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Valsts prezidents Barikāžu muzejā
Atmiņu saglabāšanai ir nepieciešama valstiska iesaiste

Valsts prezidents Egils Levits 
pirmdien, 13. janvārī, apmeklēja 
1991. gada barikāžu muzeju, kur aplū-
koja muzejā izvietoto ekspozīciju, kā 
arī tikās ar 1991. gada barikāžu dalīb-
nieku biedrības pārstāvjiem, lai pār-
runātu muzeja attīstības iespējas, kā 
arī gaidāmos barikāžu 30. gadskārtas 
pasākumus. Tiekoties ar 1991. gada 
barikāžu muzeja darbiniekiem un ba-

rikāžu dalībnieku biedrības pārstāv-
jiem, Valsts prezidents Egils Levits 
patiecās par dalību Latvijas neatkarī-
bas nosargāšanā un vēstures saglabā-
šanā, tā kā 1991. gada janvāra barikā-
dēm un to dalībniekiem bija izšķiroša 
loma atjaunotās Latvijas nosargāšanā, 
kas pierādīja mūsu drosmi un gribu 
dzīvot neatkarīgā, demokrātiskā val-
stī. Raugoties uz muzeju kā atmiņu 

glabāšanas institūciju, 1991. gada ba-
rikāžu dalībnieku biedrības pārstāvji 
un Valsts prezidents Egils Levits bija 
vienisprātis, ka muzejam no privātas 
iniciatīvas ir jākļūst par institūciju ar 
valstisku raksturu.

„1991. gada barikāžu muzejs ir bū-
tisks no  vēsturiskās atmiņas aspekta. 

 
Turpinājums 5. lpp.

„Trīs māsas“ un ugunsgrēki Zilajos kalnos pie Sidnejas.

Izdegušais mežs Bells Line of Road (ceļš, kurš ved no Viktorijas kalna (Mt. Victoria) uz Vindsoru (Windsor) Zilajos 
kalnos pie Sidnejas.
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Mūsu arhibīskape Lauma Zušēvica pie mums
Zvaigznes dienas dievkalpojums
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Esam ļoti pagodi-
nāti un iepriecināti par 
to, ka bija iespēja būt 
dievkalpojumā, kur kal-
poja mūsu arhibīskape 
Lauma Zušēvica, un 
pēc tam ar viņu sabied-
riski tikties.

Dievkalpojums notika Zvaigznes 
dienā, – 6.  janvārī, Melburnas Lat-
viešu ciema baznīciņā, kas bija pilna 
ar apmeklētājiem.

Noklausījāmies ļoti saistošu svēt-
runu – „Jēzus –  mūsu  rīta  zvaigzne“ 
un arī norādījumus, kā dzīvot pēc Die-
va prāta.

Sekoja dievgalds, ko saņemt vēlē-
jās tikpat kā visi dievkalpojuma ap-
meklētāji, un to arī saņēma.

Tad noklausījāmies ērģelnieka 
Brian Copple muzikālo meditāciju, 
kuras laikā bija iespēja pārdomāt svēt-
runu un savu dzīvi un vai rīkojamies 
pēc Dieva prāta.

Dievkalpojumu nobeidza ar 
dziesmu Ved mani, Dievs, un manas 
gaitas  svētī ar somu komponista Si-
beliusa Finladia melodiju un beigu 
vārdiem Lai mana  tēvu zeme  jaukāk 
zeļ,  mūs domās aizvedot uz mūsu 
tēvu zemi Latviju, kas mums visiem 
tik mīļa. Paldies par skaisto dievkal-
pojumu!

Svēto rakstu lasījumus dievkalpo-
jumā bija uzdots sniegt man – Evai 
Brennerei, kas no patreizējiem Cie-
ma iedzīvotājiem visilgāk sastāv 
mūsu draudzē. Paldies par pagodinā-
jumu!

Pēc dievkalpojuma arhibīskape 
vēl apmeklēja vairākus Aprūpes nama 
iedzīvotājus, kas nebija spējīgi tikt uz 
baznīciņu, un sniedza viņiem Svēto 
vakarēdienu. Paldies arhibīskapei par 
to; tas viņus ļoti iepriecināja.

Tad tikāmies pie kafijas galda, kur 
bija iespēja ar arhibīskapi personīgi 
parunāties un baudīt viņas sirsnību.

Ciema pārvaldniece Ingrīda 
Houka (Hawke) izrādīja arhibīska-
pei Aprūpes namu un pastāstīja par tā 
darbību. Arhibīskape arī apskatīja un 
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Arhibīskape Lauma Zušēvica Latviešu ciema baznīciņā.
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Arhibīskape  Lau-
ma  Zušēvica  un 
Eva  Brennere  Sv. 
Krusta  baznīcas 
zālē.
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Arhibīskape Lauma Zušēvica Latviešu ciemā Melburnā.

paciemojās Lejas ciema mājiņās.
Paldies mūsu arhibīskapei par ap-

meklējumu, sirsnību un vadību ticībā. 
Tas mums paliks neizdzēšamā atmi-
ņā.

Dievkalpojums ar tādu pašu prog-
rammu arī notika svētdien, 5. janvārī, 
Svētā Krusta baznīcā, kalpojot mūsu 
arhibīskapei. Pēc tam bija tikšanās 
baznīcas zālē pie pusdienu galda.

Mums visiem zināms par lie-
lo postu, ko patreiz cieš Austrālijas 
iedzīvotāji sakarā ar ugunsgrēkiem, 
kuros bojā gājuši īpašumi, dzīvnie-
ki un arī cilvēki. Draudzes priekš-
nieks Kārlis Kasparsons proponēja, 
lai ziedojam cietušo palīdzībai, un 
klātesošie (ap 65 personas) saziedo-
ja $ 1060, lai palīdzētu Viktorijas 
pavalstī cietušajiem. Tiešām prieks 
par mūsu līdzjūtību un gatavību pa-
līdzēt!

Lūgsim, lai Dievs mums dod lai-
mīgu Jauno gadu, īpaši veselību, iz-
turību un priecīgu prātu, un gatavību 
pieņemt, ko Dievs mums ir lēmis mūsu 
nākotnē.

Ar mīļie sveicieniem, –
Eva Brennere

Laikrakstam „Latvietis“
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Saviesīgie vakari
PBLA pārstāvniecībā 2020. gadā

LAAJ, Latvijas viesi...
...un ieguvumi latviešiem Austrālijā

Latviešiem Austrā-
lijā ir vairākas iespējas 
satikties ar mākslinie-
kiem, runas vīriem un 
sievām, sportistiem, 
biznesa uzņēmējiem, 
profesoriem un skolo-

tājiem no Latvijas. To visu var darīt, 
neatstājot Austrālijas kontinentu. Par 
to būtu jāpasakās LAAJ, jo ne jau visi 
var sapakot savu koferīti un doties uz 
Latviju, kad vēlme uznāk.

Ar LAAJ un Ārlietu Ministrijas 
palīdzību bija iespējams latviešiem 
Austrālijā uzlabot savas zināšanas par 
pīrāgu un smalkmaizīšu gatavošanu. 
Pīrāgi un cepumi tika gatavoti meis-
tarklasēs, ko pasniedza spējīgas Mār-
tiņa  beķerijas konditorejas pavāres. 
Bet ko, ja Tev tas neinteresē? Ja jau 
pats esi izcils pīrāgu meistars?

Nu tad bija iespēja noklausīties 
Dagmāras Beitneres-La Gallas ap-
svērto un plašo skatījumu par Latvi-
jas attīstības jautājumiem viņas runā 
Valsts svētkos.

Profesores Baibas Martinsones

viesošanās Austrālijā deva līdzīgu ie-
spēju, šoreiz iepazīties ar to, kā divva-
lodība veicina bērnu izaugsmi un pār-
runāt daudz citus jautājumus. Divas 
izglītotas un kritiski domājušas sievie-
tes, kuras dalījās ar savām zināšanām 
un piedzīvojumiem.

Bet kas tad vēl latviešiem interesē? 
Nu mūzika un dziedāšana! Šai jomā 
arī turpinās saites ar Latvijas māksli-
niekiem.

Novembrī ieradās Gints Ceple-
nieks, kas pašlaik arī ir Austrālijā 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolā, 
kur apmāca kori. Sidnejas, Melburnas, 
Adelaides koristi dabūja burvīgo ie-
spēju pamācīties pie Latvijas Dziesmu 
svētku virsdiriģenta.

Ir jau saprotams, ka citi ārzemju 
viesi arī piedalās sarīkojumos tikai 
vienā pilsētā, bet tā jau ir tieši LAAJ 
vērtība: LAAJ palīdz ar viesu sarīko-
jumiem, kuri plaši tiek organizēti lat-
viešu centros visā Austrālijā!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Austrālija vēl arvien 

turpina degt. Nedeg ti-
kai daba, bet arī cilvēku 
godīgums. Tagad, kad 
tik daudziem ir nepie-
ciešama palīdzība – cil-

vēkiem, dzīvniekiem, dabai – uzrodas 
negodīgi cilvēki, kuri cenšas iedzīvo-
ties uz citu cilvēku nelaimi.

Te neiet runa par vienkāršu marodie-
rismu, kad izzog pamestās mājas un vei-
kalus. Interneta laikmetā ir viegli sasniegt 
visu pasauli ar žēlabu stāstiem par nelaimi 
Austrālijā, un aicināt ziedot, lai palīdzētu.

Austrālijā pazīstamie veikali un ies-
tādes vāc ziedojumus par labu ugunsgrē-
kos cietušajiem, un par tiem var būt sa-
mērā droši, ka ziedotais sasniegs mērķi.

Cita lieta ir dažādi privātie inicia-
tīvi, vai arī tādi, kas izmanto fiktīvas 
organizācijas. Ir arī iespējams, ka 
krāpnieks stādīsies priekšā kā īstas pa-
līdzības organizācijas pārstāvis. Pirms 
ziedojiet, lūdzu, pārliecinieties, ka zie-
dojumu vācējs ir īsta persona vai uzņē-
mums, un ka ir labs iemesls domāt, ka 
ziedojumi netiks vienkārši piesavināti.

Vēl arvien tiek izplatītas nepatiesas 
ziņas vai maldinoši iemesli par uguns-
grēku izcelšanos. Lielie ugunsgrēki sā-
kušies bez cilvēka līdzdalības, piemē-
ram, ar zibens spērienu. Apcietinātie 
dedzinātāji ir pārsvarā vainojami mazos 
ugunsgrēkos – aizdedzināta atkritumu 
tvertne, iesākts pļavas ugunsgrēks.

Profilaktiski iztīrot miljoniem 
hektāru mežu no brikšņiem nav nemaz 
iespējams, un arī nebūtu apturējis lie-
los ugunsgrēkus. Tie ir tik spēcīgi, ka 
izplatās lecot no koka galotnes uz koka 
galotni. Dēļ lielā un ilgstošā karstuma 
eikalipti vienkārši sprāgst.

Palīdzēsim un nemaldināsim!
GN

PBLA pārstāvniecība ziņo, ka arī 
2020. gadā turpinās rīkot tradicionā-
los saviesīgos piektdienas vakara sa-
ietus biroja telpās Lāčplēša ielā 29-5. 
Arī šogad tie notiks reizi ceturksnī 
mēneša pirmajās piektdienās. Plāno-
tie datumi ir šādi: 6. marts, 5. jūnijs, 
4. septembris un 4. decembris.

Saviesīgie vakari sākas plkst. 18.00, 

un PBLA pārstāvniecības durvis ir 
atvērtas visiem tautiešiem, kas pārvā-
kušies uz dzīvi Latvijā vai arī viesojas 
tēvzemē uz īsāku laiku. Vakara gaitā 
pie vīna glāzes tiek pārrunātas Latvijas 
un diasporas dzīves aktualitātes un no-
tikumi.

Esat laipni gaidīti!
PBLA pārstāvniecība

Cena $35 (+$10 piegāde Austrālijā).

PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141
redakcija@laikraksts.com

Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Var maksāt ar pārskaitījumu uz:

Account Name: Sterling Star Pty Ltd 
BSB: 013445
Account No.: 285628968

2020. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELANoskaņas
Vārda dienu kalendārs ar 

Latvijas Republikas svētku un 
atzīmējamām dienām

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām
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Nu, kā jau rakstīju 
iepriekšējā laikraksta 
Latvietis izdevumā, lai 
ieskandinātu Kultūras 
dienas, BET, tas jau nav 
viss!

Austrālijas Latviešu 
Kultūras dienas svin, priecājās par un 
dalās ar latviešu kultūru. Un ir svarīgi 
darīt to tā, ka cittautiešiem arī iespē-
ja ar to iepazīties. Tieši tāpēc BALSIS 
piedalīsies koncertos ar citiem Austrā-
lijas koriem vai uzstāsies ar program-
mu, kas specifiski domāta austrāliešu 
publikai, lai gan tur noteikti visi lat-
vieši arī ir mīļi gaidīti!

Sidnejā BALSIS dziedās kopā ar 
koriem VOX un Inner West Voices.

VOX ir jauniešu koris (18 – 30 ga-
diem), tāpat kā BALSIS, un, tāpat kā 
BALSIS, ir izlases koris. VOX izceļas ar 
visiedvesmojošāko klasiskā, populārā 
un mūsdienu vokālo darbu izpildīšanu.

Inner West Voices dzied mūsdienu, 
pop, evaņģēlija, tradicionālo un tautas 
mūziku. Koris ir atvērts ikvienam, 
sākot no iesācējiem un beidzot ar pro-
fesionālu mūziķiem, un daudz koristi 
ir profesionālie mūziķi. Ir gara rinda 
ar dziedātājiem, kas vēlas iestāties šai 
korī. Ar šo kori Ints Teterovskis ir 
sadarbojies citu Austrālijas apciemo-
jumu laikā.

Visiem trim koriem būs kopīgie 
mēģinājumi un tad kopīgs koncerts 
sestdien, 1. februārī, plkst. 18.30, 
St. Stephens baznīcā (187-189 Church 
Street,  Newtown). Biļetes varēs iegā-
dāties pie durvīm.

Melburnā BALSIS uzstāsies vieni 

paši. Viņiem būs koncerts bibliotē-
kā. BALSIS jau vienmēr meklē iespē-
ju dziedāt interesantās vietās, kur ir 
laba akustika. Tā kā viņi ir dziedāju-
ši Latvijas Nacionālā bibliotēkā, tad 
nav pārsteidzoši, ka dziedās Viktori-
jas pavalsts bibliotēkā (State  Library 
of  Victoria),  piektdien, 7. februārī, 
plkst. 17.00. Ieeja ir par brīvu.

Tad visiem melburniešiem būs vēl 
iespēja noklausīties koncertu Tempo 
Rubato,  kur arī vīru koris Veseris ir 
uzstājies; BALSIS svētdien, 9. febru-
ārī, plkst. 20.00 uzstāsies ar vēl citu 
programmu.

Vēl tiek gatavoti citi koncerti ār-
pus Kultūras dienu ieskandināšanas 
koncertiem, un par tiem sekos infor-
mācija citos laikraksta  Latvietis iz-
devumos. Viena lieta gan ir skaidra, 
ka BALSIS sniegs pavisam atšķirīgus 

koncertus katrā vietā, un ka vērts būs 
iet uz visiem!

Ilona Brūvere,
AL58.KD Rīcības komitejas vārdā

Laikrakstam „Latvietis“

Trīs Valmieras (Latvija) Bērnu 
sporta skolas Augstas klases sportis-

tu sagatavošanas centra BMX nodaļas 
sportisti un treneris Miks Puķītis no 

20.01.2020. – 10.02.2020. dodas uz Aus-
trāliju, lai piedalītos BMX Pasaules Kau-
sa 1., 2. posma sacensībās, kas notiks no 
1.02. – 2.02.2020. Sheppartonā un Pa-
saules Kausa 3., 4. posma sacensībās, kas 
notiks no 8.02. – 9.02.2020. Bathurstā.

Šobrīd esam nakšņošanas vietu mek-
lējumos sacensību vietu apkārtnē. Lū-
dzam atsaukties latviešus Austrālijā, kas 
var palīdzēt ar naktsmītnēm, vai infor-
māciju par naktsmītņu iespējām. Mums 
būs īrēts transports, ar ko pārvietoties.

Ja iespējams palīdzēt, lūgums sazinā-
ties ar treneri Miku Puķīti +371 29118558 
(e-pasts miks.pukitis@gmail.com)

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!
Santa Rulle,

Valmieras (Latvija) Bērnu sporta skolas 
direktora vietniece izglītības jomā

Laikrakstam „Latvietis“

Kāpēc jauniešu koris BALSIS
brauc uz Austrāliju februārī?
Būs koncerti kopā ar Austrālijas koriem

Jauniešu koris „Balsis“. Pirmais no labās 3. rindā diriģents Ints Teterovskis.
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Lūgums palīdzēt ar naktsmājām
Sportisti no Latvijas sacentīsies Austrālijā

Visa BMX komanda ar treneri un visiem trim sportistiem, kas dosies uz Austrāliju.
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Jebkuros  vēstures  notikumos  ir  dalī-
bas jeb pieredzes paaudze, kas lēnām 
pārtop  par  atmiņu  paaudzi.  Tāpēc 
paldies  par  šo  privāto  iniciatīvu,  sa-
vācot  un  eksponējot  vēstures  liecības 
un  atmiņas,  bet  ilglaicīgākai  atmiņu 
glabāšanai  ir  nepieciešams  valsts  in-
stitucionālais  atbalsts,“ runājot par 
1991. gada barikāžu muzeja nākotnes 
perspektīvām atzina Valsts prezidents.

Runājot par barikāžu notikumu 
30. gadskārtas atzīmēšanu, Valsts pre-
zidents Egils Levits pauda gatavību 
iesaistīties 1991. gada barikāžu dalīb-
nieku biedrības rīkotajos pasākumos, 
lai tādējādi uzsvērtu šo notikumu sva-
rīgumu Latvijas vēstures kontekstā, kā 
arī sniegtu atbalstu notikumu liecību 
un atmiņu saglabāšanā.

Noslēdzot viesošanos 1991. gada 
barikāžu muzejā, Valsts prezidents 
Egils Levits ar muzeja darbiniekiem 
pārrunāja aktuālos barikāžu notikumu 
pētniecības tematus, kā arī aicināja 
muzeja darbiniekus un 1991. gada ba-
rikāžu dalībnieku biedrības pārstāvjus 
rosināt diskusiju sabiedrībā par bari-
kāžu notikumu nosaukuma radīšanu, 
kas vistiešāk, precīzāk un kodolīgāk 
aprakstītu 1991. gada janvāra barikā-
des.

Valsts prezidenta kanceleja
13.01.2020.

Valsts prezidents Barikāžu muzejā
Turpinājums no 1. lpp.

No kreisās: Romualds Ražuks, Valsts prezidents Egils Levits, 1991. gada bari-
kāžu muzeja direktors Renārs Zaļais.
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Valsts prezidents Egils Levits 
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Man bij’ reiz puķīte...
Jancis par Dabu

Man bija ne tikai 
puķīte, bet dārziņš ar’. 
Pilns ar puķītēm un ko-
ciņiem – un pat mazu 
dīķīti!

Par dīķīti to nu īs-
tenībā nevarētu saukt – 

drīzāk par vienu caurumu zemē, kur 
uzturējās ūdens. Cik nu lielu caurumu 
pats saviem spēkiem varēju izrakt (tas 
mūsu spēciņš ļoti vājš).

Vienu laiciņu tur uzturējās pat 
dažas zivtiņas, bet tās drīz vien pa-
zuda . Es vainoju žurkas, bet cilvēki, 
kas šo to zin, teica, ka tie esot put-
ni. Lidojot pāri, tie ar savu perfekto 
redzi redzot zivtiņas plunčājamies 
pa dīķīti jeb ūdens  caurumu – un 
čaps! – paldies par brokastīm! Vai 
nu tas tā bija, vai ne, – nezinu, bet 
zivtiņas vairs negādāju un putnus 
nebaroju.

Ūdens  caurumā sadēstīju šādas, 
tādas ūdenszāles; bija ko acij pamie-
loties. Bet kad saauga par biezu, bija 
žēl ārā raut, un ļāvu, lai Daba dara, kā 
tai tīk. Darīja ar’, un man dīķīša vairs 

nebija. Nebija arī caurums zemē.
Bet ar Dabu cīnīties nav ietei-

cams – atstāju, lai aug kā patīk. Dau-
dzas lietas atstāju, lai dara kā tīk. Ja 
iznākumu daži skaudīgi ciemiņi sau-
ca par džungļiem, man tur ne silts, ne 
auksts. Teicu, ka mans dārzs tiek au-
dzēts pēc modernās metodes.

Šī dārziņa vai džungļu dibenā, 
t.i., aizmugures daļā bija trīs pagarāki 
koki – nenosakāmas šķirnes, un vi-
dējā kokā bija putnu būris ar palielā-
ku ieejas caurumu. Šajā būrī bija sev 
mājvietu ietaisījis smuks posumiņš. 
Taisnību sakot, posumiņa purniņš un 
divas acis ir viss, ko varēja redzēt, bet 
esmu pārliecināts, ka arī viss pārējais 
bija tikpat smuks.

Kādu laiku dzīvoju nesaprašanā, 
kādēļ žurkas apēda visus puķu un 
sakņu stādiņus, ko katru pavasari sa-
stādīju. Kāpēc posumi nedzina žurkas 
projām?

Vainīgie šoreiz izrādījās paši po-
sumi – zvēriņi ar smuko ģīmīti. Vie-
nīgais, ko varēju darīt, bija – nestādīt 
saknes un puķītes. Tā arī darīju. Parei-

zāk sakot, nedarīju.
Tagad paziņām bija tiesības lie-

līties, ka viņiem taisnība – Man bija 
džungļi. Un kas par to? Vai džungļos 
nedzīvo cilvēki? Un vai es neesmu cil-
vēks? Tā bija jauka, bezrūpīga dzīve. 
Visiem varu tādu ieteikt.

Mans kaimiņš man jautāja: kāpēc 
tad neturpināji to jauko dzīvi – ko līdi 
te šurpu? Lieta vienkārša. Manā iekš-
pusē kaut kas bija samežģījies. Kaut 
kas sagājis dēlī. Šoreiz biju drošs, ka 
žurkas nebija vainīgas.

Pēc garākas vizītes veselības uz-
labošanas iestādē, palaida mani mā-
jās, bet ne pie posumiņa, pat ne pie 
žurkām. Bet pie aprūpējamiem cilvē-
kiem. Kaut kas traks! Es un aprūpē-
jams!

Vienu dienu aizvilkos līdz sētai, 
aiz kuras bija trīs koki. Koki ir! Posu-
miņa nav! Būrīša nav. Pat žurkas vairs 
nav. Viss pa tīro! Kaut kas traks!

Bet ko tu darīsi? Kam sūdzēsies? 
Sakod zobus un cieti klusu!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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12. janvāra skaista-
jā, saulainā svētdienas 
rītā Adelaides ev. lut. 
draudzes dievnamā, pa-
tiešām likās it kā Visu 
Varenais bija apveltījis 
latviešu sabiedrību ar 

dāvanām un labestību. Baznīca bija 
pilna ar jauniešiem, viņu vecākiem un 
labvēļiem. Arhibīskape Lauma Zušē-
vica vadīja pateicības dievkalpojumu, 
dziedāja Annas Ziedares Vasaras vi-
dusskolas (AZVV) koris, un svētvār-
dus lasīja skolnieki Ingus Sveilis, 
Lāra Veidnere un Karmena Drēziņa.

Skatoties jauniešu saulē iedeguša-
jās, veselīgajās sejās, patiešām, gribē-
jās pilnā balsī pateikties Dievam par 
tādu bagātību, par šiem jauniešiem, 
kuri ir mūsu latviešu tautas nākotne. 
Vēlme bija arī pateikties visiem skolotājiem, kuri ik gadus 
radījuši un turpina radīt iespējas katram jaunietim atrast un 
attīstīt savas spējas latviskā vidē.

AZVV koris 64 koristu sastāvā, diriģenta Ginta Cep-
lenieka vadībā, nodziedāja divas dziesmas: Jāņa Strazda 
komponēto Zaļā zeme (Jāņa Petera vārdi) un Ērika Ešen-
valda Gājputni (Ineses Zanderes vārdi). Abas dziesmas ir 
nākamo XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku koru 
koncerta Dziesmubērns repertuārā. Var tikai apbrīnot, ko 

var panākt tik īsā laikā, lai saliedētu jaunās balsis tik skais-
tā dziedājumā, un sadzirdēt tik skaidru latviešu valodu!

Kad jautāju kādam 2. klases zēnam, vai viņam patīk 
dziedāt korī, viņš atbildēja droši un pārliecinoši – jā. Dzie-
dāšana korī, kā tie, kuri ilggadīgi dziedājuši koros zina, vei-
do cilvēkā visādas pozitīvas, sabiebrībai noderīgas īpašības: 
draudzību, vienotības jūtas, pacietību un tieksmi sadarboties 
kopīgam gala mērķim. Diriģentam Gintam Cepleniekam no-
teikti ir harisma un zināšanas, kā jaunajos koristos iedves-
mot šīs vērtības. Līdz ar to, viņš noteikti iedvesmos prāvu 
grupiņu AZVV dalībnieku censties piedalīties šī gada Skolu 
jaunatnes dziesmu svētkos Rīgā, jaunajā estrādē Mežparkā.

Adelaides latviešu dievnamā ir vitrāžas logs, kura metā 
ir sarkanbaltsarkani stikli. Tieši dievkalpojumu laikā ap 
vienpadsmitiem no rīta, kad notiek dievkalpojumi, saulei 
spīdot vitrāžā, Latvijas karoga krāsas tiek atstarotas uz 
dievnama sienas. Tā arī notika šoreiz, kamēr arhibīskape 
runāja par dabas aizsardzību un jaunieši dziedāja par skais-
tām Latvijas ainavām dziesmā Zaļā zeme.

Tas lika pārdomāt, cik ļoti bagāti mēs esam ar savu jau-
natni un ar savu zemi, kultūru un tradīcijām.

Es arī esmu bagāts, man arī pieder daudz,
kad tēvu zemi manu par zaļo zemi sauc.
Kad sarkanbalti sarkans pār zaļo zemi plīv,
Tad uguns, gaiss un ūdens, un latvietis ir dzīvs.

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“

Dievam un Latvijai
Vasaras vidusskolas pateicības dievkalpojums Adelaidē
Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; ir dažādi 
spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. (1.Kor.vēst.12:4)

Arhibīskape Lauma Zušēvica (priekšā, pirmā no kreisās), diriģents Gints Ceplenieks (aizmugurē, pirmais no kreisās) un 
Vasaras vidusskolas saime.

FO
TO

 R
ud

īte
 B

ēr
zi

ņa

Vasaras vidusskolas kori diriģē Gints Ceplenieks.
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Annas  Ziedares  Vasaras  vidusskolas  pateicības  dievkal-
pojums. Kalpo arhibīskape Lauma Zušēvica.
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Dārgie viļakieši!
Pilsētas viesi!
Godātie klātesošie!
Dāmas un kungi!
I
Pašiem savu valsti 

rada un uztur tautas ti-
cība un pārliecība. Arī Latvijas valsts 
pamatos ir mūsu tautas ticība Latvijai 
un pārliecība par savu taisnību, pie-
prasot un izcīnot neatkarīgu valsti.

Ticība un pārliecība veido un ie-
dvesmo latviešu nācijas negrozāmo 
valstsgribu cauri gadsimtiem.

II
Šodien, Latgales atbrīvošanas 

gadsimta svinībās, es īpaši vēlos iz-
celt mūsu Latgales novadnieku ticību 
savai valstij – Latvijai – un pārliecību 
par Latviju kā mūsu visu kopējo lietu.

Valodas, latvisko tradīciju un kul-
tūras saglabāšana, gadsimtiem esot 
nošķirtiem no pārējās Latvijas, Lat-
galē prasīja īpašu drosmi un ticību. 
Tāpat drosmi un ticību prasīja Latga-
les atmoda un Latvijas valstiskumam 
būtiskā ideja par visu latviešu zemju 
apvienošanu vienkopus vienā valstī. 
Tieši Latgales kongress bija Latgales 
novadnieku ticības Latvijai un latviešu 
nācijas likteņkopības apliecinājums.

Šajā pusē, Ziemeļlatgalē, tapušais 
Latgales partizānu pulks Neatkarības 
kara laikā ir vēl viens ticības aplieci-

nājums Latvijai. 
Latvijas patrio-
ti sīkās vienībās 
sāka sekmīgu cīņu 
pret ienaidnieku, 
pašorganizējās un 
apbruņojās, izau-
got līdz pulkam, 
kam bija svarīga 
loma Latgales un 
Latvijas atbrīvošanas cīņās. 45 pie-
šķirtie Lāčplēša Kara ordeņi Latgales 
partizānu pulka karavīriem vēsta par 
varonību un uzupurēšanos Latvijas 
labā.

Godināsim mūsu varoņus un pa-
teiksimies par Neatkarības karā izcī-
nītajām uzvarām, kas ļāva tapt apvie-
notai un neatkarīgai Latvijai.

III
Esot šeit, Viļakas Romas katoļu 

baznīcā, ir vērts atcerēties baznīcas 
vēsturisko lomu latviskuma saglabā-
šanā Latgalē un Latvijas apvienoša-
nā. Baznīca bija tā, ap kuru latgalieši, 
atmodas darbinieki, pulcējās un kas 

deva lielu ieguldījumu latgaliešu pa-
šapziņas veidošanā.

Katoļu garīdznieki visos laikos ir 
bijuši kopā ar tautu un dzīvojuši lī-
dzi tās centieniem. Francis Trasuns, 
Nikodems Rancāns, Jāzeps Rancāns 
un daudzi citi garīdznieki virzīja un 
sekmēja latgaliešu pašapziņu, kultū-
ru, valodu un Latgales atmodu. Viņi 
sagatavoja Latgales kongresu un Lat-
gales apvienošanos ar citām latviešu 
vēsturiskajām zemēm vienā kopējā 
valstī.

Dziļā un vēsturiski harmoniskā 
latviskās dzīvesziņas un kristīgo tra-
dīciju sintēze ir unikāls un Latgalei 
raksturīgs spēka avots, kas devis ticī-
bu un pārliecību būt stipriem savā lat-
viskumā visos laikos un uzturēt savu 
latgaliešu valodu un kultūru.

IV
Svarīgi šo ticību un pārliecību visu 

laiku saglabāt tautā, nododot to no pa-
audzes paaudzē kopā ar varoņstāstiem. 
Valsts spēku veido arī labas zināšanas 
par mūsu vēsturi, pagātni un varoņu 
un viņu paveiktā klātbūtne sabiedrības 
vēsturiskajā atmiņā.

Svinēsim šodien Viļakas un Lat-
gales atbrīvošanas gadsimtu! Būsim 
pateicīgi mūsu senčiem par izcīnīto 
Latvijas valsti!

Saules mūžu Latvijai!
Valsts prezidents Egils Levits

9.01.2020.

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna
Viļakas Romas katoļu baznīcā

Valsts prezidents Egils Levits Viļakas Romas katoļu baznīcā.
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Viļakas Romas katoļu baznīca.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

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

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $48.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2020. gada 18. janvārī

Latvijā ir vairāki 
mākslinieki, kuri sagla-
bā savu neatkarību, strā-
dā un domā tā, kā pa-
šiem tas liekas pareizi, 
nepiesaistās kādai gru-
pai, arī formā un tēmu 
ziņā ir savrupi. Viņi it 

kā dzīvo šķirti no pārējiem kolēģiem, 
un viņu gleznas skatāmas galveno-
kārt ārzemju galerijās, kur tās labprāt 
pērk, tādējādi rodot iespēju dzīvot no 
mākslas un uzturēt ģimeni.

Viens no tādiem māksliniekiem ir 
gleznotājs Paulis Postažs. Viņa dar-
bus pagājušā gada pēdējos mēnešos un 
arīdzan vēl šī gada janvāra pirmajās 
nedēļās varēja redzēt Jelgavas Svētās 
Trīsvienības baznīcas galerijas izstādē 
ar visai neitrālu, vienlaikus ietilpīgu, 
nosaukumu Portreti.

Gleznotājs Paulis Postažs ir dzimis 
1976. gada 27. februārī, no 1987. līdz 
1994. gadam mācījies J. Rozentāla Rī-
gas mākslas vidusskolā, tūlīt pēc tam 
1994.- 2000. gadā sekoja studijas Lat-
vijas Mākslas akadēmijas glezniecības 
nodaļā, ko beidza ar maģistra grādu. 
Jau mākslas skolas laikā, precīzāk kopš 
1992. gada, sācis piedalīties izstādēs. 
Latvijā viņa darbus 20. gs. 90. gados 
varēts redzēt galvenokārt grupu iz-
stādēs, pēc tam lielākoties gleznas iz-
stādījis Beļģijā (galerijā d’Haudrecy), 
Vācijā (Berlīnes galerijā TVDART), 
Francijā (Parīzes galerijā ARTBH), arī 
Itālijas un citu valstu galerijās. Latvijā 
pirms Jelgavas viņa personālizstāde 
bija sarīkota tikai Kuldīgā 2017. gadā.

Mākslas akadēmijas studiju laikā 
viņš mācījās pie Normunda Brasli-
ņa, gleznotāja, kura rokraksts izceļas 
ar tuvību klasiskajai mākslai, formā 
reālistiska, ar izkoptu zīmējumu, kas 
tuvināms akadēmiskajai vai renesan-
ses laika formveidei. Acīmredzot sko-
lotājs Pauli Postažu tieši vai netieši 

ir pavirzījis līdzīgā virzienā. Blakus 
figurālajai glezniecībai viņš pievēršas 
arīdzan portretam, pilsētainavai un 
klusajai dabai.

Viens ir ārējā forma, taču viņa 
tēmas un motīvi gūti reālajā īstenībā. 
Klusajā dabā viņš labprāt pievēršas 
klasiskajiem uzstādījumiem tuvām 
kompozīcijām (Klusā  daba  ar  bum-
bieriem, 2019). Šajā spoži apgaismo-
tajā gleznā ar maigi noskaņotu tonālo 
partitūru, ja ciešāk ieskatāmies, ie-
raugām, ka bumbieru skaistā klasiskā 
forma ir tikai šķietamība. Patiesībā 
gleznotājs rāda tārpu saēstas vai slimī-
bu bojātas lapas, arī auglis ir ar iespie-
dumiem. Mākslinieks, acīm redzami, 
rāda, ka aiz spožā apvalka eksistē glu-
ži cita pasaule. Līdzīgi tas ir ar jumtu 
gleznojumiem. Sākumā priecājamies, 
cik meistarīgi gleznotājs attēlo pilsē-
tas jumtu ritmiku un tonālo daudz-
veidību (Jumti, 2001), bet tikai vēlāk 
pamanām, ka glezna debesu vietā it kā 
būtu cietusi lietū vai ūdenī, padebešu 
laukums ir nosmulēts.

Pavisam cita ievirze ir portretā, 
kurā skaistā seja kontrastē ar it kā ne-

vērīgi gleznoto fonu (Liena, 2000). Ar 
to mākslinieks pasvītro personības fi-
ziskā veidola vienreizējo daiļumu. Cil-
vēks ir vērtība, mūžīga vērtība, kura 
ārējais skaistums atrodas harmoniskā 
vienībā ar modeļa garīgo neatkārto-
jamību. Še jāatzīmē, ka viņa modeļi 
lielākoties ir sieva, gleznotāja Liena 
Baklāne, un meitas. No tā jaušams, cik 
gleznotājam ir būtiska ģimene. Tā gan 
netiek attēlota reālistiskā vidē. Patiesī-
bā mēs ielūkojamies mākslinieka radītā 
pasaulē, kura pagātnes klasiskā forma 
saplūst ar mūsdienām. Īstenība ir tikai 
tik daudz, cik pats gleznotājs un viņa 
tuvākie modeļi ir reāli cilvēki, kas dzī-
vo laikā, kad mēs skatām viņa darbus. 
Varbūt mākslinieks tā sargā savu ģime-
ni no nelabvēlīgas acs? Bet varbūt, ka 
viņš provocē mūs, ķircina mūs, aizved 
mūs pa maldu ceļu? Ar rotaļīgu vieglu-
mu viņš spēlējas ar skatītāju. Tā varbūt 
ir ļoti smalka ironija par mūsu mal-
diem? Kur ir īstenība, kur ir patiesība?

Gleznotājs kādu 2017. gada darbu 
nosaucis par portretu, lai gan tajā attē-

Māra Branča skatījums
Rotaļīgums un patiesība

Paulis Postažs. „Klusā daba ar bumbieriem“. 2019.
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Paulis Postažs pie savā gleznām „Meitene ar ķiršu ziedu“ (2019) un „Klusā 
daba ar bumbieriem“ (2019).

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

Paulis Postažs. „Liena“. 2000.
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Februārī Liepājas Simfoniskais 
orķestris diriģenta Gunta Kuzmas 
vadībā dosies koncertturnejā, ar īpašu 
koncertprogrammu uzstājoties vairā-
kās Latvijas pilsētās, kā arī kaimiņ-
valsts pilsētā Klaipēdā. Programmas 
fokusā – džezs!

Liepājas Simfoniskā orķestra ma-
zajam sastāvam koncertturnejā pie-
vienosies arī Latvijā labi zināmi dže-
zmeņi – saksofonists Gints Pabērzs, 
kontrabasists Edvīns Ozols un sita-
minstrumentālists Artis Orubs.

Svinga ēras amerikāņu kompo-
nista Edija Sotera albums Focus tika 
laists klajā 1962. gadā. To pasūtījis un 
ierakstījis amerikāņu izcilais tenora 
saksofonists Stens Gecs. Pēc mūziķa 
lūguma komponists stīgu orķestrim 
neuzticēja vadošas melodijas, šo funk-
ciju atstājot solista ziņā. Tas deva ie-
spēju plaši izpausties Geca spilgtajam 
liriķa un improvizatora talantam. Al-
bumā iekļautās septiņas kompozīcijas, 
ko šajā koncertprogrammā kopā ar 
Liepājas Simfoniskā orķestra stīgu sa-
stāvu atskaņos džeza trio – Gints Pa-
bērzs, Edvīns Ozols un Artis Orubs, 
ir septiņu dažādu noskaņu gleznas. Tā 
ir akadēmiskā un džeza žanru sintēze, 
kur šīs atšķirīgās pasaules papildina 
viena otru: džezs iegūst dziļāku māks-
linieciskumu, savukārt akadēmiskais 

žanrs – dzīvu, enerģiski piesātinātu 
emocionalitāti.

Programmā skanēs arī austriešu 
mūzikas ģēnija Volfganga Amade-
ja Mocarta skaņdarbi – itāliski gra-
ciozais Divertisments Famažorā un 
savulaik imperatora Jozefa II galma 
vajadzībām rakstītās Piecas kontrde-
jas, kā arī slavenā norvēģu komponis-
ta Edvarda Grīga Svīta No Holberga 
laikiem, kur bez spirgtā enerģiskuma 
piestrāvotās prelūdijas, un melanholis-
kās ārijas, iekļautas arī 18. gs. Dejas – 
rāmā, dziedošā sarabanda, svinīgā 
gavote, un noslēgumā jautrais, ener-
ģiskais rigodons.

Diriģents Guntis Kuzma stāsta 
par sagatavoto turnejas programmu: 
„Mocarts man kopš bērnības ir viens 
no mīļākajiem komponistiem, un viņa 
divertisments ir brīnišķīgs kvalitatīvas 
izklaides mūzikas paraugs. Arī Grīga 
dvēselei  Mocarts  bija  stipri  tuvs,  un 
asprātīgajam dāņu  dramaturgam Lu-
dvigam  Holbergam  veltītā  svīta  „No 
Holberga  laikiem“  labi  iederas  šajā 
programmā. Savukārt koncerta otrajā 
daļā būs milzīgs prieks sadarboties ar 
trim vīriem, kas savā jomā ir  labākie 
Latvijā. Ginta  Pabērza  improvizētāja 
spējas un momentāni atpazīstamā ska-
ņa, Edvīna Ozola azarts un Arta Oru-
ba  fenomenālā  virtuozitāte  piešķirs 

pilnīgi  jaunus  raksturus Edija Sotera 
mūzikai slavenajā Stena Geca albumā 
Focus.“

Koncerti notiks: 5. februārī – 
Klaipēdā, 8. februārī – Talsos, 
15. februārī – Dobeles jaunajā kon-
certzālē Zinta, 22. februārī – Tukumā 
un 27. februārī – Priekulē.

Iveta Vēvere,
Liepājas Simfoniskā orķestra 
sabiedrisko attiecību vadītāja

Liepājas Simfoniskais orķestris
Februārī dosies koncertturnejā

Imanta Ziedoņa fonds Viegli  de-
cembra vidū izdod mūzikas albumu 
Visu gaisu. Albumā apkopotas 10 pa-
zīstamas latviešu komponistu dziesmu 
aranžijas, radītas par godu brīvdabas 
koncertam Kartupeļu ziedonis, kas iz-
skanēja 2019. gada jūlijā līdzās kultu-
rālo kartupeļu laukam Kuldīgā.

Jūlija vidū, kartupeļu ziedēšanas 
laikā, Kuldīgā notika pirmais fonda 
Viegli brīvdabas koncerts Kartupeļu 
Ziedonis, kuras īpaši šim notikumam 
izvēlējās fonda Viegli līdzdibinātājs, 
dziesminieks Goran Gora (Jānis Hol-
šteins-Upmanis). Lai piešķirtu jau zi-
nāmām dziesmām jaunu skanējumu, 
Kartupeļu lauka bigbendā kopā ar Go-
ran Gora muzicēja DJ Monsta (Uldis 
Cīrulis), mūziķis Jānis Strapcāns, per-
kusionists Mārtiņš Miļevskis un pia-
nists Jānis Miltiņš. Ierakstā Visu gaisu 
iekļautas tādas laika pārbaudi izturē-
jušas dziesmas kā Imanta Kalniņa Dū-
dieviņš,  grupas Pērkons  dziesma  Pie 
baltas lapas, Raimondas Vazdikas iz-
pildītā Apsoli man neko un citi iemīļoti 
skaņdarbi. „Par  visām  šīm dziesmām 
varu  droši  teikt,  ka  es  gribētu  būt  to 
autors.  Katra  no  dziesmām  ir  unikā-

la  pērle  Latvijas  mūzikas  vēsturē  un 
šādas pērles  ir  jādzied,“ par dziesmu 
izvēli stāsta Goran Gora.

Iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa 
daiļrades, tapusi gan ideja par kartu-
peļu ziedēšanas svinēšanu, gan albu-
ma Visu gaisu nosaukums. I. Ziedonis 
darbā Tu  dzīvoji  dižu  darbu rakstījis: 
„Dainas  gāja  „visu  gaisu“. Citi  gāja 
„pusgaisā“.  Tā  tautasdziesmās  teica 
par nezinātājiem – puskoka lēcējiem – 
„pusgaisā“.“ Mūziķis Goran Gora 
skaidro: „Ar  šo  albumu  mēs  neesam 
puskoka lēcēji, mēs esam visa koka lē-
cēji, tāpēc šoreiz mums ir – „Visu gai-
su“. Ieraksts radīts „Kartupeļu Lauka 
Radio“ (KLR),  pateicoties  lielākajam 
biznesa parkam Rīgā „ABAVA“.“ Al-
bums fiziskā formātā pieejams mū-
zikas veikalos un fonda Viegli birojā 
Sporta 2 kvartālā Rīgā. Visu gaisu ie-
spējams noklausīties “KLR”  Youtube 
kanālā* un jau drīzumā straumēšanas 
servisā Spotify.

Kartupeļu lauks Kuldīgā aplieci-
na Imanta Ziedoņa pārlaicīgo literāro 
darbu Kurzemīte, kas ir Imanta Ziedo-
ņa fonda Viegli un Ziedoņa muzeja fo-
kusā turpmākos gadus. Savukārt Kar-

tupeļu Lauka Radio ir vieta stāstiem, 
kas raida īpaši atlasītu mūziku un rada 
pirmos autorraidījumus. 2020. gada 
jūlijā plānoti jau otrie kartupeļu ziedē-
šanas svētki ar fonda Viegli brīvdabas 
koncertu pie kulturālo kartupeļu lauka 
Kuldīgā. Visām aktivitātēm var sekot 
līdzi Kartupeļu  Lauka  Radio sociālo 
mediju profilos: https://www.facebook.
com/KartupeluLauks/,  https://www.
instagram.com/kartupelu_lauks/ un 
mājas lapā fondsviegli.lv/lv/radio.

Kristiāna Salnāja

* https://ej.uz/Visu-gaisu

Imanta Ziedoņa fonds „Viegli“ izdod mūzikas albumu
Albumā „Visu gaisu“ apkopotas 10 pazīstamas latviešu komponistu dziesmu aranžijas

Albums „Visu gaisu“.

Diriģents Guntis Kuzma.

FO
TO

 P
ub

lic
itā

te
s f

ot
o



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2020. gada 18. janvārī

Vasaras karstumā 2019. gadā no 
21. līdz 28. jūlijam tika aizvadīts 
59. Latvijas 3x3 ģimeņu saiets, kas par 
savu mājvietu bija izvēlējies Jaunpili. 
Tā ideja tika lolota jau vairāk nekā 2 
gadu garumā pirms saieta atklāšanas 
dienas. Pasākuma vadītāji bija Ieva 
un Eduards Krūmiņi, kuriem šis bija 
jau otrais kopīgi rīkotais 3x3 saiets. 
Lai pasākums noritētu sekmīgi, dažā-
du darbu veikšanai tika piesaistīti un 
iesaistīti vairāk nekā 100 cilvēki. Jau 
krietnu laiku pirms pasākuma un visu 
piepildīto nedēļu kā čaklas bitītes li-
dinājās saieta darba grupa: Liene un 
Alberts Rokpeļņi, Anna Luste, Mēt-
ra Krūmiņa, Zane Leimane, Pēteris 
Reiters un Gatis Neimanis.

Jaunpils 3x3 saietā piedalījās 328 
dalībnieki, kas sabraukuši gan no Lat-
vijas, gan visas plašās pasaules, kā arī 
69 vietējie jaunpilnieki. 13 no jaunpil-
niekiem pasākumā iesaistījās arī kā 
lektori, nodarbību vadītāji. Starp da-
lībniekiem bija arī latvieši, kuru mājas 
ikdienā atrodas ASV, Austrijā, Grieķi-
jā, Kanādā, Krievijā, Norvēģijā, Por-
tugālē un Zviedrijā. Jaunākajam saieta 
dalībniekam bija 2 mēneši, kamēr pie-
redzējušākais bija 99 gadu vecs dalīb-
nieks. No visa dalībnieku kopskaita 
130 bija bērni līdz 18 gadu vecumam.

Jaunpils ir vieta Latvijā, kur sapul-
cējušies un dzīvo ļoti čakli, attapīgi, 
patstāvīgi un uzņēmīgi vietējie ļaudis. 
Jaunpilniekiem ir ar ko lepoties. Jaun-
pils pils tiek uzturēta un apdzīvota 
ik dienas no rīta līdz vakaram – tajā 
darbojas gan muzejs, gan viesnīca, kā 
arī pieejamas plašas un greznas telpas 
gan kāzām, gan citiem pasākumiem. 
3x3 saietam īsta medusmaize  bija arī 
sakoptais skolas pagalms ar 2 ēkām. 
Netālu atrodas arī Jaunpils pienotavas 
veikals ar gardo, ātri kūstošo saldē-
jumu. Tāpat Jaunpils Amatu māja ar 
godu nes savu vārdu, un tajā pieejami 
visdažādāko veidu amatniecības dari-
nājumi, kā arī iespēja iemācīties daudz 
ko izdarīt arī pašu spēkiem. Jaunpils 

novadā ir daudz brīnišķīgu apskates 
vietu, kuras 3x3 dalībniekiem bija ie-
spēja iepazīt kopīgajā ekskursiju die-
nā.

Saieta tēma bija raksti – tie, kurus 
veidojam paši, un tie, kuri veido mūs. 
Tika runāts gan par roku rakstiem, 
skaņu rakstiem (notīm), latviešu raks-
tu zīmēm un to sistēmām, gan arī raks-
tiem, ko atstājam aiz sevis dabā, gan 
par dzīves rakstiem (likteņiem), ģime-
nē kopīgi veidotiem rakstiem, dzimtas 
ciltskoku. Īsumā tika apskatīts viss, 
kam varam izšķirt kādu konkrētu 
struktūru, kas patiesībā veido kārtību 
un sakārtotību ap mums pašiem, kaut 
dažreiz to nemaz neapzināmies.

3x3 saietos, veicinot latvietības ap-
ziņu, tradicionāli nodarbību sarakstos 
atrodamas ievirzes, kurās apgūt kādus 
senos amatus un apgūt folkloru un tra-
dīcijas. Šoreiz blakus keramikai, ādas 
apavu darināšana, rotkalšanai, fol-
klorai un tradicionālajai dziedāšanai 
ieviržu sarakstā parādījās arī tādi no-
saukumi kā Tehnoprātnieks,  Roboti-
ka, Sevis un citu vadīšana, Latvietība 
daudzveidībā un citi, kas veicina mūs-

dienīgu skatījumu uz latvietību, savu 
šī brīža realitāti un arī skatu nākotnē, 
kā arī mūsu neatrautību no pārējās pa-
saules un attīstības procesiem, kas tajā 
notiek.

Ārpus ikdienas nodarbēm ievir-
zēs saietu bagātināja dažādi tuvāki un 
tālāki viesi, kas ar savu pieredzi un 
piedāvāto programmu kuplināja re-
dzējumu un veicināja domu apmaiņu 
gan par mākslu un kultūru, gan poli-
tiski nozīmīgiem jautājumiem, kā arī 
par to, kā būt uzņēmīgam savā ikdie-
nā un doties vēlamo mērķu virzienā. 
Starp viesiem ar koncertiem uzstājās 
mākslinieki, kā postfolkloras grupa 
DabaSan, ģitārists Reinis Jaunais, 
folkloras kopas Vilkači  pārstāvji, kas 
arī dalījās ar savu pieredzi no Latvijas 
simtgades koncertu tūres 13 dažādos 
latviešu centros ASV un Kanādā, kā 
arī Edgars Lipors ar simbolu izrādi 
Karavīrs. Ar savu pieredzi un atskatu 
uz paveikto ar Jaunpils 3x3 dalībnie-
kiem bija gatavi dalīties arī karikatū-
rists Gatis Šļūka un tēlnieks Aigars 
Bikše. Par politikā nozīmīgiem jautā-
jumiem un mūsu lomu tajos aicināja 
runāt sabiedrības iniciatīvu platfor-
mas manabalss.lv  vadītājs Imants 
Breidaks, kā arī Mazsalacas novada 
domes priekšsēdētājs Harijs Rokpel-
nis, kurš veicināja diskusiju saistībā 
ar šobrīd plaši apspriesto novadu re-
formu. Ar stāstiem par uzņēmīgumu 
un savu mērķu sasniegšanu dalījās 
Austra Sipeniecie, kas ir aktīva vie-
tējā un pensionāru biedrības vadītāja, 
kā arī uzņēmējs Andis Pikāns, kurš 
dalījās pieredzes stāstos par braucie-
nu ar motocikliem līdz Austrālijai un 
laivošanas piedzīvojumu ar kanoe pa 
Jukonas upi, kas pierādīja, ka, gribot 
un darot, varam paveikt pat šķietami 
neiespējamo.

Iesāktie jaunraksti aizvijas atpakaļ pasaulē
3x3 saiets Jaunpilī 2019. gada vasarā

Jaunpils pils un 3x3 saieta dalībnieki.
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Turpinājums 11. lpp.3x3 saiets Jaunpilī.
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Sestdien, 2020. gada 18. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

Raugoties tālāk par ieviržu saraks-
tu vai vieslekciju saturu, 3x3 caurvij 
vairākas ļoti nozīmīgas vērtības, kas 
bagātina dalībniekus gadu no gada, 
neņemot vērā, vai ir 20. gs. izskaņa, 
vai jau labi ieskrējies 21. gs. Gan no-
darbībās, gan ārpus tām tika uzsvērts 
gan ģimenes kā balsta un mīlestības 
avota nozīmīgums, gan cilvēcīgums, 
gan tas, cik svarīgi mums apzināties 
to, ka esam latvieši un ko ar savu lat-
vietību, personību, iegūtajām zināša-
nām un prasmēm varam darīt. Visa 
programma, kurā dalībniekiem kopā 
bija iespēja veidot gan rakstus, gan 
savu personību un raksturus, bija pie-
sātināta ar visdažādākajām aktivitā-
tēm. Ja pirmajās dienās kāds atbrauca 
ar domu, ka varēs pasīvi pavērot notie-
košo un kļūt par sava veida patērētāju, 
tad uz nedēļas beigām visiem noteikti 
bija skaidrs, ka 3x3 lietu kārtība ir ci-
tādāka. 3x3 ir par iesaisti, par līdzdar-
bošanos, par jaunu zināšanu apguvi un 
reizē arī par dalīšanos ar savām zinā-
šanām. 3x3 mijiedarbojas visi – apzi-
nāti vai neapzināti, kopskaitā esot 200 
vai 400. Tas ir tas, kas mūs bagātina 
un liek justies stipriem.

Bijusī LV Kultūras ministre Dace 
Melbārde saietā vadīja ievirzi, bet 

Daudzinājumā dalībniekus uzrunāja 
kultūras ministrs Nauris Puntulis, 
kurš solīja KM atbalstu 3x3 arī turp-
māk.

Jaunpils 3x3 raksts nu ir aizvīts, 
savīts, ierakstīts un pierakstīts. Varētu 
šķist, ka pielikts trekns punkts, tomēr, 
mūsuprāt, ikviens trīsreiztrīsnieks 
plašajā pasaulē jauši nejauši kļūst 
par 3x3 kustības vērtību vēstnešiem. 
Labais aizvijas un ievijas visur – go-

dus svinot, mācoties un mācot citus, 
pilnveidojot ģimenes ikdienas rutīnu, 
sākot jaunus ieradumus, uzdziedot, 
daloties ar pieredzi, radot un veidojot 
jauno, darot no sirds. Un, kad atkal 
nepieciešams jauns latviskuma un cil-
vēcības enerģijas lādiņš, jau pienākusi 
nākamā vasara ar kārtējiem 3x3 ģime-
ņu saietiem.

Ieva un Eduards Krūmiņi
Laikrakstam „Latvietis“

3x3 Jaunpilī
Turpinājums no 10. lpp.

Jaunpils 3x3.
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Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts
Ikgadējais koncerts jau piecpadsmit gadus ir stabila Latvijas koncertdzīves sastāvdaļa

VSIA Latvijas Koncerti aicina uz 
ikgadējo Latviešu simfoniskās mūzi-
kas lielkoncertu, kas notiks 25. janvā-
rī Lielajā ģildē. Koncertā spēlēs Latvi-
jas Nacionālais simfoniskais orķestris, 
Liepājas Simfoniskais orķestris, Lat-
vijas Nacionālās operas orķestris un 
Valsts kamerorķestris Sinfonietta 
Rīga. Skanēs šī gada jubilāru Jāņa Me-
diņa un Marģera Zariņa, kā arī Artura 
Maskata un Platona Buravicka skaņ-
darbi. Koncertprogrammas intriga būs 
Rolanda Kronlaka jaundarbs “Plūs-
ma”. Uz skatuves kāps izcilie latviešu 
pianisti – Vestards Šimkus un Reinis 
Zariņš, kā arī uzlecošā saksofonspēles 
zvaigzne – Aigars Raumanis, kurš 
nominēts Lielajai mūzikas balvai 2019 
kategorijā Gada jaunais mākslinieks.

Ikgadējais Latviešu simfoniskās 
mūzikas lielkoncerts jau piecpadsmit 
gadus ir stabila Latvijas koncertdzīves 
sastāvdaļa. Latvijas Nacionālās ope-
ras orķestris sava galvenā diriģenta 
Mārtiņa Ozoliņa vadībā simfoniskās 
mūzikas svētkus atklās ar 1924. gadā 
tapušo simfonisko tēlojumu Zilais 
kalns – vienu no pirmajiem šī žanra 
paraugiem latviešu mūzikā, kura au-
tors ir izcilais simfoniķis, 2020. gada 
jubilārs Jānis Mediņš (1890-1966).

Sinfonietta Rīga kopā ar savu māks-
liniecisko vadītāju Normundu Šnē un 

saksofonistu Aigaru Raumani atgrie-
žas pie 2019. gada 16. februārī pir-
matskaņotā Koncerta saksofonam un 
kamerorķestrim – Temperature of Plas-
tics jeb Plastmasas  temperatūra, kuru 
tās autors,  agresīvā skaistuma sludi-
nātājs, Platons Buravickis raksturo kā 
dabas dvēseles kliedzienu un mūsdienu 
industriālās ražošanas manifestu.“

Liepājas Simfoniskais orķestris 
un diriģents Atvars Lakstīgala uz 
Rīgu ved Artura Maskata Divpad-
smito Liepājas koncertu klavierēm 

un orķestrim, kas veltīts Reinim Zari-
ņam. Maskata opusa tēlainību caurauž 
ģeniālā Spānijas dzejnieka Federiko 
Garsijas Lorkas darbu motīvi un aso-
ciācijas par Andalūzijas dabas īpatnī-
bām un tās cilvēku kaislībām.

Iedvesmu citzemju kultūrās smēlies 
arī Marģeris Zariņš. Viņa svīta Grie-
ķu  vāzes klavierēm un simfoniskajam 
orķestrim apvieno antīko un tautisko, 
tur var atrast arī kaut ko impresionis-

Agrākā gada lielkoncerts.
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12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2020. gada 18. janvārī

Kad mūsu kuģis 
piestājās Jaunzēlandes 
dienvidu salā – skaista-
jā, saulainajā ostas pilsē-
tiņā Piktonā, mums bija 
palikušas pāris stundas, 
pirms mūsu nākamā 
Jaunzēlandes ceļojuma 

posma, šoreiz Kivi Dzelzceļa vilcienā, 
uz Kraistčērču. Tās pāris stundas pa-
vadījām, pastaigājoties pa šo skaisto, 
mazo pilsētiņu, dzerot kafiju un mie-
lojoties ar garšīgajām kūkām, vietējā 
kafejnīcā. Tā kā pašiem mums nebija 
jābrauc, dzelzceļa ceļojumu pa Dienvi-
du salu varējām baudīt daudz labāk un 
ērtāk. Tomēr skati mainījās tikpat ātri 
kā Ziemeļu salā. Iesākām ar daudz un 
milzu lieliem vīna dārziem. Šeit ražo-
jot jo sevišķi slavenus vīnus. Tad lielie 
vīnogu plašumi mainījās kalnainiem 
laukiem ar dažām aitām, bet bieži arī 
labi nobarotiem lopiem, tad atkal stā-
viem, šķautnainiem, milzu augstiem 
kalniem ar sniegotām galotnēm. Visur 
bija zaļš – zaļa zāle, lauki, lieli egļu 
meži un kalnu grēdas un tās, kuras ne-
bija zaļas, bija asām šķautnēm, augsti 
milzeņi, akmens kalni. Šīs dažādās 
ainas visu laiku mainās no viens uz 
otru. Vienā kalnā jau bija arī elektrības 
ražotāja vēja spārni. Mana fotokamera 
kniksēja vienā laidā, jo viena aina bija 
skaistāka par iepriekšējo un nākošā – 
vēl skaistāka. Beidzot ap plkst.5pm 
bijām sasnieguši savu nākamo piestāt-
nes punktu – Kaikoura, kur mēs palie-
kām pa nakti, un nākamā rītā mums 
aizrunāts brauciens meklēt valzivis.

Mūsu Autolodža bija ļoti ērta, un 
saimniece mums jau atnesa rītdienas 
brokastis, bet skats manā logā ir piepil-
dīts ar milzīgu, sniegbaltu kalnu grēdu, 
par kuru es nevarēju beigt priecāties. 
Viesistaba bija silta, omulīga, un mēs 
ar Irēnu sēdējām, pārrunājām šīsdie-
nas redzētos brīnumus un spriedām 
par to, kas mūs vēl sagaidīs rītdien. No 
rīta tikai plkst. 10.00 jābūt atkal mūsu 
dzelzceļa stacijā, kura īstenībā ir val-

zivju galvenā salasīšanās bāze. Pienāca 
autobuss, un mūs aizveda uz ostu, kur 
mūs sagaidīja valzivju dzenātāju kuģī-
tis. Izbraucām jūrā; nu jāsaka, īstenībā 
Klusajā okeānā, un pēc kādas stundas 
sākām meklēt valzivi, kura, kā mūsu 
kapteinis lēsa, nevarēja būt tālu. Tad de-
vāmies vēl tālāk, un tā vairākas reizes 
klausījāmies, skatījāmies un atkal brau-
cām tālāk. Šīs valzivis nepeld pa jūras 
virsu, bet zem ūdens, un tikai uznāk 
šad tad, un viņas var ieraudzīt no izšau-
tā ūdens mākonīša, kuru zivs izdod no 
nāsīm galvas augšā. Beidzot redzējām 
šādu mākonīti un visi nu skatījāmies: 
jā, tur parādījās zivs mugura, tad vēl 
cita spura un visbeidzot augstu pacēlās 
lielā aste, kura tad lēni atkal ieslīdēja 
atpakaļ okeānā, un zivs pazuda okeānā.

Laimīgi bija tie, kuri (tādi kā es) pa-
spēja nofotografēt šo skatu, jo moments 
ir tikai īss. Tagad ceļš atpakaļ uz krastu, 
ostu un uz Kaikoura dzelzceļa staciju. 
Pēc kādām stundām atkal kāpām mūsu 
pienākušajā vilcienā un tagad devāmies 
uz Kraistčērču, ar kuru, braucot starp 
Klusā okeāna krastu un milzu kalnu 
grēdu, beidzot sasniedzām jau pavēlā 
vakarā ap 21.00, taksometrs mūs aizve-

da uz mūsu glauno 
viesnīcu, kur vēl 
drusciņ ieēdām un 
gājām gulēt, jo no 
rīta mums bija jāiet 
atkal saņemt īrēto 
automašīnu, mūsu 
braucienam tālāk 
uz Dienvidiem, uz 
Kvīnstaunu.

Nākamā rītā 
saņēmām mūsu 
īrēto mašīnu un 
devāmies atkal 
ceļā, šoreiz uz Te-
kapo ezermalu, 
kur mums uz di-

vām naktīm bija aizrunāts dzīvoklī-
tis. Atradām savu numuriņu, drusciņ 
iekārtojāmies un devāmies apskatīt 
tuvējo pilsētiņu ar šo pašu vārdu. Jaun-
zēlandes daba mūs nepiemānīja, bet 
visu laiku bija tik labvēlīga, jo līdz šim 
tikai Velingtona bija nelabvēlīga, visu 
citu laiku mūs sildīja skaista saulīte, tā 
nu arī tagad. Tas mūs pacilāja mēs, un 
jutāmies ļoti labi. Pilsētā, ejot garām 
reklāmai Air Safari, nolēmām ieiet ap-
skatīt, ko šī reklāma īsti nozīmē. Tas 
bija slikts lēmums, pat, ļoti slikts, un 
klāt vēl iznāca ļoti dārgs, bet apbrī-
nojams ar brīnišķīgu iznākumu. Drīz 
vien bijām jau lidlaukā. Izlūdzāmies 
mazāko lidmašīnu, jo abi ar Irēnu mī-
lam lidot un drīz vien ar četriem citiem 
tūristiem jau bijām gaisā. Irēna pat 
dabūja sēdēt pašam jaunajam pilotam 
blakus pie vadīšanas. Ar to mums pa-
vērās visa debess. Mēs bijā paredzējuši 
braukt apskatīt Kuka  Kalnu, augstā-
kais kalns Jaunzēlandē, bet tagad mēs 
tam ne tikai pārlidojām, bet aplidojām 
pilnīgi apkārt un tik tuvu, ka gandrīz 
bija ar roku aizkarams. Nu šis lidojums 
bija dārgs, bet vērtīgs ar katru centu, 
ko par to samaksājām, jo redzējām ne 
tikai kalnu, bet visu skaisto apkārtni, 
Franc Jozefa lēdāju, upes, no kura tās 
iztek, pilsētiņas pie Pukaki un Tekapo 
ezeriem, visu apkārtni un visu mazajā 
lidmašīnā. Ko tad cilvēks var vēl vē-
lēties? Tas nu bija mūsu Jaunzēlandes 
tūres augstākais sasniegums. Nekas 
labāks vairs nevarēja notikt. Bijām tik 
laimīgi, ka naktī gandrīz nevarējām 
gulēt, jo bija jāpārspriež redzētais.

Nākošā rītā braucām atkal tālāk uz 
Dienvidiem, uz Kvīnstaunu. Jaunzēlan-
des daba mūs atkal lutināja ar savu silto 
saulīti, zilajām debesīm un savām allaž 
mainīgajām dabas ainavām. Ceļš tāpat 

Mans Jaunzēlandes apciemojums (2)
Dienvidu sala
Noslēgums. Sākums LL576.

 
Turpinājums 13. lpp.

Sniegotā kalnu grēda aizpilda manu logu.
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atkal vijās gar kalnu grēdām, augšā pa 
milzīgu kalnu un atkal lejā, lejā – dziļā 
ielejā. Ceļš ļoti labs, pa kuru var braukt 
ar lielu ātrumu, pie kā, braucot pa Aus-
trālijas plašumiem, esam labi iemācīju-
šies, kaut arī Austrālijas ceļi nav tik labi 
kā šeit. Ap pusdienas laiku iebraucām 
mazā pilsētiņā Cromvelā, kura izrādījās 
ļoti interesanta, ar skaistu vēsturi, ezeru 
ar lielām zivīm, kuras bērni bija saķē-
ruši un labu itāļu restorānu, kur paēdām 
labas pusdienas. Bijām jau tikai ap 40 m 
no Kvīnstaunas, tad nu pucējām tālāk 
un drīz jau bijām pie mūsu viesnīcas. 
Mūsu GPS ir vērts zelta gabalu: tas mūs 
tik labi pieveda, kur vien mums bija jā-
būt. Man tas bija liels brīnums, jo nekad 
vēl ar tādu tehnoloģiju nebiju braucis un 
tagad baudīju tās vērtību.

Mūsu apmešanās bija Peppers Be-
acon dzīvoklītī ezera malā. Skats, kurš 
aizņēma visu lielo logu, atkal vienrei-
zējs – ar skaistu parku, lielu ezeru un 
kalniem. Dzīvoklis ar divām guļamis-
tabām, divām labierīcībām, lielu viesis-
tabu, ar lielu kurināmo kamīnu, virtuvi 
un visām vajadzīgām ierīcēm, pat veļas 
mazgājamā un žāvējamā mašīnas u.c., 
un šeit mēs paliekam trīs dienas, pirms 
braucam mājās. Nu kā labāk var nobeigt 
labu brīvdienu tūri citā zemē? Bijām 
ļoti apmierināti, jo pat daba mums visu 
laiku ir bijusi labvēlīga. Vēl jau mūsu 
prieki arī nav galā. Rīt braucam garā 
izbraukumā ar autobusu uz Milfordas 
Juras šaurumu, šīs salas rietumu krastā.

Agri no rīta sagaidījām autobusu, 
kurš mūs uzņēma un atkal braucām gar 
kalniem, lejām, gar milzīgi augstām 
kalnu grēdām, pļavām, laukiem, aitu 
un lopu pulkiem un cauri dziļai miglai, 
kurai paveroties mums atkal spīd saulī-
te. Braucam caur lieliem, veciem mūža 
mežiem, kuri ir sevišķi valsts aizsargāti 
sakarā ar to koku retumu, kuri šeit aug. 
Drīz iebraucam pilsētiņā Te Anau, kur 

varam iedzert kafiju un uzēst kādu kū-
ciņu un varam atkal braukt tālāk. Atkal 
caur kalnu aizām, gar kalnu strautiem, 
upēm un vēl vairāk mežiem, kuriem na-
baga saulītei grūti izspīdēt cauri. Meža 
vidū atklāts laukumiņš, kurā liels dīķis, 
un dīķī kā spogulī skaisti atspīd mežs 
un kalns. Te bija jāapstājas fotografē-
šanai. Vēl pāris kalnu grēdas, aizas un 
tunelis caur kalnu un drīz esam galā, 
kur ostā mūs sagaida kuģītis Mariners. 
Tad seko trīs stundu brauciens pa jūras 
šaurumu, kur milzu akmens klintis ar 
ūdens kritumiem un alām ielien jūrā. 
Krastā uz akmeņiem guļ, sauļojas roņi, 
un ūdenī ap mūsu kuģi spēlējas un 
mums seko vesels bars delfīnu. Liekās, 
ka nu viss ir redzēts, skatīts un baudīts 
un tagad mājās.

Bet izrādās, ka vēl viss nav vis 
izbaudīts. Braucot šurp, Irēna ar au-
tobusa šoferi bija izkārtojusi, ka mēs 
atpakaļ uz Kvīsntaunu nebrauksim vis 
ar šo pašu autobusu, bet gan lidosim 
ar helikopteru. Tā nu mums bija atkal 
prieks pacelties gaisā un mājās nokļūt, 
lidojot pāri visiem šiem kalniem, vēl 
nosēžoties uz vienas kalnu grēdas, ai-
navu labākai apskatei, un tikām savā 
viesnīcā piecas stundas pirms autobu-
sa. Atkal viena mūsu tūres virsotne sa-
sniegta, lidojot ar helikopteru. Nu vēl 
visas izpriecas nav beigušās.

No rīta ejam uz vietējo ostiņu, kur 
mūs ietērpj lielos, ūdensdrošos mē-
teļos un kuģinieku glābšanas vestēs, 
iesēžamies jeta ātrlaivā un pa to pašu 
ezeru, kurš plešas ap mūsu dzīvok-
lim, dodamies ar milzu ātrumu pāri 
ezeram; liekas, ka šoferis gribēja iz-
zināt, cik īsā laikā viņš ar savu laivu 
var šo ezeru šķērsot, bet tad arī gribēja 
izmēģināt, cik ātri var šo pašu laivu 
apgriezt no viena virziena un pilnīgi 
360° grādus apkārt. Pusotras stundas 
brauciens bija vienreizējs, un Irēna 
gribēja braukt vēl, bet diemžēl mums 
vairs nebija laika. Tad nu mums tikai 
vēl bija palicis kāpiens un brauciens ar 

kabeļgondolu – uzbraukt šīs pilsētas 
augstākajā kalnā, papriecāties par brī-
nišķīgajiem skatiem, apskatīt pilsētu 
no augšas un braukt atkal lejā. Nu ar 
to mūsu lielie tūristu piedzīvojumi arī 
beidzas, jo rīt jau braucam mājās.

Šodien ir Lielā Piektdiena, un jau 
no rīta vēl aizvedām mūsu uzticīgo 
Corolla karieti atpakaļ rentes firmai, 
kura atrodas tieši lidostā, saņēmām 
lidmašīnas sēdvietu numurus un agrā 
pēcpusdienā sēžamies katrs savā lid-
mašīna; es lidoju caur Melburnu uz 
Pertu, bet Irena caur Sidneju uz Kērn-
su. Vakarā abi esam katrs savās mājās, 
lielie pārdzīvojumi beigušies, un ikdie-
nas darbs gaida mani datorā un Irēnu 
viņas skolā. Stingri iesaku tam, kurš 
lasa šīs rindiņas, ka vismaz reizi dzīve 
ir jāredz šī brīnumzeme Jaunzēlande.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Jaunzēlandes apciemojums (2)
Turpinājums no 12. lpp.

Kalnu grēdas un strauti.
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Atbildu uz jautājumu: VAIRS vai VAI-
RĀK? Abi ir literārās valodas vārdi, katram ir 
sava nozīme un vieta.

VAIRS lietojam, ja kāds process ir beidzies, 
neturpinās; kaut kas ir beidzis pastāvēt; kāda pa-
zīme pavājinās. Piemēri: tas nu vairs nenotiks; 
lāde savā vietā vairs neatradās; prātīgam būt 
vairs nebija laika; mēs vairs nesatiksimies; gais-
ma vairs nav tik spilgta. VAIRS izmantojam jau-
tājuma (arī retoriskos) teikumos, piemēram: Ko 
tur vairs var līdzēt? Kas tu vairs par strādnieku?!

VAIRĀK norāda uz skaita, daudzuma vai 
apjoma palielinājumu, salīdzinot ar ko citu. 
Piemēri: kasiere izdeva vairāk, nekā vajadzēja; 
katrs grib nopelnīt vairāk punktu; priekšā vēl 
bija vairāk nekā 100 kilometrus garš ceļš; pa 
atvērtu logu ieplūst vairāk gaisa.

Kļūdas visbiežāk rodas, VAIRS vietā lieto-

jot VAIRĀK. Pārfrāzēsim!
• Bail, ka sarunu biedrs vairāk neatgriezīsies.

PAREIZI: bail, ka sarunu biedrs vairs neat-
griezīsies.

• Viņš ir apņēmies vairāk nekad tā nedarīt.
PAREIZI: viņš ir apņēmies vairs nekad tā 
nedarīt.

• Vai tu cukuru vairāk nelieto?
PAREIZI: vai tu cukuru vairs nelieto?

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

12.12.2019.

#latviešuvaloda #dzimtāvaloda
#raksti #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu
#valodairkāupe

Valoda, valodiņa...
Nu VAIRS VAIRĀK nevaru!...
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Jau iepriekš zinu, ka 
viņš ir Dzintras Bungs 
stipendiāts, un priecā-
jos, ka man ir iespējams 
parunāties ar vienu no 
viņas bērniem, jo, kad 
rakstīju grāmatu par la-
biem ļaudīm, kas skolo 

Vītolu  Fonda jauniešus, man nebija 
izdevība sarunāt tikšanos ar Dzintru. 
Viņa vienmēr bija aizņemta.

Dzintru es pazīstu jau no tiem lai-
kiem, kad viņa vēl bija tikai aktīvs jau-
nietis Klīvlandē, kur viņa uzauga no 
draudzes svētdiena skolas līdz studen-
tes gadiem. Pazinu arī viņas vecākus, 
kuri vienmēr piederēja pie latviešu sa-
biedrības darbīgās daļas. Cik zinu, arī 
Dzintra pie tās ir piederējusi visu mūžu 
un ir vēl tagad. Viņa ir aktīva ne tikai 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības 
un savas draudzes valdēs, bet ir aktīva 
arī Vītolu Fonda ziedotāja un par sa-
viem stipendiātiem ļoti rūpējas. Starp 
citu, man liekas, ka viņa ir labākā va-
lodu zinātāja vai visā Latvijā, jo runā 
kādas piecas vai pat vairāk valodu. Tā-
pēc esmu priecīga, ka tagad parunāšos 
tieši ar vienu no viņas stipendiātiem.

Arturs atnāk norunātajā laikā un 
atnes man ne tikai patriotisku, sar-
kanbaltu rožu pušķi, bet arī aizsaiņotu 
kūku kasti, un ir tik burvīgs, ka pats 
rozes skaisti sakārto vāzē. Tad mēs ie-
kārtojamies pie mana datora, jo šoreiz 
es sarunā mēģināšu izmantot Tildes 
balsi, kas, ja pareizi darbosies, man 
aiztaupīs daudz darba ar rakstīšanu. 
Tam vajadzētu Artura runāto tūlīt arī 
ierakstīt, un man tad teksts būtu tikai 
jāizlabo. Tas tiešām būtu fantastiski! 
Diemžēl, no tā mums nekas nesanāk, 
jo tā darbība ik pa brīdim apstājas, un 
mēs abi to palaižam garām, un stāsts 
man jāsāk par jaunu. Tādēļ ķeramies 
pie vecās metodes, un Arturs, kā citi 
iepriekš, tagad runā manā antīkajā 
magnetafoniņā.

„Es esmu dzimis un audzis Dau-
gavpilī, un ģimenē daudz kas saistīja 
ar medicīnu. Mamma un krustmāte 
strādāja kā feldšeri un krusttēvs bija 
šoferis neatliekamajā medicīnā. Mam-
ma ir ļoti daudz strādājusi, un man 
bieži gadījās pabūt pie viņas darbā. 
Par atbalstu visā manis skološanā un 
attīstības procesā esmu pateicīgs sa-
viem vecākiem, īpaši mammai. Tas ir 
cilvēks, kas vienmēr mani ir mudinājis 
attīstīties, ar interesi ir sekojis manām 
gaitām un sniedzis atbalstu, kad vien 
man tas bija vajadzīgs.

Jau skolas laikā es vairāk intere-
sējos par dabas zinātnēm, kur arī sa-
sniedzu labus rezultātus. Rakstīju un 
aizstāvēju savus pētnieciskos darbus 
ne tikai rajonā, bet arī novadā un val-
stī. Absolvējot vidusskolu, es saņēmu 
premjera Valda Dombrovska parakstī-

tu Goda rakstu par labām sekmēm un 
aktīvu zinātnisko darbību.

Pirmo gadu es stipendiju nesa-
ņēmu, laikam biju pieprasījumu ie-
sniedzis mazliet par vēlu, tādēļ arī ar 
Dzintru iepazinos tikai savā otrajā 
studiju gadā, kad Latvijas Universitā-
tē studēju medicīnu. Man piezvanīja 
no Vītolu Fonda un pateica, ka esmu 
Dzintras Bungs izvēlētais stipendiāts. 
Brīdi, kad mani uzrunāja kā Jāņa Ar-
vīda Bungs un Metas Kalniņas Bungs 
stipendijas saņēmēju, man šķita, ka 
kāds nezināms spēks man iedevis 
spārnus. Tie ir spārni, kas iedvesmo 
jaunām idejām, spārni, kas palīdz tikt 
galā ar materiāliem šķēršļiem, spārni, 
kas apliecina to, ka ir cilvēki, kas tic 
man un tam, ko daru. Jutos patiesi pa-
godināts un neizsakāmi pateicīgs par 
šo iespēju saņemt stipendiju. Mecenā-
tu darbība un sniegtais atbalsts palīdz 
iemirdzēties un neatteikties no saviem 
sapņiem. Biju ļoti pārsteigts un bezga-
la priecīgs, jo tas manu studenta dzīvi 
ļoti atviegloja.

Tad arī ar Dzintru iepazinos. Viņa 
ir viens brīnišķīgs cilvēks un par sa-
viem stipendiātiem vienmēr interesē-
jas un rūpējas. Par piemēru, Ziemas-
svētkos viņa mūs visus uzaicina savā 
mājā uz vakariņām, un tagad jau pie 
galda sāk pietrūkt vietas, jo ar katru 
gadu mūsu skaits pieaug.

Viņas stipendiju es saņēmu visus 
sešus gadus un pirmo gadu arī rezi-
dentūrā. Pēc tam pats no tās atteicos, 
jo biju dabūjis darbu slimnīcā kā sani-
tārs un arī Ātrajā palīdzībā. Patiesībā 
es jau piestrādāju visus studiju gadus, 
un man ir bijušas 3 vai 4 darba vietas 
vienlaikus.

Universitātē tu saņem to teorētis-
ko daļu, bet praksē tu iemācies to, ka 
tas, ko esi mācījies, darbojas dzīvē nu 
praksē. Tā es ātri iemācījos, kā uni-
versitātē iemācīto pielietot. Tas nebija 
tik daudz saistīts ar to materiālo pusi, 
bet vairāk gan ar pieredzi. Viens ir tas, 
ko tev iemāca universitātē, viens, ko 
izlasi savā grāmatā, bet pavisam kas 
cits, kad tu atbrauc uz izsaukumu,un 
tev tas slimnieks ir jāapskata, jādabū 
diagnoze. Es varētu būt labs teorētiķis, 
grāmatu gudrs, bet tai pašā laikā vari 
būt vājš praktiķis un nevari uzstādīt 
slimniekam diagnozi.

Lai cik tas skarbi nebūtu, mēs visi 
mācamies no kļūdām. Arī ārsts, ja 
viņš vienreiz izdara, ko nepareizi, tad 
otrreiz viņš to vairs nedarīs, jo katra 
viņa manipulācija, katra doma ir ar kā-
dām sekām. Vai tās ir labas, vai slik-
tas – vai slimniekam paliek labāk vai 
sliktāk. Viss, ko tu dari un strādā, tas 
ir tava pieredze. Ar katru manipulāci-
ju, darbību tu kļūsti labāks ārsts.

Izskolojoties visus desmit gadus, 
saņēmu piedāvājumu strādāt Stradi-

ņa slimnīcā loru nodaļā, ko uzskatu 
par augstu uzticības pakāpi no kolēģu 
puses, ka mana pieredze tiek novērtē-
ta, jo ne kuram katram tika piedāvāts 
darbs stradiņos. Tā ir vienīgā nodaļa 
Latvijā, kur ir visneparastākie un bīs-
tamākie gadījumi, un mēs tiem varam 
palīdzēt gan ar konsultācijām, gan ar 
ķirurģisko palīdzību, gan plānveida, 
gan akūtos gadījumos.

Paralēli darbam Stradiņa slimnīcā 
es strādāju arī citās darba vietās. Es 
lasu lekcijas universitātē, strādāju po-
liklīnikā, gan arī katastrofu centrā, lai 
lora pakalpojumus neatliekamos gadī-
jumos varētu saņemt arī reģionos.

Tagad es esmu sertificēts deguna, 
ausu un kakla ārsts, jeb, kā Latvijā 
saka, lors un arī tagad strādāju kādās 
5 vietās, jo ārstu vēl arvien Latvijā 
trūkst. Biju bezgala priecīgs, kad man 
tūlīt pēc studiju beigšanas pieņēma 
stradiņos.

Tas ir diezgan garš mācību kurss, 
kas jāiziet, lai kļūtu par ārstu, jo 6 gadi 
ir parastais studiju kurss, tad vēl 4 
gadi ir jānostrādā rezidentūrā, un tikai 
tad tu vari dabūt savu ārsta sertifikātu. 
Tādēļ ir interesanti salīdzināt deputāta 
algu Saeimā, kurš labi, ja ir mācījies 
4 gadus, bet saņem 3-4 reizes lielāku 
algu nekā ārsts, kurs ir mācījies ve-
selus 10 gadus un atbild par cilvēku 
veselību vai pat dzīvībām. Neliekas 
taisnīgi, vai ne?

Sevišķi grūti tas ir medicīnas mā-
siņām. Lai viņas varētu uzturēt savas 
ģimenes, viņām ir jāstrādā vairākas 
slodzes, un tad nav jābrīnās, ka kād-
reiz cilvēki sūdzas, ka viņas ne vien-
mēr savu darbu dara ar mūžīgo smai-
du. Es to vienkārši negribu pieņemt, 
ka medicīnai naudas nav. Tā ir jāatrod, 
pirms no Latvijas aizbrauc vēl vairāk 
ārstu un māsiņu. Neviens to no laba 
prāta nedara. Medicīnai ir jābūt prio-
ritātei.

Tagad medicīna ir viena no per-
spektīvākajām darba sfērām Latvijā. 
Plašas izaugsmes spējas, konkuren-

Trimdas izskolotie (6)
Arturs Barščevskis

Arturs Barščevskis.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. janvārī
Agnese, Agnija, Agne
1715. Krievijas cars Pēteris I izdod li-
kumu, kas aizliedz bērēs skaļi aprau-
dāt aizgājējus.
1890. militārs darbinieks, Latvijas brī-
vības cīņu dalībnieks, LKOK Eduards 
Plan-Dubrovskis.
1910. tulkotāja, dzejniece Laima Aku-
rātere.
1920. atbrīvota Rēzekne Latgales at-
brīvošanas cīņu gaitā. Pēc tam darbība 
frontē atslāba, jo iestājās auksts laiks 
(-20ºC/-25ºC).
1930. bioloģe, LZA goda direktore 
Ruta Ozoliņa.
1947. mākslas zinātnieks Māris Bran-
cis. 
1955. PSRS Augstākās Padomes prezi-
dijs deklarēja kara beigas starp PSRS 
un Vāciju.

22. janvāris
Austris
1905. (j.s, pēc v.s. 9. janvārī) Asiņainā 
svētdiena iezīmēja 1905. gada revolū-
cijas sākumu Krievijā.
1915. dzejniece Anna Dagda (īstajā 
vārdā Olga Taube).
1922. sabiedriska darbiniece Anglijā 
un Austrālijā Laima Lindiņa.
1940. Rīgas lielākajā kinoteātrī Splen-
did Palace – tagad kinoteātris Rīga – 
notiek latviešu mākslas filmas Zvej-

nieka dēls pirmizrāde.
1970. uzņēmējs un politiķis, LR sa-
tiksmes ministrs (2004.g. 9. mar. – 
2006.g. 17. mar., 2006.g. 7. nov. – 
2009.g. 12. mar.), LR ekonomikas 
ministrs (1998.g. 26. nov. – 1999.g. 10. 
maijs) Ainārs Šlesers (dzim. Leščins-
kis).

23. janvārī
Grieta, Strauta, Rebeka
1919. notiek Riharda Vāgnera operas 
Klīstošais  holandietis izrāde – pirmā 
Latvijas Nacionālajā operā (bijušajā 
Vācu teātrī).

24. janvāris
Krišs, Ksenija, Eglons
1840. mācītājs, literāts (dzejas Teici, 
teici, valodiņa autors) Jānis Neilands.
1910. dzejnieks, grāmatu izdevējs, 
teologs Valdis Mežezers (īstajā vārdā 
Valdis Štelmahers).
1935. ekonomists, LZA loceklis, LR 
ekonomisko reformu ministrs (1991.g. 
19.nov. – 1993.g. 12.janv.) Arnis Kal-
niņš.

25. janvāris
Zigurds, Sigurds, Sigvards
1880. dzejnieks Fricis Bārda.\.
1920. Daugavpilī tiekas Polijas un 
Latvijas armiju virspavēlnieki J. Pil-
sudskis un J Balodis un saskaņo abu 

karaspēku kopdarbību Latgales atbrī-
vošanas operācijās.
1920. Rēzeknē notiek Latgales skolo-
tāju savienības (LSS) 2. kongress. Pie-
dalās ap 200 Latgales skolotāju. Darba 
gaitā ietverti jautājumi par latgaliešu 
valodas ortogrāfiju, par skolotāju se-
mināra dibināšanu.
1920. Rīgā iznāk Latgales kristīgo 
un katoļu partijas laikraksta Latgolas 
Vōrds pirmais numurs. Pēdējais nu-
murs iznāk 1940. gada 8. augustā.

26. janvāris
Ansis, Agnis, Agneta
Latvijas republikas starptautiskās (de 
jure) atzīšanas diena
Austrālijas diena
Starptautiskā muitas darbinieku diena
1590. sākās Krievijas-Zviedrijas karš, 
krievu karaspēkam ierodoties Jamā.
1788. Angļu Pirmā flote 11 kuģu sastā-
vā izsēžas Sidnejas līcī, un Kapteinis 
Arturs Filips dibina koloniju. 
1920. atjaunota karadarbība Latgalē, 
norit kaujas pie Zilupes, tiek atbrīvota 
Ludza.
1921. Latvijas Republiku de jure atzīst 
Anglija, Francija, Itālija, Beļģija, Japā-
na, Somija, Polija.
1930. dramaturgs, rakstnieks, publi-
cists Uldis Siliņš.
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ces iespējas, kā arī nākotnes perspek-
tīvas – tas viss liecina par to, ka šajā 
jomā var daudz ko panākt, iegūstot 
kvalitatīvu izglītību un efektīvi iz-
mantojot savas organizācijas spējas. 
Turklāt man patīk viss, kas ar medicī-
nu saistīts.

Nākošā nedēļā es uz nedēļu aiz-
braukšu uz Barselonu, kur mūs apmā-

cīs dažādās jaunās metodēs un uz jau-
nām aparatūrām. Tādas iespējas man 
patīk izmantot. 2 reizes man ir bijusi 
iespēja aizbraukt un piedalīties 2x2 
nometnē. Tās man ļoti patika, jo bija 
iespēja iepazīties ar daudz ļoti foršiem 
jauniešiem. Vienīgais, kas nepatika, 
bija tas, ka nevienu minūti nebija brīva 
laika. Tur bija tā, ka no vienas nodarbī-
bas ar steigu bija jādodas uz nākošo.“

Ar to mūsu saruna ir galā un Ar-
turs ir gatavs iet atkal uz saviem dau-

dzajiem darbiem. Bet es esmu prie-
cīga, ka man ir izdevies iepazīties ar 
vienu no Latvijas jaunajiem ārstiem, 
kam pie izglītības tikt ir palīdzējis cil-
vēks no trimdas. Pēc sarunas ar viņu 
esmu pārliecināta, ka viņš ir Latvijā uz 
palikšanu un pēc laiciņa būs viens no 
Latvijas labākajiem savas nozares ār-
stiem, jo sapratu, ka tā ir viņa sirdslie-
ta. Lai viņam veicas!

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas izskolotie (6)
Turpinājums no 14. lpp.

lots gludināmais dēlis. Bet kāpēc gan 
ne? Tam ir skaidri izteikta konstruk-
cija, kas nosaka tā funkciju un pielie-
tojamību, tātad, tam piemīt personības 
dotumi. Kā ikvienā gleznā, tajā izstrā-

dāta katra detaļa, pieskaņots tonālais 
risinājums. Te nav nekā nejauša, viss 
ir pārdomāts, izstrādāts. Vai arī še pa-
rādās ironija?

Tā vien liekas, Paulis Postažs mūsu 
priekšā rada ideālu pasauli, kurā, at-
šķirībā no laikmeta, kurā dzīvojam, ir 
noteikti ideāli, noteiktas vērtības, kaut 

arī tās paslēptas zem ironijas plīvura. 
Tā arīdzan pats autors nomaskējas, 
aiz zobgalīgās bravūras tiek paglābta 
viegli ievainojama sirds, dvēselisks 
gaišums, harmonija un ļoti augsts pro-
fesionālisms.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

tisku un komponistam raksturīgās as-
prātības. Šo iespaidīgo kompozīciju no 
jauna gaismā ceļ Latvijas Nacionālais 
simfoniskais orķestris. Klavieru solo 
šoreiz uzticēts Vestardam Šimkum, 
kura spožā un virtuozā spēle lieliski sa-
der ar jubilāra mūziku. Šimkus šogad 

nominēts Lielās  mūzikas  balvas  2019 
kategorijā Par  izcilu  interpretāciju. 
Latvijas Nacionālais simfoniskais or-
ķestris līdz ar diriģentu Gunti Kuzmu 
atbildīgs arī par koncerta intrigu – jaun-
darbu Plūsma, kura autors ir Rolands 
Kronlaks. Latvijas koncertdzīvē viņš 
iemantojis slavu kā elektroakustiskās 
mūzikas speciālists un spilgtu kamer-
darbu autors. Kronlaka jaunās partitū-

ras pamatā ir skanējuma pulsāciju arhi-
tektūra, viņš pēta mūzikas plūdumu un 
tā stihisko dabu – kā tas paātrinās un 
palēninās, virzās augšup vai lejup.

Latviešu simfoniskās mūzikas liel-
koncertu atbalsta Valsts kultūrkapitāla 
fonds.

Rinta Bružēvica,
„Latvijas Koncertu” 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Latviešu simfoniskās mūzikas...
Turpinājums no 11. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 14. janvārī.
€1 = 1,61170 AUD
€1 = 0,85760 GBP

€1 = 1,67690 NZD
€1 = 1,11260 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
2. janv. – 18. janv. Annas Ziedares 
Vasaras vidusskola Dzintaros.
Sestdien, 18. janv., plkst. 15.00 An-
nas Ziedares Vasaras skolas izlaidums 
Latviešu namā Tālavā.
Ceturtdien, 23. janv., plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš, spēlēsim 
Scrabble un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Sestdien, 1. febr., plkst. 12.00 Ade-
laides Latviešu biedrības ārpuskārtas 
sapulce (General Meeting) ALB namā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 2. febr., plkst. 11.00 Epifānijas 
4. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 25. janv., plkst. 12.00 Rum-
my/Zolītes/Latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 18. janv., plkst. 14.00 Mel-
burnas Latviešu namā koncerts un lat-
viešu danči; Skaņumājas muzikanti: Il-
mārs Pumpurs, Sandra Lipska un Māra 
Raģe. Biļešu iegāde pie ieejas; pieaugu-
šiem $35; pensionāriem $25, bērniem 
$20; līdz 6 gadiem ieeja bez maksas. 
IEVĒROT MAINĪTO LAIKU!
Sestdien, 1. febr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Svētdien, 26. janv., plkst. 13.00 Latviešu 
biedrības rīkotā Latvijas de jure atzīša-
nas un Draudzīgā aicinājuma atceres die-
na DV kluba telpās. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 2. febr., plkst. 13.00 Latvie-
šu valodas eksāmens.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. janv., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 2. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 1. febr., plkst. 12.00 Dauga-
vas Vanagu namā pusdienas.

Sestdien, 1. februārī, plkst. 18.30, 
St. Stephens baznīcā (187-189 Church 
Street, Newtown) jauniešu kora BAL-
SIS, VOX un  Inner West Voices kon-
certs. Biļetes pie ieejas. 
Svētdien, 2. febr., plkst. 14.00 Jau-
niešu kora BALSIS koncerts Latviešu 
namā. Diriģents Ints Teterovskis.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 2. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē

ASV
Piektdien, 24. janv., plkst. 19.00 filmas 
Tēvs nakts izrāde Scandinavia House, 
58 Park Avenue, New York, BY 10016. 
Filma par Žani Lipke ir nominēta 
Oskara balvai par Labāko ārzemju va-
lodas filmu. Latviešu valodā ar angļu 
subtitriem. Biļetes http://www.scandi-
naviahouse.org/events/the-mover/

Zviedrijā
Sestdien, 18. janv., plkst. 18.00 Stok-
holmas latviešu draudzes Meditācijas 
vakars – Somu baznīcas draudzes tel-
pās (Finska kyrkan, Slottsbacken 2, 
Gamla Stan).
Svētdien, 19. janv., plkst. 14.00 Somi 
baznīcā, Finka kyrkan, Slottsbac-
ken 2., Gamla Stan; 2., 55., 76. autobuss 
(Slottsbacken) Stokholmas latviešu 
ev. lut. draudzes dievkalpojums – Epifā-
nijas laika otrā svētdiena. Pēc dievkalpo-
juma kafijas galds un draudzes Padomes 
sēde. Muzikāli priekšnesumi kuplinās 
dievkalpojumu; tuvāka informācija būs 
atrodama mājas lapā www.draudzes.se
Sestdien, 25. janv., plkst. 16.00 ZLA 
Stokholmas nodaļas valde aicina uz 
dokumentālās filmas Spiegs,  kurš  ir 
mans  tēvs noskatīšanos un sarunu ar 
Ievu Lešinsku-Geiberi Wallingatan 
34, 5.stāvā (durvju kods 8591). Saru-
nas moderators Jānis Krēsliņš.

Latvijā
Sestdien, 18. janv., plkst. 18.00 Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē notiks J. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas emeritētā profesora, flau-
tista Viļņa Strautiņa (1939-2018) jubi-
lejas piemiņas koncerts.

Pirmdien, 20. janv., plkst. 19.00 bari-
kāžu aizstāvju atcerei veltītais koncerts 
Piesaukšana Rīgas Domā. Piedalīsies 
komponisti Mārtiņš Brauns un Uģis 
Prauliņš, dziedās postfolkloras gru-
pa Iļģi, Rīgas Tehniskās universitātes 
vīru koris Gaudeamus, jauktais koris 
Cantus  fortis diriģenta Ivara Cinkuss 
vadībā. Koncerta programmā skanēs 
fragmenti no Mārtiņa Brauna poēmas 
Daugava ar Raiņa vārdiem, kā arī Uģa 
Prauliņa radītā kantāte ar Jāņa Jaun-
sudrabiņa tekstu Piesaukšana. Piemini 
Latviju. Ieeja koncertā ir bez maksas.
Sestdien, 25. janv., plkst. 19.00 VSIA 
Latvijas  Koncerti aicina uz ikgadējo 
Latviešu simfoniskās mūzikas lielkon-
certu Lielajā ģildē. Koncertā spēlēs Lat-
vijas Nacionālais simfoniskais orķes-
tris, Liepājas Simfoniskais orķestris, 
Latvijas Nacionālās operas orķestris un 
Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga. 
Skanēs šī gada jubilāru Jāņa Mediņa un 
Marģera Zariņa, kā arī Artura Maskata 
un Platona Buravicka skaņdarbi. Kon-
certprogrammas intriga būs Rolanda 
Kronlaka jaundarbs Plūsma. Uz skatu-
ves kāps izcilie latviešu pianisti – Ves-
tards Šimkus un Reinis Zariņš, kā arī 
uzlecošā saksofonspēles zvaigzne – Ai-
gars Raumanis, kurš nominēts Lielajai 
mūzikas balvai 2019 kategorijā Gada 
jaunais mākslinieks. 
Svētdien, 26. janv., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien, 31. janv., plkst. 18.00 Rī-
gas Latviešu biedrības Teātra komisija 
aicina teātra cienītājus uz latviešu dra-
maturģijas spilgtākā pārstāvja Mārti-
ņa Zīverta lugas Kāds, kura nav lasīju-
mu Rīgas Latviešu biedrības Kamīna 
zālē. Lasījumā piedalīsies trīs izcili 
aktieri: Zīras lomā – Esmeralda Erma-
le, Iraids – Juris Kalniņš, bet Kāds – 
Gundars Āboliņš.
Līdz 31. janv. Ainas Muzes (1943-2017) 
tekstiliju izstāde Bezgalīgais pavediens 
apskatāma līdz 31. janvārim Rīgas Lat-
viešu biedrības nama Baltajā zālē.
Sestdien, 1. febr., plkst. 16.00 ikgadē-
jais Mīlas dziesmu koncerts, kam šo-
reiz nosaukumā rindas no Imanta Zie-
doņa dzejoļa Ar tevi es lasīju kastaņus 
Rīgas Latviešu biedrības namā. Biļe-
tes var iegādāties Biļešu paradīze.  ■

1951. sabiedriskais darbinieks Juris 
Beņķis.

1967. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 
Ilze Ostrovska.

27. janvārī
Ilze, Ildze, Izolde 

1895. rakstnieks, žurnālists Kārlis La-
piņš.
1920. pēc F. Trasuna iniciatīvas organizē-
ta Latgales Kristīgo zemnieku savienība.
1960. Rīgā atklāta VEF Kultūras pils. ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


