
Šī gada 
31.  augus tā , 
sestdien, no 
plkst. 10.00 līdz 
plkst. 20.30 ar 
d a u d z v e i d ī -
gu pasākumu 

programmu notiks Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas (LNB) simtgades svinī-
bas. Tajās, rīkojot diskusijas, radošās 
darbnīcas, izstādes, spēles, koncertus, 
filmu seansus un citas aktivitātes, ar 
saukli Pastāvēs, kas draudzēsies! pie-
dalīsies teju 100 sadarbības partneri – 
LNB draugi un domubiedri. Ieeja bez 
maksas.

Papildinot kopskaitā 120 bibliotē-
kas draugu radītās norises, ikvienam 
interesentam būs iespēja doties 15 
īpašos ekskursiju maršrutos, nokļūstot 
ikdienā nepieejamās Gaismas pils vie-
tās, piedalīties sarunās par literatūru, 

baudīt LNB izstādes, iepazīt krājuma 
bagātības un vērot LNB digitālo resur-
su demonstrācijas. Aktivitātes notiks 
visā ēkā, tostarp tās priekšlaukumā.

Svētku dienu plkst. 10.30 Ziedoņa 
zālē (1. stāvā) ieskandinās Imanta Zie-
doņa fonds Viegli ar koncertu Imants 
Ziedonis: Gribas viegli. Plkst. 11.30 
Draugu telpā (1. stāvā) notiks izdevu-
ma par LNB vēsturi un krājumu atvēr-
šana. Savukārt plkst. 19.00 Ziedoņa 
zālē jubilejas noslēgums – koncerts 
Latviešu kamermūzika un improvizā-
cija dažādu valstu un paaudžu profe-
sionālu latviešu akadēmiskās un džeza 
mūzikas instrumentālistu izpildījumā. 
Koncerta tiešraide – Latvijas Radio 3.

31. augusta svinību programmā 
piedalīsies arī tādi LNB draugi kā 
Brain Games, improvizācijas teātris 
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Valsts prezidents Aglonā
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā

Aglonieši! Svētceļnieki!
Dāmas un kungi!
I
Man ir liels gods kārtējo reizi būt 

kopā ar jums šajos svētkos, šogad pirmo 
reizi – arī kā Valsts prezidentam.

II
Augusta vidus Aglonā ir īpašs laiks. 

Te mums ir iespēja redzēt pašiem sevi, 
savus tuviniekus un pavisam svešus 

līdzcilvēkus citādākus nekā ikdienas 
steigā. Aglonā mēs kļūstam sirsnīgāki 
un iejūtīgāki, atvērtāki citu cilvēku va-
jadzībām un solidārāki viens pret otru. 
Tautas krustaceļā mēs katrs savā dažādī-
bā nesam aizdegto svecīti, visi kopā pār-
vēršot vakara tumsu dzīvu liesmiņu jūrā.

Es gribētu, lai šo svētku pacilājumu 

Valsts prezidents Egils Levits piedalās Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā.
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Kā katru gadu arī 
šogad skolotāji no tuvām 
un tālām valstīm ieradās 
uz diasporas skolotāju 
kursiem Latvijā. Kursi 
notika no 16. – 18. jūli-
jam. Lielākā daļa skolo-

tāju satikās Rīgā (pie operas), lai jau 
agri no rīta kāptu autobusā un dotos uz 
Kurzemes rezidenci Strazdē; ļoti glez-
naina vieta, un ļoti garšīgs ēdiens.

Tā nu arī mēs, skolotājas no Aus-
trālijas – Māra  Moore (Sidneja), 
Gunita  Mistere (Brisbane), Mārīte 
Rumpe (Adelaide) un pašlaik Latvijā 
vasaru baudošā Līga Gēmute, devā-
mies kopīgā piedzīvojumā ar lielo sko-
lotāju saimi.

Liels paldies šo kursu organiza-
toriem – Latviešu valodas aģentūrai 
(LVA), kas katru gadu dod šo fantas-
tisko iespēju skolotājām uzzināt, kas 
jauns valodas mācīšanā, kā labāk un 
studentiem saistošāk pasniegt valodu, 
kā arī kur rast iedvesmu un arī rast at-
bildi, vai ir vērts mācīt?

Jutāmies pagodinātas, jo pirmās 
dienas atklāšanā mūs sveica un uzru-
nāja Ārlietu Ministrijas speciālo uzde-
vumu vēstnieks diasporas jautājumos 
Aivars Groza un Pasaules Brīvo Lat-
viešu apvienības priekšsēde Kristīne 
Saulīte, tas liecināja par to, ka tas, ko 
mēs darām, ir zināms un novērtēts arī 
Latvijā.

Paldies par labiem vārdiem arī 
LVA direktoram Jānim  Valdmanim 
un ELA izglītības referentam Mārim 
Pūlim.

Mani ļoti iespaidoja pirmā lekcija 
Neizzusts laika lokos: ko mācīties no 
lībiešiem? LU Lībiešu institūta vadī-
tājs, valodnieks, dzejnieks un tulks 
Valts Ernštreits mums stāstīja par to, 
cik lībiešu tauta ir sīksta un turpina 
kopt savu valodu un izdod grāmatas, 
kaut arī nu ir palikuši tikai ap 300 līvu. 
Galvenais ir radīt apziņu, ka tu esi pie-
derīgs un lepns par to, kas tu esi. Tātad 
mums, latviešu valodas skolotājam, ir 
tiešais ceļš uz bērnu sirdīm, lai mācī-
tu par mūsu valsti, lai lepotos ar to, ka 

prot kaut nedaudz 
runāt latviski un 
būtu īpašs ar to, ka 
ir latvietis.

Prieks arī par 
mūsu pašu Aus-
trālijas latvieti un 
mācību materiālu 
autori Līgu Gē-
muti, kura cēla 
priekšā pirmskolas 
un sākumskolas 
bērniem domātu 
grāmatiņu sēri-
ju par svētkiem. 
Viņa pateicās par 
sadarbību visām 
iesaistītajām pusēm un sevišķi LAAJ 
nozares vadītājai Ļenai Rumpei, kura 
viņu mudinājusi iesākto pabeigt.

LVA arī cītīgi strādā un gādā svai-
gus un jaunus materiālus un papildina 
savu mājas lapu www.maciunmacies.
lv, lai valodas apguve kļūtu arvien in-
teresantāka, kā arī ir pabeigts darbs 
pie valodas pašmācības rīka e-laipa, 
kā arī ir izdotas Laipas B1 un B2 līme-
ņu grāmatas.

Pirmā diena noslēdzās ar skanīgu 
folkloras nodarbību Rūtas  un  Valda 
Muktupāvelu vadībā.

Otrajā dienā bija jāstrādā pašām 
skolotājām; mūs sadalīja 3 grupās, un 
nu mēs uz savas ādas varējām izjust, kā 
jūtas skolnieki un ko mēs interesantu 
varam viņiem iemācīt. Meistarklases 
ritēja ļoti spraigi visas dienas garumā.

Pēcpusdienā režisore un producen-
te Marta  Selecka iepazīstināja klāt-
esošos ar savu projektu Tutas lietas, 
tās ir īsfilmiņas, kas ir domātas pirm-
skolas vecuma bērniem, ļoti skaidrā 
valodā un radošā gaisotnē. Tutai ir 
visādi piedzīvojumi, ko var izmantot, 
bērniem mācot valodu. Vakarpusē or-
ganizatori bija uzaicinājuši Ati un Ine-
si Krūmiņus,  kuri mūs izveda cauri 
senlatviešu uguns rituālam. Pirms ri-
tuāla čaklākajām tika dots uzdevums 
uzpīt vainagus vai salasīt zāļu kušķīti, 
ko ziedot ugunij. Šis bija skaists, ska-
nīgs un emocionāls piedzīvojums.

Trešā diena iesākās ar nodarbību 
Drāma kā instruments personības iz-
augsmē: praktiskie paņēmieni darbam 

Latviešu valodas aģentūras rīkotie kursi 2019
Diasporas skolotājiem
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Kursu dalībnieki.
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Jau septiņpadsmit 
gadus Vītolu fonds, ad-
ministrējot ziedotāju di-

binātās stipendijas, palīdz mazturīgiem 
un talantīgiem Latvijas jauniešiem iegūt 
izglītību. Fonds ir kļuvis par vietu, kur 
pulcējas cilvēki, kuru galvenais dzīves 
mērķis ir padarīt pasauli sev apkārt la-
bāku un laimīgāku. Bet katra ziedotāja 
dzīves stāsts – tas ir vēstījums par ceļu, 
kas aizvedīs līdz sen zināmajai atziņai, 
ka dodot gūtais – neatņemams.

Augustā Vītolu fonds saņēma ziņu 
no Kanberas, Austrālijā par Edvīna 
Peniķa  atstāto testamentāro novēlē-
jumu 365 000 EUR Latvijas jauniešu 
izglītībai. Testamentā Edvīna Peniķa 
kungs novēlējis dzīvē nopelnīto atstāt 
Vītolu fondam, Okupācijas muzejam, 
Brāļu kapiem Lestenē, Lestenes baz-
nīcai, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta grupai, Kanberas luterāņu 
draudzei, Daugavas Vanagu Kanberas 
nodaļai, u.c.

Edvīns Peniķis dzimis 1929. gada 
16. maijā, Daugavpilī. Viņš ir Kuršu 
ķoniņu, Peniķu dzimtas pēctecis. Kur-
šu ķoniņu un Peniķu dzimtas vārds 
vijās cauri visai pierakstītai latviešu 
tautas vēsturei. Peniķu dzimta ir viena 
no senākajām un vēstures ziņā ievē-
rojamākajām Latvijā. Jau 15. gs. lēņu 
grāmatu ierakstos ir minēti zemes pie-
šķīrumi Peniķu dzimtai. Tai bija savi 
ģerboņi – jātnieks uz zirga ar karogu, 
kuram bija svarīga loma, jo viņu pado-
tie karotāji zināja, kam sekot.

Kā Peniķu dzimtas senčiem Latvi-
jā, tā arī Edvīna Peniķa loma Kanberas 
latviešu sabiedrībā bija liela. Edvīns 
Peniķis bija Daugavas Vanagu Kan-
beras nodaļas valdes priekšsēdis, go-
dam pildot amatu, savās uzrunās viņš 
atzīmēja, cik svarīgs ir patriotisms un 
vēstures saglabāšana.

Savas dzimtas mantojumu Edvīns 

Peniķis novērtēja un vēlējās saglabāt 
tās stāstu, tādēļ 2013. gadā sadarbībā 
ar Vītolu fondu, viņš dibināja ģenerāļa 
Mārtiņa Peniķa vēstures fonda stipen-
diju. 2006. gadā tika iespiesta ģenerāļa 
M. Peniķa Latvijas atbrīvošanas kara 
vēsture un dāvināta jaunajiem Nacionā-
lās aizsardzības akadēmijas virsniekiem. 
Tika dibināts Ģenerāļa Peniķa Vēstures 
fonds, bet 2013. gadā, fondu likvidējot, 
tā neizmantotie līdzekļi tika ziedoti Vīto-
lu fondam, dodot iespēju vienam jaunam 
vēsturniekam iegūt augstāko izglītību.

2015. gada 26. septembrī Edvīns 
Peniķis aizgāja mūžībā. Vēsturnieki 
min trīs raksturīgas Peniķu dzimtas 
īpašības – gudrība, spīts un neatlaidī-
ba. Viņa labā griba un neatlaidība sa-
glabāt savas dzimtas vēsturisko manto-
jumu ir vainagojusies ar panākumiem, 
jo šogad 20 pirmkursnieki saņems Ed-
vīna Peniķa piemiņas stipendiju. Un ik 
gadu tiem piepulcēsies vēl un vēl. Viņi 
būs tie, kuri ar gudrību, spītu un ne-
atlaidību turpinās celt Latvijas nākot-
ni. Paldies testamenta izpildītājām – 
Skaidrītei Darius un Intai Skrīverei!

„Vītolu fonds“
www.vitolufonds.lv

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Trešdien, 21. au-

gustā būs pagājuši 28 
gadi kopš izgāzās PSRS 
valsts apvērsums. Latvi-
jas Republikas Augstākā 
Padome tajā dienā pie-

ņēma likumu Par Latvijas Republikas 
valstisko statusu, faktiski sakot, ka 
cauri ir ar okupāciju, un tagad mēs pa-
tiešām atjaunojam Latvijas neatkarību.

Likuma pirmais pants skan šādi:
Noteikt, ka Latvija ir neatkarīga, 

demokrātiska republika, kurā Latvijas 
valsts suverēnā vara pieder Latvijas 
tautai un kuras valstisko statusu nosa-
ka Latvijas Republikas 1922. gada 15. 
februāra Satversme.

Ja tagad arvien biežāk skan pārme-
tumi, ka nav jārunā par „Latvijas tau-
tu“, bet gan „latviešu tautu“, tad jāatce-
ras, ka Latvijas Republikas Satversmes 
oriģinālā versija, pieņemta 1922. gada 
15. februārī, sākas ar vārdiem:

Latvijas tauta savā brīvi vēlētā 
Satversmes sapulcē ir nolēmusi sev 
šādu valsts Satversmi:

Pirmie divi panti 1922. gadā ska-
nēja šādi:

1. Latvija ir neatkarīga demokrā-
tiska republika. 2. Latvijas valsts su-
verēnā vara pieder Latvijas tautai.

Jēdziens „latviešu nācija“ pirmo 
reizi Satversmē parādījās 2014. gadā 
pieņemtajā preambulā, bet „latviešu 
tauta“ nekur nav minēta visā Satversmē.

Pirms 28 gadiem pieteicām neat-
karības atgūšanu, bet tikai trīs gadus 
vēlāk, 1994. gada 31. augustā, beidzās 
Krievijas bruņoto spēku izvešana no 
Latvijas. Plkst. 18 no Rīgas lidostas 
pacēlās pēdējā Krievijas bruņoto spē-
ku lidmašīna.

Latvijā palika militārie pensionā-
ri un lielākā daļa no tiem civilistiem, 
kuri bija okupācijas apstākļos šķērso-
juši neapsargāto Latvijas robežu un 
bez Latvijas valsts piekrišanas te ap-
metušies. Atjaunotai Latvijas valstij 
sākās grūtais darbs šos cilvēkus integ-
rēt. To starpā bija gan Latvijas neatka-
rībai ļoti naidīgi cilvēki, gan Latvijas 
neatkarības atbalstītāji, gan arī cilvēki, 
kuriem nemaz neinteresēja politika, 
bet tikai gribēja dzīvot normālu dzīvi. 
Integrācijas darbs ir bijis tikai daļēji 
sekmīgs, un turpinās vēl šodien.

Ir pagājis pietiekami daudz laika, 
lai Latvijā jau būtu ne tikai pilsoņi, 
kuri dzimuši pēc neatkarības atgūša-
nas, bet pat tādi, kuru vecāki dzimuši 
pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, bet 
tomēr okupācijas rētas ir tik dziļas, ka 
pat divās paaudzēs tās nav sadzijušas.

Mūsu svarīgākais darbs Latvijai ir 
atbalstīt centienus īstenot Satversmē pa-
redzēto – neatkarīgo demokrātisko re-
publiku, kuru vieno latviešu valoda. Ar 
vārdu sakot – aizsardzība un izglītība.

GN

„Baltijas ceļa“ Zibakcija Melburnā
Baltieši no Igaunijas caur Latviju līdz Lietuvai sadodas rokās – 
arī Melburnā!

23. augustā aprit 30 gadi, kad vai-
rāk nekā 2 miljoni trīs Baltijas valstu – 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – ie-
dzīvotāji sadevās rokās 600km garā 
Baltijas ceļā, pieprasot Baltijas valstu 
neatkarības atjaunošanu.

Atzīmējot šo gadskārtu, baltieši 
un viņu draugi Melburnā tiek aicināti 
sanākt kopā 17. augustā plkst.17.00 – 

17.30  uz  gājēju  tilta  –  Sandridge 
Bridge  –  („Immigration  Bridge“) 
pār Yarru – zibakcijai ar Latvijas ka-
rogiem (jebkurā izmērā), tautas tērpos 
(kas vēlas), kā arī ņemt līdzi latvisku 
atribūtiku...utt.

Atnāksim, sadosimies rokās, no-
dziedāsim Latvijas himnu un izklīdī-
sim.  ■

Edvīna Peniķa testaments
„Vītolu fonds“ saņem 365 tūkstošus eiro studentiem Latvijā

Edvīns Peniķis.
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Šīs rindiņas ir rakstītas kā dalīb-
nieku iespaidi, ne kritika. Svētki no-
tika Toronto no 4. līdz 7. jūlijam. Tie 
bija mazliet citādāki, nekā mēs bijām 
piedzīvojuši citas reizes. Nekur ārpus 
viesnīcas nemanīja latviešu karogus, 
nekur viesnīcās nemanīja sarīkojuma 
kalendārus un nekur pilsētas veikalos 
nemanīja reklāmas par svētkiem kā tā-
diem.

Šogad Kanādas izcilais latviešu 
komponists, Tālivaldis  Ķeniņš bija 
simtgadnieks. Viņu godinot, katrā mū-
zikas koncertā atskaņoja viņa kompo-
zīcijas.

Mēs ieradāmies Toronto pāris die-
nas agrāk, lai varētu tikt uz meistar-
klasi, kuru vadīja Māris Sirmais un 
piedalījās Latvijas Valsts akadēmis-
kais koris Latvija. Gājām kājām stai-
gāt, lai atrastu sarīkojumu vietas un ie-
vērojām pie meistarklases sarīkojuma 
vietas plakātu angļu valodā, reklamē-
jot šo meistarklasi.

Meistarklase
Bija vērtīgs sarīkojums, bet mēs 

par meistarklasi gan to nesauktu. Šī 
klase, kura notika angļu valodā, lai-
kam bija tēmēta latviski nerunājošai 
publikai, lai iepazīstinātu to ar pa-
saulē atzītiem komponistiem un kora 
dziedāšanu. Sarīkojums bija sadalīts 
trīs daļās. Pirmā daļa izskaidroja 
galvenos vilcienos Latvijas Dziesmu 
svētku vēsturi no 19. gs. līdz tagad-
nei. Tad interesanti parādīja, kā tau-
tas dziesmas (šajā gadījumā Pūt, vē-
jiņi!) vairāku komponistu apdarē un 
arī jaundarbos tiek pārveidotas, kād-
reiz līdz nepazīšanai. Brīžiem koris 
dziedāja, brīžiem atskaņoja dziesmu 
ierakstus. Tā, pēc mūsu domam, bija 
labākā daļa. Tad Māris Sirmais iepa-
zīstināja publiku ar vairākiem latvie-
šu komponistiem, piemēram, Selgu 
Menci, Imantu Ramiņu (viņš pats bija 
klāt), Pēteri Vasku, Arturu Maskatu, 
Rihards Dubru un citiem. Kā sarīko-
jums bija reklamēts, sagaidījām, ka 
Māris Sirmais ar savu kori kaut ko 
pastāstītu un pamācītu par kora dzie-
dāšanas tehniku, variāciju, repertuā-
ru utt., bet tas nenotika.

Atklāšana
Interesants sarīkojums, kurā pie-

dalījās arī Latvijas viesi, bija runas 
starp katru uzvedumu. Tā ir laba ideja, 
kuru derētu piekopt, tad publikai nav 
garlaicīgi.

Nebija nekāda karogu ienešanas 
ceremonija. Visi karogi – Latvijas, 
Kanādas un Ziemeļamerikas konti-
nenta Latviešu Dziesmu Svētku bija 
jau pirms sarīkojuma novietoti. Tas 
mums likās savādi. No Latvijas bija 
ieradušies: Latvijas Republikas Ār-
lietu ministrs Edgars  Rinkevičs, 

PBLA valdes priekšsēde Kristīne 
Saulīte  un pārstāve no Nacionālā 
Kultūras centra. Mūs ļoti iespaidoja 
divi atsevišķi priekšnesumi: Bru-
subārdas Stīgu Kvartets no Milvo-
kiem – ir ļoti skaisti redzēt ģimeni 
kopā muzicējot; otrs bija Maldugunis 
no Bostonas.

Kā jau zināms, nevar iztikt bez 
mūzikas instrumentu skaņas pastipri-
nāšanas. Vienas dziesmas vidū pēkšņi 
kaut kas gadījās ar vijoles pastiprinā-
tāja savienojumu, un bija mazs sprā-
dziens. Ansamblis turpināja spēlēt 
neapstājoties, it ka nekas nebūtu no-
ticis. Tas norāda uz profesionālismu. 
Apsveicami!

Garīgās mūzikas koncerts
Šis koncerts notika vienā vecā baz-

nīcā, un bija ļoti labi apmeklēts, neska-
toties uz ļoti silto laiku. Baznīcā nebi-
ja nekāds gaisa dzesinātājs, tikai pie 
griestiem vēdinātājs. Šeit regulāri no-
tiek koncerti, un vieta izskatās vairāk 
kā koncertzāle nekā dievnams. Mums 
patika ērģeļu ievads, kuru bija kom-
ponējis Tālivaldis Ķeniņš. Šo darbu 
ļoti izjusti nospēlēja Laura Akmene. 
Pēc ērģelēm publika dziedāja baznī-
cas dziesmu īru meldijā. Tad Latvijas 
Valsts Akadēmiskais koris Latvija no-
dziedāja trīs Kanādas latviešu kompo-
nētas dziesmas.

Pirmo daļu beidzot, šis koris no-
dziedāja pašu pasūtīto dziesmu, kuru 
komponējis Juris Ķeniņš. Jāpiemin, 
ka koncerta programmā bija izdru-
kāti dziesmu vārdi un latīņu valodas 
izskaidrojumi. Radās iespēja koncertu 
labāk novērtēt.

Otrā daļā bija labi izvēlētas dzies-
mas, kas komponētas gan no agrā-
kiem, gan mūsdienīgiem komponis-
tiem. Bija patīkami klausīties. Pēdēja 
dziesma bija veltījums Andrim Ritma-
nim. Publika bija aicināta piedziedāju-
mu dziedāt korim līdz.

Kamermūzikas un orķestra 
koncerts

Šis koncerts notika ļoti skaistā 
koncertzālē ar labu akustiku. Visi ats-
kaņotie darbi bija latviešu komponistu 
kompozīcijas. Piedalījās arī Kanādas 
Nacionālās operas orķestra mūziķi. 
Šajā koncertā ņēma dalību arī mums 
labi pazīstamais čellists Jānis Laurs. 
Viņš nospēlēja ar lielu izjūtu darbu, 
kuru viņam bija veltījis Tālivaldis Ķe-
niņš 1981. gadā.

Koncerts atstāja ļoti labu iespai-
du. Iespējams, ka publikā bija arī ne-
latvieši, jo koncerts tika reklamēts 
arī kanādiešiem. Pēc koncerta Kanā-
das Mūzikas centrs laida klajā jaunu 
kompaktdisku, kurā darbi no trim 
prominentiem Kanādas latviešu kom-
ponistiem – Tālivalža Ķeniņa, Imanta 
Ramiņa un Jāņa Kalniņa. Patīkami re-
dzēt, ka latviešu komponisti ir tik labi 
novērtēti plašā Kanādas sabiedrībā.

Pēc sarīkojuma sasveicinājāmies 
ar paziņām un dabūjām komplimen-
tu (?): „Šeit atkal īsti dziesmu svētku 
džankiji (junkies). Kad jau, tad jau – 
vai nevajadzētu jau tagad sākt domāt 
par nākošajiem – Mineapolē?!“
Valsts Akadēmiskā kora 
„Latvija“ koncerts

Koncerts notika tajā pašā zālē, kur 
iepriekšējais, tikai mazlietiņ vēlāk. 
Koris izmantoja visu zāli. Uznāca no 
zāles vidus uz skatuves. Šeit pavadīja 
gandrīz visu laiku gan rindās, gan gru-
piņās. Dažas dziesmas dalīja gar abām 
sienām un skatuvi. Vienā dziesmā, 
kura laikam bija igauņu valodā (ņem-
ta no Kalevala runa IX), visādi kus-
tējās, kliedza, klusi un skaļi dziedāja 
un vārdoja. Šis darbs saucas Dzelzs 
apvārdošana*, un bija priekšnesums 
pats par sevi. Tādu mēs nekad nebijām 
redzējuši, ļoti iespaidīgs. Bija arī divas 

Kanādas 15. Latviešu Dziesmu un Deju svētki
Personīgie iespaidi

 
Turpinājums 5. lpp.

No kreisās Māra Medeniece, Ivars Medenieks, Annette Piese (Pearce) un 
Dzidra Virgin.

FO
TO

 n
o 

M
ed

en
ie

ku
 ģ

im
en

es
 a

rh
īv

a



Sestdien, 2019. gada 17. augustā Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

spuldzes, bet stadions bija puskrēslā. 
Daudzi lietoja mobila telefona gaismu, 
lai lasītu notis. Uz koncerta beigu pos-
mu, elektrība iedegās. Koncertu no-
slēdzām, kā šeit ir parasts, rokās krus-
teniski sadevušies nodziedājām Pūt, 
vējiņi! Varam teikt, ka visi, kuri bija 
klāt, šo sarīkojumu ilgi atcerēsies.

Tautas deju Lieluzvedums
Izrāde notika tajā pašā stadionā, 

kur Kopkora koncerts. Sākumā visi 
nodziedāja Kanādas un Latvijas him-
nas. Šoreiz uzvedumam nebija nekā-
da noteikta tēma un nekad nezināja, 
kuras un no kurienes deju kopas dejo. 
Dejotāji bija ļoti disciplinēti – vai nu 
dejoja, vai gaidīja savu kārtu. Vairā-
kās dejās uz dejas grīdas trīs paaudzes 
dejoja kopā. Apsveicam organizētājus 
ar panākumu, ka visi dejotāji zināja 
savas vietas, un nebija manāmas nekā-

das kļūdas.
Izrādes beigās visi kopīgi nodzie-

dāja šeit tradicionālo tautas deju uz-
vedumu beigu dziesmu Daugav abas 
malas, visiem krusteniski sadodoties 
rokās. Ļoti patīkama sajūta.

Šogad mums Melburnā ir Jauniešu 
dienas. Nākošgad – Kultūras dienas 
Sidnejā. Ja iespējams, lūdzu, atbrau-
ciet! Ko redzēsit un dzirdēsit, būs 
vienreizējs pārsteigums.

Ar sveicienu,
Māra un Ivars Medenieki

Melburnā
Laikrakstam „Latvietis“

*Red. Veljo Tormis „Raua 
needmine / Curse Upon Iron / Dzelzs 
apvārdošana“: https://www.youtube.
com/watch?v=Rn8N3tOybrM
** Red.: Izņemot klavieres, kas bija 
elektriskās, klusēja.

PATEICĪBA
Es vēlos sirsnīgi pateikties visiem labvēļiem, kas apsveica mani 
manā 80 gadu jubilejā un atrada arī laiku piedalīties viesībās. 
Paldies par skaistajiem ziediem un šampānieša krājumu, plus 
„zelta monētu“ krājumu manai paredzētajai sudraba eglītes 

iegādei, kas man arvien paliks atmiņā.

Vienmēr sirsnībā,

Roksija

Sestdien, 31. augustā, plkst. 10.30 Melburnas Latviešu namā 
notiks

Melburnas etniskās raidstacijas 3ZZZ
latviešu grupas gadskārtējā pilnsapulce.

Būs uzkodas. Visi mīļi aicināti!

dziesmas sami valodā – ļoti interesan-
ti. Mūsuprāt, šis koncerts bija visinte-
resantākais.

Kora kopmēģinājumi
Pirmais notika Hiltona viesnīcas 

balles zālē. Krēsli bija jāsaliek puslokā, 
lai dziedot varētu balsis labāk saskaņot.

Otrais mēģinājums notika jau 
sporta stadionā; tur arī bija ģērbtuves, 
kur varēja ērtāk uz vietas pārģērbties. 
Pusdienas – tās mums pasniedza sta-
diona apkalpe; ēdiens un dzēriens – kā 
kafejnīcas maltīte. Pietrūka kafija, bet 
tomēr to vēl atnesa, un koristi bija labā 
garastāvoklī.

Kopkora koncerts
Koncerts notika sporta stadionā, 

kurā starp citiem notikumiem spēlē 
arī ledus hokeju. Notiek arī vairāki lie-
lāka formāta koncerti. Tā kā šie svētki 
bija zem Latvijas Simtgades zīmes, 
Juris Ķeniņš speciāli šim koncertam 
bija pasūtījis vienu dziesmu no katra 
apdzīvotā kontinenta.

Koris aizņēma turpat pusi stadio-
na. Dziedātāji bija no ASV, Latvijas 
(12 kori pārstāvēti), Īrijas, Dānijas, 
Vācijas un Austrālijas (4 kora Atbalsis 
dziedātāji). Bija arī individuālie dzie-
dātāji no malu malām, kā arī vietējie.

Jau svētku sākuma koncerts bija 
izpārdots – nekad agrāk tā nebija ga-
dījies. Diriģenti bija no Kanādas, ASV 
un Latvijas. Jau pirms koncerta manīja 
pērkonu dārdam un stipru lietu. Kon-
certs gāja ierastās sliedēs, bet tad pēk-
šņi pēc ļoti skaļas pērkona dārdēšanas 
un pie dziesmas vārdiem „...tā Pērkons 
lēma..“ – BUMS!!, un gaisma pazuda. 
Orķestris turpināja spēlēt,** visi neap-
stājušies turpināja dziedāt. Mēs, koris-
ti, domājām, ka tas bija speciāls efekts! 
Tikai tad, kad beidzām dziesmu, mūs 
informēja, ka visam rajonam vairs nav 
elektrības. Stadiona priekšniecība esot 
gribējusi koncertu izbeigt, bet Juris 
Keniņš noprasīja koristiem un publi-
kai: Vai turpināt? Atbilde – Jaaa! No tā 
paturējām domu – kaut tumsa nāk, mēs 
dziedāsim, jo dziesma gaismu cels! 
Augšā pie griestiem iedegas drošības 

Kanādas Dziesmu un Deju svētki
Turpinājums no 4. lpp.

Daļa no kopkora.
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Kā tad Latvijas 
vasara atšķiras no pa-
vasara? Saule? Siltāks 
(kādreiz)? Koncerti (tie 
ir vienmēr)? Nu, ja ir va-
sara, tad ir Zaļumballes!

Saulainā vasaras 
dienā gribās baudīt siltumu starp Lat-
vijas zaļumiem, ne Rīgas bruģiem! Tā-
tad, jādodas uz laukiem – šoreiz uz Īli, 
jo šai mazajā miestiņā bija zaļumballe, 
un – ne tikai!

Vai esat tur bijuši? Nē? Neesmu 
pārsteigta, jo ciematiņš ir pavisam 
mazs. Tas atrodas netālu no Dobeles. 
Stalti kalna galā stāv sena baznīca, 
daudz cietusi, bet tagad atkal tā var 
skatīties ar smaidu uz nākotni. Baz-
nīca ir tuvu saistīta ar Īles muižu, 
kurā nu jau tuvāk mūsu laikiem bēr-
nību ir pavadījis Krišjānis Barons. 
Ne pārāk tālu no baznīcas atrodas 
estrāde, un šī zaļumballe deva iespē-
ju to uzlabot.

Lai gan miestiņš ir mazs, ideju 
viņiem ir daudz. Kā jau visās zaļum-
ballēs, bija ko ēst, ko dzert, orķestris 
(MC orķestris), šlāgermūzika (un cita), 
dziedātāji un iespēja izlēkāties vai pa-
dejot (skatoties uz vecumu).

Lietutiņš arī piedalījās viesībās, 
kādreiz maigi šūpodamies nolaidās, 
citreiz bungodams ievērojami. Nu ar 
ko tad ballīte atšķīrās? Ar dziedātāju 
solo uzvedumiem, un koncerta vadītā-
ja enerģiju!

Visi dziedātāji bija Jauniešu kora 
BALSIS koristi, kas šoreiz piedalījās 
kā solisti. Katrs bija izmeklējis sev 
dziesmu, samēģinājis ar orķestri un nu 
dalījās ar publiku.

Un publikas bija daudz, it sevišķi 
skatoties uz laika apstākļiem. Viņi bija 
tik atsaucīgi – dziedāja līdzi, šūpojās, 
aplaudēja un priecājās par jauniešu 
klātbūtni.

Un kāpēc gan nepriecāties. Jaunie-
ši bija pavadījuši visu 8. jūnija rītu, 
palīdzot sakopt Īles baznīcas vidi. Viņi 
zāģēja, cirta, grieza un novāca nost za-
rus, bradāja par brikšņiem, lai veiktu 
uzdoto un regulāri izskanēja Vai man 
tur ir ērce? Tad prom uz estrādi un 

mēģinājumu, un arī iespēja dziedāt ci-
tādā veidā, ne kā korī, katram izrādot 
savas spējas.

Bet jau minēju, ka miestiņā ir cil-
vēki, kam netrūkst ideju, tā kā Sin-
tija. Dienu pirms zaļumballes, 7. jū-
nijā, Īles baznīcā bija kora koncerts, 
kas jau ceturto gadu notiek Baznīcu 
nakts ietvaros. Baznīca bija pārpil-
dīta. Klausītāji nojauta, ka būs izcils 
koncerts, un ātri aizņēma visas vie-
tas – solos, stāvot, sēdot uz grīdas...jo 
arvien vairāk un vairāk cilvēku plūda 
baznīcā. 

Izskanēja a cappella dziesmas 
un arī dziesmas ar meistarīgu ērģeļu 
pavadījumu. Gabriela Forē Rekviēms, 
kura solo daļas izpildīja soprāns Pe-
rīna Medefa  un baritons Ints  Tete-
rovsks, aizrāva klausītājus jo, lai gan 
Rekviēms ir skumjš, Forē to pataisa 
gaišu un ar cerību. Ērģelnieces Diā-
nas  Jaunzemes-Portnājas dzirksto-
šais pavadījums, kā Rekviēmā tā arī 
Glorijā, atgādināja, cik kvalitatīvu un 
interesantu skaņu var panākt sadarbī-
ba starp ērģelēm un dziedātājiem. Pie 
dziedātiem vārdiem nāca klāt teiktie, 

jo  Inese  Zandere  ar savām dzejām 
savija kopā dziesmas otrā koncerta 
daļā.

Nez vai tas ir tādēļ, ka koncerts 
noskanēja baznīcā, kas sāk atdzimt,vai 
arī tas, ka Īles baznīcai pašai sava 
aura, kas rodas no baltām sienām, 
vienkāršiem soliem, 100 sveču gais-
mas, caurumiem griestos un klausītāju 
aizrautību, bet šim koncertam bija ma-
ģiska noskaņa.

Klausītāji visu koncertu noklausī-
jās klusi kā pelītes, intensīvi saistīti ar 
mūziku. Kad vaicāju klausītājiem, kas 
viņus visvairāk iepriecināja, atbilde 
bija – tas, ka izcili mākslinieki veltī 
laiku, lai dotos uz tādu mazu vietiņu 
kā Īli koncertēt.

Un tad vēlāk Sintija piemin lielo 
dažādību. Koristi ir ne tikai nodziedā-
juši izcilu koncertu baznīcā, bet nāka-
majā dienā pasnieguši raibu mūzikas 
programmu ar pavisam citu noskaņu. 
Jā, vasara Latvijā – raiba, valdzinoša, 
ar pacilājošiem un līksmiem piedzīvo-
jumiem!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas vasara
Nu, ja ir vasara, tad ir Zaļumballes!

Koncerts Īles baznīcā.
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Zaļumballes mūziķi.
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Ballētāji.
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Aizvien maz mums 
apcerīgu tekstu par 
latviešu žurnālistiku 
pēckara periodā, trešās 
atmodas gados un jaun-
laikos. Preses slejās, 
protams, gozējas poli-

tiskās elites sejas, biznesa dūži vai ne-
veiksminieki, izcilības un viendienas 
zvaigznes. Avīžnieki kā tādi futbola 
tiesneši: tik vien pamanāmi kā spēles 
sākumā vai pie strīdīga rezultāta.

Šo robu nedaudz varētu aizpildīt 
nule Latvijas Mediju klajā laistā And-
ra Grīnberga grāmata Kustinu dzīvi. 
Autors to definējis kā atskatu savās 
profesionālajās gaitās, proti, 60 gadi 
žurnālista ceļos un neceļos. Man bijusi 
tā izdevība Andri satikt un sastrādā-
ties vēl tad, kad LKP centrālkomitejas 
orgāns Cīņa bija noenkurots Blauma-
ņa ielā 38/40. Viņš tolaik redakcijā bija 
par sportu atbildīgais līdzstrādnieks, 
es – ārzemju ziņu kopā licējs. Andris 
Grīnbergs manā uztverē gadiem cau-
ri bijis dzejnieks, reportieris, šahists, 
cilvēku pētnieks. Un mērens atturīb-
nieks, kam vārds bohēma tāds pasve-
šāks.

„Tēvs nāk no zviedriem, mātei ir 
poļu un vācu asinis…“, par saviem 
gēniem raksta autors. Sācis rajonu 
avīzēs Kandavā, Limbažos, Kuldīgā, 
turpinājis jau pieminētajā Cīņā (kopš 
1970.g.) un Neatkarīgajā Cīņā, bet 
kopš 1993. gada uzticīgi kalpojis Lau-
ku Avīzei, mainoties kā redaktoriem 
un ministriem, tā pašas avīzes un fir-
mas zīmolam.

Jēkabpili, kur nodzīvoti jau gadu 
desmiti, viņš sauc par savu stratēģisko 
punktu, no kura Rīga labāk pārredza-
ma. Vai tikai? Kā vērīgs un apsviedīgs 
korespondents Grīnbergu Andris no 
sava tā dēvētā Jēkabmiesta pārlūkojis 
arī krietnu daļu no latviešu rakstniecī-
bas audzes. Pati augstākā virsotne tajā 
noteikti ir Jānis Jaunsudrabiņš, biežāk 
piesauktā prozas meistara interprete, 
novadniece Lūcija Ķuzāne un vesela 
rinda ar Sēliju saistītu radošu perso-
nību. Katrs no viņiem tverts kādā zī-
mīgā situācijā vai sarunā. Piemēram, 

Jaunsudrabiņa muzejā Riekstiņos sa-
tiekas Velta Toma, Pēteris Martinsons, 
Jāņa Veseļa mazmeita Daiga, kuru 
skatītāji labi atceras no dokumentālām 
filmām Šķērsiela. Andris nebūtu And-
ris, ja laistu garām izdevību iztincināt 
otra slavenā sēļa dzimtas turpinātāju, 
kas strādājusi arī kā burtlice tipogrā-
fijā Cīņa un savām acīm pieredzējusi 
vectēva vārda deldēšanu no drukas 
darbiem padomju sistēmā.

Var šo grāmatu definēt kā miniatū-
ru, kā portretskiču, kā rotaļīgu tekstu 
un dzejas rindu savijumu. Var lasīt kā 
uzmetumus mazai kinonovelītei. (Pēc 
peldes – rokudzelžos, kurā jēkabpilie-
te Inta Zagorska notēlo vieglas uzve-
dības sievieti un ievilina sava dzīvokļa 
vannā publiski meklētu noziedznieku.) 
Katram laikam, katrai vietai un lietai 
savs piesitiens. A. Grīnbergs spēlējas 
pat ar savu pseidonīmu jeb segvār-
du izvēli. Viņš ir bijis gan A. Grīns 
(va, vellos!), gan A. Zaļkalns (Teo-
dors jau priekšā), gan A. Bergs (cit-
viet apcer kopīgo ar Lembergu). Viņš 
asi kritizējis Jēkabpils rajona partijas 
bosu Arkadiju Vrubļevski (1986), ar 
ko samulsinājis savu redaktoru Cīņā 
Jāni Britānu. Bijis kopā ar Andri Šķē-
li (1993) uz gana grūtu sarunu Liepājā, 
kurā cienījamais ministra pirmais 
vietnieks vāvuļo. Avīžnieks ir redak-
cijas acis un ausis. Un tomēr, to darot 
vai nedarot, tikai pats vari celties vai 
sasmērēties.

Tā ir šķautne, kas daudziem lasī-
tājiem var paslīdēt nepamanīta. Po-
litiskā un pilsoniskā stāja tādi kā pa-
matpostulāti, arī grāmatas autors var 
palepoties, cik atzinīgi novērtēts viņa 
devums Tautas frontes kopējā pūrā. 
Vēl ir žurnālista ētika, bez kuras vieg-
li ieslīdēt kompromisos, pat pērkamī-
bas žvangā. Tālab mūsu varonis visādi 
atrunājies, lai nesēstos viceministra 
mašīnā atceļam uz Rīgu. Par kopējām 
medībām ar vadošiem kadriem un pa-
reiziem cilvēkiem ij nerunājot. Vien-
laikus – arī tāda ir pasena preses buku 
gudrība – skaļi neaizcirst durvis tiem, 
kuru padoms vai starpniecība citkārt 
var izrādīties zelta vērta.

Spriežot pēc diezgan lēkājošā 
vēstījuma, Ventspils pusē dzimušais 
jēkabpilietis stoiciski turējies pretim 
kā pret visādiem kārdinājumiem, tā 
pāridarījumiem. Viņš proponē kustību 
kā eksistences izpausmes svarīgāko 
formu. Viņš apraksta cilvēkus, kuru 
iztēlei, amata prasmei un radošai pie-
ejai nav robežu. Tajā visā viņam pa-
līdz šaha viltībiņas un dzejiskā valoda 
bez pārmēru vārdu mežģīnēm. Tāpat 
noteikti uz grāmatas vāka redzamais 
braucamlīdzeklis K-2. Vienvārdsa-
kot – mobilitāte. Ja nu vienīgi mazliet 
pieklusinot paštīksmes gariņu, kas 
vietumis saslejas kā zaķausis pirms iz-
šķiroša lēciena kāpostu vagā.

Mans izpletnis ir darbs, bez darba 
es nosistos. Tā deklarējis dzīves kusti-
nātājs uz moča ar mikrofonu un foto-
kameru. Viņam, vienam no redzamā-
kajiem ilggadniekam rakstošo latviešu 
žurnālistu saimē, par spīti dažādām 
likstām un kūleņiem, tas aizvien vēl 
padodas.

Voldemārs Hermanis,
komentētājs,

Latvijas Žurnālistu savienības biedrs

„60 gadi žurnālista ceļos un neceļos“
Andris Grīnbergs dzirksteļo grāmatā

Grāmata „Kustinu dzīvi“.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $92.
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Intervija – Ivars Cinkuss
„...mēs esam vienā latvietības upē“ 

Ilze Nāgela: Apsveicu atkal Mel-
burnā! Kuru reizi jau AU? Vai ir kāda 
Austrālijas pavalsts, kurā neesi bijis?

Ivars Cinkuss: Es esmu gan skai-
tījis un, ja neesmu nokļūdījies savā 
skaitīšanā, tad šī ir divpadsmitā reize. 
Esmu bijis tikai trijās – Dienvidaus-
trālijā, Viktorijā un Jaundienvidvelsā. 
Arvien es esmu atbraucis tikai strādāt 
un parasti es klejoju starp Sidneju, 
Melburnu un Adelaidi, bet pārsvarā 
šeit uz vietas – Melburnā.

I. N.: Apsveicu Tevi jubilejā, ko at-
zīmēji kopā ar „Dainas“ kori – mēģi-
nājumā, tātad – strādājot. Mēdz sacīt, 
ka apaļās jubilejās izvērtējam līdz tam 
padarīto un kaldinām plānus nākotnei. 
Vai jūti to maģisko gadu skaitli?Vai jū-
ties, ka pārkāpjot 50 gadu slieksni, kas 
mainās?

Ivars  Cinkuss: Nu taču nē! Ab-
solūti nekas manā dzīvē nemainās ar 
cipariem. Džeki ar gadiem paliek ar-
vien smukāki. Jebkurā vecumā tu esi 
tik vecs, cik vecs tu jūties, cik stiprs tu 
esi garā. Pirmo reizi cipars 50, bet nu 
ko tas maina? 

I. N.:  Paldies par sirsnīgajiem 
vārdiem korim „Daina“ pirmajā mē-
ģinājumā 15. jūlijā, kad teici – jūs jau 
esat manējie, jūs esat mans koris... Tas 
ir vairāk nekā glaimojoši, ar ko esam 
izpelnījušies tādu godu?

Ivars  Cinkuss:  Pirmām kārtām 
man jāsaka, ka iemesls, kāpēc es vis-
pār te braucu ir tas, ka man ļoti patīk 
šie cilvēki, visi dziedātāji, kas šeit ir. 
Ja man nepatiktu cilvēki, tad es šeit 
nebrauktu. Es šeit ļoti jūtos kā starp 
savējiem, un mīļākie, tuvākie draugi 
man jau gandrīz kā ģimenes locekļi, 
un tāpēc ir labi, ja bez visām šīm abso-
lūti privātajām emocijām var vēl mu-
zikālu, mākslinieciski izglītojošu pie-
nesumu veikt, un tas jau viss atgriežas.

Es sāku te braukt tikai, lai kādu 
izglītojošu lomu spēlētu, un tas viss 
izvērties ļoti privātās attiecībās un 
saknēs. Es tik daudz ar jums esmu 
strādājis – gan ar Dainu, gan Veseri, 

ka es tiešām jūs izjūtu kā savu kori. 
Arvien, kad es atgriežos pēc gada vai 
vairāk, man ir sajūta it kā es nekur ne-
būtu aizbraucis; es atnāku un ir sajūta, 
ka es tepat visu laiku esmu bijis.

I. N.:  Ilgā laika periodā, sekojot 
latviešu koriem Austrālijā, vai vari 
raksturot – kā bija un kā ir tagad?

Ivars  Cinkuss:  Man ir grūti tā 
salīdzināt. Dainas kori kā personību 
es sāku iepazīt tikai relatīvi nesen, 
pirms 6 gadiem; tad, kad sāku lidot uz 
diriģentu kursiem. Es drīzāk varu ko-
mentēt varbūt ne tik daudz par Dainas 
kori, kā par Austrālijas koru sabiedrī-
bu kopumā tādā lielākā laika periodā.

Pirmo reizi es biju Austrālijā ar 
Gaudeamus Sidnejā uz Austrālijas 
Latviešu Kultūras dienām 2002. gadā, 
un tad es pirmo reizi sastapos ar Aus-
trālijas latviešu koru sabiedrību. Tā 
bija ļoti konservatīva, visā visumā ļoti 
seniora. Toreiz arī bija vēl iepriekšē-
jās paaudzes neapšaubāmi brīnišķīgie 
diriģenti Viktors Bendrups, Smalkā 
kungs un Bruno Birzenieks – tā pa-
audze vēl dominēja, un tas man radīja 
pirmo priekšstatu.

Tad, kad es atbraucu pēc ilga pār-
traukuma, tas ir, no 2002. gada līdz 
2013. gadam, tad tā situācija bija ļoti 
nomainījusies. Bija citi diriģenti, dzie-
dātāji bija daudz jaunāki kļuvuši, un 
tad bija tāds materiāls, ar ko varētu 
sākt strādāt. Arī tīri garīgi un emo-
cionāli toreiz 2013. gadā man likās, ka 
dziedātāji ir tuvāki tam, kā Latvijā no-
tiek Dziesmu svētku process.

I. N.:  Tā mijiedarbība ar katru 
gadu kļūst ciešāka, mēs esam arvien 
tuvāk viens otram, pasaule kļūst ma-
zāka...

Ivars  Cinkuss:  Un tā tam arī ir 
jābūt. Intervijās es jau arī Tev esmu 
teicis, ka pāri visam es latviešu sa-
biedrību redzu visā pasaulē kā vienotu 
veselumu. Mums nav jāsacenšas, kuri 
ir savādāki, labāki; mēs esam vienā 
latvietības upē. Katram vajag kaut ko 
savu pielikt, parādīt, bet katrā gadīju-

mā mēs kopīgi strādājam, dzīvojam un 
esam latvieši. Par laimi mēs dzīvojam 
laikmetā, kad mums nav vairāk jā-
nodala viņējie vai savējie.

I. N.: Lielai daļai no paaudzes, kas 
te, Austrālijā, dzimuši, fakts vien, ka 
varētu aizbraukt uz Latviju, bērnībā 
līdzinājās kā lidojumam uz mēnesi...

Ivars Cinkuss: Un mums abiem – 
Tev un man – bija tieši tāpat; Austrāli-
ja manā bērnībā... es vispār nesapratu, 
ka es varētu kādreiz tādu Austrāliju 
redzēt... Man, piemēram, nav neviena 
radinieka ārzemēs un nekad nav bi-
jis; tagad savādāk. Bērnībā Amerika, 
Austrālija... sveša pasaule...

I. N.:  „Austrālijas Ivara Cinku-
sa skola“... tātad par diriģentiem. Te 
patiešām, gadiem ritot, redzam izcilus 
rezultātus; liela daļa no Tava „pirmā 
sasaukuma“ audzēkņiem tagad sek-
mīgi vada korus un diriģē. Vai toreiz, 
kad šo uzsāki, ticēji/cerēji, ka tā patie-
si notiks?

Ivars  Cinkuss:  Jā, absolūti visi, 
kas šodien koncertā diriģēja, bija ma-
nējie. Viņi visi ir ārkārtīgi progresē-
juši, un es negribētu noteikti te kaut 
kādā veidā uzņemties visus laurus sev, 
absolūti – nē. Pa šiem gadiem viņiem 
ir bijusi liela praktiskā darba pieredze. 
Un es ļoti ceru, ka tas, ko mēs savā lai-
kā mācījāmies kā pamatus – ko darīt 
un ko nedarīt, kas tas viņiem ir devis 
kaut kādu iedvesmu, bet viņi jau ir paši 
sava ceļa gājēji. Man tiešām ir nenor-
māls prieks, ka ir jaunā paaudze, vēlī-
nie padsmitnieki, divdesmitgadnieki, 
un ka viņiem interesē tā diriģēšanas 
lieta. Par šo man ir vissiltākā sirds, ka 
ir jauni cilvēki, kuriem tas interesē, 
kuriem ir degsme, kuri vēlas to darīt, 
un Austrālijas latviešu jauniešu sa-
biedrība ir ļoti spēcīga, ļoti man tuva 
un mīļa, un es tiešām ar baudu skatos, 
kā šeit attīstās latvietība.

I. N.: Te liela nozīme arī tam, ka 
jaunieši ir jau bijuši Dziesmu svētkos 

 
Turpinājums 9. lpp.

Ivars Cinkuss jauktā kora „Daina“ un Melburnas latviešu vīru kora „Veseris“ mēģinājumā 2019. gada 15. jūlijā. Pie 
klavierēm Sandra Birze.
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Sestdien, 2019. gada 17. augustā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Latvijā un izjutuši svētku neatkārtoja-
mo gaisotni...

Ivars Cinkuss: Protams, protams, 
neapšaubāmi. Liela loma Dziesmu 
svētkiem un aktīviem jūsu diriģentiem 
šeit uz vietas Austrālijā un visām mu-
zikālām aktivitātēm.

I. N.:  Par Tevi un dziedāšanu. 
Mani ļoti aizkustina, ka Tu arvien, kad 
dzied vīru koris un ja Tu nediriģē, tad 
tūdaļ pievienojies korim, lai dziedātu.

Ivars  Cinkuss:  Es sevi vienmēr 
esmu uzskatījis un joprojām uzskatu, 
ja man prasa, ar ko tu nodarbojies, es 
vienmēr saku, es esmu diriģents un 
dziedātājs, jo dziedāšana manā dzīvē 
nav tikai kaut kāds hobijs, bet dziedā-
šana ir kaut kas tāds, ar ko es pelnu 
savu iztiku. Diriģēšanas darbs man 
ir pilnīgi konkrēts, bet dziedāšana ir 
brīvmākslinieka līmenī. Par laimi man 
tā ir regulāra. 

I. N.: Tu pats kā dziedātājs esi pie-
dalījies daudz un arī ļoti atšķirīga stila 
projektos. Kas ir jaunākais pēdējā lai-
kā? Kādi tuvākie plāni nākotnē?

Ivars  Cinkuss:  Jā, es esmu tāds 
diezgan klasisks starpžanru mūziķis, jo 
es esmu sadarbojies savā dzīvē kā dzie-
dātājs, gan arī kā diriģents ar ļoti, ļoti 
dažādu žanru mūziku – smago roku, 
popmūziķiem, ar folkdziedātājiem.

Folks nu jau pēdējos 12 gadus manā 
dzīvē ieņem ļoti stabilu lomu, dziedot 
Trio Šmite&Rancāne&Cinkuss. Nupat 
jūnija beigās mums bija uzstāšanās 
Cēsu kaujas simtgadē Cēsīs, Vienības 
laukumā. Tāpat arī ar Pērkonu, ar Juri 
Kulakovu dziedāju nupat jūlija sāku-
mā un ar viņiem šad un tad dziedu. 
Kaut gan es nekad neesmu bijis un 
neuzskatu sevi par Pērkona dziedātā-
ju, bet man ir bijusi vairākkārtēja iz-
devība ar viņiem dziedāt, man liekas, 
ka vismaz kādas desmit reizes esmu ar 
viņiem dziedājis. Arī klasiskā mūzikā 
es dziedu, un tas par laimi man patīk, 
un varbūt kādam šķiet, ka padodas.

I. N.:  2013. gada Dziesmu svēt-
ki, kad Kopkora koncerts bija pilnīgā 
Tavā atbildībā, Tev varbūt bija pat 
vairāk darbs nekā svētki. Kā izbaudīji 
2018. gada Dziesmu svētkus? Kas īpa-
ši patika?

Ivars Cinkuss: Es baudīju, es ab-
solūti baudīju, tieši tā arī bija, un tad 
Mārtiņš Klišāns varēja sajukt prātā. 
Es baudīju savus brīnišķīgos latviešu 
draugus, kas bija no visas pasaules 
sabraukuši. Es varēju mierīgi sēdēt 
estrādē un vērot mēģinājumus bez 
stresa, ka kāds ko paprasīs, ka kādam 
ir slikti vai ir slikts ēdiens... utt., un 
neapšaubāmi šādus jautājumus cilvēki 
uzdod arī mākslinieciskajam vadītā-
jam. Tā kā es tiešām baudīju un ceru 
baudīt visus nākamos svētkus, cik nu 
tādi man būs doti, jo es zinu, šobrīd 
ir sajūta, ka man nav vēlēšanās jelkad 
vēl uzņemties Dziesmu svētku Noslē-
guma koncerta māksliniecisko vadību.

I. N.: Kāda intervijā Tu biji iztei-
cies, ka Dziesmu svētku virsdiriģen-
tiem vajadzētu būt cieši saistītiem ar 
tautu, t.i., ar pašdarbības koriem vis-
plašākajā nozīmē?

Ivars Cinkuss: Jā, jā, protams, no 
tā es neatkāpjos, kaut gan Latvijā tra-
dicionāli virsdiriģenti ir ne tikai ama-
tieru koru līderi, bet arī profesionālo 
koru diriģenti, kuri nav saistīti ar ama-
tieru koriem, kā piemēram, Sigvards 
Kļava ar Radio kori, kā Māris Sirmais 
ar Valsts akadēmisko kori Latvija; šie 
cilvēki nav saistīti ar amatieriem savā 
ikdienā, bet neapšaubāmi viņi ir aug-
stas raudzes profesionāļi.

I. N.: Tavs „Gaudeamus“. Redzu, 
ka Tev visas dienas ir darba dienas... 
zīmīgākie no paveiktajiem darbiem 
pēdējā gada laikā? Piedalījāties 2018.
gada Austrālijas latviešu Kultūras 
dienās Adelaidē, un bija prieks jūs 
2019. gada sākumā dzirdēt Melburnā 
un Sidnejā. Kādi plāni korim tuvākā 
nākotnē? Cik Austrālijas latviešu jau 
tajā dzied?

Ivars Cinkuss: Jau diezgan daudz 
Austrālijas latviešu dzied Gaudeamus 
korī; ar diviem koristiem, kas drīzumā 
būs Latvijā, man jau būs 6 koristi – 
Austrālijas letiņi.

Mums ar Gaudeamus nākamgad ir 
60 gadi – jubileja. Mums ir brīnišķīgi 
plāni par šo koncertu, bet vispirms tu-
vākais mums ir jānodzied Baltijas Brī-
vības ceļa 30 gadu jubilejas koncertā 
24. augustā Likteņdārzā, kur mums 
jāatskaņo viens Mārtiņa Brauna jaun-
darbs ar Uģa Brikmaņa pēdējā dzejoļa 
tekstu.

Novembrī mums ir paredzēts kār-
tējais koncerts ciklā, ko mēs iesākām 
2017. gadā – „Gaudeamus Latvijai un 
...“. Tur ir jau vairāki koncerti bijuši: 
„Gaudeamus – Latvijai un Dievam“, 
kas bija mūsdienu latviešu garīgās 
mūzikas koncerts, „Gaudeamus – Lat-

vijai un dailei“, kurā izpildījām dzies-
mas ar mūsdienu mīlas liriku, „Gau-
deamus – Latvijai un dabai“ – tas bija 
nesen, maija beigās un tad vēl „Gaude-
amus – Latvijai un drosmei“ – izpildī-
sim 2019. gada novembrī uz Lāčplēša 
dienu, pieminot Bermonta kaujas sim-
to gadadienu, jo kaut arī Latvijas valsts 
juridiski nodibināja 1918. gadā, tad 
praktiski 1919. gadā izšķīrās būt vai 
nebūt Latvijas valstij. Tā, ka šogad mēs 
varam droši svinēt vēl vienu simtgadi.

I. N.: Par diriģēšanu, diriģēšanas 
stilu. Tu galvenokārt strādā ar savu 
vīru kori, vai ir atšķirība, kā Tu strādā-
tu, diriģējot jaukto kori, sieviešu kori?

Ivars Cinkuss: Nu nav jau īsti tāda 
vīru koru diriģēšanas stila, tās ir vai-
rāk tādas rakstura iezīmes, kādā veidā 
jākomunicējas ar vīru kori; tu nekomu-
nicē ar vīru kori tā, kā tu komunicētu 
ar jaukto vai sievu kori. Tās ir muzi-
kāli psiholoģiskas attiecības ar katru 
kora grupu. Diriģēšanas tehnika kā 
tāda nav, bet attieksme gan. Protams, 
vīru koris prasa vairāk spēku, nekā 
sievu koris, tās būtu vairāk delikātas, 
kaut gan mūsdienu sievu koriem arī ir 
vairāki piemēri, kur spēks nepiecieša-
mas gan dziedātājām, gan diriģentiem.

I. N.:  Vai Tev ir kāds muzikāls 
darbs vai kora skaņdarbs, kuru sen esi 
gribējis iestudēt, diriģēt, bet vēl nav 
bijusi iespēja?

Ivars  Cinkuss:  Tādu ir šausmīgi 
daudz! Pirmais, kas nāk prātā, ko es 
daļēji esmu iestudējis ar nepilni instru-
mentāriju, ir gigantais Klaudio Monte-
verdi Vesperes – vēlīnā renesanse, agrī-
nais baroks, 1610. gadā rakstīts gabals. 
Es to esmu daļēji spēlējis gan Amerikā, 
gan Latvijā, bet nekad tā no vāka līdz 
vākam un ar pilnu instrumentālo sastā-
vu, t.i., es domāju senos instrumentus, 
jo ar mūsdienu instrumentiem to nevar 

Intervija – Ivars Cinkuss
Turpinājums no 8. lpp.

 
Turpinājums 10. lpp.

Ivars Cinkuss ar Melburnas jaukto kori „Daina“, Melburnas latviešu vīru kori 
„Veseris“, kā arī Sidnejas jauktā kora un Adelaides jauktā kora „Dziesmu lai-
va“ koristiem 2019. gada 21. jūlijā pēc koncerta Melburnas Latviešu namā.
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10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2019. gada 17. augustā

spēlēt. Tas arī visbiežāk ir bijis iemesls, 
kādēļ to neesmu spēlējis, bet es zinu, 
ka es to izdarīšu. Vairākus no pasaules 
klasiskas, Johana Sebastiana Baha Svē-
tā Mateja pasijas, Jāņa Pasija, Baha si 
minora Mesu, Mocarta Rekviēmu arī...

I. N.: Vai ir kāds muzikāls darbs, 
kas Tevi ļoti saista, bet baidies tam 
ķerties klāt?

Ivars Cinkus: Nē, es nebaidos ne 
no viena skaņdarba.

I. N.: Mēs vēl atzīmējam Latvijas 
Simtgadi. Vai ir iespējams aprakstīt kā 
šodienas diriģēšanas prakse atšķiras 
no tās pirms simts gadiem?

Ivars  Cinkuss: Par diriģēšanu – 
tādas informācijas īsti nav, bet mēs 
katrā ziņā varam runāt un mēs zinām 
diezgan labi no agrīniem audio ierak-
stiem, kā skanēja koris, kāda bija tā 
dziedāšanas kultūra.

I. N.: Vai veco audio ierakstu kva-
litāte nav daļēji sakropļojusi tā laika 
oriģinālo skanējumu?

Ivars Cinkuss: Skaņas kvalitāti var 
novērtēt, arī kora dziedāšanas manieri. 
Piemēram, pagājušā gadsimta sākumā 
bija ar daudz lielāku vibrato un daudz 
dziedāja bišķiņ šķībāk, bet sirsnīgi. Tā 
dziedāšanas kultūra, kādu mēs piedzī-
vojam šobrīd, tā faktiski izveidojusies 
pagājušā gadsimta septiņdesmitajos 
gados. Jā, tā ir relatīvi ļoti jauna, un 
jāsaka īstenībā lielā mērā pateicoties 
Imantam Kokaram un korim Ave Sol.*

I. N.: Vai Tu esi dziedājis korī 
„Ave Sol“?

Ivars Cinkuss: Nē, es nekad nees-
mu dziedājis korī Ave Sol. Imants Ko-
kars definēja pilnīgi jaunu kora skaņu, 
tādu skaņu, kas tuvāka skandināvu 
kora kultūrai, kādu mēs to šobrīd pa-
zīstam, jo līdz tam, līdz pat vēl 20. gs. 

70tajiem gadiem, un tie ieraksti, pro-
tams, ir saglabājušies ļoti daudz, un 
skaņa pilnībā ir nomainījusies. Lēnām 
caur Ave Sol un caur Imantu Kokaru 
koru skaņa sāka mainīties. Es atļautos 
nosaukt Imantu Kokaru par mūsdienu 
latviešu koru skaņas tēvu.

I. N.: Ko es nepajautāju, bet Tu vē-
lētos pateikt LL lasītājiem?

Ivars  Cinkuss:  Mīļie lasītāji, lai 
laikraksts Latvietis vienmēr paliktu 
Latvietis, lai ar kādi laiki, lai ar kā-
das migrācijas, lai laikraksts Latvietis 
vienmēr ir un paliek Latvietis!

I. N.: Liels paldies Tev!
Melburnā, pēc koncerta 21.07.2019.

*Red.: „Ave Sol“ ir profesionāls 
kamerkoris, kas dibināts 1969. gadā. 
Viens no pirmajiem koriem, kas sāka 

popularizēt latviešu kora mākslu kon-
certceļojumos un festivālos visā pa-
saulē. Kamerkoris „Ave Sol“ muzicē-
jis kopā ar Ļeņingradas filharmonijas 
simfonisko orķestri, Lietuvas Valsts 
filharmonijas orķestri, Toijamas Aka-
dēmisko orķestri, Brēmenes orķestri 
Kammer Sinfonie, Frankfurtes Radio 
simfonisko orķestri, Londonas Kara-
liskās Mūzikas akadēmijas orķestri, 
(avesol.riga.lv) Izraēlas Camerata Je-
rusalem, Lietuvas kamerorķestri, Mas-
kavas kamermūziķiem, kā arī Olbor-
gas simfonisko orķestri u.c. (lnso.lv) 
Galvenie diriģenti: mākslinieciskais 
vadītājs un galvenais diriģents Imants 
Kokars (1969 – 2000), māksliniecis-
kais vadītājs un galvenais diriģents 
Uldis Kokars (2000 – 2013), galvenais 
diriģents Andris Veismanis (2013 – ).

Meklē radiniekus • Meklē radiniekus
Bezmaksas paziņojums

Veidojot savu ciltskoku uzzināju, 
ka mans attāls radinieks Raimonds 
Alvārs (dzimis 1923. gada 18. augustā) 
pēc kara 1947. gada 28. novembrī ir ie-
ceļojis Austrālijā (Port: Fremantle). Viņa 

adrese 1964. gada 31. jūlija laikraksta 
Austrālijas Latvietis numurā: Mr. R. Al-
vars, 11 Sturt Rd., Burbank, S.A.

Būšu ļoti pateicīgs, ja kāds man varē-
tu pateikt, kur es varētu meklēt ziņas par 

viņiem (dzīves dati, sieva, bērni....u.t.t.).
Ar mani var sazināties rakstot: r.selis@

inbox.lv vai redakcija@laikraksts.com
Ar sveicieniem, 

Rolands Sēlis no Rīgas

Intervija – Ivars Cinkuss
Turpinājums no 9. lpp.

Ivars Cinkuss ar šī gada jaunajiem diriģentiem; no kreisās: Ronans Lārmanis, 
Edmunds Eimanis, Lūkas Elberts, Tomas Kalējs, Bens Hīts (Heath); priekšā – 
Ivars Cinkuss un Aija Dragūna 2019. gada 21. jūlijā pēc koncerta Melburnas 
Latviešu namā.
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ar skolēniem režisora, drāmas terapei-
ta un pedagoga V. Roziņa vadībā, pēc 
kuras skatījāmies populāri zinātnisko 
dokumentālo drāmu Baltu ciltis: no-
klusētās hronikas par Eiropas pēdē-
jiem pagāniem. Diezgan smaga, bet iz-
glītojoša un interesanta filma. Kā mūsu 
senču ciltis dzīvojušas Latvijas terito-
rijā 13. gs. Pēc filmas dzirdējām, kā 
klājas mūsu kolēģēm Amerikā un Īrijā.

Vēl kā nedzirdēts jaunums bija LU 
LFMI pētnieces G. Sīles stāstījums 

par mājas lapu www.iesaisties.lv, kas 
ir radīta LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta realizētajā projektā 
Stiprinot zināšanu sabiedrību: starp-
disciplināras pieejas sabiedrības ie-
saistei digitālā kultūras mantojuma 
radīšanā vai lai iesaistītu sabiedrību 
folkloras, mākslas un literatūras pro-
jektos. Šeit var šifrēt senus rokrakstus, 
kā arī atrast daudz noderīgu informā-
ciju.

Protams, bija vēl daudz citas infor-
mācijas, sarunu un pārrunu, kuras ne-
var uzskaitīt. Galvenais ir piedalīties 
un dalīties pieredzē, lai atgriežoties 

savās skolās, varētu strādāt ar jaunu 
sparu, jaunām idejām un galvenais – 
ar apziņu, ka ir vērts.

Vēlreiz paldies visai LVA saimei 
un sevišķi Aijai Otomerei, kura par 
mums gādāja, lai neaizsēžamies, lai 
visur esam laikā, lai visu zinām. Uz 
tikšanos kādā citā reizē!

Pasākumu līdzfinansēja Latviešu 
valodas aģentūra no Izglītības un zināt-
nes ministrijas budžeta programmas 
Valsts valodas politika un pārvalde.

Mārīte Rumpe, 
Adelaides Latviešu skolas skolotāja

Laikrakstam „Latvietis“

LVA rīkotie kursi 2019
Turpinājums no 2. lpp.
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2019. gadā ik mē-
nesi Rīgā, Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas 
vestibila apmeklētāji 
var iepazīties ar vienu 
priekšmetu no muzeja 
Latvieši pasaulē krāju-
ma. Katrs no izstādes 

priekšmetiem atspoguļo kādu īpašu 
stāstu par latviešu dzīvi ārpus Lat-
vijas. Šis stāsts arī tiek publicēts ik 
mēnesi presē.

Izstādi Mēneša priekšmets 
2019. gadā atbalsta Latvijas Universi-
tātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts un Latvijas Nacionālā biblio-
tēka.

Lauru kolonija
Igaunijas teritorijā, tikai 7 km no 

Latvijas robežas, Lauru kolonijas uz-
plaukuma laikā 20. gs. 30. gados dzī-
voja vairāk nekā 2000 latviešu (visi 
Igaunijas pavalstnieki). Mūsdienās 
latviešu valoda tur skan reti, taču lat-
viešu pēdas vēl samanāmas kapsētā 
un ēkās.

Lauru koloniju Pleskavas gu-
berņā nodibināja latviešu izceļotā-
ji no Vidzemes 19. gs. 60. gados. 
1863. gadā Lauros dzīvojuši vismaz 

367 latvieši. Jau 1867. gadā tie uzcē-
la skolas un lūgšanas namu, kas kļu-
va par kolonijas sabiedriskās dzīves 
centru.

Pēc Latvijas un Igaunijas valstu 
nodibināšanās Lauru koloniju sada-
līja starp Igauniju (⅔) un Latviju (⅓ 
teritorijas, kur izveidojās Kacēnu 
pagasts, tagad – Kačanova). 20. gs. 
20. gadu sākumā Lauru skolā mācī-
bas notika tikai igauņu valodā, taču 
no 1925. gada sāka darboties latviešu 
pamatskola.

20. gs. 30. gados Lauros pastāvēja 
apmēram 500 latviešu saimniecības. 
II Pasaules karā ciemu gandrīz pilnībā 
nopostīja. 1944. gadā Laurus iekļāva 

Krievijas Padomju Federatīvās So-
ciālistiskās Republikas teritorijā (ta-
gad – Krievijas Federācijā).

Lauru iedzīvotāji smagi cieta no 
deportācijām gan 1940. – 1941. gadā, 
gan arī pēc II Pasaules kara. Tie, 
kuri pārdzīvoja izsūtījumu Sibīrijā, 
nedrīkstēja atgriezties iepriekšējā 
dzīves vietā, tādēļ daudzas ģimenes 
pēckara gados apmetās Latvijā un 
Igaunijā.

Lauru kolonistu pēcnācēji jopro-
jām ik gadus jūlija otrajā svētdienā 
pulcējas kapu svētkos. 

Marianna Auliciema,
„Latvieši pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs“

Mēneša priekšmets – Augusts 2019
No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Lauru kolonija

Lauru baznīcas ķieģelis (atvests uz 
Latviju 2017.gadā). Par latviešu un 
igauņu kolonistu ziedojumiem celtā 
Lauru evaņģēliski luteriskā baznīca 
tika atvērta 1934. gadā. Tā tika sa-
grauta 1944. gadā apšaudes laikā. 
Kaut arī baznīca vairs nedarbojas, 
tā joprojām izskatās iespaidīga un ir 
iekļauta Pleskavas apgabala tūrisma 
maršrutos. Visticamāk, tā nekad ne-
tiks atjaunota. Baznīcas būvē izman-
toti ķieģeļi no Lauru latviešu kolonista 
Jāņa Ciemiņa ķieģeļu cepļa.
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Siena vešana Artūra Grūža saimniecībā, Lapkovā, Lauru ko-
lonijā (Igaunijā) 1932. g. vasarā.
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Lauru evaņģēliski luterāņu baznīca 2017. gadā.
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Piekrītu, ka bieži vien ir juceklis, kaut gan 
saikļu vai un jeb lietojumā nekā sarežģīta nav. 
Ja runājam par dažādām lietām, darbībām, pa-
rādībām, vienlīdzīgus teikuma locekļus sais-
tām ar saikli vai: puķe vai dārzenis; iešu vai 
braukšu; migla vai krusa.

Ja vienlīdzīgi teikuma locekļi ir ar vienu un 
to pašu nozīmi, lietojam saikli jeb: telefons jeb 
tālrunis, skriešu jeb rikšošu, dardedze jeb va-
ravīksne.

Valodas izjūta visvairāk cietusi saikļa jeb-
šu lietojumā. Vēlēdamies piešķirt savdabību 
un īpašas nianses savai valodai, šo novecojušo 

saikli lieto arvien biežāk, taču pareizā nozī-
mē – kaut arī, kaut gan, lai arī, lai gan – reti 
kurš. Pāris piemēru: es neplūcu puķes, jebšu 
visi lakstaugi man patīk; jebšu saule tieši acīs 
nespīd, pasaules gaisma šķita pārlieku asa. At-
bilstīgi lietotu jebšu var atrast literatūrā, pie-
mēram, Jēkaba Janševska romānā Mežvidus 
ļaudis.
#latviešuvaloda #dzimtāvaloda
#raksti #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu #valodairkāupe

Sanita Dāboliņa

Valoda, valodiņa...
Juceklis ar VAI un JEB, JEBŠU viss ir vienkārši
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Mana pēdējā grāmata 
par Latvijā strādājošiem 
trimdas bērnu bērniem ir 
jau nodota izdevniecībā, 
tādēļ esmu iesākusi vēl 
vienu, kas dokumentē to, 
ko trimdas latvieši ir da-
rījuši un vēl arvien dara, 

lai palīdzētu Latvijai atkopties no ilgās 
okupācijas. Kamēr galva man vēl strādā 
un garlaikoties nepatīk, nolēmu rakstīt 
vēl vienu. Kopš diezgan daudz pazīstu 
un zinu par tiem Latvijas jauniešiem, 
kurus trimdinieki ir izskolojuši caur 
Vītolu Fondu, izdomāju, ka rakstīšu par 
tiem, jo tie ir fantastiski un absolūti bur-
vīgi. Pašai savi man ir tie mīļākie, tādēļ 
par trim no tiem esmu jau uzrakstījusi. 
Šoreiz tā ir Annija Būmane, kura savu 
stipendiju saņēma no man labi pazīs-
tamiem draugiem Klīvlandē – Gravu 
pāra – Alfrēda un Sarmītes.

Annija savas ārsta studijas pabei-
dza jau 2014. gadā un studijas reziden-
tūrai un tālāk doktora grādam turpinā-
ja ar saviem spēkiem, strādājot dažādās 
slimnīcās pie dažādiem speciālistiem. 
Tagad viņa ir pilntiesīga ģimenes ārste 
un atkal ir atcerējusies savus pirmos 
labvēļus ar mīļu un sirsnīgu vēstuli. 
Tajā cita starpā viņa raksta par savām 
gaitām tālākajā izglītībā:

„2014. gadā pabeidzu studijas RSU 
Medicīnas fakultātē un ieguvu ārsta grā-
du. Iestājos Latvijas Universitātes rezi-
dentūrā, kur studēju ģimenes medicīnu. 
Mācījos budžeta grupā, un, lai gan esmu 
no Liepājas, nolēmu rezidentūru pavadīt 
Rīgā, jo likās, ka Rīgā varētu būt iespē-
jas gūt plašāku redzējumu, zināšanas no 
speciālistiem. Rezidentūras 1. gadā 8 
nedēļas bija cikls pie ģimenes ārsta, tad 
sekoja cikli dažādās jomās, piemēram, 
internās medicīnas dažādās specialitā-
tēs, onkoloģijā, pediatrijā, ginekoloģijā, 
dzemdniecībā, ķirurģijā, kur strādāju 
sertificēta ārsta uzraudzībā, bija iespēja 
mācīties zināšanas un praktiskās iema-
ņas no speciālistiem. Ķirurģijas ciklā 
sanāca arī asistēt operācijās. Pēdējais 
rezidentūras gads tika pavadīts ģime-
nes ārsta praksē Rīgā. Strādāju kopā ar 
dakteri, bet ļoti bieži patstāvīgi pieņēmu 
pacientus vienā kabinetā, kamēr daktere 
otrā kabinetā pieņēma citus pacientus.

Pēdējā rezidentūras gadā izstrā-
dāju arī savu diplomdarbu Bezmiegs 
pieaugušajiem ģimenes ārsta prakses 
pacientiem. 2017. gadā pabeidzu re-
zidentūru. Žēl, ka mamma nevarēja 
piedzīvot šo priecīgo notikumu. Viņa 
daudzus gadus slimoja ar multiplo 
sklerozi un 2016. negaidīti nomira Žēl, 
ka man ar māsu nesanāca pavadīt pie-
tiekoši daudz laika ar viņu, jo bijām 
studijās Rīgā un katru nedēļas nogali 
uz Liepāju aizbraukt nevarējām.

Pēc rezidentūras studiju pabeigšanas 
2017. gada augusta pēdējās dienās pār-

cēlos uz Liepāju. 
Kad biju ieguvusi 
sertifikātu, gribēju 
dabūt darbu Lie-
pājā, bet mani pie-
runāja iet uz Durbi, 
jo tur pilsētas vie-
nīgā ģimenes ārste 
gāja pensijā. Lai 
arī Liepājā situācija 
nebija spīdoša un 
ģimenes ārstu nav 
daudz, es sapratu, 
ja neiešu uz Durbi, 
viss Durbes novads 
paliks bez ģimenes 
ārsta prakses. Zinā-
ju, ka daudzi vecie 
cilvēki nespēs iz-
braukāt uz blakus 
novadiem un nonāks ļoti grūtā situācijā. 
Man iepatikās, ka Durbe ir latviska pil-
sēta, kā arī tas, ka telpas jau bija iekār-
totas, tur bija medmāsa, kas arī ir ārsta 
palīgs pēc profesijas. Lai gan pati dzīvo-
ju Liepājā, pieņēmu lēmumu braukāt uz 
Durbi un kļūt par lauku ārsti. 2017. gada 
beigās nodibināju uzņēmumu – Dr. Bū-
manes ģimenes ārsta prakse, SIA. Tam 
sekoja daudzu dokumentu kārtošana, 
lai atvērtu savu praksi, piemēram, kā 
mēs telpas mazgāsim, kā dezinficēsim/
sterilizēsim aparatūru, ko darīsim ar 
vakcīnām, ja pazudīs elektrība. Sākums 
bija ļoti grūts, jo tikko kā bija ieviesta 
E-veselība. Grūti bija arī no tā aspekta, 
ka man visi pacienti bija sveši, ar katru 
vajadzēja ilgāku laiku, lai visu izrunātu 
un ar pacienta vainām iepazītos. Izai-
cinājums bija arī atrast katra pacientu 
lauku mājas, jo apkārtne man pazīstama 
nebija. Bieži iznāca braukāt mājas vizī-
tēs vēlu, kad ārā jau tumšs, un pa lauku 
ceļiem tumsā mājas grūti bija atrast. Ir 
bijušas problēmas, ziemā iestigt kupenā 
ar mašīnu, kad pacienta ģimenei bija jā-
palīdz no kupenas izkļūt. Ziemā mājas 
vizītēs ir jābrauc bieži – gripas sezonas 
laikā pat līdz 5 vizītēm dienā, bet gabali, 
ko braukāt, ir lieli, jo mana darbības pa-
matteritorija ir viss Durbes novads, bet 
citreiz iznāk aizbraukt arī uz kādu māju 
Priekules novadā.

Lauku ģimenes ārstam slodze sa-
nāk lielāka tieši dēļ mājas vizītēm. Kad 
uzsāku strādāt, ļoti bieži darbā biju no 
kādiem plkst.8.00 rītā līdz plkst.23.00 
vakarā, bet ar laiku iestrādājos un palika 
vieglāk. Daudziem vienīgie izmeklē-
jumi ir tas, ko mēs varam nodrošināt. 
Māsiņas ņem analīzes, kurjers tās sa-
vāc. Paši taisām urīna analīzes, kardio-
grammas un vēl šo to, bet ir arī pacien-
ti, kuriem ļoti vajadzētu kādu papildus 
izmeklējumu, speciālistu konsultāciju, 
bet Durbē tādu nav. Laukos arī liekas, 
ka nabadzība ir lielāka; ir pacienti, kas 
neizmeklējas, jo nav naudas. Ja nevar 
samaksāt mums, nekas, bet viņš nevar 

aizbraukt uz izmeklējumu Liepājā un 
pateikt, ka viņam nav naudas. Bieži sa-
nāk domāt, kādas zāles viņam iznāks 
lētāk, nevis, kas būs labāk, jo dārgas 
zāles pacients vienkārši nespēs nopirkt. 
Nabadzības dēļ pacienti pat nenāk pie 
ārsta. Atceros, ka pie manis atnāca viena 
paciente ap 80 gadiem, kurai kartiņa pil-
nīgi tukša, pie iepriekšējās dakteres ne-
bija gājusi, neviena izmeklējuma. Kad 
nu akūti saslimusi, atnāca, bet pateica, 
ka naudas nav, ko samaksāt par vizīti, 
kā arī, lai nopirktu zāles. Tai es iedevu 
naudiņu, lai mazākais zāles sev nopērk.

Lai arī darba daudz, nenožēloju, ka 
izvēlējos Durbi. Jūtos, ka šeit esmu va-
jadzīga. Patiesībā, katru gadu reziden-
tūru beidz daudz jauno ģimenes ārstu, 
bet daudzi izvēlas Rīgu vai Rīgai tuvās 
pilsētas. Skumīga situācija ir Priekulē, 
tur 3 ģimenes ārsti; 2 vienlaicīgi no-
lēmuši pārtraukt savas ģimenes ārsta 
prakses, bet vietā nav kas nāk. Šogad 
pēc Jāņiem uz vienu nedēļu braukšu 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāci-
ju. Vienu dienu būs pieredzes apmaiņa 
ar vācu ģimenes ārstiem, pārējās dienas 
ekskursijas. No Liepājas brauks vēl 3 
ģimenes ārsti. Priecīgs notikums mūsu 
ģimenē ir māsas meitiņas piedzimšana, 
šī gada 11. jūnijā. Māsa ir neiroloģijas 
pēdējā gada rezidente, daži mēneši pa-
liks nepabeigta rezidentūra, bet to viņa 
izdarīs pēc dekrēta beigām, viņa no-
teikti būs labs neirologs Liepājā. Brālis 
pagājušā gadā pabeidza maģistrantūras 
studijas, viņš ir programmētājs.

Esmu ļoti pateicīga, ka varēju sa-
ņemt Jūsu stipendiju, ar kuras palīdzī-
bu esmu izstudējusi un ka tagad varu 
palīdzēt cilvēkiem. Lai arī nav viegli, 
tas ir darbs, kas dod gandarījumu. Tā 
ir profesija, kur visu laiku var piln-
veidoties, kaut ko jaunu apgūt, darbs 
nav vienmuļš. Kad ir grūti, stiprina 
arī pacientu atbalstoši vārdi, pateiktais 
paldies, kad esmu viņiem palīdzējusi. 

Trimdas izskolotie (1)
Annija Būmane

Annijas Būmanes pirmā darba diena un pensijā aizejošās 
ārstes pēdējā.
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Amerikāņu gūstā 
pie Šverīnas

Mums liek soļot tā-
lāk bez viena pavado-
ņa vai sarga. Šverīnā ir 
haoss. Ceļmalā mētājās 
munīcijas kastes, izde-

guši vraki un dažāda tipa vācu armijas 
spēkrati.

Daži no tiem ir apgādes vāģi, 
kuros vēl atrodas pārtika, cigaretes, 
vīns un konjaks. Tos izlaupa no sar-
giem atbrīvotie strīpainie cietumnie-
ki, kuri, izsalkumu apmierinājuši, un 
konjaku sadzērušies, iereibuši strei-
puļo un rēc.

Arī mēs izmantojam gadījumu un 
pievācam, kas vēl palicis pāri. Ievē-
roju arī atstātu vācu armijas kasie-
ra automašīnu, kurā atrodas grēdas 
reihsmarku zīmes, bet neviens tām 
neķeras klāt – reihsmarkas taču no-
mainīs kāda okupācijas spēku nauda, 
vai ne?

Uz vakara pusi nonākam lielā, 
neiežogotā laukumā, kurā ir nepār-
redzams pūlis gūstekņu un daudzas 
vācu armijas automašīnas. Tumsā 
spīd neskaitāmi ugunskuri. Sēžam 
pie ugunskuriem un ēdam salaupī-
tās desas, maizi un citus produk-
tus. Naktī, daži guļ mašīnās, bet citi 
armijas personālās trīsstūra teltīs 
(Dreiecks Zeltbahn), kam tās vēl sa-
glabājušās.

3. maija rīts uzaust saulains un 
silts. Iesēdies kādas lielas armijas 
kravas automašīnas kabīnē, ziņkārīgi 
pētu daudzos paneļa instrumentus un 
slēdžus un lūkoju iedarbināt dīzeļa 
motoru. Daži gudrinieki pūlas izdabūt 

degvielu no automašīnu tanka; tas esot 
jēlspirts, vajagot tikai izkāst caur bie-
zu drānu, mazliet atšķaidīt un dzira uz 
ūsiņu!

Otrā dienā visi sastājamies uz 
lielceļa un kilometru garā kolonā so-
ļojam dienvidrietumu virzienā. Kad 
nosoļoti kādi 25 km, mūs sadzen lie-
lā atklātā laukā vai pļavā ārpus Ha-
genow pilsētiņas un liek taisīties uz 
palikšanu. Lauka malā tek strautiņš, 
kur var noskalot seju, skūties un iz-
mazgāt veļu. Laiks ir kļuvis lietains 
un vēss; vajadzīgs kāds aizsegs. Tel-
tis ir samērā nedaudziem. Mēs, pā-
rējie, improvizējam. Pa diviem vai 
trim izkašājām zemē seklu bedri un 
izklājam to ar salmiem un no salmu 
kūļiem izveidojam sienas, jumtu un 
durvis. Šādā būdā var sēdēt un gulēt 
un patverties no lietus un vēja. Esam 
atgriezušies akmens laikmetā!

Līst jau trešo dienu. Mūsu salmu 
būdas nav gluži ūdensdrošas – viss 
ir mikls un drēgns. Kaltējamies pie 
ugunskura. Tikko biju apēdis beidza-
mo kumosu paša apgādātās pārtikas, 
kad, beidzot, saņemam pirmo gūsta 
iztiku: katram amerikāņu armijas 
bundžiņu gaļas konservu un pusdu-
ci biskvītu. No laukos noplūktām 
skābenēm, nātrēm un labības asniem 
vāram katliņā zupu – trūkst tikai 
sāls!

Kad laiks ir uzlabojies, visiem 
liek stāties rindā un virzīties garām 
grupai amerikāņu sargu, kuri pavēl 
katram iztukšot kabatas un nodot 
nažus, šķērītes un pulksteņus. Kad 
visi esam saskaitīti un aptīrīti, liek 
saformēties simts vīru vienībās, kā 
kādreiz seno romiešu armijā. Priek-

šā nostājās kāds 
amerikāņu virs-
nieks, kurš vācu 
valodā pasludi-
na, ka mēs vi-
ņam riebjamies, 
jo esam naciķi 
ϟϟ uniformās un 
ar mums apiesies 
nežēlīgāk, nekā 
ar parastiem vācu 
armijas kareiv-
jiem. Tas, pro-
tams, mūsu omu 
neuzlabo.

15. maija rītā 
uz lielceļa sa-
rindojas armijas 
kravas mašīnas. 
Sakāpuši tajās, 
braucam kādus 
20 km dienvid-
austrumu virzie-
nā. Visiem liek 
izkāpt pie kādas 

nometnes pāris kilometru ziemeļos 
no Ludwigslust (40 km dienvidos no 
Šverīnas). Nometne sastāv no augsta 
dzeloņdrāšu žoga ieskautām vienstā-
vu ķieģeļu barakām līdzenā klajumā. 
Žogā ir sargu torņi un vieni vārti. Tā, 
šķiet, ir tikko evakuēta koncentrāci-
jas nometne (KZ Wöbbelin) – daži, 
strīpainās drānās ģērbti, bijušo ie-
mītnieku līķi vēl guļ nenovākti šur 
un tur. Barakas ir garas, durvis katrā 
galā, logi sānu sienās, iekštelpa tuk-
ša, nesadalīta, klona grīda pārklāta ar 
svaigu smilšu kārtu. Sega vai mētelis, 
uzklāta uz smilšu kārtas, simulē pala-
ga klātu matraci.

Ēdiens ir trūcīgs – dienā 0,7 l 
šķidra sakņu zupa un 4 līdz 6 biskvīti 
bez pavalga. Daudz guļam, lai taupītu 
enerģiju un aizmirstu izsalkumu. Pēc 
dažām dienām, mazām gūstekņu gru-
piņām ļauj, sarga pavadībā, iziet ārā 
no nometnes. Mans pirmais mēģinā-
jums tikt laukā neizdodas,– pieceļos 
par vēlu. Nākamā dienā pieceļos vēl 
pirms saules lēkta un steidzos uz no-
metnes vārtiem. Tur jau daži priek-
šā! Drīz izveidojas tīri gara gaidītāju 
rinda. Astoņos no rīta ierodas sargs/
pavadonis, noskaita kādu duci vīru 
rindas galvā un atver vārtus. Es esmu 
starp tiem! Soļojam uz kāda zem-
kopja lauku, kur lauka malā ir grēda 
kāļu un biešu, apsegta ar salmiem un 
plānu zemes kārtu. Ar skubu ievācam 
sakņaugus, cik vien var panest, un 
stiepjam laupījumu atpakaļ uz nomet-
ni. Nu kādu laiku var vēderu uzpildīt 
ar biezu sakņu zupu!

27. maijā mūs pamodina pirms 
rītausmas un liek savākt savas man-
tiņas. Sešos no rīta, sastājušies ko-
lonā, soļojam kādu kilometru uz 
tuvāko dzelzceļa staciju. Tur mūs 
gaida garš preču vagonu vilciens. 
Braucam rietumu virzienā cauri Ha-
genow, Ratzenburg, Bad Oldesloe, 
un Schwartzenbek līdz Hamburgas 
priekšpilsētai Bergedorf, kur visiem 
liek kāpt laukā. Uz šosejas stāv gara 
rinda angļu armijas transporta mašī-
nas un angļu armijas šoferi un pava-
doņi. Sakāpjam mašīnās, un garais 
konvojs sāk kustēties uz dienvidiem 
cauri Lüneburg, Winsen un Soltau 
līdz lielai nometnei ārpus Bad Fal-
lingsbostel.

Mums liek sastāties ārpus nomet-
nes liela laukuma vidū, grupās pa 50 
cilvēku. Ir jau vakars, un nakti pārlai-
žam turpat uz lauka.

Niks
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Zēna odiseja no Viļakas Latvijā līdz Blombergai Vācijā
Dēkains pārtraukums ģimnāzista izglītībā (8)
Septītais turpinājums. Sākums LL546, LL547, LL548, LL549, LL550, LL551, LL553. 

Fronte 1945. gada 15. maijā.
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14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2019. gada 17. augustā

un labās domas mēs varētu paņemt 
sev līdzi pēc iespējas ilgāk. Aglonā es 
redzu mūsu tautu tādu, kādai tai vaja-
dzētu būt katru dienu, veidojot savu un 
Latvijas nākotni.

Es gribētu aicināt ikvienu nebaidī-
ties būt labākam arī ikdienā. Būt mīlo-
šākiem un gādīgākiem savās ģimenēs. 
Būt iejūtīgākiem un palīdzēt līdzcil-
vēkiem, kuriem klājas grūtāk. Ne-
krāpties un neslinkot. Apejot likumu, 
nemeklēt savu labumu uz citu rēķina.

III
Šodien es Aglonā īpaši godinu savu 

priekšteci – Valsts prezidenta vietas iz-
pildītāju trimdā – bīskapu Jāzepu Ran-
cānu, kura mūža mājas ir šeit – Ag-
lonas bazilikas kriptā, brīvā Latvijā. 
Viņš vienmēr palika uzticīgs demokrā-
tiskai Latvijai un iedvesmoja daudzus 
nezaudēt ticību tās atdzimšanai.

Pat vistumšākajos laikos bīskaps 
Jāzeps Rancāns bija nelokāmi pārlie-
cināts, ka neatkarīga Latvija atkal būs. 
Katru satikto tautieti trimdā viņš aici-
nāja lūgt par Latviju. Arī mēs, dziedot 
mūsu himnu, vēlreiz lūgsim par Latvi-
ju, tās uzplaukumu un laimi.

IV
Pateiksimies šodien par mieru un 

saticību mūsu zemē. Lai gan katrs esam 
tik atšķirīgi savās identitātēs, vienmēr 
esam dzīvojuši plecu pie pleca vienotā 
likteņkopībā. Miers un saticība Latvijas 
tautā ir liela dāvana, kuru esam spējuši 
sargāt un dot nākamajām paaudzēm.

Es gribētu pateikties arhibīskapam, 
bīskapiem, visiem baznīcas pārstāv-
jiem par šo svēto misi. Par to, ka jūs 
mums, šīs mises dalībniekiem un tiem, 
kas to vēroja vai klausījās attālināti, 
devāt iespēju pārdomāt sevi, padomāt 
par saviem līdzcilvēkiem, par pasauli 
un par Dievu; un tādā veidā palīdzējāt 
mums atšķirt svarīgo no nesvarīgā, īs-

laicīgo no mūžīgā. Paldies jums par to!
Es gribētu arī pateikties sanitā-

riem, ceļa ierādītājiem, jauniešiem, 
kuri šodien palīdzēja šo misi rīkot, vi-
siem brīvprātīgajiem par to, ka šī mise 
šeit var notikt; bet, galvenokārt, par to, 
ka jūs esat pierādījuši savu atbildību 
un ka mēs varam paļauties uz jums.

Mēs esam aicināti nest labo mūsu 
tautā, lai katrs Latvijas iedzīvotājs 
būtu drošs savās ikdienas gaitās, lai-
mīgs un garīgi bagāts.

Dievs, svētī Latviju!
LV prezidents Egils Levits

15.08.2019.

Mūžības ceļos devies mūsu mīļais filistrs

INDULIS LAPA
Dzimis Rīgā, 1939. g. 6. martā – miris Adelaidē, 2009. g. 16. jūlijā.

Sit tibi terra levis Sēro korp. LETTGALLIA konvents

✝
Valsts prezidents Aglonā

Turpinājums no 1. lpp.

Meklē radiniekus • Meklē radiniekus
Bezmaksas paziņojums

Aleksandrs Sīlis meklē savus radus 
pa tēva līniju; vecāmāte bija Elizabete 
Sīlis (dzim. Jagars) Mārtiņa (vai Marti-
na) meita; vectēvs Voldemārs (vai Val-
demārs) Sīlis. Abi dzimuši Ērgļu nova-

dā, Latvijā, 19.gs. Beigās. Atradu jūsu 
laikrakstā rakstu Atmiņas par Baltijas 
Universitāti (Laikraksts Latvietis Nr. 
425, 2016. g. 26. aug.) ziņas par Andreju 
Jagaru, kur viņš ir loti līdzīgs manam 

vecākajam brālim Vladimiram Jagaram 
jaunībā. Būšu pateicīgs par kādu infor-
māciju. Rakstiet jagars2@gmail.com 
vai redakcija@laikraksts.com

Aleksandrs Sīlis

Cerams, ka Jums arī labi iet. Lai Jums 
jauka vasara un daudz pozitīvu noti-
kumu, par ko priecāties!”

Annija vēstuli ir rakstījusi šī – 
2019. gada jūnijā, lai gan stipendiju no 
Gravu ģimenes bija saņēmusi jau kaut 
kad ap 2009. gadu, un man ir ārkārtīgs 
prieks redzēt, ka šie bērni savus labvē-
ļus neaizmirst un pat vēl pēc 10 gadiem 

atceras, kas viņiem ir devis sākumu 
augstākai izglītībai. Prieks ir arī par An-
niju, kura, neskatoties, ka vieglāk būtu 
bijis strādāt Liepājā, kur viņai ir dzī-
voklis un ikdienas nebūtu jāmēro ceļš 
uz Durbi, izvēlējās to, jo Durbē, lūk, 
viņa bija ļoti, ļoti vajadzīga. Vēl vairāk 
priecājos par saviem draugiem Alfrēdu 
un Sarmīti, kas ir Vītolu Fonda „pa-
raugbalsti“. Viņu kontā ir 141 students, 
kas skolas jau beiguši pirms vairākiem 
gadiem un tagad ne tikai strādā Latvijā, 

bet vairāki jau audzina nākamo Latvijas 
paaudzi. Šogad ar viņu stipendiju studē 
atkal 15 centīgo jauniešu, bet nākamā 
mācību gadā to būs atkal 16. Vienā vār-
dā varu tikai teikt – FANTASTISKI! 
Un atkal es reizi priecājos un lepojos, ka 
man ar Vītolu Fondu izdevās iepazīsies. 
Tas ir un vienmēr paliks man tas mīļā-
kais un skaistākais, kas Latvijā ir radīts 
pēc neatkarības atjaunošanas.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas izskolotie (1)
Turpinājums no 12. lpp.

Latvijas Valsts prezidents Aglonā.
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Sestdien, 2019. gada 17. augustā Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

TeaTree, interneta žurnāls Satori, kar-
šu izdevniecība Jāņa Sēta, Latvener-
go, Latvijas Jauno zinātnieku apvie-
nība, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 
Latvijas Radio, Latvijas Universitāte, 
Latvijas valsts simtgades birojs, Mar-
ta Selecka, Gustavs Terzens un Uģis 
Olte (raidījums Literatūre), Rīgas 
Doma kora skolas un Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolas audzēkņi, Rīgas 
Starptautiskais kino festivāls RIGA 
IFF, samuraju parks Katori Dojo Lat-
vija, Satversmes tiesa, skeitbordists 
Madars Apse un Red Bull, Tiesībsar-
ga birojs un invalīdu un viņu draugu 
apvienība Apeirons, Tilde, UNESCO 
Latvijas Nacionālā komisija, žurnāls 
IR un daudzi citi.

Pilna pasākuma programma ska-
tāma LNB mājaslapā: https://lnb.lv/lv/
aktuali/lnb-100

Par bibliotēkas jubilejas gada 
vēstnesi izraudzīts pupuķis (Upupa 
epops) – krāšņs putns, kas sastopams 
arī Latvijā. Svētku materiālos redza-
mais putna zīmējums (1809) glabājas 
LNB Letonikas un Baltijas centra krā-
jumā. Autors – Liepupes muižas Meku 
ģimenes ārsts Ernsts Vilhelms Drim-
pelmans (1760–1830).

Svētku laikā ikvienam būs arī ie-
spēja dāvināt grāmatu LNB Tautas 
grāmatu plauktam: www.tautasgra-
matuplaukts.lv

Dienas gaitā LNB priekšlaukumā 
darbosies Mūkusalas Street Food ka-
fejnīcas (Terra, FoodBox, Hačapurija, 
M:I Gelato saldējums), bet par garda-
jām Pupuķa kūkām un atspirdzināju-
miem gādās arī bibliotēkas restorāns 
Klīversala.

Īpašie LNB simtgades suvenīri 
un jaunākās grāmatas būs pieejamas 
LNB Atbalsta biedrības suvenīru vei-
kalā – Draugu telpa.

Aicinām uz bibliotēku doties kājām, 
ar velosipēdiem un skrejriteņiem 
vai izmantot sabiedrisko transportu. 
Automašīnas būs iespējams novietot 
LNB autostāvvietā: ej.uz/LNB_
autostavvieta, savukārt velosipēdus 
un skrejriteņus – velo novietnēs pie 
galvenās ieejas.

Atgādinām, ka līdzpaņemtās so-
mas būs jāatstāj LNB garderobē vai 
mantu glabātuves skapīšos (tie darbo-
jas, ievietojot 1 EUR monētu, ko pēc 
tam saņem atpakaļ; bibliotēkā ir nau-
das maiņas automāts).

Visa LNB ēka ir pieejama arī 
vecākiem ar bērnu ratiņiem un cil-
vēkiem ar kustību traucējumiem (to-
starp ratiņkrēslos). Nepieciešamības 

gadījumā gados vecāki cilvēki vai 
cilvēki ar kustību traucējumiem varēs 
izmantot LNB pieejamos ratiņkrēs-
lus.

LNB telpās tiek nodrošināts bez-
maksas dzeramais ūdens. Apmeklē-
tāji arī aicināti ņemt līdzi personīgās, 
daudzreiz lietojamās ūdens pudeles 
(caurspīdīgas) vai minerālūdeni oriģi-
nāliepakojumā.

Jautājumu gadījumā, lūdzam raks-
tīt uz e-pastu: pupukis@lnb.lv

Pasākums tiks fotografēts. Iegūtie 
materiāli tiks ievietoti sociālajos tīklos 
un citās publiskās vietnēs.

Augusts Zilberts,
Sabiedrisko attiecību vadītājs, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Anna Muhka,
Korporatīvās komunikācijas vadītāja, 

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
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.

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
13. augusts
Elvīra, Velga, Rēzija
1909. ALT aktieris un režisors Pēteris 
Gotards Elsiņš.

14. augusts
Zelma, Zemgus, Virma
1789. vācbaltiešu mācītājs, publicists 
Heinrihs Georgs fon Janaus.
1944. mākslinieks, keramiķis Antons 
Ušpelis.
1954. Dižkrācēs (Grand Rapids, ASV) 
dibināta Amerikas Latviešu Katoļu 
Apvienība.

15. augusts
Zenta, Dzelde, Zelda
Aglonas Dievmātes svētki
1934. Ačinskā (Sibīrija) dibināts latga-
liešu teātris. Pirmais sarīkojums no-
tika 1934. gada oktobrī. Teātra direk-
tors Donots Cīrulis, režisors Pēteris 
Liepiņš.

1936. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Dace Dārziņa.
1959. A. Jūrdža fonds rīko latgaliešu 
literāro sacerējumu Otro konkursu, 
kurā par uzvarētājiem kļūst M. Bukšs, 
A. Spoģis, V. Bojārs, J. Mozga. Pir-
mais konkurss notika 1954. gadā.

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

17. augusts
Vineta, Oļegs
1934. braucienā pa Latgali devās pre-
zidents Kārlis Ulmanis. Ceļojuma sā-
kumā K. Ulmanis apmeklēja Daugav-
pili, 18. augustā – Dagdu.
1974. latviešu veseru metējs, vairāk-
kārtējs Latvijas čempionātu uzvarētājs 
Igors Sokolovs.

18. augusts
Liene, Liena, Helēna, Elena, Ellena
1917. latviešu skolas skolotāja Austrālijā 
Helēna Nāgela.
1934. sabiedriska darbiniece Ingrīda 
Meierovica.
1944. politiķis, Rīgas mērs (2000. g. 
10. maijs – 2001. g. 27. marts) Andris 
Ārgalis.
1974. mūziķis, grupas Prāta vētra basģi-
tārists Gundars Mauševics Mumiņš.

19. augusts
Melānija, Imanta
1924. dzejnieks, vēsturnieks, bibliote-
kārs Jānis Krēsliņš.
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Henrijs Pacers.
1939. Daugavpilī sākās un līdz 20.08. tur-
pinājās 6. Vislatvijas poļu sporta svētki.
1954. latviešu matemātiķe, matemāti-
kas vēsturniece un māksliniece Daina 
Taimiņa.  ■

LNB 100
Turpinājums no 1. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2019. gada 17. augustā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 15. augustā.
€1 = 1,64420 AUD
€1 = 0,91863 GBP

€1 = 1,73110 NZD
€1 = 1,11500 USD

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!
Ceturtdien,  29.  aug., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble visu 
dienu (latviešu un angļu valodā) un 
ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien,  31.  aug., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi. Ināra Put-
niņa demonstrēs, kā ātri un garšīgi 
izcept ābolu kūku. Dalības maksa $5. 
Visi laipni aicināti.
 
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
Svētdien,  1.  sept., plkst. 13.00 diev-
kalpojums Sv. Pētera baznīcā, Reid. 
Dievkalpojumā kalpos mācītājs Ivars 
Osis no Sidnejas.
Svētdien,  1.  sept., plkst. 14.00 (tūlīt 
pēc dievkalpojuma) Sv. Pētera baz-
nīcas zālē, Kanberas latviešu ev. lut. 
draudzes pilnsapulce.

Melburnā
Sestdien, 17. aug., plkst. 17.00 – 17.30 
zibakcija uz gājēju tilta – Sandridge 
Bridge – (Immigration Bridge) pār 
Yarru. 23. augustā aprit 30 gadi, kad 
vairāk nekā 2 miljoni trīs Baltijas val-
stu – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – 
iedzīvotāji sadevās rokās 600km garā 
Baltijas ceļā, pieprasot Baltijas valstu 
neatkarības atjaunošanu. Atzīmējot 
šo gadskārtu, baltieši un viņu draugi 
Melburnā tiek aicināti sanākt kopā zi-
bakcijai ar Latvijas karogiem (jebkurā 

izmērā), tautas tērpos (kas vēlas), kā 
arī ņemt līdzi latvisku atribūtiku...utt. 
Atnāksim, sadosimies rokās, nodzie-
dāsim Latvija himnu un izklīdīsim.
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.
Piektdien, 30. aug., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 31. aug., plkst. 10.30 Latvie-
šu namā Melburnas etniskās raidstaci-
jas 3ZZZ latviešu grupas gadskārtējā 
pilnsapulce. Būs uzkodas. Visi laipni 
aicināti!
Sestdien,  31.  aug., plkst. 15.00 Lat-
viešu namā MLB 70 gadu jubilejas 
sarīkojums un Jauniešu Muzikālā pēc-
pusdiena.
 
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, 25. aug., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien,  1.  sept., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien,  31.  aug., plkst. 13.30 SLB 
gadskārtējā pilnsapulce Latviešu 
namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 18. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 25. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  1.  sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
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.

ASV
Piektdien, 23. aug., plkst. 20.00 Bal-
tijas ceļā 30 gadu atcere Monument 
Circle Indianapolē. Nāciet tautas tēr-
pos un paņemiet līdzi Latvijas karogs. 
Piedalīsies arī lietuvieši un igauņi. Ie-
spējams, ka piedalīsies arī Indianapo-
les mērs.

Latvijā
Svētdien, 18. aug., plkst. 13.00 atcero-
ties komponistu un pedagogu Helme-
ru Pavasari mākslinieka Jāņa Strupuļa 
veidotās piemiņas plāksnes atklāšana 
pie nama Pulkveža Brieža ielā 8.
Svētdien,  18.  aug., plkst. 15.00 Hel-
mera Pavasara atceres koncerts Rīgas 
Sv. Pētera baznīcā. Muzicēs Latvijas 
Republikas Zemessardzes jauktais 
koris Stars (diriģents Ārijs Šķepasts), 
kā arī Cēsu Mūzikas vidusskolas un 
Valmieras Mūzikas skolas audzēkņi. 
Aicināti visi Helmera Pavasara daiļra-
des cienītāji!
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.
Otrdien, 20. aug., plkst. 17.00 Roma-
na Sutas un Aleksandras Beļcovas mu-
zejā, Rīgā, Elizabetes ielā 57a, dz 26; 
ieeja caur pagalmu, 5. stāvs izstādes 
Latviešu mākslinieki Penzas Mākslas 
skolā atklāšana.
Sestdien,  24.  aug., plkst. 16.00 Ces-
vaines ev. lut. baznīca ērģeļmūzikas 
koncerts; piedalās Arturs Lisovs – ēr-
ģeles, kontrtenors, Ieva Vizma Ro-
manovska – saksofons; programmā 
J. S. Bahs, G. F. Hendelis, A. Vivaldi, 
Dž. Horners, P. Vasks. Ieeja pret zie-
dojumiem.
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 brīnišķī-
gie.
Svētdien, 25. aug., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(bez kafijas galda) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Sestdien, 31. aug., plkst. 10.00 – 20.30 
ar daudzveidīgu programmu (kopskai-
tā 120 norises) notiks Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas simtgades svinī-
bas! Tajās, rīkojot diskusijas, radošās 
darbnīcas, izstādes, spēles, koncertus, 
filmu seansus un citas aktivitātes, ar 
saukli Pastāvēs, kas draudzēsies! pie-
dalīsies teju 100 sadarbības partneri – 
LNB draugi un domubiedri. Ieeja bez 
maksas.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


