
Pēc ilgāka laika pa-
gājušās nedēļas nogalē 
braucu uz Rīgu. Liekas, 
nebiju bijusi kādu mē-
nesi. Mani gaidīja jauks 
vakars – beidzot devos 
uz teātri. Karstā nova-

kares saule spīdēja, visapkārt uz šose-
jas bija citas mašīnas, mūzika skanēja, 
viss izskatījās gluži tāpat kā vienmēr 
jūlija viducī.

Gandrīz visu šo vasaru biju no-
dzīvojusi pa laukiem, kur viss vēl ir 
nosacīti zaļš – puķes dobēs mēs aple-
jam, sakņu dārzs reizumis gan jālej pat 
divas reizes dienā; vienīgi dzirdēts, ka 
zemniekiem sāpot sirds, jo labība var 
neizaugt, graudi pietiekami nenobriest.

Bet es braucu uz Rīgu un neticēju 
savām acīm. Patiesībā arī pašas acis ne-
ticēja un lēnām piepildījās asarām – aiz 
izmisuma un bezspēcības. Pēkšņi ie-

raudzīju, ka tas, ko redzu pa logu, vairs 
nav mana Rīga – palikuši teju tikai daži 
zaļi plankumi, zāle izdegusi, vēl vai-
rāk – izdegusi ir pati zeme. Vietumis 
kokiem nobirušas sakaltušās lapas, un 
man bija tāda sajūta it kā kaut kas pār-
trūktu. Un pat nezinu, kāpēc, bet prātā 
ienāca Austrālija. Tur, Austrālijā, vie-
tām bija tāda līdzīga dzeltena, bezce-
rīga ainava ar sakaltušu zāli, tiesa, pat 
šī zāle un dzīvā radība sadega vienā no 
briesmīgākajiem ugunsgrēkiem pasau-
lē – tas bija tajā ziemā, dažus mēnešus 
pirms pandēmijas. Šos ugunsgrēkus 
īpaši aktivizēja globālā sasilšana. Tā 
izraisa līdzīgus visā pasaulē un tie pa-
rādās arvien biežāk, šobrīd deg Kanā-
das rietumos, Kalifornijā un Jakutijā.

Varbūt Austrālija ienāca prātā, jo 
tur dzīvo tik daudz latviešu, kuri sa-
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Piemineklis leģionāriem Beļģijā
Inese Vaidere iestājas pret tā nojaukšanu

Eiropas Parlamenta (EP) deputā-
tes Ineses Vaideres (ETP) vadībā EP 
Vēstures atceres grupas deputāti ir 
nosūtījuši vēstuli Beļģijas pilsētas Ze-
delgemas pašvaldībai, aicinot saglabāt 
pieminekli Latvijas stāvstrops brīvī-
bai latviešu karavīriem, kuri pēc Otrā 
pasaules kara bija ieslodzīti Zedelge-
mas karagūstekņu nometnē.

„Kad uzzināju, ka latviešu kara-

vīriem veltītajam piemineklim draud 
nojaukšana, sapratu, ka ir steidzami 
jārīkojas. Tādēļ aicināju kolēģus, ar 
kuriem kopā strādājam EP Vēstures 
atceres grupā, kopīgi vērsties pie Ze-
delgemas pašvaldības vadītājas un de-
putātiem, skaidrojot šī pieminekļa vēs-
turisko nozīmi, atspēkojot nepatiesus 
apgalvojumus un lūdzot to saglabāt,“ 
vēstules aktualitāti pamato I. Vaidere.

Deputāte, kura aktīvi darbojas EP 
Vēstures atceres grupā un ilgstoši strā-
dā pie vienotas Eiropas vēstures iz-
pratnes veidošanas, norāda, ka priekš-
likums nojaukt pieminekli parādījās 
nesen un ir izskanējis vairākos Beļ-
ģijas medijos. Tika ziņots, ka vairāku 
vietējo politisko spēku pārstāvji ir iz-

 
Turpinājums 3. lpp.

Izdegusi zeme
Diānas Jances pārdomas par nākotni

 
Turpinājums 5. lpp.

Putni Darlingharborā (Darling Harbour), Sidnejā.
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Bez talkām nevar 
pastāvēt neviena organi-
zācija. Cik bieži tās tiek 
rīkotas, ļoti atkarājas no 
vietējiem apstākļiem, 
organizācijas mērķiem 
un svarīgākais – brīv-

prātīgajiem darbiniekiem.
Adelaides kafejnīcas darbinieki no-

lēma, ka ir vajadzīga talka, jo dzīvžogs 
gar sētu ļoti labi izskatās, bet sētas pusē 
izskats nav tik glīts. Lielas kaudzes sa-
birušas ar rudens lapām, mazie krū-
mi nav vairs tik mazi un samērā asas 
lapas. Uz šī mauriņa katru sestdienas 
rītā skolas bērni pavada savu starpbrī-
di, un, kad ir siltāks laiks, vecāki iznes 
ārā galdu un krēslus un labprāt sēž zem 
ozola ēnā un izbauda garšīgu kafiju ar 
siļķu maizīti vai siltu pīrāgu.

Ints Puķītis un Andris Bilkens 
sastādīja darbu plānu, respektīvi, kad 
un kā pievilināt darbiniekus, jo, kā 
senāk Latvijā, pēc darba būs gardas 
pusdienas.

Talkas māte tikai deva,
Auna gaļas kāpostiņus,
Auna gaļas kāpostiņus,
Apiņotu alutiņu.
Viss izdevīgākais laiks talkai būtu 

sestdienas rītā skolas brīvdienu laikā – 
tad, kad bērnu nav, kafejnīca slēgta un 
nevienam nav jādežūrē.

Sestdien, 10. jūlijā, notika talka, 

un Andris uzņēmās namatēva pienā-
kumus – taisīt pusdienas talciniekiem 
un arī pierunāja savu dēlu Ari un mā-
sas dēlu Liam, lai viņiem būtu kāda 
jēga par talkām un nogaršot latviešu 
pusdienas. Pusdienās cīsiņi ar kartu-
peļiem, skābiem kāpostiem un zaļām 
pupiņām. Ints nodrošināja, ka ir pie-
mēroti rīki, lai darbs ritētu bez nepa-
tīkamiem pārsteigumiem.

Es ienācu pagalmā tā ap 
plkst. 11.00, un jau pa gabala varēja 
dzirdēt samērā skaļu troksni no rī-
kiem, kam bija kāds motors. Liela kau-
dze krūmu zaru apklāja Tālavas pagal-
mu, jo visas mucas jau bija pilnas. Divi 
jaunāki vīrieši pilnā jaudā strādā, citi 
noliekušies līki grābj zāli un lapas.

Negribēju nevienu traucēt, eju ka-
fejnīcā, attaisu durvis – pilns ar cilvē-
kiem. Aiz letes Tālavas pārvaldnieks 
Matīss Reinhards apmāca 3 vidus-
skolas skolniekus, kā taisīt un pasniegt 
kafiju. Ja kāds vēlās strādāt kafejnīcā 
un lietot kafijas mašīnu, viņam obli-
gāti jāiziet kafijas gatavošanas kur-
sus angliski Barrista, un tos sniedz 
Matīss. Skolnieki Stella, Gustavs un 
Mičs (Mitch) vēlējās nākt palīdzēt 
strādāt kafejnīcā, kad skolai ir garais 
starpbrīdis un īsā laikā jāapkalpo ap 

30 cilvēku. Tā kā 
skola nebija šo 
sestdien, viņi bija 
ar mieru mācīties 
ar Matīsu. Skatos 
tālāk – ap galdiem 
pilns ar pazīs-
tamām sejām – 
mūsu Adelaides 
teātris. Un dziļāk 
muguristabā vecā-
ki gaida, kad bērni 
beigs kafijas taisī-
šanu kursu.

Tāda jauka sa-
jūta, kaut oficiāli 
kafejnīca ciet, ne-
viens netiek norai-
dīts, un visiem ir 
rokā kafijas krūze 
un katrs dara, kas 
ir darāms.

Talka nāk uz beigām, un darbinie-
ki ar prieku un lepnumu novērtēja pa-
veikto darbu un gatavi ēst pusdienas. 
Saulīte spīdēja, vēja nebija, atnesām 
galdu un 9 krēslus. Lielus podus ar 
ēdienu un glāzes ar alu vai vīnu. Visi 
slavēja Andra pusdienas – īpaši garšī-
gos skābos kāpostus un cīsiņus.

Liels paldies! Mūsu talcinieki bija: 
Ari Bilkēns, Liam Alfordi, Mā-
ris Žvīguls, Rūdis Dancis, Andris 
Bilkēns un Ints Puķītis.

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides kafejnīcas talka
Pēc darba bija gardas pusdienas
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„Tālavas“ pagalms.
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Rūdis, Andris un Liam.
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No kreisās: Mičs (Mitch), Gustavs un 
Matīss.
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Mēness staru svētku datumi 
arvien nedroši
COVIDARĪT!

darījuši spiedienu uz Zedelgemas paš-
valdību, lai tā piemiņas vietu demontē-
tu. Tas tiek pamatots ar argumentu, ka 
piemineklis latviešu leģionāriem godi-
not nacistu līdzstrādniekus. Spiediena 
rezultātā Zedelgemas pašvaldība jau 
ir lēmusi pārdēvēt Brīvības laukumu, 
kurā atrodas piemineklis, kā arī mainīt 
uz pieminekļa novietoto plāksnīti.

„Ir redzams, ka vietējiem poli-
tiķiem ne tikai trūkst izpratnes par 
vēstures faktiem, bet uz viņiem tiek 
izdarīts „spiediens no malas.“ Tā-
dēļ vēstulē skaidrojam, ka latviešu 
leģionāri nacistiskās Vācijas spēkos 
tika mobilizēti pret pašu gribu un ir 
starptautiski atzīts, ka latviešu le-
ģionam nav saistības ar nacistu nozie-
gumiem pret cilvēci. Uzsveram arī to, 

ka tā bija padomju propaganda, kas 
radīja melus par to, ka mūsu leģionā-
ri būtu pielīdzināmi nacistiem, un šo 
dezinformāciju joprojām aktīvi izplata 
Krievija, lai nomelnotu Latviju,“ uz-
sver deputāte.

I. Vaidere atzīmē, ka viņas vir-
zīto vēstuli parakstījuši deputāti no 
dažādām ES valstīm un politiskajām 
frakcijām. Tādēļ viņa patiesi cer, ka 
Zedelgemas pašvaldības deputāti ie-
klausīsies argumentos un piemineklis 
tiks saglabāts, jo šīs piemiņas vietas 
sagraušana būtu vēršanās pret visiem 
tiem, kas Otrajā pasaules karā cīnījās 
pret savu gribu.

12 000 latviešu karagūstekņiem 
veltīto pieminekli Latvijas stāvstrops 
brīvībai Zedelgemā 2018. gadā atklā-
ja pilsētas galva Annika Vermelena, 
Latvijas toreizējā vēstniece Beļģijā 
Ilze Rūse un Latvijas Okupācijas mu-
zeja biedrības valdes priekšsēdis Val-
ters Nollendorfs. Pieminekļa autors 
tēlnieks Kristaps Gulbis skaidrojis, 
ka to veidojošās bites ir miermīlīgas – 
tās pašas nevienam neuzbrūk, bet aiz-
stāv savu stropu un brīvību.

Ģirts Salmgriezis,
ETP grupas Latvijas preses un 

komunikācijas padomnieks
2021. gada 13. jūlijā

Diemžēl arvien ir 
neskaidrība par Mēness 
staru svētku norises 
datumiem. Svētki, kuri 
maija nogalē nevarēja 
notikt dēļ pandēmijas 
pulcēšanās ierobežoju-

miem, tika pārcelti uz augustu. To-
ties iespējams, ka tie būs vēlreiz jā-
pārliek – šoreiz sakarā ar Melburnas 
pēkšņo, 16. jūlijā izsludināto, 5 dienu 
mājsēdi.

Puse Austrālijas iedzīvotāju ir šo-
brīd pakļauti stingriem pulcēšanas un 
kustību ierobežošanas likumiem. Līdz 
ar to, paredzētiem koncerta dalībnie-
kiem no Sidnejas, Kanberas un Ade-
laides jebkurā gadījumā nebūtu iespē-

jams piedalīties sarīkojumā.
Svētku iecerētais mērķis iedroši-

nāt tautiešus pulcēties savā Namā, ce-
rams varēs beigās piepildīties oktobra 
mēnesī.

Starplaikā koristi un dejotāji ik ne-
dēļu tiekas, lai spodrinātu repertuāru, 
reizēm neklātienē zūmtelpā, reizēm 
klātienē, kā arī apvienojot klātienes 
mēģinājumu ar zūmapmācībām, cerot 
uz uzstāšanos pēc iespējas tuvākajā 
nākotnē.

Svētku datumus apstiprināsim 
laikrakstā „Latvietis“, tikko būs 
skaidrība.

Anita Andersone,
„Mēness staru“ svētku koordinatore

Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Mēs mēdzam lepo-

ties ar to, ka cilvēce ir 
pārvarējusi dabu – esam 
iekārtojuši pilsētas un 
izveidojuši lauksaimnie-
cības; esam nosprostoju-

ši upes, lai izveidotu hidroelektriskās 
spēkstacijas un lai nodrošinātu plašu 
teritoriju apūdeņošanu sausās zemēs. 
Esam kungi dzīvnieku valstībai; pat li-
dojam pa gaisu un nirstam zem ūdens.

Bet tad sāk parādīties brīdinājuma 
zīmes, ka nedrīkstam pakļauties šā-
dam lepnumam, ko sengrieķi nosauca 
par „hubris“, un šo vārdu arī lieto an-
gļu valodā.

Covid-19 skaidri parādīja trīs lie-
tas par mums un mūsu sabiedrību. Pir-
mais: maza dzīva būtne, ko pat ar lupu 
nevar saredzēt – vīruss – var vairoties, 
izplatīties pa visu pasauli un izraisīt 
lielas ciešanas un nāvi. Otrais: mūsu 
sabiedrība ir tik gudra, ka spēj netica-
mi īsā laikā attīstīt efektīgu pretlīdzek-
li vīrusam. Trešais: mūsu sabiedrība ir 
tik stulba, ka pati liek sev lielus šķērš-
ļus, lai glābtos no vīrusa. Meli un mal-
di ir kļuvuši par normu, un to nekri-
tiskā tālāk izplatīšana ir ikdienas lieta.

Ja Covid-19 pārvarēsim par spīti 
dažādiem šķēršļiem, tad klimatu mai-
ņa ir daudz nopietnāks drauds. Tur arī 
ir redzamas trīs analoģiskas lietas.

Pirmais: mūs tagad pasaulē ir tik 
daudz, ka ar savu individuālo un sa-
biedrības rīcību varam ietekmēt pa-
saules klimatu. Otrais: mūsu sabied-
rība ir tik gudra, ka varam analizēt 
notikušo, atrast kopsakarības un prog-
nozēt, pie kā tas novedīs, ja radikā-
li nemaināmies. Pie reizes, esam tik 
gudri, ka varam attīstīt veidus, kā pār-
varēt problēmas un samazināt mūsu 
negatīvo ietekmi uz klimatu.

Trešais: mūsu sabiedrība ir tik 
stulba, ka pati liek šķēršļus, lai glābtos 
no klimata katastrofas. Atjaunojamās 
enerģijas ražošana vēl nav perfekta, un 
tāpēc to vispār labāk esot atmest, neat-
tīstīt un turēties pie oglēm, piemēram. 
Protams, meli un maldi arī te tiek radī-
ti un izplatīti. Arī nezināšana – piemē-
ram par jaunām iespējām pārstrādāt 
nolietotos vēja „propellerus“ vai par 
milzīgām elektrībās krātuvēm – aku-
mulatoriem, kas Austrālijā pat bez 
valsts subsīdijas ir ekonomiski izdevī-
gāk nekā būvēt jaunu gāzes spēkstaci-
ju elektrības ražošanai „pīķa“ stundās.

Klimata zinātnieki pareģo, ka dēļ 
pasaules sasilšanas biežāk būs eks-
tremālie laika apstākļi. To redzam ar 
temperatūrām Eiropā un Ziemeļame-
rikā; ar plūdiem Vācijā un Beļģijā. 
Katrs pats par sevi nepierāda klimata 
maiņu, bet kopīgā aina gan.

Daba ir nepielūdzama, un nekādas 
fantāzijas mūs neizglābs.

GN

Piemineklis leģionāriem Beļģijā
Turpinājums no 1. lpp.

Inese Vaidere.

Piemineklis Brīvībai Zedelgemā, Beļ-
ģijā.
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Valsts prezidents 
Egils Levits 14. jūli-
jā ir nosūtījis vēstuli 
Saeimai, izvirzot savu 
kandidātu Sabiedris-
ko elektronisko plaš-

saziņas līdzekļu padomes locekļa amatam. 
Pamatojoties uz Sabiedrisko elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības liku-
ma 13. panta pirmās daļas 1. punktu, Valsts 
prezidents izvirza Sanitu Upleju-Jegermani 
apstiprināšanai Sabiedrisko elektronisko plaš-
saziņas līdzekļu padomes locekles amatā.

E. Levits, pamatojot sava kandidāta izvēli, 
norāda: „Sanitai Uplejai-Jegermanei ir ilgsto-

ša pieredze žurnālistikā, savā darbā pārstāvot 
augstus profesionālās kvalitātes un ētikas stan-
dartus. Sanitai Uplejai-Jegermanei ir gan na-
cionāls, gan starptautisks skatījums uz mediju 
politikas jautājumiem. Viņas viedokļu raksti ir 
apliecinājuši labu izpratni par Latvijas Repub-
likas Satversmē ietvertajām vērtībām. Uzskatu, 
ka viņa spēs kvalitatīvi pildīt Sabiedrisko elek-
tronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekles 
pienākumus un sniegs būtisku ieguldījumu sa-
biedrisko mediju attīstībā.“

LV Prezidenta kanceleja
14.07.2021.

Visiem zināms, kad šis COVID-19 
pandēmijas laiks ir ļoti sarežģīts. Taču 
mūsu, Darvinas latviešu, pulciņam 
laimējās, jo svinējām Jāņus sestdien, 
2021. gada 26. jūnijā, bet jau nākošajā 
dienā Austrālijas Ziemeļu teritorijas 
galvenais ministrs Maikls Ganers 

(Michael Gunner) paziņoja, ka Dar-
vinā un tās tuvākajā teritorijā izsludi-
nāta 72 stundu izolācija (Lockdown), 
kuru vēlāk pagarināja līdz 2021. gada 
2. jūlijam.

Kopš Baltā galdauta svētkiem mēs 
mēģinājām noorganizēt atļauju, lai 
varētu kurināt Jāņu ugunskuru Ozo-
liņos, Humptī Dū (Humpty Doo) lau-
kos. Diemžēl, Austrālijas Ziemeļu te-
ritorijas ugunsdzēsības departaments 
mums šo atļauju neiedeva, jo ir sausā 
(Dry) sezona, un tādēļ pārcēlām svi-
nības netālu no pilsētas – Kokosrieks-
tu Grovā (Coconut Grove), kur Suzī 
Krūze Mauntburtona (Kruhse-Mou-
ntburton) jāņubērnus sagaidīja savās 
mājas, kuras dārzs ir tā kā džungļi ne-
tālu no Darvinas centra.

Pēc jāņudziesmām, jāņualus, jā-
ņusiera un daudzajiem pīrāgiem, jā-
ņabērniem piedāvāja arī vakariņas: 
kranskī desas ar skābiem kāpostiem. 
Jāņu tēvam, Reinim Dancim, iekrita 
goda pilnais pienākums aizdedzināt 
Jāņu ugunskuru. Dziesmām skanot 
tika aizvadīti Jāņi Darvinā!

Paldies izsaku visiem, kuri nozie-
doja dzērienus un pārtiku jautrajam 

vakaram, it sevišķi Smaita ģimenei, 
kura gatavoja šī gada jāņusieru un In-
grīdai Laudzēvičai, kura ar savu brāli 
Ēriku gatavoja skābos kāpostus.

Redzēsimies karstajā Build Up lai-
kā š.g. novembrī, kad svinēsim mūsu 
Latvijas Neatkarības pasludināšanas 
dienu!

Turaties un saudzējiet sevi!
Reinis Dancis,

Darvinas latviešu pulciņa 
neoficiālais priekšnieks

Laikrakstam „Latvietis“

Sveiciens, visiem dienvidniekiem no Austrālijas ziemeļiem!
Svinējām Jāņus pirms „lokdauna“

Līgotāji Darvinā.
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No kreisas: Elisa Dance, Zāra Dance 
un Lūsī Smaita (Lucy Smyth).
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Aleksandra Krule (Krul) un Nikola 
(Nicole) Krule (Krul).
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Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
Valsts prezidents izvirza Sanitu Upleju-Jegermani

Sanita Upleja-Jegermane.
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Jaunākās ziņas no Kanberas skolas!
Kanberas skola vienmēr ir darbojusies nedēļas vidū, nevis sestdienās

Mums ir paveicies, jo 
Kovids nav iespaidojis ne 
vienu no mūsu stundām. 
Jāņu svinēšanu gan tas 
izjauca, bet nu nekas, ta-
gad sagaidīsim, kad ozo-

liem izplauks lapas, uzziedēs tulpes un 
tad svinēsim. Margrietiņas un rudzu-
puķes diemžēl mūsu pusē negrib augt.

Kopš mēs atsākām darboties pagā-
jušā gada oktobrī, mums ir nākuši klāt 
daži skolēni. Patreiz darbojas spēļu 
grupiņa, mums ir 3-4 pieaugušie un 
6-8 bērni. Mēs sapulcējamies visi kopā 
vienā lielā telpā uz pusotru stundu 
otrdienas vakaros un parasti mācības 
sastāv no trim daļām – kaut kas par 
Latviju, latviešu valodas mācīšanās un 
kāda aktivitāte, rotaļa vai dejošana.

1. ceturksnī mēs mācījāmies par 
Vidzemi, otrajā – par Latgali.

Lieldienās ripinājām olas un jūnija 
beigās mēs taisījām Jāņu sieru un ru-
nājām par puķu un zīļu vainagiem un 

aubēm.
3. ceturksnis būs veltīts Zemgalei 

un pirmajā stundā mēs noskatījāmies 
video par seno Zemgaļu un Sēļu cil-
tīm. Pa visiem kopā arī atcerējāmies 
Tūdaliņ, tāgadiņ. Darbības vārdus 
atkārtojām, spēlējot Ādamam bij sep-
tiņ’ dēli. Ar nepacietību gaidām, kad 
varēsim atsākt kārtīgu dejošanu kopā 
ar Sprigulīti, kuru vada Tomass Volšs 
(Walsh). Skolotāju saimei ir pievieno-
jusies Lelde Vītola, kas uz maiņām ar 
Juri Jakovicu māca pieaugušo grupu.

Kanberas sabiedrība mūs atbalsta 
un par mums ļoti interesējas. Kanberas 
Daugavas Vanagi mums noziedoja lielu 
naudas summu un kopā ar LVA finan-
sējumu (skolas darbību līdzfinansē Lat-
viešu valodas aģentūra no Izglītības un 
zinātnes ministrijas budžeta program-
mas Valsts valodas politika un pārval-

de) mums dod ie-
spēju samaksāt par 
telpu īri, mācību 
grāmatām un ma-
teriāliem, kas kopā 
ar skolas maksu 
dod stabilu finan-
siālu pamatu sko-
lai. Skolotāji ziedo 
savu laiku par brī-
vu, un es gribētu 
uzteikt vecākus, 
kas ne tikai atved 
bērnus, bet paliek 
kopā ar viņiem 
stundā un palīdz. 
Tas noteikti atvieg-
lo manu darbu, jo 
dažādie vecumi un 
latviešu valodas 

līmeņi ir pamatīgs izaicinājums skolo-
tājam. Un tas arī parāda bērniem, ka tā 
latviešu lieta ir svarīga visai ģimenei.

Atskatoties pagātnē, izrādās, ka 
Kanberas skola, pretēji citām skolām 
Austrālijā, vienmēr ir darbojusies ne-
dēļas vidū, nevis sestdienās. Kanbera 
laikam ir pietiekoši maza, lai visi va-
rētu izbraukāt uz skolu darbadienas 
vakaros.

Iveta Leitase
Laikrakstam „Latvietis“

Jāņu sieram beram klāt ķimenes...
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Lasām un rakstām kā jau skolā pieklājas.
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Un beigās uzdejojam!
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vulaik bija devušies trimdā un saviem 
bērniem stāstīja, cik skaista un zaļa ir 
dzimte – Latvija.

Un tad es domāju par mūsu zaļo un 
skaisto Latviju ar tās zilajiem ezeriem, 
jūru un upēm, pļavām un mežiem... Ar 
puķēm pļavās, zivīm jūrā, vardēm dī-
ķos, staltajiem briežiem un citiem zvē-
riem mežos. Iespējams, pēc gadiem no 
tā visa vairs nekas nebūs palicis pāri. 
Pat, ja mēs tad vēl būsim, mēs būsim 
devušies trimdā. Tā būs dīvaina trimda. 
Mūsu zeme vēl eksistēs, tā būs atzīmēta 
visās politiskajās un ģeogrāfijas kar-
tēs, bet tā būs citāda: tāda – dzeltenīgi 
melna, izdegusi. Saviem bērnubērniem 
mēs stāstīsim, cik kādreiz Latvija bija 
skaista – gluži tāpat, kā to pēckara ga-
dos darīja latvieši Austrālijā, Amerikā, 
Kanādā un cituviet pasaulē. Cik tēvu 

zeme bija skaista. Mēs stāstīsim, kā mēs 
Latviju atguvām – pēc smagiem okupā-
cijas gadiem, un... tad mēs to atkal pa-
zaudējām – pašiem to vēl pat neapzino-
ties. Cilvēki būs, bet mūsu visskaistākā, 
zaļā Latvija var vairs nebūt. Būs cita 
dzīvesziņa, citi stāsti, cita skaistuma 
izjūta. Varbūt tad tikai filmās redzēsim 
mums tik dārgos Latvijas dabas skatus, 
tikai gleznās ieraudzīsim īsto zāles za-
ļuma toni un tikai skaņu ierakstos dzir-
dēsim, kā vējā šalc apšu lapas.. un putni 
dzied. Vairs nebūs iespējas priecāties, 
ejot basām kājām pa rasas lāsēm pilnu 
pļavu, kurā kājām paliek drusku vēsi, 
bet sidrabainajā miglā gribētos gavilēt.

Mūsu laikazinis Toms Bricis šo-
nedēļ atzina, ka pavisam droši jau var 
teikt, ka šī vasara būs karstākā meteo-
roloģisko novērojumu vēsturē. Nesen 
lasīju, kaut kur smējās – šī gada Latvi-
jas vasara būs tā, ko pēc gadiem atce-
rēsies kā samērā siltu, pat drusku vēsu. 

Ja nu tā tiešām notiks? Es nezinu, ko 
mēs varam darīt. Kaut gan – jebkam ir 
jēga, katrai mazajai lietai, kuru varam 
nosargāt, ir jēga. Vienmēr domāju, ka 
mazām valstīm ir iespēja ātrāk mainī-
ties, mazās valstīs ikviena, ikkatra cil-
vēka rīcība ir būtiska. Iespējams – jā, 
lielās valstis turpinās pūst debesīs in-
dīgus mākoņus, arī uz mūsu pusi, bet 
šeit mēs vismaz kaut ko būsim izdarī-
juši lietas labā. Dabas un Latvijas labā, 
mūsu bērnu un viņu bērnubērnu labā.

Protams, es zinu, ka globālo sasil-
šanu, ja tā vispār vēl ir apturama, nevar 
apstādināt viena valsts, to var izdarīt 
tikai visi kontinenti, visas valstis kopā. 
Bet mēs taču labi zinām, ka, lai aizrādītu 
kaimiņam par viņa nenoslaucīto durvju 
priekšu, ir vērts pirms tam noslaucīt pa-
šam savējo. Ir arī tāds teiciens – slīcēju 
glābšana ir pašu slīcēju rokās.

Diāna Jance
Laikrakstam „Latvietis“

Izdegusi zeme
Turpinājums no 1. lpp.
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12. jūlijā sākās Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku norišu #dziedun-
dejo2021 pirmais notikums Saulesvija: no 
tradicionāla klātienes notikuma svētku da-
lībnieku gājiena Rīgā, laikmeta nosacījumu 
vadīts tas aizvijas daudz garāku ceļu, līdzīgi 
kā pats Svētku tapšanas stāsts ir izvērties par 

sarežģītu ceļu trīs gadu garumā.
Pirmajā nedēļā īpašai svētku auto pabija Kurzemes un 

Zemgales novados un sāka ceļojumu Latgales novadu paš-
valdībās, viesojoties Kuldīgā, Jūrkalnē, Ventspilī, Liepājā, 
Grobiņā, Saldū, Talsos, Rojā, Engurē, Tukumā, Kandavā, 
Dobelē, Jelgavā, Elejā, Ozolniekos, Bauskā, Iecavā, Sa-
laspilī, Skrīveros, Aizkrauklē, Pļaviņās, Jēkabpilī, Līvānos.

Šonedēļ Saulesvijas dalībniekus sveicināja aktrise Elī-
na Bojarkina, bet īpašie vēstneši bija izglītības un zināt-
nes ministre Anita Muižniece, diriģenti Mārtiņš Klišāns, 
Jānis Erenštreits, Gints Ceplenieks, Dziesmusvētku 
padomes loceklis, Latvijas pašvaldību savienības vadītājs 
Gints Kaminskis, mākslinieciskās padomes priekšsēdē-
tājs Romāns Vanags, padomes locekle Anna Jansone, 
tautas deju projekta vadītāja Zanda Mūrniece.

Katras dienas videoapskati būs redzami Svētku mā-
jaslapā nacgavilet.lv, Svētku profilā digitālajā platformā 
Youtube*, kā arī sabiedrisko mediju platformā lsm.lv**, 
savukārt septembrī pirmizrādi piedzīvos ilggadējā Svētku 
atbalstītāja LMT veidotā dokumentālā filma.

„Ceļš vēl nav pusē, bet notikumu tik daudz un tie ir 
emocionāli piesātināti. Esam bezgala pateicīgi visiem 
pašvaldību koordinatoriem, kuri šīs vasaras dienas velta 
dziesmu un deju norisēm, un arī tiem, kuri sākotnēji bi-
juši skeptiski par svētku iespējamību šādos apstākļos, bet 
tik un tā iesaistījušies, lai dāvātu skolēniem dziesmusvetku 
sajūtu, kas rezultējas ar dalībnieku smaidiem, dziedāšanu, 
deju soļiem un mūzikas radīto prieku. Pat filmēšanas ko-
mandām šis īpašais kopības gars „pielipis“ un šķiet, svētku 
auto ripoja ar dalībnieku enerģiju nevis degvielu,“ par pie-
dzīvoto stāsta projekta vadītāja Inga Krišāne.
„Saulesvijas“ reportāža no Kuldīgas novada: 
www.youtube.com/watch?v=hlDOr8Rx-1E&t=406s

„Saulesvijas“ reportāža no Ventspils novada:
https://www.youtube.com/watch?v=vQSf1SRZelY

„Saulesvijas“ reportāža no Ventspils pilsētas:
https://www.youtube.com/watch?v=9Lula8myjkc&t=101s

„Saulesvijas“ reportāža no Dienvidkurzemes novada:
https://youtu.be/Na5zbXsHyLM

Katras Saulesvijas dienas fotoreportāžas skatāmas te 
(fotogrāfe Evija Trifanova): 

https://flickr.com/photos/dziediundejo2015/albums
Ceļš Saulesvija veidots kā klātienes mirkļu un video 

fiksējums norisēs, kurā nepilnas stundas garumā ikvienā 
pašvaldībā īpašais Svētku vēstnesis kopā ar atraktīvu ce-
ļotāju-sveicinātāju nodod svētku organizatoru pateicības 

un dāvanas ikvienam, kurš gatavojās XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, apguva svētku re-
pertuāru, veidoja aizraujošus video sveicienus un video 
priekšnesumus, piedalījās videoklipu filmēšanā. Dāvanas 
dalībniekiem sagatavojuši Svētku atbalstītāji – lieldraugs 
Swedbank sagādājis īpaši izveidotas ilgtspējīgās somiņas, 
savukārt atbalstītājs saldumu zīmols Laima – konfektes. 
Pašvaldības sagaida svētku auto, pulcējušies nelielās gru-
piņās sava kolektīva ietvaros un ievērojot visus valstī no-
teiktos epidemioloģiskos noteikumus, daļa pašvaldību ir 
sarūpējuši šai dienai un stundai īpašus pārsteigumus un 
pateicības skolēniem un kolektīvu vadītājiem. 

No 19. līdz 22. jūlijam Svētku auto dosies uz Latgales, 
Sēlijas un Vidzemes novadiem (19.07. – Preiļi, Ilūkste, Slutiš-
ķi, Daugavpils, 20.07. – Dagda, Krāslava, Rēzekne, Rēzeknes 
novads (četrās vietās), 21.07. – Ludza, Balvi, Alūksne). No 
22. jūlija līdz 26. jūlijam – Vidzemē (22.07. – Madona, Gul-
bene, Smiltene, 23.07. – Valka, Strenči, Valmiera, Burtnieki, 
Mazsalaca, Limbaži, 26.07. – Cēsis, Sigulda, Saulkrasti). 27. 
- 29. jūlijā viesosies Pierīgā un noslēgsies Rīgā (27.07. – Āda-
ži, Ropažu novads – Ulbroka, Ogre, 28.07. – Ķekava, Olaine. 
29.07. – Jūrmala, lidosta Rīga, Mārupe, Rīga). Īpašo Svētku 
auto nodrošina atbalstītājs Inchcape Motors Latvia – Ford 
oficiālais pārstāvis Latvijā, raitu braucienu – Circle K, vel-
dzējumu – Rimi. Saulesvijas komanda – projekta vadītāja un 
režisore Inga Krišāne, mākslinieks Rūdolfs Baltiņš, norišu 
režisori Edīte Siļķēna, Inga Krišāne un Kristaps Gustavs 
Kiršteins, kā arī visu pašvaldību koordinatori, ar kuriem 
kopā veidoti ikvienai pašvaldībai unikāli notikumi.

Svētku norišu kopējo programmu veido 15 dažādas 
norises kora dziedāšanā, vokālajā mūzikā, instrumentālajā 
mūzikā, dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, fol-
klorā. Norises plānotas pašvaldībās, pēc iespējas tuvāk dzī-
vesvietai, ārtelpās. Jebkurā svētku norisē dalībnieku skaits 
ir no 1 līdz tajā brīdī valstī atļautajam skaitam, nenotiek 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku norises „#dziedundejo2021“
Pirmais notikums „Saulesvija“ pabija Kurzemes, Zemgales un sāka ceļu Latgales novados

Svētku auto.
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plaša pulcēšanās, nav plānoti centralizēti mēģinājumi un 
garš mēģinājumu process. Norises tiks iemūžinātas video-
ierakstos. Visi videomateriāli tiks nodoti Rakstniecības un 
mūzikas muzejam topošās Dziesmu un deju svētku ekspo-
zīcijas vajadzībām kā spilgta 21. gs. liecība.

Šobrīd notiek arī aktīvs mūsdienu deju lieluzveduma 
Augstāk par zemi filmēšanas process, bet no 21. jūlija VEF 
kultūras pilī būs skatāma vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas programmas Radi rotājot izstāde.
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielā-

kie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, 
kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un 
muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un turētas godā. Ar 
dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu māks-
linieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un ko-
lektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos 
mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās 
un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un 
bērnu un jauniešu folkloras kopās. XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku rīkotājs – Valsts izglītības 
un satura centrs. Svētku lieldraugs – Swedbank. Atbalstī-
tāji – RIMI, LMT, Circle K, LAIMA, SIA Inchcape Motors 
Latvia, Latvijas Finieris, VKKF, Vides aizsardzības fonds, 
CONEXUS Baltic Grid, CODELEX, ACCURAT. Svētku 
īpašais atspoguļojums būs Latvijas Televīzijā, Latvijas Ra-
dio un sabiedrisko mediju platformā lsm.lv.

Inga Vasiļjeva, 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

Sabiedrisko attiecību vadītāja
2021. gada 17. jūlijā

* https://www.youtube.com/nacgavilet
** https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/1174/xii-skolu-un-

jaunatnes-dziesmu-un-deju-svetki-2021

XXVII Vispārējo latviešu Dzies-
mu un XVII Deju svētku deju lieluz-
veduma Mūžīgais dzinējs prezentāci-
jas semināri deju kolektīvu vadītājiem 
klātienē notika laikā no 6. jūlija līdz 
13. jūlijam, aptverot visus Latvijas 
kultūrvēsturiskos novadus – Zemgali, 
Sēliju, Vidzemi, Latgali un Kurzemi, 
kā arī galvaspilsētu Rīgu. Kopā se-
mināros piedalījās 327 deju kolektīvu 
vadītāji.

Semināros deju kolektīvu vadītāji 
pirmo reizi tika iepazīstināti ar XXVII 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII 
Deju svētku deju lieluzveduma māks-
liniecisko koncepciju. Par lieluzvedu-
ma galveno vadmotīvu, scenogrāfiju 
un idejisko vēstījumu semināra dalīb-
niekiem stāstīja koncepcijas autori un 
režisori Madara Gruntmane-Dujana 
un Kaspars Bērziņš. Madara Grun-
tmane-Dujana atklāj: „Mūžīgais dzi-
nējs ir virzītājspēks, tas dzinulis, tā 
enerģija, kas ļauj mums iet uz priek-
šu, vienmēr būt gataviem izaugsmei, 
neapstāties, iet uz jauniem sasniegu-
miem un attīstīties. Lieluzvedumā vē-
lamies parādīt, ka no tās dažādības, 
kas ir pie mums mazajā Latvijā, veido-
jas mūžīgais dzinējs, kas mūsu valsti 
vienmēr ir turpinājis celt un attīstīt. 
Tas katrā no mums ir iekodēts.“

Mākslinieciskie vadītāji Jānis Ēr-
glis un Jānis Purviņš deju kolektīvu 
vadītājiem prezentēja lieluzveduma 
saturisko daļu – deju repertuāru. Deju 
lieluzvedumam Mūžīgais dzinējs plā-
notas sešas daļas, kurās dejotāji izde-
jos Rīgu, Kurzemi, Zemgali, Sēliju, 
Latgali un Vidzemi raksturojošas de-
jas, tā atklājot katra novada tradīcijas 

un uzsverot unikālo dzīves redzēju-
mu. Par repertuāra izvēli Jānis Ērglis 
stāsta: „Repertuāru izvēloties, mēs 
vērtējām, lai tam būtu pamatīgums – 
13 dejas ir godalgotas jaunrades dejas 
un septiņas ir Zelta fonda dejas. Tā-
tad no kopējā 33 deju saraksta 20 ir 
tās, kas veido pamatu. Domājām par 
to, lai dejotājiem un kolektīvu vadītā-
jiem ir interesanti, lai katrai kvalitātes 
grupai izvēlētās dejas ir piemērotas 
un ir prieks tās dejot.“ Sešas dejas 
koprepertuārā iekļautas, ņemot vērā 
maijā un jūnijā izsludinātās aptaujas 
rezultātus.

Deju lieluzveduma prezentācijas 
semināri norisinājās klātienē, savu-
kārt attālināti piedalījās arī latviešu 
diasporas deju kopu vadītāji. Tas ir vēl 
viens solis latviešu skatuviskās deju 
nozares ceļā uz XXVII Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XVII Deju svēt-
kiem. Lieluzveduma mākslinieciskais 

vadītājs Jānis Purviņš uzsver: „Ir ļoti 
liels prieks satikt visus dzīvē, klātienē. 
Deja jau savā būtībā ir dzīvā enerģija, 
tā vispirms ir divu cilvēku satikšanās, 
pēc tam – kolektīvā satikšanās. Tieši 
tāpat arī mums, lieluzveduma rado-
šajai komandai, bija ļoti būtiska šāda 
dzīvā saruna ar deju kolektīvu vadītā-
jiem. Manuprāt, klātbūtne no emocio-
nālā un enerģētiskā viedokļa bija nozī-
mīga arī pašiem kolektīvu vadītājiem. 
Es ticu un ceru, ka 2023. gadā mēs visi 
kopā tiksimies Daugavas stadionā.“

Pēc prezentācijas semināriem deju 
kolektīvu vadītāji informāciju par re-
pertuāru un deju lieluzveduma Mū-
žīgais dzinējs koncepciju nodos dejo-
tājiem. Jau rudenī plānoti repertuāra 
apgūšanas semināri.

Linda Ertmane,
Latvijas Nacionālais kultūras centra 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
14.07.2021.

„Mūžīgais dzinējs“
Aizvadīti deju lieluzveduma „Mūžīgais dzinējs“ prezentācijas semināri

Deju lieluzveduma „Mūžīgais dzinējs“ prezentācijas seminārs.
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Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki...
Turpinājums no 6. lpp.
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„Dzīves prieks jau 
tiek iedots līdz ar dzīvi“, 
uzsver Jelgavas māksli-
niece Lolita Zikmane 
sarunā ar Zemgales Ziņu 
žurnālisti Ivetu Pavzi-
niuku viņas 80 gadu 
jubilejas izstādes saka-

rā Sv. Trīsvienības baznīcas izstāžu 
zālē un turpina: „Es domāju, ka mans 
dzīves prieks ir tāpēc, ka es gleznoju. 
Tiem, kas ir bēdīgi, vajag nodarboties 
ar mākslu. /../ Ja prieka ir par maz, va-
jag gleznot.“

Nudien nezinu, vai tādēļ jubilāres 
māksla ir tik pozitīva, dzīvi apliecino-
ša un dziļi harmoniska, ka viņa glezno. 
Zinot viņas dzīvi, varētu atrast sim-
tiem iemeslu, kādēļ viņa būtu nīgra, 
pesimistiska un nepārtraukti vaimanā-
tu par netaisnību, ko saņēmusi. Taču 
tā nav. Viņas gleznas un grafikas lapas 
mūža garumā apliecina dzīvi, izceļ da-
bas lielo nozīmi ikviena cilvēka dzīvē 
un runā par pagātni un mūsdienu no-
tikumiem, kas ne vienmēr ir bijuši tik 
priecīgi un nesuši līdzi gaišumu.

Kaut arī esmu vairākkārt rakstī-
jis par Lolitu Zikmani, tomēr šo to 
nepieciešams atgādināt. Mākslinie-
ce ir dzimusi Rīgā pēdējā padomju 
okupācijas mēnesī un pēdējā mēnesī 
pirms Latvijā sākas Otrais pasaules 
karš. Pēc neilga laika piedzimst otra 
māsa Gundega, bet tūlīt pēc kara pa-
saulē nāk arī trešā māsa Ritma. Tēvs 
spiests meklēt iespēju, kur paēdināt 
meitu vēderus, tādēļ pamet Rīgu un 
pa dažādiem ceļiem nonāk Laucie-
nā, Pastendē un citur Talsu apkārtnē. 
Pēckara nabadzība liek palauzīt gal-
vu, lai izglītotu trīs apdāvinātās atva-
ses, ja pats nav guvis iespēju kļūt par 
mākslinieku. Tādēļ meitas viena pēc 
otras mācās Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolā, vidējā un jaunākā pēc tam 
studē Mākslas akadēmijas grafikas 
nodaļā.

1965. gadā beigusi studijas 
(1966. gadā jubilāre pārceļas uz dzī-
vi Jelgavā, kur dzīvo vēl joprojām), 
jubilāre pievēršas dažādām grafikas 
tehnikām – linogriezumam, litogrāfi-

jai un ofortam. Viņas darbos atklājas 
ārkārtīgi jūtīga, pietātes un apbrīnas 
pilna attieksme pret dabu un cilvē-
ku, tagadne cieši jo cieši saaužas ar 
pagātni. Katra lapa rūpīgi izstrādāta 
gan detaļās, gan telpiskā risinājumā. 
Tās izceļas ar skrupulozu katra kvad-
rātcentimetra apstrādi, tādēļ liekas, 
ka skatītāja priekā ir tonāli smalki 
uzgleznota ainava, klusā daba, figu-
rāla kompozīcija vai portrets. Lolita 
Zikmane saņēmusi prestižus apbalvo-
jumus kā vietējās izstādēs, tā starp-
tautisko konkursos.

Diemžēl 2000. gadā slimība ienes 
būtiskas korekcijas dzīvē un daiļradē. 
Māksliniece vairs nevar pievērsties 
grafikai, lai gan mēģinājumi pēc tam 
ir. Taču viņa ir garā stipra – pārvarēju-
si nelaimi, viņa turpina pievērsties ra-
došajam darbam, visu uzmanību veltot 
glezniecībai, kam laiku pa laikam no-
devusies kopš studiju gadiem.

Arī jubilejas reizē Lolita Zikmane 
izlikusi apskatei pēdējos desmit gados 
tapušās gleznas. Tās ir izmēros nelieli 
audekli, kuros attēlots kāds šķietami 
nesvarīgs notikums, parasts priekš-
mets vai lieta. Māksliniece mūsu 
priekšā ataino ūdensaugiem aizaugušu 
upes līci, jaunu koku stādīšanu dīķa 
malā vai ēkas zelmini, uz kura atspo-
guļojas koku ēnas. Citā darbā visa 
uzmanība pievērsta zilam skapim vai 

smiltīs pamestam džemperim. Visam 
attēlotajam ir kāda slēpta nozīme, kas 
nav redzami uzreiz uztverama. Lolitas 
Zikmanes gleznas bieži vien gribas sa-
līdzināt ar tautasdziesmām, kurās vār-
di veido notikuma virskārtu, būtiskā 
jēga un filozofiskais saturs meklējams 
virs tās.

Šajā sakarā vēlreiz rodas vēlēšanās 
citēt jubilāres sacīto avīzes žurnālistei: 
„Bieži jau nemaz nevar atšķirt, kur ir 
tas redzamais, kur iekšējais. Tad, kad 
viss sakrīt, rodas glezna“.

Te lieki ko piebilst – Lolitas Zik-
manes vārdos atklājas viņas mākslas 
būtība.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Ja prieka maz, vajag gleznot

Ekspozīcija.
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Lolita Zikmane. „Smiltīs“. 2002.
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Ekspozīcija.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

Lolita Zikmane. „Klusā daba rudenī“. 2021.
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„Ceļvedis orķestra pasaulē un tās pažobelēs“
Izdevusi izdevniecībā „Upe tuviem un tāliem“ Gundara Āboliņa tulkojumā

2021. gada jūlijā, kad 
Latvijas ārlietu dienests 
atzīmē 102. gadskārtu, 
ir nākusi klajā grāmatas 
Latvijas diplomātijas 
gadsimts: Latvijas diplo-
mātijas un ārlietu dienes-

ta pirmais gadsimts (1919–2019) diplo-
mātu esejās izdevums angļu valodā.

„Šī ir pirmā grāmata latviešu un 
tagad arī angļu valodā, kurā lasāmas 
Latvijas diplomātu sarakstītas esejas 
par Latvijas ārpolitiskās darbības vir-
zieniem un tematiem teju 360 grādu leņ-
ķī. Grāmata ar diplomātu acīm aptver 
laika posmu no 20. gadsimta sākuma, 
kad ideja par Latvijas valsti vēl tikai 
tapa. Tā caurvij Latvijas valsts dibinā-
šanu 1918. gada 18. novembrī, pirmās 
desmitgades Latvijas ārlietu dienestā, 
okupācijas gadus un valstiskuma at-
jaunošanu, aizsniedzoties līdz 21. gad-
simta otrajai desmitgadei. Šī grāmata, 
kas tagad ir pieejama arī angļu valodā, 
būs unikāls izziņas pirmavots, jo īpaši 
Baltijas studiju interesentiem, kas pa-
ver daudz plašāku vēsturisko, politisko, 
starptautisko attiecību un tiesību kon-
tekstu, raugoties uz pasaules ārpolitiku 
no Baltijas valstu reģiona interešu per-

spektīvas,” priekšvārdā pauž izdevuma 
Latvijas diplomātijas gadsimts sastādī-
tājs un līdzautors Mārtiņš Drēģeris.

Grāmatu Latvijas diplomātijas gad-
simts ir tulkojusi Ieva Upmace-Grī-
viņa, un tā ir izdota apgādā Zvaigzne 
ABC. Autoru vidū ir Edgars Rinkēvičs, 
Gints Apals, Argita Daudze, Sandra 
Kalniete, Mārtiņš Virsis, Alberts 
Sarkanis, Gints Jegermanis, Edu-
ards Stiprais, Sanita Pavļuta-Deslan-
des, Māris Riekstiņš, Ilgvars Kļava, 
Jānis Mažeiks, Gunda Reire, Ingrī-
da Levrence, Normans Penke, Iveta 
Šulca, Edgars Poļanskis, Zanda Kal-
niņa-Lukaševica, Vija Buša, Guna 
Japiņa, Kristīne Līce, Raimonds 
Jansons, Artis Bērtulis, Baiba Braže, 
Mārtiņš Drēģeris, Silvija Križevica, 
Iveta Šķiņķe un Valdis Rūsiņš.

Eseju krājums Latvijas diplomā-
tijas gadsimts latviešu valodā tapa 
2020. gadā, godinot Latvijas ārlietu die-
nesta simtgadi un diplomātiskā un kon-
sulārā dienesta darbinieku ieguldījumu 
Latvijas valsts izveidē un darbībā, kā arī 
gatavojoties Latvijas Republikas starp-
tautiskās atzīšanas de iure 100. gada-
dienai. Autori sniedz savu vērtējumu un 
analīzi par Latvijas diplomātijas simts 

gadiem, diplomātu galvenajiem uzdevu-
miem uz izaicinājumiem īsi pēc valsts 
izveidošanas, Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanas gaitā un starptau-
tiskajā atzīšanā de iure, kā arī Latvijas 
diplomātu un trimdas organizāciju lomu 
starpkaru periodā, Latvijas diplomātis-
kā un konsulārā dienesta darbu, sadar-

Gundars Āboliņš par darba rašanos 
saka tā: „Pirms kāda laika manās rokās 
nonāca krievu mūsdienu autora Vladi-
mira Zismana darbs Путеводитель 
по оркестру и его задворкам. Grā-
mata, kas iepazīstina ar simfoniskā 
orķestra virtuvi, oriģinālvalodā izdota 
2015. gadā Maskavas izdevniecībā ACT.

Vēl jo patiesāka tā kļūst, uzzinot, 
ka autors ir profesionāla orķestra mū-
ziķis, kurš līdz smalkākajai niansei 
zina par ko stāsta. Lieliskais humors 

un stila sajūta pāris gadu laikā darbam 
nodrošinājuši bestsellera statusu. Grā-
mata atzīta arī no literatūras profesio-
nāļu puses, kļūstot par prēmijas Gada 
rokraksts (Рукопись Года) laureāti.

Teksts ir tik aizraujoša, ka, labi 
pārzinot krievu valodu, iedomājos par 
šī stāsta tulkošanu. Sazinājos ar auto-
ru, kurš dzīvo Maskavā. Viņš bija ļoti 
atsaucīgs un uzreiz deva savu piekriša-
nu grāmatas latviskajam tulkojumam. 
Tekstu ilustrē Jevgenijas Dvoskinas 
zīmējumi, kas ir tikpat asprātīgi kā 
saturs.”

Atzinīgs ir arī mūzikas apskat-
nieks Orests Silabriedis: „Obojists 
un rakstnieks Vladimirs Zismans par 
simfonisko orķestri zina visu. Tas nav 
pārspīlējums. Vieglums, ar kādu viņš 
zīmē detaļās līdz sīkumam izvērstu 
simfoniskā orķestra portretu, pa spē-
kam tikai tādam, kurš pats guvis pie-
redzi opernamos, spēlējis pie Fedose-
jeva un Roždestvenska, ikdienā māk 
sadzirdēt un saredzēt stāstus, prot tos 
atstāstīt un kopā ar paša vērojumiem 
virtuozi savīt vienā milzu audumā, iro-
niski, bet labvēlīgi smaidot. Viņam nav 
ilūziju, toties viņš ir saglabājis sirsnīgu 
mīlestību uz profesiju un kolēģiem.

Ja kāds domā, ka kaut ko zina par 
simfoniskā orķestra instrumentiem un 
to spēlētājiem, lai atver Zismana grā-

matu un pārliecinās, ka neko daudz 
nezina vis. Novēlēsim autoram veik-
smi darbā pie nākamā opusa, kas pat-
laban top. Kad būs gatavs, uzzināsim, 
kā būvēta mūzika.”

No 7. jūnija Ceļvedi orķestra 
pasaulē un tās pažobelēs var nopirkt 
Latvijas grāmatnīcās. Lasītāji, kas 
dzīvo tālumā Ceļvedi orķestra pasaulē 
un tās pažobelēs var nopirkt: www.
veikalsupe.lv

Grāmatas tulkojumu atbalstījis 
VKKF.

Lasiet un izbaudiet!
Iveta Mielava,

2021. gada 8. jūnijā
Laikrakstam „Latvietis“

Grāmata „Ceļvedis orķestra pasaulē 
un tās pažobelēs“.
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„Latvijas diplomātijas gadsimts“
Klajā nācis krājuma „Latvijas diplomātijas gadsimts“ izdevums angļu valodā

Krājums „Latvijas diplomātijas gad-
simts“ angļu valodā.

FO
TO

 M
ār

tiņ
š D

rē
ģe

ri
s,

 Ā
rli

et
u 

m
in

is
tr

ija

 
Turpinājums 14. lpp.



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 21. jūlijā

Muzeja Latvieši 
pasaulē krājumā starp 
19 800 priekšmetiem 
daudz ir tādu, kas pirms 
nokļūšanas muzejā ne ti-
kai godam veikuši savu 
funkciju, bet, nodoti no 
paaudzes paaudzē, pie-

dzīvojuši daudzus un dažādus vēstu-
riskus laikus, notikumus un dzīvesvie-
tas. Muzejā Latvieši pasaulē glabātie 
priekšmeti atspoguļo latviešu izceļotā-
ju stāstus un daudzveidīgos izceļoša-
nas viļņus no 19. gs. līdz mūsdienām.

Muzejam Latvieši pasaulē allaž ir 
bijis svarīgs priekšmeta stāsts, kas at-
klāj, atgādina, pievērš uzmanību izce-
ļošanas vēsturei un notikumiem. Mu-
zeja krājumā ir priekšmeti – dzimtas 
relikvijas, kas paņemti līdzi kā piemi-
ņa no mājām, dodoties bēgļu gaitās. Ir 
mantas, kas palīdzējušas izceļotājiem 
izdzīvot vai iedzīvoties jaunajā māj-
vietā kādā no pasaules valstīm. Ir lie-
tas, kas kļuvušas par latviskās identi-
tātes liecībām un spilgtiem atspulgiem 
ārpus Latvijas.

* * *

Šujmašīna
Šujmašīna piederējusi Emīlijai 

Vītolai, izmantota „Akmeņlauku“ 
mājās „Lauru“ kolonijā Igaunijas Re-
publikā, tad izsūtījumā Sibīrijā, vēlāk 
mājās Cēsīs. Dāvinājis Dzidris Vītols.

Šujmašīna savulaik piederējusi 

Emīlijai Vītolai 
(1901–1982), dzi-
mušai Bērziņai. 
Emīlija piedzima 
1901. gadā lat-
viešu zemnieku 
dibinātā kolonijā 
Lauros, Pleskavas 
guberņā, divpad-
smit bērnu ģime-
nē. Kuplās Bērzi-
ņu ģimenes tēvs 
Dāvis bija turīgs 
l au k sa i m n iek s , 
gandrīz 60 ha ze-
mes īpašnieks, 
dzimis Blomē un 
19. gs. 80. gados 
izceļojis no Smiltenes puses uz Lau-
riem. Kad Emīlija 1928. gadā izgāja 
pie vīra Jēkaba Vītola, šujmašīna tika 
saņemta kā kāzu dāvana. Pūrā uz Ak-
meņlauku mājām līdzi tika dotas arī 
divas govis un 3 ha zemes, saskaņā ar 
tolaik spēkā esošu likumu Igaunijas 
republikā. Emīlijas dēls Dzidris Vī-
tols atceras: „Māte nebija šuvēja, viņa 
pašiem šuva to, ko ikdienā vajadzēja. 
Igaunijas laikā pirka no lieliem ritu-
ļiem metrus un pati šuva apakšbikses 
tēvam, man. Glaunākas drēbes šuva 
kaimiņos vecmeita Berta, tā parasti 
šuva kleitas mātei.“

Kad 1950. gada 27. maijā Vīto-
lu ģimeni ar diviem dēliem – deviņ-
padsmitgadīgo Dzidri un sešgadīgo 
Gunāru – no Pečoru dzelzceļa stacijas 

izsūtīja uz Sibīriju, šujmašīna tika pa-
ņemta līdzi. 1968. gadā, atstājot izsū-
tījuma vietu, Emīlija mūža nogali pa-
vadīja Latvijā, Cēsīs. Šujmašīna kopā 
ar citām sadzīves lietām konteinerī no 
Sibīrijas tika atvesta līdzi uz Vidze-
mi, Emīlijas senču zemi. Emīlijas dēls 
Dzidris Vītols atceras: „Mūs izsūtīja 
Vasarsvētku sestdienā, mammai pali-
ka maizīte, iejaukta abrā. No rīta bija 
piebraukuši, deva 45 minūtes laika, lai 
savāktu mantas. Paspēja šujmašīnu 
paņemt. Tēvs labāko uzvalku paņēma, 
māte dažas kleitas paņēma. Tēvs kā 
galdnieks paņēma rokas instrumentus, 
kas vērtīgāki bija, tie ļoti noderēja, 
kad dzīvojām taigā.“

Marianna Auliciema
Laikrakstam „Latvietis“

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Jūnija priekšmets – Izceļošanas vēsture priekšmetu stāstos

Šujmašīna izmantota „Akmeņlauku“ mājās „Lauru“ ko-
lonijā Igaunijas Republikā, tad izsūtījumā Sibīrijā, vēlāk 
mājās Cēsīs.
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Vītolu ģimene „Akmeņlauku“ mājās Igaunijas republikas Lauru ciemā 
1937. gadā.
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Vītolu ģimene Sibīrijā, Ačinskā, 
20. gs. 60. gados.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com



Trešdien, 2021. gada 21. jūlijā Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

Gadi nāk un pazūd 
tālē, gadi prom ar vēja 
spārniem skrien...

Pirmais lielais noti-
kums cilvēka dzīvē ir pie-
dzimšana. Elpas vilciens, 
kliedziens un cilvēks ie-

nāk šajā pasaulē. Piedzimt un dzīvot!
Dzimšanas dienā mēs atceramies 

mūsu nākšanu pasaulē. Un šo dienu 
vajadzētu svinēt jebkurā vecumā. Ka-
nādā un Amerikas Savienotajās valstīs 
vairākas ģimenes savas meitas sešpad-
smitajā dzimšanas dienā atzīmē sweet 
sixteen dienu.

Dzimšanas dienu svinēšana nav nekas 
jauns. Viena no pirmajām dzimšanas die-
nām tika svinēta senajā Ēģiptē, aptuveni 
trīstūkstošajā gadā pirms Kristus. Tā tika 
svinēta par godu Faraonam (Pharaon).

Mēs paši piedzimšanu neatceramies, 
bet mums tā ir laba iespēja piedalīties 

citu cilvēku dzimšanas svētkos. Dzim-
šanas dienā nereti nāk prātā bērnība: 
rāpošana, pirmie patstāvīgie soļi utt. Un 
dzimšanas diena ir diena, kad tu vari pa-
teikties saviem vecākiem, ka esi dzimis.

Pirmā dzimšanas diena ir jo īpašs 
notikums bērna vecākiem: jauns bēr-
niņš ir ieradies ģimenē! Visi bērni ar 
nepacietību gaida dzimšanas dienas 
svinēšanu. Četru vai piecu gadu vecu-
mā dzimšanas diena ir tikai tik svarī-
ga, cik lielas dāvanas ir saņemtas.

Viss gan mainās ar gadiem: sievie-
tei 40 gadu vecumā dzimšanas diena 
varētu būt pat traģiska, ja gadu gaitā 
viņas izskats ir krasi mainījies, mainī-
jusies figūra, ādas krāsa, utt.

Dzimšanas dienu dažādās zemēs 
atzīmē savdabīgāk. Bērna dzimšana 
tiek svinēta gan pirms, gan pēc bērna 
piedzimšanas. ASV tiek rīkotas viesī-
bas ar nosaukumu: Baby shower dažas 

nedēļas pirms bērna piedzimšanas, kur 
jaunā māmiņa tiek apbērta ar dāvanām. 
Dienvidamerikā šīs svinības sauc par 
Stārķa balli un to apmeklē tikai sievie-
tes. Stārķa balles tiek rīkotas tāpēc, ka 
stārķis jeb svētelis tiek uzskatīts par lai-
mes nesēju, arī par auglības putnu, kas 
garajā knābī mājās ienes bērniņus. Ar 
stārķiem saistās arī daudzi un dažādi 
ticējumi. Uzskata, ka stārķi sargā māju, 
kā arī gādā par mājas laimi un bagātību.

Latvijā bērna nākšanu pasaulē 
svin pēc bērna piedzimšanas un svinī-
bas sauc par raudzībām.

Cilvēki, kuri ir dzimuši garā gada 
29. februārī, savu dzimšanas dienu 
svin 1. martā vai arī 28. februārī.

Skaista bija jaunība, skaista bija 
jaunība, diemžēl tā nenāks vairs, tā 
nenāks vairs, tā neatgriezīsies...

No 27. līdz 31. jūlijam ar pieciem 
krāšņiem koncertiem Dzintaru kon-
certzālē klātienē norisināsies septītais 
Jūrmalas festivāls. Turpinot Latvijas 
simtgadē iedibināto tradīciju, 31. jūli-
jā plkst. 20.00 Jūrmalas festivālā tik-
simies ar izciliem Latvijā dzimušiem 
mūziķiem, kuri ieguvuši plašu starp-
tautisku atzinību. Viņiem uz Dzintaru 
koncertzāles lielās skatuves pievieno-
sies jaunie Latvijas talanti un Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķestris. 
Koncerta diriģents – starptautiski at-
zītais Berlīnes Komiskās operas muzi-
kālais vadītājs Ainārs Rubiķis.

Koncertā uz vienas skatuves satik-
sies dažādu paaudžu mūziķi, Latvijā 
dzimušie mūzikas spīdekļi – gan strauji 
plaukstošie jaunie talanti, gan Latvijas 
koncertdzīves redzamākie mākslinieki, 
gan latviešu mūziķi ar starptautisku sla-
vu, kuru uzstāšanās dzimtenē vienmēr 
ir gaidīts notikums. Solistu pulkā būs 
par akordeona princesi dēvētā Kseni-
ja Sidorova, starptautisko konkursu 
laureāts, virtuozais vijolnieks Daniils 
Bulajevs, pasaulslavenais operdziedā-
tājs Aleksandrs Antoņenko un operas 
soliste Laura Grecka, izcilais sitamins-
trumentu spēles virtuozs Guntars Frei-
bergs, kā arī spilgtā un daudzpusīgā pi-
aniste Agnese Egliņa. Klausītājiem būs 
iespēja dzirdēt pavisam jaunos talantus, 
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas au-
dzēkņus – čellistu Maksimu Skibicku, 
kurš atskaņos pirmo daļu no Dmitrija 
Šostakoviča Pirmā čella koncerta un 
klarnetisti Annu Kubecku, kuras izpil-
dījumā dzirdēsim Karla Marijas fon Vē-
bera Concertino klarnetei un orķestrim. 
Viņi uzstāsies arī kopīgos duetos ar 

pieredzējušajiem 
mūziķiem. Līdzās 
solistiem uz Dzin-
taru koncertzāles 
skatuves kāps Lat-
vijas Nacionālais 
simfoniskais or-
ķestris un Berlīnes 
Komiskās operas 
galvenais diriģents 
Ainārs Rubiķis.

P r o g r a m m ā 
skanēs svinīgā 
Ādolfa Skultes 
Uvertīra, Iman-
ta Kalniņa Sestās 
simfonijas trešā 
daļa, kurā dejiski 
pulsē kalniņiskais skaistums, Džordža 
Gēršvina dzirkstošā uvertīra mūziklam 
Crazy girl, stihiski enerģiskā pirmā daļa 
no Kārļa Lāča Klavierkoncerta Agneses 
Egliņas izpildījumā, smeldzes un tem-
peramenta pilnā Mečislava Veinberga 
Rapsodija par Moldāvu tēmām, ko at-
skaņos Daniils Bulajevs. Dzirdēsim arī 
ritmiski uzlādēto otro daļu no Emanuela 
Sēžurnē Koncerta marimbai Guntara 
Freiberga sniegumā, kā arī Astora Pja-
collas un Manuela de Faljas skaņdarbus 
un skaistākos dziedājumus no Žorža 
Bizē un Rudžero Leonkavallo operām.

No 27. līdz 31. jūlijam ar pieciem 
krāšņiem koncertiem Dzintaru koncert-
zālē klātienē norisināsies septītais Jūr-
malas festivāls. Festivāla goda māks-
linieks operdziedātājs Aleksandrs 
Antoņenko kopā ar Latvijā un pasaulē 
atzītiem māksliniekiem Raimondu 
Paulu, Kseniju Sidorovu, Ivetu Ap-
kalni, Zandu Švēdi, Intaru Busuli, 

Laimu Vaikuli, Daumantu Kalniņu, 
Dināru Rudāni, Latvijas Radio Big-
bendu, Sinfonietta Rīga, Latvijas Na-
cionālo simfonisko orķestri, diriģentiem 
Aināru Rubiķi un Andri Pogu, kā arī 
citiem māksliniekiem aicina uz grandio-
zāko vasaras muzikālo piedzīvojumu 
Dzintaru koncertzālē. Festivāla īpašais 
notikums – Maestro Raimonda Paula 
85. gadu jubilejas svinību koncerts!

Jūrmalas Festivāla koncertu ap-
meklētājiem būs jāuzrāda sadarb-
spējīgu vakcinācijas vai Covid – 19 
izslimošanas sertifikātu, kā arī per-
sonu apliecinošu dokumentu. Notei-
kumi attiecas arī uz bērniem.

Jūrmalas festivāls notiek pateico-
ties Jūrmalas pilsētas un Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda atbalstam.

Mārtiņš Pučka,
Dzintaru koncertzāles 

sabiedrisko attiecību speciālists
2021. gada 16. jūlijā

„Dzimuši Latvijā“
Starptautiski atzīto un jauno mūziķu satikšanās „Jūrmalas festivālā“!

Diriģents Ainārs Rubiķis.
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Dzimšanas dienas
Svinēt vai nesvinēt?
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Dodot iespēju rīdziniekiem un pil-
sētas viesiem atkal pieredzēt operas un 
baleta piedāvājumu, no 21. jūlija Latvi-
jas Nacionālās operas ēkas priekšlauku-
mā būs pieejams vides objekts Baltais 
laukums. Tajā būs iespējams piedzīvot 
arī īpašus notikumus – gan ekrānos (ie-
rakstā un tiešraidē), gan klātienē.

Ar vides objektu Latvijas Nacionā-
lā opera un balets vēlas turpināt Ope-
ras laukumu iezīmēt kā visiem pieeja-
mu vietu, šoreiz – caur scenogrāfisko 
pieredzi. Objekts veidots no dažādām 
izrāžu dekorāciju alumīnija un tērauda 
konstrukcijām – kāpnēm, platformām, 
rāmjiem u.c., tādējādi akcentējot ne 
tikai tiešu sasaisti ar Latvijas Nacio-
nālās operas skatuvi un izrādēm, bet 
arī ilgtspējas un resursu otrreizējās iz-
mantošanas aspektus.

Baltais laukums veidots sadarbībā 
ar arhitekti Zani Teteri-Šulci, dizai-
neri Beatrisi Dzērvi un pārējo arhi-
tektu biroja OpenAD komandu. Tā būs 
ikdienā atvērta telpa skatītājiem un ik-
vienam garāmgājējam, kurā varēs pa-
tverties no svelmes, uzpildīt dzeramo 
ūdeni, uzlādēt elektroierīces, ieturēt 
maltīti, strādāt, pieslēgt velosipēdu, 
izmantot internetu un jēgpilni pavadīt 
laiku, izglītojoties un pieredzot operas 
un baleta aktualitātes.

„Šovasar ceļam gaismā tās ikdienā 
neredzamās daļas, kas aicina aizdomā-
ties par slēpto jeb snaudošo potenciālu 
ne tikai katrā no mums, bet sabiedrībā 
kopumā, kā arī objektos, ko esam ra-

dījuši,“ stāsta Zane Tetere-Šulce. „Ja 
varam atrast jaunu pielietojumu aiz-
mirstām sastatnēm, mums priekšā vēl 
ir daudz iespēju. Tik bieži noraidām 
iespējas, jo „nav laika“, bail vai vieg-
lāk palikt pie sava, nepieņemot jaunas 
idejas, viedokļus un dzīvesveidus. Bet 
kas gan varētu notikt, ja mēs paspēlē-
tos ar savām iedomu robežām?“

Izveidotais objekts konceptuāli ļauj 
garāmgājējiem no vienas puses pašiem 
nokļūt uz skatuves, bet no otras puses 
ieraudzīt to, kas parasti priekšnesuma 
laikā apmeklētājiem paliek slēpts, – ie-
skatīties aizskatuvē. Baltais laukums 
vēsta par robežām – skatuvi un aizskatu-
vi, redzamo un neredzamo. Tas arī ļauj 

apjaust operas un 
baleta scenogrāfiju 
milzīgo mērogu, ko 
no skatītāju zāles 
puses ne vienmēr 
iespējams aptvert.

21. un 22. jūli-
ja vakaros skatītāji 
vides objektā iz-
vietotajos ekrānos 
varēs vērot tepat 
Latvijas Nacionā-
lajā operā notieko-
šo 5. Starptautis-
ko Baltijas baleta 
konkursu, tai skaitā 

tiešraidē sekot līdz apbalvošanas cere-
monijai un Galā koncertam. Savukārt 
23. un 24. jūlijā tiks rādīts 4. jūlijā no-
tikušā LNOB sezonas noslēguma Galā 
koncerta Operas zvaigžņu vasara ie-
raksts ar izciliem solistiem.

Pasākumus iespējams apmeklēt ti-
kai skatītājiem ar derīgu COVID-19 ser-
tifikātu, kas apliecina vakcināciju, pārs-
limošanu vai negatīva testa rezultātu. 
Testam jābūt veiktam pēdējo 48 stundu 
laikā (antigēna testa gadījumā – pēdējo 
6 stundu laikā). Bērniem līdz 12 gadu 
vecumam sertifikāts nav nepieciešams. 
Apmeklētājiem nepieciešams uzrādīt arī 
personu apliecinošu dokumentu.

Sīkāka informācija par visiem 
pasākumiem Baltajā laukumā no 
21. līdz 24. jūlijam lasāma: https://
ej.uz/BaltaisLaukums1. LNOB dāvā 
iespēju šos pasākumus apmeklēt bez 
maksas, taču nepieciešams iepriekš 
rezervēt vietu, aizpildot elektronisko 
pieteikuma formu: https://forms.gle/
dx997GnHLGRwNptE7 vai reģistrē-
joties LNO kasē. Vietu skaits ir iero-
bežots, tāpēc apmeklētāji tiek aicināti 
pieteikties savlaicīgi. Par nākamajiem 
notikumiem informēsim atsevišķi.

Irbe Treile,
Latvijas Nacionālās operas un baleta 

sabiedrisko attiecību vadītāja
2021. gada 14. jūlijā

„Baltais laukums“
Latvijas Nacionālās operas priekšā aicinās atpūsties un baudīt kultūras pasākumus

„Baltā laukuma“ vizualizācija.

„Baltā laukuma“ skice.

Ja tev ir jau pāri par sešdesmit 
gadiem, un veselība vēl laba, tad ne-
sūdzies, jo pats Dievs tev ir novēlējis 
skaistu mūžu, pateicies Dievam par to 
un uzrīko lielu ballīti!

P.S.: Dzimšanas diena patiesībā 
nav tā priecīgākā diena, jo dzimšanas 
dienā mēs esam kļuvuši vienu gadu ve-
cāki, ne jaunāki, bet... varbūt gudrāki?

Vilis Mileiko
Laikrakstam „Latvietis“

Dzimšanas dienas
Turpinājums no 11. lpp.    PĒRK DZĪVOKĻU NAMU

**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
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Šodien mums būs 
mazliet garāks brau-
ciens nekā līdz šim; līdz 
nākošajām naktsmājām 
gandrīz 400 km, un tā 
ka krietnais gabals būs 
pa lauku ceļiem, ne liel-

ceļu, braukšana būs noteikti lēnāk. Es 
rēķinājos, ka jāatlicina vismaz 5 stun-
das braucienam, bet tomēr vēl laiks 
pasēdēt dārzā un rīta saulē noēst bro-
kastu pārslas. Šorīt mums kaimiņos 
nav ne govis, ne papagaiļi, tie jau sen 
prom, un pēc brokastīm, kamēr Su-
zanna sazvanās ar meitu un pārruna 
bērnu lietas, es iepakoju somas mašīnā 
un notīru mašīnai vēja stiklu, kur pie-
lipušas daudzas kukaiņu atliekas no 
vakardienas lauku brauciena.

Ceļš labi uzturēts, un kilometri ātri 
pazūd aizmugurē. Piebraucot Talanga-
tai (Tallangatta), Suzanna ievēro intere-
santu plāksni ceļmalā: Talangata, ciems 
kas pārvācās 1950os (Tallangatta, the 
town that moved in the 1950s). Izrādās 
tā, ka kad šeit applūdināja apkārtni, 
izveidojot Hjūma ezeru, ciemu pārvie-
toja, apmēram, 8 km uz rietumiem, bet 
tomēr, vēl šodien, lietojot Google earth, 
var saredzēt vecā ciema ielas fonu. Pie-
stājamies arī pie ezermalas, kur stāv 
daži makšķernieki, baudot savu laimi.

Gar ezeru ceļš ved uz Bonegilu, 
kur agrākās dīpīšu dzīvojamās telpās 
ir tagad iekārtots imigrantu muzejs, 
bet mūsu ceļš ved prom no ezera rietu-
mu virzienā. Varbūt varēsim piebraukt 
apskatīt muzeju atpakaļceļā uz Vogu.

Lauku ceļi ved mūs cauri vairākiem 
ciemiem, kas dibināti, kad apkārtnē at-
rada zeltu, bet tagad galvenokārt nodar-
bojās ar tūrismu. Vīnu lauki arī atroda-
mi šajā rajonā, un daudzi vīnu baudītāji 

pārnakšņo ciemos, 
it sevišķi nedēļas 
nogalēs.

Jekendend as 
(Yackandandah – 
aborigēnu nosau-
kums tulkodams 
kā: kur divi akmeņi 
viens virs otru at-
rodas divu strauti-
ņu savienojumā) ie-
dzīvotāji lepojās, jo 
viņu ciema galvenā 
iela un centrs ie-
skaitīti Austrālijas 
valsts mantojumu 
sarakstā. Netālu 
pa ceļam Bīčvor-
tā (Beechworth) 
vietējie lepni atgā-
dina, ka Izaks Iz-
aks (Isaac Isaacs), 
Austrālijas pirmais 
Austrālijā dzimušais gubernators, uz-
auga un gāja skolā šeit, ka Roberts 
Berks (Bourke), bija pilsētas Inspektora 
pakāpes policists pirms bojā iešanas at-
pakaļceļā no Austrālijas ziemeļu–dien-
vidu krustojuma, un vēl – slavenais 
laupītājs un noziedznieks Neds Kelijs 
pavadīja kādu laiku Bīčvortas cietumā. 
Atskatoties, ir žēl, ka nebija laiks ilgāk 
uzturēties šajā rajonā.

Netālu aiz Bīčvortas piebraucam 
galvenajam Sidnejas-Melburnas liel-
ceļam un griežamies pa kreisi uz Mel-
burnas pusi. Pa lielceļu atļauts braukt 
ar 110 km stundā, un varu atkal atpūs-
ties pie stūres, ieslēdzot ātrumu auto-
mātu. Kaut gan pāris reizes jāsamazina 
ātrumu, kur ceļu remontē, pēc pusotras 
stundas griežamies nost no lielceļu, kad 
ceļazīme rāda uz Pakapanjelu (Pucka-

punyal), kur mūsu 
znots Lūkas pava-
dīja savas pirmās 
dienas armijā, un 
pusstundu vēlāk 
esam Hītkotā.

Brīnāmies pa 
satiksmes sastrē-
gumu. Karavānu 
un laivu vilcēji 
viens aiz otru, un 
ir tik daudzi, ka 
kājniekiem ilgi jā-
gaida, pirms var 
droši krustot ielu. 
Vēlāk uzzinām, 
ka Viktorijā garā 
nedēļas nogale, un 
pirmdien viņiem 
nav darbdiena.

Šoseja, pa 
kuru piebraucām, 
ved tieši cauri Hīt-
kotas ciemam līdz 

mūsu naktsmājām, un iegūstam īsu, 
bet pozitīvu iespaidu. Ievērojam ne 
tikai nepieciešamo produktu iepirkša-
nās veikalus un sportu laukumu, bet 
arī vairākus restorānus, vīnu dārzu un 
vīnu veikalus, alus darītavu un aicino-
šu džina tecinātavu.

Novietojam mašīnu tieši pie is-
tabas ieejas durvīm un sameklējām 
kastīti, kurā istabas atslēgas. Suzannai 
jau iepriekš pārsūtīja īpatnēju kodu, ko 
jāiespiež, lai atvērtu kastīti un saņem-
tu atslēgu. Pie šīm naktsmājām nedar-
bojās dežurants, bet ja vajag papildus 
naktsveļu vai rodas cits kāds nepiecie-
šams gadījums, tad Suzannai uzdots 
telefonu kontaktnumurs. Mēs būsim 
šeit trīs vakarus un varēsim iztikt ar 
tiem pašiem palagiem. Piezvanīsim, ja 
vajadzēs tīrus dvieļus.

Saule vēl spīd spoži debesīs, un, 
pirms ejam uz vakariņām, ir pietiekami 
laiks apciemot Hītkotas vīnotavu, no-
garšot un nopirkt dažus vīnus, pasēdēt 
alus darītavā pie glāzītes tumšā alutiņa 
un pie džina tecinātavas, atpūšoties uz 
ērta dīvāna, baudīt degustēšanai ieteica-
mos piecus džinus, tīru spirtu vai ar da-
žādu garšvielu pielikumiem. Starp katru 
pieturas vietu patīkams un netāls kājām 
staigājums svaigā lauku gaisā, kas visu-
mā paaugstina ēstgribu un beidzot no-
ved mūs līdz Hītkotas vīnu centram, kur 
darbojās jauks un omulīgs restorāns.

Kad saulīte lēnam slīd aiz kalniem, 
dodamies mājup. Netālu no naktsmā-
jām, ejot garām sarkanai ielas telefonu 
būdiņai, dzirdam, ka telefons zvan! Su-
zanna paceļ trubiņu un pasaka Hello! 
Otrā galā kāds vaicā, vai esot sazvanījis 
Komerciālo hoteli? Suzanna paskaidro: 
„Nē, esmu telefonu būdiņā Hītkotas 

Mazdēls un vīnu lauki (12)
No Zelta piekrastes caur Voga Voga uz Vangeratu un vēl tālāk
Vienpadsmitais turpinājums. Sākums LL647, LL648, LL649, LL650, LL651, LL652, LL654, LL655, LL656, LL657, LL658.

Kristaps pie zeltu biržas Bīčvortā
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Kristaps džina tecinātavā.
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PLATS un diasporas organizācijas
Pilnveido zināšanas projektu īstenošanā

MINTAUTS (ČAPEJS) RAISKUMS
Dzimis 1930. gada 1. martā Rīgā, Latvijā

Miris 2021. gada 3. jūlijā Melburnā, Austrālijā.

Piemiņas mielasts notiks Latviešu ciema Sabiedriskajā namā 2021. gada 26. jūlijā plkst.14.
Lūdzam pieteikties Rudītei Pārums, tālr. 0425767814.

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
(V. Egle) Draudzībā viņu piemin Rudīte Pārums un draugi.

bību ar diasporu un tendencēm 21. gs. 
diplomātijā. Grāmatā arī iekļauti raksti 
par Latvijas divpusējām un daudzpu-
sējām attiecībām, Eiropas integrāciju, 

drošības un aizsardzības politiku, ārē-
jām ekonomiskajām attiecībām, ārpoli-
tikas juridisko ietvaru, kā arī publiskās 
diplomātijas un komunikācijas nozīmi 
un Latvijas ārlietu dienesta personībām.

Grāmatas tulkojums ir tapis ar Ār-
lietu ministrijas īstenotās Latvijas valsts 

simtgades publiskās diplomātijas prog-
rammas atbalstu. Plānots, ka izdevums 
tiks izplatīts pasaules universitāšu aka-
dēmiskajās bibliotēkās, Baltijas studiju 
centros, kā arī divpusējās un daudzpusē-
jās diplomātijas pasākumos visā pasaulē.

LR Ārlietu ministrija

„Latvijas diplomātijas gadsimts“
Turpinājums no 9. lpp.

Otrdien, 13. jūlijā, aizvadīts Pa-
saules Latviešu amatieru teātru savie-
nības (PLATS) organizētais simpozijs 
„Diasporas teātru misija, projekti un 
iespējas”, kurā dalībnieki piecu stundu 
laikā ne tikai diskutēja par teātru izaici-
nājumiem, iespējām, bet arī apguva no-
derīgas prasmes nākotnes projektu īste-
nošanai. Simpozijā meistarklases vadīja 
trīs lektores: projektu vadības ekspertes 
Gunita Buse un Vita Dzalbe, kā arī ko-
munikācijas nozares eksperte Kristīne 
Tjarve, simpoziju atklāja PLATS valdes 
priekšsēdes vietnieks, Birmingemas 
Mazā teātra vadītājs Ingmārs Čaklais. 
Simpozijs norisinājās pateicoties Lat-
vijas Republikas Ārlietu ministrija un 
Latvijas Republikas vēstniecības Liel-
britānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā 
Karalistē finansiālajam atbalstam.

Simpozijā un meistarklasēs par pro-
jektu rakstīšanas un realizēšanas nosacī-
jumiem, par sociālo mediju komunikā-
cijas aspektiem projektu popularizēšanā 
piedalījās trīspadsmit latviešu amatieru 
teātri no trīs kontinentiem – Austrāli-
jas, Eiropas (Lielbritānijas, Īrijas, Itāli-
jas, Vācijas, Beļģijas, Dānijas, Somijas, 
Norvēģijas) un Ziemeļamerikas, kā arī 
citas diasporas organizācijas, kas ne ti-
kai īsteno projektus, bet pat plāno veidot 
savas teātru trupas – daži pieslēdzās se-
mināram divos no rīta, daži vakarā, kad 
Latvijā pulkstenis sita septīto stundu. 
Agrais rīts un vēlais rīts nebija šķērslis 
dalībnieku priekam par satikšanos, par 
iespēju uzzināt ko jaunu, aprunāties savā 
starpā, kā arī uzdot jautājumus un iegūt 
vērtīgas atbildes. Tā kā daudzu teātru 
un diasporas organizāciju pārstāvji ir ar 
bagātīgu pieredzi projektu rakstīšanā un 
īstenošanā, tad arī paši dalībnieki labprāt 

padalījās savos padomos ar kolēģiem, 
kas ir strādājis, kas ne tik veiksmīgi.

Simpozija dalībniekiem bija iespēja 
noklausīties trīs atšķirīgas, bet reizē secī-
gas meistarklases par projektiem – projek-
tu vadības ekspertes Gunitas Buses pa-
domus, kam jāpievērš uzmanība projektu 
nolikumos, kā izvēlēties projekta mērķi 
un uzdevumus, kas ir projekta mērķaudi-
torija, cik būtiski norādīt precīzu auditori-
ju, kā arī lielu uzmanību pievērsa projektu 
vadības komandai – dalībnieku lomām, 
cik būtiska ir savstarpējā uzticēšanās, ie-
dziļināšanās projekta nosacījumos, kuras 
lomas ir jāparedz visos projektos, lai būtu 
veiksmīgi realizēts rezultāts. Tika disku-
tēts arī par projektu laika plānošanu, uz-
sverot par nepieciešamību paredzēt laiku 
projekta izstrādei un arī izvērtēšanai un 
projekta rezultātu apkopošanai.

Projektu vadības eksperte Vita 
Dzalbe izglītoja dalībniekus par projekta 
finansējuma piesaistes avotiem, par attie-
cināmajām un neattiecināmajām izmak-
sām projektos, pastāstot arī par dažādām 
programmām, kurās diasporas organi-
zācijas var saņemt finansējumu savām 
aktivitātēm, veidot sadarbības projektus 
ar Latvijas organizācijām vai pat starp-
tautiskām organizācijām, lai īstenotu sa-
vus mērķus. Simpozija dalībniekus ļoti 
uzrunāja V. Dzalbes piedāvātā metode 
projekta ideju ģenerēšanā Ērgļa acs, ko 
dalībnieki arī izmēģināja praktiski, dar-
bojoties mazākās grupās, un atzina par 
labu esam, ko nākotnē pielietos projekta 
ideju plānošanā ar kolēģiem.

Noslēdzošajā meistarklasē par soci-
ālo mediju lomu projektu popularizēšanā 
komunikācijas nozares praktiķe Kristī-
ne Tjarve iepazīstināja dalībniekus ar 
2021. gada digitālās komunikācijas ten-

dencēm, vairāk pievēršoties tieši zīmolu 
komunikācijai Facebook un Instagram, 
ņemot vērā, ka šajos divos sociālo mediju 
kanālos teātriem ir savi profili vai tie plāno 
tos izveidot tuvākajā nākotnē. Dalībnieki 
atzina, ka, lai arī ikdienā paši izmanto so-
ciālos medijus, viņi uzzināja daudz jauna 
un noderīga, kā var atbalstīt viens otru 
sociālo mediju komunikācijā, kā veidot 
ciešāku saikni ar savām mērķauditorijām, 
kam jāpievērš uzmanība, ja veido komu-
nikāciju par projektiem, kur iespējams 
iegūt informāciju par sasniegto auditoriju, 
kad jāgatavo projektu atskaites. 

Simpozija norisi atbalstīja arī So-
ciālais medijs „LAIVA“ un Latviešu 
Kultūras centrs Birmingemā.
Par Pasaules Latviešu 
Amatieru Teātru savienību

PLATS – Pasaules Latviešu Ama-
tieru Teātru savienība ir 2021. gada 
16. janvārī dibināta bezpeļņas organi-
zācija, kas apvieno 22 diasporas latviešu 
teātru kopas no trīs kontinentiem un 13 
dažādām valstīm – Austrālijas, Norvēģi-
jas, Lielbritānijas, Dānijas, Norvēģijas, 
ASV, Beļģijas, Zviedrijas, Somijas, Is-
landes, Itālijas, Īrijas un Vācijas. PLATS 
dibinātāji ir ārvalstīs mītošie teātru pro-
fesionāļi, kuriem rūp Latvijas tēla spod-
rināšana un latviešu teātra mākslas at-
tīstība ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. 
PLATS misija ir nodrošināt ciešu saikni 
starp latviešu amatierteātriem pasaulē.

Kristīne Tjarve,
PLATS pārstāve

Laikrakstam „Latvietis“
2021. gada 15. jūlijā

Skat. LL634
 https://laikraksts.com/raksti/10307



Trešdien, 2021. gada 21. jūlijā Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

2021. gada 8. jūlijā Mazajā Me-
žotnes pilī, kur jau piecpadsmit gadus 
saimnieko uzņēmēji Regīna un Andris 
Deičmaņi, norisinājās konkursa–fo-
ruma Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, 
dizainā 2020 noslēguma pasākums. Fo-
rums notika jau piekto gadu pēc kārtas, 
un tā patronese ir Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja direktore Māra Lāce.

Saskaņā ar valstī noteiktajiem epi-
demioloģiskajiem nosacījumiem, balvu 
pasniegšanas ceremoniju nācās sadalīt 
trijās sesijās, katrā no tām piedaloties 50 
cilvēkiem. Dizainerēm un dizaina veici-
nātājām veltīto sesiju vadīja Rīgas domes 
vicemērs Edvards Smiltēns un biedrības 
BDCC vadītāja Gunita Jansone, arhi-
tektēm un arhitektūras veicinātājām vel-
tīto sesiju vadīja RTU APF dekāns Uģis 
Bratuškins un BDCC vadītāja Gunita 
Jansone, bet būvniecēm un būvniecības 
veicinātājām veltīto sesiju vadīja Rīgas 
domes deputāts Oļegs Burovs un BDCC 
vadītāja Gunita Jansone.

Foruma Sieviete arhitektūrā, būv-
niecībā, dizainā mērķis ir sabiedrību 
iedvesmot ar veiksmes stāstiem, kuru 
autores ir aktīvas, radošas personības – 
līderes, kuru enerģija un spēki tiek 
veltīti sabiedriski nozīmīgu notikumu 
veicināšanai arhitektūrā, būvniecībā 
un dizainā. Klātesot valsts institūciju, 
pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmē-
jiem, tika paziņoti sekojoši rezultāti:

Gada sieviete arhitektūrā 2020 – 
arhitekte Anna Vasiļjeva, RDĪD Ar-
hitektūras nodaļas projektu vadītāja, 
ALTA GRUPA valdes locekle;

Gada sieviete būvniecībā 2020 – 
Elīna Liepiņa, Skonto Plan Ltd pro-
jektu vadītāja;

Gada sieviete dizainā 2020 – 
Anda Ozoliņa, interjera dizainere;

Gada sieviete arhitektūras vei-
cinātāja 2020 – Inga Kokina, PIKC 
Daugavpils dizaina un mākslas vidus-
skolas Saules skola direktore;

Gada sieviete arhitektūras vei-

cinātāja 2020 – Ilze Paklone, RISE-
BA Arhitektūras un dizaina fakultātes 
docente, arhitektūras zinātņu doktore, 
urbāniste, kuratore un arhitektūras ap-
skatniece;

Gada sieviete būvniecības veici-
nātāja 2020 – Daina Bruža, Firma 
L4, projektu vadītāja, būvuzraudze;

Gada sieviete dizaina veicinātāja 
2020 – Inga Auziņa, Liepājas mākslas 
un mūzikas skolas direktore;

Par nozīmīgiem sasniegumiem 
foruma nomināciju ietvaros tika godi-
nātas arhitektūras jomā Inga Piņķe, 
Dace Lukševica, arhitektūras veici-
nāšanas jomā Antra Viļuma, dizaina 
jomā Barbara Bula un Zane Ūpe, 
dizaina veicināšanas jomā Barbara 
Freiberga un Agrita Krieviņa-Siliņa, 
būvniecības jomā Ilze Vāvere un Inita 
Vikse, būvniecības veicināšanas jomā 
Kristīne Garde un Jeļena Krēsle.

Par ieguldījumu nozarē foruma 
nomināciju ietvaros tika godinātas: 
arhitekte Laura Krastiņa, Inese Ru-
dzāte, Kristīne Riba, dizaina jomā 
Guna Akone, Ieva Dumbrovska, 

Dace Vulfa, būvniecības jomā Dace 
Skulte, Ieva Silava, būvniecības vei-
cināšanas jomā Dace Plotniece, Elīna 
Kiščenko, Laura Jenča, Solvita Vil-
činska, Tatjana Dubina.

Konkurss–forums Sieviete arhitek-
tūrā, būvniecībā, dizainā Latvijā veik-
smīgi norisinājās jau piekto reizi. Foru-
mam tika pieteiktas aktīvas, enerģiskas, 
zinošas un sabiedrībā pazīstamas sie-
vietes. Par klasiskās opermūzikas bau-
dījumu rūpējās jaunais tenors Daniils 
Lugovskis, bet ēdienus servēja Terra.

Visi foruma pieteikumi tiks pub-
liskoti vietnē www.buvniekupadome.
lv, kur aplūkojama arī gala ceremoni-
jas foto galerija.

Konkursa organizatori: biedrība 
Building Design and Construction 
Council (BDCC) sadarbībā arī Rīgas 
domes Īpašuma departamentu. Kon-
kursa atbalstītāji: Jung, Būvuzraugi 
LV, Schneider Electric Latvija.

Gunita Jansone,
biedrība BDCC

Agrita Lūse,
biedrība BDCC

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
23. jūlijs
Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
1940. ASV Valsts sekretāra vietnieks 
Samners Velss parakstīja deklarāciju, 
kurā ASV nosodīja un neatzina trīs 
Baltijas valstu (arī Latvijas) okupāciju 

no PSRS puses.

24. jūlijs
Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, 
Kristiāns]
1931. pedagoģe, MLĢ direktore Ilga 

Grava.
1956. arhitekte un politiķe, Latvijas 
Kultūras ministre (2002.g. 7.nov. – 
2004.g. 9.marta) Inguna Rībena.
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„Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2020“
Konkursa-foruma rezultāti

Mazajā Mežotnes pilī norisinājās konkursa–foruma „Sieviete arhitektūrā, būv-
niecībā, dizainā 2020“ noslēguma pasākums.
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galvenajā ielā, bet nupat pastaigāju ga-
ram tam hotelim, ko Jūs pieminējāt. No 
kurienes Jūs zvanat?“ Izrādās, ka zva-
nītājs apmeties turpat, kur mēs, un kad 

nonākam pie naktsmājām, satiekamies 
ar zvanītāju, un pasmejamies par dīvai-
no notikumu. Nevaram saprast, kā kai-
miņam laimējās sazvanīt ielas telefonu, 
tieši tad, kad mēs tam staigājām garām!

Rītu baudīsim mūzikas koncer-
tu Berka un Vilsa (Bourke and Wills) 

vīnu dārzā ārpus Hītkotas, un pēc ga-
ras, darbīgas un beidzot pārsteidzošas 
dienas laicīgi lienam gultā.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Mazdēls un vīnu lauki (12)
Turpinājums no 13. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 20. jūlijā.
€1 = 1,60820 AUD
€1 = 0,86545 GBP

€1 = 1,70490 NZD
€1 = 1,17750 USD

Adelaidē
Svētdien, 25. jūlijā, plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Piektdien, 30. jūl., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavā. Kommorgen 
Wieder $12. Vēl ir spēkā Covid19 
dalībnieku ierobežojums, un tāpēc 
ir nepieciešami pieteikties un samak-
sāt, zvanot vai nosūtot īssziņu Intam 
mob: 0419894007 līdz 23. julijai.
Svētdien, 4. augustā, plkst. 11.00 
10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums ar dievgaldu.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pašlaik nav iezīmēts neviens datums 
nākamajiem dievkalpojumiem.

Melburnā
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.
Svētdien, 25. jūlijā, paredzētais Dauga-
vas Vanagu Melburnas nodaļas gada svēt-
ku atceres un DV organizācijas 75 gadu 
darbības atceres jubilejas sarīkojums ir 
PĀRCELTS uz svētdienu, 22. augustu, 
plkst.14.00 Daugavas Vanagu mītnē. Sa-
rīkojums pārcelts iespējamu COVID-19 
pandēmijas ierobežojumu dēļ.
Piektdien, 30. jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 7. aug., plkst. 12.00. Vana-
džu pusdienas DV mītnē.

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Trešdien, 21. jūl., plkst. 13.00 filmu 
pēcpusdiena ar kafijas galdu DV klubā.

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

Sidnejā
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 

sakarā ar COVID noteikumiem.
Turpmākie paredzētie sarīkojumi 
Sidnejas DV namā atcelti uz neno-
teiktu laiku.
Otrdien, 3. aug., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 25. jūlijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 1. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 8. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: 
http://www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi un Bībeles 
stundas notiks saskanīgi ar sabiedris-
kajām regulām. Lūgums sazināties ar 
mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu 
par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.30. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Latvijā
Sestdien, 24. jūl., plkst. 20.00 Nur-
mes alus darītavā, Rīgā, Vagonu 21, 
eksperimentālā kino festivāla Process 
iesildīšanas pasākums.
Sestdien, 24. jūl., Lastādijas kvartālā 
notiks vienas dienas festivāls Plūsma: 
Mākslas un mūzikas deja kā laikā būs 
iespējams arī iegādāties dažādus labu-
mus amatnieku tirdziņos un piedalīties 
radošajās darbnīcās. Plūsma ir jauniešu 
apvienība, kuras mērķis ir sniegt platfor-
mu radošajai izpausmei dažādu nozaru 
māksliniekiem, īpašu uzsvaru liekot uz 
savstarpēju mijiedarbību, kopīgi veidojot 
performances, kā arī cenšoties raisīt ap-
zinātību par zaļāku, dabai draudzīgāku 
dzīvesveidu. https://fb.me/e/2HS8W1Kfp

Jūrmalas Festivāla koncertu apmek-
lētājiem būs jāuzrāda sadarbspējīgu 
vakcinācijas vai Covid-19 izslimo-
šanas sertifikātu, kā arī personu 
apliecinošu dokumentu. Noteikumi 
attiecas arī uz bērniem.

Otrdien, 27. jūl., plkst. 20.00 Dzin-
taru koncertzālē šī gada Jūrmalas 
festivāls tiks atklāts ar Raimonda 
Paula 85. jubilejas koncertu Cetur-
tais vilnis, kurā populāras un klausī-
tāju iemīļotas Paula dziesmas izpil-
dīs bagātīga solistu buķete.
Ceturtdien, 29. jūl., plkst. 20.00 
Dzintaru koncertzālē Jūrmalas fes-
tivāla ietvaros izcilā komponista 
Gustava Mālera monumentālā opusa 
Dziesma par zemi atskaņojums. So-
listi tenors Aleksandrs Antoņenko un 
latviešu mecosoprāns, Frankfurtes 
operas soliste Zanda Švēde. Pie Lat-
vijas Nacionālā simfoniskā orķestra 
diriģenta pults diriģents Andris Poga.
Piektdien, 30. jūl., plkst. 7.00 – 
Jūrmalas festivāla ietvaros Saullēk-
ta koncerts Dzintaru pludmalē. Par 
tradīciju Jūrmalas festivālā kļuvis 
pasaulslavenās ērģelnieces Ivetas 
Apkalnas saullēkta koncerts jūras 
krastā. Ieeja koncertā bez maksas.
Piektdien, 30. jūl., plkst. 20.00 Jūr-
malas festivāla ietvaros akordeonis-
tes Ksenijas Sidorovas solokoncerts 
Dzintaru koncertzāles atjaunotajā 
vēsturiskajā mazajā zālē.
Sestdien, 31. jūl., Jūrmalas festivā-
la ietvaros koncerts Dzimuši Latvijā 
Dzintaru koncertzāles lielajā skatuvē.

Svētdien, 1. aug., Dzintaru koncert-
zālē starptautiskais festivāls Baleta 
zvaigznes Jūrmalā.
Līdz 22. aug. igauņu tekstilmākslinie-
ces Mariannas Kallasas gobelēnu iz-
stāde Kopīgās atmiņas Rīgas Latviešu 
biedrības Baltajā zālē. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

25. jūlijs
Jēkabs, Žaklīna
1211. Rīgā likti pamati tagadējai Doma 
baznīcai. 1215.g. ziemā ugunsgrēkā iet 
bojā pirmā Doma baznīca un bīskapa 
sēta.
1876. Krievijas un Latvijas jurists, 
vēsturnieks un dzejnieks, LU profe-
sors Vasilijs Sinaiskis.
1966. latviešu svarcēlājs, politiķis, 
LR aizsardzības ministrs (2015.g. 
8.jūl. – 2019.g. 23.janv.) Raimonds 
Bergmanis.

26. jūlijs
Anna, Ance, Annija
1901. Latvijas politiķis, pretestības kus-
tības dalībnieks 2. Pasaules kara laikā, 
Latvijas Centrālās Padomes priekšsē-
dētājs (1943-1945) Konstantīns Čakste.

27. jūlijs
Marta, Dita
1906. rakstnieks Jānis Baltiņš.
1936. baletdejotājs, kinoaktieris Māris 
Liepa.

28. jūlijs
Cecīlija, Cilda
1886. rakstnieks, skolotājs Eduards 

Lejgalietis.
1906. rakstnieks Ģirts Salnājs.
1922. ASV atzīst Latviju de jure.
1963. garīdznieks, Austrālijas ev. lut. 
draudžu apvienības prāvests (1996-
2013) Kolvins Makfersons.

29. jūlijs
Edmunds, Vidmants, Edžus
1896. dzejnieks, jurists, sabiedrisks 
darbinieks Kārlis Priedkalns.
1906. latviešu virsnieks Žanis Butkus.
1941. mākslas vēsturnieks, gleznotājs, 
mākslas un arhitektūras pieminekļu 
restaurēšanas speciālists un iniciators 
Imants Lancmanis.  ■

Datumi
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