (Project mana-
ger) kontā pie NCC/Canadian Heritage 
pirms visi tehniskie zīmējumi, detaļas 
tiek izplānotas un izstrādātas. Ja finan-
sējuma nepietiek, tad visu jāpārstrādā, 
piemineklis būs mazāks, jo valdība dos 
„matching funds“ līdz maksimāli $1,5M.

Tātad, plāns ir rudenī veikt zīmē-
jumus, ziemas mēnešos būvēt piemi-
nekli iekštelpās. Pavasarī (aprīlī mai-
jā), kad pašreizējā public art skulptūra 
būs pārvesta uz citu vietu, veikt obli-
gāto environmental darbu. Pēc tam 
sekos TTL pieminekļa pamata darbi, 
būve un apkārtējās vides sakopšana. 
Pieminekļa oficiālā atklāšana pare-

dzēta 2018. gada ru-
denī.

TTL patreiz intensīvi strādā pie 
naudas vākšanas, kontaktējot vēstnie-
cības, organizācijas, indivīdus.“

Lai realizētu finansējumu, vēl vaja-
dzētu sameklēt $ 200 000 līdz šī gada 
septembrim. LNAK iesaka atbalstīt šo 
vienreizējo projektu un sūtīt ziedoju-
mus tieši uz Tribute to Liberty ar iespē-
ju saņemt ziedojumu/nodokļu kvītis.

Tribute to Liberty: P.O. Box 84558, 
2336 Bloor Street West, Toronto, On-
tario M6S 4Z7.

Tuvāka informācija:
tributetoliberty.ca.
Ar pateicību,

LNAK valde
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
20. augusts
Bernhards, Boriss
1952. aktrise Iveta Brauna.

21. augusts
Janīna, Linda
Konstitucionālā likuma Par Latvijas 
Republikas valstisko statusu pieņem-

šanas diena
1952. garīdznieks Austrālijā Gunis 
Balodis.
1972. latviešu kamaniņu braucēja, 
olimpiete Anna Orlova.
1991. Latvija atjauno neatkarību no 
PSRS, pieņemot konstitucionālo liku-
mu Par Latvijas Republikas valstisko 

statusu.

22. augusts
Rudīte, Everts
1882. publicists, teātra kritiķis Arturs 
Bērziņš.

 
Turpinājums 15. lpp.

Pēteris Plakidis
04.03.1947. – 08.08.2017.
Ar mīlestību un gaišām domām visi aicināti atvadīties no Pētera Plakida otrdien, 15. augustā, plkst. 14.00 Rīgas krematorijā.

Tieši savas 70. jubilejas gadā mūs 
ir atstājis lielākais mūzikas dzejnieks 
un interprets, kādu pazīstam latviešu 
komponistu vidū.

 Pēc biogrāfijas datiem – arī visa-
kadēmiskākais, jo kopš pats sācis stu-
dijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā, tā arī no tās nav šķīries. 
Kompozīcijas klase, asistentūra, pro-
fesūra. Pēteri raksturo arī vistipiskā-
kais latviešu komponista izglītības un 
darba ceļš – Dārziņskola, Konserva-
torija, Nacionālā teātra mūzikas daļas 

vadītājs, iecienīts kino komponists, arī 
izcilo leļļu filmu līdzradītājs. Un to-
mēr Pētera Plakida devums ir īpašs, ne 
ar ko citu nesalīdzināms ne tikai viņa 
brīnumainā talanta dēļ, bet arī viņa 
pilnskanīgās un daudzpusīgās dzīves 
mūzikā dēļ. Mēs atvadāmies no ve-
sela laikmeta, kurā mākslas brālības 
saites starp komponistu un interpretu, 
starp kameransambļa dalībniekiem, 
starp dzeju un mūziku, starp dzejnie-
kiem un mūziķiem bija spēcīgākas par 
jebkuru konjunktūru. Viņš piederēja 
mūzikas savējo laikmetam, kur tikai 
talants un izpratne bija svarīgi.

Pētera Plakida komponista un in-
terpreta devums ir vienlīdz nozīmīgs. 
Vai tas būtu viņa paša solo jaunības 
šedevrā Mūzika klavierēm, stīgām un 
timpāniem, vai instrumentālais kame-
ransamblis ar Ivaru Bezprozvanovu un 
Eriku Mandatu Transatlantic trio, vai 
neaizmirstamie dueti ar dzīvesbiedri 
Maiju Krīgenu, kam veltīti skaistākie 
latviešu dzejas lasījumi: Rainis, Ojārs 
Vācietis, Imants Ziedonis, Māris Čak-

lais, Knuts Skujenieks Pētera Plakida 
mūzikā un klavierspēlē ir atraduši no-
turīgu un smalku tiltu pie klausītāja.

Kamermuzicēšanas daba – izjūtas 
smalkums, mīlestība pret detaļām, ie-
jūtība pret partneriem un mūziku kā 
dzīvu organismu – ir vadījusi Pētera 
Plakida komponista domu arī lielajos 
simfoniskajos darbos un kora opusos. 
Mūzikai un muzicēšanai Pēteris bija 
nodevies gandrīz pilnībā: „Mans ide-
āls – kalpošana mūzikai. Lai kādās 
formās tas izpaustos, es ar lielu prieku 
jūtos kā šīs kundzes kalps.“

Simfonija korim Nolemtība ar Ojā-
ra Vācieša vārdiem ir rakstīta kā laik-
meta mesa. Tā nolemtība ir dzīvot un 
palikt ar savu tautu. Šogad jaunie mū-
ziķi daudz spēlē Pētera Plakida mūzi-
ku, un mēs ticam, ka spēlēs joprojām. 
Tā ir mīlestība, kas nepāriet.

Latvijas Komponistu savienības,
Latvijas Kultūras ministrijas,

Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas 
akadēmijas vārdā
Ingrida Zemzare

Pēteris Plakidis.

Mīkstos vākos: Cena $40 + piegāde
Cietos vākos: Cena $55 + piegāde

Piegāde Austrālijā: $15

Piegāde ārpus Austrālijas: prasiet 
informāciju redakcija@laikraksts.com

Grāmata pērkama laikraksta „Latvietis“ 
interneta veikalā

http://laikraksts.com/veikals.php

vai

sūtot čeku uz
PO Box 6219, SOUTH YARRA

Čeki rakstāmi uz: Sterling Star Pty Ltd
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien,  16.  aug., plkst. 9.45 no 
ALB nama izbrauksim uz Alma hote-
li, Willunga, lai baudītu morning tea 
un pusdienas kopā ar kabarē priekš-
nesumiem. 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 Tā-
lavas 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.
Piektdien, 25. aug., plkst. 18.00 Zie-
mas pēdējā LAIMĪGĀ STUNDA Tā-
lavas kafejnīcā. Visi mīļi gaidīti. Ņe-
miet līdz radus un draugus. Ienāciet uz 
brītiņu, vai pakavējaties ilgāk kafejni-
cas siltumā. Andis un Rudīte piedāvās 
frikadeles tomātu mērcē ar piedevām 
un veģetāriešu variantu. Vakariņas 
starp plkst.18.00-19.30. Ēdiens un at-
spirdzinājumi par draudzīgām cenām.
Svētdien,  27.  aug., plkst. 14.00 Tā-
lavas 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 pado-
me. Sīkāka informācija: reinismichel-
le@bigpond.com
Svētdien, 3. sept., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.

 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien,  20.  aug., plkst. 11.00 
11. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Dievkalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
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 ga-
diem nonāca mūža mežā Brazīlijā. 
Latviešu valodā ar angļu subtitriem. 
Ieeja $10.
Svētdien, 3. sept., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku 
informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
 
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

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.
Sestdien,  26.  aug., plkst. 10.30 Lat-
viešu namā 3ZZZ raidstacijas Latviešu 
grupas gadskārtējā sanāksme. Visi – 
gan grupas ilggadīgie atbalstītāji, gan 
jauni biedri – mīļi gaidīti!
Sestdien, 26. aug., plkst. 19.00 How to 
eat like a Latvian degustācija Latviešu 
namā.
Sestdien, 2. sept., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
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.
Svētdien,  3.  sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

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, 20. aug., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma pilnsa-
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1912. katoļu garīdznieks, filozofs Sta-
ņislavs Ladusāns.
1992. Latvijas republikas Augstākā 
Padome pieņem lēmumu par Abrenes 
pilsētas un sešu Abrenes apriņķa pa-
gastu aneksijas neatzīšanu. Tajā atzīts 
par spēkā neesošu LPSR Prezidija 
1944. gada 22. augusta aptaujas kārtī-
bā pieņemtais lēmums.

23. augusts
Vitālijs, Ralfs, Valgudis
Staļinisma un nacisma upuru atceres 
diena
1923. SLT aktrise Vera Dūte (dz. Las-
mane).
1939. Vācija un PSRS paraksta neuz-
brukšanas līgumu (Hitlera-Staļina jeb 
Molotova-Ribentropa pakts), kura sle-
penajos protokolos bija vienošanās par 

Austrumeiropas sadalīšanu ietekmes 
sfērās.
1987. demonstrācijas Rīgā, Tallinā, 
Viļņā.
1989. aptuveni divi miljoni cilvēku sa-
dodas rokās Igaunijā, Latvijā un Lietu-
vā, izveidojot Baltijas ceļu no Tallinas 
caur Rīgai uz Viļņu.

24. augusts
Bērtulis, Boļeslavs
1940. Francija nodod Baltijas sūtniecī-
bu namus PSRS iestādēm.
1991. Rīgā sākta Ļeņina pieminekļa 
demontāža.

25. augusts
Ludvigs, Ludis, Ivonna, Patrīcija, Pat-
riks
1817. Vidzemē sāka atcelt dzimtbūša-
nu.
1877. rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš.
1907. publicists Jānis Jaunrodziņš.

1960. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Līga Dārziņa.
1972. vēsturnieks Uldis Neiburgs.

26. augusts
Natālija, Tālija, Broņislavs, Broņislava
1702. Lielais Ziemeļu karš: Krievijas 
karaspēks ieņēma Alūksnes cietoksni.
1919. Rožupes ciemā pie Kivleniekiem 
(tagadējais Preiļu rajons) notiek pēdējā 
kauja starp Latvijas Nacionālo armiju 
un sarkanajiem latviešu strēlniekiem. 
Pēc kaujas sarkanie strēlnieki atstāj 
Latviju.
1947. nacionālās kustības darbinieks, 
politiķis, teologs Olafs Brūvers.
1952. aktieris Andris Bērziņš.
1956. diplomāts Rolands Lappuķe.
1957. PSRS paziņoja, ka pirms dažām 
dienām palaidusi pasaulē pirmo starp-
kontinentālo ballistisko raķeti (R-7).
1991. demontē Ļeņina pieminekli Lu-
dzā.  ■

Datumi
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 11. augustā.
€1 = 1,49620 AUD
€1 = 0,90645 GBP

€1 = 1,61490 NZD
€1 = 1,17650 USD

pulce.
Svētdien,  3.  sept., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sidnejas Baltiešu mākslinieku darbu 
izstāde Latviešu namā.
Ceturtdien, 17. aug., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Ceturtdien, 24. aug., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Svētdien, 27. aug., plkst. 13.00 Latvie-
šu namā SLB gadskārtējā pilnsapulce.
Ceturtdien, 31. aug., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 20. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  27.  aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  3.  sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
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.
Jaunzēlandē 
Sv. Māras draudze Kraistčerčā
Sestdien,  19.  aug., plkst. 18.00 Īsa 
pilnsapulce, kam sekos īsa oficiāla 
daļa, svinot Latvijas neatkarības at-
gūšanu. Pēc tam sabiedrisks vakars. 
Groziņi un mantiņa izlozei. Ieeja pret 
ziedojumiem. Visi laipni lūgti.

Latvijā
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.
Piektdien,  18.  aug., Ģertrūdes ielas 
teātrī, Ģertrūdes iela 101 a, Rīgā  pirm-
izrāde režisora Andreja Jarovoja ie-
studētajai Viljama Šekspīra traģēdijai 
Jūlijs Cēzars. Šekspīra traģēdija Jūlijs 
Cēzars atklāj politisko kaislību asiņai-
nās aizkulises. Šekspīrs lugā iekodējis 
mehānismu, kas precīzi atklāj politis-
ko spēku paņēmienus, manipulējot ar 
sabiedrisko apziņu. Iestudējums Jūlijs 
Cēzars Andreja Jarovoja režijā veidots 
kā hiperreāls dokumentālais teātris.
Sestdien,  19.  aug., plkst. 13.00 Ade-

laides Latviešu skolas pilnsapulce Tā-
lavas Mazajā zālē.
Svētdien, 20. aug., plkst. 19.00 Dzin-
taru koncertzālē, atzīmējot Somijas 
simtgadi, Ziemeļvalstu un Baltijas 
jauniešu simfoniskais orķestris Orkes-
ter Norden (ON) piedāvā klausītājiem 
brīnišķīgu koncertprogrammu ar no-
saukumu Orkester Norden’17 godina 
Somiju. Bezmaksas ielūgumus uz kon-
certu iespējams izņemt Biļešu servisa 
kasēs Dzintaru koncertzālē, Kongresu 
namā un Dailes teātrī, kā arī internetā 
http://www.bilesuserviss.lv/, izmanto-
jot kodu ON2017.
Pirmdien,  21.  aug., Ģertrūdes ielas 
teātrī, Ģertrūdes iela 101 a, Rīgā reži-
sora Andreja Jarovoja iestudētajai Vil-
jama Šekspīra traģēdijai Jūlijs Cēzars.
Trešdien,  23.  aug., plkst. 15.00 – 
19.00 Cēsīs, Pils ielas 12 nama pagal-
mā pirmo reizi kopš valsts neatkarības 
atgūšanas durvis būs plaši atvērtas 
ēkai, kurā padomju okupācijas gados 
atradās čekas īslaicīgās aizturēšanas 
izolators. Godinot Latvijas valsts simt-
gadi, Latvijas Politiski represēto Cēsu 
biedrība te iecerējusi līdz 2018. gada 
23. augustam izveidot Latvijas oku-
pāciju vēsturi skaidrojošu ekspozīciju, 
kas vēstīs par notikumiem Centrāl-
vidzemē (kādreizējā Cēsu apriņķa 
teritorijā) laika posmā no 1940. līdz 
1957. gadam. Gadu pirms atklāšanas 
biedrība un topošās ekspozīcijas vei-
dotāji aicina ikvienu apmeklēt tās māj-
vietu, lai uzzinātu kā rit ekspozīcijas 
izveide. Topošās ekspozīcijas SIRDS-
APZIŅAS UGUNSKURS atvērto 
durvju pēcpusdienā būs iespējams: iz-
staigāt topošās ekspozīcijas telpas un 
aplūkot autentiskas padomju represīvā 
režīma ieslodzīto kameras; klausoties 
ekspozīcijas kuratores stāstījumu, ie-
pazīt topošās ekspozīcijas saturisko 
koncepciju un vienu no ekspozīcijas 
varoņiem – pretošanās kustības dalīb-
nieku Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un 
Liezēres draudžu mācītāju no 1944. 
līdz 1946. gadam Voldemāru Plāmsi; 
iesaistoties sarunā ar Latvijas okupā-
cijas muzeja vēsturnieci un ekspozī-
cijas satura redaktori Inesi Dreima-
ni, 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.
Ceturtdien,  24.  aug., plkst. 12.00 
Jauniešu kora BALSIS koncertsē-
rija Daugavas BALSIS. Plkst.12.00 
Ogres Evaņģēliski luteriskajā baznīcā; 
plkst.17.00 Svētā Meinarda salā Ikšķi-
lē (augsta ūdens līmeņa gadījumā Ozo-
liņa skvērā); plkst. 20.00 DZĪVĪBAS 
DZIESMAS Nāves salā.
Piektdien,  25.  aug., plkst. 15.00 
Jauniešu kora BALSIS koncertsē-
rija Daugavas BALSIS. Plkst.15.00 
LEJAS EZERA BALSIS Daugma-
lē (īskoncerts 15 min, 56°47’03.5”N 

24°26’36.6”E); plkst.19.00 SASAUK-
ŠANĀS Nr.1 ar Daugmales folklo-
ras kopu Daugmales pilskalnā; plkst. 
20.00 SASAUKŠANĀS Nr.2 ar Sa-
laspils kori Lōja pie Ako pieminekļa 
Salaspilī.
Sestdien,  26.  aug., plkst. 11.00 Jau-
niešu kora BALSIS koncertsērija 
Daugavas BALSIS. Plkst.11.00 PACE-
LIES AUGSTĀK Latvijas Radio un 
televīzijas tornī Zaķusalā; plkst.18.00 
SVĒTKI! Arkādija parka estrādē; 
plkst.21.00 VAKARS PIE SMIĻĢA 
Eduarda Smiļģa Teātra muzeja dārzā.
Svētdien,  27.  aug., plkst. 11.00 Jau-
niešu kora BALSIS koncertsērija 
Daugavas BALSIS. Plkst.11.00 Latvi-
jas Nacionālajā bibliotēkā; plkst.14.00 
BALSIS Mazajā ģildē; plkst.20.00 
Tallink prāmī Isabelle.
Svētdien, 27. aug., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Bez kafijas galda un svētdienas sko-
las).
Pirmdien, 28. aug., plkst. 19.00 Jau-
niešu kora BALSIS koncertsērija 
Daugavas BALSIS. LATVJU BALSIS 
Stokholmā, Eric Ericsonhallen.
Otrdien, 29. aug., plkst. 20.00 Jaunie-
šu kora BALSIS koncertsērija Dauga-
vas BALSIS. Tallink prāmī Romantika.
Līdz  9.  septembrim galerijā Istaba 
skatāmā Martas Jurjānes personāliz-
stāde Gaismas vibrācijas. Gaisma at-
klāj krāsas, kuras, spožas un dzidras, 
Marta Jurjāne izmanto savās gleznās, 
pētot visdažādākās gaismas vibrācijas: 
melanholiska ziemas gaisma, brīvdie-
nu laiskā, pavasara trauksmainā gais-
ma, vasaras atspīdumi pilsētā. Māksli-
niece Marta Jurjāne ieguvusi maģistra 
grādu glezniecībā profesora Kaspara 
Zariņa un profesora Alekseja Naumo-
va meistardarbnīcā Latvijas Mākslas 
akadēmijā 2011. gadā, teoloģijas ba-
kalaura grādu ar specializāciju mākslā 
Latvijas Kristīgajā akadēmijā pie gra-
fiķes Neles Zirnītes 2003. gadā, mā-
cījusies Rīgas Mākslas skolā. Aktīvi 
piedalās izstādēs kopš 2002. gada un ir 
sarīkojusi vairākas personālizstādes.
Līdz 10.  sept. LNMM galvenās ēkas 
4. stāva izstāžu zālēs (Rīgā, Jaņa Ro-
zentāla laukumā 1) BIRUTAS BAU-
MANES darbu izstāde. Otrajā izstādē, 
ko Latvijas Nacionālais mākslas mu-
zejs piedāvā cikla Paaudze ietvaros, 
apmeklētāji ieraudzīs Birutas Bauma-
nes (1922–2017) 26 gleznas – māksli-
nieces novēlējumu muzejam. Jaunie-
gūtie eksponāti ir izcils papildinājums 
muzeja krājumā jau esošo autores dar-
bu kopumam.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


