
Latvija ir vienmēr 
iestājusies un turpinās ie-
stāties par indivīdu tiesī-
bām brīvi paust politisko 
gribu demokrātiskās, brī-

vās un godīgās vēlēšanās.
Kā zināms, šā gada 27. jūlijā un 

3. augustā Maskavā notika plašas de-
monstrācijas, protestējot pret varasies-
tāžu atteikšanos reģistrēt neatkarīgos 
kandidātus septembrī gaidāmajās paš-
valdību vēlēšanās. Abos gadījumos 
Krievijas varasiestādes, pielietojot 

spēku, aizturēja lielu skaitu demons-
trantu. Latvija aicina nekavējoties at-
brīvot aizturētos demonstrantus.

Latvija uzsver nepieciešamību ie-
vērot demokrātijas pamatvērtības un 
saistības, ko Krievija ir uzņēmusies 
EDSO un Eiropas Padomē, jo īpaši ap-
ņemšanos ikvienam nodrošināt Eiropas 
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsar-
dzības konvencijā garantētās tiesības 
uz izteiksmes brīvību un miermīlīgu 
pulcēšanās un biedrošanās brīvību.

LR Ārlietu ministrija
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Prezidents tiekas ar skolēniem
EVS veicinot piederības sajūtu Latvijai

Otrdien, 6. augustā 
Valsts prezidents Egils 
Levits  Rīgas pilī tikās 
ar Eiropas Vasaras sko-
las (EVS) dalībniekiem 
un uzsvēra skolas no-
zīmīgo lomu latviskās 

identitātes saglabāšanā un veicināša-
nā.

Kā atzīmēja Egils Levits, nomet-
ne, kas šogad apvieno bērnus no 15 
pasaules valstīm, ir viens no labāka-
jiem veidiem, lai ārzemēs dzīvojo-
šiem jauniešiem veidotu izpratni par 
mūsu valsti un latvisko identitāti, 
valodu un kultūru: „Eiropas Vasa-
ras skola ir forums, kas sabalansē 

vienaudžu draudzību un izklaidi ar 
zināšanu apguves elementiem. Tā ir 
iespēja veidot ciešas draudzības saik-
nes, apgūt zināšanas un prasmes, lai 
nākotnē sniegtu savu ieguldījumu un 
pieredzi Latvijai“

Eiropas Vasaras skola ir tradīci-
ja, kas veidojusies trimdas apstākļos, 
arī mūsdienās sniedz iespēju ārval-
stīs dzīvojošo tautiešu bērniem apgūt 
latviskās zināšanas, veidot kopīgas 
draudzības saites. Papildu izklaides 
programmai jaunieši apgūst zināša-
nas latviešu valodā un latviešu litera-
tūrā, Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā, kā 
arī sociālajās zinībās. Neiztrūkstoša 
sastāvdaļa ir kora un tautas deju no-

darbības. Ei-
ropas Vasaras 
skola šogad 
norisinās no 
28. jūlija  līdz 
1 1 .  a u g u s -
tam.  Eiropas 
Vasaras skola 
pirmo reizi notika 1979. g. Minsteres 
Latviešu Ģimnāzijas telpās.

LV prezidenta kanceleja

Protesta demonstrācijas 
Maskavā
Latvijas Ārlietu ministrija uzsver pamatvērtības
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Nosvinējuši pirmo 
gadsimtu Latvijas valstij, 
ko latviešu tauta ar asi-
nīm izcīnīja un nodibināja 
1918. g. 18. novembrī, ne-
varam, ņemot vērā šodie-
nas latviešu tautas nacionā-
lo apziņas līmeni – sevišķi 

Latvijas valdības aprindās – pieņemt kā 
nosacījumu latviešu tautas un viņas valsts 
izdzīvošanai nākošos 100 gadus.

Lai gan latviešu tautas atmodas laik-
mets sākās 19. gs., nacionālais uzplau-
kums 20. gs. sākumā ar cerību dibināt 
savu valsti tika izraisīts, kad uzradās tādi 
pārliecināti tautas vadoņi un varoņi kā 
K. Ulmanis un O. Kalpaks, aizraujot līdzi 
daudzus citus, kuri bija gatavi ziedot sa-
vas dzīvības, izcīnot savu valsti Latviju.

Šodien ir pilnīgi nesaprotami dzirdēt 
un lasīt pārmetošus aizrādījumus Ulma-
nim par nedemokrātisku rīcību Latvijas 

valsts valdīšanā, salīdzinājumā ar padom-
ju laika Saeimas deputātiem, kuri esot 
demokrātiski rīkojušies, balsojot par Lat-
vijas valsts atjaunošanu. Kā var šos ko-
munisma laikmeta ielikteņus uzskatīt par 
demokrātiski ievēlētiem tautas pārstāv-
jiem? Viņu balsošana, atjaunojot Latvijas 
valsti, komunismam sabrūkot, bija vairāk 
izraisīta, domājot par savu nākotni, kā par 
latviešu tautu. Politiskai situācijai Eiropā 
mainoties, tie paši bijušie komunistu ie-
likteņi būtu varējuši nobalsot atkal tik pat 
labi par pieslēgšanos atjaunotai Padomju 
Savienībai. Kā var šodien salīdzināt bi-
jušos komunista ielikteņus, kas balsoja 
1990. g. ar Ulmani, kurš nodibināja Lat-
vijas valsti un savā īsā valdīšanas laikā 
radīja valsts uzplaukumu – saimniecībā, 
zinātnē, industrijā, izglītībā, mākslā un 
sociālā aprūpē, kam nav salīdzinājuma. 

ņā Latvijā atgriezt vismaz 1000 darbi-
nieku no vairāk nekā 170 000 Latvijas 
valstspiederīgo, kuri šobrīd strādā vai 
mācās ārzemēs. Tās ietvaros darba de-
vējiem tiks stāstīts par labāko praksi 
darbinieku piesaistē, kā arī piedāvāts 
atbalsts iekšējā un ārējā komunikācijā.
Plašāk par kustību Latvija strādā:

www.latvijastrada.lv
Iespēja uzzināt jaunāko:

www.facebook.com/LatvijaStrada/
Ričards Križanovskis,

„Latvija strādā“ koordinators
Oskars Fīrmanis,

„Tele2“ sabiedrisko attiecību vadītājs

Pērn izveidotajai sociālajai kustī-
bai Latvija strādā pievienojušies jau 
100 Latvijas darba devēji, kuri darbam 
un dzīvei Latvijā apņēmušies atgriezt 
vairāk nekā 345 valstspiederīgos. Gada 
laikā kustības partneri no visas Latvi-
jas darbam galvaspilsētā un reģionos 
ir atgriezuši jau vairāk nekā 130 cilvē-
kus, neskaitot viņu ģimenes locekļus. 
Aizbraukušos visbiežāk uzrunāt apņe-
mas informācijas tehnoloģiju, ražoša-
nas un ēdināšanas nozari pārstāvošie 
uzņēmumi no Rīgas un Kurzemes.

Lai arī kustības, ko pērn iniciējis 
mobilo sakaru operators Tele2, part-
neri pārstāv dažādas tautsaimniecības 
nozares, tomēr visvairāk pārstāvēti ir 
tieši informācijas tehnoloģiju, ēdinā-
šanas un ražošanas uzņēmumi, kā arī 
banku un finanšu sektors. Visbiežāk 
darba devēji starp aizbraucējiem mek-
lē pavārus, veikalu vadītājus, vidējā 
un augstākā līmeņa vadītājus, zāles 
darbiniekus un IT speciālistus. Lai 
gan šobrīd partneri pārsvarā piedāvā 
darbavietas Rīgā un Kurzemes reģio-
nā, tomēr katrā Latvijas reģionā atro-
dami vismaz 10 partneri, kuri vēlas 
un ir gatavi darbam Latvijā piesaistīt 
aizbraucējus.

„Aizsākot šo kustību, vēlējāmies 
aktualizēt reemigrāciju kā risinājumu 

darba roku deficī-
tam, jo atrast dar-
biniekus, īpaši re-
ģionos, nav viegli. 
Šīs kustības poten-
ciālu ir novērtējuši 
gan privātā, gan 
arī valsts sektora 
darba devēji. Mēs 
kopīgi meklējam 
veidus, kā uzrunāt 
aizbraucējus, pie-
lāgojot atlases un 
darbā pieņemšana 
procesus. Lai gan 
kustības dalībnieki atsevišķās jomās 
ir konkurenti, jo cīnās par labākajiem 
dažādu jomu speciālistiem, mūs vieno 
ideja par valsts ilgtermiņa labklājību, 
kas ir cieši saistīta ar mūsu talantīgo 
tautiešu atgriešanu Latvijas darba tir-
gū,“ stāsta Tele2 valdes priekšsēdētājs 
Valdis Vancovičs.

Kustības mehānisms balstīts uz 
publisku apņemšanos atgriezt kādu 
konkrētu aizbraucēju skaitu. Šobrīd 19 
no 100 kustības partneriem ir jau iz-
pildījuši, vai pat pārspējuši, sākotnējās 
apņemšanās. Visvairāk aizbraucējus 
atgriezuši Nacionālie bruņotie spēki 
(NBS), piesaistot darbam Latvijā 32 
cilvēkus.

Par kustību „Latvija strādā“
Sociālā kustība Latvija strādā ir 

Tele2 iniciatīva, kura aicina Latvijas 
darba devējus aktīvi iesaistīties re-
migrācijas veicināšanā. Katrs darba 
devējs, kas iesaistās kustībā, publiski 
apņemas atgriezt vismaz vienu aiz-
braukušo. Kustības mērķis ir ilgtermi-
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Ārzemēs dzīvojošie tautieši – atgriezieties Latvijā
100 vietējo darba devēju aicinājums

Latvija strādā.

FO
TO

 P
ub

lic
itā

te
s f

ot
o

Lasītāja vēstule
Nākošie 100 gadi
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Atgriezties Latvijā, 
lai sargātu valsti – šādu 
iespēju, pievienojoties 
kustībai Latvija strā-
dā. Nacionālie bruņotie 
spēki piedāvā tiem pil-

soņiem, kuri patlaban dzīvo ārvalstīs, 
bet arī apsver domu par atgriešanos. 
Bruņotie spēki ir ne tikai stiprākais, bet 
arī visapņēmīgākais kustības partneris, 
kurš ir apņēmies piesaistīt profesionā-
lajam dienestam 30 ārvalstīs dzīvojošos 
pilsoņus vecumā no 18 līdz 40 gadiem.

Pērn izveidotā sociālā kustība 
Latvija strādā gada laikā piesaistījusi 
aptuveni 100 Latvijas darba devējus, 
kuri darbam un dzīvei Latvijā atgrie-
zuši 132 valstspiederīgos.

Visvairāk aizbraucēju ir atgriezuši 
bruņotie spēki, profesionālajā dienestā 
pieņemot 33 pilsoņus no ASV, Islandes, 
Īrijas, Lielbritānijas, Dānijas, Vācijas, 
Zviedrijas, Somijas un Maltas. Arī otra-
jā kustības darbības gadā bruņotie spē-
ki apņemas piesaistīt 30 aizbraucējus.

Ko piedāvā bruņotie spēki
Īpaši aicināti atgriezties ir tie pil-

soņi, kuru dzimtā puse ir Latgale; tur 
bruņoto spēku bāzē Lūznavā tiek vei-
dots jauns profesionāls kaujas atbalsta 
bataljons. Tāpat atgriezties aicināti ir 
arī karavīri, kuri savulaik ir atvaļi-
nājušies rezervē, bet dienesta pakāpei 
noteiktais maksimālais vecums vēl 
ļauj slēgt profesionālā dienesta līgu-
mu. Atjaunošanās dienestā ir kļuvusi 
izdevīga – par katru izdienas stāža 
gadu pēc atjaunošanās aktīvajā die-
nestā izdienas pensija tiks paaugstinā-
ta par diviem procentiem.

Bruņoto spēku karavīri – virs-
nieki, instruktori un kareivji – savus 
tiešos amata pienākumus pilda vairāk 
nekā 35 funkcionālajās (ieroču šķiru) 
jomās, piemēram, kājnieki, artilērija, 
pretgaisa aizsardzība, kaujas inženieri, 
auto un kaujas tehnika, medicīniskais 
nodrošinājums, sakari un informācijas 
sistēmas, un teju 170 specialitātēs.

Piedāvājot tik plašu nodarbinā-
tības jomu un specialitāšu klāstu, ie-
spēja veidot militāro karjeru bruņo-
tajos spēkos tiek dota gan tiem, kuri 

ieguvuši tikai pamatizglītību, gan arī 
tiem, kuri ieguvuši vidējo un augstāko 
izglītību vai kuri apguvuši kādu bru-
ņotajiem spēkiem nepieciešamu arodu 
profesionālās izglītības iestādēs.
Pirmais solis ceļā uz militāro 
karjeru – pieteikšanās

Gan Latvijā, gan ārvalstīs dzīvojo-
šajiem pilsoņiem, kuri vēlas iestāties 
profesionālajā dienestā, vispirms jāiz-
saka sava vēlme dienēt, Rekrutēšanas 
un atlases centram elektroniski nosū-
tot pieteikuma anketu, kura pieejama 
bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.
lv sadaļā Kļūsti karavīrs. Elektroniski 
aizpildītā anketa nav jāparaksta – pa-
rakstīt to varēs, pirmo reizi ierodoties 
Rekrutēšanas un atlases centrā. Pie-
teikties dienestam var jebkurā laikā.

Pēc anketas saņemšanas centrs 
veiks kandidāta sodāmības pārbaudi 
un, ja Sodu reģistrā nebūs datu par 
sodāmību, kuras dēļ nedrīkst pieņemt 
dienestā, sazināsies ar viņu, lai vieno-
tos par atlases uzsākšanas laiku. At-
lase ietver kandidāta medicīnisko un 
fiziskās sagatavotības pārbaudi, kā arī 
psiholoģisko izpēti.

Par brīvu izmitinās un paēdinās
Rekrutēšanas un atlases centrs 

vairākas reizes mēnesī piedāvā atla-
si veikt divās dienās ar bezmaksas 
nakšņošanu militārajās kazarmās 
Rīgā. Arī par ēdienu nav jāuztraucas – 
divu dienu atlasē tiek nodrošināta bez-
maksas ēdināšana.

Šāds atlases veikšanas veids ir 
ļoti piemērots tiem kandidātiem, kuri 
dzīvo un strādā ārvalstīs, bet tomēr ir 
izvēlējušies sākt militāro karjeru Lat-
vijā, jo kandidāti var vienoties par pre-
cīziem atlases norises datumiem pat 
vairākus mēnešus uz priekšu, lai lai-
kus varētu iegādāties, piemēram, lētas 
lidmašīnas biļetes. Savukārt tie kandi-
dāti, kuri sekmīgi pabeidz atlasi, tāpat 
laikus var vienoties arī par militārās 
pamatapmacības kursa sākšanas lai-
ku. Kurss notiek vismaz reizi mēnesi, 
kas ļauj krietni samazināt gaidīšanas 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Augusta mēnesī Lat-

vijā atzīmējam divus da-
žādus ceļus.

Uz vienu ceļu pietika 
ar stāvēšanu, lai sasniegtu 
mērķi, bet pa otro, senāko 

ceļu ir jākustas, lai sasniegtu mērķi.
Pirmais ceļš ir Baltijas ceļš. 

1989. gada 23. augustā 2 miljoni cilvēku 
sadevās rokās, lai izveidotu nepārtrauktu 
600 kilometrus garu ceļu no Tallinas caur 
Rīgai līdz Viļņai. Tas bija protests oku-
pētās Baltijas valstīs, atzīmējot noziedzī-
gā Hitlera-Staļina (jeb Molotova-Riben-
tropa) pakta 50. gadadienu. Vienu nedēļu 
pēc pakta noslēgšanas Vācija iebruka 
Polijā, iesākot 2. pasaules karu. Gandrīz 
gadu vēlāk Padomju Savienība, īstenojot 
savas Paktā paredzētās tiesības, okupēja 
un anektēja Baltijas valstis.

Baltijas ceļa mērķis bija parādīt pa-
saulei, ka baltieši pieprasa savas neatka-
rības atgriešanu. Un mērķi sasniedzām!

Otrais ceļš ir, precīzāk runājot, ce-
ļojums, jeb svētceļojums – gadskārtē-
jais svētceļojums uz Aglonu, kur jābūt 
15. augustā, lai atzīmētu Jaunavas Ma-
rijas debesīs uzņemšanas dienu. Tiek 
organizētas vairākas grupas – no Rīgas 
1. , 3. vai 7. augustā, Iecavas 2. augustā, 
Krustpils un Jaunaglonas 4. augustā, 
Ludzas 8. augustā, Krāslavas un Sigul-
das 9. augustā, Barkavas 10. augustā, 
Vaboles 11. augustā, Grīvas 12. augustā.

Latvijā šogad uzsākti darbi, lai 
pievienotos starptautiskam svētceļoju-
mu ceļam – Svētā Jēkaba ceļam (Ca-
mino de Santiago), kas ved uz Svētā 
Jēkaba mirstīgo atlieku atrašanās vie-
tu Santjago de Kompostelas katedrālē 
Spānijā. Tas ir viens no populārāka-
jiem svētceļojumu maršrutiem Eiropā.

Visādos veidos integrējamies Ei-
ropā.

GN

Bruņotie spēki aicina ārvalstīs 
dzīvojošos pilsoņus:
Atgriezieties Latvijā, lai kopā sargātu valsti!
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Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic

Roksiju Reiteri
80 gadu jubilejā!
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2020. g. no 2. – 
8. janvārim jau 37. reizi 
noritēs 3x3 saiets, Aus-
trālijas alpos, Folskrīkā 
(Falls Creek).

3x3 dod iespējas 
pavadīt vienu latvisku 
nedēļu skaistā apkārtne, 

pavadīt laiku visdažādākās nodarbī-
bās – referātos un pārrunās, sportojot, 
rokdarbos, koros un muzikālos ansam-
bļos, visu to darot latviskā garā.

Atsevišķa programma ½x½ ir do-
māta pamatskolas un pirmsskolas ve-
cuma bērniem, kuri raibā programmā 
sporto, dzied, veic rokdarbus un māks-
lu, uzstājās priekšnesumos.

Amerikas latviete  Līga  Ruperte 
iesāka 3x3 1981. gadā, kad vēl nereālas 
likās domas par neatkarīgu Latviju. 
1983. gadā bija pirmais 3x3 Austrālijā, 
un jau 1990. g. par pārsteigumu 3x3 
kļuva par eksporta preci no trimdas uz 
Latviju, kur notika pirmais 3x3 Mad-
lienā. Tagad katru gadu 3x3 notur vai-
rākās rietumu valstīs, un divas reizes 
gadā Latvijā.

Līga aprakstīja 3x3 sūtību kā 
„latvisko zināšanu paplašināšana, 
latvisko ģimeņu stiprināšana, latvis-
kās kopības sajūtas veicināšana, un 
latvisko draudzību sekmēšana. Visos 
„3x3“ dalībnieki aktīvi piedalās, dis-
kutē, mācās, priecājās, dzied, danco 
un draudzīgi viens otru uzrunā uz Tu.“

Vieta Folskrīkā ir pazīstama, jo tur 
notikuši vairāki 3x3 saieti, un ar savu 
skaistumu un citām priekšrocībām ir 
atkal un atkal pievilinājusi dalībnie-

kus:
Mūsu vieta 

Folskrīkā ir How-
mans Gap slēpoša-
nas bāze ar visām 
ērtībām gan vasa-
rai, gan ziemai;

Garantēts, ka 
temperatūra būs 
manāmi vēsāka 
nekā svelmes, kas 
bieži mājo Austrā-
lijas pilsētās jan-
vārī;

Skaista apkār-
tne dod visādas 
iespējas pastaigām, riteņbraukšanai, 
fotografēšanai un patiešam svaiga gai-
sa baudīšanai!

Pēdējais saiets Folskrīkā pievilka 
108 apmierinātus dalībniekus.

Bet kaut vieta ir jau pazīstama, va-
dība šim saietam ir dota jaunam, ener-
ģētiskam, pirms vairākiem gadiem no 
Latvijas ieradušamies, melburnietim 
Artūram Landsbergam.

Artūram ir plaši paziņas tīkli ne ti-
kai starp vietējiem aktīviem latviešiem, 
bet arī ar daudziem jauniebraucējiem, 
kuru skaits lēnam pieaug visās Aus-
trālijas pilsētās. Artūrs piebilst: „Kaut 
jauniebraucēji kādreiz turas pie sevīm, 
tie, kam ir jaunas ģimenes, arvien vai-
rāk redz, ka aktīvi jāuztur latvietību 
sev pašiem un bērnu dēļ, un ievērojami 
tagad piedalās skolās un citos pasāku-
mos. 3x3 var it sevišķi pievilkt tos, kas 
vēl jūtās varbūt izolēti, bet kuriem gri-
ba uzturēt latvietību ir stipra.“

3x3 ir vieta, kur viegli satiekas un 
iepazīstas gan vecie trimdinieki un 
jauniebraucēji. Artūrs jau ir ceturtais 
3x3 vadītājs, kurš dzimis Latvijā, un 
pēdējos gados ir spēris soļus uz Aus-
trāliju – Iveta Laine (divas reizes), 
Mārīte Rumpe un Jolanta Lārmane ir 
jau iepriekš šeit vadījušas 3x3.

Artūrs ar palīgiem tagad cītīgi strā-
dā pie programmas, personāla samek-
lēšanu un viesu ielūgšanu no Latvijas.

Pēdējos gados lielu stimulu ir de-
vis atbalsts no Latvijas Kultūras mi-
nistrijas, kura piešķir līdzekļus visiem 
3x3 gan Latvijā, gan ārzemes; mūsu 
gadījumā, sedzot prāvās ceļanaudas 
viesiem no Latvijas. Šis atbalsts liek 
manīt, ka 3x3 ir tagad uzskatāms kā 
daļa no svarīga latviešu kultūras man-
tojuma, ko atbalsta Latvijas valdība.

Uldis Ozoliņš,
„3x3“ Austrālijā padomes priekšsēdis

Laikrakstam „Latvietis“

3x3 2020
Jauna iedvesma, jauns vadītājs, iemīļota vieta

Artūrs Landsbergs ar ģimeni.
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Gudri vai pārgudri?
Jancis par nākotni

VECUMS sākoties 
tad, kad tu sāc skatīties 
uz priekšu, ne atpakaļ. 
Tas ir, kad domājam par 
nākotni, ne par pagātni. 
To izgudrojuši tā sauca-
mie gudrie vīri. Tā esot 

rakstīts grāmatās. Cik nu viņi gudri 
cik negudri, to neņemos spriest, bet 
viņu gudrības ir man tīri pa prātam. Es 
par nākotni sen esmu uzdevis domāt. 
Kas būs, tas būs. Mēs taču skaidri zi-
nām, ka nākotnē mums katram noteik-
ti notiks lietas vai vismaz viena lieta, 
par ko mēs nemaz negribam domāt.

Un par tām grāmatām – nu, es esmu 
redzējis grāmatas, kurās pat mans čoms 
Krišs nevar ieskatīties bez nosarkšanas. 
Ja tās rāda manu nākotni – OK. Es pat 
būtu priecīgs apmainīt savu tagadē-
jo vienmuļo dzīvīti ar to, kas TANĪS 
grāmatās aprakstīts. Neviens gan nav 
teicis, ka man ļaus dzīvot pēc manis iz-
vēlētām grāmatām. Ir taču dzirdēts, ka 

sirmgalvju dzīve tiek salīdzināta ar otro 
bērnību. Tad jau var gadīties, ka man 
iedod Ābeci. Tas ir – man būs jādzī-
vo kā ābečniekam. Nu moin’s, tas gan 
neko labi neizklausās. Labāk palikšu 
pie sava ierastā dzīvesveida – par nā-
kotni nedomāt. Vēl tikai jāpieliek klāt – 
grāmatas nelasīt. Un mēģināšu tā kārtī-
gi pārdomāt vārdus, ko esot teicis kāds 
vīrs vārdā Maikls Pričards  (Michael 
Pritchard) – „You don’t stop laughing 
because you grow old. You grow old 
because you stop laughing.“*

Droši vien kāds jautās, kādēļ tu 
to rakstīji angliski? Mēs taču protam 
latviski. Zinu, ka protat, bet es gribu 
pastāstīt vēl pāris gudrības par vecu-
mu – un tulkošana – tas ir darbs. Es 
uz vecumu esmu palicis slinks. Zinu, 
ka man ir stingri jāuzmanās, jo esmu 
jau pāris reizes kaut ko rakstījis par 
vecumu. Atkārtoties nebūtu smuki. 
Centīšos to nedarīt. Lai nu šā, vai tā – 
ņemiet par labu; te viņi ir:

Don’t take life too seriously; you’ll 
never get out of it alive. At my age 
everything has either dried up or leaks. 
You know you’re getting old when 
you stoop to tie your shoelaces and 
wonder what else you could do while 
you’re down there. If you live to be 100 
you’ve got it made, very few people die 
past that age. A man’s only as old as 
the woman he feels. The secret of lon-
gevity is to keep breathing. A sure sign 
of old age is waking up feeling like the 
morning after the night before and re-
alising you have not been anywhere. I 
don’t do alcohol any more – I get the 
same effect just standing up fast.**

PS Iemācītā valoda (ne mātes valoda) 
esot pirmā, kas sākot pazust, kad palie-
ci VECS. Piedodiet, bet šis ir tikai tāds 
mazs pārbaudījums. Uz redzēšanos –

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Jūs, kas lasāt Cie-
ma Avīzīti, domājat, ka 
mums ir tikai svētki, 
dziesmas un svinēša-
nas. Mums ir arī tumšās 
dienas, un tādu mums 
rodas arvien vairāk, kad 
tas gadu skaits ir lielāks. 

Mēs visi zinām, nav jābūt vecam vai 
nospiestam cilvēkam, lai justu tumšu 
dienu. Ir dienas, kad gribas segu pār-
vilkt pār galvu un neskatīties rīta aus-
mā. Tādās dienās mums arī negribas 
iet uz ēdamistabu un satikties ar cilvē-
kiem, kuriem ir smaidošas sejas.

Tādās dienās mums ienes istabā 
brokastis – siltas un smaržīgas, ļoti 
garšīgas. Jāceļas vien augšā un jāieēd, 

jo tās smaržo ļoti 
labi. Atļauj mums 
pavadīt kādu die-
nu gultā, bet pēc 
tam jāceļas. Atnāk 
smaidīgs kopējs, 
sēd un stāsta, ka 
kājām tas esot ne-
veselīgi, kad tās ne-
kustina kādu laiku. 
Apnīk klausīties un 
jāceļas vien ir, kaut 
arī tikai, lai apmierinātu runātāju.

Kad jau esi augšā, var jau aizstai-
gāt līdz ēdamistabai, tur priekšā ir gal-
da biedri, ar kuriem kopā sēdam katrā 
ēdamreizē. Skatoties apkārt, pazūd 
tumšais brīdis, jo ir jāklausās, kas ir no-

ticis tajā laikā, kamēr esi bijis zem segas.
Dienās, kad mēs negribam ne arvie-

nu ielaisties sarunās, arī par to ir pado-
māts. Daudzās vietās ir nolikti mīksti 

Tumšā diena
Betijas pārdomas tumšā dienā

Jūlija mēnesis Lat-
viešu ciemā pagāja mu-
zikālās noskaņās. Ir 
jauki, ka cilvēki, kuri 
ir apdāvināti ar prasmi 
spēlēt dažādus mūzikas 
instrumentus, piedāvā 

ierasties Ciemā un iepriecināt Ciema 
ļaudis ar dažādiem priekšnesumiem!

Otrdien, 2. jūlijā, Latviešu cie-
mā muzikālu priekšnesumu sniedza 
Roze. Dziesmu klāsts bija visdažā-
dākais – gan klasiskas kompozīcijas, 
gan pasaulslavenas, gan dažādas Aus-
trālijā pazīstamas dziesmas. Lai gan 
domas dalījās – vieniem patika, citiem 
priekšnesumi negāja pie sirds, tomēr 
bija jāatzīst, ka tā bija jauka un mazliet 
amizanta pēcpusdiena!

Piektdien, 5. jūlijā,  Edmunds 
Eimanis,  biroja darbinieces Ingrīdas 
Eimanes dēls, uzjautrināja Latviešu 
ciema iedzīvotājus ar klavierspēli. Ed-
munds mācās pēdējo gadu vidusskolā 
mūzikas ievirzē un gatavojās eksāme-
niem AMEB (Australian Music Exa-
minations Board). Tad viņš arī ieradās 

Latviešu ciemā, lai 
sniegtu muzikā-
lus priekšnesumus 
pirmajiem vērtētā-
jiem!

Otrdien,  9. jū-
lijā, Senioru sa-
ietā ar ļoti skaistu 
muzikālu priekš-
nesumu uzstājās 
Rasika  Hjūidžs 
(Hewage). Šis 
mākslinieks, spē-
lējot pasaulē sla-
venus mūzikas 
gabalus, kas tika 
atskaņoti ierakstā, 
un papildinot ar savu vijoļspēli, visus 
sanākušos apbūra. Klausītāji baudīja 
skaistās melodijas, šūpojās līdzi un 
brīžiem pieķēra sevi pie tā, ka kājas 
kustās līdzi, piesitot takti, vai domās 
un sapņos izdejojot valšu soļus!

Paldies visiem, kas mūs apciemo 
un iepriecina!!

Svētdien, 21. jūlijā, notika koru 
svētki Melburnā! Dainas korim ap-
ritēja 35 gadi, un diriģentam Ivaram 
Cinkusam bija apaļa jubileja – 50 
gadi! Šiem lielajiem notikumiem par 
godu, ciema iedzīvotāji Anna  Šval-
be un Viktors  Bendrups sarakstīja 
apsveikumus, kuri tika nolasīti koru 
svētkos. Lai gan Anna un Viktors paši 
neapmeklēja kora koncertu, labprāt 
klausījās kā viņu sacerējumi bija no-
vērtēti un iepriecinājuši gaviļniekus.

Ikdienā, kad ciemiņu nav, tad Lat-
viešu ciema ļaudis dzied no Ciema 
Dziesmu grāmatas savas izvēlētās 
dziesmas. Reizi nedēļā  Ivars  Štubis 
pavada dziedājumu ar kādu no mū-
zikas instrumentiem. Ciemā dzīvo-
jošiem ļaudīm ir spēcīgas, skanīgas 
balsis! Un domāju, ka Latviešu ciemu 

jūlijā droši varējām pārdēvēt par Muzi-
kālo Latviešu ciemu!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Muzikālais Latviešu ciems
Dažādi priekšnesumi jūlija mēnesī

Rasika Hjūidžs (Hewage).
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Ar vienu reizi ir par maz
Astras un Imanta Kronīšu pieredzētais Uzlecošās saules zemē – Japānā

Sestdienas,  27. jūlija, saulainā 
pēcpusdienā Adelaides vanagmājā bija 
pulcējies prāvs skaits pašmāju ļaužu, 
kurus vienoja interese par Astras un 
Imanta  Kronīšu pieredzēto Uzleco-
šās saules zemē – Japānā. Jāsaka, ka 
arī adelaidiešus sestdienā apspīdēja tā 
pati saulīte, kas Japānu.

Japāna daudziem pazīstama kā ilg-
dzīvotāju zeme – ar kimono, geišām, 
tējas ceremonijām, cīņas sportiem, Fu-
dzi kalna balto cepuri, populārām elek-
troniskām ierīcēm, automašīnām... utt. 
Tas ir ļoti virspusēji. Nav pat vienā ce-
ļojumā iespējams pamatīgi iepazīt šo 
savdabīgo zemi; jābrauc vairākkārt, vai 
arī jāpārceļas tur uz dzīvi. Tas ir iespē-
jams, jo laukos ēkas paliek tukšas, un 
valdība tās piedāvā par brīvu, lai tikai 
būtu apdzīvotas un nesabruktu. Tikai 
ļoti rūpīgi tiek izvērtēti kandidāti; gadā 
tikai kādi 35 iegūst rezidenta statusu.

Japāņu leģenda vēsta: „Kad dievi 
Idzanagi un Idzanami pa varavīksni 
nokāpa no debesīm, lai izceltu cieto 
zemi no dzelmes, Idzanagi trieca savu 
šķēpu līdz pašam līdzenā ūdens klaju-
ma dibenam. No trieciena gar šķēpu 
noritēja pilienu krelles, kas izveidoja 
salu ķēdi. Savukārt, kalni ir pakāpe 
starp debesīm un zemi, svēta vieta, kur 

no debesīm nokāpj dievi un kur mājo 
mirušo senču dvēseles.“

Astra bija sagatavojusi izcili inte-
resantu, plašu un bagātīgu stāstījumu, 
ko papildināja daudzie foto uzņēmumi. 
Vai daudzi zināja, ka Japāna sastāv no 
6852 salām, no kurām četras lielākās 
ir Hokaido, Honsju, Sikoku un Kjus-
ju? Salas ir kalnainas un mežiem klā-
tas. Valsti apskalo Klusais okeāns un 
Japānas jūra. Pavasaros visus priecē 
fantastiskie sakuras ziedi. Valsts, ku-
rai nav citas līdzīgas. Te dzīvo septītā 
lielākā pasaules tauta. Japāna ir mono-
nacionāla valsts, kurā 99% iedzīvotāju 
ir japāņi. Uz vienas no Japānas salu 
grupas salām ir akmens ar apmēram 
tādu uzrakstu: „Ja tev ir 45, tev vēl ir 
bērnība; ja tev ir 65, tev ir briedums, 
bet ja tev ir 85 gadi – tu pa īstam sāc 
dzīvot.“ Japāņu dzīves filozofiju un 
dzīvesveidu caurstrāvo darbīgums un 
iekšējs miers, pieticība un iekšējā sa-
skaņa, lai gan Japānu gadā piemeklē 
ap 1500 zemestrīču.

Ceļojuma maršruts bija pamatīgi 
izpētīts un izplānots: gan lidošana, 
gan braukšana ar auto apkārt Hokaido 
salai, gan braucieni ar velosipēdiem, 
gan ar kuģīti, gan pārgājieni. Oktobris 
ir krāšņākais rudens mēnesis, lai bau-

dītu dabas krāšņumu un vienreizību. 
Tik piesātinātas ceļojuma dienas ne 
visi varētu izturēt, tas pa spēkam ti-
kai ar jaunības eliksīru bagātiem. Visu 
redzēto iemūžinātie attēli priecēja arī 
mūs; jutāmies gandrīz vai paši bijuši 
šajā ceļojumā.

Nakšņot japāņu stila viesnīcā arī ir 
piedzīvojums. Ienākot viesnīcā, jāno-
velk apavi un jāuzvelk piedāvātās čī-
bas, kuras jānovelk, ieejot savā istabā, 
kas izklāta ar tatami salmu pinumiem; 
telpa nav apgrūtināta ar mēbelēm, 
gulēšana ir uz grīdas izklātiem matra-
čiem. Vienkārši...

Japāņi izvairās no skaidras atbil-
des jā vai nē, bet tā vietā laipni smaida. 
Ja eiropietis teic japānim uz tikšanos, 
tad japāņa atbilde būs šokējoša eiro-
pietim – es par to padomāšu vai ja būs 
iespējams.

Pēc stāstījuma baudījām vanadžu 
gatavoto jasmīnu tēju ar cepumiem, 
Astras gatavoto suši ar pikantām pie-
devām. Visi varēja ne tikai apskatīt, 
bet arī aptaustīt bagātīgo ceļojuma lie-
tisko pierādījumu (suvenīru) klāstu.

Paldies sparīgajiem ceļotājiem par 
dalīšanos ar iespaidiem! 

I. V.
Laikrakstam „Latvietis“

Pieminot izcilo 
dzejnieku, rakstnieku, 
politiķi un sabiedrisko 
darbinieku Kārli  Skal-
bi,  K. Skalbes memo-
riālais muzejs „Saul-

rieti”, komponists  Jānis  Lūsēns, 
operdziedātāja Kristīne  Zadovska 
un aktieris Mārtiņš Vilsons aicina uz 
koncertu Pasakas un meldijas Vec-
piebalgas Luterāņu baznīcā 16. au-
gustā plkst. 19.00

Kārļa  Skalbes (7.11.1879. – 
15.04.1945.) dzīvei un daiļradei vel-
tītais memoriālais muzejs Saulrieti 
Vecpiebalgā šajā dienā piedāvās ap-
meklētājiem iepazīties ar dzejnieka 
piemiņas lietām no muzeja kolekcijām, 
kas ikdienā nav apmeklētājiem pieeja-

mas. Īpašas dāvanas dzejniekam, viņa 
rokraksti un lietas, kas pavadījušas 
Kārli Skalbi bēgļa gaitās 1945. gada 
rudenī, fotoattēli un dažādos laikos 
tapuši mākslas darbi būs aplūkojami 
ekspresizstādē Visas domas ap Latviju 
vijas...

Ikvienu ciemiņu Saulrietos sagai-
dīs ar tēju Lielajā Godu istabā, bet kā 
apliecinājumu Kārļa Skalbes īpašajai 
vietai latviešu sirdīs, muzeja darbi-
nieki aicina piespraust pie apģērba 
šajā dienā kādu ziedu. Kārlis Skalbe, 
vasarās dzīvojot savā dzimtajā Vec-
piebalgā, mīlēja ielikt kādu kliņģerītes 
vai citu lauku ziediņu pogcaurumā. 
Nereti Skalbju ģimene un draugi šādi 
rotājās arī dažādos svētkos un izbrau-
cienos zaļumos. Kliņģerītes bija dzej-
nieka mīļākās puķes. Tāpat ikviens 
aicināts aiziet ar kādu saulainu ziedu 
uz Vaktskalniņu pie Saulrietiem, kur 
dzejnieks apglabāts.

Vakarā Vecpiebalgas baznīcā, kur 
Kārlis Skalbe 1879. gada vēlā rude-
nī kristīts, skanēs komponista Jāņa 
Lūsēna dziesmas ar Kārļa Skalbes 
vārdiem Kristīnes Zadovskas izpil-
dījumā, bet Latviešu Pasakķēniņa 
pasakās ielūkoties palīdzēs Mārtiņš 
Vilsons.

www.piebalgasmuzeji.lv 
https://www.facebook.com/

SkalbesSaulrieti/
https://www.facebook.com/

events/346431816296186/
Līva Grudule,

Piebalgas muzeju apvienības 
„Orisāre“ vadītāja

Kārlim Skalbem – 140
Vecpiebalgā svinēs dzejnieka Kārļa Skalbes 140. dzimšanas dienu

Kārlis Skalbe 1930. gados.
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Pirmā nedēļa Kursas 
44. mācību gadā ir ātri 
pagājusi jaukā ritmā. Uz 
Kursas atklāšanu pulcē-
jās skolēni, darbinieki 
un viesi no Amerikas, 
Kanādas un Latvijas, bet 

pēc pāris dienām tika vēl sagaidīti tie, 
kas bija ceļā no Dziesmu un deju svēt-
kiem Toronto, Kanādā. Līdz piektdie-
nai jau bija sapulcējušies 29 audzēkņi 
uz Kursas pirmajām glaunajām vaka-
riņām ar tēmu varoņi.

Nedēļa iesākās ar Amerikas Lat-
viešu apvienības valodas prasmes pār-
baudēm, kur audzēkņi kārtoja A un B 
līmeņus. Vasaras beigās vēlreiz tiks 
kārtotas pārbaudes, lai redzētu izaugs-
mi četru nedēļu laikā. Ir skaidrs, ka 
daži jaunieši gada laikā ir arī piestrā-
dājuši pie savas latviešu valodas.

Lai paplašinātu valodas zināšanas 
ārpus klasēm, katru dienu tiek pateikts 
dienas vārds, kuru skolēni lieto tekstos 
vai zīmējumos. Pirmās nedēļas vārdi: 
draudzība, iejusties, laipnība, spodrī-
ba. Turklāt darba dienās audzēkņi pie-
dalās sarunas stundā, kura vada Dace 
Melbārde un Reinis Vējiņš. Ar vārdu 
spēlēm un dziļām diskusijām jaunieši 
vingrinās valodas spējās.

Ceturtdien visi skaisti sapucējās 
uz pirmo dzejas vakaru, kura tēma 
bija daba jeb Latvijas ainava. Citās 
vakara nodarbībās jaunieši, audzinātā-
ju vadībā, ir spēlējuši sporta un prāta 
spēles kā arī Kursas spēles. Sestdien, 
pirms ballītes (kuras tēma bija debesis 
un elle) jaunieši arī iemācījās latviešu 
dančus un rotaļas Māra  un  Anetes 
Karlsonu vadībā. Ballītes laikā redzē-
jām gan Skroderis, gan arī Es izjāju 
Prūšu zemi.

Tautas deju nodarbībās jaunieši ir 
ieskicējuši jau trīs dejas. Nodarbības 
vada Ingrīda  Birzniece un Indra 
Ekmane,  bet inspirācija un atbalsts 
nāk arī no iepriekšējās deju skolotājas 
Baibas Miķelsones, kura ir parūpēju-
sies par dažām dejām, kā arī Brīzija 
Freimane-Raistere, kura palīdzēja 

šonedēļ noslīpēt kustības.
Interešu grupas ir dažādas: rotkal-

šana Andra Rūtiņa, rokdarbi Anetes 
Karlsones, podniecība Māra  Karl-
sona,  improvizācijas teātris  Māras 
Karlsones un šahs Viktora  Pūpola 
vadībā. Svētdien tika noturēts šaha 
turnīrs, kur Pūpola kungs spēlēja pret 
3 jauniešiem vienlaikus, ar muguru 
pagriezies pret spēlētājiem!

Pie Pūpola kunga nāk jaunieši vēs-
tures klasē, tāpat pie Daces Melbārdes, 
Reiņa Vējiņa un Daces Pugas uz va-
lodu un literatūru. Gaidot  Prāv. Dai-
ru  Cilni, kura būs klāt otrajā nedē-
ļā, vairākas dienas ētikas klases bija 
Dr. Anetes  Karlsones vadībā, kura 
stāstīja par Latvijas kultūras manto-
jumu, īpaši saistībā ar tautisko apģēr-
bu. Klases ir sadalītas pēc valodas 
zināšanām – A1, A2, B un C grupās, 
lai katram ir iespēja paplašināt savas 
zināšanas.

Dziedāšana gan visiem ir kopā 
Maijas Riekstiņas un Ingrīdas Birz-
nieces vadībā jaunieši ir ātri apguvusi 
četru rindu harmoniju vairākām koru 
dziesmām. Noslēguma koncerts būs 
pēc Raiņa Zelta Zirgs motīviem Reiņa 
Vējiņa dramatizējumā. Sola bagātu iz-
laiduma programmu!

Kursas saime šogad ir lielāka nekā 
pēdējā desmitgadē. Ir reģistrējušies 30 
skolēni, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā 
pirms četriem gadiem, kad Kursa at-
dzima ar 12 skolēniem. Absolventi 
šogad ir seši: Aija  Reimane, Maiya 
Hill, Nora Keire, Anna Akots, Lau-
ren Barlow un Aleks Pelds, kuri no-
dod iemīļotas Kursas tradīcijas tālāk, 
īpaši, astoņiem pirmgadniekiem. Par 
jauniešu labklājību rūpējas audzinā-
tāji: Laila Reimane, Laila Birzniece, 
Sandija Linde un Pēteris Apsītis.

Aizkulisēs (tas ir, aiz virtuves ku-
lisēm un peldbaseina vārtiem) ir strā-
dīgi darbinieki, kuri rūpējas par to, ka 
visi ir labi paēduši un dzīvo labos aps-
tākļos: Miķelis  Kramēns,  Deborah 
Petzal, Marga Galiņa,  Rikijs  Tete-
ris, Jānis Riekstiņš, Kārlis Grendze 
un Vēsma Puharte.

Aiz biroja durvīm ir administra-
tīvā komanda: administratore Iveta 
Āva, kasieris Valdis Atvars un direk-
tore Dr. Indra Ekmane.

Kursas saime pateicas par skaisto 
dabu un vietu, kur pavadām šīs vasa-
ras nedēļas, kuras ir darbīgas un prie-
ka pilnas, jau lūkojamies otrajā nedēļā.

Indra Ekmane

2019. gada 1. nedēļa „Kursā“!
„Kursas“ saime šogad ir lielāka nekā pēdējā desmitgadē

„Kursas“ saime.

FO
TO

 P
ub

lic
itā

te
s f

ot
o

Šaha turnīrs. Pūpola kungs spēlēja pret 3 jauniešiem vienlaikus, ar muguru 
pagriezies pret spēlētājiem!
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No 22. līdz  28. jūlijam ar sešiem 
krāšņiem koncertiem Dzintaru kon-
certzālē norisinājās piektais Jūrma-
las festivāls, kas šogad pulcēja vairāk 
nekā 13 000 klausītāju, kļūstot par 
apmeklētāko akadēmiskās mūzikas 
festivālu Latvijā. Festivāla goda māks-
linieks operdziedātājs Aleksandrs 
Antoņenko kopā ar Latvijā un pasaulē 
atzītiem māksliniekiem Ivetu Apkal-
nu, Vestardu Šimku, Kristīni Bala-
nas,  Intaru  Busuli,  Andželu Gobu, 
Alisu  Zinovjevu,  pianistiem Osoki-
niem, Latvijas Simtgades jauniešu 
simfonisko orķestri un diriģentu Ai-
nāru Rubiķi, kā arī citiem mākslinie-
kiem sniedza klausītājiem neaizmirs-
tamu vasaras muzikālo piedzīvojumu 
Dzintaru koncertzālē.

„Piecu gadu laikā Jūrmalas festi-
vāls kļuvis par vērienīgāko profesionā-
lās mūzikas forumu mūsu valstī. Šogad 
tas pulcējis arī rekordlielu apmeklētā-
ju skaitu, taču vairāk par visu priecē 
mākslinieku sniegums un aizrautība, 
iesaistoties dažādos festivāla projek-
tos. Jau šobrīd tiek plānoti 2020. gada 
festivāla koncerti un pavisam drīz jau-
nā festivāla programma tiks piedāvā-
ta mūsu auditorijai,“ uzsver Dzintaru 
koncertzāles direktors Guntars Ķirsis.

Šā gada Jūrmalas festivālu ieskan-
dināja nebijis notikums – 22. jūlija rītā 
plkst. 4.00 Dzintaru pludmalē ar ēr-
ģeļmūzikas skaņām izskanēja Saullēk-
ta koncerts, ko sniedza pasaulslavenā 
latviešu ērģelniece, Hamburgas Elbas 
filharmonijas goda māksliniece Iveta 
Apkalna. Koncerts, uz kuru rīta agrumā 
bija ieradušies vairāk nekā 2000 cilvē-
ku, sākās tumsā un noslēdzās, sagaidot 
saullēkta brīdi. Gan pati māksliniece 
Iveta Apkalna, gan klausītāji pēc kon-
certa atzina, ka tā bija neaizmirstama 
mūzikas pieredze, kurā majestātiskās 
ērģeļmūzikas skaņas saplūda ar jūras 
šalkoņu un putnu dziesmām.

Koncertā Dzimuši Latvijā tikā-
mies ar izciliem Latvijā dzimušiem 
mūziķiem, kuri ieguvuši plašu starp-
tautisku atzinību – ērģelnieci Ivetu 
Apkalnu, operdziedātāju Aleksandru 
Antoņenko, pianistu Vestardu Šimku 
un dziedātāju Intaru Busuli. Viņiem 
uz Dzintaru koncertzāles skatuves 
pievienojās jaunie Latvijas talanti – 
pianists Kārlis Gusts Zariņš, soprāns 
Līga Gita Zīriņa, sitaminstrumentā-
liste Sonja Misiņa un dziedātāja Grē-
ta Grantiņa, kā arī unikālais Latvijas 
Simtgades jauniešu simfoniskais or-
ķestris, kura sastāvā muzicēs labākie 
Latvijas jaunie mūziķi vecumā no 14 
līdz 20 gadiem. Pie diriģenta pults bija 
atzītais Berlīnes Komiskās operas mu-
zikālais vadītājs Ainārs Rubiķis.

24. jūlijā Jūrmalas festivālā uzmir-
dzēja divas jaunas zvaigznes, kas apbū-
rušas slavenāko pasaules koncertzāļu 

klausītājus – latviešu vijolniece Kris-
tīne Balanas un pianists brīnumbērns 
no Lielbritānijas Džordžs  Harliono 
(George Harliono). Kopā ar Jūrmalas 
festivāla orķestri un diriģentu Aināru 
Rubiķi viņi atskaņoja pasakaini skaisto 
Fēliksa Mendelszona (Felix Mendelss-
ohn) Vijoļkoncertu mi minorā un Pētera 
Čaikovska Pirmo klavierkoncertu.

25. jūlijā Jūrmalas festivālā izska-
nēja 3 Osokinu koncerts, kas pulcēja 
prominentus viesus un klaviermūzikas 
cienītājus. Trīs izcili pianisti: tēvs, pro-
fesors Sergejs Osokins, un dēli, dau-
dzu starptautisku konkursu laureāti un 
spilgti mūzikas interpreti – Andrejs un 
Georgijs Osokini. Trīs Osokini ir pia-
nisma mākslas zīmols – izcila vēriena 
virtuozi, klavierspēles pētnieki un dziļi 
mākslinieki, kuru radītās koncertprog-
rammas vienmēr ir svētki un īpašs no-
tikums klaviermūzikas mīļotājiem.

25. jūlija vakarā Jūrmalas festivālā 
notika viens no šā gada gaidītākajiem 
klaviermūzikas koncertiem – Trīs Oso-
kinu koncerts, kurā klausītāji pianistus 
sveica ar emocionālām stāvovācijām. 
Kopā ar kamerorķestri Sinfonietta Rīga 
diriģenta Gunta Kuzmas vadībā tika 
atskaņoti trīs klavierkoncerti – poētis-
ki majestātiskais Ferenca Lista (Franz 
Liszt) Pirmais klavierkoncerts, gaismas 
spēka apliecinošais Pētera Čaikovska 
Pirmais klavierkoncerts un Volfganga 
Amadeja Mocarta (Wolfgang Amade-
us Mozart) kristālskaidri daiļais, dāsni 
mirguļojošais 21. klavierkoncerts. Visi 
trīs pianisti gan solo, gan duetos uzstā-
jās koncerta otrajā daļā. Koncerta no-
slēgumā visi trīs pianisti kopā lutināja 
publiku ar slavenajām Johana Štrausa 
(Johann Strauss) valšu melodijām, kā 
arī Emīla Dārziņa Melanholisko valsi.

26. jūlijā uz Dzintaru koncertzāles 
skatuves izskanēja vienas no skaistā-
kajām itāļu operām – Pjetro Maskanji 
(Pietro Mascagni) Zemnieka gods kon-
certuzvedums. Kopā ar pasaulslaveno 
operdziedātāju Aleksandru Antoņen-
ko uz Dzintaru koncertzāles skatuves 
uzmirdzēja vācu mecosoprāns Denīze 

Uzuna  (Deniz Uzun), baritons Jānis 
Apeinis, soprāns Alisa Zinovjeva un 
mecosoprāns Andžella Goba. Spēcīgi 
kaislību izvirdumi, versmainas melo-
diju krāces un kulminācijas dinamiskā 
dzīves reāliju stāstā izdzīvoja izcils so-
listu zvaigznājs un Jūrmalas festivāla 
orķestris, diriģenta Vello Pāna (Vello 
Pähn, Igaunija) vadībā.

27. jūlijā ar jaunu programmu Bro-
dvejas mūziklu zelta izlase klausītājus 
priecēja iemīļotās mūziklu zvaigznes 
no Londonas – Īens Virgo (Ian Virgo), 
Demjans Hamblijs  (Damian Humb-
ley) un Sāra Foksa (Sarah Fox), kuri 
regulāri uzstājas prestižajā Londonas 
Vestendas teātrī, kas līdz ar Ņujorkas 
Brodveju ir visaugstākā līmeņa mūzik-
lu teātris angliski runājošajā pasaulē. 
Kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri un 
diriģentu Robertu  Pērvisu  (Robert 
Purvis) no Lielbritānijas viņi izpildīja 
skaistākās ārijas un duetus no Endrū 
Loida Vēbera (Andrew Lloyd Webber), 
Ričarda Rodžersa (Richard Rodgers), 
Kola Portera (Cole Porter), Džona Kan-
dera (John Kander) un citu komponistu 
mūzikliem, kā arī populārām filmām.

Jūrmalas festivāls noslēdzās svēt-
dien, 28. jūlijā, ar krāšņu galā kon-
certu, kurā ar skaistākajām itāļu ope-
ru ārijām uzmirdzēja pasaulslavenais 
operdziedātājs un Jūrmalas festivāla 
goda mākslinieks Aleksandrs Anto-
ņenko, starptautiski atzītā latviešu 
operdziedātāja Alise Zinovjeva un 
vācu mecosoprāns Denīze Uzuna. 
Īpašs pārsteigums, kas izpelnījās ne-
dalītas klausītāju ovācijas, bija bari-
tons Vladislavs  Sulimskis (Uladzis-
lau  Sulimski) no Baltkrievijas, kurš 
koncertā aizstāja Egilu Siliņu. Kopā 
ar Jūrmalas festivāla orķestri diriģenta 
Vello Pāna vadībā viņi izpildīja skais-
tākās itāļu operu ārijas.

Jau drīzumā klausītājiem tiks pie-
dāvātas biļetes uz 2020. gada Jūrma-
las festivāla koncertiem.

Mārtiņš Pučka,
Dzintaru koncertzāles 

sabiedrisko attiecību speciālists

Krāšņi izskanējis piektais „Jūrmalas festivāls“
Apmeklētākais akadēmiskās mūzikas festivāls Latvijā

Gala koncerts.
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Toronto. Pelēkbrūnos rāmjos ies-
tikloti debesskrāpji, ko glāsta tveicīga 
jūlija saule. Pie debesu skrāpētājiem 
pieder arī Hiltona viesnīca, no kuras 
19. stāva cilvēki ielās atgādina divkā-
jainus kukainīšus. Viņu skraidīšana 
mūs nesaista. Bet tiklīdz nolaižamies 
no saviem augstumiem, tā tiekam ie-
rauti tautiskajā virpulī. Visur sastopam 
savējos – no malu malām dziesmu un 
deju svētkos pulcējušos latviešus: rī-
kotājus, dejotājus, koristus, skatītājus, 
baudītājus un draudzīgus čalotājus. Arī 
Garezera Vasaras vidusskolas jaunie-
šus, kas vecāku priecīgi sveikti ierodas 
vairākos autobusos. Viesnīcā veidojas 
divi sabiedriskie centri – viens fojē pie 
bāra un otrs – stāvu zemāk, kur tirdzi-
ņā vizuļo tautiskas rotas un pie ziņo-
jumu dēļa ļaudis dedzīgi meklē biļetes 
uz izpārdotiem sarīkojumiem.

Svētku programma ieplānota tā, lai 
apmeklētāji negarlaikotos. Sarīkojumu 
vietas izraudzītas patālu no galvenās 
viesnīcas, un laika sprauga starp sarī-
kojumiem ir minimāla, radot iespēju 
Daliņa solī izvingrināt kājas, vai arī 
mēģināt notvert taksometru. Šoferi 
vēl nav atklājuši, ka no viesnīcas ik pa 
laikam gāžas laukā simtiem cilvēku, 
dodamies uz Mattany arēnu vai Bluma 
Appel teātri. Bet pamazām viņi atskārst, 
ka viesnīcā čaukst dolāri, pasažieri dod 

labu dzeramnaudu un turklāt pastāsta, 
kur atrodas Latvija. Toronto taksīšu šo-
feri – pakistānieši, sīrieši, nigērieši, iz-
cīna nemitīgu cīņu ar riteņbraucējiem, 
kuriem pilsēta ierādījusi platas joslas 
gar ielu malām un kuri bariem vien 
drāžas vēja ātrumā, kavēdami taksīšu 
pagriešanos pa labi vai pa kreisi.

Kas paliek prātā no Kanādas 
XV Latviešu dziesmu un deju svēt-
kiem? Lielais cilvēku pieplūdums un 
ansambļu skaits no Latvijas un citām 
aizjūras zemēm. Valsts Akadēmiskā 
kora Latvija koncerts, Māra  Sirmā 
vadībā. Askētiskā, bet skaistā Koer-
ner’a koncertzāle, nopietnā program-
ma un kora virtuozitāte. Veidojas tīra 
māksla, kas paceļ arī klausītāju aug-
stākās sfērās.

Toties, sirdi – un ne tikai sirdi – ie-
silda Garīgās mūzikas koncerts, kurā 
skan latviešu komponistu darbi, to vidū 
Jurjāna kantāte Tēvijai. Bez tās, kā pa-
matoti atzīst viena klausītāja, dziesmu 
svētkiem kaut kā pietrūktu. Bet ļaužu 
pilnajā Trinity-St. Paul dievnamā pa 
durvju spraugu pamanās ielavīties arī 
Toronto vasara. Rodas saistošs vizuāls 
efekts, klausītājiem vēdinot simtiem 
programmu lapiņu kā baltus taureņus.

Iespaidīgs ir Rīgas Tautas deju an-
sambļa Līgo koncerts, ar izteiksmīgām 
deju kustībām, mūzikas un gaismu 

efektiem, izve-
dot mūs caur 
l a t v i s k a j i e m 
gada laikiem. 
Arī Tautas deju 
lieluzvedumā, 
kur piedalās ap 
tūkstoš dejotā-
ju, apbrīnojam 
Latvijas deju 
kopu vieglo 
soli un precīzās 
kustības; braši 
turas arī citas no Eiropas, ASV un, 
protams, Kanādas. Publika dejotājus 
sumina ne tik vien ar aplausiem, bet 
arī ar modē nākušo priecīgo kaukšanu, 
ko īpaši izkopušas jaunāko paaudžu 
māmiņas savu bērnu sporta sacīkstēs. 
Noslēgumā, kad arēnā saplūst visi de-
jotāji, tur attīstās īsts prieka jandāliņš, 
grupām veidojot pašām savus oriģi-
nālus un trakulīgus gājienus, dažkārt 
uzmetot kādu meiteni gaisā. Ugunīgu 
mūziku spēlē grupa Raxtu raxti.

Izklaidējoša ir Daugavas Vanagu 
teātra spēlētā Blaumaņa komēdija No 
saldenās pudeles. Inscenējums tautis-
ki tradicionāls, aktieru spēle ar vaja-
dzīgo teatrālisma piedevu. Luga šiem 
laikiem var likties naiva – bez rupjiem 

Redzētais, dzirdētais un izjustais Toronto
Kanādas XV Latviešu dziesmu un deju svētki

Orķestris un koris.
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Latvijas Nacionālā opera un balets
Aicina uz vasaras izrādēm

Ceturtdien,  1.  augustā,  Dailes 
teātra darbinieki uzsāka 2019./2020. 
gada sezonu, pulcējoties uz pirmo 
kopsapulci un tradicionālo kolektīva 
fotografēšanos.

Sapulcē darbiniekus uzrunāja 
Dailes teātra valdes loceklis And-
ris  Vītols, sveicot visus 100. sezonā. 
„Lai arī šī pēc skaita ir simtā sezona, 
skaisto jubileju svinēsim 2020. gada 
rudenī. Šobrīd gatavojamies svētku 
aktivitātēm, kas norisināsies nākamās 
sezonas sākumā,“ skaidroja A. Vī-
tols. Teātra mākslinieciskais vadītājs 
Dž. Dž. Džilindžers pateicās kolek-
tīvam par kvalitatīvo darbu, kas pa-
veikts, lai iegūtu daudzskaitlīgās te-
ātra balvas Spēlmaņu nakts 2018/2019 
nominācijas, kā arī iepazīstināja ar šīs 
sezonas plāniem.

2019./2020. gada sezonu teātris uz-
sāks ar viesizrādēm. Mākslas festivāla 
Cēsis 2019 programmā iekļautas divas 
Dailes teātra izrādes – 17. augustā Vi-
dzemes koncertzālē Cēsis tiks rādīts 
Regnāra Vaivara iestudējums Kais-
les vilciens, bet  23. augustā –  izrāde 
Dēls Intara Rešetina režijā. Sākot no 
30. augusta, Dailes teātra telpās ska-

tītāji varēs noskatīties pagājušās se-
zonas pieprasītākās izrādes – Alvas 
sieviete, Liec Dievam pasmieties, Ne-
glītenis, Planēta Nr. 85, Balta vārna 
melnā krāsā, Dēls, Bīstamie sakari un 
Lauva ziemā.

Pirmie repertuāra jaunumi sagai-
dāmi septembra otrajā pusē. 18. sep-
tembrī pirmizrāde būs Ivana Viripa-
jeva lugas Nepanesami ilgi apskāvieni 
iestudējumam Rolanda Atkočūna reži-
jā Mazajā zālē, 20. septembrī režisors 
Dž. Dž. Džilindžers skatītāju vērtē-
jumam nodos Reja Kūnija komēdiju 
Neiespējamā misija Lielajā zālē, bet 
Kamerzālē viesrežisors Nikolajs Koro-
bovs iestudē Luidži Lunari darbu Trīs 
šūpolēs, kam pirmizrāde būs 22. sep-
tembrī.

2019./2020. gada sezonas Dai-
les teātra abonementā iekļauti pieci 
jauniestudējumi. Bez jau minētās 
komēdijas Neiespējamā misija abone-
mentā iekļautas vēl 4 izrādes: Toma 
Stoparda, Lī Hola un Marka Normena 
Iemīlējies Šekspīrs Rolanda Atkočū-
na režijā, Filisas Negijas Talantīgais 
Misters Riplijs Lauras Grozas-Ķi-
beres režijā, Dž. Dž. Džilindžera 
veidotais Maksa Friša lugas Santa 
Krusa iestudējums un Regnāra Vai-
vara iestudētā Ēriha Marijas Remar-
ka Trīs draugi. Informējam, ka tiek 
pagarināts arī abonementu maiņas un 
iegādes termiņš – 1. – 4. abonementu 
iespējams nopirkt līdz 9. augustam, 
bet 5. – 6. abonementu – līdz 16. au-
gustam.  ■

Dailes teātris uzsāk 2019./2020. gada sezonu
Būs vairāki jauniestudējumi

Dailes teātra kolektīvs.
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No  15.  augusta  līdz  1.  septem-

brim Latvijas Nacionālā opera un ba-
lets aicina uz tradicionālajām vasaras 
izrādēm, kuru ietvaros varēs noska-
tīties trīspadsmit skatītāju iemīļotus 
operas un baleta iestudējumus.

Vasaras izrādes sāksies 15. augus-
tā ar horeogrāfa Edvarda Kluga veido-
to baletu Pērs Gints, kurā skan Edvar-
da Grīga mūzika. Galvenās lomas šajā 
izrādē interpretēs Arturs Sokolovs, 
Alise Prudāne, Raimonds Martinovs, 
Baiba Kokina, Andris Pudāns, Elza 
Leimane. Pie diriģenta pults Mārtiņš 
Ozoliņš.

16. augustā Žorža Bizē operas 
Karmena iestudējumā titullomu in-
terpretēs Maskavas Lielā teātra soliste 
Oksana Volkova, kuras sniegumam 
uzgavilē Metropolitēna operas, Pa-
rīzes Nacionālās operas, Hamburgas 
Valsts operas un citu opernamu pub-
lika. Hosē lomā būs Andris Ludvigs, 
Eskamiljo – Rihards Mačanovskis, 
Mikaēla – Laura Teivāne. Pie diriģen-
ta pults – Normunds Vaicis. Franču re-
žisores Marī Evas Sinjerolas veidotajā 

iestudējumā būtiska loma ir hiphopa 
dejotājiem. Izrādi diriģēs Normunds 
Vaicis.

17. augustā notiks komponista 
Jana Kučeras un horeogrāfa Pola Čal-
mera krāšņā baleta Trīs musketieri iz-
rāde ar Kārli Cīruli un Jūliju Braueri 
galvenajās lomās. Pie diriģenta pults – 
Andris Veismanis.

21. augustā skatītājus gaida tik-
šanās ar pagājušās sezonas jauniestu-
dējumu – jauno latviešu horeogrāfu 
veidoto baleta izrādi Hamlets. (Ne)
stāsti man pasakas. Horeogrāfa An-
tona Freimana baletā Hamlets (Lindas 
Leimanes un Sergeja Rahmaņino-
va mūzika) galvenās lomas atveidos 
Kristaps Jaunžeikars, Raimonds Mar-
tinovs, Jūlija Brauere un Baiba Ko-
kina. Hamletu diriģēs Aigars Meri. 
Horeogrāfes Elzas Leimanes un kom-
ponistu Jāņa Šipkēvica, Matīsa Čudara 
un Kaspara Kurdeko baletā (Ne)stāsti 
man pasakas galvenajās lomās – Alise 
Prudāne un Arturs Sokolovs.

22. augustā Džuzepes Verdi ope-
ras Nabuko izrādē titullomā debitēs 

lieliskais latviešu baritons Valdis 
Jansons, kurš pamatā dzied Itālijas 
opernamos. Abigailas lomu interpre-
tēs Tatjana Melņičenko, kas šo lomu 
spoži interpretē Metropolitēna ope-
rā, Karaliskajā Koventgārdena operā, 
Barselonas Liceu teātrī, Veronas arēnā 
un citviet. Pie diriģenta pults Mārtiņš 
Ozoliņš.

23. augustā vasarīgas kaislības 
varēs baudīt komponista Jura Karl-
sona un horeogrāfa Aivara Leimaņa 
baletā Antonija #Silmači, kas tapis pēc 
Rūdolfa Blaumaņa leģendārās lugas 
Skroderdienas Silmačos motīviem. 
Galvenās lomas šajā izrādē dejos Elza 
Leimane, Alise Prudāne un Arturs So-
kolovs. Izrādi diriģēs Jānis Liepiņš.

24. augustā Džakomo Pučīni ope-
ras Madama Butterfly izrādē pēc ilgā-
ka pārtraukuma Latvijas Nacionālajā 
operā atkal viesosies diriģents Mo-
dests Pitrens. Titullomā – Sonora Vai-
ce, Pinkertona lomā – Andris Ludvigs. 
Madama Butterfly ir Latvijas Nacionā-
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Kā pareizi apjautāties par sarunbiedra dzī-
vi – Kā tev iet? vai Kā tev klājas?, vai vēl kā 
citādāk?

Jā, sarunvalodā sakām Kā tev iet?, un tas 
nav nepareizi, jo vārdam iet ir daudz nozīmju; 
viena no tām arī noritēt, notikt, un to varam 
attiecināt uz dzīvi. Vēl var jautāt šādi: Kā tev 
klājas? Kā tev veicas? Kā tev sokas? Arī par 
klāties cilvēki mēdz ironizēt, taču ir vairāki ho-
monīmi (vārdi, ko raksta un izrunā vienādi, bet 
kuru nozīmes atšķiras), viena no tām risināties 
dzīvei, darbībai. Ja gribas pavisam citādi, var 

jautāt: Ko dari? Kā dzīvo? Kas notiek tavā dzī-
vē?

Par sarunbiedru vecum veco asprātību, ka 
iet ar kājām un kā klāj, tā klājas, var pasmie-
ties, ja nāk smiekli, taču mums nav jākļūst par 
tādiem valodas ravētājiem, kas izravē no tās 
jebkuru dzīvību.
#latviešuvaloda #dzimtāvaloda
#raksti #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu #valodairkāupe

Sanita Dāboliņa

26. jūlijā noslēdzās 
8 nedēļu ilgusī intensī-
vā Valodu vasaras skola 
Indiānas Universitātē, 
Blūmingtonā (Indiānas 
štats, ASV). Latviešu 
valodas pirmā līmeņa 

kurss bija viens no 25 realizētajiem 
valodu kursiem. Latviešu valodas un 
lietuviešu valodas kursus organizē un 
finansiāli atbalsta BALSSI (Baltic Stu-
dies Summer Institute), kas šovasar te 
svinēja 25 gadu jubileju.

Šajā vasarā valodas instruk-
tore bija Dr. Solvita Pošeiko, kas 
2018./2019. studiju gadu stažējās Va-
šingtonas Universitātē. Intensīvo valo-
das kursu pavisam apguva trīs studen-
ti dažādos vecumposmos, ar nedaudz 

atšķirīgiem zināšanu līmeņiem un va-
lodas pilnveidošanas mērķiem.

Latviešu valodas kursu veidoja 
četru stundu nodarbības katru darb-
dienu un patstāvīgas studijas (vārdu 
un gramatisko formu apguve, mājas-
darbi, nelieli projekta darbiņi). Pavi-
sam tika apgūti astoņi funkcionālie 
temati (piem., Ģimene, Iepirkšanās, 
Laika plānošana un Ceļojums uz Lat-
viju), galvenie gramatikas jautājumi 
un īsu tekstu veidošana (piem., e-pasta 
vēstule). Papildu valodas nodarbībām 
studenti piedalījās dažādos kultūras 
pasākumos, kas tika organizēti gan 
katrai valodas grupai atsevišķi, gan 
visu valodu kursu grupām kopā.

Visi studenti kursa beigās bija ap-
mierināti ar sasniegtajiem rezultātiem. 

Augstie gala vērtē-
jumi pierādīja, ka 
katrs no studentiem 
bija ievērojami uz-
labojis savas zinā-
šanas un prasmes 
latviešu valodā.

Tātad – divi 
mēneši valodas ap-
guvei ir pietiekams 
laiks, lai dalībnieki 
nostiprinātu svarī-
gākos gramatikas 
jautājumus, piln-
veidotu lasītprasmi 
un attīstītu runas 
prasmi mērķva-
lodā. Jāuzsver, 
ka tieši runāšanai 
vasaras skolā tiek 

pievērsta īpaša uzmanība, jo katra no-
darbība paredz runāšanu (viedokļus, 
dialogus, lomu spēles) instruktora – 
dzimtās valodas runātāja – vadībā.

Ir zināms, ka arī nākamgad Valodu 
vasaras skola notiks Blūmingtonā un 
ka tiks piedāvāti latviešu valodas 
kursi. Pieteikties tiem var ikviens ar 
priekšzināšanām vai bez tām Valodu 
vasaras skolas mājaslapā: https://
languageworkshop.indiana.edu/
program/balssi.html

Solvita Pošeiko
Laikrakstam „Latvietis“

Valodu vasaras skolā kurss „Latviešu valoda“
Notiek pēc trīs gadu pārtraukuma 

Latviešu valodas kursa skolotāja Sol-
vita Pošeiko pie nodarbību klases ār-
durvīm.
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Latviešu valodas studenti mācību procesā.
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Valoda, valodiņa...
Kā mums dzīvē iet?

Ulmaņa laiki (1918.g. – 1939.g.) bija ziedu 
laiki Latvijai. Tas bija īss periods, kad lat-
viešu tauta pēc daudziem gadu simteņiem 
varēja justies kā savas zemes tiesīgi man-
tinieki un tās likteņa noteicēji un vadītāji.

Kā var šodien mūsu 1918. gada tau-
tas varoņiem, kas cīnījās par tiesībām 

uzcelt un sargāt savu valsti un savu 
tautu, pārmest nedemokrātisku rīcību. 
Vai ir gadījums pasaules vēsturē, kur 
pēc 700 verdzības gadiem kāda tauta 
būtu varējusi bez asins izliešanas de-
mokrātiskā ceļā tikt pie savas valsts un 
to attiecīgi sākuma posmā pasargāt?

Ja gribam nodrošināt Latvijas valsts 
un latviešu tautas izdzīvošanu nākošos 
100 gadus, vispirms nemēģināsim šodien 

nomelnot mūsu tautas varoņus un izcīnī-
to Latvijas valsti. Tālāk, lai sasniegtu šo 
mērķi ir jāatmodina latviešu tautas na-
cionālā apziņa. To var gribēt un izdarīt 
tikai paši latvieši, un tad demokrātiskā 
ceļā, apzinoties savas tiesības un pienā-
kumu, sargāt to, ko tā izcīnīja 1919. gadā.

Ja šodien tikai 35% balsstiesīgie lat-

Lasītāja vēstule
Turpinājums no 2. lpp.
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Katrīna Dimanta  stāsta: „Šo al-
bumu radījām, jo pašiem ļoti patīk šis 
maģiskais Jāņu laiks un vēlamies cil-
vēkiem piedāvāt vēl vairāk dziesmas, 
kuru pavadībā iegūt svētku sajūtu, ie-
līgot un labi atpūsties.“

„Šis, Jāņu laikam veltītais minial-
bums LĪGO ir jestrām, enerģētiski uz-
lādējošām dziesmām piepildīts. LĪGO 
var dzirdēt dziesmas, kas stāsta par to, 
kā mēs paši gaidām, kad pienāks Jāņu 
diena, par mistērijām, kas notiek Jāņu 
laikā, kā tiek gatavots alus, cik jauki 
ir svinēt vasaras pilnbriedā!“ turpina 
Karīna.

Diska prezentācija notika Labie-
ša ielīgošanas festivāla laikā. Notika 
dažādas izdarības. Katram bija iespē-
ja iemācīties pīt vainagu no dažādām 
Jāņu zālēm, iemācieties jaunas līgo 
dziesmas, ēst gardus ēdienus un dzert 
labu alu, iet rotaļās, mācīties tradicio-
nālos dančus un baudīt īsto Jāņu svēt-
ku atmosfēru. Pirmajā koncerta daļā 
grupa ImantaDimanta un draugi spē-
lēja dziesmas no jaunā albuma; otrajā 
daļā visus iegrieza ar pamatīgu ballī-

ti, kurā skanēja vecie hīti, jaunrade 
un klausītājiem bija sagādāts pārstei-
gums – uz skatuves pievienojās koris
PaSaulei.

Aiga  Leitholde pēc albuma no-
klausīšanās saka: „Albumā saglabāta 
tradīcija, un tautas dziesmām ir viegli 
dziedāt līdzi, šādi pretendējot uz pir-
mā albuma vietu Līgo vakara svinību 
ietvaros, kad Jāņu bērni sasēduši pie 
ugunskura un ir gatavi dziedāšanai.“

Albuma dizains –  Antra  Švarcs
(Austrālijas latviete).

Par grupu „ImantaDimanta un 
draugi“

Grupā Imanta Dimanta un draugi
jau kopš 2014. gada darbojas 5 jaunieši. 
Katrīna Dimanta spēlē vijoli, čellu 
tamburīnu un dzied, Imant a Nīgale 
spēlē mandolīnu un dzied, Krišjānis 
Sils spēlē ģitāru, Kristaps Strods spēlē 
basu, Matīss Uškāns spēlē bungas 
un piedzied. Grupa ir uzstājusies 
Latvijā, Vācijā, Lietuvā un 2018. gada 
pavasarī tūrēja Amerikā, kur 
pavadīja 2 mēnešus, spēlējot mūziku. 

Grupas debijas albums Izauga mātei 
brīnuma meita tika izdots 2017. gadā. 
(Laikraksts „Latvietis“ Nr. 462, http://
www.laikraksts.com/rakst i/7242)
Albumu veido 13 tautas dziesmu 
apdares un oriģinālkompozīcijas. 
Albuma dziesmas stāsta par meitas 
došanos pie vīra.

„Divi no mums uzauga ārzemju lat-
viešu ģimenēs, dažādās pasaules ma-
lās – Amerikā, Vācijā, bet trīs piedzima 
un uzauga tepat Latvijā. Katrs esam gā-
juši dažādus muzikālos ceļus un nu esam 
satikušies, lai veidotu kopīgu mūziku. 
Visi kopā priecājamies spēlēt un baudām 
ikkatru saspēles reizi. Mūzika mums 
vienmēr ir bijusi mīļa un tuva. Latviešu 
tautasdziesmām veidojam skaistas apda-
res, tām iedodot jaunu elpu.“ aizrautīgi 
saka Katrīna Dimanta.

Katrīna spēlē vijoli, čellu, tamburī-
nu un dzied, Imanta spēlē mandolīnu un 
dzied, Krišjānis spēlē ģitāru, Kristaps 
spēlē basu, Matīss spēlē sitaminstru-
mentu un piedzied. Visi kopā priecāja-
mies spēlēt un baudām ikkatru saspēles 
reizi. Mēs vēlamies klausītājiem sniegt 
prieku, un lai pie mūsu mūzikas cilvēki 
labi pavadītu laiku un atpūstos!

Katrīna Dimanta

Mini albums „LĪGO“
Ar vērienīgu ielīgošanas pasākumu prezentēja grupa „Imanta Dimanta un draugi“

Minialbums LĪGO.

Albumu iespējams klausīties:
https://open.spotify.com/album/5P4Idm9nnTOSBYys5RlqEo?si=dhIATUqkSQOm5BpbSxkujQ

vieši piedalās valdības vēlēšanās, kam 
varam pārmest, ka Latvijā politiskās 
valdības aprindās runā tikai par Latvijas 
tautu, ne latviešu tautu. Ja latviešu tau-
tai piederīgo balsu skaits strauji nepie-
augs, tas var būt tikai laika jautājums, 
piedzīvot šoreiz demokrātiski nobalsotu 
lēmumu atjaunot Padomju Latviju.

To, cik maza nozīme politikā ir 35% 
tautas nogrupējumam, varam redzēt no 
šodienas valsts prezidenta Egīla Levita 
svinīgā solījumu (8.07.2019), kad jaunais 
prezidents izteica jaukus, sirsnīgus vār-

dus Latvijas valstij un Latvijas tautai, ne 
reizi nepieminot latviešu tautu, kas taču 
ir Latvijas valsts pamattauta. Prezidents 
Levits nav pirmais Latvijas prezidents, 
kurš savās publiskās uzrunās nav piemi-
nējis latviešu tautu, vai runājis par Lat-
vijas valsts pamattautu. Nav dzirdēts, ka 
kādas citas valsts prezidents līdzīgos svi-
nīgos gadījumos savās uzrunās būtu aiz-
mirsis pieminēt savas valsts pamattautu, 
piemēram, ir pilnīgi neiedomājami, ka 
Krievijas prezidents savās valsts uzru-
nās kādreiz nepieminētu krievu tautu.

No novērojumiem var secināt, ka 
trimdas latviešiem vēl arvien ir svarīgi 
sevi uzskatīt kā atbildīgus 1918. gada 

notikumu – latviešu tautas piederības 
un zemes – mantiniekus. Latvijas latvie-
šiem, 45 gadus dzīvojot zem intensīvās 
komunisma propagandas piesārņotās 
slodzes, ir vajadzīgs zināms laiks – var-
būt izaugot jaunai paaudzei, lai atgūtu 
nacionālo apziņu, lepnumu un piederību 
savai 1918. gadā asinīm izcīnītai tēvze-
mei. Jācer, ka latviešu tauta, pārdzīvo-
jusi komunistu laika genocīdu, nāks pie 
savas 4. atmodas un sagaidīs Latvijas 
valsts dzimšanas dienu 2118. gadā. Sau-
les mūžu Latvijai un latviešu tautai!

Ivars Mirovics
Melburnā, 18.07.2019.

Laikrakstam „Latvietis“

Lasītāja vēstule
Turpinājums no 11. lpp.
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Muksim! Krievi nāk!
28. aprīļa rītā ēdam 

ārā brokastis, kad pēkšņi 
ezera austrumu malā sāk 
tarkšķēt ložmetējs un 
dobji mīnmetēja šāvie-
ni: – krievi ir klāt! Katrs 
paķeram savas mantiņas 

un mūkam prom no ezera uz tuvāko 
mežiņu. Es skrienu aizelsies pa apartu 
lauku un pļavu. Kājas grimst mīkstajā 
zemē, un sviedri līst aumaļām. Netālu 
no manis sprāgst mīnmetēja granāta. 
Nosviežu smago patronu kasti ar lo-
žmetēja patronu lentām. Liekas paiet 
mūžība, līdz sasniedzu meža aizsegu.

Mežā sagrupējamies; kā par brīnu-
mu, neviens nav ne kritis, ne ievainots. 
Dodamies pa meža takām ziemeļrie-
tumu virzienā. Visapkārt vēl dzird 
šāvienus un notālēm uz lielceļa, līdz-
tekus mums, dzird krievu tanku ķēžu 
žvadzoņu.

Pēc brīža šie kara trokšņi norimst, 

bet pienāk ziņa, ka krievu tanku smai-
les jau sasniegušas Neubrandenburgu 
un Neusterlicu (Neusterlitz); mums 
jāsteidzas bez mitas pa starpu, lai 
izvairītos no ielenkuma. Vēlu naktī 
pārnakšņojam kādā ciematā pie Neus-
terlitz – Waren dzelzceļa. Esam noso-
ļojuši, apmēram, 50 km.

Nosnauduši pāris stundas, gaismi-
ņai austot, 29. aprīļa rītā, turpinām 
soļot pa meža takām ziemeļrietumu 
virzienā. Pusdienas laikā nonākam pie 
Waren, cerībā panākt mūsu vezumnie-
kus, kuru ratos ir mūsu pārtika, bet 
tie jau aizbraukuši tālāk. Neko darīt; 
soļojam tālāk neēduši. Uz lielceļiem 
bīstami rādīties; tos apšauda krievu 
zemlidotāji. Pievakarē laimējas kādā 
sētā sadabūt kartupeļus; mūsu katliņos 
vārīti – tās ir mūsu vakariņas.

Otrā dienā, šķiet, esam izrāvušies 
no krievu lavīnas un uzdrošināmies so-
ļot pa Waren-Teterow šoseju. Nogājuši 
25 km, noķeram mūsu vezumniekus; 

nu ir ko uzkost un 
ļauj mazliet at-
pūsties. Lai gan 
šobrīd briesmas 
nedraud, mēs ne-
drīkstam rimties; 
mums uz visātrāko 
jāsasniedz rietumu 
fronte un jāpado-
das. Soļojam tālāk 
pa šoseju garām 
Teterovai un La-
lendorfai rietumu 
virzienā visu die-
nu un nakts tumsā. 
Nāk miegs, un es 
soļodams jūtu, ka 
vienu brīdi uzgrū-
žos virsū priekšē-
jam gājējam, biju 
uz mirkli iesnau-
dies! Lai turētos 
nomodā, šad un 
tad uzdziedam 
kādu dziesmu. 

Rīta ausmā pāris stundas nosnaužam 
ceļmalā netālu no Güstrow. Nostaigāts 
tuvu pie 60 km.

Pirmā maija rītā soļojam tālāk un 
ap pusdienām sasniedzam Sternbergu. 
Virzību uz priekšu tagad kavē straume 
bēgļu gan pajūgos, gan kājām, vācu 
armijas kājnieku vienības un spēkra-
ti. Pēc 4 stundu atpūtas turpinām soļot 
visu atlikušo dienu un nakti. No rīta 
sasniedzam Krivicas (Criwitz) mies-
tiņu, 18 km austrumos no Šverīnas 
(Schwerin). Lai gan māc nogurums, 
turpinām soļot, līdz galīgi paguruši 
saļimstam mežiņā 10 km no Šverīnas. 
Noskaidrojam, ka Šverīnu ieņēmuši 
amerikāņi.

2. maija priekšpusdienā uzejam 
uz šosejas, kas ved uz Šverīnu. Skats 
ir satriecošs. Pa ceļu rietumu virzienā 
plūst nepārredzama straume zaldātu, 
bēgļu, pajūgu un automašīnu. Pūlī ir 
bars cietumnieku strīpotās drēbēs, un 
to sargi ar šautenēm pār plecu. Grāv-
malā guļ nosprāguši zirgi un pāris no-
šautu cietumnieku, kuri laikam ir lū-
kojuši mukt. Vaļējā automašīnā, kura 
kustās pret straumi austrumu virzienā, 
stāv vācu armijas ģenerālis ar spožiem 
uzplečiem, un skaļā balsī kliedz: Es 
pavēlu jums doties atpakaļ, cīņai pret 
ienaidnieku! Neviens viņam neklausa.

Nonākuši pie Šverīnas ezera aus-
trumu krasta, apstājamies un sarin-
dojamies kārtīgā marša grupā. Tikko 
esam pārsoļojuši tiltam pāri ezeram, 
tiltu uzspridzina. Ezera otrā pusē pie 
Šverīnas uz lielceļa stāv divi 8. ame-
rikāņu armijas karavīri. Šķietami 
garlaikoti, gumiju košļādami, tie liek 
mums mest ieročus ceļmalas jau kriet-
ni lielā ieroču kaudzē. Esam satraukti, 
bet saulaini smaidi ir mūsu sejās; ne-
esam vairs nāves ēnā. Esam nonākuši 
gūstā bez viena šāviena!

Niks
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Maršruts uz Šverīnu sarkanā krāsā.

Zēna odiseja no Viļakas Latvijā līdz Blombergai Vācijā
Dēkains pārtraukums ģimnāzista izglītībā (7)
Sestais turpinājums. Sākums LL546, LL547, LL548, LL549, LL550, LL551. 

Fronte 1945. gada 1. maijā.

FO
TO

 U
S 

A
rm

y 
M

ap
 S

er
vi

ce



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2019. gada 11. augustā

Mūžībā aizgājusi mūsu filistre

ASTRĪDA ERIKA COOPER, 75.c.
dzimusi 8.02.1958., Melburnā
mirusi 25.07.2019., Melburnā

Sēro korp. Imerias kopa Melburnā

lās operas senākais iestudējums, kura 
skatuvisko tēlu scenogrāfs Eduards 
Vītols radīja jau 1925. gadā.*

25. augustā Pētera Čaikovska ba-
leta Gulbju ezers izrādē galvenās lo-
mas interpretēs Jūlija Brauere, Jolan-
ta Lubēja un Sergejs Neikšins, izrādi 
diriģēs Mārtiņš Ozoliņš. 2020. gada 
aprīlī Gulbju ezers tiks iestudēts jaunā 
vizuālajā koncepcijā, iespēja noskatī-
ties pašreizējo uzvedumu būs vēl tikai 
divas reizes– 25. augustā un 10. ok-
tobrī.

28. augustā aicinām uz vienu no 
skatītāju iemīļotākajām izrādēm – 
baletu Pie zilās Donavas ar Johana 
Štrausa mūziku. Leģendārās Helēnas 
Tangijevas-Birznieces horeogrāfi-
ju atjaunotā versijā iestudējis Aivars 
Leimanis. Galvenajās lomās – Alise 
Prudāne, Laine Paiķe un Raimonds 
Martinovs, pie diriģenta pults – Mār-
tiņš Ozoliņš.

29. augustā skatāma Italo Monte-
meci reti iestudētās operas Burvestība 
un Rudžero Leonkavallo populārās 

operas Pajaci izrāde, ko aizvadītajā 
sezonā iestudēja režisors Aiks Kara-
petjans. Burvestībā Folko lomā debi-
tēs Armands Siliņš, Džizeldas lomā 
būs Sonora Vaice, Rinaldo – Andris 
Ludvigs, savukārt operā Pajaci Ka-
nio interpretēs izcilais gruzīnu tenors 
Georgs Onjani, Nedas lomā dzirdēsim 
Danu Bramani, bet Tonio atveidos Jā-
nis Apeinis. Izrādi diriģēs Jānis Lie-
piņš.

30. augustā notiks Džakomo Pu-
čīni operas Turandota izrāde, kurā 
galvenās lomas interpretēs lietuviešu 
soprāns Sandra Janušaite un gruzīnu 
tenors Georgs Onjani. Pie diriģenta 
pults – Mārtiņš Ozoliņš.

31. augustā klasiskā repertuāra 
pērlē – Ādolfa Adāna baletā Korsārs – 
galvenās lomas interpretēs Annija 
Kopštāle, Jolanta Lubēja, Raimonds 
Martinovs, Viktors Seiko un Kārlis 
Cīrulis. Pie diriģenta pults – Farhads 
Stade.

Vasaras izrādes noslēgsies 1. sep-
tembrī ar Džuzepes Verdi operas 
Traviata izrādi ar Sonoru Vaici, Rai-
mondu Bramani un Samsonu Izjumo-
vu galvenajās lomās. Izrādes diriģents 

būs Normunds Vaicis. Šogad mūžībā 
aizgājušā režisora Andreja Žagara vei-
dotais iestudējums ir viens no skatītāju 
iemīļotākajiem operas iestudējumiem.

Latvijas Nacionālās operas un ba-
leta jaunā sezona sāksies 5. septembrī 
ar tradicionālo Sezonas  atklāšanas 
Galā  koncertu, bet 2019./2020. gada 
sezonas pirmais jauniestudējums – 
Imanta Kalniņa opera Spēlēju, dan-
coju – pirmizrāde piedzīvos 26. sep-
tembrī. Jauniestudējumu veidos 
muzikālais vadītājs Mārtiņš Ozo-
liņš, režisore Laura Groza-Ķibere un 
scenogrāfs Miķelis Fišers. Spēlēju, 
dancoju jauniestudējums ir iekļauts 
Latvijas valsts simtgades programmā.

Biļetes uz Latvijas Nacionālās 
operas un baleta izrādēm var iegādāties 
LNO un Biļešu Paradīzes kasēs, kā arī 
internetā: https://www.bilesuparadize.
lv/lv/organizers/organizer/179

Irbe Treile,
Latvijas Nacionālās operas un baleta 

sabiedrisko attiecību vadītāja

* Red. Skat rakstus LL:
LL534: http://laikraksts.com/raksti/8598
LL482: http://laikraksts.com/raksti/7600

LNOB
Turpinājums no 10. lpp.

vārdiem un kailskatiem. Bet dziesmu 
svētku gaišajā noskaņā tā vēl aizvien ir 
baudāma. Daļa tekstu gan lielajā zālē 
aizlido tikai līdz pusei. Var arī būt, ka 
daži skatītāji ir aizmirsuši ieslēgt sa-
vus dzirdes aparātus.

Kad Kopkora koncerta sākumā, 
skanot dziesmai Lec, saulīte!, Mettany 
arēna pēkšņi iegrimst melnā tumsā, 
mēs sev jautājam: vai tā varētu būt 
režijas izplānota gaismu rotaļa, ar no-
lūku dramatizēt saulītes uzlēkšanu? 
Bet drīz visiem kļūst skaidrs, ka tumsa 
ir neparedzēta. Iedegas blāvs ārkārtas 
apgaismojums, kas ļauj tik tikko saska-
tīt kori un diriģentu. Rīkotāji griežas 
pie publikas: „Ko darīsim? Beigsim ta-
gad, vai turpināsim?“ – „Turpināsim!“ 
skan tūkstošbalsīga atbilde. Klausītāji 
zemapziņā jūt, ka Kopkora koncerts ir 
svēts rituāls, kam jāiziet cauri, citādi 
svētkiem nebūs svētības. Galu galā ko-
ris skan itin koši, pateicoties dziedātā-

jiem, kas dziesmas māk no galvas, vai 
kas var notīm uzspīdināt viedtālruņa 
spuldzīti. Un pateicoties diriģentiem, 
kas spēj arī pustumsā plašo kori sa-
turēt kopā. Rodas tāda kā Jāņu nakts 
noskaņa, tikai bez ugunskura. Tad, 
gandrīz pie programmas beigām, ska-
not dziesmai Šķind zemīte, rīb zemīte, 
arēna sāk iegaismoties. Iemirdzas ko-
ristu tērpi, kļūst redzams diriģents, sāk 
skanēt elektroniskās klavieres un solis-
tu balsis. Gaismu sauca, gaisma ausa!

Ir savā ziņā atspirdzinoši pabūt 
Kanādā, kaut arī ASV valsts svētku 
laikā. Varam dziļāk ieklausīties Ka-
nādas valsts himnā Oh, Canada, ko 
vietējie tautieši vairākos sarīkojumos 
pacilāti nodzied pirms Latvijas valsts 
himnas. Tā ir liriskāka un vieglāk iz-
dziedama nekā kareivīgā ASV him-
na, ko dziedājām Baltimoras un citos 
dziesmu svētkos, un ko godinām tāpat 
kā kanādieši savējo. Vai valsts himna 
atspoguļo tās iedzīvotāju raksturu? 
Šim tematam būtu vērts veltīt kādu 
doktora disertāciju.

Ar plašajiem dziesmu un deju 
svētkiem Toronto latviešu saime jop-
rojām sevi apliecina par vienu no stip-
rākajiem latviešu bastioniem ārpus 
Latvijas. Nāk prātā ansambļa Trīs no 
Pārdaugavas pirms daudz gadiem 
Toronto dziedātā dziesma, populārā 
šlāgera Ramona meldijā: „Toronto, kur 
visi valkā prievītes, / Toronto, kur visi 
spēlē koklītes, / Toronto, Toronto, kur 
polku lecot darbā iet, / Toronto, Toron-
to, kur ielās tautas dziesmas dzied!“

Pēdējā vakarā, izskanot svētku 
atvadu ballei, jaunie un pusjaunie svi-
nētāji izstumj klavieres priekštelpā un 
sāk aizrautīgu sadziedāšanās marato-
nu, kas ilgst līdz četriem no rīta. Tad, 
sastājušies aplī un sadevušies rokām, 
viņi nodzied Pūt, vējiņi, radot vienu no 
tiem īpašajiem kopības brīžiem, kādi 
veidojas latviešu dziesmu svētkos.

Vilnis Baumanis
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā „Latvija 
Amerikā“

Redzētais, dzirdētais...
Turpinājums no 9. lpp.
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krēsli, kur var apsēsties, un, ja uznāk 
snaudiens, arī tad neviens tevi netraucē. 
Klusināta mūzika spēlē, aizver tikai acis 
un sapņo par tālo pagātni. Mums ir liels 
krājums ar latviešu mūzikas atskaņoju-
miem. Telpā skan sen dzirdēta dziesma, 
un tu vari dziedāt līdzi. Mēs esam tauta, 
kas prot un grib dziedāt, tas uztur mūs 
možus, kaut arī mākoņi nosedz dienu.

Ja kādam no mums kājas labi ne-
klausa, vienmēr ir kādas stipras kājas 
un gādīgas rokas, kas palīdz tām kustē-
ties. Ja ir saulīte, mūs izved ārā; tad nu 
gan ir lieli prieki, jo var redzēt un ap-
taustīt kādu zariņu vai puķīti. Ar prie-
ku skatāmies, kā vējā lokās koki. Putnu 
čalas un bērzu baltie stāvi, ko redzam 
pagalmā, vēl ilgi stāv atmiņā. Daudzi 
no mums nevar aizstaigāt, citam ir va-
jadzīga palīdzība pastumt ratus; vienal-
ga, kā mēs tur tiekam, tas mums sagādā 
neaizmirstamu prieku un apmierināju-
mu. Paldies palīdzīgām rokām.

Šodien manu garastāvoklis uzla-
bojās, apsēžoties pie pusdienu galda. 

Noliek šķīvi priekšā, kas izskatās pēc 
pavasara. Tur krāsu bagātība – no sak-
nēm un gaļas, ko mums pasniedz. Bur-
kāni, tomāti, gurķi un vēl daudzas sak-
nes, ko es neprotu nosaukt vārdā. Viss 
kopā izskatās kā saules atspīdums. Pal-
dies čaklajam, izdarīgajam pavāram, 
kas to prot sakārtot. Tumšās domas 
atkāpjas, tikai uz to skatoties vien.

Gadus iepriekš pašam viss bija jā-
sagādā, jācep, jāvāra, kur nu vēl visa 
trauku mazgāšana un virtuves saveša-
na kārtībā! Par to domājot, jau gribas 
pasmaidīt. Katrai tumšai dienai ir gaiši 
brīži. Ir apmierinoša sajūta, ka kāds 
par tevi interesējās un pievērš uzmanī-
bu. Vairākas reizes dienā kāds ienāk un 
uzliek siltu roku uz vaiga. Vai tev kas 
sāp? Vai tu vēlies kaut ko? Kaut arī mēs 
zinām, ka tā ir tikai tumšā diena, tomēr 
tādu uzmanību vēlamies saņemt vēl un 
vēl. Dažam no mums jau tas ir sen pa-
gātnē, bet šodien tas nāk kā svētība.

Sēdu un domāju, kaut arī tā diena 
var sākties tumša un drūma, ka tikai 
labi beidzas. Cerams, ka rītdiena būs 
gaišāka un labāka.

Betija

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
6. augusts
Askolds, Aisma
1889. valstsvīrs Ādolfs Bļodnieks.
1899. latviešu filozofs un sabiedriskais 
darbinieks Pēteris Valeskalns.
1924. gleznotājs, teātra dekorators Mi-
ķelis Ģenģeris.
1981. SLT aktieris, sabiedriskais dar-
binieks Edgars Greste.

7. augusts
Alfrēds, Fredis, Madars.
1889. (v.s. 24.jūl.) politiķis, LR Mi-
nistru prezidents (1933.g. 24.marts – 
1934.g. 16.marts) Ādolfs Bļodnieks.
1946. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Kārlis Ātrens.
1952. ilggadīga koriste Austrālijā 
Māra Medeniece.

1969. politiķis, LR Izglītības un zināt-
nes ministrs (2004.g. 9.marts – 2004.g. 
2.dec.) Juris Radzevičs.
1974. Latvijas futbolists un futbola tre-
neris Andrejs Štolcers.

8. augusts
Mudīte, Vladislavs, Vladislava
1894. gleznotājs, gleznošanas pasnie-
dzējs Jānis Liepiņš.
1958. māksliniece Zita Sudņika.

9. augusts
Madara, Genoveva, Genovefa
1938. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Kārlis Kasparsons.
1985. mūziķe, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Daina Kaina.

10. augusts
Brencis, Inuta, Audris
1879. iekšlietu un militārs darbinieks, 
Daugavpils prefekts (1920-1932) Kār-
lis Berķis.

11. augusts
Olga, Zita, Liega, Zigita
Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena
1794. Lietuva ieņem Ventspili (pēc sa-
celšanās pret krieviem 24.03.).
1939. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Roksija Reitere.

12. augusts
Vizma, Klāra
1871. jurists, politiķis, Latvijas 2. 
Valsts prezidents (1927.g. 8.apr. – 
1930.g. 9.apr.) Gustavs Zemgals.  ■

* Tu nebeidzi smieties tāpēc, ka tu 
kļūsti vecs. Tu kļūsti vecs tāpēc, ka tu 
beidzi smieties.
** Neuztveriet dzīvi pārāk nopietni; 

jūs no tās nekad netiksiet ārā dzīvs. 
Manā vecumā viss ir vai nu izkaltis, 
vai noplūst. Tu zini, ka kļūsti vecs, kad 
pieliecoties, lai sasietu kurpju auklas 
tu prāto, ko vēl varētu darīt, kamēr esi 
tur lejā. Ja tu dzīvo 100 gadu vecumā, 
tad tev ir izdevies, jo ļoti maz cilvēku 
mirst aiz tā vecuma. Vīrietis ir tikai tik 

vecs kā sieviete, kuru viņš jūt. Ilgmūžī-
bas noslēpums ir turpināt elpot. Droša 
vecuma pazīme ir pamosties, jūtoties 
kā rītā pēc iepriekšējās nakts un ap-
jaušot, ka nekur neesi bijis. Es vairs 
nelietoju alkoholu – es saņemu tādu 
pašu efektu, tikai strauji pieceļoties 
kājās.

Gudri vai pārgudri?
Turpinājums no 4. lpp.

Tumšā diena
Turpinājums no 5. lpp.

Latviešu ciems Melburnā.
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laiku militārās karjeras uzsākšanai.
Tavi ieguvumi, kļūstot par 
karavīru

Izvēloties militāro karjeru un kļūs-
tot par karavīru, tu iegūsi stabilitāti, 

konkurētspējīgu un motivējošu atlīdzī-
bu, kas sākas no 900 eiro pēc nodokļu 
nomaksas, un plašas sociālās garantijas, 
karjeras izaugsmi, bezmaksas apmā-
cību specialitātē, svešvalodās un citās 
dienestam nepieciešamās jomās, darbu 
komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, 
kā arī starptautisko operāciju rajonos.

Esi viens no mums. Kļūsti karavīrs 

savas valsts armijā! Piesakies dienes-
tam pats, aicini savus radus, draugus 
un paziņas atgriezties Latvijā, lai kopā 
sargātu valsti!

Neskaidrību gadījumā zvani 
mums uz numuru 67137137 vai raksti 
uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv!

Latvijas armija
Ceturtdien, 2019. gada 8. augusts

Bruņotie spēki aicina...
Turpinājums no 3. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 9. augustā.
€1 = 1,64520 AUD
€1 = 0,92820 GBP

€1 = 1,72540 NZD
€1 = 1,11980 USD

Adelaidē
Ceturtdien,  15.  aug., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble visu 
dienu (latviešu un angļu valodā) un 
ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien,  15.  aug., plkst. 10.30 
ALB namā skatīsimies filmu, kuras 
nosaukumu paziņosim augusta sā-
kumā. Pēc filmas pasniegsim siltas 
pusdienas, tāpēc lūdzam pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 13. augustam. 
Dalības maksa $5.
Sestdien,  17.  aug., plkst. 14.00 DV 
namā DV Adelaides nodaļas kārtējā 
pilnsapulce pie katra klātesošo biedru 
skaita.
Svētdien, 18. aug., plkst. 9.30 Tālavā, 
Lielajā zālē pulcēsimies, priecāsimies 
un uzspēlēsim novusu!
Svētdien, 18. aug., plkst. 14.00 Balti-
jas ceļa brīvības koncerts Lietuviešu 
namā.
Trešdien,  21.  aug., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz La Casa 
Del Formagio sierotavu, pēc tam ēdī-
sim pusdienas The Woodcroft Hotel. 
Cena par pusdienām sākot no $19,95. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 20.au-
gustam. Maksa par autobusu $3.
Ceturtdien,  22.  aug., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble visu 
dienu (latviešu un angļu valodā) un 
ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Svētdien, 25. aug., plkst. 9.30 Tālavā, 
Lielajā zālē pulcēsimies, priecāsimies 
un uzspēlēsim novusu!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien,  18.  aug., plkst. 11.00 
10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien,  24.  aug., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Rummy/zolītes/latviešu 
Scrabble pēcpusdiena; maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Svētdien,  25.  aug., plkst. 12.00 pie 
Canberra Rotary Peace Bell, Can-
berra Nara Peace Park, Yarralumla, 
iepretim Hyatt viesnīcas aizmugurei 
Baltijas ceļa 30 gadu atcere; to kopī-
gi rīko ar Kanberas igauņu un lietu-
viešu saimēm. Šī Baltijas ceļa atcere 
būs izreklamēta arī plašākai publikai. 
Rotary sagādātie ēdieni un dzērieni 
būs turpat pērkami pēc sarīkojuma. 
Mašīnu novietošana uz Flynn Drive, 
vai aiz Hyatt viesnīcas, ārējā mašīnu 
novietnē.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien, 13. aug., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 17. aug., plkst. 19.30 Latvie-
šu namā Kokteiļu vakars, ko rīko Aus-
trālijas Latviešu 36. Jaunatnes dienu 
rīcības komiteja. Ieeja pret ziedoju-
miem no $5. Uzkodas, kokteiļi un citi 
dzērieni būs pērkami uz vietas. Nāciet 
baudīt dzīvo mūziku, garšīgus koktei-
ļus un jauku atmosfēru! Tālāka infor-
mācija: www.jaunatnesdienas.com
Sestdien,  24.  aug., plkst. 19.00 Kon-
certa vakars Club Voltaire. Ivars Štu-
bis ar E. Stepaņuku, K. Švolmani un 
citiem viesiem.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  18.  aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā; kalpos 
māc. R. Sokolovskis.
Svētdien, 18. aug., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā; kalpos 
māc. R. Sokolovskis.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  11.  aug., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Draudzes pilnsapulce.
Svētdien, 25. aug., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
 Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  11.  aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 18. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 25. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 11. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 25. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Trešdien, 21. aug., plkst. 9.00 – 14.00 
Multicultural Communities Council 
(MCCGC) rīkotā International Café 
Brīvība izklaide un ēdiens Church of 
Christ, Southport.

Latvijā
Sestdien, 10. aug., plkst. 19.00 Mado-
nas Tautas namā, Madonā SLT izrāde  
Kabarē de Rīga.
Sestdien,  10.  aug., plkst. 19.00 iz-
cilie mūziķi Jānis Laurs (čells) un 
Herta Hansena (klavieres) uzstāsies 
Ērmaņu muižā (Malienas pagasts, 
Alūksnes novads). Romantiskās mū-
zikas programmā skanēs Šūmanis, 

Plakidis un Brāmss. Koncertu rīko 
Jānis Laurs un biedrība Ērmaņu 
muiža. Tuvāka informācija par pa-
sākumu: https://www.facebook.com/
events/2210198249272435/
Otrdien,  13.  aug., plkst. 18.00 MVT 
Vasaras mājā Esplanādē tiks atklāta 
priekšpēdējā izstāde ciklā LMA100, 
kas godina Latvijas Mākslas akadē-
mijas (LMA) simtgadi, šoreiz modes 
māksliniekiem Artim Štamgūtam un 
Laimai Jurčai interpretīvi turpinot 
slavenā latviešu mākslinieka Mierval-
ža Poļa ideju par Bronzas cilvēku (à 
la padomju cilvēks) un Balto cilvēku 
(Rietumu pasaules cilvēks), piedāvājot 
skatītājiem neklātienes performanci – 
Zaļo jeb atbildīgo cilvēku.
Piektdien, 16. aug., plkst. 19.00 Jelga-
vas Kultūras namā, Jelgavā SLT izrā-
de  Kabarē de Rīga. Lai iejustos kaba-
rē gaisotnē, publika aicināta, ja vēlas, 
ģērbties atbilstošos tērpos.
Piektdien, 16. aug., plkst. 19.00 Vecpie-
balgas baznīcā uz dzejnieka piemiņas 
koncertu Kārlim Skalbem – 140 ielūdz 
Kristīne Zadovska, Jānis Lūsēns, Mār-
tiņs Vilsons. Ieeja pret ziedojumiem Vec-
piebalgas baznīcas torņa atjaunošanai.
Svētdien,  18.  aug., plkst. 17.00 VEF 
Kultūras pils Kamerzālē, Rīgā SLT 
izrāde Kabarē de Rīga. Lai iejustos 
kabarē gaisotnē, publika aicināta, ja 
vēlas, ģērbties atbilstošos tērpos.
Sestdien, 24. aug., plkst. 18.00 Likteņ-
dārzā notiks koncerts Baltijas ceļam 
30 – Saule, Pērkons, Daugava. Pie-
dalās Mārtiņš Brauns, Ivars Cinkuss, 
Agris Daņiļevičs, Ieva Akuratere, Dace 
Micāne Zālīte... un citi brīnišķīgie.
Svētdien,  25.  aug., plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkal-
pojums (bez kafijas galda) Meto-
distu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.

Izrāde
ČIKĀGAS PIECĪŠI.

LEĢENDU ATGRIEŠANĀS
spēlē aktieri no Nacionālā, Liepājas 
un Dailes teātra.
Izrādes:
17. augustā Kandavā,
18. augustā Cēsīs,
23. augustā Bauskā,
24. augustā Smiltenē.

https://www.bilesuparadize.lv/
performances/performance/17283

  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


