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Gaidot valsts simtgadi, 4. maijā
aicina svinēt Baltā galdauta svētkus
Atsaucoties Latvijas simtgades
biroja aicinājumam, Latvijas
Institūts (LI) aicina ikvienu iedzīvotāju un Latvijai piederīgo
visā pasaulē 4. maijā – Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – kopā ar saviem
tuvajiem svinēt Baltā galdauta
svētkus.

Baltā galdauta svētku ideja ir
pavisam vienkārša: ģimene,
draugi un kaimiņi no vienas
mājas, vai vairākām blakus
mājām sanāk kopā pie viena
galda, ietur vieglu, kopīgi sarūpētu maltīti, kā arī izmanto
iespēju pārrunāt ieceres sava
pagalma, apkaimes, pilsētas,
novada un valsts nākotnei.

Baltā galdauta svētkos iespējams veikt dažādas kopīgas
aktīvitātes, piemēram, iestādīt puķes, izgreznot māju un
pagalmu vai kopīgi nokrāsot
sētu. Arī kopīga mūzicēšana
un dziedāšana, maltītes gatavošana, nūjošana, braukšana
ar velosipēdiem pa apkaimi,
pozitīvas sacensības, vai vienkārši iepazīšanās un attiecību
uzlabošana arī varētu būt Baltā

Nākošajos mēnešos centīsimies
pēc iespējas vairāk pastāstīt
un iepazīstināt ar visu to, kas
ir gaidāms tieši šī gada AL56.
KD. Visi svētki balstās uz brīvprātības principu. Tā, katrs sarīkojuma vadītājs, starp ģimeni

SKOLOTĀJU KONFERENCE SIDNEJĀ

galdauta svētku sastāvdaļa.

Latvijas Institūts aicina visus,
kas šogad kopā ar draugiem
un kaimiņiem svinēs Baltā
galdauta svētkus Latvijā vai citās pasaules valstīs, iemūžināt
šo brīdi fotografijās un dalīties
ar tām sociālajos tīklos, pievienojot tēmturiem #mans4maijs
un #BaltaisGaldauts.
Latvijas Institūts aicina fotografijas ar šiem tēmturiem ievietot
sociālajos medijos “Draugiem.
lv”, “Facebook”, “Twitter”,
“Flickr”, “Instagram”, kā arī citos kanālos. Īpaši gaidītas svētku fotografijas no latviešiem
ārvalstīs. [...]
1990. gada 4. maijā 134 no 201
Latvijas PSR Augstākās padomes deputātiem pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu”. Augstākā padome noteica valsts
varas “de facto” atjaunošanai
pārejas periodu, kas beidzās ar
Latvijas Republikas 5. Saeimas
sasaukšanu.
www.delfi.lv

Iepazīsimies - AL56.KD.
vadība - Lāra Brennere

Šogad Melburnā no 26. līdz 31.
decembrim jau 56. reizi tiks sumināta latviešu tautas kultūra
un tradicijas, bagātīgu sarīkojumu virknē – Austrālijas Latviešu Kultūras dienās. Kaut arī
svētki būs tikai pašā gada nogalē, darbs ir iesācies jau sen.

un maizes darbu, ziedo savu
laiku un enerģiju, lai veidotu
šos Austrālijas latviešu īpašos
svētkus.

Šogad AL 56. KD ir divi vadītāji. Šoreiz tuvāk iepazīsimies
ar vienu no tiem – Lāru Brenneri.

2015. gadā Lāra Brennere tika
apstiprināta par Austrālijas
56. Kultūras dienu vadītāju.
Tūlīt pēc apstiprināšanas tika
izveidota KD rīcības komiteja
un sākās darbs pie pašas programmas. Viens bija skaidrs –

Konferences dalībnieki pirmajā dienā. Otrā rindā no kreisās: Daina Grosa ar lektoriem no Latvijas:
Daci Dalbiņu, prof. Jāni Valdmani, Antu Spundi, Antu Lazarevu, Vinetu Vaivadi un Viju Sieriņu.
Foto: Arnis Gross.

Skolotāju konference Sidnejas
Latviešu namā notika no 9. līdz
10. aprīlim, piedaloties latviešu
skolu skolotājiem no Austrālijas, kā arī Latviešu valodas
aģentūras (LVA) dalībniekiem,
Valsts izglītības un satura centra (VISC) pārstāvei un PBLA
pārstāvei no Latvijas. Bija kupls
dalībnieku skaits - 40 personas
- gan skolotāji, gan brīvklausītāji.
Daina Grosa, PBLA IP locekle
un LAAJ skolu nozares vadītāja, kā arī konferences rīkotāja, lūdza prof. Jāni Valdmani,
Latviešu valodas aģentūras direktoru, atklāt Skolotāju konferenci Sidnejā 2016. Profesors
atzīmēja, ka mums ir kopīgs
mērķis, stiprinot latviešu vaKultūras dienām ir jābūt visu
aptverošām, krāsainām un interesantām – tā, lai tās spētu
piesaistīt visplašāko publiku.
Tomēr būtu grūti visus darbus
paveikt bez liela ģimenes atbalsta un jo īpaši – vīra Bena,
bērniem Sofijas un Tomasa. Arī
mazā Sofija ir sākusi iet latviešu skolas bērnudārza klasē un
piedalās mammas Lāras vadītajā skolas bērnu tautas deju
grupā.
Ir svarīgi uzsvērt, ka Lāra ir
daļa no mūsu “trešās paaudzes”, kurai joprojām rūp latviešu kultūras un tradiciju turpināšana.

Foto: www.laaj.org.au
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Lāra Brennere ir dzimusi Lielbritānijā, kur bija dzimusi arī
viņas mamma, bet, pavisam
maziņai esot, viņa ar vecākiem
pārnāca uz dzīvi Austrālijā, kur
savukārt ir dzimis Lāras tētis.
Lāras pirmā valoda bija tā, ko
runāja ģimenē – latviešu. Jau

lodu un kultūru pasaulē. Viņš
arī teica, ka mācību materiālu
sagatavošanā un mācību procesa nodrošināšanā svarīgākā
nozīme ir skolotājam. No visām latviešu vērtībām latvieši
liek savu valodu pirmajā vietā.
Tad runāja LAAJ priekšsēde
Kristīne Saulīte. Viņa teica, ka
divas trešdaļas no ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem vēlas, lai
viņu bērni saprot un pārvalda
latviešu valodu. Un tālmācība
ir līdzeklis, kā uzturēt latviešu
valodu. Daina Grosa tad sveicināja viesus. Viņa minēja, ka ir
brīnums, ka latviešiem ārvalstīs
pastāv trešā latviski runājoša
paaudze. Katrs bērns ir svarīgs.
Jārada bērnam piederības sajūta ar Latviju. Bērniem ir jāpatīk iet skolā. Valoda ir jāmāca

strukturālā veidā. Tikai 10% no
latviešu bērniem ārpus Latvijas
apmeklē latviešu skolas.

no agras bērnības Lāra visur
devās līdzi vecākiem un burtiski uzauga Melburnas latviešu
sabiedrībā – sākot ar latviešu bērnudārzu “Daina”, MLB
Daugavas skolu, Rīgas 1. Gaidu
vienību un pavisam drīz viņa
sāka dejot tautas deju kopā
“Sprīdītis”. 1995. gadā Lāra
no “Sprīdīša” pārgāja dejot uz
“Ritenīti” un 16 gadu vecumā
pārņēma deju kopas vadību.
Vēlāk tika apmeklēta Melburnas Latviešu vidusskola, Annas
Ziedares Vasaras vidusskola,
Skautu un gaidu etniskā nometne, koris “Daina” un tautas deju
kopa “Saules josta”. Lāra ir piedalījusies Austrālijas Latviešu
jaunatnes dienās, Vispasaules
Latviešu jauniešu kongresos
“Rotheworthy” un Toronto, kā
arī neskaitāmas reizes Austrālijas Latviešu Kultūras dienās,
kur divas reizes ir bijusi tautas
deju nozares sarīkojumu vadītāja (1999. un 2004.).

Tomēr laikam vistuvāk Lāras
sirdij ir latviešu tautas dejas.
2007. gadā tika izveidota apvienotā Austrālijas Latviešu tautas
deju kopa “Austrālijas Jūrmalnieki”, ar vienu vēlmi – piedalīties 2008. gada Dziesmu un
Deju svētkos Latvijā. “Austrālijas Jūrmalnieki”, ieskaitot Lāru,
arī piedalījās lielajos svētkos
Latvijā. 2012. gadā Lāra pārņēma “Austrālijas Jūrmalnieku”
vadību un 2013. gadā piedalījās
Vispasaules Latviešu dziesmu
un deju svētkos Rīgā (gan vadot, gan dejojot).

Dace Dalbiņa, Latviešu valodas
aģentūras direktora vietniece,
paskaidroja par Latviešu valodas aģentūras atbalsta pasākumiem diasporai 2016. gadā.
Aģentūras darbības mērķis ir
veicināt latviešu valodas, kā LR
valsts valodas un ES oficiālās
valodas statusa nostiprināšanu
un ilgtspēju attīstību. Aģentūrā
strādā ap 22 cilvēki. Aģentūra
izdod vārdnīcas, latviešu un
arī lībiešu valodu mācībvielu,
kā arī rūpējas par skolotāju tālāku izglītību. PBLA sadarbojas ar aģentūru jau kopš 2005.
gada. Ja nebūtu sadarbība ar
(Turpinājums 2. lpp.)

Ir plānots šogad sākt gatavoties
nākamajiem Vispasaules Latviešu dziesmu un deju svētkiem
Latvijas simtgades gadā, 2018.
gada jūlija mēneša sākumā.
Vairāk par to, kas ir gaidāms,
tiks ziņots šī gada otrajā pusē.

laaj.org.au

