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PBLA priekšsēde: Diasporu satrauc gaidāmās Saeimas vēlēšanas

Mūžībā aizgājis režisors
Uģis Brikmanis

Ceturtdien, 9. augustā, mūžībā
aizgājis režisors Uģis Brikmanis, apstiprināja režisora kolēģis, diriģents Ivars Cinkuss.
Brikmanis allaž paliks dziļā
atmiņā Dziesmu un deju svētku
dalībniekiem, jo viņš bijis vairāku svētku režisors. Arī pagājušajā mēnesī svinēto svētku
noslēguma koncertu “Zvaigžņu
ceļā” radījis Brikmanis.

Uģis Brikmanis (1956-2018). Foto: LETA.

“Uģis Brikmanis ir Gaiziņš latvju kultūras līdzenumā” - režisoru raksturojis diriģents Cinkuss. Savukārt deju horeogrāfs
Agris Daņiļēvičs teicis: “Nevar
salīdzināt viņa jaudu. Uģis skatās kosmiski...”Brikmanis bijis
klāt teju visos vērienīgākajos
kultūras notikumos. Viņš bijis režisors Rīgas kā Eiropas

kultūras galvaspilsētas notikumiem 2014. gadā, kā arī Rīgas
800 svētku mākslinieciskais
vadītājs un režisors, neskaitāmu starptautiskas un nacionālas
nozīmes koncertu, notikumu,
izrāžu producents un režisors.
Brikmanis iestudējis izrādes
Latvijas un Lietuvas teātros, kā
arī vadījis Latvijas Radioteātri.
Režisors iepriekš par Dziesmu
un deju svētkiem teicis, ka nevajag tos uztvert par pašsaprotamiem. “Dziesmu svētki paši
par sevi nedzīvo, par tiem ir jārūpējas ik dienu.” Tā viņš teica
intervijā Latvijas Radio. Latvijas Sabiedriskie mediji izsaka
visdziļāko līdzjūtību režisora
tuviniekiem.
lsm.lv

pret valsti un līdzcilvēkiem.

Esat dzimusi Latvijā, tomēr
ilgus gadus pavadījāt Austrālijā. Kā un kādēļ tur nokļuvāt?

Stāsts bija pavisam vienkāršs
– jaunība un iemīlēšanās. Valstis nediktē to, kurā cilvēkā tu
iemīlies. Pārcēlos uz Austrāliju, jo vienkārši apprecējos.
Pašā sākumā nebiju tik aktīva
sabiedriskajā darbā, kāda esmu
bijusi pēdējos desmit vai 15 gadus, tomēr vienmēr esmu līdzdarbojusies visās latviskajās
lietās – dziedājusi korī, piedalījusies sarīkojumos un pīrāgu
cepšanas talkā, kā arī strādājusi
sestdienas skolā. Principā esmu

darījusi to, ko vairāk vai mazāk
visi ārzemēs dzīvojošie latvieši
dara, kopjot latvietību.
Austrālijā un Jaunzēlandē vairākus gadus vadījāt Latviešu
apvienību. Kādēļ nolēmāt to
darīt?
Mans pirmais lielākais sabiedriskais darbs bija vadīt Melburnas Latviešu organizāciju
apvienību. Vēlāk mani ievēlēja
par priekšsēdi Latviešu apvienībā Austrālijā un Jaunzēlandē. Tas ir vēlēšanu process, un
automātiski neviens šajā amatā
nenokļūst. Lai gan kandidātu nav daudz, tomēr ir vairāki
(Turpinājums 8. lpp.)

APSVEICAM!

Austrālijas Latvietis pievienojas apsveikumiem un novēl Betijai Plūmei turpināt ražīgi
darboties Latviešu Ciema labā.

Mūsu Betija

Ceturtdien, 26. jūlijā visi Latviešu Ciema iedzīvotāji bija
aicināti sanākt kopā uz mazām
svinībām aprūpes nama tējas
istabā. Svinības tika rīkotas
par godu mūsu draugam, palīgam, padomdevējam – Betijai
Plūmei, kura ilgu gadu garumā
ir ieguldījusi brīvprātīgu darbu
Latviešu Ciema ikdienā, un nu
saņēmusi pateicības godalgu
„Victoria Day Awards 2018”.
Torte, pīrāgi, cepumi, kafija un
dažādi stiprāki dzērieni bija
sagādāti, galdi saklāti baltiem
galdautiem un rotāti ar dārzā
saplūktām puķēm, atlika vien
gaidīt uzaicinātos ciemiņus
un galvenos viesus – Betiju ar
meitu. Ap plkst. 14.30 aicinātie
sāka ierasties. Lai gan bijām
klājuši garus galdus, izrādījās,
ka tie nav pietiekami gari. Tā
kā ciemiņi turpināja ierasties,
likām galdus un krēslus klāt,
tā piepildot visu tējas istabu!
Neviens gan nebija sabozies
par tādu juceklīgu sagaidīšanu
– visi bija priecīgi un saprotoši
un tik kuplā skaitā sanākušie
jutās vienoti, draudzīgi un pacilātā noskaņā. Ingrīda Hawke
klātesošiem pastāstīja, kas ir
„Victoria Day Awards 2018”,
nolasīja Betijas daudzos darbus
Latviešu Ciema labā, tad pateicās visu vārdā, kā arī personīgi
un pasniedza grozu ar puķēm.
Arī activities darbinieki pievienojās apsveikumam, sakot
Betijai paldies par neatsveramo palīdzību ikdienas darbā.
Sanākušie nodziedāja „Augstu
laimi, prieku...” un pacēla iepriekš piepildītās glāzes. Betija
bija sagatavojusi runu, kas vie-

Betija Plūme saņem „Victoria Day Awards 2018”. Foto: Personīgais arhīvs.

PBLA valdes priekšsēde Kristīne Saulīte. Foto: LETA.

Ārzemēs mītošo Latvijas diasporu satrauc gaidāmās Saeimas vēlēšanas, intervijā atzina
Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes priekšsēde Kristīne Saulīte, kā iemeslu
minot bažas, ka vēlēšanas varētu nozīmēt ļoti lielas politiskas
pārmaiņas Latvijā. Viņa arī
pauda pārliecību, ka ir pienācis pēdējais laiks Austrālijā
atvērt Latvijas vēstniecību, jo
tas nāktu par labu gan Latvijai,
gan diasporai Austrālijā. Tāpat
PBLA priekšsēde pauda viedokli, ka liela loma reemigrācijas procesā ir pašu diasporas
pārstāvju vēlmei rīkoties, kā arī
Latvijas sabiedrības attieksmei

sus iedvesmoja un sasmīdināja.

Tā, kā 26. jūlijā vārda diena ir
Annām, tad šajā svētku reizē arī
tika suminātas Latviešu Ciemā
dzīvojošās Annas. Gaviļniecēm tika pasniegtas apsveikuma kartītes, saldumi un ziedi.
Šoreiz visi nodziedāja dziesmu
„Daudz baltu dieniņu...”. Nu
svētku runas bija galā un visi
tika pie siltiem pīrāgiem un
kūkas gabaliņa no lielās tortes.
Pie gariem galdiem sēžot, no
vienām rokām nākošajās ceļoja
bildes no „Victoria Day Awards

2018” apbalvošanas ceremonijas, goda raksts un medaljons,
tā ka visi varēja apskatīties un
līdzpriecāties par skaisto brīdi
un saņemtajām godalgām. Sanākušie jutās omulīgi, pilnajā
telpā skanēja sarunas un smiekli, kas ik pa laikam tika nomainīti ar skanīgām dziesmām no
dziesmu lapām.
Paldies visiem, kas bija kopā ar
mums šajā jaukajā pēcpusdienā, lai suminātu mūsu Betiju!
Ingrīda Biezaite

