
Austrālijā –  saiets 
notika no 2018. gada 
31. decembra  līdz 
2019. gada  6. janvārim 
un to vadīja Vizma Boag 
un  Daila  Mohr.  Saietā 
bija 89 dalībnieki.

Latvijā – pirmais saiets notika Vec-
piebalgā  no  7. – 14. jūlijam  Ineses  un 
Aināra Grīnvaldu vadībā. Saietā bija 317 
dalībnieki, 59 no tiem bija no ārzemēm.

Otrais  saiets  notika  Jaunpilī  no 
21. – 28. jūlijam  Ievas un Eduarda Krū-
miņu vadībā. Šai saietā piedalījās 328 da-
lībnieki, ap 45 no ārzemēm. LV Kultūras 
ministrs Nauris Puntulis saieta daudzinā-
jumā uzrunāja dalībniekus un  solīja  arī 
turpmāku KM atbalstu 3x3. Bijusī Kul-
tūras ministre Dace Melbārde saietā va-
dīja ievirzi Latviskā daudzveidība. Abos 
saietos piedalījās 50+ vietējie iedzīvotāji.

Lielbritānijā  nometne  angļu 

valodā notika no 28. jūlija  līdz 4. au-
gustam. To vadīja  Ingrīda Dzeriņa ar 
palīgiem, un tur piedalījās 66 dalībnie-
ki. Saiets  latviešu  valodā notika no 
4. – 11. augustam  ar  68  dalībniekiem 
Avitas O’Donnell vadībā.

Norvēģijā  pirmo  reizi  notika  sa-
iets,  no  3. – 8. augustam.  To  vadīja 
Inese Krūmiņa un Ilga Švāne, un tajā 
bija 126 dalībnieki.

ASV  Garezerā nometne notika 
no 4. – 11. augustam Maijas Zaes-
kas, Daigas Rūtiņas  un Larisas Kaļi-
ņas  vadībā.  Nometnē  bija  159  dalīb-
nieki. Katskiļos  nometne notika no 
18. – 25. augustam  Ingrīdas  Jansones 
vadībā ar 92 dalībniekiem.

Īrijā saiets notika no 19. – 25. au-
gustam Zanes Kažotnieces  vadībā  ar 
111 dalībnieku.

Lai arī parakstu vāk-
šana par tautas nobalsoša-
nu  saistībā ar pašvaldību 
vēlēšanu  likuma  grozī-
jumiem  būs  izmaksājusi 
vairāk  nekā  pusmiljonu 

eiro,  tās  iniciatorus pēc būtības  šī pro-
cesa panākumi neinteresē: deputāti ne-
iegulda laiku vai resursus, lai reklamētu 
savu iniciatīvu, par kuras praktiskās no-

rises pusi maksā no valsts budžeta.
Latvijas  Televīzijas  raidījums 

de facto,  aptaujājot  vairākus  no  depu-
tātiem, kuri parakstījās uz prezidentam 
adresētās  vēstules,  secina,  ka  viņi  ne-
kādas  reklāmas  aktivitātes  nav  veicis 
un lielākā daļa arī neplāno tādas veikt. 
Klusē arī politiķu konti sociālajos tīklos.

Saeimas grozītie  likumi  ļautu  ievē-
lēt  nākamo  domi  uz  ilgāku  laiku,  līdz 

pat  sešiem  gadiem –  tajos  gadījumos, 
kad pašvaldību atlaiž mazāk nekā divus 
gadus pirms tās termiņa beigām. Opozī-
cija, kas uzskatīja, ka likumprojekti spe-
ciāli  pakārtoti  situācijai  Rīgas  pašval-
dībā,  kopā  ar  pie varas  esošo KPV LV 
īsi  pirms  Ziemassvētkiem  savāca  41 
parakstu  un,  izmantojot  Satversmes 
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Hortenzijas Masedona kalnā (Mount Macedon) Viktorijas pavalstī, Austrālijā, 2020. gada februārī.
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katrs  ir  bijis  vai  reiz  būs  pacients) – 
esam ieinteresēti, lai veselības aprūpe 
darbotos  labi  un  optimāli  ne  tikai  no 
medicīnas viedokļa, bet arī no attiek-
smes un sirsnības viedokļa. Šajā ziņā 
tieši medmāsiņas ir ļoti būtiskas. Pal-
dies jums!

Valsts prezidenta Egils Levits
31.01.2020.
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Akcija „Meklējam sirdsmāsiņu“
Valsts prezidenta uzruna noslēguma pasākumā

Dārgās sirdsmāsiņas!
Godātie klātesošie!
Vēsturiski visas pro-

fesijas, kas bija  saistītas 
ar cilvēka dzīvību un ve-
selību,  vienmēr  sabied-
rībā ieņēma īpašu vietu, 

īpašu lomu.
Ja  mēs  ieskatāmies  medmāsiņu 

profesijas vēsturē, tad redzam, ka kopš 
viduslaikiem šī profesija  tiek uzskatī-
ta par ārkārtīgi svarīgu. Taču apstākļi 
un  veidi,  kā  darbojās  toreizējās med-
māsiņas, bija pilnīgi citādāki. Tas tika 
uzskatīts par sirdsdarbu, par žēlastības 
darbu, par ko parasti nesaņēma nekā-
du atalgojumu. Kā zināma veida atal-
gojums, kas toreiz bija kaut kas īpašs, 
šīm  žēlsirdīgajām  māsiņām  tika  no-
drošinātas cilvēka cienīgas vecumdie-
nas, kas  toreiz, viduslaikos un  jaunā-
kos  laikos  (es  teiktu, pat  līdz 19. gs.), 
absolūti nebija pašsaprotami.

Mūsdienās  mums  nav  tāda  īpaša 
ietvara,  kas  izteiktu  sabiedrības  spe-
ciālo attieksmi pret medmāsiņām. Tas 
ir algots darbs tāpat kā citi, taču vien-
laikus atbildība un uzdevumi ir daudz 
vairāk nekā toreiz.

Šodien  mēs  esam  šeit  sanākuši, 
lai  godinātu un  izrādītu  cieņu un pa-
teicību sirdsmāsiņām. Šis pasākums ir 
domāts faktiski divējādi. Pirmkārt, lai 
būtu  iespēja  cilvēkiem –  pacientiem 
(šajā konkrētajā gadījumā bērniem un 
viņu  vecākiem) –  iezīmēt  un  parādīt 
savu  pateicību  konkrētām  māsiņām. 
Otrkārt,  lai  iezīmētu  šo  medmāsiņu 
īpašo lomu mūsu sabiedrībā.

Mēs zinām, ka situācija medicīnas 
jomā  ir nokaitēta, un medmāsiņas  to, 
protams, zina vislabāk. Ļoti iespējams 
(un  es  arī  piekrītu  tai  doma),  ka  tieši 
medmāsiņu  jautājums  visā  veselības 
jomā ir viens no smagākajiem, kas nav 
atrisināts.  Medmāsiņu  trūkums  Lat-
vijā ir dramatisks. Tāpēc ne tikai jūs, 
bet  arī  es  un visa Latvijas  sabiedrība 
kopumā gaidām no atbildīgajām amat-
personām  pārdomātus  un  efektīvus 
priekšlikumus,  kā  uzlabot  situāciju 
veselības aprūpes jomā.

Šiem  uzlabojumiem  ir  jābūt  trijos 
virzienos. Viens  ir atalgojuma palieli-
nāšana medmāsiņām. Tas ir jautājums, 
par ko faktiski diskusijas nevar būt, šī 
reforma ir jāveic. Otrs ir slimnīcu pār-
valdības uzlabošana, lai panāktu efek-

tīvāku darbību un atalgojuma caurspī-
dīgumu.  Trešais  virziens  ir  slimnīcu 
tīkla sakārtošana, lai, no pacienta vie-
dokļa raugoties, viss, kas tiek dots pa-
cientam, tiktu sniegts optimāli un visās 
Latvijas vietās vienādi. Proti, vienalga, 
kur tu kā pacients dzīvo, lai visur būtu 
pieejama tāda medicīniskā aprūpe, kas 
konkrētā gadījumā ir nepieciešama. Tā 
var būt tuvāk vai tālāk no pacienta dzī-
vesvietas, ja runa ir par aparatūru, kas 
ir jāizmanto visu laiku, nevis tikai daž-
reiz, kad atnāk attiecīgais pacients. Tā-
tad  trīs  virzieni medicīnas  reformām: 
atalgojuma  palielināšana  medmāsām 
(es  tagad  nerunāšu  par  ārstu  un  citu 
mediķu  atalgojumu,  kas,  protams,  arī 
ir  nozīmīga  problēma),  slimnīcu  pār-
valdības uzlabošana un slimnīcu tīkla 
sakārtošana tādā veidā, lai, no pacienta 
viedokļa raugoties, viņam būtu pieeja-
ma kvalitatīva aprūpe visā Latvijā.

Gan ikdienas darbs, gan šīs refor-
mas no visām medicīnas nozarē  strā-
dājošajām  profesijām  prasa  cieņpil-
nu  un  koleģiālu  attieksmi  citam  pret 
citu –  gan  ārstiem  pret  medmāsiņām 
un  otrādi,  visiem  medicīnas  nozarē 
strādājošajiem  pret  pacientiem,  taču 
arī pacientiem ir jārespektē un jāciena 
medmāsiņas, ārsti un visi, kuri rūpējas 
par viņiem.

Sveicot jūs kā bērnu un viņu vecā-
ku izraudzītas  īpašas medmāsiņas, es 
domāju,  ka  mēs  visi  kopā –  medmā-
siņas, ārsti, amatpersonas, valdība un 
visa  sabiedrība  (jo  katrs  vai  gandrīz 

Akcijas „Meklējam sirdsmāsiņu“ patronese Andra Levite un prezidents Egils 
Levits ierodas pasākumā.
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„Meklējam sirdsmāsiņu“ patronese
Valsts prezidenta dzīvesbiedres Andras Levites uzruna

Labdien, cienījamie klātesošie!
Labdien, cienījamās medmāsas!
Man,  kā  akcijas  Meklējam sirds-

māsiņu  patronesei,  ir  tiešām  liels 
prieks  un  gods  jūs  visas  redzēt  šeit, 

Rīgas pilī!
Šodien  akcijas  noslēguma  sarīko-

jumā mēs  pateiksimies  Bērnu  klīnis-
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Domājot  par  Lat-
vijas  izaugsmi,  ekono-
misko  attīstību,  jaunās 
paaudzes un visas valsts 
spēju  nākotnē  konkurēt 
starptautiskajos tirgos 

visas pasaulēs mērogā, mums  ir  jāceļ 
augstākās  izglītības  kvalitāte Latvijā. 
Tādēļ Pasaules brīvo latviešu apvie-
nība  (PBLA)  atbalsta  Izglītības  un 
zinātnes ministrijas  centienus mai-
nīt Latvijas augstākās izglītības ies-
tāžu pārvaldības modeli.

PBLA pozitīvi  vērtē  Izglītības  un 
zinātnes  ministrijas  priekšlikumus 
pāriet  uz  jaunu  pārvaldības  sistēmu, 
kurā strikti nodalīta lēmumu pieņem-
šana un izpilde, kā arī paredzēts augst-
skolu stratēģisko lēmumu pieņemšanā 
iesaistīt  uzņēmējus,  absolventu  pār-
stāvjus,  un  ārvalstu  ekspertus,  tai 
skaitā diasporas pārstāvjus.

„Mums jāsper drosmīgi soļi Latvi-
jas augstākās izglītības kvalitātes cel-
šanā, – tas ir jādara mūsu valsts nā-
kotnes labā,“ teica  PBLA  priekšsēde 
Kristīne Saulīte. „Mēs esam gudra un 
spējīga tauta, mūsu jaunieši ir pelnīju-
ši  saņemt  labāko  izglītību, ko  spējam 
tiem dot. Tas mums visiem daudzkārt 
atmaksāsies  ne  tikai  individuāli,  bet 
visas valsts līmenī,“ viņa piebilda.

PBLA  pievienojas  atklātajam  ai-
cinājumam  uz  pārmaiņām,  ko  pauž 
Latviešu  Ārstu  un  zobārstu  apvienī-
ba,  Jauno Zinātnieku  apvienības Lat-
vijā  un  diasporā. „Mēs uzskatām, ka 
Latvijas augstākās izglītības sistēmai 
ir jāmainās un augstskolu pārvaldī-
bas modelim ir jānodrošina izglītī-
bas iestāžu un organizāciju darbības 
efektivitāte, caurspīdīgums, jāievēro 
taisnīgums un atbildība. Tas ir svarīgi 
mūsu tautas attīstībai, izaugsmei, tās 
stiprumam un krietnumam,“ uzsvērts 
ārstu  un  zinātnieku  atklātajā  vēstulē 
Latvijas  Republikas  valdībai  un  aug-
stākajām amatpersonām.

Tāpat  arī  Ārvalstu  investoru  pa-
dome Latvijā  (FICIL)  un ASV – Lat-
vijas  Tirdzniecības  palāta  (AmCham) 

paudušas atbalstu augstākās izglītības 
pārvaldes reformai.

„Šis ir nozīmīgs brīdis, kad visām 
augstākās izglītības jomā iesaistīta-
jām pusēm beidzot jāpieņem lēmumus 
par izmaiņām. FICIL aicina rīkoties 
operatīvi, lai iegūtu rezultātus... un 
pirmais solis ir pāreja uz jaunu pār-
valdības modeli augstākās izglītības 
iestādēm, kur skaidri nodalītas lēmu-
mu pieņemšanas un to izpildes lomas. 
Latvija vēlas kļūt par augstas pievie-
notās vērtības ekonomiku, augstākās 
izglītības iestādēm ir jāspēj pielāgo-
ties augošajiem standartiem, kāpinot 
izglītības kvalitāti un konkurētspēju 
ar mērķi sasniegt izcilību. Pārlieku 
lielais augstākās izglītības iestāžu 
skaits, nepietiekamais finansējums, 
mācībspēku un pētniecības resursu 
fragmentācija un Latvijas augstskolu 
zemais novērtējums starptautiskajos 
reitingos nekādi neatbilst mūsu am-
bīcijām Latviju redzēt kā inovāciju 
un attīstības centru,“ uzsvērts FICIL 
izplatītājā paziņojumā presei, valdībai 
un Saeimai.

„Latvijas augstskolu pārvaldības 
modelis, kurā akadēmiskā un admi-
nistratīvā pārvalde tiek īstenota kopā, 
nav spējis nodrošināt izcilību,“ Am-
Cham paziņojumā saka valdes priekš-
sēde Ingrīda Kariņa-Bērziņa, uzsve-
rot, ka neviena no Latvijas  augstākās 
izglītības  iestādēm  pasaules  labāko 
augstskolu  reitingos  neieņem  augstāk 
par  700. vietu,  Baltijas  reģionā  atro-
doties  stabili  pēdējā  vietā,  salīdzinot 
augstskolu sniegumu pēc tādiem kritē-
rijiem kā reputācija, pētījumu kvalitā-
te, efektivitāte un internacionalizācija.

PBLA  uzskata,  ka  tikai  mainot 
augstākās izglītības pārvaldes modeli, 
padarot to caurspīdīgāku un piesaistot 
jaunus  cilvēkus  ar  pasaules  pieredzi, 
iespējams izglītības līmeni pacelt jau-
nā kvalitātē, kas atbilstu mūsdienu dar-
ba tirgus prasībām un padarītu Latviju 
par konkurētspējīgu valsti pasaulē.

PBLA pārstāvniecība
Rīgā, 2020. gada 5. februārī

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Apgaismības laik-

mets  bija  filozofiskās 
domas  attīstības  posms 
Eiropā,  kas  radās 
18. gadsimtā  un  ievē-
rojami  ietekmēja  tā  lai-

ka  izglītotās  aprindas.  Tās  spilgtākā 
izpausme  bija  racionālisms,  cilvēka 
prātu aicināja meklēt atbildi uz visiem 
sabiedrības un pasaules attīstības jau-
tājumiem.

Šie Vikipēdijas  ieraksti  nāca man 
prātā,  vērojot  šodienas  straujās  ten-
dences izvairīties no racionālas domā-
šanas, atvietojot to ar ierakšanās savās 
pozīcijās,  un  uzskatīt  jebkādu  citu 
domu par ienaidnieka uzbrukumu, kas 
ir  jāatraida  ar  visiem  iespējamiem  lī-
dzekļiem.

Mēs  lēnām  slīdam  no  18. un 
19. gadsimta  apgaismības  uz  21. gad-
simta  tumsonību. Pilnīgais paradokss 
ir  tas,  ka  šo  lejupslīdi  paātrina  tieši 
tas  līdzeklis,  kuru  ilgi  uzskatīja  par 
apgaismības nesēju. Es runāju par teh-
noloģiskiem  līdzekļiem  informācijas 
izplatīšanai.

Cilvēks  ir  sabiedrisks  radījums, 
un  mūsu  uzskatus  stingri  ietekmē 
mūsu līdzcilvēki. Pirms dažiem simts 
gadiem,  tie bija  tikai  tādi, kurus mēs 
varējām  fiziski  satikt.  15. gadsimtā 
Johans  Gūtenbergs  izgudroja  grāma-
tas iespiešanas tehnoloģiju, un pēkšņi 
mēs varējam satikt lielāku ietekmētāju 
pūli.

20. gadsimtā radio, filma un televī-
zija bija  liels  solis uz pasaules  sašau-
rināšanos.  Radās  sajūta,  ka  varējām 
uzzināt gandrīz visu, kas vajadzīgs.

Bet mūsu  domas  un  uzskatus  vēl 
veidoja  samērā  šaurs  cilvēku  loks. 
Grāmatu  izplatītāji  un  audiovizuālo 
materiālu sagatavotāji bija tomēr skait-
liski ļoti ierobežoti. Sabiedrības virzī-
šanai  noteiktā  virzienā bija  vajadzīga 
fiziskā  klātbūtne  kombinācijā  ar  jau-
niem līdzekļiem. To lieliski veica hit-
leriskā Vācijā. Ekonomiskā ziņā visas 
iespējas tika un arvien tiek izmantotas, 
lai sludinātu preces un pakalpojumus.

Visu šo laiku ietekmēšana pārsva-
rā  vērsās  tikai  vienā  virzienā.  Ja  pa-
rasts cilvēks varēja ietekmēt tikai tos, 
kurus  tas  satiek  personā,  tad  valstīm 
un  izdevējiem  bija  iespēja  ietekmēt 
pilnīgi visus.

Un  tad  parādījās  internets  un  so-
ciālie mediji. Visdemokrātiskākais  lī-
dzekli, kā visi var sazināties ar visiem. 
Katrs  savs  izdevējs,  un  reizē  katrs 
veidos  publiku. Dažs  labs  iedomājās, 
ka  veidosies  sarunas  līdzīgi  Sokrata 
filozofiskiem dialogiem.  Ja parādīsies 
jautājums,  tad  katram  būs  iespēja  to 
loģiski apstrādāt no sava skatpunkta.

Diemžēl, šie sapņi piedzīvoja tādu 
pašu  likteni  kā  pats  Sokrāts.  Atgādi-
nāšu,  ka  viņu  notiesāja  uz  nāvi  par 

PBLA un augstākā izglītība Latvijā
PBLA viedoklis Latvijas Valsts vadībai, sabiedrībai un presei

jauniešu prātu samaitāšanu un bezdie-
vību.

Tai vietā, lai sarunu dalībnieki vir-
zītos racionālā veidā uz kopīgu atbildi, 
sociālie  mediji,  sevišķi  Facebook un 
YouTube, veicina ierakšanās pozīcijās, 
piespēlējot  cilvēkam  citus  ierakstus, 
kuri tikai apstiprina viņa jau esošo uz-
skatu.

Ja agrāk cilvēku grupējumi radās, 
viens  otru  satiekot,  tad  tagad  tie  var 
veidoties pa visu pasauli.

Trakākais nav tas, ka cilvēki iero-
kas savās pozīcijās, bet gan tas, ka bie-
ži  tiek  pamesta  racionālā  domāšana, 
iecietība un godīgums. Kā argumenti 

atkal  un  atkal  tiek  izmantotas  viltus 
ziņas un faktu sakropļojumi. Ja atļau-
jas aizrādīt uz apgalvojuma objektīvu 
nepatiesību, tad var sagaidīt pretī rup-
jības.

Vai  patiesības  meklēšana  vēl  ar-
vien  ir  vēlama  nodarbība?  Vai  būtu 
pareizāk ieņemt savu pozīciju, vienal-
ga, kāda tā būtu, atrast sabiedrotos, un 
tad bliezt citādi domājošiem ar visiem 
spēkiem? Un nedomāt par  reālām se-
kām?

Diemžēl, dzīve nav tikai šāda spē-
le. Muļķībām var būt reāli dramatiski 
sliktas sekas.

GN
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Dziesmai šodien liela diena
Jauniešu koris BALSIS un SLB jauktais koris ieskandina AL58. Kultūras dienas Sidnejā

Par lielu dienu lat-
viešu  dziesmai  izvēršas 
AL 58. Kultūras  dienu 
ieskandināšanas  kon-
certs  Sidnejas  Latviešu 
namā, 2. februārī. Kon-
certā  piedalās  Jauniešu 
koris BALSIS no  Lat-

vijas un Sidnejas Latviešu biedrības 
jauktais koris.

Jauniešu korim BALSIS šis ir ot-
rais  brauciens  uz Austrāliju. Atceros, 
kad  pirmo  reizi  dzirdējām  BALSIS 
2006. gada  AL 51. Kultūras  dienas 
Adelaidē, cik  ļoti  mēs jūsmojām par 
kora  dzidro  skanējumu.  Šoreiz,  sa-
stopot  kori  14  gadu  vēlāk,  prieks  un 
saviļņojums ir tas pats. Kaut koristi ir 
citi,  kora  izcilais  skanējums  un  visu-
spējīgais diriģents Ints Teterovskis – 
tie paši.

Par diriģentu  Intu  gribu  piezī-
mēt, ka mēs, sidnejieši, viņu uzskatām 
kā  savējo. Nešaubos,  ka melburnieši 
un adelaidieši saka to pašu. Šķiet, nav 
bijis gada, kad gadu mijai tuvojoties, 
diriģents  nebūtu  klāt.  Viņš  nebrauc 
saņemt  godu,  bet  atrotīt  piedurknes 
un pielikt  roku, kur vajadzīgs. Gadu 
tecējumā  Ints  ir  piedalījies  Kultū-
ras  dienās,  uzstādījis  un  iedvesmo-
jis  jaunus  korus,  iedrošinājis  un  ap-
mācījis  jaunus  diriģentus,  noturējis 
meistarklases  visu  līmeņu  dziesmu 
mīļotājiem,  vadījis  neaizmirstamas 
sadziedāšanās un  šoreiz pat  atlicinā-
jis  laiku  apciemot  SLB  pamatskolas 
jauno audzi. Stāsta, ka apciemojuma 
laikā bērni veselu stundu ar atplestām 
mutēm  klausījušies  un  atdarinājuši 
diriģenta balss vingrinājumus šķobot 
muti,  elpojot  un  dziedot,  kā  to  dara 
kordziedātāji. Visu to diriģents ir vei-
cis tās pašas dienas rītā pirms vakara 
koncerta  Sidnejas  centrā  ar  austrā-
liešu  koriem: Sidnejas Filharmonijas 
jauniešu kori VOX un iecienīto tautas 
un popmūzikas kori Inner West Voi-
ces. Zinot to, cik vēl jo vairāk apsvei-
cams ir diriģenta gājiens pie bērniem! 
Tas  glabā  noslēpumu,  kādēļ  Latvija, 
visas  Eiropas  mērogā,  ir  pirmā  vie-
tā  bērnu  muzikālās  izglītības  laukā. 
Latvijas modeli ir pieņēmusi Francija, 
lai to iedzīvinātu savās skolās. Nešau-
bos, ka citas valstis sekos.

Ar meistarklasi bērniem dziesmas 
sēkliņa ir sēta arī mūsu sētā. Atliek ti-
kai gaidīt jauno zelmeni.

Šīs  dienas  programma  ir  divās 
daļās.  Pirmo  daļu  veic  BALSIS ar 
dziesmām no sava bagātā, daudzpusī-
gā  repertuāra. Otro  daļu,  kam pama-
tā  ir  Dziesmu  svētku/Kultūras  dienu 
dzelzs  repertuārs,  iesāk BALSIS, bet 
nobeidz abi – vieskoris un mājinieki – 
apvienotā skanējumā.

Ja koncerta mērķis  ir  ieskandināt 
AL 58. Kultūras  dienas,  tad  vārda 

vispilnīgākā nozīmē tas arī notiek ar 
pašu  pirmo  dziesmu.  Koncerta  sā-
kums nāk kā pārsteigums. Jau brītiņu 
sēdējuši pustumšā zālē, gaidām kori, 
gaidām  diriģentu.  Taču  ne  viens,  ne 
otrs nekur nav manāms. Zāles priek-
šā –  tukši  podesti.  Te  pēkšņi  bez 
pieteikuma,  bez  brīdinājuma  varenā 
skanējumā no  zāles  aizmugures,  kur 
katrs  nama  ķieģelis  šķiet  atbalsojam 
kora  jau  tā  vareno  skaņu,  kā  fanfara 
atskan Ādolfa Ābeles Lūgšana  (Vis-
valdis  Sanders).  Šai  gadījumā,  kur 
AL 58. KD  Rīcības  komitejai  ceļš 
līdz  lielo  dienu  atklāšanai  ir  vēl  tāls 
un darba pilns, lūgšanas vārdi pieņem 
īpašu nozīmi: Nāc, Jēzu, Tu par palī-
gu/par labu drošu vadītāju. Tikai tad, 
kad  lūgšana  jau dodas augšup, mūsu 
priekšā stājas koris, 26 dziedātāju sa-
stāvā, un diriģents. Sveicam dziesmu, 
sveicam  kori  un  diriģentu  ar  sirsnī-
giem aplausiem.

Īsā  uzrunā KD Rīcības  komitejas 
priekšsēdētāja  Ilona  Brūvere sveic 
korus un klausītājus. To pašu sveicienu 
angļu valodā, domātu mūsu austrālie-
šu viesiem, atkārto Ilonas tuvākā palī-
dze Klāra Brūvere.

Varenajai  fanfarai  seko  divas 
dziesmas  no  kora  garīgā  pūra:  Ri-
harda Dubras Exaudi nos (Dzirdi/uz-
klausi mūs) un Lūcijas Garūtas Mūsu 
Tēvs debesīs.  Kaut  pirmā  dziesma 
mums  sveša –  vārdi  latīniski,  har-
monizācija mūsdienīga – dziedājuma 
dziļā  pietāte  nepaiet  mums  garām. 
Par  Garūtas  Mūsu Tēvs izpildījumu 
gribas teikt, ka, ja dvēsele spētu dzie-
dāt,  tā  skanētu  kā BALSIS Garūtas 
lūgšanā. Izpildījuma klusā pilnskanī-
ba,  smalki  kontrolētie  pieaugumi  un 
skaidrā dikcija nes klausītāju lūgšanai 
līdzi.

Seko  septiņas  dziesmas  no  Val-
ta  Pūces  cikla  Gadalaiku dziesmas, 
kam vārdus  devuši  vairāki  dzejnieki: 
Pēteris Brūveris, Aivars Neibarts, Ine-
se  Zandere  un  Amanda  Aizpuriete. 
Cikls  skaņās  attēlo  visus  četrus  ga-
dalaikus.  Saistoši  ir  mainīgie  iespai-
di, ainas un tēli, ko raitā secībā uzbur 
dziesmu  gleznainie  izpildījumi:  te  ir 
rotaļāšanās  ar  vārdiem,  te –  ar  burtu 

skaņām; te dzies-
mas ar  solo dzie-
dājumiem  (Alise 
Baumane),  te – 
ar  bundziņu  pie-
spēli;  te  dziesma 
ar  dziedošu  stās-
tījumu  par  aiz-
snigušiem ziemas 
ceļiem,  te  ritmis-
ki trauksmains 
lūgums  velniņam 
bur, bur, velliņ... spraigā kanonā, kur 
rakstu  rakstā  krustojas  balsis  jautrā 
juceklī.

Gluži  piekusuši  no  emocionālās 
piepūles,  ar  atvieglinājumu  ieslīdam 
nobeiguma  dziesmu  rāmākajos  ūde-
ņos.  Atskan  divas  Raimonda  Paula 
dziesmas: Venta ar Inese Zanderes vār-
diem no cikla Upju dziesmas un Māte 
saule,  kam vārdus devis  Jānis Peters. 
Pirmo – Venta – dzied koris pilnā sa-
stāvā; otro – Māte saule – tikai puiši. 
Abus  izpildījumus  iekrāso  aizkusti-
nošs  melodisks  plūdums  ar  papildus 
devu  lieguma  puišu  dziedātajā  Māte 
saule. Tas, ko BALSIS tik brīnišķi pa-
nāk visos dziesmu izpildījumos ir per-
fektā saskaņa starp dziesmas tekstu un 
melodiju.

Pirmajai daļai punktu pieliek divas 
Imanta  Kalniņa  dziesmas:  Lūgšana 
ar  Leonīda  Breikša  vārdiem  un  Bal-
tais solījums (Māra  Cielēna).  Atkal, 
iejūtīgie  izpildījumi  liek  klausītājiem 
dziesmai viļņot  līdzi. Kalniņa Lūgša-
nā lūguma sirsnīgo noskaņu papildina 
Lauras Gribustes maigais ģitāras pa-
vadījums.

No otrās daļas deviņām dziesmām 
piecas  dzied  BALSIS,  četras –  kon-
certa  apvienotais  koris.  Ievada BAL-
SIS ar Pētera Barisona skanīgo Dzies-
mai šodien liela diena (Arvīds Skalbe). 
Ak,  kā  dziesmas  pilnskanīgais  atska-
ņojums izsaka, ko jūtam mēs!

Seko tautas dziesma Mazs bij’ tēva 
novadiņš Helmera  Pavasara  apdarē. 
Rotaļīgais  izpildījums  raisa  smaidus 
kā koristos, tā klausītājos. Kad dzies-
mas tekstā rubenis sāk rubināt un za-

 
Turpinājums 5. lpp.

Jauniešu koris BALSIS un SLB jauktais koris diriģenta Inta Teterovska vadībā.
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Sidnejas  Latviešu 
nama  Baltajā  zālē  paš-
laik ir skatāmi trīs māks-
linieku darbi – Rasmas
Krādziņas keramika 
un  gleznojumi  uz  zīda, 
un Induļa Krādziņa un 

Lienas Sveiles fotogrāfijas. Izstāde at-
vērta līdz 31. martam.

Izstādi  atklāja  2. februārī  pirms 
Latvijas  Jauniešu  kora  BALSIS  kon-
certa Sidnejas Latviešu namā.

Darbu  tematika  pārsvarā  ir  dabas 
dzīvība  košās  krāsās  gan  tuvplānā, 
gan plašā skatā. Ir arī daži labi pazīs-
tami Latvijas arhitektūras skati.

Rasma Krādziņa ir piecus gadus 
studējusi mākslas skolā (National Art 
School,  Sidnejā)  un  ir  strādājusi  kā 
skolotāja  pamatskolā, mācot mākslu. 
Rasma  iepazinās  ar  zīda  gleznoša-
nas  tehniku  2011. gadā,  kad  viesojās 
Latvijā.  Ar  ģimenes  radinieces  palī-
dzību, kas zināja šīs gleznošanas vei-
da  īpašības,  Rasma  varēja  izmantot 
Aizkraukles  Mākslas  skolas  telpas 
vasaras atvaļinājuma laikā un ekspe-
rimentēt.  Turpmāko  gadu  ceļojumos 
uz  Latviju  Rasma  paplašināja  savas 
zināšanas. Gleznošana uz  zīda  prasa 
pavisam  cita  veida  krāsas  nekā  au-
deklam un citu gleznošanas  tehniku, 
un rezultāti var būt neparedzēti. Šajā 
izstādē ir redzamas vairākas ierāmē-
tas gleznas uz zīda, ka arī zīda šalles 
un apmetņi valkāšanai. Rasma glezno 
arī  uz  audekla,  bet  pašlaik  fokuss  ir 
uz zīda. Rasma nodarbojas arī ar ke-
ramiku;  pašai  ir  savs māla  virpa  un 
ceplis –  un  rada  dažādus  lietišķās 
mākslas objektus.

Indulis  Krādziņš  fokusē  savu 
kameru  pārsvarā  uz  dabu  un  cen-

šas  savās  fotogrāfijās  parādīt  dabas 
skaistumu. Viņš  ir  aktīvi  fotografējis 
jau kopš 10 gadu vecuma, kad viņam 
uzdāvināja  četrkantaino  box Brownie
filmas kameru. Šīs  izstādes darbos  ir 
redzama daba varenā plašumā, kā arī 
sīkās ziedu detaļās un dzīvās radībās. 
Indulim vienmēr  ir  līdz kāda no viņa 
kamerām,  lai  uztvertu  dzīves  īslaicī-
gos un burvīgos mirkļus.

Liena Sveile Sidnejā ir pazīstama 
kā gleznotāja un fotogrāfe, un ir bieži 
piedalījusies gan stājmākslas, gan foto 
izstādēs. Liena sāka zīmēt un fotogra-
fēt  jau  agros  bērnības  gados.  Lienai 
tēvs  bija  dārznieks  un  no  viņa  Liena 
iemācījās  mīlēt  dabu.  Fotografējot 
dabu, Liena cenšas parādīt gaismu un 
dabas garīgo mieru, parādīt ne tikai fi-
zisko, bet neredzamo kosmosa radītāja 
spēku. Šī neredzamā klātbūtne ir jūta-
ma  Lienas  košajās  krāsu  fotogrāfijas 
no klintīm un debess atspīduma.

Aicinu jūs baudīt šo dzīvo izstādi!
Izstādi  iekārtoja  visi  trīs  māksli-

nieki  ar  Austrālijas  Latviešu  māksli-

nieku apvienības (ALMA) palīdzību.
Ojārs Greste

Laikrakstam „Latvietis“

Trīs mākslinieki Baltajā zālē, Sidnejas Latviešu namā
Mākslinieki – Rasma un Indulis Krādziņi un Liena Sveile

Mākslinieki, no kreisās: Rasma un Indulis Krādziņi, Liena Sveile.
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Rasmas Krādziņas zīda gleznojums.
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Induļa Krādziņa fotogrāfija.
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Liena Sveile. „Mākoņu sapnis“.
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Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu mājas lapa:
www.alkd.org.au
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Pertas latviešu kopie-
nā  latviešu  valodu  māca 
tikai Pieaugušo klasē,  jo 
bērnu spēļu grupa jau visu 
pagājušo gadu nav darbo-
jusies.  Bērnu  māmiņas 
laikam  vairs  negrib,  ka 
bērni  runā mātes  valodā 

un savus bērnus uz latviešu nodarbībām 
vairs neved. Tomēr, pagājušā gada bei-
gās mums Pertā piedāvāja atsūtīt VVPP 
(Valsts Valodas Prasmes Pārbaude) ek-
saminētājas, kuras vismaz mums varētu 
pastāstīt, kas tā iestāde vispār ir, un vai 
mēs varam no tās arī kaut ko iegūt.

Tā kā Latvijā  valsts  valoda  ir  tikai 
latviešu  valoda,  tad  arī,  ja  kāds  vēlās 
ieņems kādu amatu, Latvijā strādāt vai 
studēt,  tam  ir  jāpierāda Valsts  valodas 
prasmes līmenis, kuru var iegūt, noliekot 
Valsts Valodas prasmes pārbaudi. Nu arī 
mēs, latvieši Pertā, zinām par šādu iestā-
di un ko tā dara. Kaut gan Pertas latvie-
šu skola nav darbojusies jau desmitiem 
gadu,  tomēr šādi valodas pārbaudījumi 
varētu būt lietderīgi arī jau tādiem Per-
tas latviešiem, kuri varētu gribēt braukt 
uz Latviju un vai nu ieņemt kādu darbu, 
vai varbūt kaut ko studēt Latvijas Uni-
versitātē vai kādā citā mācību iestādē.

Tā kā līdz VVPP komandas ierašanās 
mēs pertieši par latviešu prasmes vajadzī-
bām neko – kad, kam, kāpēc nezinājām, 
mēs tagad izsakām paldies eksaminētājām 
par mūsu apciemošanu un mums pastāstot 
par šo tēmu. Pēc Baibas Mūrnieces-Buļe-
vas izsmeļošā referāta skaidri redzams, ka 
arī Pertā var gadīties kādi latvieši, kuriem 
latviešu valodas zinību līmenis varētu būt 
vajadzīgs.  Paldies,  Baibas  kundze,  par 

Jūsu  interesanto  un 
informējošo referātu 
tālajā Pertā!

Pēc  īsa  pārtrau-
kuma un kafijas 
pauzes Anta  La-
zareva  turpināja 
mums  stāstīt  par 
VVPP vietu latviešu 
valodas  sargāšanā 
no  tās  jau  pašreiz 
notiekošas  kropļo-
šanas.  Bija  prieks 
dzirdēt,  ka  tomēr 
ir  iestādes,  kuras 
apkaro  mūsu  valo-
das  piesārņošanu 
ar  nevajadzīgiem 
svešvārdiem, bet arī 
to,  kā  laika  plūsmā 
latviešu valoda da-
žādos  laika  posmos  ir  attīstījusies.  Kaut 
dažas maiņas mums diasporā,  jo  sevišķi 
bijušiem  bēgļiem,  varbūt  nav  pieņema-
mas, un varbūt mēs tās arī nepieņemsim, 
bet mums  tomēr  bija  jāzina,  kas  tiešām 
latviešu valodas lietošanā ir mainījies un 
vietām kāpēc un kad tas ir noticis.

Jāatzīst, ka kaut arī abiem referātiem 
vajadzētu  būt  sausiem  un  garlaicīgiem, 
droši  varu  teikt,  ka  abas  pasniedzējas 
mūs visus noturēja ziņkārības līmenī, un, 
ja arī neviens nekādus pārbaudījumus ne-
noturēja, liekās, ka visi bijām iedziļināti 
un gandarīti par to, ka atnācām jūs klau-
sīties. Esam smēlušies daudz par to, kas 
un kāpēc mūsu latviešu, mūsu mātes va-
loda ir mainījusies un turpina pielāgoties 
šīsdienas tehnoloģiskiem laikiem.

Izsaku mīļu paldies VVPP koman-

dai  par  tālā  ceļa  mērošanu,  jo  sevišķi 
par to, ka atradāt laiku apmeklēt arī mūs 
tālajā  Pertā.  Paldies  Renātei  Neimanei 
par materiāliem, ko saņēmu, un varēšu 
lietot  savā  latviešu  valodas  pieaugušo 
klasē.  Tas  dos  man  iespēju  klasi  bīdīt 
kaut vai uz pārbaudes A līmeni. Jūsu ap-
ciemojums bija neiedomājams vietā, kur 
skolas un skolas bērnu nav, un tomēr jūs 
mums devāt gandrīz divu stundu pilnu 
zinību un vērtīgu ziņu par to, kas notiek 
ar vienu no vecākajām Eiropas valodām. 
Bija tiešām prieks dzirdēt, ka mūsu mī-
ļās  latviešu  valodas  kropļošana  tomēr 
tiek ierobežota. Vēlreiz paldies un cerē-
sim, ka jūs kādreiz apciemosiet mūs vēl!

Jānis Purvinskis
2020. g. 4. februārī

Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu valodas eksāmeni Pertā
Viesojas „Valsts Valodas Prasmes Pārbaudes“ eksaminētājas

No. kreisās: Latvijas goda konsuls Pertā Jānis Purvinskis 
ar VVPP pārbaudītājām – Renāte Neimane, Anta Lazare-
va un Baiba Mūrniece-Buļeva.
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„Nu tik, brāļi, naigi, naigi...“
Jancis pieliek punktu

Šo  dziesmiņu  dun-
goju  šodien  visu  rīta 
cēlienu. Ne  jau, ka man 
būtu  ķēries  kāds  liels 
loms,  ka  jāmeklē  laiva, 
vai ka šodien zivis būtu 
pusdienās,  bet  vienkār-

ši – iekrita galvā un neiet ārā.
Nezinu un nesaprotu – KĀPĒC? Šajās 

dienās mani var mudināt cik grib, no nai-
guma nekas nesanāks. Kājas arvien gau-
sāk velkas pakaļ ķermenim, un ķermenim 
labāk patīk stāvēt uz vietas nekā vilkties kā 
klibam nabagam uz priekšu – bez mērķa.

Kas  tad  labs pēdējā nedēļā būtu  sa-
sniegts? Kur aiziets? Kas padarīts? Stāvu 
Aprūpes namā pie  lielā  loga un mēģinu 
atrast atbildi šiem jautājumiem, kuri uz-
mācas katru vakaru par jaunu un no rīta 
ar’– bez izņēmuma. Pats jau labi zinu, ka 
nekāda atbilde nav sagaidāma. Tātad, uz-
stādu šos jautājumus pats sev, lai pats sevi 
kaitinātu. Vai ir smuki tā darīt? Smuki vai 

nesmuki, bet vismaz kaut kas IR ko darīt. 
Un ir ļoti svarīgi, ka kaut ko dara. Citādāk 
man tikai – atkal un atkal – peršiņas iekrīt 
prātā, un tad ir jādzied, un tās ne vienmēr 
ir patīkamas peršiņas. Šorīt – pirms tiem 
naigiem brāļiem, man pa galvu vandījās:

Pūtīs auksti vēji,
Smacēs kapa gaiss;
Grabēs bleķa kronis
Kā pats nelabais...
Skaidri zinu, ka tā ir tikai dziesmiņa 

jeb ziņģe, bet tikpat labi zinu turpinājumu:
Jāceļas būs augšā –
Ak, tu tavu post;
Jārauj sev no kapa
Bleķa kronis nost...
Tātad, izskatās, ka biju jau aizgājis 

Pelnītā Atpūtā! Vai, vai, vai –  tīri vai 
vēsas pēdas paliek. ...

Vēl jau varēja kādu brīdi pagaidīt, 
ļaut  man  nosist  laiku  tepat šaizemē. 
Vismaz, kamēr beidzās futbola sezona. 
Man daži dolāriņi uzlikti, ka Ričmun-

da  vinnēs. Bet  ja nē,  tad nē. No  tiem 
pāris dolāriņiem jau nu bagāts nepalik-
šu. Kur tad to naudu likšu? Bez tam:

Iemet, brālīt, grana pipku,
Naudu nežēlo –
Tik un tā jau kapā līdzi
Nepaņemsi to!
Nu, ko es teicu? Pantiņi un peršiņas. 

Peršiņas un pantiņi. Un pēdējā laikā par 
daudz bieži tiek pieminēta kapsēta. Man 
tas  sevišķi nepatīk.  Ja būtu minēts kāds 
parks vai publiskais placis, nu kaut vai Ho-
teļa alus dārzs (ko angliski tik jauki sauc 
par BEER GARDEN), bet tūlīt uz kapsētu 
sūtīt, tas nav nedz smuki, nedz pieklājīgi. 
Tādas ir manas domas! Bet man tā vien 
liekas, ka nevienam vairs neinteresē ma-
nas domas. NU, uzbāzīgs jau nu es negri-
bu būt. Tad labāk nemaz nemēģinu kaut 
ko  prātīgu  uzrakstīt,  kā  biju  nodomājis, 
bet pielieku punktu un saku DIEZGAN!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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votu  dzejoli  Ivaram, skaistus atvadu 
vārdus teica Betija un Valija.

Tad Ingrīda  Houka  (Hawke) 
Ivaram  vēlēja  atrast  laimi  Latvijā  un 

2019. gada 
aizvadīšana 
un 2020. gada 
sagaidīšana

Latviešu  Ciema  ap-
rūpes  nama  ļaudis  uz 

Vecā gada aizdzīšanu un Jaunā gada 
sagaidīšanu  bija  aicināti  1. janvāra 
pēcpusdienā. Svētku galds bija skaisti 
klāts – ar spožām lampiņām, kas mir-
dzēja  caur  dekorējumiem,  un  galdā 
tika  celtas  gardas  maizītes,  dažādi 
atspirdzinājumi,  saldumi –  šokolā-
des  konfektes,  kuras  tikko  atvestas 
no  Latvijas,  un  daudz  dažāda  veida 
piparkūkas.  Sanākušie  bija  līksmi – 
baudīja  gardās  uzkodas,  labprāt  pie-
vienojās Ivara dziedājumam akordeo-
na  pavadījumā,  kad  visus  negaidot 
pārsteidza  klibs,  aizelsies,  ar  baltu 
bārdu apaudzis, ļoti noskaities Vecais 
gads!

Sākumā ļaudis jutās mazliet apju-
kuši  par  šāda  ciemiņa  ierašanos,  bet 
tad, kad Vecais gads paskaidroja savu 
nākšanas  iemeslu,  proti,  ka  Vecajam 
gadam  vēl  nemaz  negribas  atvadīties 
un  iet prom,  jo gribās uzturēties Lat-
viešu Ciemā, tad Veco gadu pārsteidza 
Jaunais  gads!  Tas  bija  pārsteigts  par 
to, ka Vecais gads vēl klīst pa Ciemu 
un dzina to prom. Sirmais, klibais Ve-
cais gads metās prom, ko klibās kājas 
nes.  Jaunais  gads,  nu  pārņēmis  visu 
Latviešu Ciemu, skaitīja dzejoļus, bār-
stīja  daudz  skaistus  solījumus,  vēlēja 
visiem veselību un laimi!

Pēc  domstarpību  noskaidrošanas 
starp Veco un  Jauno gadu, visi  sanā-
kušie turpināja dziedāt, baudīt gardas 
uzkodas un atspirdzinājumus.

Un tā kā visā pasaulē Jaunais gads 
bija  sagaidīts,  tad  Ivars  pastāstīja  kā 
tas bija noticis dažādās vietās pasaulē. 
Cik varenas ir bijušas svinības un cik 
daudz uguņu, un līdz ar to arī naudas, 
bija izšautas debesīs!

Annīte  skaļi  un  pārliecinoši  no-
skaitīja  pašas  sacerētu  dzejoli,  un, 
paceļot glāzes, visi viens otram vēlēja 
laimīgu Jauno gadu!

Gadi skrien
Gadi, ak, gadi, kurp steidzaties jūs?
Un kādēļ sev līdzi aizraujat mūs?
Vai ir kāds labums no tā visa,
Kad ziedu laiks un jaunība tik īsa?
Vēl skaistie ziedi pumpurā,
Kad salnas ir jau tuvumā!
Kur aukstās rudens salnas klīst,
Tur skaistie rožu ziedi vīst.
Nesen bija skaistā jaunība:
To arī līdzi aizrāva!
Labi, ka atmiņas atstāja –
Lai skaistie brīži vienmēr vēl,
Kā spožas zvaigznes atmiņā kvēl.
Pēc šādām skaļām svinībām šaubu 

nevienam nav, ka arī Latviešu Ciemā 
ir pienācis Jaunais – 2020. gads!

Ivara atvadu koncerts un 
„Ciema Avīzītei“ – 4!

Uz skaistu kopā sanākšanu 10. jan-
vārī visus Ciemā dzīvojošos ļaudis ai-
cināja  Latviešu Ciema avīzīte, kurai 
2020. gada sākumā pienāca 4. dzimša-
nas diena, un vēl viens liels notikums 
tika izcelts šajā dienā! Pēc šāda paša, 
nostrādāta laika Latviešu Ciemā Ivars 
Štubis dodas ilgā ceļojumā uz Latviju.

Svētku  pēcpusdiena  sākās  ar  Iva-
ra uzrunu, kurā Ivars  izklāstīja savus 
plānus un ieceres Latvijā. Par to, ka ir 
nolēmis ierakstīt jaunu disku, apskatīt 
vēl citas zemes un saprast, kā ir pava-
dīt  laiku  Latvijas  tumšajos  mēnešos, 
īpaši  tagad,  kad  visi  gaida  un  nevar 
sagaidīt balto sniegu.

Tad  sekoja  bilžu  skatīšanās.  Biju 
sagatavojusi ap 100 bildēm, kuras gada 
laikā  bija  ievietotas  Latviešu  Ciema 
avīzītes  lapās,  un  pastāstīju,  kas  šie 
bijuši  par  notikumiem un  citēju dažus 
no autoriem. Arī šajā gadā pēc saturīgā 
stāstījuma zālē bija dzirdamas nopūtas 
par  to,  cik  daudz 
kas  notiek  Latvie-
šu  Ciemā,  un  cik 
labi būtu šīs bildes 
izlikt vispārējai ap-
skatei –  ciemiņiem 
un arī akreditācijai!

Tad visi sa-
nākušie,  kas  bija 
ļoti  kuplā  skaitā, 
nodziedāja  Aug-
stu, laimi prieku, 
Latviešu Ciema 
Avīzītei...“, pacēla 
glāzes,  lai  sumi-
nātu  jubilāru,  un 
turpinājumā  visi 
pievērsās Ivaram.

Anna  Švalbe 
skaitīja  pašas  sa-
cerētu  dzejoli  Mī-
lestības vara, Vik-
tors  Bendrups 
deklamēja  sagata-

Latviešu ciems Melburnā
Janvāra notikumi

Vecais gads ieradies Ciemā.
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Ciema avīzītes jubilejas sarīkojuma un Ivara Štubja atva-
du koncerta dalībnieki. No kreisās stāv: Ilze, Ivars, Valija, 
Ingrīda, Daila; sēž Ingrīda.
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Ivara Štubja atvadu koncerts.
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Līdz  pat  1. martam 
Dekoratīvās mākslas  un 
dizaina muzejā skatāma 
tautā  pašas  pazīstamā-
kās, iecienītākās un jop-
rojām radoši aktīvās tek-
stilmākslinieces  Edītes 
Pauls-Vīgneres 80 gadu 

jubilejai  (dzimusi  1939. gada  16. sep-
tembrī)  veltītā  darbu  izstāde  Kafijas 
kantāte.

„Es pārtieku no pagātnes lietām. 
Atmiņām. Man vairs nevajag fiziski 
kaut ko piedzīvot, manī tas viss ir iek-
šā – aizveru acis, un viss atdzīvojas. 
/../ Ideju man nekad nav trūcis, īpaši 
jau tagad, kad laika atliek arvien ma-
zāk un tas iztek ātri,“ lasāms uz izstā-
des kataloga Edīte Pauls-Vīgnere. Go-
belēni 4. vāka.

Viņas  radošā  darbība  kopš 
1968. gada,  kad  ar  gobelēnu  Zemes 
dziesma absolvēta Latvijas PSR Valsts 
mākslas  akadēmijas  tekstilmākslas 
nodaļa, – tātad vairāk kā 50 gadi – pa-
gājusi  daudz  un  neatlaidīgi  strādājot. 
Droši vien viņai visbagātīgākais laiks 
bijuši  20.gs.  70.-80. gadi,  kad  Edīte 
Pauls-Vīgnere  pašrocīgi  auda  savus 
lielos (3×3 m) gobelēnus, ar kuriem ie-
karojusi  skatītāju  un  profesionāļu  sir-
dis kā Latvijā, tā pasaulē.

Tas ir laiks, kad Latvija atradās aiz 
dzelzs  aizkara,  taču  tas  nekavēja  lat-
viešu tekstilmākslas izaugsmi un attīs-
tību. Ja kompartija skrupulozi skatījās 
uz  glezniecības,  kino  un  literatūras 
virzību un bieži to pamācīja, ka tā da-
rīt nevar, tad tekstilmāksla, kā uzskatī-
ja, nav ideoloģiskās frontes sastāvdaļa, 
tādēļ  tā  drīkstēja  nedalītu  uzmanību 
pievērst formas jautājumiem (tā sakot, 
formālismam),  atļauties  eksperimen-
tēt,  iekļaut  savās  kompozīcijās  tāda 
bargu ienaidnieku kā abstrakcionismu 
un  citus  modernās  pasaules  mākslas 
virzienus  vai  to  elementus.  Un  Edīte 
Pauls-Vīgnere bija viena no aktīvāka-
jām jaunu un nestaigātu ceļu cirtējām 
un  gājējām.  Vienlaikus  jāatzīmē,  ka 
mākslinieces  darbos  novērojams  lat-
viešu etnogrāfiskās sākotnes apvieno-
jums ar klasiskām vērtībām un avan-
gardiskiem eksperimentiem.

Māksliniece  ne  tikai  krāsoja  pati 
vilnu  un  citus  materiālus,  pašrocīgi 
auda lielos gobelēnus, ko pasaulē veic 
izpildītāji,  viņa  arī  radīja  tekstilijas, 
kuras  vairāki  darbi  veidoja  vienotu 
ansambli,  kāds,  piemēram,  ir  izstādē 

eksponētais trīsdaļīgais Visums (1978). 
Visu savu daiļradi Edīte Pauls-Vīgne-
re  lielu  vērību  veltījusi  materiāliem, 
kas palīdz radīt neierastākas faktūras, 
formālus  efektus  un  nianses.  Tikpat 
liela nozīme ir bijusi krāsām, kas pie-
dod  košāku  svētku  sajūtu,  svētdienī-
gumu, optimismu.

Kafijas kantāte ir izstāde, kurā au-
tore  un  izstādes  kuratore Velta Rau-
dzepa  rāda vienīgi darbus no muzeja 
kolekcijas,  nepalienējot  tekstilijas  no 
citurienes,  pie  tam  akcentējot  tieši 
20.gs.  70.-80. gadu  periodu.  Protams, 
arī  pēc  tam  Edīte  Pauls-Vīgnere  ir 
aktīvi  strādājusi, meklējusi  jaunas  ie-
spējas, par ko liecināja izstādes 21. gs., 
kad  ne  tik  daudz  tika  austs,  cik  vei-
dotas  kompozīcijas  no  audumiem  un 
dažādiem materiāliem, pat no pastkar-
tēm  un  stiepulēm,  pērlītēm,  diegiem, 
veidojot  ārkārtīgi  neparastus  darbus, 
kādus  vērojām  personālizstādē  2009.
gadā Ak, sievietes! ...no volāniem līdz 
volāniem  šī  paša  muzeja  telpās,  Ko-
ronetes  Bauskā  vai  Vecās mežģīnes 
Jelgavā. Tas apliecina, ka māksliniece 
nekad nav sēdējusi dīkā, bet meklējusi 
jaunus ceļus savai radošajai enerģijai, 
tomēr  gobelēns  ir  bijis  vissvarīgākais 
un  nozīmīgākais  tekstilmākslinieces 
radošajā  dzīvē,  kādēļ  jubilejas  reizē 
viss cits  ir aizmirst, nolikts malā, bet 
izcelts Edītes Pauls-Vīgneres lepnums 
un gods – pašas austie neatkārtojamie 
gobelēni.

Ieejot  Dekoratīvās  mākslas  un 

dizaina  muzeja  1. stāva  izstāžu  zālē, 
kuras  centrā  ir  šie  krāšņie,  daudz-
veidīgie  gobelēni,  liekas,  ka  skatītāju 
sagrābj  ārkārtīgi  spēcīga  enerģētika, 
paceļ viņu radošu impulsu galotnē un 
iedzeļ  lepnumu  par  latviešu  mākslu 
un latviešiem kā radoši bagātu nāciju, 
ierindojot  mūsu  tautu  pasaules  garī-
gās  kultūras  virsotnē.  Vēl  jāpiebilst, 
ka  skatītājam  redzētais  nav  skaistas 
atmiņas  par  pagātni –  patiesa māksla 
nenoveco, tā ir jauna vienmēr.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Pagātnes atmiņās

Skats no izstādes.
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Edīte Pauls-Vīgnere. „Visums“. 1978.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $55.



Otrdien, 2020. gada 11. februārī  Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

kās universitātes slimnīcas medicīnas 
māsiņām,  par  kuru  darbu  aizvadītajā 
2019. gadā mazie pacienti un viņu tu-
vinieki ir izteikuši vislielāko atzinību.

Šodien  ir  jūsu  diena.  Šodien mēs 
sakām:  Paldies!  Šodien  jūs  drīkstat 
aizmirst rūpes. Šodien jūs drīkstat ap-
stāties  ikdienas  skrējienā.  Šodien  jūs 
drīkstat justies novērtētas.

Šodien jums blakus arī acīm nere-
dzami  stāv  medmāsiņas,  kuras  laiku 
laikos  ir mainījušas pasauli  ar  savām 
domām, savu rīcību vai vismaz mainī-

jušas medicīnas seju.
Šodien  jums blakus stāv Florence 

Naitingeila  (Florence  Nightingale), 
angliete,  kura  dzīvoja  no  1820.  līdz 
1910. gadam. Viņa kā māsiņa piedalī-
jās Krimas  karā,  kas  notika  no  1853. 
līdz  1856. gadam.  Viņa  šo  karu  pār-
dzīvoja kā medmāsiņa, un pēc šī kara 
viņai bija skaidrs, ka pacientu kopšana 
ir  pastāvīga medicīnas  nozare,  kas  ir 
vienlīdzīga ārsta darbam.

Jums blakus  stāv Florence Bleika 
(Florence  Blake),  amerikāniete,  kura 
dzīvoja  no  1907.  līdz  1983. gadam, 
kura  atpazina  un  aprakstīja  vecāku 
lomu  un  atbildību,  strādājot  kopā  ar 

medmāsiņām,  lai 
palīdzētu  bērnam 
izveseļoties.  Vi-
ņas jēdziens family 
centered nursing 
care (no angļu 
val. – uz ģimeni 
vērsta kopšanas 
aprūpe) ir iesak-
ņojies  medicīnas 
zinātnē.

Jums blakus 
stāv  Elza  Brend-
strēma  (Elsa 
B r ä n d s t r ö m ) , 
zviedriete,  kura 
dzīvoja  no  1888. 

līdz  1948. gadam. Viņa  kā  zviedriete 
dzima  Sanktpēterburgā  un  I Pasaules 
karā brīvprātīgi kā medmāsa pieteicās 
cara armijā. Viņa Sibīrijā  rūpējās par 
ievainotajiem  zaldātiem  un  kara  gūs-
tekņiem  vienalga,  kurā  frontes  pusē 
šie zaldāti bija stāvējuši. Viņa tiek dē-
vēta par Sibīrijas eņģeli.

Jums blakus  stāv Sislija Sondersa 
(Cicely Saunders),  angliete,  kura  dzī-
voja no 1918.  līdz 2005. gadam. Viņa 
saprata  un  pieprasīja,  ka  paliatīvā  si-
tuācijā  cilvēkam  jeb pacientam  ir  va-
jadzīga  citādāka  aprūpe  nekā  aprūpe 
pēc, piemēram, apendicīta operācijas.

Jums blakus stāv Lidija Lasmane, 
latviete, kura pēc  izglītības bija med-
māsiņa,  bet  kļuva  par  politisko  disi-
denti. Viņa uzskatīja, ka latviešiem ir 
tiesības uz neatkarīgu valsti, un par šo 
uzskatu viņa smagi maksāja.

Jūs  esat visas  leģitīmas mantinie-
ces  šīm  sievietēm.  Arī  jūsu  domas, 
idejas  un  balsis  sabiedrībai  ir  svarī-
gas.  Es  gribētu  vēlreiz  pateikties  par 
jūsu profesionalitāti, laipnību, par jūsu 
smaidu un pacietību, par jūsu skrējie-
nu garajos slimnīcas koridoros un par 
jūsu darbu dienās un naktīs.

Paldies!
Valsts prezidenta dzīvesbiedre 

Andra Levite
31.01.2020.

ķis cilpu mest, tad arī dziesmas izpil-
dījums sāk lēkāt zaķim līdzi. Atkal un 
atkal koris parāda savas spējas uzburt 
saskaņu starp tekstu un izpildījumu.

Ar  tādu  pat  humora  izjūtu  koris 
attēlo Valta Pūces  Ik rudeni valodiņa 
(Inese Zandere). Dzīvīgais dziedājums 
un  diriģenta  līdzdalība  ar  portatīvo 
bundziņu  un  kāju  piesišanu  izraisa 
klausītāju jūsmīgu atsauksmi.

Noskaņa  mainās  ar  Ulda  Stabul-
nieka  dziesmu  Barons, kam  vārdus 
devis Ojārs Vācietis. Izpildījumā runā 
dziesma. Garajos  frazējumos,  kas  tik 
gari  kā mūžība  pati,  saklausām dzej-
nieka  pārdomas  pie  dainu  tēva  kapa. 
To nerotā ne granīts, ne pulēta marmo-
ra  kāpnes,  tikai  tumša nakte un zaļa 
zāle.

BALSIS  savu  daļu  nobeidz  ar 
Imanta  Kalniņa  dedzīgo  Lūgšanu, 
Knuta Skujenieka vārdiem. Savā varā 
paņem  mērītie  kāpinājumi  skaņā  un 
izpildījuma  intensitātē  no  liegā  sāku-
ma līdz ff nobeigumam.

Kad  BALSIS  pievienojas SLB 
jauktais koris, skatām mēreni lielu ap-
vienoto kori 55 dziedātāju sastāvā. Ar 
Volfganga  Dārziņa  dziesmas  Birzēm 
rotāts (Kārlis Jēkabsons) plašo skanē-
jumu jūtam, ka tūlīt, tūlīt AL 58. Kul-
tūras dienas būs ieskandinātas.

Kopkoris  turpina  ar  Lauras  Jē-
kabsones  iztēlē  bagāto  skaņdarbu 
Dindaru, Dandaru ar  tautas  dziesmu 

vārdiem.  Spraigā 
ritmā,  lokani  vi-
jas balsu pavedie-
ni  krāšņo  skaņu 
audumu veidojot. 
Raksturīgi  Jēkab-
sonei,  netrūkst 
atdarinātu  dabas 
skaņu – lapu čabē-
šanas un vēja pūs-
mas  caur  zariem, 
pazarēm.

Tuvojoties no-
beigumam,  koncerts  pieņem  jautru 
noskaņu  ar  tautas  dziesmām  Kā la-
badi galdiņam (Jevgeņija  Ustinkova 
apdarē)  un  Jāņa  Cimzes  Krauklīt’s 
sēž ozolā. Dziesmām atskanot, prieks 
laistās  koristu  un  klausītāju  sejās. 
Pirmo  dziesmu  iekrāso  dažādu  ritmu 
saliedējums,  kas  tik  brīnišķi  norāda 
uz  klibā  galdiņa  nolīkušajām  kājām. 
Otro – dzīvīgais dziedājums un izcilā 
elpas kontrole garajos frazējumos. Ko-
ris un diriģents dzīvo dziesmai līdzi ar 
kustībām –  visa  kora  palēcieniem  un 
tupšanos. Dziesmas prieks vieno kori 
un klausītājus līksmā svētku noskaņā.

Par piemiņu šīs dienas koncertam, 
kā dāvanu SLB korim un kultūras die-
nu rīkotājiem diriģents Ints pasniedz 
nopulētu koka klucīti, ņemtu no koris-
tu sola Meža parka estrādē. Diriģents 
piezīmē,  ka  solu  pēdējo  reizi  sildījis 
Latvijas  Simtgades  dziesmu  svētku 
koris  nobeiguma  koncertā  2018. gada 
8. jūlijā.  Šī  koncerta  noslēgumā  visi 
kopā –  koristi  un  klausītāji –  nodzie-

dam Pūt vējiņi.
Koncertam  izskanot,  Ilona  Brū-

vere  aicina  klātesošos  uz  Sadziedā-
šanos Mārtiņa Siliņa zālē. Turpat vai 
visi divi simti aicinājumam atsaucas. 
Ar  nenogurdināmo  maestro  pie  kla-
vierēm  dziedam  dziesmu  pēc  dzies-
mas.  Interesi  saista  galdiņš  koristu, 
pie kura kopā ar vecākiem sēž bariņš 
koristu bērnu un mazbērnu. Ar kādu 
gan  jūsmu  mazie  dzīvo  dziesmai  lī-
dzi! Smaida,  smejas,  sit plaukstiņām 
un  šūpojas  dziesmai  līdzi.  Acīm  re-
dzot, vajag tikai droša klēpja un jaut-
ras dziesmas, lai dzīve būtu laba. Vai 
ar  to pašu  jaunais zelmenis  jau sācis 
dīgt?

Izskaņai  gribu  teikt,  ja  tāda  ir 
58. KD ieskandināšana, kādas gan būs 
tad Dienas pašas!

Uz  redzēšanos  AL 58. Kultū-
ras  dienās  Sidnejā  no  26.12.20.  līdz 
1.1.21.!

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

Dziesmai šodien liela diena
Turpinājums no 4. lpp.

Jauniešu koris BALSIS diriģenta Inta Teterovska vadībā.
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„Meklējam sirdsmāsiņu“
Turpinājums no 2. lpp.

Valsts prezidents Egils Levits un akcijas „Meklējam sirds-
māsiņu“ patronese Andra Levite.
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„Klase jau arī ir tas, ko mums jā-
iedibina – visus kopā un atsevišķi, lai 
par mums saka: tie ir labas klases.“

(Imants Ziedonis)
Pēc  veiksmīgās  pieredzes  ar  iz-

laušanās spēli Rīgā, Sporta2 kvartālā, 
Imanta Ziedoņa fonda Viegli izglītības 
iniciatīva Ziedoņa klase atklāj izbrau-
kuma  izlaušanās  spēli.  Nodarbības 
mērķis ir veicināt jauniešu interesi par 
kultūru,  kā  arī  iedvesmot  uz  drosmi, 
izmēģināt  jaunas  mācību  pieejas,  ai-
cināt  lasīt  dažādu  literātu  darbus  un 
pieredzēt literatūru citādi.

„Nepilna gada laikā esam satikuši 
vairāk nekā 5000 skolēnu un atbalstī-
juši skolotājus ar mācību metodēm, 
līdz ar to secinām, ka interese par mā-
cīšanās procesa dažādošanu un kultū-
ras pieredzēšanu ir ļoti liela. Esam arī 
novērojuši, ka skolēniem nav iespēja 
atbraukt pie mums uz galvaspilsētu ne 
tikai finansiālu, bet arī loģistikas un 
citu iemeslu dēļ, tādēļ realizējām ide-
ju par izbraukuma spēli, kas balstīta 
Imanta Ziedoņa pasakās no grāmatas 
„Blēņas un pasakas“,“ stāsta Ziedoņa 
klases vadītāja Elizabete Pavlovska.

Spēles  princips,  tāpat  kā  izlauša-
nās istabās Rīgā, ir balstīts uz sadarbī-
bu, lasītprasmi un loģiku. Interaktīvās 
nodarbības  ievaddaļā  skolēni  papildi-
na un nostiprina zināšanas un kultūras 
izpratni par Imanta Ziedoņa personību 
un daiļradi. Savukārt, galvenā nodar-
bības  daļa  veltīta  padziļinātai  Imanta 
Ziedoņa pasaku  iepazīšanai  no  grā-
matas Blēņas un pasakas, akcentējot 
rakstnieka  vērtības. Komandai  kopīgi 
jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzde-
vumu virknējumi, kas attīsta caurviju 
prasmes –  lasītprasmi,  radošumu,  sa-
darbību un līdzdalību.

Pirmo  reizi  izbraukuma  spēli  iz-
mēģināja  Kuldīgas  Mākslas  un  hu-
manitāro  zinību  vidusskolas  skolēni. 
„Esam gandarīti par fonda „Viegli“ 
aktivitātēm Kuldīgā, pagājušajā gadā, 
uzsākot Imanta Ziedoņa „Kurzemītes“ 
vērtību iedzīvināšanu, Kuldīgā tika 
iestādīts un kulturāli kopts neparasts 
kartupeļu lauks, un tagad pie mums at-

ceļojusi „Ziedoņa klases“ izbraukuma 
spēle skolēniem. Paldies par iesaisti, 
uzdrīkstēšanos un iedvesmu, ko tik ra-
došā veidā viņi atved līdz mums, kul-
dīdzniekiem,”  pauž  Kuldīgas  novada 
pašvaldības izpilddirektore Ilze Dam-
bīte-Damberga.  Plānots,  ka  izbrau-
kuma nodarbība dosies pie skolēniem 
reģionos  visā  Latvijā,  un  tā  iekļauta 
programmā Latvijas skolas soma.  Iz-
braukuma izlaušanās spēle veidota tā, 
lai to būtu iespējams ērti pārvadāt un tā 
būtu vizuāli piesaistoša. Māksliniecis-
ko dizainu veidojis mākslinieks Jānis 
Auniņš, un grafisko elementu autore ir 
māksliniece Rūta Jumīte. Uzdevumu 
saturu  un  konceptu  veidojis  spēļu  iz-
strādātājs Kristaps Auzāns. Ziedoņa 
klases izbraukuma spēle  tapusi patei-
coties finanšu institūcijai ALTUM un 
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.

Par „Ziedoņa klasi“:
Sekojot Imanta Ziedoņa iecerei par 

pietiekami  daudz  spēka,  līdzekļu  un 
uzmanības  veltīšanu  izglītībai,  fonds 
Viegli 2019. gada martā atklāja inicia-
tīvu  izglītībā – Ziedoņa klase. Sadar-
bībā  ar  attīstības  finanšu  institūciju 
ALTUM  un  Labklājības  ministriju 
fonda Viegli jaunā gaita īsteno sociālo 
uzņēmējdarbību,  veidojot  alternatī-
vas mācību  stundas,  veicinot  skolēnu 
lasītprasmi  un  savstarpējo  sadarbību, 
kas  balstās  izglītības  standartā Sko-

la 2030.
Ziedoņa klase  piedāvā  mācību 

programmas,  nodarbības  dažādu  kla-
šu  grupām. Visus  piedāvājumus  sko-
lēniem  un  citiem  Ziedoņa  darbu  cie-
nītājiem iespējams apskatīt mājas lapā 
www.fondsviegli.lv.

Kristiāna Salnāja,
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli“

Imanta Ziedoņa pasakās
Atklāta to balstīta izbraukuma izlaušanās spēle

Izlaušanās spēle.
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Izlaušanās spēle.
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72. pantā dotās tiesības, prezidentam lū-
dza likumu uz diviem mēnešiem apturēt. 
Šajā laikā, vācot parakstus, jānoskaidro 
iedzīvotāju  viedoklis –  vai  jautājumu 
izlemt referendumā. Prezidents šajā situ-
ācijā nevar rīkoties citādi, kā vien nodot 
jautājumu parakstu vākšanai. Un, ja ie-
dzīvotāju atbalsts pārsniegtu 150 tūksto-
šus, būtu jārīko tautas nobalsošana.

Pusotru  nedēļu  pirms  parakstīša-
nas noslēguma savu attieksmi izteiku-
ši vien 3520 cilvēku jeb 0,23 procenti 

balsstiesīgo. Četrās parakstu vākšanas 
vietās līdz pat šai nedēļai nebija iegrie-
zies neviens balsstiesīgais.

Patlaban Centrālā vēlēšanu komisija 
prognozē,  ka  41  deputāta  panāktā  pa-
rakstu vākšana par tautas nobalsošanas 
ierosināšanu valsts budžetam izmaksās 
ap  sešsimt  tūkstošiem  eiro.  Sākotnēji 
bija  prognoze,  ka  šis  process  izmaksās 
gandrīz  miljonu  eiro,  tomēr  pašvaldī-
bas noteica nevis 622 parakstu vākšanas 
vietas, kā bija domāts  iepriekš, bet gan 
358. Turklāt kopējos tēriņus ietekmēs arī 
fakts, ka iedzīvotāju aktivitāte par depu-
tātu rosināto jautājumu bijusi rekordze-

ma. Līdz ar to arī mazāk līdzekļu būs ne-
pieciešami savākto parakstu pārbaudei. 
Elektroniska  parakstīšanās  iespēja,  kas 
būtu lētāka, likumā vēl nav paredzēta.

„Cilvēkiem ir ko darīt vēl arī bez poli-
tikas. Tas ir ļoti labi, tā ir laba ziņa mums 
visiem - cilvēki dzīvo savu dzīvi neatkarī-
gi no tā, ko ar viņiem mēģina darīt poli-
tiķi,“ raidījumam saka Saeimas Saskaņas 
frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs.

Deputāti,  kuri  ierosināja  šo  dārgi 
izmaksājušo  procedūru,  nekādas  in-
formatīvas  kampaņas  iedzīvotāju  uz-

Dārgā parakstu vākšana
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 11. lpp.
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pasniedza dāvanu, ko  Ivaram bija  sa-
gādājuši Latviešu Ciemā dzīvojošie un 
strādājošie ļaudis.

Ivars sniedza skaistu Atvadu kon-
certu. Programmas pirmajā daļā ģitā-
ras pavadījumā Ivars spēlēja gan paša 
sacerētas dziesmas, gan zināmu auto-
ru un vēlāk uz akordeona pavadīja pā-
ris kopdziesmas.

Visi labprāt pievienojās skaistajam 
dziedājumam;  gaisotne  bija  draudzī-
bas, labestības un mīlestības pilna!

Paldies visiem par atbalstu ikdienā 
un  paldies  visiem,  kas  bija  kopā  šajā 
skaistajā dienā!

Austrālijas diena
27. janvārī Melburnas Latviešu cie-

ma aprūpes nama ļaudis tikās uz Austrā-
lijas dienas atceres pēcpusdienu. Telpas 
bija  dekorētas  ar Austrālijas  karogiem; 
arī baloni, salvetes un trauki bija ar karo-
gu dekorējumu. Vispirms Anita nolasīja 
šīs dienas vēsturisko nozīmi,  izstāstīja, 
kā to cilvēki svin mūsdienās, un tad se-
koja Austrālijas dienas kviz ar 20 jau-

tājumiem.  Tie  bija 
visdažādākie –  par 
vēsturi,  ģeogrāfiju 
un arī sadzīvi. Pie-
mēram: Kurā gadā 
pirmā flote iebrau-
ca Austrālijā? Cik 
kuģu bija pirmajā 
flotē? No 140 čūs-
ku sugām Austrā-
lijā, cik ir indīgas? 
Kas ir Austrālijas 
augstākais kalns? 
Ko nozīmē vārds 
Austrālija? Cik tālu 
ķengurs var vienā 
lēcienā lēkt? Kurā 
gadā Austrālijā vei-
kalos sāka pārdot 
„Vegemite“?.... un daudzi citi jautājumi... 
Ja jums ieinteresē atbildes, tad tās varat 
saņemt Aktivitāšu istabā!

Klātesošajiem bija  iespēja ne vien 
uzminēt  vai  atsaukt  atmiņā  atbildes, 
bet pie viena arī uzzināt ko jaunu, un 
pareizas atbildes gadījumā tikt pie šo-
kolādēm un mazām koalām, kuras pie-
spraust pie krekla vai uzvalka atloka.

Vēlāk  no  iepriekš  sagatavotām 

dziesmu  grāmatām  visi  sanākušie 
dziedāja  dažādas  dziesmas,  gan  lat-
viešu, gan angļu valodā. Tā baudot uz-
kodas, dzerot vīnu, dziedot un minot, 
laiks aizritēja nemanot, un Austrālijas 
diena bija godam nosvinēta arī Latvie-
šu Ciemā Melburnā!

Ingrīda Biezaite,
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu ciems Melburnā
Turpinājums no 7. lpp.

Austrālijas dienas svinības Ciemā.
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manības  piesaistīšanai  nav  izvērsuši. 
Pat viņu konti sociālajos tīklos neatgā-
dina par šo iespēju.

„Redziet, deputāts Zariņš ir viens, 
nejēdzību valstī – ļoti daudz,“ saka Sa-
eimas deputāts Ivars Zariņš. (Saskaņa)

Zaļo un zemnieku savienības frak-
cijas vadītāja Ulda Auguļa tviterkonts 
vēsta par nelaimē nonākušiem dzīvnie-
kiem, ironizē par politiskajiem pretinie-
kiem, bet par parakstu vākšanu – klu-
sums. Uz jautājumu, vai viņš no savas 
puses  ir  kaut  ko  darījis,  lai  informētu 
iedzīvotājus par parakstu vākšanu, Au-
gulis atbild: „Tas nebija mūsu mērķis. 
Arī cilvēkiem pašiem ir jāseko līdzi.“

Tai  pat  laikā –  opozīcijas  deputātu 
vēstulē prezidentam, kas kļuva par iemes-
lu likuma apturēšanai un parakstu vākša-
nai, teikts: „sabiedrībai un iesaistītajām 
pusēm ir jāsaņem iespēja pienācīgi iepa-
zīties ar plānotajām likuma izmaiņām un 
to iespējamo ietekmi uz viņu tiesībām.“

Par iespēju sociālajos tīklos reklamēt 
savu politisko iniciatīvu, noraidošs ir arī 
Saeimas Saskaņas  frakcijas  deputāts 
Valērijs Agešins: „Ja žurnālistu cunftes 
pārstāvji pajautā, es vienmēr laipni atbil-
du, bet kampaņot un aģitēt šinī konkrētajā 
gadījumā sociālajos tīklos es negatavojas, 
jo tas nav dzīvības un nāves jautājums.“

Atbildību no sevis uz medijiem mē-
ģina  pārlikt  Saeimas KPV LV  frakcijas 
deputāte Iveta Benhena-Bēkena. Viņa 
arī uzsver, ka viņai bija svarīgi parakstīt 
šo vēstuli prezidentam: „Bija sajūta par 
visu procesu, ka tas bija pienākums veikt 
šo soli. Ir žēl, ka cilvēki to nenovērtē, tad 
tas nozīmē vienkārši, ka nākošo reizi 
acīmredzot ir jāpaļaujas uz to, ka mums 

ir jāpieņem lēmumi iedzīvotāju vietā.“
Viņas  frakcijas  biedrs Ēriks  Pu-

cens,  kurš  zem  vēstules  prezidentam 
parakstījies  pats  pirmais,  noliedz,  ka 
neko  būtu  nepietiekami  aktīvs:  „Es 
teiktu, ka nav tā, ka mēs neiesaistā-
mies, mēs iesaistāmies, mums ir savas 
nodaļas, mēs stāstām saviem biedriem, 
mēs vienmēr esam snieguši intervijas 
arī žurnālistiem par šo jautājumu.“

KPV LV deputāti nosauc vairākus 
novadus,  ko  apmeklējuši  un  saka,  tur 
runājuši  par  parakstu  vākšanu,  tomēr 
ne balsotāju aktivitāte tajos, ne arī pub-
likācijas neliecina par aktīvu aģitāciju.

Savukārt Saeimas ZZS frakcijas de-
putāte Dana Reizniece-Ozola uzskata, 
ka  iniciatīva par parakstu vākšanas  in-
formēšanu  būtu  jāuzņemas  CVK:  „Te 
lielāks darbs un lielāka uzmanība būtu 
jāvērš tieši CVK, lai pietiekami informē-
tu sabiedrību. Bet, kas arī jāņem vērā, 
ka šis lūgums faktiski organizēt paraks-
tu vākšanu bija kā brīdinājuma signāls 
arī Valsts prezidentam, lai viņš pirms 
izsludināt kādus likumprojektus divreiz 
padomā par likumprojekta kvalitāti.“

Tomēr  šajā  situācijā  Centrālajai  vē-
lēšanu komisijai nemaz nav  tiesību aici-
nāt  uz  parakstu  vākšanu,  skaidro  CVK 
priekšsēdētāja  Kristīne  Bērziņa. „Pa-
rakstu vākšana nav tā kā vēlēšanas, kurā 
piedalās visi. Parakstu vākšana ir tāda 
politiska akcija, līdz ar to vēlēšanu ko-
misijas arī nedrīkst iesaistīties aģitācijā 
- vienalga, tiešā vai netiešā veidā, – to 
mums aizliedz likums Līdz ar to mēs in-
formējam par notikumiem, piemēram – 
par nedēļas laikā savākto parakstu skaitu 
(..) Savukārt vēlētājam kaut kādā veidā 
tomēr būtu jāiegūst informācija, un tad 
tas ceļš būtu politiskā aģitācija. Tiem po-
litiskiem spēkiem, partijām, kas uzskatīja, 

ka šie likumi ir apturami, ka viņiem nav 
jāstājas spēkā, tiem būtu jāskaidro sava 
pozīcija, kāpēc šie likumi nav labi, kāpēc 
viņus vajadzētu atcelt,“ saka Bērziņa.

Vairāki politiķi nemaz neslēpj, ka 
viņus  interesējusi  iespēja  apturēt  li-
kumprojektu,  parādīt  vietu  pozīcijai, 
nevis pa īstam iesaistīt iedzīvotājus un 
aģitēt par iniciatīvu. Pienākuma sekot, 
kas notiek tālāk ar pašu aizsākto pro-
cesu, viņiem nav.

„Būtu labi, ja šī referenduma rosi-
nātāji arī interesētos par to, kas ar šo 
jautājumu notiek. Protams, ka šāds iero-
cis ir opozīcijai ir un var tikt izmantots 
diezgan efektīvi un diezgan skarbi pret 
pozīciju, tai skaitā – lai pozīcijai atgriez-
tu realitātes sajūtu, ja opozīcijai liekas, 
ka pozīcija ir zaudējusi realitātes sajūtu. 
Bet vienlaikus opozīcijai ir jāpadomā, ka 
tas nedrīkst būt gluži parlamentārās obs-
trukcijas ierocis. Tā jau varētu opozīcija 
par katru likumu savākt parakstus un 
visu valsts likumdošanas procesu bloķēt. 
(..) Tādēļ ir svarīgi, lai šis stiprais ierocis 
tiek izmantots labā ticībā,“ saka konstitu-
cionālo tiesību eksperts Edgars Pastars.

Gan Zaļo zemnieku savienības, gan 
Saskaņas deputāti apliecina, ka viņi jau 
drīz varētu atkārtoti izmantot Satvers-
mē  paredzēto  iespēju  un  ar  parakstu 
vākšanu aizkavēt vēl citu likumu spēkā 
stāšanos. Piemēram, par Rīgas domes 
atlaišanu,  ko  Saeima  plāno  skatīt  nā-
kamnedēļ, vai administratīvo reformu. 
KPV LV  gan vairs  negrasās  pieslieties 
opozīcijas iniciatīvām. Taču opozīcijai 
pietiks arī ar savu deputātu parakstiem, 
lai  iesniegtu  prezidentam  Satversmes 
72. pantā  balstītu  lūgumu,  pietiek  ar 
trešdaļas jeb 34 deputātu parakstiem.
Latvijas TV raidījums „De facto“

Latvijas Televīzija

Dārgā parakstu vākšana
Turpinājums no 10. lpp.
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Saukā
Augusta  sākumā  es 

aizbraucu  atpakaļ  uz 
Sauku. Hugo onkulis 
joprojām  saimniekoja 
gan Māliņos,  gan  arī 

savā  jaunajā  10 ha  saimniecībā.  Aiz-
braucām  arī  uz  Lones  gateri  un  pār-
krāvām jaunās mājas dēļus, lai tie ne-
sagrieztos, bet pareizi izžūtu.

13. septembrī  atcēla  padomju  lai-
kos izdarīto zemes reformu, pievieno-
jot atpakaļ tos 10 ha zemes gabalus, ko 
padomju vara bija nogriezusi. Agrākie 
īpašnieki  dažkārt  vēlējās  kompen-
sāciju  par  izmantoto  zemi. Arī Hugo 
onkulim  radās  mazas  nesaprašanās 
ar Būku  saimnieku. Tās  tomēr  samē-
rā ātri atrisinājās, un  lietas atkal gāja 
vecajās sliedēs.

Arī  Māliņos  saimniekošana  iz-
beidzās,  jo  mājas  kādreizējais  īpaš-
nieks, komunistu  līdzskrējējs Ribāks, 
bija  vāciešu  apcietināts  un  nošauts. 
1941. gada  rudenī  Hugo  onkulim  ra-
dās iespēja rentēt netālo Saukas Mācī-
tājmuižu.

Jēkabpilī
1941. gadā Latvijas  skolās  jaunais 

mācību gads sākās 13. oktobrī. Kad uz 
skolas sākumu no Saukas atbraucu at-
pakaļ uz Jēkabpili, tad tēvs jau strādā-
ja, un mēs bijām pārcēlušies uz jauno 
dzīvokli.

Apriņķa  mērogā  vācu  okupācijas 
vara  paturēja  līdzīgu  centrālo  admi-
nistratīvo aparātu, kādu to bija ievedu-
si  padomju  vara.  Zemju  nodaļu  vietā 
tagad bija apriņķa agronomiskie biroji.

11. augustā  tēvs bija nozīmēts par 
Jēkabpils  apriņķa  vecākā  lopkopības 
instruktora pagaidu vietas  izpildītāju. 
Vēlāk  viņu  pieņēma  pastāvīgā  darbā, 
un  posteni  nosauca  par  apriņķa  lop-
kopības  inspektoru.  Tajā  darbā  tēvs 
palika līdz 1942. gada 15. decembrim. 
Arī māti pieņēma darbā Agronomiskā 
birojā par darbvedi – mašīnrakstītāju.

Jēkabpils  apriņķa  agronomiskam 
birojam telpas bija ierādītas kādreizējā 
vācu muižnieku Kenu dzīvojamās ēkas 
Kļavu  ielas  galā,  Dambja  ielā 19/21. 
Muižas dzīvojamā ēka, stallis, kūts un 
klēts ir vēl saglabājušās līdz mūsu die-
nām. Tagad šajā ēkā atrodas Jēkabpils 
Mākslas skola. No 1920. līdz 1940. ga-
dam muižas dzīvojamā ēkā atradās Jē-
kabpils apriņķa valde, bet vācu okupā-
cijas gados tā aizņēma tikai ēkas otru 
galu –  uz  Brīvības  ielas  pusi.  Toreiz 
dzīvojamai ēkai (Kļavu ielas galā) vēl 
bija  izeja uz pagalmu, kura otrā pusē 
kādreizējo stalli un kūti izmantoja par 
auto garāžām. Vienu – vācu lauksaim-
niecības vadītājam, otru – apriņķa ve-
cākam. No šīs  izejas uz Dambja  ielas 
pusi  padomju  gadā  bija  ierīkotas  trīs 
cietumnieku kameras. Tās nojauca, un 
telpu pievienoja agronomiskam biro-
jam.

Agronomiskā  birojā  nebija  no-
slēpums,  ka  vāciešiem  bija  plāns  pēc 
Padomju Savienības sakaušanas agro-
nomiskos  darbiniekus,  kas  pārvaldīja 
krievu  valodu,  pārcelt  uz  Krievijas 
apgabaliem par kādu lielu saimniecību 
(sovhozu?)  vadītājiem.  Tāds  liktenis 
būtu gaidījis arī mūsu ģimeni, jo tēvs 
labi pārvaldīja krievu valodu.

Mūsu jaunais dzīvoklis – 3 istabas 

un  virtuve –  bija  kādreizējās  muižas 
klēts  otrajā  stāvā.  Stāvas  trepes  veda 
uz mūsu dzīvokli. Virtuvē bija malkas 
plīts  un  ūdens  izlietne  (toreiz  gan  to 
saucām  par  ausgusu),  bet  ūdens  gan 
bija pašiem jānes no pumpja pagalmā.

Agronomiskā  biroja  vadītājs 
agr. V. Mežvēvers,  apriņķa  vecākais 
un  vācu  lauksaimniecības  vadītājs 
dzīvoja muižas dzīvojamās ēkas otrajā 
stāvā.

Bez  tēva  agronomiskā  birojā  vēl 
strādāja  Jēkabpils  rajona  agronoms 
P. Ducmanis.  Jēkabpils  rajona  lopko-
pības  instruktors  K. Upītis,  mājturī-
bas instruktore Pūpola  un  dārzniecī-
bas instruktors Namnieks. Agronoma 
Ducmaņa kundze bija man pamatsko-
lā dabas zinātņu skolotāja.

Pēc  kāda  laika  Vilis  Stukuls  no 
apriņķa priekšnieka amata atteicās un 
viņa vietā iecēla A. Buholcu. Arī māte 
pārgāja strādāt apriņķa valdē par sek-
retariāta  mašīnrakstītāju.  Visus  vācu 
gadus  apriņķa  vecākā  sekretārs  bija 
Žanis Stiebris – kādreizējais Iekšlietu 
ministra sekretārs un vēlākais Jelgavas 
apriņķa priekšnieks. Stiebri īrēja māju 
nākošajā ielā aiz apriņķa valdes – Kļa-
vu un Dambja ielas stūrī.

Atmiņas par vācu okupācijas laiku Latvijā (2)
Turpinājums „Bērnības un pusaudža gadu atmiņām“
Pirmais turpinājums. Sākums LL580.

 
Turpinājums 13. lpp.

Dambja iela 19; bijušā Kenu muižas dzīvojamā ēka 1989. gadā.
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Vācu laikā ēkas galā bija agronomiskais birojs ar izeju uz pa-
galmu. Ielas pusē bija padomju gadā ierīkotās trīs cietumnie-
ku kameras. Aizmugurē mūsu dzīvokļa ēka. Foto 1989.
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Mūsu dzīvoklis bijušās klēts otrajā stāvā.
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Pamatskolā 1941./42. 
mācību gadā

1941. gada  rudenī,  sākoties  jau-
najam mācību  gadam,  padomju  gada 
skolas pārzini Zīriņu nomainīja Pēte-
ris Rasiņš.  Turpināja  strādāt  tie  paši 
skolotāji,  kuriem  padomju  gadā  bija 
jāmāca partijas īso kursu un Padomju 
Savienības ģeogrāfiju.

Jau pirmajā stundā mūsu 5. klases 
audzinātāja  Brunovska  jaunkundze 
paziņoja, ka mums būšot jauns ticības 
mācības skolotājs, vārdā Roberts Ak-
mentiņš. Viņš esot ļoti gudrs cilvēks, 
studējis  gan  teoloģiju,  gan  arī  filozo-
fiju un filoloģiju. Kā  latviešu valodas 
skolotāja,  darbu  jau  bija  sākusi  viņa 
dzīvesbiedre Lidija.

Roberts Akmentiņš 1935. gadā bija 
sācis strādāt Jēkabpils Valsts ģimnāzi-
jā par ticības mācības un psiholoģijas 
skolotāju un vadījis vietējo Mazpulku 
nodaļu.  Pirmajā  padomju  okupācijas 
gadā  darbojies  skolēnu  pretestības 
grupā Viesturieši.  1941. gadā  apcieti-
nāts  un  ieslodzīts  Jēkabpils  cietumā; 
notiesāts  uz  nāvi.  Tikai  vācu  armijas 
straujāka  ienākšana  Jēkabpilī,  paglā-
busi viņu no nošaušanas, kas bijusi pa-
redzēta pēc stundas vai divām.

Pamatskolā  katru  pirmdienas  rītu 
sākām ar sapulcēšanos skolas zālē, ko 
ievadīja  lūgšana,  kurai  sekoja  dažādi 
skolas vadības paziņojumi. Ja nevarē-
ja būt klāt Akmentiņš,  tad  šī  lūgšana 
bija pavisam īsa – kāds no skolotājiem 
noskaitīja  tikai  Tēvreizi.  Ja  bija  klāt 
Akmentiņš, tad bija vismaz 5 minūšu 
gara  lūgšana.  Lai  gan  mums  visiem 
bija jāstāv kājās, esmu pārliecināts, ka 
nevienam skolniekam Akmentiņa lūg-
šana nelikās par garu un kājās stāvēša-
na par grūtu.

Pirmajā  padomju  gadā mēs  bijām 
smagi  cietuši,  tamdēļ,  pilnīgi  pama-
toti, uzskatījām komunismu par mūsu 
tautas ienaidnieku. Vismaz šajā jautā-
jumā  mums  nebija  konflikta  ar  vācu 
okupācijas  varu.  Varējām  diezgan 
brīvi  pieminēt  mūsu  tautas  upurus 
dažādos  piemiņas  sarīkojumos,  gan 
pieminot  14. jūnijā  aizvestos,  gan  at-
klājot pieminekli Jēkabpils kapos sar-

kangvardu nošautajiem latviešu pat-
riotiem. Gandrīz vai visu šo piemiņas 
brīžu garīgo daļu vadīja Akmentiņš.

Skolā mācības bija  jāpieskaņo na-
cionālsociālistu  ideoloģijas  prasībām. 
Ja  padomju  gadā mums  bija  jāmācās 
dziedāt  Padomju  Savienības  himna 
Internacionāle un Varen plaša mana 
zeme dzimtā..., varbūt arī partijas him-
na Mēs brīvie un laimīgie padomju 
ļaudis...,  tad  tagad  to aizstāja  tā  laika 
Vācijas himna Deutschland, Deutsch-
land über alles. Neatceros, vai mācīja 
arī Horsta Veseļa dziesmu Die Fahne 
hoch! Die Reihen fest geschlossen! 
(Karogi augstu! Rindas cieši noslēg-
tas!)

Nepatīkamo uzdevumu mācīt Tre-
šā  Reiha  ģeogrāfiju  un  nacionālso-
ciālistu  ideoloģiju  bija  uzņēmies  sko-
las pārzinis pats.

Ar  novada  komisāra  rīkojumu 
skolnieki  drīkstēja  apmeklēt  atļautus 
sarīkojumus  un  atrasties  uz  ielas  pēc 
pulksten 7 vakarā tikai ar skolas vadī-
bas atļaujām. Šādu noteikumu izveša-
nai  dzīvē  policijas  priekšniekam  bija 
dots  rīkojums norīkot kontroles kino-
teātros  un  uz  ielas,  un  visus  skolnie-
kus, kas nevar uzrādīt attiecīgas atļau-
jas, pievest sodīšanai. Nav gan atmiņā, 
ka rīkojums par atrašanos uz ielas pēc 
7 vakarā būtu  ticis  izvests dzīvē. Bet 
rīkojums par sarīkojumu apmeklēšanu 
bez  skolas  vadības  atļaujas  gan  tika 
stingri  piemērots  pamatskolniekiem. 
Ikreiz  bija  jādabū  skolas  rakstiska 
atļauja.  Parasti  viens  no  skolotājiem 

dežūrēja  pie  zāles 
izejas,  lai  noķertu 
tos,  kas  kino  vai 
teātri  bija  apmek-
lējuši bez atļaujas.

Sākoties  zie-
mas  laikam,  vācu 
ofensīva  gandrīz 
vai apstājās. Armi-
jai  trūka  piemēro-
tu ziemas apģērbu. 
Tik nesagatavota 
ilgākam  karam 
bija  vācu  armija. 
Laikrakstos  parā-
dījās  uzsaukumi 
vākt  vecus  apģēr-

ba  gabalus,  visāda  veida  lupatas,  arī 
tad, ja tās būtu saplēstas, kožu saēstas, 
netīras vai eļļainas. Tā visa esot derīga 
izejviela,  kuru  aicināja  nodot  Tautas 
Palīdzības  savāktuvēs.  Šo  izejvielu 
pārstrādājot, varēšot izgatavot tūksto-
šiem jaunas karavīru uniformas.

Luptu  un  vecu  drēbju  savākšanā 
iesaistīja  arī  skolniekus.  Par  šo  skol-
nieku  darbu,  ģenerālkomisārs  bija 
piešķīris  Tautas Palīdzībai 100 000 
tekstilpreču punktu un 1000 pāru ādas 
apavu  to  skolnieku  apbalvošanai,  kas 
vissekmīgāk bija piedalījušies šo izej-
vielu vākšanā un kam pašiem šīs pre-
ces vairāk nepieciešamas.

Arī mūsu pamatskola bija iesaistīta 
šo lupatu un veco drēbju vākšanā. Pil-
sēta  bija  sadalīta  vairākos  iecirkņos, 
kurus apstaigāja 3 vai 4 skolnieku gru-
pa. Mūsu apgaita bija Krasta  iela  (ta-
gad Pļaviņu) otrā pusē tilta uzbrauktu-
ves viaduktam. Tur bija kādas 12 – 14 
mājas. Kaut ko jau mums iedeva. Neti-
ku dzirdējis, ka kāds jēkabpilietis būtu 
apbalvots. Kāds gan siltums varēja būt 
no  šādu  izejvielu  gatavotām  unifor-
mām?

Īsi  pirms  1941. gada  Ziemassvēt-
kiem bija  lūgums ziedot karavīru va-
jadzībām gan jaunus, gan lietotus ka-
žokus. Atkal apstaigājām savu apgaitu. 
Neatceros,  ka  mums  kādi  panākumi 
būtu bijuši. Laukos varbūt būtu veicies 
dabūt kādus lietotus aitādas puskažo-
ciņus. Mūsu karavīru skaits frontē vēl 
bija  mazs.  Cilvēki  varbūt  būtu  bijuši 
gatavi  ziedot  savus  kažokus/puska-
žociņus, ja zinātu, ka tie patiesi aiziet 
tieši mūsu vienībām.

1941. gada  skolas  Ziemassvētku 
sarīkojums notika Tautas namā. Sarī-
kojuma garīgo daļu vadīja Akmentiņš, 
ļoti  aizkustinoši  runājot  par  Sibīrijas 
tundrās aizvestajām latviešu ģimenēm 
un skolas biedriem.

Sarīkojumu  ar  piemērotām  Zie-
massvētku  dziesmām  kuplināja  skol-
nieku koris. Skolas mūzikas skolotāja 
Aleksandra  Namniece,  pianiste  pēc 
izglītības,  bija  nokļūdījusies  izraugot 
mani skolas korī. Mana korista karjera 
bija īsa – tā bija mana pirmā un vienī-

Atmiņas par vācu laiku Latvijā (2)
Turpinājums no 12. lpp.

Kādreizējā Jēkabpils pamatskola Brīvības ielā 157 1992. gadā.
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Guntars Saiva (centrā) 1992. gadā ar skolotājiem Robertu 
un Lidiju Akmentiņiem.
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14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2020. gada 11. februārī

Edīte  ir  Daumanta 
un  Birutas  Heisteru 
stipendiāte. Heisterus es 
jau  iepazinu  laikā,  kad 
vadīju  viesnīcu Radi un 
draugi. Daumants daudz 
darīja viesnīcai, pie kam 
esmu  pārliecināta,  ka 

viņš to darīja par pilnīgu velti. Biruti-
ņa bieži ciemojās viesnīcā un arī palī-
dzēja, kur un kā vien varēja. Daumants 
tāpat  kā  Biruta  no  Latvijas  bija  aiz-
braukuši  kā  ne  īsti  bērni,  bet  noteik-
ti  ļoti  jauni  jaunieši.  Kad  Daumants 
2004. gada  decembrī  aizgāja mūžībā, 
Biruta  nolēma  viņa  piemiņai Vītolu 
Fondā nodibināt piemiņas stipendiju.

2008. gada  nogalē  Vītolu Fonda 
neaizskaramais  kapitāls  tuvojās  mil-
jona  latu  robežai,  Biruta  nolēma  no-
ziedot  iztrūkstošo summu un aizsāka 
otro miljonu. Viņa dzīvoja Anglijā, bet 
ļoti bieži viesojās Latvijā un bija iegā-
dājusies  pati  savu  dzīvokli  netālu  no 
viesnīcas Audēju ielā. Viņa mīlēja mū-
ziku un bieži gāja uz operu un nereti 
aicināja  ap  60  fonda  stipendiātus  sev 
pievienoties. Pa šiem gadiem jaunieši 
ir redzējuši operas Pērs Gints, Rigole-
to, Bohēma, Turaidas Roze, Valentīna 
un citas.

Saka,  ka  mūzika  ienes  cilvēka 
dvēselē  plašumu,  garā –  spēku,  sirdī 
–  maigumu  un  siltumu,  prātā –  gais-
mu un brīvību. Tieši tāda bija Biruta, 
kurai pašai dziedāšana un mūzika visu 
mūžu bija īpaši tuvas, tāpēc iespēju iz-
baudīt šīs mākslas valdzinājumu viņa 
dāsni  dāvināja  stipendiātiem.  Daudzi 
no  viņiem  Operas  namu  apmeklēja 
pirmo  reizi mūžā. Uz  šiem  apmeklē-
jumiem viņa aicināja arī savus stipen-
diātus, ar kuriem viņu saistīja sevišķi 
cieša draudzība.

2018. gada  18. jūnijā  arī  Birutiņa 
pati aizgāja mūžībā, un šobrīd stipen-
diātus  atbalsta  viņas  meita  Lia,  kura 
turpina vecāku  stipendiju un  skaistos 
operas sarīkojumus.

Stipendijas tiek piešķirtas Dobeles 
rajona Bukaišu  un Elejas  pagasta,  kā 
arī Pļaviņu novada jauniešiem. Bukai-
šu pagasts bija Daumanta dzimtā puse, 
bet Pļaviņas bija Birutas. Ar Heisteru 
stipendiju  jau  izskoloti  13  jaunieši, 
kuru vidū ir jaunie ārsti, arhitekti, far-
maceiti  un  dažādu  citu  profesiju  pār-
stāvji.

Nu  šodien  pie  manis  ir  atnākusi 
viena no šiem 13 stipendiātiem – Edīte 
Vārtiņa, es ļaušu viņai pašai pastāstīt, 

ko  viņai  nozīmēja 
šī  stipendija;  nu 
viņa sāk:

„Es  nāku  no 
četru  bērnu  ģime-
nes;  esmu  vecā-
kā –  man  ir  divi 
jaunāki  brāļi  un 
māsa.  Bērnību 
pavadīju  Tērvetē, 
kur dzīvojām kopā 
ar mammu un vec-
māmiņu.  Man  ir 
Dieva dota laba 
galva,  tādēļ nekad 
nav  bijis  jāpieliek 
lielas  pūles,  lai 
labi mācītos. Pamatskolā pat pabeidzu 
2  klases  vienā  gadā –  pirmo  un  otro. 
Liels  ieguldījums  tajā  ir vecmāmiņai, 
ģimenē sauktai par Matcīti. Viņa man 
daudz iemācīja jau pirms skolas gaitu 
uzsākšanas – gan reizrēķinu, gan tau-
tasdziesmas.

Es  pabeidzu  Annas  Brigaderes 
pamatskolu,  pēc  tam  Dobeles  Valsts 
ģimnāziju un tad atnācu uz Rīgu stu-
dēt Rīgas Stradiņa universitātē. Sākot 
no otrā kursa es saņēmu Vītolu fonda – 
Daumanta un Birutas Heisteru stipen-
diju un iepazinos ar Heisteres kundzi. 
Studiju laikā es pa naktīm strādāju par 
sanitāri  slimnīcā.  Heisteres  kundze 
to  ļoti atbalstīja un uzskatīja, ka man 
tomēr jāturpina saņemt arī stipendija, 
jo viņas dzīvē bija bijusi līdzīga situā-
cija –  trimdas  laikā  nācās  strādāt  pa 
naktīm, lai dienā varētu mācīties.

Tā  es  studiju  laikā  dzīvoju –  pa 
naktīm strādāju, pa dienu gāju uz uni-
versitāti. Taču jāsaka, ka nebija nemaz 
tik  slikti;  paspēju  gan  izklaidēties, 
gan sakrāt naudu, lai vasarā, studentu 
apmaiņas  programmas  ietvaros,  aiz-
brauktu uz klīniku Zviedrijā. Slimnīcā 
redzētais palīdzēja mācībās, jo ikdienā 
redzēju  to, kas  rakstīts grāmatās. Arī 
kļūšana  par  sirds  ķirurgu  ir  likum-
sakarīga.  Par  sanitāru  strādāju  sirds 
ķirurģijas nodaļā;  tā bija mana pirmā 
saskare ar īsto medicīnu, kas mani aiz-
rāva,  un  tā  arī  esmu  tur  palikusi. Un 
drīz jau būs pilni pieci gadi kopš esmu 
sertificēts sirds ķirurgs.

Man ļoti patīk mans darbs gan no-
daļā ar pacientiem, gan operāciju zālē. 
Biežākās operācijas, ko veicu, ir koro-
nāro  artēriju  šuntēšana  un  sirds  vār-
stuļu korekcija. Darbs nav viegls, it se-
višķi  psiholoģiski.  Liels  gandarījums 
ir  trešdienās, kad man ir ambulatorās 

pieņemšanas un nāk atrādīties operē-
tie pacienti,  kas  jūtas daudz  labāk kā 
pirms  operācijas.  Tādēļ  vien  ir  vērts 
darīt šo darbu.

Paralēli  darbam  esmu  tikko  bei-
gusi  doktora  studijas  Rīgas  Stradiņa 
universitātē  un  šobrīd  rakstu  doktora 
disertāciju. Neiet tik ātri, cik gribētos, 
bet  es  tikšu galā. Man  ir  izcila darba 
vadītāja –  profesora  Māra  Pilmane. 
Viņa mani gan atbalsta un palīdz, gan 
sarāj un sapurina, kad vajadzīgs.

Darīt  tik  smagu  darbu  nebūtu 
iespējams,  ja  blakus  nebūtu  tik  brī-
nišķīgs  cilvēks –  mans  vīrs,  kurš  ir 
mans stiprais plecs. Ar Robertu  iepa-
zināmies,  kad  studēju  piektajā  kursā. 
Rezidentūras laikā 9 mēnešus stažējos 
Beļģijā,  un  visu  šo  laiku  viņš  mani 
gaidīja  atpakaļ  Latvijā.  Vīrs  ir  prog-
rammētājs.  Brīvajā  laikā mums  patīk 
pavadīt  laiku  aktīvi –  apbraukāt  Lat-
viju  ar  velosipēdiem,  iet  pārgājienos, 
ziemā slēpot vai braukt ar sniega dēli.

Es  tiešām  esmu  pateicīga  Vītolu 
Fondam un  it  sevišķi Heisteres kun-
dzei. Viņa pret mums, saviem stipen-
diātiem,  izturējās kā pret saviem bēr-
niem. Viņa mums  deva  daudz  vairāk 
nekā tikai stipendiju, viņa deva arī mī-
lestību, izpratni un bieži vien arī labu 
padomu.  Vienmēr  atcerēšos  kopīgos 
gājienus  uz  restorānu  un  operu,  kas 
mums,  lauku  bērniem,  bija  ļoti  īpa-
ši.  Atcerēšos  viņas  stāstus  no  dzīves 
trimdā.“

To arī es no Birutiņas dzirdēju ne 
tikai  reizi  vien,  kā  viņa  par  savējiem 
jūsmoja. Reiz man pat gadījās dzirdēt, 
ka viņa  teica,  ka pašas meita nevarot 
būt mīļāka. Man ir lielas aizdomas, ka 
arī toreiz tā bija Edīte.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas izskolotie (9)
Edīte Vārtiņa

Edīte Vārtiņa doktorantūras izlaidumā 2019. gadā.

FO
TO

 n
o 
Ed

īte
s V

ār
tiņ

as
 p
er
so
nī
gā
 a
rh
īv
a

gā uzstāšanās. Neviens diriģents mani 
savā korī neaicināja.

1942. gada  aprīlī  bija  krāsaino 

metālu  vākšanas  akcija.  Laikrakstos 
rakstīja,  ka  Rīgas  skolniekiem  bijuši 
lieli panākumi. Mēs, Jēkabpils pamat-
skolas skolnieki, atkal apstaigājām sa-
vas apgaitas. Nebija tā, ka neko neda-
būjām. Grūti bija pierunāt cilvēkus, lai 

tie šķirtos no mīļām un sentimentālām 
lietām.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Bērnības un pusaudža atmiņas (2)
Turpinājums no 13. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  13.  febr., plkst. 10.00 
spēlēsim  Scrabble  un  ēdīsim  siltas 
pusdienas.  Lūdzu  pieteikties  LAI-
MAS birojā; mēneša maksa $5.
Ceturtdien,  13.  febr., plkst. 10.30 
skatīsimies  LTV  dokumentālo  filmu 
Māras pusē ALB namā. Dzejniece un 
rakstniece Māra Zālīte.  Pēc  filmas 
pasniegsim siltas pusdienas,  tāpēc lū-
dzam  pieteikties  Laimas  birojā  līdz 
11. febr.; dalības maksa $5.
Ceturtdien,  13.  febr., plkst. 
19.00  – 21.00 DV namā Daugavas Va-
nagu vīru koris DAUGAVA atsāks sa-
vus mēģinājumus. Mācamies  latviešu 
karavīru, tautas un vīru kora dziesmas 
DV sarīkojumiem, koru koncertam un 
Sidnejas KD. Sirsnīgi aicinām bijušos, 
kā  arī  jaunus  dziedātājus  nākt  mūsu 

pulkā!
Piektdien, 14. febr., plkst. 19.00 Pilig-
rim baznīcā (Piligrim Church, 12 Flin-
ders St., Adelaide) notiks jauniešu kora 
BALSIS koncerts; diriģents Ints Tete-
rovskis. Biļetes pērkamas internetā pie 
Try Booking: https://www.trybooking.
com/BHWQT  vai  pie  durvīm  pirms 
koncerta; biļešu cena $30/$25.
Svētdien,  16.  febr.,  plkst.  14.00  Lat-
viešu  namā Tālavā  notiks AL58. KD 
Ieskandināšanas  koncerts.  Pirmajā 
daļā BALSIS  uzstāsies  ar  savu  prog-
rammu veltītu Kultūras dienu ieskan-
dināšanai,  otrajā  daļā  piebiedrosies 
Adelaides  koristi.  Biļetes  varēs  ie-
gādāties  pirms  koncerta  vai  no Rūda 
Danča; biļešu cena $30/25.
Trešdien,  19.  febr., plkst. 10.30 no 
ALB nama  izbraukšana uz The Birk-
enhead Tavern,  kas  atrodas  Port  Ri-

ver  krastā.  Pusdienu  cena,  sākot  no 
$18.  Pieteikties  LAIMAS  birojā  līdz 
18. februārim; maksa par autobusu $3.
Trešdien, 19. febr., plkst. 19.00 Tāla-
vas Mazajā zālē DLOA sēde.
Ceturtdien,  20.  febr., plkst. 10.00 
spēlēsim  Scrabble  un  ēdīsim  siltas 
pusdienas.  Lūdzu  pieteikties  LAI-
MAS birojā; mēneša maksa $5.
Sestdien, 22.  febr., plkst. 19.00 Ade-
laides  Latviešu  biedrības  ārpuskārtas 
sapulce (General Meeting) ALB namā.
Svētdien, 23. febr., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus un 
ne  tik  jaunus  spēlētājus. Esam gatavi 
dot padomus un palīdzību, ja nav pie-
redzes.
Ceturtdien, 27. febr., plkst. 10.00 spē-
lēsim  Scrabble  un  ēdīsim  siltas  pus-

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
11. februāris
Laima, Laimdota
1700. sākās Lielais Ziemeļu karš, Sak-
sijas  karaspēkam  iebrūkot  zviedru 
pārvaldītajā Vidzemē.
1940. sākas Sarkanarmijas izšķirošais 
uzbrukums somiem Karēlijas frontē.
1945.  noslēdzās  Jaltas  konference, 
kurā  Josifs  Staļins,  Teodors  Rūzvelts 
un Vinstons Čērčils vienojās par pēc-
kara politiku un Eiropas politisko sa-
dalījumu.
1950.  Krievijas  un  Latvijas  šahists, 
Latvijas  šaha  čempions  2003. un 
2008. g., lielmeistars Jevgēņijs Svešņi-
kovs.

12. februāris
Karlīna, Līna
1890.  botāniķis,  literāts  Nikolajs 
Malts.
1935.  jurists,  bij. LR  goda  konsuls 
Kērnsā Aleksandrs Gārša.
1950.  dibināta  Eiropas  Raidorgani-
zāciju  apvienība  (Eirovīzijas dziesmu 

konkursa organizētājs).
1970.  Latvijas  tiesību  zinātniece,  Ei-
ropas  Cilvēktiesību  tiesas  tiesnese 
(2005.g. –  2014.g.),  LR  Satversmes 
tiesas  tiesnese  (kopš  2015.g.  8.janv.), 
Satversmes tiesas priekšsēdētāja (kopš 
2017.g. 8.maija) Ineta Ziemele.

13. februāris
Malda, Melita
1945. Otrais Pasaules karš: PSRS spē-
ki ieņēma Ungārijas galvaspilsētu Bu-
dapeštu.
1945. Drēzdene  iznīcināta Sabiedrotu 
uzlidojumos 13.-15. febr. Iet bojā dau-
dzi latviešu bēgļi.
1990. panākta vienošanās par Vācijas 
atkalapvienošanu.

14. februāris
Valentīns
Valentīna diena
1918.  (pēc  v.s.  1. februārī)  Krievija 
pārgāja uz Gregora kalendāru.
1940. dzejnieks Juris Mazutis.

15. februāris
Alvils, Olafs, Olavs, Aloizs
1925. dibināta akadēmiskā vienība Lī-
dums.
1927. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ilga Beka (Beck).
1955.  latviešu  garīdznieks,  Romas 
Katoļu baznīcas arhibīskaps Zbigņevs 
Stankevičs.

16. februāris
Jūlija, Džuljeta
Lietuvas valsts atjaunošanas diena
1865.  rakstnieks  un  žurnālists  Jēkabs 
Janševskis.
1961.  medicīnas  profesors  Andis 
Graudiņš.

17. februāris
Donats, Konstance
1905. dzejnieks Vilis Āboliņš.
1955.  Latvijas  hokejists  Viktors  Ha-
tuļevs.
1985.  latviešu  hokejists  Guntis  Dže-
riņš.  ■

Kanādā notika mini 3x3 nometne 
no 29. augusta – 2. septembrim Daces 
Veinbergas un Ināras Paliepas vadībā 
ar 100 dalībniekiem.

3x3  nometņu/saietu  kopskaits 
(kopš  pirmās  nometnes  Garezerā, 
1981. gadā)  2019. gada  rudenī  ir  257, 
un kopējais dalībnieku skaits – 38 625.

www.3x3.lv ir  atrodama  informā-
cija  par  3x3,  ieskaitot  visu  nometņu 
avīzes,  kā  arī  Latvijas  un Norvēģijas 
saietu ikrīta video ziņas.

3x3 pateicās LV Kultūras ministri-
jai par piešķirto atbalstu un cer, ka tas 

turpināsies arī nākotnē. Vislielākais pal-
dies visiem 3x3 darbiniekiem, kuri bez 
finansiāla atalgojuma veic savus pienā-
kumus ar apbrīnojamu atbildības sajūtu, 
atdevi un sajūsmu. Un, protams, patei-
cība pienākas arī daudzajiem dalībnie-
kiem, bez kuriem 3x3 nevarētu notikt.

2020. gada nometnes/saieti
Austrālijā  no  2. – 8. janvārim; 

vad. Artūrs Landsbergs.
Vācijā  no  7. – 14. augustam; 

vad. Egija  un  Ingus  Krūmiņi,  Lelde 
un Indulis Bērziņi.

Kalnos  no  12. – 19. jūlijam; 
vad. Anna Gobzeme Nulle  un Guntis 
Nulle.

Maltā no 26. jūlija – 2. augustam; 
vad. Ilze un Lauris Cekuli.

Lielbritānijā angļu val. no 26. jūli-
ja – 2. augustam; vad. Ingrīda Dzeriņa.

Lielbritānijā  latviešu  val.  no 
2. – 9. augustam;  vad. Inga  un  Ar-
mands Ozoliņi.

Īrijā  no  9. – 16. augustam;  vad. 
Zane Kažotniece.

Garezerā  no  9. – 16. augustam; 
vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, La-
risa Kaļiņa.

Katskiļos  no  16. – 23. augustam; 
vad. Ingrīda Jansone.

Līga Ruperte,
Globālā 3x3 koordinatore,

PBLA IP locekle

Trīsreiztrīs pasaulē
Turpinājums no 1. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2020. gada 11. februārī

Eiro kurss
Eiropas  Centrālās  bankas  atsauces 
kurss 7. februārī.
€1 = 1,64170 AUD
€1 = 0,84720 GBP

€1 = 1,70940 NZD
€1 = 1,09690 USD

dienas.  Lūdzu  pieteikties  LAIMAS 
birojā; mēneša maksa $5.
Sestdien, 29.  febr.,  plkst.  11.00 ALB 
namā Pavārmākas  kursi.  Ilze Mūsiņa 
demonstrēs  kā  izcept  latvisku  rabar-
bermaizi. Dalības maksa $5. Visi laip-
ni aicināti!
Svētdien, 1. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas Mazajā zālē novuss. Gaidām jau-
nus un ne tik jaunus spēlētājus. Esam 
gatavi  dot  padomus  un  palīdzību,  ja 
nav pieredzes.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 16.  febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 1. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 15. febr., plkst. 12.00 Rum-
my /  zolītes /  latviešu  Scrabble  pēc-
pusdiena Latviešu namā. Maksa $10.
Sestdien,  29.  febr., plkst. 14.00 – 
16.00,  Pienene /  Latvian  Language 
Social  februāra  nodarbība  Latviešu 
nama  apakšstāvā.  Dalībniekiem  lū-
dzam līdzi paņemt vienu rotaslietu vai 
īpašu  priekšmetu  no  Latvijas,  lai  va-
rētu padalīties un pateikt  kālab  tas  ir 
īpašs un mazliet par tā vēsturi. Lūdzu 
līdzi  paņemt  mazu  groziņu  ar  našķi. 
Dalības maksa $5 no bērna, kas palīdz 
segt nama īres izmaksas
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 15. febr., plkst. 12.00 drau-
dzes  pilnsapulce  Nācaretes  baznīcā 
(pirms dievkalpojuma).
Sestdien, 15.  febr., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes baz-
nīcā.  Kalpos  māc. Kolvins  Makfer-
sons.

Kanberā
Sestdien, 22. febr., plkst. 10.00 – 17.00 
Daudzkultūru  festivāls  (Multicultural 
Festival) Civic  centrā. Latvijas noda-
lījums  Eiropas  Savienības  ciematā. 
Plkst.13.00  Glebe  parkā  uz  2.skatu-
ves uzstāsies Kanberas latviešu tautas 
deju kopa Sprigulītis.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien,  15.  febr., plkst. 11.00 Mel-
burnas  Latviešu  ciemā  Vanadžu  sa-
nāksme.
Sestdien, 15.  febr., plkst. 12.30 Mel-
burnas  Latviešu  namā  Draudzīgā 
Aicinājuma  sarīkojums.  IEVĒROT 
MAINĪTU LAIKU.
Piektdien, 28. febr., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  29.  febr.,  MLB  Daugavas 
skolas pilnsapulce Latviešu namā.
 

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 16. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Trešdien, 26. febr., plkst. 18.00 diev-
kalpojums – Pelnu diena.

Sidnejā
Piektdien,  14.  febr., plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 16. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 23. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma draudzes pilnsapulce.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  16.  febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.
Svētdien,  23.  febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē

Vācijā
Svētdien, 23. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums  LCM,  Salzmannstr. 152, 
48159 Münster. Kalpos prāvests Klāvs 
Bērziņš.  Paralēli  dievkalpojumam 
svētdienas  skoliņa  bērniem  ar  Dinu. 
Pēc  dievkalpojuma  draudzes  sapulce 
ar  kafiju  un  līdzatnestiem  našķiem. 
Visi,  kam  svarīgi  dievvārdi  latviešu 
valodā,  sirsnīgi  aicināti!  Kopš  drau-
dzes  sākumiem  esam  atvērti  visiem 
kristiešiem un visiem cilvēkiem.

Zviedrijā
Piektdien, 14. febr., plkst. 18.00 Stok-
holmas  latviešu draudzes Meditācijas 
vakars - Somu baznīcas draudzes tel-
pās  (Finska  kyrkan,  Slottsbacken  2, 
Gamla Stan).
Svētdien, 16. febr., plkst. 14.00 Somi 
baznīcā,  Finka  kyrkan,  Slottsbacken 
2.,  Gamla  Stan;  2.,  55.,  76. autobuss 
(Slottsbacken)  Stokholmas  latviešu 
ev. lut. draudzes dievkalpojums – Epi-
fānijas laika sestā svētdiena. Pēc diev-
kalpojuma  kafijas  galds  un  draudzes 
Pilnsapulce.  Muzikāli  priekšnesumi 
kuplinās dievkalpojumu; tuvāka infor-
mācija būs atrodama mājas lapā www.
draudzes.se
Svētdien,  1. martā,  plkst.  14.00 Hā-
gas  baznīcā  (Hagakyrkan,  Haga  kyr-
koplan)  Gēteborgas  latviešu  ev. lut. 
draudzes Gavēņa laika dievkalpojums. 
Pēc  dievkalpojuma  kafijas  galds  un 
draudzes pilnsapulce Hāgas draudzes 
telpās  (Haga  Östergata 30B,  411 22 
Göteborg).

Latvijā
Piektdien,  14.  febr., plkst. 19.00 

festivālu  Vīnes klasika  atklās  Rīgas 
Sv. Jāņa  baznīcā  Latvijas  Radio  ko-
ris  diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā. 
Kora dziedājums sabalsosies ar dzidro 
soprānu, Lietuvā mītošo Guntu Gelgo-
ti un Kristīnes Adamaites ērģeļu spē-
li.  Koncerta  programmā –  Volfganga 
Amadeja  Mocarta  ārijas  un  Antona 
Bruknera motetes.
Piektdien, 14.  febr.,  plkst. 19.00  fes-
tivālu Vīnes klasika  ietvaros  Spīķeru 
koncertzālē  koncertā Vīns un mūzika 
Jozefa  Haidna  un  Ludviga  van  Bēt-
hovena  solodziesmas  atskaņos  Elīna 
Šimkus  (soprāns),  Rihards  Millers 
(baritons), Herta Hansena  (klavieres). 
Stāstnieks –  Orests  Silabriedis.  Kon-
certu  atbalsta  Austrijas  vēstniecība 
Latvijā.
Piektdien,  14.  febr., plkst. 20.00 
Latvijas  Kultūras  akadēmijas  jauk-
tais koris Sōla  aicina  uz  koncer-
tu-diskotēku Esi reāls! ar 90to gadu 
hitiem  Rīgā,  mūzikas  namā  Daile. 
Kopā ar kori Sōla būs arī instrumen-
tālā  grupa  Jāņa Miltiņa  vadībā,  bet 
pēc  koncerta  notiks  autentiska  90to 
gadu  diskotēka  DJ Agra  Semēvica 
virsvadībā.
Piektdien,  14.  febr.,  Valentīndienā, 
kas  šogad  iekrīt  piektdienā,  Dzin-
taru  koncertzāle  klausītājus  aicina 
uz  valdzinošu  Piektdienas vakara 
muzikālo šovu  kopā  ar  spožiem  lat-
viešu dziedātājiem – Dināru Rudāni, 
Aminatu,  Rūtu  Dūdumu-Ķirsi,  The 
Ludvig, Dagni Roziņu un The Beach 
Band. Mīlestībai veltītajā programmā 
baudīsim 20. un 21. gs. pasaules mū-
zikas šedevrus un populāras latviešu 
melodijas.
Ceturtdien,  20.  febr., plkst. 19.00 
pieminot  Latvijas  Nacionālās  operas 
direktoru,  režisoru  Andreju  Žagaru, 
atjaunojuma pirmizrādi piedzīvos Pē-
tera Čaikovska  operas Pīķa dāma ie-
studējums.
Sestdien,  22.  febr.,  plkst.  19.00  fes-
tivālu Vīnes klasika Mazajā ģildē no-
slēgs Trio Palladio, kurā apvienojušies 
trīs izcili solisti - zvaigznes, kas spoži 
spīd katra pati par sevi un kopā veido 
augsta  līmeņa  atskaņotājmākslas  vie-
nību – vijolniece Eva Bindere, čelliste 
Kristīne Blaumane un pianists Reinis 
Zariņš.
Svētdien, 23. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 1. martā, plkst. 14.00 otrajā 
Brīvdienu mūzikas  koncertā  Brodve-
ja un kino mūzika  tiksimies  ar Rīgas 
Saksofonu  kvartetu,  kā  arī  solistiem 
Emīlu  Kivlenieku  (tenors),  un  Beāti 
Zviedri (soprāns).  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


