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Ilze Šēnberga Nāgela. Gleznas fragments „Augusts“.
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Valsts prezidenta Egila Levita runa
Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas 
Svētku galvenajā Svētajā misē Aglonā

Duorgī latgalīši!
Aglyunīši! Svātceļnīki!
Meilī draugi!

I
Maņ ir eistyna prīca byut otkon 

kūpā ar jiusim Aglyunā.
Sirsneigi sveicīni itymūs skaistajūs i 

īdvasmojušūs svātkūs!

II
Pirms dažām dienām apritēja 30 

gadu, kopš Rēzeknē atgriezies viens no 
Latgales un arī visas Latvijas simbo-
liem – piemineklis Latgales atbrīvoša-
nai „Latgales Māra“.

Tā augšāmcēlās teju vienlaikus ar 
atgūto Latvijas neatkarību.

Latgales Māras tēlā tēlniekiem Leo-
nam Tomašickim un Kārlim Jansonam 
ir izdevies spilgti atainot latgalisko un 
vienlaikus latvisko identitāti, mūsu kul-
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Politiski represēto personu 23. salidojums Ikšķilē
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna

Godātie politiski re-
presētie!

Dāmas un kungi!
Draugi!

I
Eiropas un pasaules 

vēsturē 2022. gads paliks kā ļoti garš 
un notikumiem piesātināts laiks. Ir vēl 
tikai augusta vidus, bet šķiet, ka šajā 
gadā jau noticis tik daudz. Pārāk daudz.

Krievijas agresija pret Ukrainu, 
Kremļa pastrādātie kara noziegumi un 
Ukrainas tautas ciešanas un upuri cīņā 
par brīvību mūsu laikam ir piešķīruši 
pavisam citu jēgu. Citu vērtējuma per-
spektīvu.

II
Raugoties uz notiekošo aiz Lat-

vijas austrumu robežas, mēs varam 
novērtēt aizvadītajos gados kopīgi pa-
veikto, lai nostiprinātu Latvijas neat-
karību un drošību.

Mūsu dalība Eiropas Savienībā un 
NATO ir labākā Latvijas drošības ga-
rantija.

NATO samitos esmu guvis apstip-
rinājumu, ka ikviens NATO dalībval-
stu zemes kvadrātmetrs ir vienlīdz 
drošs, un kopīgiem spēkiem tiks aiz-
sargāts. No pirmās agresijas minūtes.

Vienlaikus – mums arī pašiem 
ir jābūt stipriem un spējīgiem sevi 
aizsargāt. Tādēļ esmu atbalstījis gan 

finansējuma pieaugumu valsts aizsar-
dzībai un drošībai, gan vispārējā valsts 
aizsardzības dienesta ieviešanu.

III
Daudziem Rietumeiropā Krievijas 

sāktais karš un Ukrainā pastrādātie 
noziegumi tagad šķiet šokējoši un pār-
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steidzoši.
Mums – Krievijas kaimiņiem – tas 

nav nekas jauns vai negaidīts.
Dzīvojot gadsimtiem blakus Krie-

vijai, mēs ļoti labi esam iepazinuši 
mūsu kaimiņtautu un nebūt neesam 
pārsteigti.

Tieši Baltijas valstis un Polija visu 
laiku brīdināja Eiropu par Krievijas 
draudiem. Taču naivie, labticīgie rie-
tumnieki, no kuriem daļa faktiski dar-
bojās kā Kremļa, tā saucamie, “node-
rīgie idioti”, līdz šim šos brīdinājumus 
laida vējā.

Taču tagad daudziem no viņiem ir 
nokritušas zvīņas no acīm. Eiropa un 
Rietumi sāk saprast Krievijas patieso 
dabu.

IV
Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija 

ir tās Eiropas valstis, kas mūsu kopē-
jā Eiropas ārējā un drošības politikā ir 
uzņēmušās iniciatīvu. Eiropas politis-
kais gravitācijas centrs ir nedaudz pa-
virzījies uz ziemeļaustrumiem.

Mēs iestājamies par visu nepiecie-
šamo ieroču piegādi Ukrainai, par stin-
grām sankcijām pret Krieviju. Un mēs 
paši ļoti daudz palīdzam Ukrainai.

Pēdējā laikā ne tikai Latvijā, bet 
arī virknē Eiropas valstu, it sevišķi 
Igaunijā, Somijā, kas tieši robežojas ar 
Krieviju, tāpat arī Čehijā, kas patlaban 
ir Eiropas Savienības prezidentūras 
valsts, ir sākusies diskusija par krievu 
tūristiem Eiropā. Vai tas ir politiski 
un morāli attaisnojami: kamēr krievu 
armija slepkavo un dedzina Ukrainā, 
krievu tūristi mierīgi atpūšas Eiropā?

Atgādināšu, ka Latvija tūristu vī-
zas jau neizsniedz kopš kara pirmās 
dienas – 24. februāra. Taču citas valstis 
turpina izsniegt. Latvijā krievu tūristi 
iebrauc ne tikai ar Latvijas, bet arī citu 
Šengenas valstu, piemēram, Somijas 
vai Itālijas izsniegtajām tūristu vīzām.

Tādēļ uzskatu, ka Latvijai kopā 
ar Somiju, Igauniju, Čehiju un citām 
līdzīgi domājošām valstīm ir jāizvir-
za prasība turpmāk jau Eiropas līme-
nī pārtraukt tūristu vīzu izsniegšanu 
Krievijas pilsoņiem. Tās būtu papildu 
sankcijas pret Krieviju.

Protams, zinu, ka virkne Eiropas 

valstu, kur krievu tūristi atstāj daudz 
naudas, par šādu priekšlikumu nebūs 
sajūsmā. Arī Vācijas kanclers par to ir 
izteicis savas šaubas. Taču es uzskatu, 
ka par to ir jārunā. Jārunā principa pēc.

Tāpat es uzskatu, ka vienlaikus 
būtu arī jāpārskata pie mums, Latvi-
jā, jau izdotās uzturēšanās atļaujas un 
vīzas. Tiem, kuri atbalsta Krievijas 
agresiju, tās būtu jāanulē. Taču jebku-
rā gadījumā tās principā vairs nebūtu 
jāpagarina, izņemot, ja konkrētā gadī-
jumā ir pierādīti īpaši apstākļi.

Arī tiem Latvijas pastāvīgajiem 
iedzīvotājiem, kuri turpmāk pieņems 
Krievijas pilsonību, uzturēšanās at-
ļaujas vairs nedrīkst izsniegt. Viņiem 
mūsu valsts būs jāatstāj.

Iepriekšējo valdību tirgošanās ar 
uzturēšanās atļaujām, to nepamatotais 
devīgums, Krievijas pilsoņiem piešķi-
rot uzturēšanās atļaujas, aiz kā tikai 
slēpās dažu politbiznesmeņu savtīgās 
intereses, ir radījis drošības riskus un 
veicinājis divvalodību. Ir laiks revidēt 
šīs neveiksmīgās un bīstamās politikas 
sekas.

V
Krievija, lai kādās valstiskajās for-

mācijās arī tā nepastāvētu, vienmēr ir 
bijusi impēriska un savus kaimiņus 
apdraudoša.

Nevainīgu cilvēku nogalināšana, 
spīdzināšana, pazemošana, deportā-
cijas, cilvēka cieņas atņemšana – tas 
viss, kas šodien notiek Ukrainā, ir no-
ticis arī šeit pie mums, Latvijā.

Neviens cits to nezinās labāk kā 
tieši jūs, dārgie represētie, kuri paši 
esat pārcietuši Latvijas okupāciju un 
Kremļa režīma īstenotās represijas 
pret latviešu nāciju.

VI
Mēs godinām un esam pateicīgi 

katram, kurš izturēja un pāri visam 
iznesa brīvības un neatkarības alkas.

Jūsu paaudzei, mums visiem kopā 
bija lemts atjaunot Latvijas neatkarību.

Trešajā atmodā, Latvijas tautas 
frontē, Neatkarības kustībā, Pilsoņu ko-
mitejās un janvāra barikādēs bija svarī-
ga patiesa vēsturiskā atmiņa, pārliecība 
par mūsu taisnību un ticība Latvijai.

Politiski represēto personiskā pie-
redze un liecības toreiz bija stiprs un 
neapgāžams pierādījums par okupāci-

Politiski represēto personu ...
Turpinājums no 1. lpp.

jas varas noziegumiem, melīgumu un 
mūsu tautai nozagto dzīvi.

VII
Dārgie represētie!
Jūsu aizlauztie likteņi apsūdz un 

prasa vēsturisko taisnīgumu.
Šogad Tieslietu ministrijas paspār-

nē strādājošā ekspertu komisija pa-
beigs PSRS okupācijas varas nodarīto 
zaudējumu aprēķinu.

Ir ļoti grūti naudas izteiksmē no-
vērtēt neskaitāmos salauztos likteņus 
un izpostītās dzimtas, nepiepildītos 
sapņus un pusgadsimta atpalicību no 
Eiropas normalitātes.

Tomēr vēsturiskais taisnīgums 
prasa, lai mēs piestādām norēķinu 
okupantiem. Ir jāizmanto ekspertu 
veiktie aprēķini un jāprasa Krievijai 
atlīdzināt nodarīto.

Vai Krievija to darīs? Katrā ziņā 
ne tagad un arī ne pārskatāmā nākot-
nē. Taču mums vienalga ir jāprasa. 
Taisnības labad.

Gribu uzsvērt, ka aizvadītajos ga-
dos mēs neesam sagaidījuši no viņiem 
gatavību atzīt savus noziegumus, cil-
vēcisku atvainošanos un vēlmi izlīgt 
ar pagātni.

Tā vietā Krievija lepojas ar saviem 
pastrādātajiem noziegumiem un turpi-
na to pašu darīt tālāk, pastrādājot arvien 
jaunus noziegumus šobrīd Ukrainā.
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P a n d ē m i j a s 
pēdējie divi gadi 
ir ienesuši maiņas 
mūsu visu dzīvēs. 
Andra Dārziņa 
mūsu laikraksta 
lasītājiem ir labi 
pazīstam, bijušas 
vairākas intervē-
jas ar viņu, kā arī 
esam stāstījuši par 
viņas koncertdar-
bību. Tagad lūgšu 
Andru mazliet pa-
stāstīt, kādi bijuši 
viņai šie pēdējie – 
pandēmijas gadi.

Andra stāsta
Gribu pievērst 

uzmanību intere-
santam faktam… 
itāļu mūzikas apzīmējums Corona vai 
Coronata apzīmē fermātu, tas ir brī-
dis, kur uz īsa laika mūzika apstājās, 
kustība tiek pārtraukta vai nu uz garas 
notis, vai pilnīgi ar skaņas pauzi, pēc 
brītiņa mūzikas plūsma atkal turpinās! 
Interesanta sagadīšanās ar šī vārda no-
zīmi... pandēmijas laiks sabiedrībai 
bija gandrīz kā muzikāla fermāta, pār-
traukums normālai dzīvei..., bet kaut 
kad normālās dzīves plūsma var atkal 
turpināties.

Pandēmijas laikā sapratu, ka esmu 
ļoti priviliģēta ar drošu darbavietu 
universitātē. Kaut gan man notika ma-
zāk koncertu, un vairāki koncerti tika 
atteikti, es nebiju ekonomiski skarta. 
Daudz grūtāk bija mūziķiem, kuriem 
nebija vietas lielos orķestros vai mūzi-
kas skolās, vai augstskolās. Brīvmāks-
liniekiem pandēmijas likumi būtiski 
bija darba aizliegums.

No sākuma pandēmijā es mazliet 
atvilku elpu, pat izbaudīju fermātu. 
Pēc kāda laika man gan iegribējās at-
kal muzicēt... izmantoju tās iespējas, 
kas tajā laikā bija. Veicu vairākus ie-
rakstus, kurus ievietoju YouTube. Spē-
lēju vairākos streaming* koncertos, 
kas tika pārraidīti internetā, bet bez 
publikas. Bija dīvaina sajūta koncerta 
drēbēs spēlēt koncertu bez publikas! 
Labs blakus efekts bija, ka daudzi kon-
certi vēl šodien ir pieejami internetā.

Spēlēju arī vairākos koncertos ar 
stipri ierobežotu publikas skaitu, kur 
publika sēdēja ar maskām uz sejām un 
attālināti no viens otra. Reti esmu pie-
dzīvojusi tik uzmanīgu publiku, kurā 
nebija neviens vienīgs klepotājs!

Pandēmijas laikā es nodarbojos 
pastiprinātā veidā ar mūzikas ierak-
stiem un ar iespējām attālinātā veidā 
sniegt stundas.

Pasniegt stundas internetā pan-
dēmijas sākumā bija grūti. Daudziem 
studentiem mājās nebija labs interneta 

pārklājums, skaņa un bildes kvalitāte 
nebija pietiekoša. Daži man lūdza pār-
likt stundas laiku, jo līdziedzīvotājam, 
vijolniekam vai čellistam, arī tajā laikā 
notika mācības stunda, un līdz ar to in-
ternets gandrīz vai sabruka. Visā pandē-
mija laikā sniedzu stundas pa pusei tie-
koties, pa pusi – neklātienē. Augstskolai 
bija izņēmuma kārtā atļauja sniegt stun-
das arī klātienē, ja studenti gatavojās uz 
eksāmeniem vai priekšspēlēm. Tāda si-
tuācija būtiski vienmēr pastāv, tāpēc va-
rēju tiem studentiem, kas vēlējās, sniegt 
stundas arī klātienē. Gan mācībspēki, 
gan studenti bieži pārbaudīja sevi ar tes-
tiem. Augstskolā visā pandēmijas laikā 
bija maz slimības gadījumu, līdz kamēr 
omikrona variants gandrīz visus skāra!

Interesanta pieredze bija sniegt 
meistarklases Melburnas ANAM stu-
dentiem (Australian National Aca-
demy of Music) ar ZOOM video! 
Meistarklases Latvijā un Polijā notika 
līdzīgā veidā. Tā bija jauna un laba 
pieredze. Kaut gan man jāatzīstas, ka 
dzirdēt studentus klātienē ir daudz pa-
tīkamāk un strādāšana ir efektīgāka. 
Sniegšu meistarklasi Sidnejas konser-
vatorijas studentiem 5. septembrī.

Mēs mūsu iestājeksāmena procedū-
ru Štutgartes Mūzikas augstskolā pan-
dēmijas laikā izmainījām tā, ka pirmā 
kārtā lūdzām kandidātiem iesūtīt video 
ierakstus, pēc kā izvērtēšanas tikai da-
žus kandidātus ielūdzām nākt personīgi 
spēlēt priekšā Štutgartē. Šo izvēles pro-
cedūru arī pēc pandēmijas tā paturēsim. 
Ar to ietaupām daudz laika un nevaja-
dzīgu ceļošanu kandidātiem, kas brauc 
uz iestājeksāmeniem no visām pasaules 
malām. Pašlaik manā klasē ir altisti no 
Austrālijas, Francijas, Korejas, Japānas, 
Jaunzēlandes, Polijas un Vācijas.

Tāpēc, ka ar video starpniecību 
mācīšana daudzkārt bija neapmierino-

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Nav jau tā, ka visas 

nelaimes nāk uzreiz, bet 
var jau tā likties. Atnāca 
kovids, mazliet atkāpās 
vasarā, bet nekur nepa-
zuda. Tagad ir pietie-

kami mainījies, lai agrākās vakcinā-
cijas un agrākās pārslimošanas vairs 
nepasargātu. SARS-CoV-2 Omicron 
variantam ir jau vairāki apakšvarianti. 
BA.1 un BA.2 vēl pakļaujas oriģinālai 
vakcīnai, bet BA.4 un BA.5 prasīs mo-
dificētu vakcīnu. Katru gad’ no jau-
na... (Līdzīgi kā ar gripas vakcīnām).

Nākamā nelaimē ir karš Ukrainā. 
Interesanti pārlasīt 1939. gada Latvijas 
presi par karadarbību mūsu kaimiņval-
stī Polijā. Ja vadonis aizliedza rakstīt 
par latviešu masu slepkavošanu Padom-
ju savienībā 1937. un 1938. gadā, tad 
par mums tuvo karu tomēr bija ziņas.

Žurnāls Atpūta savā 1939. gada 1. 
septembra numurā publicēja fotogrāfiju 
klāstu zem virsraksta „Vācija sargā sa-
vas robežas“. Žurnāla iznākšanas dienā 
Vācija vairs nesargāja savas robežas, bet 
gan jau bija pārkāpusi Polijas robežas.

Nākamajā numurā, 8. septembrī, 
redzam foto klāstu „Eiropā sācies jau-
ns karš“ un arī raksts „Kur norisinas 
kara darbība“ ar statistiku par to, cik 
varena ir Polija – „Valdība iekārtojusi 
modernas fabrikas, kas gatavo visus ar-
mijai vajadzīgos ieročus un municiju“. 
(Piezīme valodniekiem-pašdarbnie-
kiem – visos gadījumos vārds „karš“ ir 
rakstīts bez mīkstinātā „r“, jo to „izņē-
ma no apgrozības“ 1938. gadā. Tas at-
griezās tikai padomju okupācijas laikā).

Nākamajos numuros ir vairāk un 
vairāk par karu, bet paliek tāds iespaids, 
ka tā ir tikai „skatīšanās no malas“, bez 
īstas sajūtas par to, ka Polijas krišana 
pavērs durvis Baltijas valstu okupācijai.

Vai mēs šodien arī tikai „skatāmies 
no malas“, kad tas pats mūsu kaimiņš at-
kal veic agresīvu karu pret savu kaimiņu?

Un tagad – ak, tu neparedzētā 
nelaime – enerģētikas krīze. Sen bija 
skaidrs, ka nedrīkst kļūt atkarīgiem no 
Krievijas gāzes, bet Latvijā un citur 
Eiropā valdīja citas intereses.

Skatot statistiku par šī gada pir-
majiem septiņiem mēnešiem, Eiropā 
kopumā lielākās enerģijas ražotājas 
bija atomspēkstacijas (390 TWh). Nā-
kamais gāze (320), tad vējš (277), og-
les (272), hidroelektrība (245), solārā 
enerģija (116). Vējš, ūdens un saule 
kopā ražoja vairāk nekā gāze un ogles 
kopā. Skaidrs, ka nākotne ir atjaunoja-
mos enerģijas ražošanas veidos.

Ir, patiešām, vairākas nelaimes uz-
reiz, bet jādara viss, lai neīstenotos tā 
nelaime, kura izbeigtu mūsu civilizāci-
ja – katastrofālā klimata maiņa. Diem-
žēl, arī mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kuri 
aktīvi veicina visas te minētās nelaimes.

GN

Intervija – Andra Dārziņa
Tikšanās Melburnā
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Andra Dārziņa.
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Ir prieks pazi-
ņot, ka 37. Jaunat-
nes dienu norises 
programma ir fi-
nalizēta. Rīcības 
komiteja ir cītīgi 

darbojusies, veidojot interesantu un 
pievilcīgu programmu, ko var apmek-
lēt visas paaudzes.

Jaunatnes dienas sāksies ar plašu 
žestu 28. decembrī Adelaides Lat-
viešu namā. Pēc īsas oficiālās daļas 
sekos jauniešu kora BALSIS koncerts 
diriģenta Inta Teterovska vadībā. BAL-
SIS ir viens no izcilākajiem koriem 
Latvijā. Koris būs sagatavojis unikālu 
koncertprogrammu Jaunatnes dienām. 
Pēc BALSIS koncerts būs Danču va-
kars, kurā būs dzīvā mūzika. Tā būs 
lieliska iespēja satikties ar citiem lat-
viešiem un iemācīties jaunas dejas, kā 
arī nodejot visas jūsu mīļākās dejas, 
ieskaitot Cūkas driķos un Pankūkas!

Tautas deju uzvedums notiks 
29. decembrī. Koncertā piedalīsies 
jauniešu tautas deju kopas no visas 
Austrālijas. Koncerta programmā būs 
tradicionālas dejas, modernākas de-

jas, kā arī viena otra pirmizrādes deja. 
Pēc tautas dejām būs apkūlības Igau-
ņu namā, kur varēs kopā ar ģimeni un 
draugiem pavadīt laiku kopā.

Jauniešu koncertā 30. decembrī 
varēsit piedzīvot raibu un daudzpusīgu 
muzikālu sniegumu, kas izcels mūsu 
jauniešu radošo talantu. Piedalīsies jau 
pazīstami un populāri mākslinieki, kā 
arī plaukstoši debitanti no vairākām 
Austrālijas pilsētām. Izskanēs dažādi 
žanri – gan klasika, gan jaunrade, gan 
kaverversijas, gan oriģinālas kompo-
zīcijas. Pēc jauniešu koncerta būs Sa-
dziedāšanas vakars. Ir lieliska iespēja 
sanākt kopā un pavadīt jauku vakaru, 
dziedot.

Pēdējā rītā būs basketa cīņa starp 
jauniešiem, lai vinnētu basketu kausu. 
Būs arī koru meistarklase ar Intu Te-
terovski, sagatavoties uz Vispārējiem 
Dziesmu un Deju svētkiem Latvijā 
2023. gadā.

31. decembrī vakarā svinēsim 
2022. gadu un noslēgsim 37. Jaunatnes 
Dienas ar Vecgada balli.

Jaunatnes dienas komiteja gaida 
visus Adelaidē šī gada beigās. Visi pa-

sākumi ir piemēroti visiem vecumiem, 
ne tikai jauniešiem. Tuvāka informāci-
ja par Jaunatnes dienām un paredzēta-
jiem pasākumiem var atrast Facebook 
un Instagram mājas lapās. Papildus 
informācija sekos arī laikrakstā.

Biļešu pārdošana sāksies oktobra 
mēnesī, un biļetes varēs nopirkt gan 
elektroniski, gan personīgi.

Tamāra un Mārtiņš Līdumi
Laikrakstam „Latvietis“

„Visi kopā zem vienas saules“
Austrālijas Latviešu 59. Kultūras Dienu simbola konkurss

K o p š 
1951. gada latviešu 
sabiedrība Aus-
trālijā ir baudījusi 
Austrālijas Lat-
viešu Kultūras 

dienas, ko var tulkot angļu valodā 
Australian Latvian Arts Festival. Šie 
svētki notika ik gadus līdz 2002. ga-
dam, un kopš tā laika katru otro gadu. 
Austrālijas Latviešu 59. Kultūras die-
nas notiks 2023. gada decembra pēdē-
jā nedēļā. Tēma šiem svētkiem ir Visi 
kopā zem vienas saules. Rīcības komi-
teja tagad izsludina konkursu simbo-
lam, kas atspoguļotu šo tēmu.

Austrālijas Latviešu Kultūras die-
nas izrāda un cildina gan Austrālijas, 
gan internacionālo latviešu mākslu no 
dažādām mākslas nozarēm, ieskaitot 

dziesmu, deju, teātri, mūziku, māks-
lu un lietišķo mākslu. Šie ir īsti tautas 
svētki, kur dalībnieki bauda pacilājo-
šus brīžus un enerģijas pilnu, pozitīvu 
gaisotni. Notiek tikšanās gan skatītāju, 
gan mākslinieku vai dalībnieku starpā, 
kas rada sabiedrības kopību. Svarīga ir 
draudzību atjaunošana un jaunu drau-
dzību dibināšana. Kultūras Dienas ir 
latviešu sabiedrības Austrālijā dzīves 
spēka apliecinājums, kas notiek kultu-
rāli daudzpusīgajā Austrālijā.

Mēs aicinām iesniegumus no vi-
siem, kuri vēlas pagatavot pievilcī-
gu logo – simbolu, kas atspoguļotu 
AL59. Kultūras dienu tēmu. Šim logo 
būtu jāspēj ātri kļūt par pazīstamu 
zīmi, kas palīdzētu celt interesi un pie-
vilktu ļaudis Kultūras Dienām. Iespē-
jams logo elementi varētu ietvert:

• sauli, kas silda latviešus, un citus 
ļaudis itin visur kā apvienojošo ele-
mentu;

• to, ka saule tuvina cilvēkus;
• to, ka saule latviešu kultūrā saistīta ar 

pozitīvu enerģiju, labumu un prieku.
Izsludinām logo konkursu. Ter-

miņš ir līdz plkst. 16.00, svētdien, 
2022. gada 25. septembrim.
• Lūdzu iepazīstieties šajā saitē ar 

Logo Sacensības noteikumiem.*
• Lūdzu nosūtiet savu darbu sacensī-

bai uz: info@alkd.org.au e-pastu (ne 
lielāku kā 50 MB dokumentu).

Susan un Pēteris Dārziņi,
AL59. KD rīcības komitejas priekšsēži

* https://drive.google.com/file/
d/1nYYCWFJmH0VnQ34AbKSeDu_
y61fporOz/view?usp=sharing

JD norises programma
2022. gada nogalē

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $92.
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Vai Jūs ziniet, ka the 
Country Women’s Asso-
ciation* katru gadu iz-
vēlas vienu valsti, kuru 
pētīt un par kuru infor-
mēt Austrālijas pamat-

skolas bērnus.
Kas tad īsti ir CWA? Country 

Women’s Association tika dibināta 
1922. gadā, un tās mērķi ir uzlabot 
apstākļus laukos dzīvojušām sievie-
tēm un bērniem. CWA ir vislielākā 
lauku reģionālo aizstāvības organizā-
cija Austrālijā un ir bijusi ļoti sekmīga 
uzlabot un informēt par maiņām lau-
kos. CWA (NSW) Starptautiskā noda-
ļa 2022./2023. gadā ir izvēlējusies Lat-
viju kā valsti, ar ko iepazīties tuvāk. 
CWA locekles pašas izpēta izvēlēto 
valsti, piedalās savu starpā sacensībās 
(piemēram, izstrādāt rokdarbus), kā 
arī palīdz un vada nodarbības pamat-
skolu bērniem par izvēlēto valsti.

Iepazīšanās mācību gads par Lat-
viju iesākās CWA Starptautiskajā 
semināra dienā. Šī gada 9. augustā 
starptautiskā semināra diena notika 
Dubbo pilsētā. CWA locekles no vi-
sas Jaundienvidvelsas (NSW) iebrauca 
Dubbo un visu dienu mācījās un pra-
sīja jautājumus par Latviju. Latvijas 
vēstniecību pārstāvēja Mārtiņš Tukt-
ēns – Latvijas goda konsuls NSW un 
NT; izstādi ar lielu klāstu latviskām 
lietām sagādāja Nord Haus veikals. 
Nord Haus ir online veikals, kuru vada 
3 Austrālijā dzimušas latvietes – Bri-
ta Līduma, Daiva Tuktēna un Zinta 
Līduma. Viņas ieved modernas un 

klasiskas latviešu, 
igauņu un lietu-
viešu preces Aus-
trālijā. Preces var 
iegādāties latviešu 
veikalos Sidnejā 
un Adelaidē (Rīga 
gift shop un Sak-
ta), kā arī online 
veikalā: www.nor-
dhausshop.com

Latviešu uzņē-
muma Nord Haus 
vadītājām bija liels 
gods piedalīties 
CWA Jaundienvi-
dvelsas pavalsts 
starptautiskajā se-
minārā un kopīgi 
ar Latvijas goda 
konsulu Mārtiņu 
Tuktēnu sniegt 
200 dalībnie-
cēm informatīvu 
priekšlasījumu par 
Latviju. Nord Haus 
meitenes, tērpušās 
tautas tērpos, bija 
iekārtojušas informatīvu ekspozīciju 
ar tautiskām lietām – tautas tērpu sa-
stāvdaļām, tautiskām lellēm, latviskām 
jostām un izrakstītiem spilveniem. Se-
mināru atklāja CWA starptautiskās no-
daļas vadītāja un dalībnieki nodziedāja 
Austrālijas himnu – Advance Australia 
Fair un Latvijas himnu – Dievs, svētī 
Latviju. Mārtiņš, tērpies Alsungas vī-
riešu tautas tērpā, sniedza CWA dalīb-
niecēm informatīvu priekšlasījumu par 

Latviju, it sevišķi uzsverot 
to laiku kopš Baltijas ceļa 
un šodienu, salīdzinot ar 
pašreizējiem notikumiem 
Ukrainā un minot vienrei-
zējos Latvijas Dziesmu un 
Deju svētkus.

Kafijas pārtraukumā 
CWA locekles iztaujā-
ja Mārtiņu un Nord Haus 
meitenes par latviešu tau-
tas tērpiem un rokdarbiem. 
CWA dalībniecēm ir dots 
uzdevums – konkurss lat-
visku leļļu pagatavošanā, 
kurā izvērtēs leļļu apģērbu 
rokdarbnieču meistarību, 
kā arī tērpu etnogrāfisko 
autentiskumu.

Seminārs turpinājās ar 
Britas Līdumas personī-
giem ieskatiem par latvie-
tību un Latviju. Viņa rādīja 
video no iepriekšējiem Lat-
vijas Dziesmu svētkiem. 
Skanot Raimonda Paula 
dziesmai Mana dzimtene 
un Mārtiņa Brauna dzies-
mai, varēja redzēt lielo 
Dziesmu Svētku kori un 

Tautas dejas. Dalībniecēm ļoti patika 
Britas personīgais ieskats.

Pēc Britas priekšlasījuma seminā-
ra loceklēm sniedza atskaiti par Asso-
ciated Country Women of the World 
organizācijas darbību, it sevišķi Dien-
vidpacifikas nodaļas (pie kuras CWA 
pieder) darbu Tongā, palīdzot vietē-
jiem atkopties no Tsunami 2022. gada 
janvārī.

Semināru beidza ar CWA locekles 
Šarlīnes (Sharlene) referātu par viņas 
piedzīvojumiem Latvijā. Viņa jau vai-
rāk nekā vienpadsmit reizes ir bijusi 
Latvijā un nesen pavadīja 6 mēnešus, 
studējot maģistra grādu Masters in 
Hospitality par tematu Mani piedzīvo-
jumi Latvijā. Viņa stāstīja, kā pirmo 
reizi iepazinās ar Latviju, skatoties 
Eirovīzijas dziesmu festivālu (Eurovi-
sion Song Contest), tad apciemoja Lat-
viju un vēlāk dzīvoja un studēja Rīgā. 
Ceram, ka viņa varēs savu priekšlasī-
jumu drīz sniegt gan Sidnejā, gan Ade-
laidē un citās Austrālijas pilsētās.

CWA internacionālais studiju gads 
beigsies 2023. gada aprīlī. Novēlam 
CWA dalībniecēm veiksmi, gatavojot 
latviskus rokdarbus konkursam, kā arī 
vēlēšanos apciemot Latviju nākamajā 
gadā. Dienas beigās semināra dalīb-
niecēm pie vakariņām bija tik daudz 
jautājumu par Latviju un tās kultūru, 
ka visiem četriem viesiem bija jāstāv 
zāles priekšā un vairāk nekā pusstun-
du jāatbild uz dažādiem jautājumi.

Zinta Līduma
Laikrakstam „Latvietis“

* the Country Womens Association 
(CWA) – Lauku sieviešu asociācija

Stāstam par Latviju
Kas tad īsti ir „CWA“*?

Izstāde ar latviskām lietām.
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No kreisās: Brita Līduma, Latvijas goda konsuls 
Mārtiņš Tuktēns, Zinta Līduma.
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Kovidam ir daudz, 
par ko atbildēt! Pat pēc 
Mēness staru svētku iz-
skaņas koncerta atlik-
šanas uz vairāk nekā 12 
mēnešiem, Kovids pa-
spēja vēl vienu traucēju-

mu radīt pašā koncerta dienā, sestdien, 
2022. gada 11. jūnijā, Melburnas Lat-
viešu namā. Melburnas Universitātes 
Mūzikas konservatorijas studentei 
Karmenai Drēziņai pēdējā brīdī, īsi 
pirms koncerta sākuma, bija pozitīvs 
Kovida-19 antigēna ātrās pārbaudes 
rezultāts, kas liedza viņai piedalīties 
un izpildīt paredzēto flautas sonāti. 
Cerams, ka Karmenas priekšnesumu 
varēsim baudīt vēlāk šajā gadā.

Mēness starus stīgo koncerts bija 
MLOA priekšsēdes Anitas Ander-
sones lolojums, kā dziedējošas zāles 
vairāk nekā gada garumā pandēmijas 
Lockdown Blues – uzrīkot skaistu kon-
certu, lai iepriecinātu un iedrošinātu 
sabiedrību atkal pulcēties savā namā, 
reizē dodot koriem un talantīgajiem 
jauniem mūziķiem pēc ilga laika at-
kal klātienē uzstāties – visiem kopā 
līksmot pēc ilgstošā perioda, vadot 
sabiedrisko dzīvi attālinātā režīmā. 
Vienlaicīgi, Anitas meita Lija Ander-
sone bija ilgāku laiku auklējusi domu 
par īpašu deju uzvedumu, savienojot 
tradicionālos tautas deju soļus un tēr-
pus ar laikmetīgās dejas iemaņām vie-
nā nepārtrauktā, aptuveni 45 minūšu 
garumā, deju un kustību virknējumā 
izmantojot īpašus gaismas efektus un 
piesaistot oriģinālu mūziku, sadarbībā 
ar savu draugu, mūziķi Ivaru Štubi. 
Tā izveidojās Mēness staru svētki.

Mēness staru svētki sākotnēji bija 
iecerēti 2021. gada maija beidzama-
jā nedēļas nogalē, no piektdienas līdz 
svētdienai. Svētku ietvaros bija ie-
kļautas trīs deju uzveduma izrādes un 
koru, instrumentālistu un deju kon-
certs, kā arī vizuālās mākslas izstāde 

ar daiļamatnieku tirdziņu. Koncertā 
bija paredzēta arī Latvijas jaunās vēst-
niecības darbinieces Ievas Apines 
uzruna. Ieva bija nule uzsākusi darbu 
Kanberā, kā Latvijas pagaidu pilnva-
rotā lietvede, ar atbildību veikt saga-
tavošanās darbus Latvijas vēstniecības 
atvēršanai, pirms vēstnieka paredzētās 
ierašanās vēlāk.

Dažas dienas pirms pasākuma, 
pēkšņas pandēmijas uzliesmojuma re-
zultātā, svētki bija jāatceļ. Taču pagāja 
10 mēneši, kad šī gada marta beigās 
varēja notikt svētku pirmais posms – 
Mēness stari danco ar trijām deju iz-
rādēm – un Mākslas darbu izstāde Mē-
ness starus stīgo...

Pagāja vēl nepilni divi mēneši 
pirms varēja noturēt svētku noslēgu-
ma koncertu.

Svētku dalībnieku sastāvs un 
programma šajā laika posmā bija ne-
daudz izmainījušies; deju uzveduma 
ansamblis bija skaitliski pieaudzis, 
un koncerta dalībnieki un programma 
arī nedaudz pamainījušies. Starplaikā 
Kanberā darbu bija uzsācis Latvijas 
vēstnieks Marģers Krams. Vēstnieka 
kungs 2021. gada decembrī, īsi pēc ie-
rašanās, viesojoties Melburnā minēja, 
ka būtu priecīgs vēlreiz apmeklēt Mel-

burnu un plašāk 
tikties ar vietējo 
latviešu kopienu. 
Krama kungs ar 
prieku pieņēma 
aicinājumu uzru-
nāt koncerta klau-
sītājus 11. jūnijā. 
Vēstnieka kunga 
uzruna un Latvijas 
goda konsula Vik-
torijā Jāņa Rober-
ta Dēliņa ieva-
dvārdi ir publicēti 
Laikrakstā Latvie-
tis (Nr. 706).

V ē s t n i e k a 
kungu koncertā ar 
siltumu uzņēma 
jau no pirmās ie-
pazīstināšanas, ko 

veica Anita Andersone. Krama kun-
ga uzruna bija pārdomāta un atbilsto-
ša koncerta noskaņojumam. Koncerta 
beigās viņš, Anitas aicināts, skatuves 
priekšā pievienojās koristu saimei (ar 
smaidu, kaut nedaudz kautrību), lai 
kopīgi dziedātu Pūt, vējiņi, un pēc 
koncerta pavadīja vairāk nekā divas 
stundas kafejnīcā runājoties ar kon-
certa apmeklētājiem un priecājoties 
par jautro, spontāno dziedāšanu.

Pats koncerts bija ļoti pacilājošs, 
priecīgs notikums ar dziesmu, deju un 
muzicēšanu. Uz Anitas lūgumu Kal-
vis Švolmanis sagatavoja zvaigžņo-
to mēness projekciju, kā arī aicināja 
Liju horeogrāfēt deju Ērika Ešenvalda 
dziesmai Krustiem zvaigznes debesīs 
kā veltījumu Latvijas Dziesmu svētku 
koncertu un citu vērienīgu pasākumu 
režisoram Uģim Brikmanim. Izci-
lais režisors bija Ērikam Ešenvaldam 
pasūtījis šo skaņdarbu 16 000 lielajam 
Kopkora uznācienam uz Mežaparka 
estrādes 2018. gada Dziesmu svētku 
Noslēguma koncertā. Uģis traģis-
ki tika aizsaukts mūžībā neilgi pēc 
Dziesmu svētkiem. Melburnas tau-
tiešiem bija iespēja ar Uģi iepazīties 
2016. gada beigās, kad viņš bija viesis 
AL56. Kultūras dienās. Viņš piedalī-
jās vairākos sarīkojumos, tostarp At-
klāšanas koncertā un Referātu rītā, bet 
visciešākā sadarbība režisoram bija ar 
koristiem, iestudējot Uģa Prauliņa tau-
tas mūzikas ciklu Pagānu gadagrā-
mata un izpalīdzot Kopkora koncertā 
ar režiju un programmas pieteikšanu. 
Tie, kuriem bija tas gods ar Uģi iepa-
zīties, viņu atceras ar dziļu cieņu un 
sirsnību.

Jauktais koris Daina un vīru koris 
Veseris iesāka Krustiem zvaigznes de-
besīs, sadaloties uz pusēm, izveidojot 
zālē, katrā skatuves pusē savu spārnu, 
pamazām virzoties uz skatuves priek-
šā uzstādītajiem kora podestiem. Tajā 
pat laikā uz skatuves četri dejotāju 
pāri majestātiski soļoja, veidojot dažā-
dus rakstus, līdz dejai pierimstot, tos 

„Mēness staru svētki“
Vēl mazliet pakavējoties pie svētku izskaņas

 
Turpinājums 7. lpp.

Kalvja Švolmaņa Mēness projekcija.
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Vēstnieks Marģers Krams (otrais no labās) piebiedrojies 
korim.
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pakāpeniski aizsedza viņiem priekšā 
sapulcējušies koristi, un beigās arī le-
jupslīdošais projekcijas ekrāns. Pirms 
mūzikas sākuma uz skatuves aizmu-
gurējās sienas tika projicēts pilnmē-
ness un zvaigžņotas debess attēls, kas 
atspoguļojās maigi viļņojošā jūrā. Pie 
dziesmas beigām, skatuves ekrānam 
lēni nolaižoties, kustīgais attēls pārgā-
ja uz ekrāna pastiprinātā asumā un tur 
palika kā iespaidīgs, noskaņu izraisošs 
fons turpmākai koncerta daļai.

Šajā zvaigžņotajā inscenējumā 
skaisti saliedējās dziesma, kustība, 
deja, gaisma un multimediālais tēls. 
Pateicība pienākas komponistam Ēri-
kam Ešenvaldam, horeogrāfei Lijai 
Andersonei, koriem Daina un Ve-
seris, diriģentam Edgaram Vegne-
ram, koru vadītājiem Robertam un 
Sandrai Birzēm, koncertmeistarei 
Sandrai Birzei, basģitāristam Dāvi-
dam Zemdegam, dejotājiem: Lijai 
Andersonei, Dainai Jefimovai, Katei 
Jaunalksnei, Kārlai Jaudzemai, Lū-
kasam Elbertam, Kalvim Švolma-
nim, Kasparam Švolmanim, Tālim 
Švarcam, mēness attēla veidotājam 
Kalvim Švolmanim, gaismas meis-
taram Jānim Kārkliņam un skaņu 
inženierim Andrejam Jaudzemam, 
kurš īpaši no Adelaidas bija atbraucis 
asistēt. Bija liels prieks, ka Krustiem 
zvaigznes debesīs tika uzvests plašā-
kai, nelatviešu publikai lielajā Ukraiņu 
labdarības koncertā, St. Kildas Palais 
teātrī šī gada 17. jūlijā.

Ingrīda Dārziņa atskaņoja viņai 
(un šim koncertam) pasūtīto Aijas 
Dragūnas sonāti trompetei un kla-
vierēm – Mēnesī raugoties. Ingrīda 
ir 2. kursa trompetes studente Mel-
burnas Universitātes konservatorijā. 
Aija Dragūna absolvējusi Sidnejas 
Mūzikas konservatorijas kompozīci-
jas nodaļu un studējusi arī diriģēšanu. 
Abas jaunās mūziķes pazīstās jau dau-
dzus gadus, kad piedalījušās mūzikas 

nodarbībās Annas Ziedares Vasaras 
vidusskolā, un viņas ļoti baudīja šo 
piedāvāto iespēju sadarboties. Ingrī-
du ar klavierspēli pavadīja koncertpi-
anists Konrāds Olševskis (Konrad 
Olszewski). Skaņdarbs bija žilbinošs 
ar daudziem izaicinājumiem, kurus 
visus lieliski risināja gan Ingrīdas, gan 
Konrāda plūstošā spēle.

Vēlāk koncertā Aija demonstrē-
ja arī savu diriģēšanas prasmi, nodi-
riģējot pašas komponēto skaņdarbu 
jauktajam korim Tumša nakte, kā arī 
Raimonda Tigula/Rasas Bugaviču-
te-Pēces Rīta un vakara dziesma. Aija 
ir enerģiska un prasīga diriģente. Ko-
ris atsaucās ar abu dziesmu jaudīgu un 
sabalansētu izpildījumu. Aijas kom-
ponētā bērnu opera Maks un Morics 
piedzīvoja pirmizrādi Sidnejas Operas 
namā (Utzon Room) šī mēneša sāku-
mā. (Red. Skat. rakstu LL715.)

Kasparu Švolmani redzēja kon-
certa ievadā, dejojot Krustiem zvaig-
znes debesīs uzvedumā, bet Kasparu 
otro reizi varēja baudīt pēc vēstnieka 
uzrunas, ar ģitāru rokās, atskaņojot 
paša komponēto Venna. Kaspars, pār-
liecies pār ģitāru, bija kā jaunā Boba 
Dilana dubultnieks. Kaspars dziedāja 
kopā ar Maiju Dārziņu, abiem dzidri 
tīrām balsīm, kuras skaisti saliedējās. 
Kompozīcija radusies kā pavadījums 
Lijas Andersones improvizētajām 
laikmetīgās dejas kustībām, sākumā 
aiz projekcijas ekrāna, to izmantojot, 
lai sakoncentrētu skatītāju uzmanību 
uz jebkuru viņas tā brīža redzamo ķer-
meņa daļu. Neparasta un pārsteidzoša 
sadarbība starp trim jauniem talantī-
giem māksliniekiem.

Koncerta atlikušais posms piede-
rēja koriem Daina un Veseris, izpildot 
gan jauktā, gan vīru kora latviešu skaņ-
darbus, kā arī divus angļu valodā, no 
kuriem viens bija cittautietieša kom-
ponēts, katram skaņdarbam saistoties 
ar mēness tēmu. Veseri pārsvarā vadīja 
Edgars Vegners, bet arī Sandra Bir-
ze, kad viņa nespēlēja klavieru pava-
dījumu. Edgars ir enerģisks, sajūsmas 

pilns diriģents un nespēja noslēpt savu 
prieku par Ešenvalda Stars (Zvaig-
znes) Vesera izpildījumā. Izpildījumu 
papildināja ēteriskas skaņas, kuras ra-
dīja daži koristi no glāzēm pildītas ar 
ūdeni. Edgars diriģēja arī Tumsā gāju 
ar Miķeļa Stepaņuka precīzo un en-
tuziastisko bungu pavadījumu.

Jauktais koris arī skanēja izcili, un 
publikas pozitīvais atbalsts bija jau-
šams sirsnīgos aplausos. Diriģēšanu 
Sandra atstāja Edgara un Aijas pārzi-
ņā, lai viņa varētu pievienoties saviem 
dziedātājiem, nostiprinot spēcīgos 
soprānus. Publika dziedāja līdzi Ai-
jas vadītajam Pūt, vējiņi, lai noslēgtu 
vērienīgo un daudzveidīgo koncertu, 
kurš atspoguļoja publikas entuziasmu 
un dalībnieku plašo talantu loku no 
jaunākajiem līdz mazāk jauniem izpil-
dītājiem.

Pēc koncerta kafejnīcā norisinājās 
pacilātības un jautrības pilna sadzie-
dāšanās, Mēnesim lēnām austot un ar 
labsajūtu raugoties pa logiem uz prieka 
pilniem un apmierinātiem tautiešiem!

Greims Andersons
Laikrakstam „Latvietis“

„Mēness staru svētki“
Turpinājums no 6. lpp.

No kreisās: Aija Dragūna, Ingrīda 
Dārziņa.
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VIII
Par spīti visam mums ir izdevies 

atjaunot un nostiprināt mūsu Latvijas 
neatkarību, lai nodrošinātu latviešu 
nācijas pastāvēšanu un katra cilvēka 
tiesības un brīvības.

Šogad aprit 18 gadu, kopš esam 
Eiropas Savienības un NATO dalīb-
valsts. Un tas ir dziļi simboliski, ka 
šoruden Saeimas vēlēšanās pirmo rei-
zi balsos mūsu pilsoņi, kuri pirms 18 
gadiem ir piedzimuši jau Eiropas Sa-
vienībā.

Esmu pārliecināts, ka jūs katrs 
sekojat līdzi norisēm politikā, esat ar 
skaidru pārliecību par Latvijas nākot-
ni un pilsoniski aktīvi ne tikai tad, kad 
jābalso vēlēšanās, bet arī ikdienā.

IX
Šodien vēršos pie katra no jums – 

1. oktobrī iesim visi uz vēlēšanām un 
atbildīgi ievēlēsim 14. Saeimu.

Aicinu jūs katru uzrunāt un ņemt 
līdzi balsot savus bērnus un mazbēr-
nus, arī kaimiņus un draugus.

Tā ir liela privilēģija – pašiem no-
teikt, kāda būs ar Latviju nākamajos 
četros gados. Šādu iespēju nedrīkst 
izniekot.

Piedalīsimies un izlemsim paši, 
kā visi kopā dzīvosim tālāk! Un neat-
dosim savas izvēles iespējas citiem – 
tiem, kuri Latvijai nevēl labu.

Tādēļ es gribu vēlreiz uzsvērt – 
balsosim atbildīgi un prasīgi!

Neticēsim tukšiem solījumiem un 
nepaļausimies laimes lāča vedējiem! 
Sekosim līdzi katra darbiem un pa-
veiktajam! Un galvenais – būsim kri-

tiski! Kritisks vēlētājs ir demokrātijas 
pamats.

Vērtēsim katru pēc izdarītā, nevis 
– solītā.

Šis laiks ir sarežģīts, un nākama-
jai Saeimai un valdībai būs jāpieņem 
gudri un tālredzīgi lēmumi. Vēlēsim 
tādus tautas priekšstāvjus, kuri ar to 
tiks galā!

X
Godātie klātesošie!
Mūs visus vieno ticība Latvijai.
Paldies jums katram par paveikto, 

kas stiprinājis Latviju un mūsu nāciju!
Lai jums šodien daudz prieka brī-

žu un jauku sarunu draugu lokā!
Tiekamies nākamgad! Šajā pašā 

vietā un šajā pašā laikā.
Valsts prezidents Egils Levits

15.08.2022.

Politiski represēto personu ...
Turpinājums no 2. lpp.
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Cilvēka dzīvē mēdz 
būt tādi notikumi, par 
kuriem ļaudis savā 
vieglprātībā un pārgal-
vībā saka: „Ja es to pie-
dzīvošu, tad varu mirt.” 
Šos vārdus kādu dienu 
arīdzan es ņēmu mutē, 

kaut gan esmu tajos gados, kad ar tik 
vieglprātīgiem izteicieniem nemētājas 
un ar nāvi nespēlējas. Un tomēr, sest-
dienā, 9. jūlijā, pieredzēto vērtējot, 
šos vārdus lietoju.

Lieta tā, ka mans vārdabrālis, 
scenogrāfa Arvīda Spertāla un kos-
tīmu mākslinieces Margas Spertāles 
mazdēls Māris Binders todien paņē-
ma mani līdz uz Rundāli, kur notika 
Senās mūzikas festivāla noslēguma 
koncerts ar Sinfoniettas Rīga piedalī-
šanos, atskaņojot tik populāros Vival-
di Gadalaikus un arīdzan citus baroka 
laika skaņdarbus.

Diena bija izdevusies lieliska – 
saule visu pēcpusdienu un novakara 
stundas aplaimoja mūs, izgaismojot 
rožu pārpilnībā palojošo krāšņo fran-
ču dārzu. Tas likās tik nereāls, nu īsta 
pasaka! Vēl burvīgā mūzika, kas pie-
skandēja dvēseli ar garīgu pilnību, aiz-
nesa vairākus gadsimtus senā pagātnē 
ar dāmām krinolīnos, kungiem tikpat 
krāšņos tērpos, iedēstot cerību, ka tā ir 
bijis un būs mūžīgi mūžos. Klausītāju 
bija milzum daudz – tuvu pie trim tūk-
stošiem. Vai patiesi tik daudz klasiskās 
mūzikas cienītāju saradās tālajā Run-
dālē, kur var nokļūt vienīgi ar perso-
nīgo transportu. Pie tam, todien visās 
malās piedāvāja daždažādas izklaides 
visām gaumēm, pat netālajā Bauskā.

Brīvākā brīdī pirms koncerta ar 
Māri aizbraucām apskatīt Mežotnes 
baznīcu, ko vēl gadus piecus atpakaļ 
biju redzējis drupu veidā un kas nesen 
brīnumainā kārtā atdzimusi – tikai 
2021. gada februārī tā atguva stalto 

torņa smaili, kas tagad lepni slejas pāri 
Lielupes rāmajam plūdumam. Mežot-
nes baznīcas atjaunotne atgādināja, ka 
reiz bija karš, kas pamatīgi izpostīja 
Latviju, tās kultūru, ko arī pēc tam vēl 
pamatīgāk tālāk palīdzēja graut komu-
nistu okupācija.

Tobrīd Rundālē par kara un komu-
nistu režīma postījumiem atgādināja 
arī Rietumukrainas tēlnieka Johana 
Georga Pinzela (ap 1720?-1761?) un 
citu baroka laika meistaru koktēlnie-
cības izstāde.

Visiem labi zināma komunistu 
attieksme pret baznīcu, tādēļ arīdzan 
Rietumukrainā katoļu baznīcas pēc 
kara tika demolētas, pārvērstas par no-
liktavām vai pavisam nolīdzinātas līdz 
ar zemi. Ļvivas Nacionālā mākslas 
galerijas darbinieki 20. gs. 60. – 70.
gados, tāpat kā to darīja Imants Lanc-
manis un citi rundālieši Latvijā, rīkoja 
ekspedīcijas, lai savāktu vēl neiznīci-
nāto. Neilgi pirms Ukrainas kara sā-
kuma galerija bija sarīkojusi ukraiņu 
baroka laika koktēlniecības izstādi 

Dižkunigaitijas valdnieku pilī Viļņā, 
Lietuvā. Apzinoties potenciālos drau-
dus, pārvedot izstādes eksponātus at-
pakaļ uz Ļvivu, Rundāles pils ierosi-
nāja izstādi pārvest uz Latviju un uz 
laiku to parādīt mūsu valsts iedzīvotā-
jiem un ārzemju viesiem.

Kā uzzinām no izstādes anotāci-
jas, ziņas par šo pēdējo lielāko baroka 
laika meistaru Johanu Georgu Pinzelu 
ir ļoti skopas. Baznīcas grāmatās nav 
atrasts ne dzimšanas, ne miršanas da-
tums, ne arī vieta, tik pāris ieraksti par 
divu dēlu kristīšanu. Arhīvu materiāli 
vēsta, ka koktēlnieks strādājis gan 
Ļvivā, gan Ternopiļā, gan Ivanofran-
kivskā (līdz 1752. gadam Staņislavi-
vā). Skulptūras atklāj, cik izcils formas 
meistars viņš bijis, kurš atdzīvināja 
koku, piešķirot tam iekšēju dzīvību. 
Ne tikai to, bet arī kaislību. Tēlnieks 
tāpat lieliski mācējis atveidot cilvēka 
anatomiju. Viņš reliģisko ekstāzi pa-
stiprināja ar tērpu kustību attēlojumu 

Māra Branča skatījums
Rundāle

Franču dārzs Rundālē.
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J.G. Pinzels. „Sāpju Dievmāte“. Ap 1758.
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23. augustā plkst. 20.00 klausī-
tājiem būs iespēja piedzīvot Lūcijas 
Garūtas un Andreja Eglīša vēsturiskās 
kantātes Dievs, Tava zeme deg atskaņo-
jumu, šajā dienā pieminot staļinisma un 
nacisma upurus. Koncertā piedalīsies 
ērģelnieks Aigars Reinis, baritons Ri-
hards Mačanovskis, tenors Viesturs 
Jansons, Jauniešu koris BALSIS, māks-
linieciskais vadītājs Ints Teterovskis 
un diriģente Kamila Siliņa. Koncerts 
notiks Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur 
noticis arī kantātes vēsturiskais pirmat-
skaņojums 1944. gada 15. martā.

Kantāte, ko tā laika prese dēvēja – 
Latviešu lūgšana Dievam, arī Latviešu 
lūgšana, pirmo reizi tika atskaņota teju 
pirms 80 gadiem un ieguva klausītāju 
un kritikas atzinību, lai gan pēdējie ne-
iztika bez aizrādījumiem. Tolaik jaunās 
paaudzes latviešu mūzikas pārstāve 
Lūcija Garūta Andreja Eglīša tekstu 
ietvēra kora skaņās (pirmatskaņojumā 
Reitera koris), divās solo balsīs – teno-
ram un baritonam, ko pirmatskaņoju-
mā dziedāja Mariss Vētra un Ādolfs 
Kaktiņš, pavadot ērģelēm, kuras 

15. martā Lūcijai Garūtai nācās spēlēt 
pašai, jo Alfrēds Kalniņš pēkšņi sasli-
ma. Pēc pirmatskaņojuma, kas vēsta 
par latviešu pārdzīvojumiem nopietnā 
vēstures brīdī, kantāte atskaņota vairā-
kos dievnamos, sniedzot klausītājiem 
patiesu un nemākslotu līdzpārdzīvoju-
mu. Dvēseliskums un ideālisms kantā-
tē pasvītro lūdzēju tautas vienprātību 
un pārliecināto stāju. Iespējams, tādēļ 
tā kļūst par vienu no svarīgākajiem dar-
biem latviešu mūzikā arī šodien.

„Atcerēsimies pirmuzveduma dienu. 
Toreiz pulcējušies pārpilnā baznīcā, nes-
dami sevī kādu smeldzi, mēs bijībā pū-
lējāmies pacelt acis 
uz to, kas neizdibi-
nāms, bet augstāks 
un labāks par vi-
siem. Toreiz mums 
līdz ar dziesmu 
skaņām galvas pa-
cēlās un nolaidās, 
pirksti sakrustojas 
lūgšanā un daudzas 
mutes klusi, klusi 
čukstēja svētvār-
dus līdzi. Lai mūsu 
mūziķi piedod, ja 
viņus tobrīd it kā 
piemirsām. Mēs 
laikam gan negrie-
zām vērību ne uz 
Vētras balss dzidro, 
sirsnīgo plūsmu, ne 
Kaktiņa samtaino 
vīrišķību, ne uz viņu 
abu smalkjūtīga-
jiem tulkojumiem. 
Nepamanījām arī 
T. Reitera kvēles, 
ne viņa kora paci-
lāto spēku, ne gaišo 
apgaroto vieglu-
mu. Visi viņi, arī 
pati meistare un 
dzejnieks bija tikai 
mūsu pārstāvji, kas 
izteica mūsu domas. 
Viņi bija it kā mēs 
paši.“ – Edmunds 

Šmits. Baznīcas Ziņas, Nr.22 (21.05.1944)
Koncerts ir daļa no Rīgas drosmes 

un prieka vasaras kultūras programmas 
un tiek īstenots ar Rīgas pašvaldības 
finansējumu. Plašāk ar kultūras 
pasākumiem var iepazīties tīmekļvietnē: 
https://vasara.riga.lv/ un Facebook lapā 
Rīgā notiek.

Ieeja bez maksas.

Papildus ziņa
5. un 6. septembrī Jauniešu koris 

BALSIS uzņem jaunos dalībniekus. 
Pieteikties: www.balsis.lv

Jauniešu koris BALSIS

Jauniešu koris BALSIS aicina uz
piemiņas koncertu Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā

Jauniešu koris BALSIS Mežaparkā.
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„Labdien mani mīļie, labie, baltie,” 
tā Zasas 3x3 saieta atklāšanā teica tā va-
dītāja Ilze Cekule. Plecu pie pleca viņai 
stāvēja visa ģimene – vīrs Lauris un bēr-
ni – Ako Kārlis, Lote un Elza Hermīne.

Par saieta ieviržu vadītājiem bija 
izvēlēti daudz vietējo ļaužu. Virvju teh-
niku bērniem vadīja Toms Dadeika un 
Anete Zavadska. Vispirms bērni iemā-
cījās siet mezglus un tad jau rāpās aug-
stu ozola zaros. Pieaugušajiem ievirzi 
Mans baltais zirgs turpat barona zirgu 
staļļos vadīja Anna Tēta. No šīs ievirzes 
vairākas dalībnieces atgriezās īpaši aiz-
kustinātas, bet nedēļas beigās – pat asa-
ru pilnām acīm, jo katra saņēma īpašu 
dāvanu: zirgam, ko katra bija iemīļojusi, 
bija jānogriež gabaliņš krēpju vai astes 
saru, jāsapin bizītē un jāsaglabā piemi-
ņai. Atzīta un aizraujoša bija arī ievirze 
Gadskārtu un godu ēdieni pie Initas Lā-
ces; tur gan sēja sieru, gan cepa rudzu 
maizi un gatavoja citus ēdienus. Tradi-
cionālajā dziedāšanā pie Ivetas Tāles 
meitas sadziedājās tā, ka sēliski skanēja 
gan Zasas parkā, gan saieta noslēguma 
koncertā, savukārt Andas un Ieva Sva-
rānes ievirzē Baltā keramika dalībnieki 
izgatavoja baltā māla traukus, kas pēc 
tam gozējās noslēguma izstādē. Tikpat 
aizraujoša bija arī aknīstiešu Santas un 
Ričarda Šmitu vadītā ievirze Balta lai-
va slīd un ekskursijas pie vietējiem ļau-
dīm Jāņa Dzimtā gādībā.

Ievirzes deva plašas iespējas visu 
vecumu dalībniekiem ar dažādām 
gaumēm.

Daudz prieka sagādāja arī visas pā-
rējās ievirzes. Brīnišķīgu teātra izrādi 
iestudēja Pēteris Reiters, izstāstīdams 
stāstu par Sniegbaltu un septiņām rūķī-
tēm, ļoti aizraujoši gāja ievirzē Ceļojums 
ēterisko eļļu pasaulē pie Ievas Mauri-
ņas; ik pa brīdim kaut kas jauki smaržo-
ja. Vilku mācībā Jura Tomašūna vadī-
bā mazie vilcēni atkal nakšņoja mežā un 
agrā rītā atgriezās miegaini, bet sveiki 
un veseli. Dalībnieki pulcējās arī Ģi-
meņu seminārā pie Līgas Rupertes un 
Māras Tupeses, kas pirmoreiz klātie-
nes saietā notika attālināti. Ar Agritas 
Krieviņas-Siliņas padomu tapa senie 
ādas apavi, bet Laura Cekula sētā – bal-
talus, un turpat tika nogaršoti buļļa pau-

ti. Visus nenosaukt, bet katrs dalībnieks 
noteikti kaut ko ieguva – iemācījās vai 
saprata. Vakarpusē notika sadziedāša-
nās pie Julgī un Lelū Staltēm, Baltajos 
prātos viktorīnas vadīja Biruta Elīza 
Kirmuška, bet brīnišķīgās pastaigās pa 
Zasas muižas parku veda Endija Urbā-
ne. Ak, lai nu piepildās viss, ko iedomā-
jāmies, pirmoreiz ejot pāri daudzajiem 
tiltiņiem – būs mums gan mīlestība, gan 
rotas un mašīnas.

Ekskursiju dienā – veseli pieci ba-
gātīgi maršruti ar vakariņām galapun-
ktā. Iespaidu bija daudz: kāds ar laivām 
pa Dienvidsusēju brauca, kāds 28 m 
augstajā tornī Taborkalna virsotnē uz-
kāpa, kāds mācījās ozolzīļu kafeju ga-
tavot, kāds satika zāļu sievu, kāds – la-
mas, kāds iekāpa stilizētā gaisa balonā.

Brīvais mikrofons tik mazam saietam 
bija spožs: bija gan dziesmas, gan dejas, 
gan muzikāli priekšnesumi. Īpaši pārstei-
dza Baltā darba grupa, kas uz skatuves 
kāpa rāmi kā balti jēriņi, bet tad metās 
trakulīgā dejā Es nevaru būt balts, jo tas 
nav iespējams. Stilīgs priekšnesums iz-
devās arī Princesēm, kas dejoja kartona 
ģitāras pavadījumā, bet saieta stilizētais 
vīru koris diriģenta Jura Tomašūna va-
dībā veltīja dziesmu Ukrainai.

Saietā pulcējās vairāk nekā 200 da-
lībnieku no Latvijas, Krievijas, ASV, 
Dānijas, Austrijas, Īrijas un Zviedrijas.

Saietā sākotnēji nebija iecerēts, bet 
notika Jāņa Cepļa rīkots zolītes tur-
nīrs, kurā pirmo vietu ieguva gandrīz 
puse spēlētāju, tomēr labākie no labā-
kajiem izrādījās Ričards Šmits, Katrī-
na Johansson un Jānis Rimicāns.

Balti balta izdevās Sēlijas baltā 
nakts, kurā kā ieejas biļete kalpoja bal-
tas pēdiņas – gājām pa krāsas paklāju. 
Sēļu gaumē dziedāja Ivetas Tāles vadī-
tā jaunākā sēļu tradicionālās dziedāša-
nas grupa Krāce, bet sēļu mēlē jestri ru-
nāja vietējā teicēja Maija Daina Paegle.

Daudzinājums notika Zasas parkā – 
izgājām uguns un ūdens vārtus un ru-
nājām par to, ko katram nozīmē baltais. 
Ēriks Zeps pateicās tumsai, jo tā viņam 
ļauj būt baltam, Lolitai Lūsei baltais 
saistās ar sirdsmieru par to, kas paliek 
aiz viņas, Līga Meņģelsone, uzvelkot 
baltu kreklu, sajūtas kopā ar saviem 
senčiem, bet Pēteris Reiters aicināja 
katram glabāt savus baltākos mirkļus. 
Ugunij ziedojot celaini, baltu sieru, 
melnu maizi un pļavas ziedu vākumiņu, 
saieta vadītājiem nodziedājām Daudz 
baltu dieniņu un, baltos dūmos muti no-
mazgājuši, paši jutāmies baltāki.

Diemžēl saietu ietekmēja arī ko-
vida klātbūtne. Visi saieta dalībnieki 
divreiz veica kovida testus – saieta 
pirmajā dienā, kas bija svētdienā, un 
ceturtdienā. Slimība bija nejauka: sa-
slimšanas dēļ nācās doties mājās vai-
rākiem saieta dalībniekiem.

Zasas 3x3 saiets notika no 24. līdz 

Baltas domas, vārdi un darbi Zasā
3x3 saiets Jēkabpils novadā

31. jūlijam Jēkabpils novada Zasā. 
Saietam noslēdzoties un dodoties mā-
jās, katrs saņēmām ceļamaizi – gardas 
baltmaizes klaipu.

Saieta Darba grupā strādāja Ce-
kuļu, Bogustovu un Sidoroviču ģi-
menes, Juris Tomašūns, Astra Aud-
ra Dāboliņa un Lauma Treimane, 
un saietu atbalstīja Jēkabpils novada 
dome, Latvijas Kultūras ministrija, 
SIA Kanclers, SIA Akanti un Pasaules 
brīvo latviešu apvienība.

Lolita Lūse,
Zasas saieta avīzes Cukurgrauds 

redaktore
Laikrakstam „Latvietis“

Izstāde.
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Noslēguma koncerts.
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Ceļa maize dalībniekiem.
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Ceļa vārdi.
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Satikšanās. Mīļi smaidi. Prieka 
asaras. Atvērtas sirdis. Kopā būšana. 
Līdzdarbošanās. Koši svētki.

Tā, pavisam īsi, varētu raksturot 
Mālpils 3x3. Pēc divu gadu piespiedu 
pauzes no 10. līdz 17. jūlijam Sigul-
das novada Mālpilī notika jau 60-tais 
3x3 saiets Latvijā. Klātienē, aci pret 
aci satiekoties 211 dalībniekiem gal-
venokārt no Latvijas, pa kādam arī no 
ASV, Lietuvas, Grieķijas, Zviedrijas, 
Luksemburgas un Horvātijas.

Šo saietu caurstrāvoja neviltots 
prieks par tikšanos, košums, krāsainība 
un dzirksteļojoša svētku noskaņa ikvie-
nā pasākumā. Gan jau tradicionālajās 
ievirzēs, gan iepazīšanās vakara pik-
nikā pie lielā ozola, gan sporta spēlēs, 
gan ekskursijās pa Siguldu un novadu, 
gan Brīvajā mikrofonā, gan noslēguma 
vakarā, gan katru dienu galda un vakara 
dziesmās, visiem tiekoties vienkopus. 
Kopā. Arī tā varētu raksturot šo nedēļu. 
Gan saieta vadītāji Baiba un Rolands 
Auziņi kopā ar savām trim meitām. 
Gan viņu palīgi darba grupā, gan visi 
vadītāji ar savu ieviržu dalībniekiem, 
gan Mālpils vidusskolas un bijušā teh-
nikuma darbinieki. Visi kopā mēs nedē-
ļu baudījām satikšanās un kopā darbo-
šanās prieku. Tikai tad, kad ir veselīgas 
gan saknes, gan stumbrs, tad var zaļot 
kupli zari un lapas, tad var plaukt koši 
ziedi un nobriest bagāta raža. Šī saieta 
tēmā bija KOKS un arī to spēcīgā klāt-
būtne bija jūtama ik solī. Gan sakoptajā 
vidē Mālpils parka un skolas tuvumā, 
gan ieviržu izvēlē un tajās aktualizēta-

jās tēmās. Par zaļu 
pat vēl zaļāks, Vil-
ku mācība, Koka 
taures, Meža pēt-
nieki, Koka darbi, 
Mūsu spēka avoti, 
Latviskie rituāli, 
Zaļa daba, Lapu 
nospiedumu batika, 
Koka spēles, Skaņu 
peldes, Koks dabā, 
vidē un praktiskajā 
pielietojumā – tie 
vēl nebūt nav visi 
ieviržu nosaukumi. 
Bet ne jau nosau-
kums nosaka, kas 
šajās nodarbībās 
notika. Tā bija ne-
viltota un nesavtī-
ga ieviržu vadītāju 
dalīšanās ar savām 
zināšanām, kopīgas darbošanās nedēļas 
garumā, kas deva gandarījuma prieku 
visiem – gan vadītājiem, gan ikkatram 
dalībniekam. Jo prieks rodas no kopīgās 
mijiedarbošanās, no vienotām domām 
un cerīga skata nākotnē. Katru rītu ar 
interesi sekojām TV apskatam par ie-
priekšējā dienā notikušo un vienojā-
mies kopīgā dziesmā dienas noskaņai. 
Savukārt pirms vakariņām kopā šķirs-
tījām un iedziļinājāmies avīzes Zarai-
nis lappusēs. Tie tagad glabājas arī 3x3 
mājas lapā, Mālpils 3x3 sadaļā. Turpat 

arī ir ziņu izlaidumi. Lasi un skaties!
Šajā saietā ļoti spēcīgi varēja izjust 

paaudžu savstarpējo saikni un mijiedar-
bību. Un ne velti, jo kopā bija 9 ģimenes, 
kuras saietā tika pārstāvētas 3 paaudzēs. 
Tāpat ļoti jūtama visa saieta norisēs bija 
darba grupas jauniešu palīdzīgā roka un 
klātbūtne. Tā vērtība, ka paaudzes kopā 
darām un degam par kopīgu ideju, do-
dam, viens otru papildinot un bagātinot, 
rada neizmērojama prieka un gandarī-
juma sajūtu. Un šī sadarbība ir tik cerīga 
un pacilājoša! Apziņa, ka dzīve notiek 
tad, ja Tu tajā piedalies! Tā ir kā auglīga 
sēkla, kuru sējām katrs sevī šajā kopā 
pavadītajā, bagātajā nedēļā.

Cerība. Latvietība. Domu bagātī-
ba. Sadarbība. Dzīvesprieks. Lepnums 
par jauno paaudzi. Tās ir galvenās vēr-
tības, kas paliks un nesīs uz priekšu 
pēc šīs jaudīgās nedēļas Mālpils 3x3. 
Atkal tiekoties jau citā gadā, citā vietā 
varēsim viens otram ieskatīties acīs, 
uzsmaidīt, apkampties un teikt: Tu arī 
biji Mālpilī, atceries, kā tur toreiz...

Uz tikšanos citā gadā, citā vietā, 
citā 3x3!

Ieva Treimane
Laikrakstam „Latvietis“

Satikšanās Mālpils 3x3 saietā
„Koks“

Auziņu ģimene: Rolands, Baiba, meitas – Madara, Dārta, Elīza. R. Auziņš stās-
ta: „Mūsu pirmais saiets bija 2006. gadā. Esam bijuši gan dalībnieki, gan vadī-
juši ievirzes 12 saietos. Šogad Mālpilī bija mūsu pirmais saiets, kuru vadījām.“

Daudzinājums ir saieta kulminācija, kuram īpaši gatavojas 
vadītāji un dalībnieki. Daudzinājums ir apzināšanās par to, 
kas un kur mēs esam. Attēlā saieta vadītāji ziedo maizi ugunij.

 

Katra diena saietā tiek noslēgta ar kopīgi izdziedātu vakara dziesmu.
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ša, es liku saviem audzēkņiem sūtīt jau 
gatavus skaņas un video ierakstus. Stu-
denti, kas nelabprāt sevi ierakstīja un 
klausījās, bija šādā veidā pandēmijas 
iespaidā spiesti sevi objektīvi noklau-
sīties. Tas daudziem nāca ļoti par labu.

Tagad, kad pandēmija jau pāriet 
uz endēmiju, priecājos, ka atkal no-
tiek koncerti. Pandēmijas laikā biju 
izbadējusies pēc īstās, dzīvās mūzikas, 
muzicējot kopā ar citiem. Priecājos, 
ka pavisam drīz dažus darbus varēšu 
spēlēt Melburnas latviešiem kopā ar 
Konrādu Olševski (Konrad Olszews-
ki) 27. augustā. Priecājos arī uz kon-
certiem ar Australian World Orchestra 
Zubin Mehta vadībā 31. augustā 
Melburnā un 2. septembrī – Sidnejā. 
Ļoti priecājos arī spēlēt kamermūziku 
Sydney Recital Hall 7. septembrī, kla-
vieru kvarteta sastāvā ar Katiju Selbi-
ju (Kathy Selby), Daniel Dodds un 
Dzonatanu Blīksu (Jonathan Blekes), 
Lunch Hour concert 13os.

Pēc visiem koncertiem, altvijole 
varēs atpūsties skapī pie maniem ve-
cākiem, un es došos ar dzīvesbiedru 

Bernhardu staigāt Kakadu Nacionāla-
jā parkā. Tas dos inspirāciju turpmākai 
spēlei!

Andras stāstījumu pierakstīja
Ilze Nāgela.

Andra Dārziņa Melburnas 
Latvieši namā

S!K!K!M! Literārā 
pēcpusdiena – atklāts 
sarīkojums Prof. Andra 
Dārziņa, altiste Muzi-
kāls stāstījums sestdien, 
27. augustā, plkst. 

16.00, Melburnas Latviešu nama Hugo 
Misiņa zālē. Goda viese Prof. Andra 
Dārziņa, Akadēmiskās vienības AT-
ĀLS locekle, savu muzikālo stāstīju-
mu papildinās ar mūzikas spēli.

Muzikālā ceļojuma izskaņā viesi ai-
cināti pakavēties pie šampānieša glāzes 
un uzkodām blakus kafejnīcas telpā.

Andra Dārziņa, altiste un altu spē-
les pedagoģe, dzimusi un uzaugusi 
Adelaidē. Deviņu gadu vecumā sāka 
mācīties altu. Apmeklēja Mūzikas vi-
dusskolu (Brighton High Special Mu-
sic School). Pēc bakalaura grāda iegū-
šanas Adelaides Universitātē, Andra 
turpināja studijas Berlīnes Mūzikas 

augstskolā. Ieguvusi vairākas starp-
tautiskas mūzikas balvas un plaši kon-
certējusi Eiropā, Japānā, ASV, Dienvi-
damerikā un Austrālijā.

Izdevusi vairākus ierakstus, ar īpa-
šu uzsvaru popularizējot latviešu kom-
ponistu skaņdarbus. Kopš 1998. gada 
strādājusi par docenti un profesori 
mūzikas augstskolās Vācijā, bet kopš 
2004. gada ir galvenā alta spēles pro-
fesore Štutgartes Mūzikas augstskolā.

Par saviem nopelniem popularizē-
jot latviešu mūziku, 2019. gadā Andra 
saņēmusi Latvijas valsts apbalvojumu – 
iecelta par Atzinības krusta kavalieri.

Andra viesojas Austrālijā, lai uz-
stātos ar Australian World Orchestra 
diriģenta Zubin Mehta vadībā. Mel-
burnā koncerts notiks 2022. gada 
31. augustā plkst. 19.30, Hamer Hall. 
Biļetes var iegādāties: https://www.
australianworldorchestra.com.au

Nepalaidiet garām šo unikālo iespē-
ju tikties ar Andru „mājīgā” vidē! Mīļi 
gaidīsim tautiešus kuplā skaitā – ne tikai 
S!K!K!M! locekles ar ģimenēm un drau-
giem, bet ikvienu mūzikas cienītāju!

Anita Andersone,
S!K!K!M! prezidija vārdā
Laikrakstam „Latvietis“

un pārdzīvojumus pastiprināja tērpa 
kroku lauzumi. Emocionālo iespaidus 
akcentēja apzeltījumi un krāsojumi.

Blakus Pinzelam strādāja arīdzan 
citi koktēlnieki, kuri tāpat radīja neaiz-

mirstamus tēlus. Kaut arī atvestas tikai 
20 skulptūras, taču tās apliecina, cik 
izcili baroka laika mākslinieki Ukrai-
nā radīja joprojām saviļņojošus darbus, 
kādu nekur citur visā Eiropā nesastapt.

Izstāde atgādina arīdzan par ko-
munistu varas mērķi iznīcināt tautu 
nacionālo identitāti un nacionālo kul-

tūru, likt aizmirst pagātni, t. i, saknes, 
no kā izaudzis tautas dzīvības koks – 
radīt cilvēkus bez sejas, bez pagātnes, 
bez raksturīgāk iezīmēm, kaut ko lī-
dzīgu robotiem vai monstriem.

Māris Brancis
Rundāle, 9. jūlijs

Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Intervija – Andra Dārziņa
Turpinājums no 3. lpp.

„Mīļš vārds“
Austrālijas un Jaunzēlandes skolotāju konference

Padoms nekad nepalīdz, 
mīļš vārds – vienmēr.

(Rainis)
Austrālijā tuvojas 

pavasaris, kad skolotāji 
katru gadu sarosījās un 

pulcējās kādā no Austrālijas pilsētām 
uz ikgadējo konferenci, ko rīko LAAJ 
Izglītības nozare. Pēdējos gados tās 
izpalika, un mēs bijām spiesti konfe-
rencēties Zoom vidē. Tas laiks nu ir 
aiz muguras, un šogad mēs varam iz-
ziņot (Piesitam trīs reizes pie koka!), 
ka konference notiks no 23. – 25. sep-
tembrim Dienvidaustrālijā. Beidzot, 
pēc pārdzīvotajiem Kovid gadiem, 
varēsim satikties klātienē mūsu bur-
vīgajos Dzintaros. Vieniem tā būs 
atgriešanās jaunības dienu Vasaras 
vidusskolas gaisotnē, citi tos redzēs 
pirmo reizi, bet Dzintari nevienu neat-
stāj vienaldzīgu. Te ir mūsu latviskās 
izglītības dvēsele. Mūsu dziļās saknes 
ir 3x3 saimē, Tērvetes bērnu nometnē, 
Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā, 
Austrālijas un Jaunzēlandes pilsētās, 
kur mācību gada laikā skolas, spēļu 

grupas, bērnudārzi, vidusskolēni un 
pieaugušie katru nedēļu pulcējas un 
mācās latviešu valodu, mācās par Lat-
viju un apgūst dziesmas un dejas.

Skolotāja darbs ir grūts un atbil-
dīgs un pēdējos divos gados tas ir bi-
jis īpaši sarežģīts. Latviešu diasporas 
skolotāji visā pasaulē ziņo, ka daudzas 
skolas ir apsīkušas, pagurušas, dažas 
pat nav izturējušas un ir izjukušas. Pa-
rasti skolotāju konferencei bija kāda ar 
latviešu valodu vai pedagoģiju saistīta 
tēma, bet mūsu šīgada mērķis ir vai-
rāk padomāt pašiem par sevi, atgūt 
spēkus un iedvesmu, iepūst otro elpu 
mūsu skolās un skolotājos. Kā to izda-
rīt – cita ceļa nav kā savilkt kopā savu 
skolu saimi, sapurināties un turpināt 
strādāt.

Skolas saime ir galvenais atbalsts 
skolotājiem, bet ir vēl viena saime, 
kurā var smelties atbalstu un uzmun-
drinājumu – tie ir skolotāji citās sko-
lās. Es ceru, ka skolotājiem, satiekoties 
klātienē, izveidosies ciešākas saites un 
tās nostiprināsies nākamajā mācību 
gadā un kļūs par vēl vienu atbalsta tīk-

lu un atspēriena punktu.
Konferences programma patreiz 

tiek veidota, bet varu pavēstīt, ka kon-
ferencē būs 3 skolotājas no Jaunzēlan-
des Baltā Mākoņa skolas. Jaunzēlandē 
skolas nav bijušas aktīvas jau daudzus 
gadus, un šogad jaunā Oklendas skola 
ir kļuvusi par latviskās izglītības cen-
tru un cerību. Skolas paspārnē darbo-
jas arī bibliotēka, un skolotājām ļoti 
interesē Austrālijas skolu bibliotēku 
darbs.

Ja jūs gribat piedalīties konferen-
cē, lūdzu piesakieties šeit līdz 1. sep-
tembrim:
https://forms.gle/A6LzS7tGQLnRzJqY8

Konferenci atbalsta Latviskās Izglī-
tības Veicināšanas Kooperatīvā Sabied-
rība Dzintari ar naktsmājām. Citas kon-
ferences izmaksas, viesu un dalībnieku 
daļēju ceļa naudu līdzfinansē Latviešu 
valodas aģentūra no Izglītības un zi-
nātnes ministrijas budžeta programmas 
Valsts valodas politika un pārvalde.

Iveta Leitase,
LAAJ Izglītības nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“
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Pēc garākas slimības uz mūžu aiz-
vēra acis viens no rosīgākiem latviešiem 
Pertā Viktors Mazalevskis. Viktors 
bija dzimis 1932.g. Latvijā, Dagdas pag. 
Krāslavas apriņķī. Viņam bija divi brāļi 
un viena māsa (Jānis, Pēteris un Janī-
na). Tāpat kā mēs bēgļi, arī Mazalevsku 
ģimene 1944. g. gadā, glābdamies no 
komunisma terora, devās bēgļu gaitās 
un nonāca Vircburgas bēgļu nometnē 
Vācijā. 1949. g. visa ģimene pieteicās 
izceļot uz Austrāliju un ar kuģi Goya 
nonāca Austrālijas krastā, Fremantlē.

Tāpat kā liela daļa latviešu jaunie-
šu, arī Viktors iesāka darbu Ford auto 
kompānijas, Ziemeļu Fremantles fabri-
kā. Šeit, Viktors būdams jauns un spē-
ka gados, iesāka nodarboties ar sportu, 
iestājoties citu jauniešu komandā un 
spēlēja basketbolu. Vēlāk Viktors spē-
lēja arī biljardu un novusu DV klubā. 
Forda fabrikā viņš drīz apguva auto 
krāsotāja māku tik labi, ka jau varēja 
arī uzsākt pats savu auto krāsošanas 
darbnīcu. Mēs, Pertas latvieši, to drīz 
iepazinām, kad mums gadījās vaja-
dzības mūsu auto krāsas pielabošanai. 
Viktors jo sevišķi bija pazīstams ar ļoti 
labo krāsas jaukšanu un otras krāsas 
pielīdzināšanu.

1958.g. Viktors devās laulībā ar 
jauku austrāliešu meiteni Valēriju 
Thomasu, ar kuru viņi audzināja divus 
dēlus un vienu meitu un vēlāk arī pie-
nāca mazbērni. Cik liela ģimene bija 

Viktors Mazalevskis mūžībā
1932. g. 14. jūlijs – 2022. g. 2. augusts

Sanākuši gan draugi, gan bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu pulks.
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No kreisās: Andris Vārpiņš, Viktors Mazalevskis un Ilmārs 
Rudaks pie cūkas cepeša griešanas.
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pienākusi, mēs redzējām, kad atzīmē-
jām Viktora 90. gadadienu.

Kā jau teicu, Viktors bija viens 
no čaklākajiem Pertas latviešu kopie-
nas ļaudīm. Viņš bija pildījis vairākus 
amatus Pertas Latviešu katoļu biedrī-
bas valdē, jau no biedrības dibināšanas 
līdz tās likvidācijai, kad biedru skaits 
bija jau sarūcis pavisam mazs; tātad, 
visu Pertas Katoļu biedrības pastāvības 
laiku. Lai katoļu biedrībai rastu darbī-
bas ienākumus, Viktors iesāka pirkt un 
uz iesma cept veselu cūku, pie kuras 
cepeša tad tauta sanāca mieloties, par 
to samaksāt un pavadīt jauku, priecīgu 
vakaru latviešu pulkā cūku bērēs.

Pēc Katoļu biedrības likvidācijas, 
cūku bēres turpinājās Latviešu Cen-
tra ienākumu vajadzībām un tapa par 
vienu no populārākiem Pertas latviešu 
gadskārtējiem sarīkojumiem.

1953.g. Viktors iestājās DV organi-
zācijā un ilgus gadus bija viens DV di-
rektors Latviešu Centrā. Nemaz nemē-
ģināšu minēt, cik gadus viņš bija arī 
mūsu Centra saimnieks un DV kluba 
un bāra pārzinis, un tai laikā tātad arī 
DV valdē. Par viņa ilggadējo darbu DV 
mērķu sekmēšanā 
DV Centrālā valde 
Viktoru 2003. g. 
apbalvoja ar DV 
augstāko atzinī-
bu – krūšu nozīmi 
Zeltā.

Nepietika ar 
to, ka viņš nu gan-
drīz visu savu lai-
ku pavadīja Pertas 
latviešu kopienas 
darbos, Viktors 
daudzus gadus bija 
arī ļoti aktīvs Aus-
trāliešu brīvmūr-
nieku organizāci-
jas biedrs.

Tāpat, kā jau 
mums visiem, gadi 
sāk spiest muguru 
un visu nastu vairs 

nevar panest, jo veselība jūt, ka nasta 
nu ir par smagu. Tā Viktora veselība 
arī sāka stipri klibot un bija labu laiku 
jāpavada gan slimnīcā, gan jāveseļo-
jas arī mājās. Tomēr vienam pa māju 
dzīvot nebija visai droši, un beidzot 
Viktors iegāja vecāku ļaužu mītnē, 
kur sāka justies itin labāk. Tā viņa 
ģimene nolēma viņam sarīkot 90. ga-
dadienas svinības gan ģimenei, gan 
draugiem, viņam jau labi pazīstamajā 
DV klubā, Latviešu Centrā. Bija sanā-
kuši gan draugi, gan bērnu, mazbērnu 
un mazmazbērnu pulks, kur jauniešu 
klātbūtne Viktoram ļāva atkal justies 
jaunākam un možākam.

Par neiedomājamu pārsteigumu 
mums visiem, pēc divām nedēļām, sa-
ņēmām ziņu, ka Viktors ir pēkšņi aiz-
saukts tur augšā aiz zvaigznēm.

Viktora Mazalevska aiziešana mū-
žībā Pertas latviešu saimē atstās lielu, 
grūti aizpildāmu robu. Paldies, Viktor, 
par Tavu lielo uzupurēšanos Latvijas 
un latviešu labā. Par to Tev pertieši 
būs vienmēr pateicīgi.

Dusi saldi Dieva mierā!
Jānis Purvinskis

Viktors Mazalevskis
14.07.1932. – 2.08.2022.
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tūras saknes un piederību.
Latgales Māra mums nāk pretī tau-

tastērpā, viņas labajā rokā ir pacelts 
krusts, bet zem kājām ir samīta čūs-
ka – nebrīvības un verdzības važas.

Latgales Māras tēlā ir vienlīdz klāt-
esoša gan latviskā, gan kristīgā tradīcija.

III
Caur šo skaisto tēlu mēs varam 

nolasīt Satversmes Ievadā teikto, ka 
mūsu identitāti Eiropas kultūrtelpā 
veido gan latviskās un lībiskās tradīci-
jas, gan latviskā dzīvesziņa un latviešu 
valoda, gan arī eiropeiskā piederība, 
vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības.

Tātad mūsu identitātei ir gan na-
cionālās, latviskās saknes, gan ei-
ropeiskās saknes, kur būtisks elements 
ir kristīgās vērtības. Jo īpaši spēcīgi 
mēs to varam izjust šeit, Latgalē.

Kristīgo vērtību klātbūtne ir rakstu-
rīga visai Eiropas kultūrtelpai. Mēs ne-
drīkstam to aizmirst, lai cik tāla mums 
arī dažkārt nešķistu reliģija vai baznīca.

IV
Dāmas un kungi! Latvijas cilvēki!
Jūs esat pulcējušies šeit, Aglonas ba-

zilikas dārzā, un mūs vēro tiešraidē. Šeit 
ir klāt Latvijas katoļu baznīcas vadība 
un tās viesi, un jūsu svētkos piedalās arī 
Latvijas valsts augstākās amatpersonas.

Tādēļ es vēlētos teikt dažus vārdus 
par baznīcas un valsts attiecībām, par 
baznīcas lomu mūsu sabiedrībā.

Vācu tiesībfilozofs un Konstitucio-
nālās tiesas tiesnesis Ernsts Volfgangs 
Bekenfērde reiz ir teicis, ka „demokrātis-
ka, laicīga valsts Eiropā balstās uz vērtī-
bām, ko tā pati nespēj radīt un pamatot”.

Vērtības, kas uztur jēgpilnu demo-
krātisku sabiedrību, ir dziļi sakņotas Ei-
ropas kristīgajā un filozofiskajā tradīcijā. 
Bez kristīgajām vērtībām mūsu pamatos 
mūsdienu demokrātiska valsts un cil-
vēktiesību garantijas nebūtu iespējamas.

Šis kopējais vērtību pamats nosaka 
baznīcas un valsts savstarpējo attiecī-
bu ietvaru.

Satversmes 99. pants nosaka, ka 
baznīca ir šķirta no valsts. Šī šķirtība ap-
liecina mūsdienu demokrātiskas valsts 
laicīgo raksturu. Vienlaikus no šīs šķirtī-
bas izriet tajā pašā Satversmes pantā no-
teiktās cilvēka pamattiesības uz domas, 
apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību.

Šo Satversmes pantu nedrīkst primi-
tīvi saprast kā tādu, kas nosaka, ka valstij 
būtu jāignorē baznīca, ka valstij būtu jāig-
norē Civillikumā noteiktās astoņas Latvi-
jā tradicionālās konfesijas, ka valstij būtu 
jāizturas pret baznīcu kā pret jebkuru citu 
sabiedrisku organizāciju vai biedrību.

Lai arī Latvija kā laicīga valsts ir 
reliģiski neitrāla un garantē reliģijas 
brīvību, tā respektē sabiedrības vērtī-
bas, kas veido mūsu identitāti.

Bez noteiktām vērtībām nedz at-
sevišķs cilvēks, nedz sabiedrība un 
valsts kopumā nevar funkcionēt. Lat-

vijas pamatvērtības ir minētas Sat-
versmes Ievadā.

Doma, ka demokrātiska valsts 
vairs pati nevar radīt pamatvērtības vai 
vismaz tas būtu ļoti grūti, balstās faktā, 
ka plurālistiska sabiedrība – tāda, kāda 
tā ir mūsdienās – vairs nevar atsaukties 
uz kopīgu, pārlaicīgu patiesību.

Šodien sabiedrībā ir daudz, bieži 
savstarpēji karojošu patiesību. Taču 
vienlaikus svarīgi ir apzināties, ka tās 
vērtības, kas daudzos gadsimtos tika ra-
dītas kristīgās baznīcas garīgā monopo-
la apstākļos, šodien turpina kalpot lai-
cīgai, modernai, demokrātiskai valstij.

Tādēļ šis kristīgais mantojums ir vēr-
tīgs arī mūsdienu demokrātiskai valstij. 
Un tieši tas ir atzīts Satversme Ievadā.

V
No tā izriet, ka mūsdienu demo-

krātiskai valstij ir nevis jāignorē baz-
nīca, bet gan jāapietas saudzīgi ar tās 
gadsimtos uzkrāto mantojumu, ko 
baznīca šodien, modernajā laikmetā, 
joprojām uztur un attīsta.

Valsts un baznīca ir neatkarīgas 
viena no otras. Taču šī neatkarība ne-
nozīmē savstarpēju noslēgšanos. Tā 
nozīmē savstarpēju cieņu.

Viena no šīs savstarpējās cieņas 
izpausmēm ir valsts augstāko amat-
personu klātbūtne šajos svētkos šeit, 
Aglonā, tāpat kā baznīcas līdzdalība 
mūsu valsts svētkos.

Modernais laikmets kristiešiem 
uzdod grūtu jautājumu, kā salāgot kris-
tietības centrā esošo pārlaicīgo patiesī-
bu ar mūsdienu laicīgo dinamismu, ar 
vērtību relatīvismu, ar priekšstatu par 
atvērto, nezināmo nākotni. Šo svarīgo 
jautājumu apskata arī arhibīskapa Zbig-
ņeva Stankeviča nesen iznākusī grāma-
ta „Quo vadis, Rietumu pasaule?“.

Taču savā identitātē droša un spēcīga 
baznīca spēj dot atbildi uz šo jautājumu. 
Līdz ar to tā var dot mums to nozīmī-
go devumu, ko demokrātiska mūsdienu 
sabiedrība no tās sagaida, proti, savu 
redzējumu par mūsu kopējām vērtībām.

Tādēļ mūsdienīgas baznīcas pienā-
kums ir būt klātesošai sabiedrības dzī-

ves norisēs. Tā var katram atgādināt 
par pārlaicīgo. Tā var samērot mūsu 
šodienu ar augstāku patiesību.

Mūsdienu sabiedrības vērtību disku-
sijās, piemēram, par ģimeni vai par to, 
kur sākas un beidzas dzīvība, par cilvēku 
savstarpējo solidaritāti un citiem, mums 
visiem nozīmīgiem, jautājumiem, ir pil-
nīgi leģitīmi izskanēt baznīcas balsij un 
nostājai. Baznīcas izstumšana no šādām 
diskusijām nav savienojama ar Satversmi.

Demokrātiskā sabiedrībā lēmumi tiek 
pieņemti diskusijās. Baznīcas viedoklim 
šajās diskusijās nav kādas ekskluzīvas 
tiesības. Taču baznīca ir viens no nopiet-
niem viedokļu līderiem mūsu sabiedrībā 
un mūsdienās. Tā var mudināt ieklausī-
ties un pārliecināt par savu nostāju.

Baznīcas un valsts savstarpējās 
cieņas un dialoga tradīcija brīvajā Lat-
vijā ir veidojusies dabiski, bez asiem 
konfliktiem.

Šī Latvijas demokrātijas tradīcija 
ir ļoti vērtīga un laikmetīga.

VI
Dārgie tautieši!
Šī gada 24. februāris ir mainījis 

ierasto pasauli līdz nepazīšanai. Mūsu 
sirdīs un prātos šodien ir Ukraina.

Krievijas pastrādātie kara nozie-
gumi pret ukraiņu tautu nav prātam 
aptverami un racionāli izskaidrojami.

Es šopavasar biju Ukrainā un pats 
savām acīm redzēju izpostītās pilsētas 
un salauztās cilvēku dzīves, kas paliek 
pāri pēc Krievijas armijas brutalitātes 
un necilvēcības.

Taču katram, kurš ir iesaistīts kara 
noziegumos, agri vai vēlu būs jāatbild 
par nodarīto.

Bet katram, kurš nespēj atšķirt 
labu no ļauna un skaidri, bez jebkādām 
atrunām nostāties pareizajā pusē, ir jā-
apzinās, ka viņš paliek kopā ar kara 
noziedzniekiem un palīdz Kremlim.

Novērtēsim un būsim pateicīgi par 
mieru mūsu zemē! Miers ir tik trausls. 
Tā ir patiesa dāvana, kas dod iespēju 
katram veidot labāku rītdienu.

Valsts prezidenta Levita runa
Turpinājums no 1. lpp.
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Uzrunas brīdis.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 18. aug., plkst.10.00 spēlē-
sim Scrabble (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteik-
ties LAIMAS birojā (tālr. 8172 0820). 
Dalības maksa $10, LAIMAS klientiem 
$5. Plkst. 12.00, ALB namā pasniedzam 
siltas pusdienas. Cena $10, LAIMAS 
klientiem $5. Lūdzu pieteikties iepriekš.
Sestdien, 20. aug., plkst.13.00 Dauga-
vas Vanagu namā Kino Pēcpusdiena 
Rundāles pils mēbeļu noslēpumi.
Svētdien, 21. aug., plkst. 9.30. Tāla-
vas Mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 

prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Svētdien, 21. aug., plkst. 14.00, Tāla-
vas Lielajā zālē Baltic Way Freedom 
koncerts. Ieeja $10 skaidrā naudā. Pie-
dalīsies mūsu triju tautību kori, skolas 
bērni, koklētāji. Latviešu daļā ir iece-
rēts, ka Dziesmu laivas sniegumā pie-
dalīsies izcilais Latvijas virsdiriģents 
Ivars Cinkuss ar solo un Daugavas Va-
nagu vīru koris Daugava. Pēc koncer-
ta uzkodas. Dzērienus varēs iegādāties 
no bāra par mērenām cenām. Sekosim 
Covid 19 valdības likumiem. Ja mai-
nīsies likumi, tad koncerts būs atcelts.
Ceturtdien, 25. aug., plkst.10.00 spēlē-

sim Scrabble (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteik-
ties LAIMAS birojā (tālr. 8172 0820). 
Dalības maksa $10, LAIMAS klientiem 
$5. Plkst. 12.00, ALB namā pasniedzam 
siltas pusdienas. Cena $10, LAIMAS 
klientiem $5. Lūdzu pieteikties iepriekš.
Ceturtdien, 25. aug., plkst. 11.00, 
ALB namā atcerēsimies kā uzturēt 
ugunsdrošību mājās. Visi laipni aici-
nāti. Vēlāk pasniegsim siltas pusdie-
nas, tāpēc lūdzu pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 23. augustam. Dalības mak-

 
Turpinājums 16. lpp.

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

21. augusts
Janīna, Linda
Konstitucionālā likuma Par Latvijas 
Republikas valstisko statusu pieņem-
šanas diena
1952. garīdznieks Austrālijā Gunis 
Balodis.
1972. latviešu kamaniņu braucēja, 
olimpiete Anna Orlova.
1991. izgāzās PSRS valsts apvērsums.
1991. Latvija atjauno neatkarību no 
PSRS, pieņemot konstitucionālo liku-
mu Par Latvijas Republikas valstisko 
statusu.

22. augusts
Rudīte, Everts
1882. publicists, teātra kritiķis Arturs 
Bērziņš.
1896. botāniķis un rakstnieks Kārlis 
Ābele.
1912. katoļu garīdznieks, filozofs Sta-
ņislavs Ladusāns.
1992. Latvijas republikas Augstākā 
Padome pieņem lēmumu par Abrenes 
pilsētas un sešu Abrenes apriņķa pa-
gastu aneksijas neatzīšanu. Tajā atzīts 

par spēkā neesošu LPSR Prezidija 
1944. gada 22. augusta aptaujas kārtī-
bā pieņemtais lēmums.
1997. latviešu sportiste, šāvēja, olim-
piete Agate Rašmane.

23. augusts
Vitālijs, Ralfs, Valgudis
Staļinisma un nacisma upuru atceres 
diena
1887. Rīgā dzimis baltvācu izcelsmes 
izgudrotājs, konstruktors, raķešu bū-
ves pionieris Frīdrihs Canders.
1923. SLT aktrise Vera Dūte (dz. Las-
mane).
1937. Latvijas okupācijas varas darbi-
nieks, LKP Rīgas pilsētas partijas ko-
mitejas pirmais sekretārs (1985-1991) 
Arnolds Klaucēns.
1939. Vācija un PSRS paraksta neuz-
brukšanas līgumu (Hitlera-Staļina jeb 
Molotova-Ribentropa pakts), kura sle-
penajos protokolos bija vienošanās par 
Austrumeiropas sadalīšanu ietekmes 
sfērās.
1987. demonstrācijas Rīgā, Tallinā, 
Viļņā.
1989. aptuveni divi miljoni cilvēku sa-
dodas rokās Igaunijā, Latvijā un Lietu-
vā, izveidojot Baltijas ceļu no Tallinas 
caur Rīgai uz Viļņu.

24. augusts
Bērtulis, Boļeslavs
1942. latviešu šahists Jānis Daudzvār-
dis.
1991. Rīgā sākta Ļeņina pieminekļa 
demontāža.
1991. Ukraina deklarēja neatkarību no 
PSRS.

25. augusts
Ludvigs, Ludis, Ivonna, Patrīcija, Pat-
riks
1817. Vidzemē sāka atcelt dzimtbūša-
nu.
1877. rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš.
1907. publicists Jānis Jaunrodziņš.
1960. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Līga Dārziņa.
1972. vēsturnieks Uldis Neiburgs.

26. augusts
Natālija, Tālija, Broņislavs, Broņislava
1702. Lielais Ziemeļu karš: Krievijas 
karaspēks ieņēma Alūksnes cietoksni.
1947. nacionālās kustības darbinieks, 
politiķis, teologs Olafs Brūvers.
1952. aktieris Andris Bērziņš.
1956. diplomāts Rolands Lappuķe.
1957. PSRS paziņoja, ka pirms dažām 
dienām palaidusi pasaulē pirmo starp-
kontinentālo ballistisko raķeti (R-7). ■

VII
Mīļie draugi!
Latgales Māras piemineklī kaltie 

vārdi „Vienoti Latvijai“ ir atgādinā-
jums par mūsu mērķi un atbildību.

Tas ir arī aicinājums visiem kopā 
tiekties uz augšu.

Svētceļojums ir viens no veidiem, 
kā izrauties no ikdienas sīkumiem un 
steigas. Esot ceļā, var pārdomāt būtisko.

Mēs visi kopā šeit, Aglonā, esam 
ceļā ārpus savas ikdienas.

Es ceru, ka tas dos katram no mums 
jaunus spēkus, iedvesmu un ticību.

VIII
Es pateicos bīskapiem un garīdz-

niekiem par lūgšanām un pamudināju-
miem ikdienā nepazaudēt būtisko.

Paldies katram, kurš līdzdarbojies 
un palīdzējis, lai šie svētki varētu notikt!

Sirsnīgs paldies katram svētceļnie-
kam, kurš bijis domās un lūgšanās ar 
Latviju un Ukrainu!

IX
Mīļie cilvēki, kuri esat sapulcēju-

šies šeit, skaistajā Aglonas bazilikas 
dārzā!

Jūs šeit esat visas paaudzes – vecā-
māte un vecaistēvs, tēvs un māte, maz-
meita un mazdēls, ģimenes un dzimtas.

Par jūsu iekšējo taisnības izjūtu un 
sirdsšķīstumu man nav ne mazāko šaubu.

Jūs un jūsu dzimtas Marijas De-
besbraukšanas dienu svinējāt jau īsi 
pēc Latvijas brīvības atgūšanas, arī 
pēc 1918. gada. Jūs svinat tos šodien 
pēc neatkarības atjaunošanas. Un, par 
spīti visam, jūs tos tāpat svinējāt arī 
padomju okupācijas gados.

Es esmu dziļi aizkustināts par jūsu 
dzīvo ticības spēku.

Lai Aglonā saņemtā garīgā enerģi-
ja un stiprinājums ļauj mums novērtēt 
visu to labo, kas mums ir dots!

Dievs, svētī Latviju!
Valsts prezidents Egils Levits

15.08.2022.

Valsts prezidenta Levita runa
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 15. augustā.
€1 = 1,45080 AUD
€1 = 0,84375 GBP

€1 = 1,60020 NZD
€1 = 1,01950 USD

sa $10, LAIMAS klientiem $5.
Piektdien, 26. aug., plkst. 18.00 Vik-
torīna latviešu un angļu valodā Tālavas 
mazajā zālē. Sarunājiet komandas ar 
radiem, draugiem, kolēģiem, savām or-
ganizācijām... Ideāli no 2 - 8 komandā.
Sestdien, 27. aug., plkst. 11.00, ALB 
namā Pavārmākas kursi. Ināra Put-
niņa demonstrēs latviskotu terrine 
recepti. Visi laipni aicināti. Dalības 
maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Svētdien, 28. aug., plkst. 9.30. Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 21. aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums – 11. svētdiena pēc Vasar-
svētkiem.
Svētdien, 4. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu – 13. svētdiena 
pēc Vasarsvētkiem.

Brisbanē
Svētdien, 28. aug., plkst. 13.00 Bris-
bane Latvian Association gadskārtējā 
pilnsapulce Latviešu namā.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Goldkostā
Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša 
pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Zoom sai-
te izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi 

ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Piektdien, 19. aug. 
un sestdien, 20. au-
gustā Latviešu namā 
Latvijas vēstniecības 
Austrālijā pārvietoja-
mās pasu darbstacijas 

izbraukums. Informācija:
https://www2.mfa.gov.lv/australija/
australija-aktualitates/69188-
melburna-bus-iespeja-noformet-
latvijas-pasi-un-personas-apliecibu-2
Pieteikties līdz 15. aug., pierakstoties 
elektroniskajā pierakstu sistēmā:
https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/
australija-izbraukums/index
Kā arī aizpildiet iesniegumu pielikumā 
un atsūtiet uz vēstniecības e-pasta adre-
si: consulate.australia@mfa.gov.lv.
Svetdien, 21. aug., plkst. 10.00 Novu-
sa nodarbības DV mītnē.
Piektdien, 26. aug., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 27. augustā, plkst. 
16.00, Latviešu nama Hugo Misiņa 
zālē S!K!K!M! Literārā pēcpusdie-
na – atklāts sarīkojums Prof. Andra 
Dārziņa, altiste – Muzikāls stāstījums.
Otrdien, 30. aug., plkst. 19.30 vijolnie-
ces Baibas Skrides koncerts St John’s 

Anglican Church Camberwell, 552 
Burke Road, Camberwell. Programmā 
Dvoržāka Klavieru kvintets la mažorā, 
kā arī Lee Bradshaw Trigon Stīgu trio 
Austrālijas pirmatskaņojums. Pieda-
lās pianists Andreas Boyde, Isin Cak-
makcioglu (vijole) un Rachel Atkinson 
(čells). Biļetes trybooking.com/BXAJA 
Sestdien, 3. sept., plkst. koncerts .00 
Vanadžu pusdienas DV mītnē.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 21. aug, plkst. 12.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā; māc. 
Raimonds Sokolovskis. Kanceles 
tēma: Baltijas ceļa, 23. augusta, atce-
res diena. Muzikālus priekšnesumus 
sniegs Sofija Kirsanova – vijole un 
Georgina Lewis – klavieres.
Svētdien, 21. aug., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Melburnas Latviešu ciemā; māc. 
Raimonds Sokolovskis. Kanceles tēma: 
Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena.
Svētdien, 28. aug., plkst. 11.00 draudzes 
pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē.

Pertā
Svētdien, 21. aug., plkst. 13.00 Dauga-
vas Vanagu Pertas nodaļas Gadskārtē-
jais sarīkojums nodaļas klubā.
Piektdien, 2. sept., plkst. 13.00 Vana-
džu pusdienas. Visi laipni gaidīti. Pus-
dienu cena $20. Lūdzu pieteikties pie 
Anitas 0403878057 ar SMS.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 28. aug., plkst. 10.30 ZOOM 
dievkalpojums.
Svētdien, 4. sept., plkst. 10.30 ZOOM 
dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma 
draudzes pilnsapulce.

Sidnejā
Ceturtdien, 18. aug., plkst. 12.00 Ce-
turtdienas pusdienas Latviešu namā. 
Iepriekšpieteikšanās līdz otrdienai, 
zvanot 0425392988.
Sestdien, 27. aug.,  Sidnejas Latviešu 
biedrības 70 gadu jubilejas svinības 
Latviešu namā.

Plkst. 15.00 koncerts – dziesmu un 
deju uzvedums;
plkst. 18.00 balle – deju orķestri, va-
kariņas, sadziedāšanās, danči.

Biļetes nama veikalā Rīga un interne-
tā trybooking.com – „Sydney Latvian 
Society“. Balles biļetes pārdošanā ti-
kai līdz 24.aug.
Sestdien, 3. sept., pusdienas DV 
namā. Lūdzam pieteikties pie Gunde-
gas Zariņas: 0456 757 481.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 21. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 28. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 4. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan lat-
viešu, gan angļu valodā. Saites: http://

Sarīkojumi, ...
Turpinājums no 15. lpp.

www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas 
notiks divas reizes mēnesī, plkst. 9.00 
baznīcā un plkst. 10.00 Latviešu namā. 
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Zviedrijā
Sestdien, 20. aug., plkst. 16.00 un 20.00 
RIVAL teātrī, Stokholmā The Real 
Group festivāls. Piedalās Latvian Voices 
un Jānis Šipkēvics (Shipsea). https://
www.nortic.se/dagny/event/38745 un 
https://www.nortic.se/dagny/event/38746

Latvijā
Ceturtdien, 18. aug., plkst. 17.00 
Džezs Vecrīgā – Mazās Ģildes dārzā. 
Rinalda Maksimova trio koncerts. Ie-
eja bez maksas.
Svētdien, 21. aug., plkst. 15.00 oper-
dziedātāja Jāņa Zābera piemiņai veltītaji 
Mūzikas svētki, īpaši veidotajā brīvda-
bas estrādē pie Jāņa Zābera memoriālā 
muzeja Vecais ceplis dzimtajos Mado-
nas novada Meirānos. Koncertā uzstā-
sies Trīs Latvijas Tenori – Nauris Puntu-
lis, Guntars Runģis un Miervaldis Jenčs, 
kā arī operdziedātāji Jānis Apeinis, Dai-
nis Skutelis un Dināra Rudāne un citi.
Otrdien, 23. aug., plkst. 20.00, klau-
sītājiem būs iespēja piedzīvot Lūcijas 
Garūtas un Andreja Eglīša vēsturiskās 
kantātes Dievs, Tava zeme deg atska-
ņojumu, šajā dienā pieminot staļinisma 
un nacisma upurus. Koncertā piedalī-
sies ērģelnieks Aigars Reinis, baritons 
Rihards Mačanovskis, tenors Viesturs 
Jansons, Jauniešu koris BALSIS, māks-
linieciskais vadītājs Ints Teterovskis un 
diriģente Kamila Siliņa. Koncerts notiks 
Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes evaņģē-
liski luteriskajā baznīcā, kur noticis arī 
kantātes vēsturiskais pirmatskaņojums 
1944. gada 15. martā. Ieeja bez maksas.
Ceturtdien, 25. aug., plkst. 17.00 
Džezs Vecrīgā – Mazās Ģildes dārzā. 
Rinalda Maksimova trio koncerts. Ie-
eja bez maksas.
26., 27. un 28. aug., cikla Vasaras va-
kara kamermūzika, jeb mazās formas 
akadēmiskās mūzikas svētki Zuzeum 
izstāžu zālē. Koncertēs Valsts kame-
rorķestris Sinfonietta Rīga. Biļetes 
iepriekšpārdošanā tiešsaistē Zuzeum.
com un mākslas centra Zuzeum kasē.
Sestdien, 3. sept., plkst. 15.00 Lijas 
Brīdakas literāri-muzikālā pēcpusdie-
na Mūža skrējiens – laika skrējiens 
Rīgas Latviešu biedrības nama Balta-
jā zālē. ■


