
Šodien paiet 27 gadi 
kopš Latvijas Univer-
sitātes dibināšanas. Šo 
dienu latviešu akadē-
miskā saime un līdz ar 
viņu visa latviešu tauta 
arvien ir atzīmējusi kā 
lielu svētku dienu. Svēt-

ku drēbēs tērpti mēs pulcējāmies mūsu 
Universitātes skaistajā aulā zem mūsu 
Alma mater karoga, kuru sargāja ne-

skaitāmo studentu organizāciju karo-
gu mežs. Arī šodien esam pulcējušies 
šeit, lai kavētos atmiņās par lielo no-
tikumu latviešu tautas kultūras dzīvē.

Bieži ir tā, ka kādas mantas īsto 
vērtību mēs izjūtam tikai tad, kad esam 
to zaudējuši. Vai tas tā nav arī ar mūsu 
mīļo Alma mater? Vai taisni tagad, kad 
tās mums nav, vissāpīgāk neizjūtam tās 
trūkumu, un vai tā mums nav kļuvusi 
vēl dārgāka, vēl mīļāka kā agrāk?

Drausmīgais karš un smagā trimdas 
nasta ir situsi rētas arī mūsu saimē. Nav 
vairs mūsu vidū mehānikas fakultātes 
dekāna prof. Persija Zīlītes, teoloģijas 
fakultātes dekāna prof. Eduarda Zicā-
na, tautsaimniecības un tiesību zinātņu 
fakultātes profesora Mintauta Čakstes, 
inženierzinātņu fakultātes profesoru 
Mārtiņa Bīmaņa un Eduarda Ramaņa, 
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Dezinformācijas iegrožošana
Sandra Kalniete gatavos ziņojumu EP

Eiropas Parlamenta deputāte, 
Eiropas Tautas partijas grupas vice-
prezidente Sandra Kalniete šodien, 
24. septembrī, apstiprināta par zi-
ņotāju īpašajā komitejā, kas analizēs 
ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savie-
nības demokrātiskajos procesos, tai 
skaitā plaši izmantojot dezinformāci-
ju. Komiteja gatavos priekšlikumus 
dalībvalstu koordinētām darbībām, lai 
novērstu hibrīddraudus un cīnītos pret 
trešo valstu īstenotām informācijas 
kampaņām, kuru mērķis ir kaitēt un 
šķelt Eiropas Savienību.

Īpašā komiteja šī gada vasarā tika 
izveidota ar lielu Eiropas Parlamenta 
deputātu atbalstu un komitejas piln-
varu termiņš ir viens gads. Kopā ar 
augsta līmeņa ekspertiem tiks analizē-
ta dezinformācijas postošā ietekme uz 
demokrātiskajiem procesiem, tostarp 
vēlēšanām un partijām kā politiskās 

sistēmas neatņemamu sastāvdaļu, kā 
arī izstrādāti priekšlikumi ES nor-
matīvajiem aktiem, kas nepieciešami, 
lai elektroniskās saziņas vidē atrastu 
līdzsvaru starp privātumu, izteiksmes 
brīvību un atbildību.

Sandra Kalniete, Eiropas Parla-
menta deputāte, Eiropas Tautas par-
tijas grupas viceprezidente: „Eiropas 
Tautas partija un Latvija, kā arī pā-
rējās Baltijas valstis pastāvīgi ir cē-
lušas trauksmi par dezinformācijas 
bīstamību un regulējuma trūkumu 
elektroniskās saziņas vidē, esam ai-
cinājuši pilnveidot Eiropas Savienī-
bas dalībvalstu spēju vienoti stāties 
pretī viltus ziņām. Ciešāk sadarbo-
joties ar NATO, OECD, UNESCO un 
citām starptautiskām organizācijām, 
ir jāizstrādā ES likumdošana, kas 

 
Turpinājums 13. lpp.

 
Turpinājums 9. lpp.

Pavasaris Melburnā; septembrī 2020.

FO
TO

 Il
ze

 N
āg

el
a



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 30. septembrī

Ņujorkas Baltijas 
filmu festivāls, kas dibi-
nāts 2018. gadā, turpinā-
sies atkal šī gada oktobrī 
un novembrī. Tas norisi-
nāsies tiešsaistē sakarā 
ar Covid-19 pandēmijas 
stāvokli.

Festivāla dibinātājs, Latvijas Re-
publikas goda konsuls Ņujorkā, Daris 
Dēliņš  stāsta: „Jau pirms vairākiem 
mēnešiem nācām pie slēdziena, ka 
mūsu paredzētais datums 2020. gada 
festivālam novembrī ir pārāk agri mē-
ģināt to rīkot kinozālē kā iepriekšējos 
gados. Kaut gan infekcijas līmenis Ņu-
jorkā ir stipri samazinājies, publika vēl 
nejutīsies droša pulcēties kinozālē. Pat 
ja kinozālē ierobežo sēdvietas, tas at-
ņemtu no speciālās atmosfēras, kas cil-
vēkus pievelk apmeklēt filmu festivālu – 
pulcēties kopā, dalīties ar uzskatiem, 
pakavēties pirms un pēc seansiem.“

Bija jāmeklē atrisinājums: vai fes-
tivālu atlikt uz gadu, vai to piedāvāt 
digitāli?

Festivāla rīkotāji, tajā skaitā Daris 
Dēliņš, Igaunijas un Lietuvas ģene-
rālkonsulāti Ņujorkā un Skandināvu 
centrs, nolēma piedāvāt digitālu festi-
vālu. Tā kā digitālās platformas tehno-
loģija tagad ir labi attīstījusies un cil-
vēki ir pieraduši skatīties filmas mājās 
ar Netflix un citām platformām, nav 
lielu šķēršļu šādam projektam, kā tas 
būtu bijis pirms 5-10 gadiem.

Festivāls notiks trīs posmos, kat-
ram savs žanrs – komēdijas, horors un 
Showcase, 15.,  18. oktobrī, no  29. ok-
tobra –  1. novembrim  un no 12. – 
15. novembrim. Festivāla programmas 
vadītāja Jūle Mare Rozīte izvēlējusies 
ļoti interesantu filmu programmu, tajā 
skaitā trīs filmas no Latvijas: Blakus/
Nearby (2019, rež. Alise Zariņa), Ar pu-
tām uz lūpām/Foam at the  mouth (2017, 

rež. Jānis Nords), un Oļegs/Oleg (2019, 
rež. Juris Kursietis).

Jūle Mare Rozīte stāsta:
„Šis ir gads, kurā mums visiem jā-

pielāgojas jaunajiem laikmeta izaicināju-
miem. Lai gan nevaram ceļot tik brīvi kā 
iepriekš, mēs varam turpināt iepazīt citas 
kultūras caur mākslu, un tieši filmas ļauj 
mums saprast, kas liek cilvēkiem smie-
ties, kas viņus sajūsmina, un kā viņi redz 
nākotni.  NYBFF bija spiests atrast jaunu 
formātu festivālam, un esam izveidojuši 
koncentrētu un spēcīgu programmu, kas 
ļaus ASV publikai iepazīties ar Baltijas 
kultūru un dzīvesstāstiem, baudot jaunā-
kās filmas no mūsu režisoriem un produ-
centiem. Smiesimies, tiksim saviļņoti un 
ieskatīsimies sevī, kā to dara baltieši!“

Pēc katras filmas sekos intervijas ar 
filmu producentiem/režisoriem. Filmas 
varēs noskatīties jebkurā laikā, minēta-
jos datumos oktobrī un novembrī.

„Tā kā festivāls ir pieejams digitā-
li, rīkotāji ir nolēmuši filmas piedāvāt 
ne tikai ņujorkiešiem, bet arī plašāka-
jai publikai visās ASV. Tātad, no Bos-
tonas līdz Sanfrancisko, no Milvokiem 
un Miami varēs pieslēgties un baudīt 
mūsu piedāvājumus,“ saka Dēliņš.

Lai mudinātu publiku laicīgi iegādā-
ties e-biļetes festivālam, radīt intīmu un 
ekskluzīvu festivāla atmosfēru, katrai fil-
mai būs ierobežots e-biļešu skaits (300). 

Festivālu finansiāli atbalsta Latvi-
jas, Igaunijas un Lietuvas Nacionālie 
Kino centri, Latvijas goda konsuls 

Ņujorkā, Igaunijas un Lietuvas ģene-
rālkonsulāti Ņujorkā, Amerikas Lat-
viešu apvienība, Latvijas Republikas 
vēstniecība ASV un LV-100.

Par festivālu var vairāk lasīt mājas 
lapā: www.balticfilmfestival.com, 
kā arī sekot sociālos mēdijos caur 
Facebook https://www.facebook.com/
NYBalticFF/ un Instagram https://
www.instagram.com/nybalticff/

Festivāla biļešu kasē varēs iegādā-
ties e-biļetes septembra beigās.

Festivāla māja lapā var arī reģis-
trēties, lai saņemtu e-pastu ziņojumus 
par festivālu.

www.balticfilmfestival.com
Daris Dēliņš

Ņujorkas Baltijas filmu festivāla 
dibinātājs un direktors

2020. gada 11. septembrī

PBLA paziņojums
Par gadskārtējo valdes sēdi
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Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
valde ziņo, ka gadskārtējā 2020. gada 
sēde notiks šī gada 2. un 3. oktobrī, at-
tālināti Zoom platformā.

Sēdes atklāšanā 2. oktobrī pulk-
sten 14.00 pēc Rīgas laika uzrunu 
latviešu organizētajai sabiedrībai ār-
pus Latvijas teiks Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš.

Ministru prezidenta uzrunai sekos 
Ārlietu ministrijas parlamentārās sek-
retāres Zandas Kalniņas-Lukaševicas 
ziņojums par diasporas politikas aktu-
alitātēm un iepazīšanās ar jauniecelto 
Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevu-
mu vēstnieci diasporas jautājumos 
V.E. Elitu Gaveli.

Programmu noslēgs PBLA dalīb-
organizāciju vadītāju ziņojumi, no ku-
riem varēsit uzzināt par organizāciju 
darba plāniem un izaicinājumiem nā-
kamajam darbības gadam.

Aicinām  latviešu  organizāciju 
vadītājus, valdes locekļus un sabied-
riskā  darba  veicējus  visā  pasaulē 
pieslēgties  PBLA  valdes  sēdes  for-
mālajai  daļai  šī  gada  2. oktobrī  no 
pulksten 14.00 līdz 18.00. Savu inte-
resi lūdzam pieteikt, rakstot uz e-pas-
tu: pbla@pbla.lv līdz 28. septembrim. 
Katrs reģistrētais dalībnieks saņems 
attālinātās pieejas saiti un varēs sekot 
uzrunām un sēdes norisei.

PBLA pārstāvniecība

2020 Ņujorkas Baltijas filmu festivāls
Šogad norisināsies tiešsaistē
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PBLA gatavojas
Gadskārtējais Ekonomikas un inovāciju forumam

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē
prezidija priekšsēdim

Jānim Graudam
janis@grauds.com

Godātais Grauda kungs!
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ir iepazinies ar Jūsu 2020. gada 10. au-

gusta vēstulē pausto aicinājumu atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas 
vēstniecības atvēršanai Austrālijā.

Pateicamies par Jūsu vēstuli, kā arī vēršam uzmanību, ka jautājums par 
vēstniecības atvēršanu Austrālijā tiks vērtēts valsts budžeta 2021. gadam ie-
tvaros.

Vēlamies apliecināt, ka augsti vērtējam Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanā 
un atbalstu Latvijas-Austrālijas un Latvijas-Jaunzēlandes divpusējo attiecību 
stiprināšanā.

Cieņā
Ministru prezidenta biroja vadītājs
Jānis Patmalnieks

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Dažreiz liekas, ka 

vēsture atkārtojas un 
ne vislabākā veidā. Un 
mūsu attieksme pret 
vēsturi arī bieži izrāda 
savas dīvainības.

Rīgas Brāļu kapos apbedīti, apmēram, 
2000 karavīru. Sākot ar 1915. gadā kritu-
šajiem Pirmā pasaules kara strēlniekiem, 
līdz pat sarkanarmiešiem okupācijas laikā 
pēc Otrā pasaules kara. Apbedītie cīnītā-
ji par padomju varu ir bijuši gan parastie 
zaldāti, gan virsnieki, gan partizāni. Sav-
dabīgākie ir tā sauktie „poļitruki“.

„Poļitruks“ ir militārais komisārs, 
kura uzdevums bija veikt politisko uzrau-
dzību pār karavīriem, un bieži bija ar lielā-
ku varu nekā vienību militāriem koman-
dieriem. Nosaukums ir saīsinājums no 
krievu valodas политический руководи-
тель, kas nozīmē „politiskais vadītājs“.

Rīgas Brāļu kapos apglabātais Ed-
uards Opincāns no Bērzgales pagasta 
bija 201. latviešu strēlnieku divīzijas 
191. strēlnieku pulka bataljona politis-
kais vadītājs. Kritis 1942. gada 3. mar-
tā. Turpat apglabātais Meiers Skuteļs-
kis no Rēzeknes bija 201. latviešu 
strēlnieku divīzijas 191. strēlnieku 
pulka rotas politiskais vadītājs. Kritis 
1941. gada 21. decembrī pie Maskavas.

Abiem diviem poļitrukiem atjauno-
tās kapu plāksnes rotā kristiešu krusts.

Poļitruks nav padomju varas iz-
gudrojums, bet ir ar to visciešāk saistīts. 
Francijas Revolucionārā armijā bija poli-
tiskie komisāri (commissaire politique) 
no 1789. līdz 1799. gadam, kā arī nacistis-
kās Vācijas militāros spēkos no 1918. līdz 
1942. gadam (Nationalsozialistischer 
Führungsoffiziere). Ķīnas Tautas atbrī-
vošanas armijā tādi vēl pastāv šodien.

Padomju savienības militāros spē-
kos ir bijuši politiskie komisāri gandrīz 
visos laikos līdz 1942. gadam, kad iz-
beidza lietot šo nosaukumu. Turpmāk 
pastāvēja zampolit (заместитель 
командира по политической работе – 
komandiera vietnieks politiskās lietās).

Kāpēc šādas pārdomas par poļitru-
kiem? Krievijas prezidents Vladimirs 
Putins ir parakstījis rīkojumu par „mili-
tāri politiskā darba organizēšanu Krie-
vijas Nacionālajā gvardē“. Rīkojums 
ir stājies spēkā 21. septembrī. Tā sauk-
tie zampoliti atgriezās Krievijas armijā 
jau pirms kādiem diviem gadiem.

Jau no pirmām padomju okupācijas 
dienām Latvijā 1940. gadā ir stāsti par 
poļitrukiem un partorgiem, kuri lēja 
propagandu pēc valsts vadītāja norā-
dītās programmas, nemaz neskatoties 
uz to, ka klausītāji zināja, ka viņi melo. 
Ko stāstīs jaunie poļitruki Krievijas 
armijā? Vai centīsies karavīrus pārlie-
cināt, ka Latvija ir viņu ienaidnieks?

Ko par šo var mums stāstīt mūsu 
valsts iestādes?

GN

Latvijas vēstniecība Austrālijā
Vēstule no LR Ministru prezidenta

Neraugoties uz COVID-19 pandē-
mijas izraisītajiem ceļojumu ierobežo-
jumiem Pasaules brīvo latviešu apvie-
nība (PBLA) ar Ārlietu ministrijas un 
sadarbības partneru atbalstu ir nolēmu-
si rīkot Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovāciju forumu – PLEIF-2020. 
Tā mērķis ir palīdzēt Latvijas valsts 
izaugsmei un ekonomiskajai attīstībai, 
savedot kopā uzņēmīgus un darboties 
gribošus tautiešus no visas pasaules, 
rodot iespēju izveidot jaunus kontak-
tus un uzņēmējdarbības idejas. Šogad 
forums notiks 19. novembrī daļēji 
klātienē Rīgā un daļēji attālināti – ar 
tiešsaisti internetā.

Lai arī šogad pandēmija un ar to 
saistītie ierobežojumi ievieš zināmu 
nenoteiktību pasākumu plānošanā un 
pasaules latviešu uzņēmēju iespējās 
piedalīties starptautiskajos pasāku-
mos, dzīve un valsts ekonomika to-
mēr rit uz priekšu. Tāpēc PBLA sa-
darbībā ar Amerikas Tirdzniecības 
palātu (AmCham), Ārvalstu Investoru 
padomi (FICIL), kompāniju The Ga-
teway Partners, kustību The Red Jac-
kets un Ārlietu ministriju uzņēmu-
šies forumā palīdzēt veidot Latvijas 
ceļa karti ekonomikas atveseļošanai 
(Latvia’s Road Map to (post-COVID) 

Economic Recovery), gan arī pieskar-
ties starptautiskajām un reģionālajām 
uzņēmējdarbības iespējām – Zaļās 
enerģijas nākotne Eiropā (Capitali-
sing on Europe’s Green Energy). Tiek 
plānots arī apkopot rezultātus no 
iepriekšējā forumā 2019. gadā Val-
mierā uzsāktās sarunas par Latvijas 
starptautisko tēlu.

PLEIF-2020  atklāšana  notiks 
ceturtdien,  šī  gada  19. novembrī 
plkst. 15.00  viesnīcas  Radisson Blu 
Latvia  telpās Elizabetes  ielā 55. Ai-
cinām dalībniekus, vadoties no aps-
tākļiem, būt klātienē, kā arī piedalī-
ties virtuāli gan Latvijā, gan arī no 
visas pasaules. Foruma darba valo-
da  šogad  būs  angļu.  Reģistrācijas 
informācija  būs  atrodama  Foruma 
mājas lapā www.pleif.lv.

PLEIF-2020 atklāšanas uzrunu 
teiks Valsts prezidents Egils  Levits, 
tādējādi izrādot savu atbalstu pasaules 
latviešu centieniem veicināt Latvijas 
ekonomisko izaugsmi. Uz dalību saru-
nās tiks aicināti arī augsta līmeņa Lat-
vijas valdības un Ārlietu ministrijas 
pārstāvji, Latvijas valsts un starptau-
tisko uzņēmumu vadītāji un biznesa 
aprindu pārstāvji.

PBLA pārstāvniecība
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Pagājušā gada pašā nogalē ar sajūs-
mu baudījām 36. Jaunatnes dienas Mel-
burnā – tautas deju un jauniešu mūzikas 
koncertus, teātra izrādi u.c. pasākumus. 
Domāju, ka gan Dainas, gan Vesera 
kora diriģenti bija gandarīti, klausoties 
jauniešu kora sniegumu un cerot, ka drī-
zumā jauniešu balsis pievienosies jauk-
tā kora un vīru kora dziedātāju saimei.

Drīz pēc tam, gada sākumā jau-
niešu koris BALSIS no Latvijas ar 
saviem koncertiem ieskandināja gada 
nogalē gaidāmās Austrālijas Latviešu 
58. Kultūras dienas. Melburnā viņi 
sniedza trīs koncertus.

Jauktā kora Daina un vīru kora Vese-
ris dziedātājiem bija izdevība piedalīties 
kora BALSIS diriģenta Inta Teterovska 
meistarklasē, kā arī vienā no koncertiem 
dziedāt kopā ar kori BALSIS. 

Gads bija iesācies ļoti optimistis-
ki, un tūdaļ pēc vasaras brīvdienām 
jau gatavojāmies mēģinājumiem, jo 
15. aprīlī jauktam korim Daina un 
vīru korim Veseris bija paredzēta uz-
stāšanās Queen Victoria Market Euro-
pa night, QV Market Main Stage.

Iepriecināja ziņa, ka 16. martā sa-
ņemsim Melburnā ieradušos KD Kop-
kora nošu krājumus, jo jāapgūst KD 
Kopkora koncerta dziesmas, Austrāli-
jas Latviešu Kultūras dienas jau gada 
nogalē. Taču vēstulē koristiem jau bija 
bažīga diriģentes piezīme: „Lūdzam 
visiem koristiem apzinīgi apmeklēt 
mēģinājumus, sakarā ar koronavīrusa 
situāciju. Visiem labu veselību vēlot un 
ceram uz drīzu tikšanos.“ 16. marta 
rītā sekoja ziņa: „Mīļie koristi, tikko uz-
zinājām no QV Europa Night rīkotājiem 
ka Europa Night 15. aprīlī ir atcelts.“

Sekoja dažas nedēļas, kad nenoturē-
jām mēģinājumus, nobažījušies un nezi-
ņas pilni nogaidījām, kas notiks tālāk, 
kādu virzienu ņems Coronavirus..., jo 
kora mēģinājumus noturēt nebija atļauts.

Jauna ziņa no diriģentes: „Mīļie ko-
risti, 20. aprīlī no ANIMA diriģentes, 

Lauras Leontjevas pienāca brīnišķīga 
ziņa – aicinājums piedalīties jaundarba 
ierakstā! Lauras aicinājums ir, lai mēs 
cenšamies piedalīties jaundarba Meža 
māte  (Kristaps Krievkalns) ierakstā.“ 
Laika termiņš bija ļoti īss, visu bija jā-
paveic vēlākais līdz 25. aprīļa vakaram, 
un diemžēl nebija daudz dziedātāju, kas 
paspēja sagatavoties un ierakstīt savu 
dziedājuma daļu. No Dainas kora šajā ie-
rakstā piedalījās: Natālija Hīta (Heath), 
Sandra un Roberts Birze; no Adelaides 
jauktā kora Dziesmu laiva: diriģente Li-
lita Daenke un Matīss Reinhards.

Bijām ļoti gandarīti, ka varējām būt 
daļa no šī brīnišķīgā projekta Meža māte – 
Saulkrastu koris ANIMA un dziedošie 
draugi visā pasaulē: https://www.
youtube.com/watch?v=YQ3DsRZDmyE

1. maijā saņēmām Dainas kora diri-
ģentes Sandras aicinājumu: „Mīļie koris-
ti, Laipni aicinām Jūs uz virtuālo ZOOM 
Eirovīzijas ballīti! Pieslēdzieties pie sava 

datora vai mob. tel. (vied tāl ruņa) un uz-
klikšķiniet uz ZOOM saiti.“ Un sestdien, 
9. maijā, tiešām redzējāmies; šīs tikšanās 
mērķis bija gan izmēģināt ZOOM iespē-
jas turpmākajām kora mēģinājumu vaja-
dzībām, gan arī ar vienkārši tikšanās un 
redzēt vienam otru, kaut arī tikai uz ekrā-
na. Tā izvērtās par jautru atkalredzēša-
nos. Dažus no puišiem bija gandrīz grūti 
atpazīt, jo pa šiem mēnešiem viņu vaigus 
rotāja Ziemassvētku vecīša cienīgas bār-
das. Mācījāmies arī, kā apieties ar saviem 
mikrofoniem un kamerām, mācījāmies 
nerunāt visi reizē. Mēģinājām gan reizē 
visi dziedāt, kas izvērtās par īstu jautrību.

31. maijā saņēmām ziņu no diriģen-
tes: „Mīļie koristi, kaut gan rītdien jau 
ziema (Red.: Melburnā 1. jūnijā sākas zie-
ma), sirdī jūtams pavasaris. Piedāvāsim 
Zoom mēģinājumu pirmdien pēc nedēļas 
8. jūnijā, lai varam „uzmodināt“ balsu 
saites. ...Ceram, ka pievakarē jums patiks 
savās mājās brīvi dziedāt un iepriecināt 
kaimiņus! Zinām, ka Zoom nav veiksmīgi 
dziedāt kopā, būs katram jāizslēdz audio 
mikrofonus, lai netraucētu raidījumu... Ja 
izdosies veiksmīgi un kvalitatīvi, varēsim 
turpināt apgūt KD dziesmas, līdz kamēr 
būs droši kopā dziedāt klātienē. Uz tikša-
nos pirmdien pēc nedēļas!“

Pirmais mēģinājums bija īss – ne-
pilnas divas stundas, bet jau deva dzie-
dātājiem priekšstatu, kā dziedāsim šajā 
jaunajā režīmā, kā apgūsim dziesmas.

Kopš jūnija sākuma esam jau ti-
kušies katru pirmdienas vakaru, sēžot 
pie saviem datoriem vai viedtālruņiem 
ar atvērtām nošu lapām.

Par latviešu koriem Austrālijā (3)
Šoreiz par jaukto kori „Daina“ – Melburnā
Austrālijā klāt jau 2020. gada pavasaris, gada astoņi mēneši pagājuši. Kā klājas latviešu koriem šajā laikā? LL Nr. 611 
jau lasījām, kā iet un ko dara latviešu kori Īrijā, un kāds bijis šis laiks Sidnejas latviešu vīru un jauktajam korim. Šoreiz 
par jaukto kori „Daina“ – Melburnā.

Koristi pandēmijas laikā. Foto kolāža – Ojārs Greste.

Koris „Daina“ 2018. gadā.
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Trešdien, 2020. gada 30. septembrī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Sidnejā palēnām, pa-
lēnām atceļ Covid-19 iero-
bežojumus, un dzīve atkal 
sāk ritēt gandrīz vai agrā-
kajās sliedēs, bet tomēr ar 
piesardzības elementiem.

Piektdien, 25. sep-
tembrī, varēja gandrīz vai teikt, ka Lat-
viešu nams atkal skanēja un mudžēja kā 
agrāk. Bet tomēr nē! Agrāk piektdienā 
nekad nenotika vakariņas tik gardas, ka 
mēli varētu norīt.

Kori un tautas deju dejotāji nedrīkst 
vēl mēģināt. Teātriniekiem paiet mēne-
šiem ilgi iestudēt jaunu uzvedumu. Bet 
ļaudis, ilgi piesardzīgi tupēdami mājās, 
ir izsalkuši pēc izklaidēm. Ko darīt? 
Augustā, SLB pilnsapulcei beidzoties, 
sarīkojumu daļas vadītāja Ilona Brūve-
re ieteica – vakariņas. Nav mēnešiem 
jāmēģina, var ieturēt ieteikto distanci, 
un veselības ministrija visu gadu vecu-
miem iesaka ēst – ideāls atrisinājums! 
Tūlīt Ilonai pieteicās otra dāma, kurai 
patīk piekopt pavārmākslu – Lolita Ju-
rāne. Ātra apspriede turpat uz vietas 
par iespējamiem datumiem, ēdieniem, 
palīgiem, covid noteikumiem, un sarī-
kojuma pamati jau bija nosprausti.

Pieteikušies 40 ēdāji, tātad, lai ievē-
rotu attālumus, galdi salikti pa 3 telpām – 
Mārtiņa Siliņa un Balto zāli un kafejnīcu. 
Ienākot kafejnīcā, tāda kā pustukšuma 
sajūta (Nodomāju, ka noteikti nebūs jāpa-
lūdz aizmugurē sēdētājam, lai tas ievel-

kas tuvāk pie gal-
da, kad es gribēšu 
piecelties!), tomēr 
patīkamu intīmu at-
mosfēru dod zemās 
gaismas, ziedu vai-
nagu un AL58.KD 
plakātu rotātās sie-
nas, klusās latviešu 
dziesmu skaņas un 
kāds simts ploškas. 
(Vakariņas kopī-
gi rīkoja SLB un 
AL58.KD rīcības 
komiteja.)

Parasti uz ēdienreizēm neviens ne-
grib būt vēlu, un drīz vien pēc septiņiem 
visi ieņem savas vietas. Tikmēr Ilona ar 
sarunātajām palīdzēm Sandru Dragū-
nu un Laimu Kārkliņu, pie pirmajiem 
ēdieniem pieliek vēl klāt siltos gan spe-
ķa, gan sēņu, pīrādziņus. Visi ēdieni ir 
no latviešu virtuves: tur mazsālītie gur-
ķi, rupjmaize, karaša, jāņu siers un olu 
pastēta ar ikriem. Gandrīz jau biju pa-
ēdis tikai no pirmajiem ēdieniem vien, 
bet vieta bija jāatstāj arī galvenajam – 
kotletēm ar piecām dažādām dārzeņu un 
sēņu piedevām. Nu gan bija jāizkustās! 
Jāiet paskatīties kā iet blakus zālē – tikai, 
protams, ieturot nepieciešamo attālumu!

Pirms devos atpakaļ uz savu vietu, 
pie letes varēju iegādāties kādu vīnu, 
alu vai liķieri.

Pēc brīža uz galdiem parādās intere-

santas paplātes – mazos trauciņos ogu sal-
dais ēdiens uz biskvīta pamatnes (Lolitas 
meistarstiķis!) un divas dažādas smalk-
maizītes. Dāmas piedāvā kafiju – kādu 
katrs vēlas, un vēl vienu pārsteigumu – 
Melnā Balzāma šokolādes bumbiņas.

Daži domāja, ka atbrauks uz 
Namu, paēdīs un tad jau pēc stundas, 
ja gribēs, varēs braukt mājās. Nedo-
mā! Trīs stundas aizritēja nemanot, 
jautri čalojot un baudot to lielo latvis-
ko ēdienu dažādību (bija padomāts arī 
par dažādām diētiskām vajadzībām), 
ko Lolita un Ilona bija sarūpējušas.

Paldies viņām, paldies palīdzēm, pal-
dies visiem, kuri pielika roku, lai lieliski 
izdotos pirmais lielākais sarīkojums Sid-
nejas Latviešu namā (pēc)covid laikmetā. 

Jānis Čečiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Vakariņas, – ka mēli varētu norīt!
Dzīve Sidnejā atkal sāk ritēt gandrīz vai agrākajās sliedēs

Vakariņu organizētājas. No kreisās: Ilona Brūvere, Sand-
ra Dragūne, Lolita Jurāne, Laima Kārkliņa.
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Dalībnieki foaje telpā.
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KD komitejas vadītāja Ilona Brūvere pasniedz uzkodas 
Pēterim Kļaviņam.
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Par ZOOM mēģinājumu režīmu. Ar 
laiku jau esam iemanījušies, kā izman-
tot ZOOM ar vislabākajiem nodomiem. 
Apjēdzam, ka nevaram vienlaicīgi kopā 
dziedāt, bet ir īpašas iespējas repertuā-
rā, kur var izpausties solo balsis, un arī 
jebkurā brīdī koristi var uzdot jautāju-
mus, varam atkārtot frāzes un turpināt 
pa balsīm iepazīties ar dziesmām. Kad 
bija atļauts, pie Birzēm pulcējās pieci 
koristi klātienē (vairāk nebija atļauts), 
pārstāvot visas balsis. Sirsnīgs pal-
dies Edgaram Vegneram,  Tomasam 

Kalējam un Ingrīdai un Andrim Ei-
maņiem par šiem jautrajiem mēģinā-
jumiem! Pēc laiciņa, vairs nevarējām 
piesaistīt klātienē koristus, un līdz ar to, 
Robis iestudēja tenora un bass partijas 
un Sandra izdziedāja altu un soprānu. 
Kopā ar klavieru piesitieniem dažreiz 
varam iedomāties pilnu faktūru, kaut 
gan tik ļoti pietrūkst koristu kopskaņa 
un draudzīgā sabiedriskā jautrība!

Ar gandarījumu jūtam, ka esam 
iepazinušies ar visām ALKD Kopkora 
dziesmām, dažas no kurām ir prasī-
jušas lielu koncentrēšanos, jo vienam 
pašam dziedāt mājās ir pavisam savā-
dāk nekā mēģinājumā būt kopā blakus 

ar savas balss dziedātājiem, kad jū-
tams vienam otra atbalsts.

Esam ļoti pateicīgi mūsu diriģentei 
Sandrai  Birzei,  Robertam  Birzem 
un Edgaram Vegneram par viņu mil-
zīgo darbu, ziedoto laiku, vedot korus 
cauri šim pandēmijas laikam un neļau-
jot koristu balsīm „ierūsēt“.

Ļoti ceram, ka pienāks brīdis, kad 
varēsim atkal mēģināt klātienē un ce-
ram, ka nākamgad varēsim visi doties 
uz AL58.KD Sidnejā un dziedāt Kop-
kora koncertā!

Ilze Nāgela,
jauktā kora „Daina“ 1. alts

Laikrakstam „Latvietis“

Par latviešu koriem Austrālijā
Turpinājums no 4. lpp.



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 30. septembrī

Es dzīvoju Sidne-
jā. Mana māmiņa Aina 
Sveile kopš 2018. g. mai-
ja dzīvoja Latviešu veco 
ļaužu Ciemā Melburnā. 
Māmiņa pēkšņi saslima 
taisni tad, kad Melburnā 

uzliesmoja Covid-19. Viktorijas valdī-
ba ieveda stingrus ierobežojumus un 
slēdza robežas. Es dabūju atļauju lidot 
uz Melburnu, un drīkstēju katru dienu 
neilgi pasēdēt pie māmiņas pirms viņa 
nomira. Paliku Melburnā uz bērēm un 
pakavējos vēl dažas dienas pēc tam. 
Kad atgriezīšos Sidnejā, divas nedēļas 
būs jānodzīvo karantīnā.

Melburnā pavadīju nepilnas di-
vas nedēļas. Pirmajā nedēļā visi vei-
kali bija vaļā. Gribēju nopirkt kādas 
grāmatas, lai būtu karantīnā ko lasīt. 
Nogurumā neatradu neko interesantu, 
un atliku uz citu dienu. Otrajā nedē-
ļā valdība slēdza veikalus. Pārtikas, 
ēdienu un avīžu veikali vēl bija vaļā, 
bet grāmatu un citi veikali iepirkšanās 
centrā bija ciet. Avīžu veikalā bija daži 
mazi romāni un krimiķi. Maza grāma-
tiņa ar Prāgas bildi uz vāka izskatījās 
interesanta. Būs laba! Nopirku, bet ne-
nocietos un sāku mazlietiņ dažas no-
daļas palasīt. Pēdējās dienās Melburnā 
izstaigājos pa parku, jo zināju, ka Sid-
nejā no viesnīcas iziet nebūs iespēja.

Trešdien,  12. augustā. Šodien 
jālido atpakaļ uz Sidneju. Soma sapa-
kota. Maska uz sejas – ārā tā ir visu 
laiku jāvalkā. Laicīgi tieku lidostā, 
noparkoju mašīnu. Kluss kā pagra-
bā – neviena tur nav. Kantorī ir viens 
strādnieks, kas runā pa telefonu; nodo-
du viņam automašīnas atslēgu un eju 
uz pasažieru terminālu. Baigi kluss... 
Trīs citi ceļotāji un es. Nevaru somu 

nodot, vēl nav neviena palīga. Pēkšņi 
parādās kāda lidkompānijas darbinie-
ce un saka, ka somas pašiem jāliek uz 
bagāžas lentes. Nevaru savai somai 
nodrukāt lipekli, man izpalīdz.

Lidostā visas ēdnīcas, veikali ciet – 
atliek tikai iet uz uzgaidāmo telpu un 
gaidīt. Sēdekļiem uzlīmēti lipekļi ar 
1,5 m atstarpi, kur sēdēt. Man līdz ir 
uzkodas un pudele ūdens. Kāds jau-
neklis no automāta pērk čipsu paciņu 
un ūdeni. Bet čipsu paciņa ārā nekrīt. 
Jauneklis sāk kratīt un žvadzināt ma-
šīnu. Velti! Tad paceļ lielo, smago ma-
šīnu un krata uz augšu un leju. Skatos 
apkārt, vai nāks kāds drošības sargs. 
Nekā – neviens neklapē ar ausīm. Jau-
neklim laimējas – čipsus paciņu izkrīt!

Plkst. 15.00 izlidojam. Esam ap-
mēram 30 ļaužu. Man vienai vesela 
rinda. Pēcpusdienas saulītes apgais-
mojumā mākoņainās debesis izskatās 
kā mīksta, zili balta vilnas sega. Man 
uznāk skumjas, domājot, ka māmiņa 
tagad dus debesīs.

Plkst. 16.00 lidmašīna nolaižas 
Sidnejas starptautiskajā lidostā. No tā 
brīža zaudējam brīvību. Jauni apstākļi 
un liela neziņa. Jaundienvidvelsas po-
licija mūs sagaida un vispirms liek stā-
vēt koridorī trijās rindās ar atstarpēm. 
Tad vienā garā rindā iet līdz metāla de-
tektora nodaļai. Tur cilvēks pilnā plas-
tikas tērpā mūs aptur, bez saskarsmes 
nomēra temperatūru un izprašņā. Vai 
ir kādas Covid-19 slimības pazīmes? 
Kur tālāk ceļos? Vai uz palikšanu Sid-
nejā? Bagāžas saņemšanas zālē sadala 
mūs divās grupās un liek apsēsties uz 
plastmasas krēsliem. Citi pasažieri jau 
tur sēž.

Savas somas vēl nedrīkstam pa-
ņemt. Jārāda dokumenti – braukšanas 
apliecība, atļauja uz Sidneju atlidot, li-
dojuma biļete. Izprašņā tālāk. Vai sēd-
vieta nav mainīta? Vārds un dzimšanas 
datums? Visu pieraksta. Liek izpildīt 
veidlapu ar apmešanos adresi Mel-
burnā. Pieminu, ka biju Melburnā, jo 
māmiņa saslima, un paliku uz bērēm. 
Visi izprašņātāji ir medmāsas un vese-
lības dienesta darbinieki. Man izrāda 
līdzjūtību un saka, ja vajag palīdzību, 
viesnīcā varēs noorganizēt psihologu. 
Daudzi pasažieri ir dažādu kompāniju 
darbinieki, kas sūtīti no Melburnas uz 
darbu Sidnejā. Šīm strādnieku grupām 
liek ar e-pastu savus priekšniekus brī-
dināt, ka viņiem prasīs, kāpēc tieši šai 
laikā šiem darbiniekiem jābūt Sidnejā.

Tad sākas lielā garā gaidīšana. 
Mums nedod ne ūdeni, ne ēdamo. 
Man labi – ūdens pudele puspilna un 
ko uzēst vēl ir. Ar sejas maska, kuru 
visu laiku ir bijis jāvalkā, jūtos sevišķi 
neērti. Nezinām, cik ilgi vēl būs jāgai-
da, kad un uz kuru viesnīcu mūs ve-
dīs. Arī policisti neziņā gaida un neko 
nespēj paātrināt vai palīdzēt. Deviņos 

vakarā mūsu izprašņātāji saņem atbil-
di no Veselības ministrijas, ka varam 
doties tālāk.

Policists izsauc divus vīriešus, lai 
iet mūsu pulciņam pa priekšu. Vai tad 
šiem diviem nevar uzticēties? Kaut ko 
viņiem pasaka, un abi pasmejas! Poli-
cijas pavadībā pa klusiem koridoriem 
ejam ārā. Ejam gar nodaļām, kur armi-
jas karavīri kamoflāžas uniformās stāv 
pie datoriem. Ārā ir lijis. Karavīri pa-
ņem mūsu lielās somas. Mēs iekāpjam 
autobusā. Ir jāsēž ar atstarpēm. Nav 
nevienas ģimenes. Ir dažas sievietes 
un vīrieši – visi ir cittautieši – āzieši, 
daži īru izcelsmes ap 20 gadu vecumā.

Autobuss pa lielceļu brauc uz pil-
sētas pusi. Policisti uz motocikliem 
seko. Autobusā gandrīz visi klusē. 
Kāds indiešu izcelsmes cilvēks ātri 
runā gandrīz visu ceļu. Apstājamies 
pie Radisson Blu viesnīcas. Iznāk po-
licijas saržants un izskaidro, kas no 
mums sagaidīts. No autobusa jāizkāpj 
pa diviem, viesnīcā būs jāatbild uz jau-
tājumiem, tad iedos viesnīcas istabas 
numuru. Saka, lai nedomājam izmukt, 
kamēr esam karantīnā, citādi būs vēl 
10 dienas pa virsu jānosēž, un lai esam 
prātīgi un paklausīgi!

Viesnīcā skaists foajē. Tur reģistrā-
cijā jāizpilda veidlapa ar vārdu, telefo-
na numuru un parakstu. Iedod istabas 
numuru – neviens nezina, vai istaba 
klusa, kurā stāvā, kur lifti – neko. Ap-
sēžamies pie galdiem, un divi policisti 
pie datoriem atkal izprašņā. Prasa li-
dojuma numuru, vārdu, adresi, brauk-
šanas apliecību vai pasi. Prasa, vai 
esam šejienes iedzīvotāji vai ārzem-
nieki. Nogurumā viss liekas kā murgs. 
Mēģinām visu uztvert un saprast, kon-
centrēties, dzirdēt skaidri. Neesam vēl 
ēduši, daži pat pusdienas nav ēduši. 
Beidzot divi karavīri pavada uz istabu, 
nes somu un istabas atslēgu. Īpatnēja 

Divas nedēļas Covida-19 karantīnā Sidnejā
Lienas Sveiles dienasgrāmata

 
Turpinājums 7. lpp.Pastaiga parkā Viktorijā 9. augustā.
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„Raddison Blu“ karantīna hoteļa ista-
bā 12. augustā Sidnejā.
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sajūta, jo parasti, kad noīrē istabu, pats 
patur savu atslēgu vai elektronisko 
kartiņu.

Esmu nogurusi, izslāpusi un va-
kariņas neēdusi. Pulksten desmitos 
vakarā pieklauvē pie durvīm ar vaka-
riņām. Aukstas! Uzēdu mazlietiņ, bet 
negribas. Nakts vidū neesmu pieradusi 
maltīti ēst.

Ceturtdien,  13. augustā.  Trokš-
ņaina nakts un arī rīts. Drošības sargi 
ar saviem telefoniem skaļi sarunājas, 
bagāžu ratiņi braukā šurp un turp, ārā 
sabrauc autobusi ar aizturētiem iebrau-
cējiem. Viesnīcas vadībai sūdzos, ka 
drošības sargi cauru nakti skaļi runāja. 
Man atbild, ka sargi esot no privātas 
kompānijas, un, ja tie nebūšot klusāki, 
tad mainīšot kompāniju. Istaba ir otra-
jā stāvā ar skatu uz augstu biroju ēku, 
ap ēku koki bez lapām. Lejā kāda koka 
zarā ieķēries kaut kas spīdīgs. Dzeltens 
plastmasas maisiņš? Istaba liela, varu 
brīvi staigāt. Vingroju, daru dažus jo-
gas vingrinājumus, izstiepjos. Viesnī-
cas informācijas lapā rakstīts, ka var 
prasīt visu, ko vajag. Tīrītāji istabu ne-
tīrīs, bet tīru gultas veļu un dvieļus var 
dabūt. Man zvana un prasa, vai ir kādi 
Covid-19 simptomi. Zvanīšot katru 
rītu. Medmāsiņas atnāk un noņem Co-
vida-19 analīzi. Nepatīkami! Pēc trim 
dienām, gadījumā, ja Covid-19 infek-
cija būs apstiprināta, man pateiks un 
pārvietos citā viesnīcā. Man līdz nav 
datora. Televīzija nedarbojas. Laika 
daudz, uzsāku divreiz dienā dušoties.

Piektdien,  14. augustā. Lielie 
nami tik tuvu sabūvēti, ka jūtos ie-
slodzīta. Labi, ka istabā augsti gries-
ti. Dzeltenā plastmasas kule plivinās 
koka zarā. Man pienāk liels stāds mā-
miņas piemiņai – no Ilonas un ģime-
nes Melburnā. Istabā tagad otra dzīva 
būtne. Noglaudu

Sestdien,  15. augustā. Man patīk 
atvērt garos, smagos aizkarus, lai sau-
līte un gaisma staro pa logu. Dzeltenais 
plastmasas plīvurs vēl turas koka zarā! 
Pie durvīm nočaukst – tās būs brokas-
tis papīra kulē. Parasti ar pusdienām 
vai vakariņām, pie durvīm pieklauvē, 
bet ar brokastīm ne vienmēr.

Pirmdien, 17. augustā. Biroja ēkā 
pretī manam logam kāds cilvēks visu 

dienu sēž pie datora. Dažreiz pieceļas, 
izstaipās, pavingro, palec ar virvi un 
atkal apsēžas. Dzeltenā plastmasa pli-
vinās koka zarā.

Otrdien, 18. augustā. Man vārda 
diena. Draugi piezvana, pacilājoši prā-
tam, iedvesmo dvēseli un uzmundrina, 
kad man to tiešām vajaga. Sarunājos 
ar draudzenēm pa telefonu un izkratu 
sirdi. Ārā, koka zarā dzeltenā plast-
masa spīd. Pēcpusdienā pie durvīm 
klauvē. Attaisu durvis. Uz grīdas lie-
la papes kaste. (Tas ir, kā man pienāk 
paciņas un ēdienu.) Pie kastes košs, 
priecīgs, skaists ziedu sakārtojums 
burciņā ar pītu metāla rokturi. Dāva-
nas man vārda dienā un (uz priekšu) 
dzimšanas dienai. Taisni šai brīdī ru-
nāju pa telefonu ar draudzeni. Stāstu, 
ka man nav, ar ko kasti attaisīt. Nav ne 
metāla naža, ne šķēru – ir tikai plast-
masas nazis! Draudzene nevar beigt 
smieties. Kastē 3 grāmatas, saliekamā 
bilde, beļģu šokolādes, vārdu žurnāls, 
melns zīda maisiņš ar zīda acu masku, 
ausīs ieliekamo korķu maisiņš, aroma-
terapijas pudelīte un mīļu sveicienu 
kartiņas. Laikam zina, ka esmu seviš-
ķi noilgojusies pēc šokolādes. Mājās 
viegli no skapja paņemt, ko tik vēlies. 
Šeit caur internetu var pasūtīt no Uber, 
Coles vai Woolworth, bet, lai pa velti 
pievestu, jāpērk vismaz $50 vērtībā. 
Ziedi skaisti izdaiļo istabu, un uz apa-
ļā galdiņa visādas grāmatas. Sirds aiz 
prieka spēcīgi pukst.

Trešdien,  19. augustā.  Atveru 
smagos un arī plānos aizkarus. Šai 
Covid-19 laikmetā augstajā kanto-
ra namā reti kāds strādā. Dzeltenais 
plīvurs kokā plīvo! Televīzija beidzot 
darbojas!

Ceturtdien,  20. augustā. Atkal 
no rīta ir tumšs. Pēc dažām stundām 
vienā istabas pusē saulīte sāk starot. 
Kantoru ēkā ir vairāk darbinieku nekā 
parasti, plāno aizskaru tikai mazlietiņ 
atveru. Jā, zelta plastmasa vēl pieķēru-
sies pie zara; nav bijis pietiekami stiprs 
vējš, lai aizpūstu, un putnu ligzdām tas 
laikam neder. Esmu pārsteigta, ka šo-
rīt ar brokastīm dabūju lielu trauku ar 
jogurtu – varbūt pārpratuši un netīšām 
man iedevuši. Vienai būs grūti apēst.

Šodien pie durvīm vairākas reizes 
klauvē. Pienāk divas pakas. Dzimša-
nas dienas dāvanas no draudzenes un 
brāļa ģimenes. Atvēršu dzimšanas 

dienā. Ap vieniem atkal klauvē – šo-
reiz ledussoma ar skaistu melna papa-
gaiļa bildi. Varbūt nav man domāta? 
Tomēr ar manas istabas numuru. At-
taisu un brīnos. 500 ml piens, salātu 
maisiņš, – āā, kas vēl te – plastmasas 
trauks ar četrām kūciņām, izrādās 
sālītas. Kas vēl te, bagātīgajā ēdienu 
turzā? Paciņas ar sausām zupām un 
drēbju mazgāšanas ziepes. Vēl kas? 
O! Skaisti dekorēta šokolādes kūciņa 
plastmasas trauciņā un Botter Prose-
cco šampanietis mazā pudelītē. Soma 
apsieta ar skaistu sārti rozā banti un 
klāt vēstulīte no draudzenes Indras 
Bogdanovičas. Tātad tomēr man! In-
dra pati cepusi un ar apdomu sagādā-
jusi. Tik mīļi un sirsnīgi.

Piektdien, 21. augustā. Koka zarā 
zelta plīvurs. Baiba piezvana apsveikt 
dzimšanas dienā. Jauki tā iesākt rītu. 
Zvana Aldis uz Whats app, un visa 
ģimene stāv un nodzied Daudz lai-
mes. Skaisti un aizkustinoši! Attaisu 
atsūtītās dāvanu pakas – vēl grāmatas. 
Šorīt atkal klauvē un pie durvīm no-

Divas nedēļas ... karantīnā
Turpinājums no 6. lpp.

Skats pa manu logu viesnīcā Sidnejā.
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Vārda dienas un dzimšanas dienas dāvanas 18. augustā.
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Ledus maisa labumiņi 20. augustā.
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„Fotoprojekts „Mēs 
esam Jelgava“ radās ar 
domu, ka tā būs mana 
dāvana Jelgavai, bet pēc 
trīs gadu darba esmu sa-
pratusi, ka viss, kas no-
tika projektā, ir kā dāva-
na man. Varu teikt – jā, 

tā arī bija dāvana man – iepazīšanās 
ar šiem fantastiskajiem cilvēkiem, ku-
ras citādi nebūtu bijis,“ raksta grāma-
tas autore fotogrāfe Dzintra Žvagiņa 
par savu ieceri.

Te jāpiebilst, ka šis projekts bija arī 
dāvana Latvijai simtgadē, protams, ar 
skatu caur Jelgavas cilvēku portretē-
jumiem. Viņa strādāja trīs gadus, līdz 
2018. gada novembrī pilsētas kultūras 
namā tika atklāta izstāde Jelgavnieki 
1918-2018. Dzintra meklēja un bija 
atradusi cilvēkus, kuri dzimuši šajos 
simts gados, pa vienam katru gadu. 
Tātad vecākais modelis bija dzimis 
pirms 100 gadiem, jaunākais – jubile-
jas gada vasarā.

Izstāde bija tik mākslinieciski pār-
liecinoša, tik izdevusies, tik daudzno-
zīmīga, ka uzreiz gaisā uzdzirkstīja 
ideja izstādi iemūžināt grāmatā. Jel-
gavas domē dzirdīgas ausis saklausīja 
šo domu, un, lūk, pēc vēl gada tā ir 
īstenojusies, paplašinoties un aptverot 
plašāku cilvēku loku. Tagad grāmatā 
iekļauti 167 jelgavnieki, bet tā kā at-
sevišķos gadījumos pozē fotogrāfam 
ne tikai mūziķu grupa Prāta vētra, 
kurā ir četri mūziķi, bet arī folkloras 
kopa Dimzēni, kurā dzied vairāk kā 
30 dalībnieku, nerunājot par deju an-
sambļiem Lielupe vai Kalve, tādejādi 
grāmatas lappusēs aplūkojami ap 400 
Jelgavai piederīgo.

Izdevumā ir visdažādāko pro-
fesiju, visdažādāko tautību, daži no 
viņiem dzīves gaitā pilsētu atstājuši, 

citi te dzimuši, vēl citi saules gaismu 
ieraudzījuši tālās vietās, piemēram, 
kāds puisis no Magadanas še ieradies 
studēt, apprecējies, iemācījies latvie-
šu valodu un tagad strādā pilsētas 
uzņēmumā, kļūdams par pilntiesīgus 
jelgavnieku. Austra  Bite piedzima 
Lielupes krastos desmit dienas pēc 
Latvijas dzimšanas, visu mūžu no-
strādāja par telefonisti un palīdzē-
jusi uzaudzināt trīs mazmazbērnus. 
Diemžēl ne izstādi, ne grāmatu nesa-
gaidīja.

Izlasot visus dzīvesstāstus, ko pie-
rakstījusi Dzintra Žvagiņa, un ieskato-
ties katrā sejā, lasītājs gūst ļoti pama-
tīgu priekšstatu par pilsētu, tās vēsturi 
un dramatiskajām likteņgaitām, par 
iedzīvotājiem. Tā ir visas Latvijas vēs-
ture, ko vizuāli, arī tekstuāli izstāsta 
albums.

Daudz uzslavas pelnījusi grāma-
tas māksliniece  Daiga  Brinkmane, 
kura atradusi ārkārtīgi pamatīgu for-
mu. It kā neizteiksmīgais pelēkais 
audekla vāks nepiesaista uzmanību, 
taču pelēkais tonis vēsta par pamatī-
gumu, pastāvību, noturību – pelēkajā 
krāsā ir sakoncentrēti visi toņi. Arī 
priekšlapas spēlē būtisku lomu grā-
matas ansamblī – pirmās priekšlapa 
fiksējusi Jelgavas pili, zināmu pilsētas 
simbolu, pēc kura ikviens pazīs seno 
Mītavu. Pēdējā pēclapa fiksējusi mig-
lainu ainavu, kurā izdalās jauni koci-
ņi, laterna un divi velosipēdisti, kuri 
mijas viens otram pretim. Viņi drīz 
satiksies, tāpat kā mēs esam satikuši 
cilvēkus šajā izdevumā. Fotogrāfes 
ievadvārdus latviešu un angļu valodā 
atdala pilsētas ainavas. Visi portre-
ti sagrupēti pa desmitgadēm, katru 
posmu iezīmējot ar izteiksmīgiem 
Dzintras Žvagiņas Jelgavas uzņēmu-
miem, ne vienmēr romantiskiem, bet 

daudznozīmīgiem, tātad, liekot dzi-
ļāk ieskatīties gan pilsētā, gan pilsēt-
niekos, kā arī padomāt par redzēto un 
izlasīto.

Fotogrāfe Dzintra Žvagiņa ir bei-
gusi Meža fakultāti, bet jau ilgāku 
laiku nodarbojas ar fotografēšanu. 
Viņa izcēlusies arī starptautiskos foto 
konkursos. Viņas projekts par pandē-
miju Jelgavā patlaban skatāms Portu-
gālē.

Vēlreiz gribas uzsvērt, ka šajā iz-
devumā nav ņemta vērā ne partijas 
piederība, ne izglītība, ne nacionālais 
vai kāds cits aspekts. Albumā visi ir 
vienādi, visi ir jelgavnieki, jā, visi ir 
arī Latvijas iedzīvotāji, ar to mēs visi 
lepojamies.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Mēs esam lepni, ka esam jelgavnieki
Jelgavnieki 1918-2019. Teksta un foto autore Dzintra Žvagiņa. Māksliniece Daiga Brinkmane. Izdevējs Jelgavas pilsētas 
dome un Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, 2020. 368 lpp.

Grāmata „Jelgavnieki 1918-2019“.
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Austra Bite (1918). Grāmatas pēdējā pēclapa.
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mehānikas fakultātes profesora Al-
frēda Vītola, matemātikas fakultātes 
prof. Nikolaja Maltas, filoloģijas fakul-
tātes priv. doc. Kārļa Plukša un vēl citu 
mācības spēku, kuru aiziešana veļu val-
stī mums nav zināma. Neredzēsim mēs 
savā vidū arī daudzus studentus, kas no-
likuši savas galvas uz tēvzemes altāra. 
Atcerēsimies šodien visus šos dārgos 
aizgājējus un godināsim viņu piemiņu.

Pēc Latvijas brīvvalsts proklamēša-
nas 1918. g. 18. novembrī un pēc kara 
darbības izbeigšanās Latvijā toreizējā 
Latvijas valdība, sākot latviešu tautas 
izglītības lietu kārtošanu, paredzēja arī 
augstāku mācības iestāžu dibināšanu. 
Šim nolūkam valdība nodibināja Augst-
skolas organizācijas komiteju, kurā ar 
savām organizācijām bija pārstāvēti 
visplašākie tautas slāņi. Par augstskolas 
veidu komitejā izvirzījās divi viedokļi:

1. dibināt atsevišķu Universitāti hu-
manitārām zinātnēm un atsevišķu Teh-
nisko augstskolu tehniskām zinātnēm;

2. dibināt vienu vienotu augstskolu 
humanitārām un tehniskām zinātnēm.

Pēc plašām pārrunām virsroku 
guva otrs viedoklis, un 1919. g. 28. sep-
tembrī svinīgā aktā, kurā piedalījās 
parlamenta, valdības un daudzu orga-
nizāciju pārstāvji, nodibināja Latvijas 
Augstskolu, īstu Universitas Littera-
rum visām zinātnēm. Ar to piepildījās 
latviešu tautas ilgi lolotais sapnis.

Latviešu jaunatne savu akadēmis-
ko izglītību tagad varēja iegūt pašu 
mājās savā valodā un veidot savas, tīri 
latviskas akadēmiskas tradīcijas. Jau-
nā augstskola deva iespēju brīvi pētīt 
mūsu tautas senatni, kultūru un vēstu-
ri pareizā un tīrā uztverē. Vēlāk Lat-
vijas Augstskola dabūja piemērotāku 
nosaukumu Latvijas Universitāte.

Pēc Latvijas Augstskolas nodibinā-
šanas to pārvaldīja organizācijas komi-
tejas izvirzītā Augstskolas Organizācijas 
Padome ar priekšsēdi prof. P. Dāli. Savā 
iekšējā dzīvē Universitāte bija autonoma 
un darbojās savas satversmes robežās.

Universitātes satversme bija ideāli 
demokrātiska. Pēc Universitātes sat-
versmes tās pārvaldes orgāni bija: Uni-
versitātes padome, Dekānu padome un 
Universitātes prezidijs: rektors un 2 pro-
rektori. Pēc fakultāšu noorganizēšanas 
tās ievēlēja Augstskolas Padomi, kas sa-
vukārt ievēlēja rektoru un prorektorus. 
Lieli nopelni Augstskolas nodibināšanā 
un noorganizēšanā ir pirmajam Latvi-
jas izglītības ministram Dr. K. Kaspar-
sonam. Atzīstot šos nopelnus, Augst-
skola ievēlēja Dr. K. Kasparsonu par 
savu pirmo goda biedru.

Savu darbību Universitāte uzsāka 
ar 11 fakultātēm: arhitektūras, filoloģi-
jas un filozofijas, inženierzinātņu, ķī-
mijas, lauksaimniecības, matemātikas 
un dabas zinātņu, mehānikas, medicī-
nas, tautsaimniecības un tiesību zināt-
ņu, teoloģijas un veterinārmedicīnas. 
Lauksaimniecības fakultāte vēlāk izda-

lījās kā patstāvīga augstskola Jelgavas 
Lauksaimniecības Akadēmija. Nodibi-
noties jaunajai romiešu katoļu teoloģi-
jas fakultātei, fakultāšu skaits palika 11.

Darbu uzsākot, jaunajai augstskolai 
bija jāpārvar daudzas un lielas grūtības. 
Komplektējot mācību spēku kadrus, 
grūtības radīja humanitāro katedru aiz-
stāšana – latviešu zinātnieki bija izkaisīti 
pa visu plašo Krieviju un tos nācās grū-
ti sasniegt. Trūkstošo latviešu mācības 
spēku vietās Augstskolas vadība aici-
nāja ārzemju zinātniekus. Par mācības 
spēkiem Augstskolā darbojās Vācijas, 
Zviedrijas, Šveices u.c. zemju zinātnieki. 
Vieglāka bija mācības spēku komplektē-
šana tehniskām disciplīnām, jo Latvijā 
atradās daudzi bij. Rīgas Politehniskā In-
stitūta mācību spēki. Inventāra jaunajai 
Augstskolai nebija nekāda. Rīgas Poli-
tehniskā Institūta inventārs pirmā pasau-
les kara laikā bija evakuēts uz Krieviju, 
un no tā praktiski atpakaļ nedabūja nekā.

Gandrīz visi studenti bija t.s. darba 
studenti, kas studijām varēja veltīt tikai 
brīvo laiku. Tāpat arī mācību spēki, se-
višķi tehniskajās disciplīnās, dienu bija 
aizņemti jaunās valsts celšanas darbā. 
Ņemot vērā šos apstākļus, pirmajos 
Universitātes darbības gados lekcijas 
un praktiskie darbi notika tikai rītos no 
7 – 9 un pēcpusdienās no 15 – 22. Šāds 
stāvoklis, protams, stipri traucēja akadē-
misko darbu. Tikai pēc dažiem gadiem 
Universitāte varēja pāriet uz normāliem 
darba apstākļiem. Pārvarot visas šīs grū-
tības, Universitāte veidojās un auga kā 
plašumā, tā dziļumā, un jau pēc neilga 
laika tā bija cienījamā vietā citu zemju 
augstskolu vidū. Visas grūtības Univer-
sitāte varēja pārvarēt, pateicoties Saei-
mas, valdības un visas latviešu tautas 
plašajam atbalstam un aktīvai atsaucībai.

Latviešu tauta nekad nav žēlojusi 
līdzekļu un upuru savai Universitātei. 
Gadu no gada Universitātes iekārta un 
mācību inventārs pieauga, un, otram 
pasaules karam sākoties, Universitātei 
bija plašas un priekšzīmīgi iekārtotas 
laboratorijas, institūti un semināri, ar 
ko patiesi varējām lepoties.

Ļoti plaši bija materiālie pabalsti, ko 
Universitāte deva saviem studentiem. 
Līdz 40% studentu atbrīvoja no mācību 
maksām. No Universitātes stipendiju 
fonda studenti saņēma stipendijas. Šos 
līdzekļus sedza valsts no sava budžeta. 
Universitātes labvēļa Kristapa Morber-
ga lielais novēlējums Universitātei deva 
iespēju vēlāk paplašināt studentu ma-
teriālo atbalstīšanu. Ļoti plaši līdzekļi 
studentu materiālam atbalstam radās 
arī, nodibinoties Latvijas kredītbankas 
studiju fondam. Pie Universitātes pastā-
vēja arī vairāki privātu personu un or-
ganizāciju stipendiju fondi. Bez pārspī-
lējuma var teikt, ka trūcīgi materiālie 
apstākļi nevienam studijas neaizkavēja.

Universitātē varēja iestāties katrs, 
neatkarīgi no viņa rases, tautības un 
ticības, ja tas izturēja uzņemšanas 
pārbaudījumus, kas gan, ievērojot lielo 
konkurenci, bija stingri.

Studentu saimes organizēšana 

ārpus Universitātes atradās studentu 
pašvaldības Studentu Padomes rokās. 
Studentu padomes līdzekļi sastādījās 
no studentu semestra maksām, bet gal-
venā kārtā no Studentu Padomes saim-
niecisko pasākumu – studentu virtuves 
un studentu grāmatnīcas – ienākumiem 
un sabiedrības ziedojumiem. Studentu 
Padomei piederēja nami, kuros bija ie-
kārtotas studentu mītnes. Studentu pa-
domes rokās atradās arī studentu medi-
cīniskā kontrole un palīdzība.

Tā uzturēja sakarus arī ar ārzemju 
studentu organizācijām.

Studentu sabiedriskā dzīve un au-
dzināšana noritēja daudzajās studentu 
organizācijās – korporācijās, vienot-
nēs, konkordijās un biedrībās.

Universitātes ziedu laikos studentu 
skaits sasniedza 8500 ar 430 mācību spē-
kiem. Kara laikā 1943. g. šis skaits vēl ar-
vien bija 6300. Pagājušos 27 gados Lat-
vijas Universitāte ir aktīvi darbojusies 25 
gadi, no tiem 21 gadu neatkarīgās Latvi-
jas laikā. Šajos 25 gados Universitātē ir 
immatrikulēti ap 30 000 studentu. Savos 
25 darbības gados Latvijas Universitāte 
ir piedzīvojusi 2 svešu varu okupācijas. 
Neviena no šīm varām nav spējusi iznī-
cināt mūsu akadēmiskās saimes latvisko 
stāju un latviskās akadēmiskās tradīci-
jas. Latviešu akadēmiskā saime arvien ir 
sekojusi savas Alma mater devīzei Scien-
tiae et Patriae – zinātnei un tēvzemei.

1944. g. vasarā sākās Rīgas evakuā-
cija. Ar okupācijas varas rīkojumu eva-
kuēties piespieda arī Universitātes mā-
cību spēkus. Mācību spēkus sapulcināja 
Dancigas Tehniskajā Augstskolā, no ku-
rienes tos bija paredzēts novietot darbā. 
Pirmais darbs, ko mācību spēkiem vaja-
dzēja strādāt, bija grāvju rakšana. Oku-
pācijas varas rīkojumu, evakuēt vērtīgā-
ko Universitātes inventāru un grāmatas, 
Universitāte kavēja visādiem līdzekļiem, 
un tā šī evakuācija arī nenotika.

Šodien ir otra mūsu Alma mater 
gada diena, kas paiet trimdā. Mūsu 
akadēmiskā jaunatne ir izkaisīta pa 
visu Vāciju un Eiropu. Mūsu lielajā 
nelaimē mums ir arī liela laime: patei-
coties Rietumu sabiedroto militāro val-
dību un UNRRA atbalstam un gādībai, 
mūsu akadēmiskajai jaunatnei ir dota 
iespēja savas studijas turpināt. Par to lai 
man atļauts izteikt militārām valdībām 
un UNRRA sirsnīgu latviešu paldies.

Rietumu zonās pašreiz aktīvi stu-
dē ap 1700 latviešu.

Lielākā daļa no viņiem studē DP uni-
versitātēs Minhenē un Hamburgā. Pēdējā 
ir mūsu akadēmisko tradīciju sargātāja un 
nesēja. Par tās nodibināšanu mums jāpa-
teicas prof. Gulbja un prof. E. Dunsdorfa 
pūlēm un enerģijai. Ap 600 latviešu savā 
paspārnē ir uzņēmušas vācu augstskolas.

Ar gandarījumu varu šeit atzīmēt, 
ka jaunās Alma mater mūsu akadēmis-
ko jaunatni uzņēmušas ne kā pabēr-
nus, bet kā savus īstus bērnus, un visur 
sastopam augstskolu vadību un mācī-
bu spēku laipnu atbalstu un atsaucību.

Zinātnei un Tēvzemei
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Baumaņu  Kār-
ļa 185. šūpuļa svētkus 
un mūsu valsts himnas 
100. gadadienu Limbažu 
novads gatavojās atzī-
mēt jau ziedonī. Pandē-
mija iecerētajam pārvil-

ka nekorektu svītru. Tagad, kad rudens 
kokos jau sametis krāsainus triepie-
nus, – Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs (LNKC) un novada pašvaldība 
paziņoja: Svētkiem tomēr būs būt!

Galvenajiem svētku dalībniekiem – 
koristiem – atlika vien paveikt simtgadī-
gos rudens rituālus: sabērt pagrabos kar-
tupeļus, noglabāt starp paparžu lapām 
ābolus Ziemsvētkiem, izsviest medu, 
nopērties pirtiņā un no skapja izcelt tau-
tastērpus vai goda kārtu. Lai var 19. sep-
tembrī „ziedēt, dziedāt un laimē diet.“

Svētku atklāšanas rītā Baumaņu 
Kārļa pieminekli izgrezno arī liela spāre, 
acīmredzot, no netālā dīķīša. (Pirtiņas, 
kā zināms, cēla pie ūdeņiem un, pavisam 
droši, tajā piedzima arī Baumaņu Annes 
sestais bērns.) Tiem, kas tulko zīmes, 
tas noteikti ir sveiciens – sveiciens vi-
siem šodien kopā sanākušiem. „Jau no 
1995. gada ik pa 5 gadiem Limbažu no-
vadā tiek svinēti svētki mūsu himnas tē-
vam. Ar laiku tika pieņemts lēmums, ka 
sirsnīgāk svinības notiks tieši Viļķenē, 
tālāk prom no pilsētas steigas. Šī ir jau 
ceturtā reize, tātad tradīcija 20 gadu ga-
rumā. Man pašai ir liels prieks, gatavo-
ties šiem svētkiem, meklēt un atrast Kār-
ļa  Baumaņa krāsainajā personībā ko 
jaunu,“ pēc sarkanbaltsarkano ziedu no-
likšanas pieminekļa pakājē stāsta novada 
pašvaldības Domes priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Ineta Zariņa. Ineta Limbažos 
mācījusies, dzimtajā vidusskolā atgrie-
zusies kā skolotāja, vēlāk arī tapusi par 
direktori. (Direktore tajos gados, citiem 
skolotājiem par paraugu, dziedājusi sko-
las jauniešu korī. Labprāt dziedātu kādā 
korī arī tagad, bet visam laika nepietiek.)

Arī mana sirds Limbažiem pirmkārt 
piesaistījusies ar dziesmām un diriģenti 
Māru  Skridi; viņas vadītais skolotāju 
koris ar laiku pārauga Limbažu kultūras 
nama korī Doma. Domas rindās arī šodien 

meklēju zināmās un iemīlētās sejas: Rūtu 
un Vili Voss, Viju un Kārli Kalvišķus, 
Margaritu un Edmundu Slūkas. Ceļš no 
Limbažiem līdz Viļķenei bija par īsu, lai 
aprunātos ar katru no koristiem, tālab šeit 
pieminu vien allaž smaidā starojošās sko-
lotājas Rūtas dziesmoto pieredzi: dzimusi 
limbažniece, Rīgā studējusi LU Pedago-
ģijas fakultātē un dziedājusi Juventus. Arī 
dzīvesbiedru Vilni izvēlējusies dziedošu. 
Rūtas un Viļņa dzimtā gandrīz ar uguni 
nesameklēt nesabiedrisku vai nedziedošu 
radinieku; bērniem – Laumai,  Mikum 
un Edžum ir pieredze sadziedāties jau 
6 koros: Limbažu 3. vidusskolā, Rīgas 
2. ģimnāzijā, Domā, Aurā, Gaudeamus 
un Animā. Rūtas mātes tēvs Voldemārs 
Dambītis bija Limbažu valdes rakstve-
dis –sekretārs, aktīvs saviesīgās biedrības 
dalībnieks un pie viena arī brīvprātīgais 
ugunsdzēsējs. Vectētiņa portrets redzams 
šodienas izstādes brīvdabas ekspozīcijā. 
Viens no Rūtas spilgtākajiem pārdzīvo-
jumiem, tuvojoties Atmodai, bijusi dalība 
studentu dziesmu svētkos Viļņā, un turpat 
uz vietas stihiski radusies ideja – liela sar-
kanbaltsarkanā karoga šūdināšana.

Rīta himnu Doma pie Baumaņu 
Kārļa pieminekļa vēl dzied bez tautas 

tērpiem. Viņus ne-
atšķirt no citiem 
savējiem: svētku 
organizatoriem, di-
riģentiem, skolotā-
jiem, zemessargiem 
un jaunsargiem, 
māmiņām ar ma-
zuļiem pie rokas 
un māmiņām – ar 
spieķīti. Citi šodie-
nas savējie vēl ceļā, 
bet uz ģenerālmēģi-
nājumu būs klāt kā 
naglas. Tie ir: kori 
no Rīgas Māmuļas, 
Skultes, Vidrižiem, 

Ainažiem, Alojas. (Alojniekiem pašiem 
šodien lieli svētki – Auseklim par godu.) 
Klātesoši šodienas svētkos ir diriģen-
ti: Ārijs  Šķepasts,  Normunds  Ķirsis, 
Ārijs Ādamsons, Liena Vildere, Reinis 
Maurītis un Agra Jankovska – domās. 
Ikviens šo svētku līdzdalībnieks saņem 
dziesmotu dāvanu – Ārija Šķepasta va-
dītā zemessardzes kora Stars koncertu 
Viļķenes baznīcā. Pirmatskaņojums – 
Gaismas pils Kārļa Baumaņa versijā!

Dienas gaitā klātesošiem jautāju, 
kādas izjūtas pārņem, dziedot himnu? 
Ļoti daudzas atbildes palika sirdīs, jo 
ir lietas, kuras nemaz nevar noformulēt 
vārdos skaļi. Arī Kārlim Baumanim ar 
šo un citām dziesmām bijis gana uz-
traukumu, lai gan viņa mūžs noslēdzās 
jau 1905. gadā. Cara ierēdņi vārda Lat-
vija vietā lika lietot Baltija, Baumaņa 
izdoto dziesmu krājumu Līgo konfiscē-
ja un Daugavmalā sadedzināja. Tāda ir 
dziesmas-lūgsnas bērnība, bet tas viss, 
salīdzinot ar sarkanā terora aktivitātēm, 
liekas kā skolotāja rājiens palaidnim 
klases priekšā. Pelta un aizliegta, Bau-
maņa radītā vienkāršā dziesma palikusi 
kā neieņemams cietoksnis un mirdzošs 
rasas piliens (J. Vītola vārdiem).

Ne mazums mūsu tautiešu par him-
nas trim pirmajiem vārdiem vien samak-
sājuši ar pratināšanām čekas pagrabos un 
gariem gadiem lēģeros. Sakrālo lūgšanu 
Dievs, svētī Latviju cilvēki dziedāja lopu 
vagonos, Sibīrijas badā un trimdas atrau-
tībā. Dziedāja, Dievu uzrunājot, elpu aiz-
turot – vārdu sakot – ar pietāti, ar koma-
tu. Jo lūdzās. Kā garīgo enkuru. Tagad 
nereti himnas galveno rindu nākas dzir-
dēt bez komata – kā apgalvojumu – it kā 
Dievam būtu pienākums Latviju un mūs 
tajā svētīt, pasargāt un aprūpēt... Mūsu 
himnas vārdi, ja tos salīdzina ar citzemju 
tekstiem, ir ļoti vienkārši un galvenais – 

„Dievs svētī Latviju“ – ar vai bez komata...
Viļķenē notika „HIMNAS GODA DIENA“

 
Turpinājums 11. lpp.

Klātesošos sveic Sarmīte Pāvulēna, LNKC Nemateriālās kultūras mantojuma 
nodaļas vadītāja. (Vajag tikai nedaudz fotouzņēmumu palielināt, lai virs Jubi-
lāra kreisā pleca ieraudzītu spāri! Zinātnieki aprēķinājuši, ka spāres uz zemes-
lodes dzīvo jau 360 miljonu gadu.)
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Kristīne Eglīte pie „Himnas simtgades lakata“.
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gadu gaitā nemainīti. Pirmoreiz tie plašai 
publikai izskanēja 1873. gada jūnijā – 
pirmajos dziesmu svētkos, kopā ar vēl 
divām Baumaņa dziesmām – kā trim pir-
majām latviešu oriģināldziesmām vispār.

Himna arī šodien turpina apaugt ar 
jauniem dvēseliskiem atspulgiem un vēs-
turiskiem faktiem. Īpaša loma šo svētku 
programmā ir Jānim Ērenštreitam, Tri-
ju Zvaigžņu ordeņa virsniekam. „Bija tas 
gods himnu diriģēt aizvadītajos dziesmu 
svētkos, bet mana sirds 53 gadu garumā 
pilnībā piederējusi zēnu koriem, pieaugu-
šajiem man allaž bijis tā kā neērti aizrā-
dīt,“ smaida diriģents. „Man himna, sāko-
ties trešajā Atmodai, nebija jāmācās, tēvs 
slepus, ar deķi virs galvas, jau 1950. gados 
klausījās „Amerikas balsi“, kuras radio-
raidījuma izskaņā allaž skanēja „Dievs, 
svētī Latviju!““ Smaids ir leģendārā di-
riģenta sastāvdaļa, bibliotekāres Mārītes 
Purmales publiski izjautāts, diriģents 
stāsta par darbu pie Cimzem veltītās grā-
matas Ķroņu pinējs sarakstīšanas iemes-
liem, grāmatas nodaļā par Baumaņu Kārli 
viņa bērnības veidolā esot iejuties visor-
ganiskāk. Grāmatai top atkārtots, papil-
dināts izdevums. J. Ērenštreits izdošanai 
sagatavojis arī K. Baumaņa un Ausekļa 
dziesmu krājumu Dziesmu vītols no 144 
gadus veca rokraksta. Diriģents izpētījis, 
ka Kārļa mātei Annei jābūt īstenai lībietei. 
Likumsakarīgi, ka tieši Jānim Ērenštrei-
tam gods pasniegt apbalvojumus skolnie-
cēm Katrīnei Deģei,  Everitai  Braunei 
un Ancai Ziedmanei, izteiksmīgi citējot 
viņu darbu fragmentus no himnas autora 
personībai veltītā rakstu konkursa. Sumi-
nātas tiek arī meiteņu skolotājas. Bez ap-
kārtējo iedvesmojoša humora Ērenštreits 
nesper ne soli, viņš publiski paspēj uzsla-
vēt arī Cēsu zemessargu vārīto putru.

Ne tikai šajos himnas autora svētkos 
goda viesu statusā bijusi, ir un būs Ven-
ta Kocere, LU Akadēmiskās bibliotēkas 
direktore, izcila grāmatniece un īstena 
limbažniece. Viņas ciemakukulis ir uni-
kāli materiāli no Kārļa Baumaņa fonda.

Garus gadus Viļķenes bibliotēku 

vada Mārīte Purmale, kuras izveidotajā 
izstādē redzams arī pašas K. Baumanim 
veltītais diplomdarbs kulturoloģijā. Bet 
Mārīte īpaši lepojas ar necilu izgriezumu 
no laikraksta, parakstītu ar muzejnieka 
Jāņa Ulmja vārdu, kurā apliecināts, ka 
jau padomjlaikos Limbažu rajona biblio-
tekāri kā pirmie himnas autora piemi-
neklim savākuši 101,50 rbļ. Viļķenē pie-
mineklis skaņradim tika uzstādīts desmit 
gadus pirms piemiņas zīmes Limbažu 
pilsētā. Izstāžu zālītes, kurā izvietoti 
vietējie un Akadēmiskās bibliotēkas ma-
teriāli, svinīgo noskaņu lieliski papildina 
jaunsargu klātbūtne. Dažs pusauga zēns 
goda sardzē stāv tik cēli – nu liec kaut vai 
sardzē pie Valsts prezidenta durvīm!

Viļķenes mazuļi Domas koristes 
Antas Tipas, lieliskas audzinātājas, 
vadībā himnas pirmo rindu ievijuši arī 
puķu rakstos bērnudārziņa zālājā; pēc 
padarītā darba sirds tomēr bijusi nemie-
rīga, ka tik naktī neuznāk salna! Bet 
saulīte šodien ir mūsu visu sabiedrotā. It 
sevišķi mīļi tā apspīd noslēguma kopko-
ri un skatītājus. Un īpašs siltums nāk no 
dziesmas Viļķenei ar Valtera Kaminska 
mūziku un novadnieka Jāņa  Saktiņa 
vārdiem. (Saktiņam, kuram lieli nopelni 
arī Baumaņa pieminekļa tapšanā, ar no-
vada pašvaldības Domes speciālas prog-

rammas atbalstu izdoti apjomīgi memu-
āri; ceru tos izlasīt pa ziemas vakariem.)

Viļķenes Dziesmu svētki notiek! Un 
tos vada Nacionālā teātra aktieris Artūrs 
Krūzkops, kā jau var noprast, – lim-
bažnieks. Īstena iedzimtā ir arī Sigita 
Upmale,  novada izglītības un kultūras 
aktivitāšu patronese. Viņa lepojas, ka 
Artūrs jau divkārt saņēmis Spēlmaņu 
nakts balvu. Sigitas pašas atmiņas par to, 
ko ģimenei nozīmē himna, liek gan mīļi 
pasmaidīt, gan aizdomāties. Noticis tā: 
himnas svētumu pašas bērnos Katē un 
Tomā iedēstījušas bērnudārza audzinā-
tājas. Vienā no valsts svētkiem, kad visa 
ģimene kopā un no TV ekrāna skanējusi 
himna, meitiņa sašutusi: „Mammu, un tu 
cep kotletes laikā, kad skan himna!“ No 
tā laika viss četrinieks, himnai skanot, 
mājās nostājies smukā rindiņā pie dīvāna.

Svētki ir izskanējuši. Nākamie 
Baumanim veltītie – pēc 5 gadiem. 
Jebkura apjoma sadziedāšanās ir ak-
tīvs informācijas apmaiņas laiks gan 
par bijušo, gan iecerēto.

„Nākamie lielie dziesmotie godi 
mums būs pēc četriem gadiem, kad at-
kal svinēsim Emiļa Melngaiļa svētkus, 
tajos ar sajūsmu piedalās kori no visas 
Latvijas,“ piezīmē kultūras darba orga-
nizatore Mārīte Saulīte. Viņām abām 
ar Ventu Koceri pieder ļoti interesanti 
saskares mirkļi, kad, piemēram Tašken-
tā konferencē tika godināts mūsu Meln-
gailis. (Viņš tur dzīvoja, vāca arī uzbe-
ku folkloru.) Kad uzbeku studentu koris 
uzsācis Tumša nakte, zaļa zāle, klāteso-
šie latvieši raudājuši visi kā viens...

Svētdienas rītā aizstaigāju līdz Lim-
bažu kapiem, kur zem tēlnieka Gustava 
Šķiltera monumentālā veidojuma jau 115 
gadus dus cilvēks, kura darbam bija lemts 
neticami skaists mūžs. Pavisam netālu 
atdusas vēl viens mūsu tautas varonis – 
jūras virsleitnants Vilis Gelbe. (Kritis At-
brīvošanās cīņās 1919.g., ļoti iespējams – 
ar vārdiem Dievs, svētī Latviju! uz lūpām, 
tepat netālu no Limbažiem – Vidrižos.)

Bet luterāņu baznīcā šodien garīgās 
mūzikas ansambļa Kampanella koncerts. 
Limbažos dziesmu gars nenorimst nekad.

Anita Mellupe,
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

„Dievs svētī Latviju“ – ...
Turpinājums no 10. lpp.

Limbažu kultūras nama jauktais koris „Doma“ ar diriģentu Normundu Ķirsi. 
Manuprāt, tautas tērpi mūsu meitenes un dāmas pārvērš vēl skaistākas nekā ar 
Pelnrušķīti tas notika fejas dāvinātajā tērpā.
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Kopkora priekšā diriģenti (daži pat ar Jāņu vainagiem). Viņu pulkā bija arī 
pūtēju orķestra „Lemisele“ jaunais un prasīgais diriģents Krišjānis Circenis un 
„Pociema“ vadītājs Viesturs Ozols.
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Lai laba diena! Plaš-
saziņas līdzekļi vēsta, ka 
Eiropā sācies pandēmi-
jas otrais vilnis. It visur 
situācija pasliktinās, iz-
ņemot Latviju. Beidzot 
kādā punktā esam pir-

mie un labākie, pat salīdzinot ar vis-
tuvākajiem kaimiņiem – Lietuvu un 
Igauniju. Tomēr skaļi priecāties laikam 
būtu nevietā, pa kādam saslimušajam 
ir arī pie mums, kas nozīmē, ka kroņvī-
russ tepat kaut kur klīst, jāturpina sar-
gāties un piedomāt. Ikdienas dzīvē gan 
ierobežojumus jūtam maz. Tik vien 
kā visās publiskās vietās redzami no-
vietoti dezinfekcijas līdzekļi, un roku 
mazgāšana kļuvusi jau par pašsaprota-
mu vajadzību. Kaut nu tā arī paliktu!

1. septembris atnāca ar tik acīmre-
dzamu bērnu un jauniešu pieplūdumu 
ielās, parkos, veikalos un visur citur, 
ka pat samulsu. Mūsu ģimenē paš-
reiz neviena skolnieciņa nav, tāpēc 
pa garajiem klusuma mēnešiem bija 
aizmirsies, cik enerģijas pārpilna ir šī 
sabiedrības daļa, kad tā pulcējas lielā-
kā skaitā. Visapkārt bija jūtams tāds 
kā dzīvesprieka sprādziens, daudz bal-
tās krāsas un ziedi – gandrīz katram 
otrajam gan lielam, gan mazam ro-
kās puķu pušķis. Skaisti gandrīz līdz 
asarām. Sirds iekustējās, un arī mēs 
sailgojāmies pēc desmitnieku tortes, 
kā agrāk, kad mūsu mazajiem sākās 
kārtējais skolas gads. Cits citu svei-
cām Zinību dienā, jo galu galā visi ar 
to esam saistīti – tagadnē, pagātnē vai 
drīzā nākotnē. Vai sajutāt ko līdzīgu?

Mums abām ar meitu sanāca ļoti 
interesanta ciemošanās pie radiem 
Svitenes pagasta Kļaviņās. Tās ir īstas 
lauku mājas Zemgalē pie pašas leišu 
robežas. Tur ir pat robežstabs, bet upī-
te, kas aizlokās gar īpašumu un ir tikai 
nedaudz lielāka par grāvi, norobežo 
abas valstis, tātad otrā krastā jau Lie-
tuva. Vieta īsti zemgaliska – visapkārt 
plaši lauki, līdzeni kā galds. Apvārsni 
neļauj saskatīt vienīgi koku skupsnas, 
pa kādai meža vai krūmāju audzei, at-
sevišķas augļu koku ieskautas kaimi-
ņu mājas, kas atrodas pat kilometriem 
tālu. Lai nokļūtu Kļaviņās, jābrauc gar 
pašu slaveno Rundāles pili.

Šajā apkārtnē netrūkst vēl citu 
vienreizīgu vietu, bet šoreiz tieši par 
šo viensētu, tik raksturīgu Latvijai. Arī 
visa mūsu valsts vēsture smagi izbridu-
si cauri Kļaviņu pagalmam. 17 hektāru 
lielā saimniecība izveidota un uzcelta 
pagājušā gadsimta divdesmitajos ga-
dos – dzīvojamā ēka zem viena jumta 
ar lopu kūti. Ne govju, ne zirgu, ne citu 
kustoņu tagad te vairs nav, bet dzīvo-
jamais gals rūpīgi uzturēts un kārtīgs. 
Toreiz, taupīgi saimniekojot, kuplā 
piecu bērnu Vīksnu ģimene jau gādāja 
būvmateriālus jaunas mājas celtniecī-

bai, bet tad nāca okupācija, karš, tēva 
arests, no izsūtīšanas gan mātei ar 
bērniem izdevās noslēpties. Kļaviņās 
ienāca sveši cilvēki, lietoja visu, ko te 
atrada, neko nepūlējās uzturēt, piere-
montēt, tāpēc, kad sešdesmitajos gados 
vecākajai māsai izdevās mājas no kol-
hoza atpirkt, atklājās īsta postaža.

Tēvs neatgriezās, un tikai daudzus 
gadus vēlāk ģimene noskaidroja, ka 
viņš miris izsūtījumā. Vidējie bērni, 
jau pieauguši, izveidoja savas dzīves, 
pie Kļaviņām turējās memme, vecākā 
meita Velta un jaunākais no brāļiem 
Juris. Velta, Kaucmindē mācīta saim-
niece, tuvā un tālākā apkārtnē riktēja 
mielastus kāzām, bērēm un citiem 
godiem, bija ļoti cienīta un novērtēta, 
stingri vadīja arī pašu mazo saimnie-
cību. Juris, cilvēks ar zelta rokām, pa-
veica ne tikai smagos lauku darbus, cik 
nu zemes padomju laikā ļāva izmantot, 
bet arī remontēja, lāpīja, būvēja. Ne 
memmes, ne Veltas vairs nav šai saulē, 
bet Juris vēl aizvien te saimnieko, atgu-
vis visus 17 hektārus, kaut ko iznomā, 
kaut ko apsēj un apstāda pats. Iekārto-
jis veselu plantāciju ar smiltsērkšķiem. 
Saradojušies esam, kad Juris appre-
cēja Mārīti, mana tēva māsīcu, īstu 
rīdzinieci, kas viņa ģimenei nešķita 
prātīgi darīts. Arī galvenā dzīvošana 
Jurim aizcēlās uz Rīgu. Tomēr pāris ir 
saskanīgi nodzīvojis jau vairāk par 50 
gadiem. Juris regulāri braucis šurp ap-
darīt darbus un apgādājis daudzus gal-
vaspilsētas radus ar kartupeļu un citu 
dārzeņu maišeļiem, to vienmēr atceros. 
Savos pusaudža gados domāju, kas gan 
viņam tur Kļaviņās par pārpilnības 
ragu, ka visiem tā var dot un dot.

Mārīte manās acīs vienmēr ir biju-
si īpaša radiniece. Pirmskara Latvijas 
galvenā ģeologa Gailīša meita izrādī-
jās sava tēva garīgā mantiniece. Jau 
studiju gados viņa sāka pētīt folkloru 
un izvēlētajam ceļam ir palikusi uzticī-
ga līdz pat šim laikam. Padomijas ga-
dos, svinot neatļautos Jāņus, nokļuva 
čekas uzmanības lokā, – visi radi par 
to runāja. Tika brīdināta, tomēr spītīgi 
darīja savu. Nu jau daudzus gadus viņa 
ir Barontēva skapja atslēgu glabātāja, 
joprojām folkloriste līdz matu galiem, 
gudra pētniece, daudzu zinātnisku 
rakstu un grāmatu autore. Bet man 
viņa ir pirmā, kas pusauga meitēnam 
ielika rokās aizliegtos Edvarta Virzas 
Straumēnus, paaicināja uz Rīgu izlasīt 
Ziedoņa Kurzemīti un citas vērtīgas 
grāmatas, par kurām savos laukos pat 
nenojautu. Neaizmirstamas ir naktis, 
ko pavadīju Gailīšu dzīvoklī ar grā-
matu pie naktslampiņas. Domāju, tie-
ši tad dzima mana apjausma par citu 
pasauli, par cilvēka gara lidojumu un 
vārda spēku. Tagad skatījos Kļaviņu 
simtgadīgajos ozolos un liepās, kuras 
savulaik Velta nosargāja no meliora-

toru asajiem cirvjiem, pie katra koka 
noliekot šņabja pudeli, un domāju par 
vērtībām, kuras mums nekas nespēj at-
ņemt, par mantojumu, kuru protam vai 
nereti arī nejēdzam saglabāt, par gara 
bagātību un turpat līdzās esošo apro-
bežotību. Braucam prom ar smiltsērk-
šķu sulas vāti un pilnu galvu visādu 
stāstu par šo apkārtni un tās cilvēkiem, 
ko mums atklājuši Juris un Mārīte jeb 
publiski pazīstamā Māra Vīksna.

Atpakaļceļā uz mājām nenotura-
mies un iegriežamies apskatīt Kauc-
mindes muižu. Jau kopš deviņdesmita-
jiem tas ir valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis, kuram vairākkārt mai-
nījušies saimnieki, bet, diemžēl, šī 
vienreizīgi skaistā pils turpina brukt 
kopā... Šobrīd skats ir drausmīgs: jum-
ta praktiski vairs nav, pirms vairākiem 
gadiem ēkai pārvilktais celtniecības 
apsegs saplīsis, tā stērbeles plivinās 
vējā, padarot skatu vēl nepievilcīgāku. 
Baisi un neizsakāmi žēl.

Pavasarī kroņvīrusa dēļ atliktie 
sarīkojumi, izrādes un koncerti stei-
dzīgi tiek rīkoti tagad, vasaras nogalē 
un rudens sākumā, kad vēl silts un ir 
kāre ceļot, tāpēc kultūras notikumi pār 
mums gāžas neiedomājamā daudzumā. 
Vienreizīga ir dzejniecei Annai Ran-
cānei veltītā izrāde Latgolys freska Rē-
zeknes Gorā, kurai vajadzēja notikt jau 
aprīlī. Ja jau jābrauc uz Rēzekni, tad ir 
īstais laiks atdot Kultūrvēstures muze-
jam pirms krietna laika solītos mana 
mūžībā aizgājušā dzīvesbiedra, žur-
nālista Broņislava Spridzāna ierakstus 
magnetafona lentēs, kas saglabājušies 
vēl no Atmodas laika. Tajos skan gan 
dzīvo, gan jau viņsaulē esošo kultūras 
darbinieku balsis un reportāžas no Lat-
galei svarīgiem notikumiem divdesmit 
gadu garumā. Tāpēc vispirms iebrau-
cam muzejā, kur mūs ļoti laipni uzņem, 
izrāda jaunāko ekspozīciju un uzaicina 
uz 40. Latgales Podnieku dienām, kas 
parasti arī notiek pavasarī, bet nu šo-
gad viss ir citādi. Un viens Podnieku 
dienu sarīkojums ir tieši tovakar – vie-
sošanās keramiķa Andra Ušpeļa ceplī 
Mōldedži. Kurinātāja lomā šoreiz ie-
jutās meistars no Alūksnes Uģis  Pu-
zulis. Tas tik bija piedzīvojums! Podu 
izņemšanā no cepļa jau biju piedalīju-
sies, taču pašu rituālo kurināšanu ar 
visādiem stiķiem un brīnumiem skatīju 
pirmo reizi. Lielajā krāsns vēderā bija 
savietoti divdesmit keramiķu darbi. 
Uh, tikai varu iedomāties, kā pagāja 
nakts, kā no rīta vēra vaļā cepli, dzisi-
nāja vāzes, bļodas, svečturus un citus 
darinājumus un kā tos vēlāk izvietoja 
Lūznavas muižas izstāžu zālē!

Anniņas Rancānes dzeja Latgolys 
freskā skanēja neaizmirstami, it kā 
atverot vārtus uz Latgali, līdz sāpēm 

Lasītājas vēstule
Septembris 2020.
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liek lielu četrkantainu kasti. Šveicars 
saka, ka man esot daudz mīļu drau-
gu. Jā, – es atbildu! Kastē daudz spī-
dīgas šokolādes, katra savā krāsainā 
turzā – saliktas liela zieda kārtojumā. 
Dzintra Samule vienmēr mani pār-
steidz ar mākslinieciskām dāvanām. 
Pēc pusdienām dzeru šampanieti un 
ēdu Indras pašcepto šokolādes kūciņu. 
Dzimšanas diena paiet ātri ar sirsnī-
giem vēlējumiem un dāvanām.

Sestdien,  22. augustā. Spīd gais-
ma pa aizvērto aizskaru šķirbu. At-
veru biezos aizkarus, lai justu saulīti 
uz sejas. Dzeltenais plīvurs vēl ir! Pēc 
brokastīm lasu trešo grāmatu. Diena 
paiet lēnām – iet daudz ātrāk, ja kāds 
piezvana. Sadomāju sapakot visu – 8 
grāmatas un pārējās dāvanas. Laimī-
gā kārtā viss der lielajā kastē. Vienīgi 
stāds paliek atsevišķi.

Svētdien, 23. augustā. No rīta pie 
parastajām brokastīm ir klāt 2 vārītas 
olas. Atkal saulīte, zilas debesis un 
kokā zelta šķidrauts. Ārpusē šad un 
tad cilvēki aiziet garām ar mugurso-
mām, citi ar kafiju un brokastu kulī-
tēm. Nedēļas nogalē mazāk cilvēku 
nekā darbdienā. Vēl sazvanos ar drau-
dzeni. Mazgāju zeķes un dažas drēbes. 

Notīru vannas is-
tabas galdu ap iz-
lietni. Atkal lasu 
grāmatu.

P i r m d i e n , 
24. augustā. Med-
māsiņa atnāk un 
noņem Covid-19 
analīzi. Dzeltenais 
plīvurs koka zarā 
vēl ir!

O t r d i e n , 
25. augustā. Šorīt 
pie manis atnāk 
policists, karavīrs 
un divas medmāsi-
ņas ar informāciju 
par rītdienas atbrī-
vošanu no karantīnas. Saka, ka mani 
Covid-19 pārbaudes rezultāti ir negatī-
vi, un es neesmu inficēta. Dod paraks-
tīt oficiālu dokumentu. Prasa, vai esmu 
visu laiku pavadījusi istabā. Apliek 
plastmasas aproci ar vārdu trešdiena. 
Dzeltenais plastmasas plīvurs vēl ir.

Trešdien,  26. augustā. Pēdējā 
diena. Pēkšņi plkst. 11.22 skan uguns-
grēka trauksme. Pa logu redzu, ka 
ugunsdzēsēju mašīna momentā klāt. 
Protams, uztraucos. Attaisu istabas 
durvis un prasu sargam, kas jādara. 
Viņš saka – false alarm* – nekas nav 
jādara, tīrītāji netīšām iedarbinājuši 

trauksmi. Skaļrunis runā 3 valodās. Ir 
grūti ticēt, ka plkst. 16.00 būs pagāju-
šas uz mata 14 dienas, kopš mani ie-
slodzīja, un no tā brīža es būšu brīva! 
Man ratiņi sakrauti pilni ar somām un 
kastēm. Viesnīcas foajē piesakos pie 
policijas, un mani laiž brīvībā. Zelta 
šķidrauts paliek ieķēries koka zarā. 
Esmu pateicīga, ka draudzene Indra 
Bogdanoviča atbrauc man pakaļ un 
aizved mājās.

Liena Sveile
Laikrakstam „Latvietis“

* angl.: Viltus trauksme.

Divas nedēļas ... karantīnā
Turpinājums no 7. lpp.

Ēdiens Covid viesnīcas papes traukā 19. augustā.
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uzliktu par pienākumu elektroniskās 
saziņas platformām respektēt lieto-
tāju tiesības. Es ceru, ka komitejas 
darbs un man uzticētais ziņojums 
kalpos par stimulu ES institūcijām 
un dalībvalstu vadītājiem ar lielāku 
mērķtiecību pievērsties šim likumdo-
šanas darbam, kas prasīs politisko 
gribu un nozares labāko ekspertu 
līdzdalību.“

S. Kalnietes vērtējumā, pēdējo 
gadu gaitā izpratne par politiskajiem, 
sociālajiem, kā arī ekonomiskajiem 
apdraudējumiem Eiropas Savienības 
dalībvalstīs ir palielinājusies, redzot, 
kā notiek trešo valstu iejaukšanās vē-
lēšanās un referendumos vai nemiera 
un naidīguma uzkurināšana sabied-
rībā. Deputāte atzīst, ka Covid-19 
vīrusa pandēmija spilgtāk kā jebkad 
ir izgaismojusi dezinformāciju kā 
draudu demokrātijai un sabiedrības 
veselībai, tādēļ mērķtiecīga viltus 
ziņu apkarošana ir kļuvusi par vie-
nu no Eiropas Savienības politikas 
un digitālās attīstības prioritātēm. 
Politiķes ieskatā ir jāatrod veids, 
kā nepieļaut, ka tehnoloģiju radītās 
iespējas tiek izmantotas negodīgu, 
savtīgu un pat noziedzīgu mērķu sa-
sniegšanai.

S. Kalniete atgādina, ka, atbilstoši 
Pasaules Veselības organizācijas vēr-
tējumam, šobrīd pasaulē notiek cīņa ne 
tikai pret Covid-19 epidēmiju, bet arī 
pret infodēmiju, kā tiek dēvēta milzī-

gā nepatiesas informācijas plūsma par 
koronavīrusu. „Infodēmija jauc cilvē-
ku prātus ar stāstiem par brīnumlī-
dzekļiem un sazvērestības teorijām, tā 
vairo nedrošības sajūtu, bailes un pat 
apdraud cilvēku dzīvības,“ uzsver Ei-
ropas Parlamenta deputāte.

Meklējot risinājumus dezinfor-
mācijas iegrožošanai, īpaša sada-
ļa būs vienoties par sociālo mediju 
platformu atbildību, jo sociālo me-
diju lietotāju skaits ir ievērojams, to 
nozīme un ietekme ir aizvien pieau-
goša. S. Kalniete ir pārliecināta, ka 
eiropiešu interesēs ir vienoti notei-
kumi sociālo tīklu platformām, cie-
šāka sadarbība dalībvalstu vidū un 
ar starptautiskajām organizācijām, 
kā arī stingrāka politika pret Ķīnas, 
Krievijas un citu valstu iniciēto de-
zinformāciju. Cīnīties pret to nav 
iespējams bez spēcīgiem medijiem, 
tādēļ Eiropas Parlamenta loma būs 
sagatavot priekšlikumus gan par so-
ciālo mediju īpašnieku iesaisti dezin-
formācijas sērgas apturēšanai, gan 
pastāvīgi uzstāt, lai Eiropas Komisija 
gatavo mērķētus pasākumus mediju 
vides stiprināšanai.

„Eiropas Savienība šobrīd iegulda 
milzīgus finanšu resursus ekonomikas 
stimulēšanā, lai saglabātu uzņēmumus 
un darba vietas. Tāpat papildus ir pie-
šķirts nozīmīgs finansējums veselības 
aprūpei un zinātnei, lai radītu drošu 
aizsardzību pret vīrusu. Taču ne ma-
zāk būtiski ir investēt profesionālos un 
kvalitatīvos medijos un medijpratībā 
jebkurā vecuma grupā, ieviest jaunus 

informācijas aprites nosacījumus so-
ciālo mediju platformās, lai pasargātu 
cilvēkus no melīgas un maldinošas in-
formācijas gūzmas. Neatkarīgi mediji, 
faktu pārbaudītāji, pētnieki, pilsonis-
kā sabiedrība – tie ir stabili pamati, 
kas jāstiprina ar visiem pieejamiem 
instrumentiem, tai skaitā finansiāli, 
lai veidotu eiropiešiem drošu un aiz-
sargātu informatīvo telpu,“ norāda 
S. Kalniete.

Sandra Kalniete pārstāv partiju 
apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA. Pil-
dot doto mandātu darbam Eiropas 
Parlamentā, Kalniete strādā Ārlietu 
un Starptautiskās tirdzniecības ko-
mitejās, Drošības un aizsardzības 
apakškomitejā, kā arī īpašajā komi-
tejā, kas analizē ārvalstu iejaukšanos 
demokrātiskajos procesos Eiropas 
Savienībā, tostarp dezinformāciju. 
Deputāte aktīvi darbojas Austrumu 
partnerības ietvaros, lai sekmētu de-
mokrātiskos procesus tādās valstīs 
kā Ukraina, Moldova, Gruzija un 
citas.

Eiropas Tautas partijas (ETP) gru-
pa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 
1999. gada. Pašlaik labēji centriskajā 
politiskā grupā strādā 187 deputāti no 
visām ES dalībvalstīm. Vienīgais Lat-
vijas politiskais spēks, kas pārstāvēts 
vadošajā Eiropas politiskajā saimē, ir 
partija VIENOTĪBA/partiju apvienība 
JAUNĀ VIENOTĪBA.

Elīna Bīviņa
Eiropas Parlamenta deputātes 

Sandras Kalnietes palīgs
24.09.2020.

Dezinformācijas iegrožošana
Turpinājums no 1. lpp.
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Mūžībā aizsaukta

LONIJA CELMA
dzim. Svinne

Dzimusi 1925. gada 20. februārī Smārdē, Latvijā.
Mirusi 2020. gada 18. septembrī Melburnā, Austrālijā.

Saldu dusu, Lonija!
Tu sirdī sauli nesi,
Vienmēr sirsnību dvesi.
Nu sirds ir apklususi,
Uz mūžu aizmigusi.

Mīļā piemiņā paturēs māsa Skaidrīte un
Roberts, Daina, Pēteris ar ģimenēm

✝Pa zvaigznes ceļu aizgājis mūžībā mūsu mīļais ģimenes draugs

Dr. NIKS NITECKIS
13.11.1926. – 15.09.2020.

Tā pa vienam mēs aizejam,
Tik klusi, pēkšņi un uz mūžu,
Bez ceļa atpakaļ...

Mīļā piemiņā viņu paturēs Zeltīte, Kārlis,
Māra un Pauls ar ģimenēm

Mūžībā aizgājis Fraternitas Cursica filistrs,

VLADISLAVS NICHOLAS NITECKIS
med., 1947-I

Dzimis 1926. gada 13. novembrī Rīgā, Latvijā.
Miris 2020. gada 15. septembrī Melburnā, Austrālijā.

Sit tibi terra levis! Sēro Korporāciju kopa Melburnā

LIJA ROZĪTE
7.03.1928 – 11.09.2020.

Adelaidē 2020. g. 11. septembrī 
agrā rītā mirusi Lija Rozīte (dz. Jan-
sons).

Viņa dzimusi Gulbenē 1928. g. 

7. martā. Austrālijā viņa ieradās 
1952. g. kopā ar vīru Olģertu Rozīti, 
kuru sūtnis Kārlis Zariņš bija atko-
mandējis no Londonas uzņemties Lat-
vijas konsulārā pārstāvja uzdevumus.

Lija Rozītis bija aktīva Melburnas 
latviešu sabiedrībā. Viņa bija viena no 
Melburnas Latviešu nama Dāmu ko-
mitejas dibinātājām (1955. g.) un viņa 
tajā ilgus gadus darbojās.

Vairākus gadus viņa strādāja Mel-
burnas Latviešu evaņģēliski luteriskās 
draudzes dāmu komitejā kā saimniece 
gan bērnu, gan jauniešu nometnēs.

Daudzus gadus viņa regulāri strā-
dāja Melburnas Latviešu biedrības 
bibliotēkā kā bibliotēkas vadītājas Li-
dijas Dunsdorfas palīdze. Viņa dežu-

rēja arī mākslinieku grupas Zilā ota 
izstādēs.

Melburnas Latviešu Daugavas 
skolā Lija Rozītis īsu laiku bija bērnu-
dārza audzinātāja. Viņas ierosinājumā 
pie skolas 1965. g. nodibināja latviešu 
skolas absolventu pulciņu. Tāpat viņa 
ierosināja jauniešu izdevumu Jaunais 
absolvents, kuru viņa arī palīdzēja iz-
dot. Viņa ierosināja un palīdzēja izkār-
tot Absolventu pulciņa teātra izrādes 
Sprīdītis (1967) un Princese Gundega 
un karalis Brusubārda (1969) režisora 
Viliberta Štāla vadībā.

Pēc vīra nāves viņa pārcēlās uz 
Adelaidi.

Viņu piemin divi dēli –
Agnis un Juris ar savām ģimenēm

Lija Rozīte
7.03.1928 – 11.09.2020.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
1. oktobris
Zanda, Zandis, Lāsma
Starptautiskā senioru dienu
1940. dibināta Latvijas Valsts univer-
sitāte (Latvijas universitātes vietā).
1995. tika veikts pirmais AirBaltic li-
dojums.

2. oktobris
Ilma, Skaidris
1865. Latgalē stājās spēkā aizliegums 
iespiest grāmatas ar latīņu burtiem, 
aizsākot cara valdības rusifikācijas 
politiku.
1945. dzejnieks Jānis Rokpelnis.

3. oktobris
Elza, Ilizana

1920. mākslas zinātniece Skaidrīte 
Cielava.

4. oktobris
Modra, Francis, Dmitrijs
Skolotāju diena (2020)
1910. aktieris Karps Klētnieks.
1915. vēsturnieks, publicists, feļeto-
nists Uldis Ģērmanis.
1950. dibināta Velingtonas Latviešu 
biedrība (Jaunzēlandē).

5. oktobris
Amālija, Amēlija
1905. rakstniece Ilona Leimane.
1940. PSRS nacionalizē 70 Latvijas jū-
ras un upju kuģus.

6. oktobris
Monika, Zilgma, Zilga
1907. žurnāliste, tulkotāja Lonija Ku-
kura (īstajā vārdā Leontīne Kukura).
1929. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Pēteris Kļaviņš.
1935. gleznotājs Ivars Muižulis.
1956. mūziķis, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Viktors Brenners.
1965. Latvijas politiķis Aldis Kušķis.

7. oktobris
Daumants, Druvvaldis
1865. vācbaltiešu jurists Augusts Lē-
bers (August Loeber).
1920. Lietuva un Polija noslēdza Su-
valku līgumu.
1930. gleznotājs Boriss Bērziņš.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  1. oktobrī, plkst. 10 00 
ALB namā Scrabble rīts; spēlēsim Scra-
bble visu dienu (latviešu un angļu valo-
dā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteik-
ties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Svētdien, 4. oktobrī, plkst. 9.30 Tāla-
vā novusa treniņš. Pulcēsimies, prie-
cāsimies un uzspēlēsim novusu!
Otrdien, 6. oktobrī, plkst. 11.30 ALB 
namā LAIMAS Rosmes saiets. Klau-
sīsimies ziņas no Latvijas, dziedāsim 
un ēdīsim pusdienas. Visi laipni aici-
nāti. Dalības maksa $5. 
Ceturtdien,  8. oktobrī, plkst. 10 00 
ALB namā Scrabble rīts; spēlēsim 
Scrabble visu dienu (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 

pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Sestdien,  10. oktobrī, plkst. 10.30 
Tālavā mazajā zālē 4 Clark Street, 
Wayville ALB LAIMA Informatī-
va diena sadarbībā ar Multicultural 
Communities Council of SA aicina se-
niorus un viņu pieaugušos bērnus uz 
informatīvu sestdienu. Būsiet mīļi gai-
dīti. Neskaidrību gadījumā lūdzam sa-
zināties ar Laimas biroju. Informācija 
par ALB LAIMA darbību un ko no-
zīmē būt brīvprātīgajam darbiniekam. 
Retirement housing, Miriam Cocking, 
Catalyst Foundation. Pusdienas un 
pārrunas (uz pusdienām jāpiesakās ie-
priekš līdz 6. okt Laimas birojā).
Svētdien,  11. oktobrī, plkst. 9.30 Tā-
lavā novusa treniņš. Pulcēsimies, prie-

cāsimies un uzspēlēsim novusu!
Trešdien,  14. oktobrī, plkst. 19.00 
Tālavā DLOA sēde.
Ceturtdien,  15. oktobrī, plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble rīts; spēlēsim 
Scrabble visu dienu (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Ceturtdien,  15. oktobrī, plkst. 10.30 
ALB namā Kino rīts; skatīsimies 
mākslas filmu pēc Anšlava Eglīša ro-
māna motīviem Homo Novus. Pēc fil-
mas pasniegsim siltas pusdienas, tāpēc 
lūdzam pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 13. okt. Dalības maksa $5. 
Sestdien, 17. oktobrī, plkst. 11.30 Tā-
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skaistu, ne ar vienu citu vietu nesalīdzi-
nāmu, tā vienā veselā saplūda ar mu-
zikālo pavadījumu, ko tik smalki bija 
izstrādājis diriģents un izrādes māks-
linieciskais vadītājs  Sigvards  Kļava 
Viestura Kairiša režijā. Piedalījās gan 

pati Anniņa, gan aktrise Baiba Broka, 
kura uz šo vakaru bija pārvērtusies par 
dzejnieces dubultnieci. Te visam bija 
nozīme: telpai, tērpiem, horeogrāfijai, 
katram instrumentam, balsij, gaismai... 
Es nezinu otru tik vienkāršu, sirsnīgu, 
nesamākslotu dzeju, kāda ir Anniņai, 
tāda ir arī viņa pati. Un te tas bija – līdz 
sirds dziļumiem!

Nestāstīšu ne par sēņošanu, kas šo-
gad iespējama katrā mežiņā, ne par ba-
gāto vīnogu ražu, ak, ko nu par tik pie-
zemētām lietām. Kad esi palidojis kaut 
kur mākoņos pāri Latgalei, tad ilgi 
nevari atgriezties uz zemes. Sirsnīgi, –

jūsu Biruta Ikšķilē
2020. gada 26. septembrī
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Turpinājums no 12. lpp.

Uzaicinu, jūs, jaunie komilitoņi, būt 
par savas jaunās Alma mater labiem un 
paklausīgiem bērniem, bet neaizmirst 
mūsu Alma mater, Latvijas Universi-
tāti, un tās devīzi Scientiae et Patriae.

Neviens mēs nezinām, kāds likte-
nis mūs visus gaida. Smags un grūts ir 
trimdas ceļš, un varbūt tas būs arī garš. 
Mums, akadēmiķiem, ir liels uzdevums 
mūsu tautas priekšā. Daudz tauta mums 
ir devusi, daudz tā no mums var arī pra-
sīt. Un nu ir pienācis laiks tautai ko dot. 

Stiprināsim mūsu tautu ticībā un cerībā, 
ka pienāks diena, kad pār mūsu tēvzemi, 
mūsu mīļo Latviju, atkal spīdēs brīvības 
saule, kas tad sildīs arī mūs, un mēs varē-
sim atkal lūkoties mūsu dzimtenes skais-
tajās bērzu birzīs un slaido priežu silos, 
klausīties latviešu cīrulīša skaistajā, brī-
vajā dziesmā un pieglausties pie mūsu 
mīļās tēvu zemes kā bērns pie mātes.

Būsim par priekšzīmi citiem tautie-
šiem, būsim vienoti un vienprātīgi, ne-
atkarīgi no tā, kādā organizācijā esam, 
paturēsim skaidras mūsu sirdis un neap-
traipītu mūsu latviešu godu, būsim stipri 
ticībā, ka taisnībai un brīvībai reiz jāuz-

var. Mēs paši esam liecinieki, ka netais-
nība un nebrīvība vienmēr reiz beidzas.

Un sevišķi grūtos brīžos stipri-
nāsimies mūsu dzejnieka Leonīda 
Breikša vārdiem:

Mēs varam iet caur visām mokām,
Mēs varam ciest vēl briesmīgāk,
Jo pacels Dievs uz savām rokām
Mūs tad, kad mūsu diena nāks

Prof. V. Burkēvics

Prof. Vilhelms Burkēvics (1894-1967) 
bija LU Mehāniskas fakultātes dekāns, 
un uz īsu laiku 1944. gada septembrī 
LU rektora pienākumu izpildītājs.

Zinātnei un Tēvzemei
Turpinājums no 9. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 29. septembrī.
€1 = 1,64120 AUD
€1 = 0,90963 GBP

€1 = 1,77490 NZD
€1 = 1,17020 USD

lavas mazajā zālē Latviešu nama ko-
operatīva (Latvian Co-operative Limi-
ted) pilnsapulce. 
Sestdien, 17. oktobrī, plkst. 12.15 Tā-
lavas mazajā zālē Sabiedriskā kluba 
(Latvian Co-op Society Social Club 
Inc) pilnsapulce.
Svētdien, 18. oktobrī, plkst. 9.30 Tā-
lavā novusa treniņi. Pulcēsimies, prie-
cāsimies un uzspēlēsim novusu!

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi; jāsagatavo dalībnieku sa-
raksts ar adresēm.
Svētdien, 4. okt., plkst. 11.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu 18. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem. Pēc dievkalpojuma 
paredzēts draudzes dāmu komitejas 
rīkotais kafijas galds baznīcas zālē.
Svētdien,  18.  okt., plkst. 11.00  
20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
dievkalpojums.

Brisbanē
Svētdien,  18. okt., plkst. 13.00-15.00 
Pienene oktobra nodarbība. Ieejas 
maksa tiks precizēta tuvākā laikā. 
Pieteikšanās pa e-pastu marta.eiduka@
gmail.com vai arī valodas pulciņa 
Facebook mājas lapā. Vēlos izcelt to, ka 
pieteikšanās iepriekš ir īpaši svarīga, 
lai mēs zinātu, ka dalībnieku skaits 
nepārsniedz pašreizējās COVID-19 
prasības. Uz tikšanos! Pienene 
Facebook: https://www.facebook.com/
brisbanelatvianlanguagesocial

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 10. oktobrī, Latviešu namā 
Kvīnslandes latviešu ev. lut. draudzes 
Pļaujas svētki ar bazāru, loterijām un 
kopējām pusdienām groziņu veidā. 
Sarīkojums ATCELTS COVID pra-
sību dēļ.

Kanberā 
Pandēmijas un daļas mūsu nācēju ris-
kantā vecuma dēļ, Kanberas Latviešu 
biedrība septembrī un oktobrī nekādu 
saietu vai sapulci nesasauc.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Dievkalpojumi kā arī paredzētā piln-
sapulce uz nenoteiktu laiku tiek atcelti.

Melburnā
Daugavas Vanadžu pusdienas ir AT-
CELTAS. Vanadžu sanāksmes ir at-
celtas līdz pilnsapulcei.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Visi dievkalpojumi tiek ATCELTI 
līdz turpmākajam.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Trešdien,  7.  okt., 13.00 Zolīte 

Latviešu namā.
Piektdien, 9. okt., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu nam.
Sidnejas  Latviešu  teātris piedāvā 
SLT izrādi Makss un Morics SLB 
mājas lapā timeklī: http://slb.org.au/
SLB_new/Pages_supplementary/SLT_
MakssMorics_LV.htm

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  4.  oktobrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien,  11.  oktobrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien,  18.  oktobrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētrunas var tagad noskatīties uz 
YouTube gan latviešu, gan angļu valodā:
Turpināsim ierakstīt svētrunas 
YouTube – saites var atrast draudzes 
mājas lapa tīmeklī: http://www.
sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas  latv.  ev.  lut.  Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks sa-
skanīgi ar sabiedriskajām regulām. 
Dievkalpojumus vadīs mācītājs Rai-
monds Sokolovskis. Lūgums sazināties 
ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu 
par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē notiek kat-
ra mēneša pirmā un trešā ceturtdienā 
plkst. 15.00. Zoom saite tiek izsūtīta 
atsevišķi pirms katras tikšanā.

ASV
15.  –  18.  okt.,  trešā gadskārtējā New 
York Baltic Film Festival (NYBFF) 
pirmā sesija. Festivāls norisināsies tieš-
saistē sakarā ar Covid-19 pandēmijas 
stāvokli. www.balticfilmfestival.com

Vācijā
Svētdien, 4. okt., plkst. 10.30 Pļaujas 
svētku dievkalpojums Minsterē. Ar 
visu nepieciešamo piesardzību tiksi-
mies LCM, Salzmannstr. 152, 48159 
Münster. Kalpos mācītājs Rolands 
Eimanis. Pēc dievkalpojuma varēsim 
parunāties pie kafijas un līdzatnestiem 
našķiem. Visi mīļi gaidīti!

Zviedrija
Svētdien, 4. okt., plkst. 14.00 Stokhol-
mas latviešu draudzes Pļaujas svētku 
dievkalpojums Somu baznīcā Gamla 
Stan, Slottsbacken 2 b. Pēc dievkalpo-
juma sadraudzības kafija. Šoreiz bez 
tradicionālās loterijas. Baznīcā un pie 
kafijas galda ievērosim distancēšanos, 
atbilstoši piesardzības noteikumiem.

Latvijā
Sestdien,  3.  okt., plkst. 19.00 Dzin-
taru koncertzāles Mazā zālē Rudens 
kamermūzikas festivāls. Atklāšanas 
koncerts – Artemis Quartet (pirmo 
vijoli spēlē latviešu mūziķe Vineta 

Sareika). Programmā Bēthovena 15. 
stīgu kvartets un Pētera Vaska Ses-
tā stīgu kvarteta pirmatskaņojums.
Pirmdien, 5. okt., plkst. 19.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Zelta zālē cikla Vi-
sas Alfrēda Kalniņa 250 solodziesmas 
ceturtais koncerts NEMIERS MANI 
NES. Pianisti Mārtiņš Zilberts un 
Ventis Zilberts – sešu koncertu cikla 
idejas autori un realizētāji – kopā ar 
spilgtiem vokālās mākslas pārstāvjiem 
Anci Ķirsi (soprāns), Jolantu Strikai-
ti-Lapiņu (soprāns), Viesturu Jansonu 
(tenors), Juri Jopi (tenors) un Kārli 
Saržantu (bass).
Trešdien, 7. okt. Jāzepa Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmijā dokumentālās 
filmas Artemis: The Neverending Qu-
artet pirmizrāde Latvijā. Pirms filmas 
būs iespēja tikties ar Vinetu Sareiku.
Piektdien, 9. okt., plkst. 19.00 Rudens 
kamermūzikas festivāla ietvaros Lie-
lajā ģildē koncertā Bēthovena Septītā 
simfonija un Vēbera klarnetes kon-
certs kopā ar kamerorķestri Sinfoniet-
ta Rīga uz skatuves kāps klarnetists un 
komponists Jērgs Vidmanis.
Svētdien, 11. okt., plkst. 14.00 Rīgas 
Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvi-
jas Bērnu fondu Rīgas Latviešu biedrī-
bas Zelta zālē atkal aicina uz konkur-
sa – koncertcikla Talants Latvijai  29. 
sezonas konkursa pirmās kārtas kon-
certiem. Koncertā piedalīsies Latgales 
priekšpilsētas mūzikas un mākslas 
skolas un Jūrmalas Mūzikas vidussko-
las audzēkņi. Ieeja par ziedojumiem.
Līdz 11. okt. Kultūras un mākslas cen-
tra Ritums izstāžu zālē Jaunielā 29A 
apskatāma Kultūras un tautas mākslas 
centra Mazā Ģilde Tautas lietišķās 
mākslas studiju Kamene un Tīne radošo 
darbu izstāde Dreļļa audumi un pinumi.
Ceturtdien,  15.  okt., Mazajā ģildē 
Rudens kamermūzikas festivāls. Ro-
berta Šūmaņa 210. dzimšanas dienas 
gadā komponista iedvesmotajiem mu-
zikālu baudījumu sarūpējuši trīs izcili 
solisti – pianiste Agnese Egliņa, klar-
netists un diriģents  Guntis Kuzma un 
altiste Santa Vižine. Līdzās Šūmaņa 
muzikālajām fantāzijām skanēs ungā-
ra Ģerģa Kurtāga skaņdarbs, kurš tajā 
iekļāvis arī Šūmaņa klaviermūzikas 
raksturīgāko tēlu Meistaru Raro, kā 
arī Jērga Vidmaņa kompozīcija.
Sestdien, 17. okt., Rudens kamermū-
zikas festivālu noslēgs pianists Reinis 
Zariņš, aicinot uz muzikāli iedarbīgu 
un meditatīvu ceļojumu Baha skaņu 
pasaules dzīlēs. Koncertā tiks atska-
ņots viens no dižā komponista pašiem 
zināmākajiem opusiem – Goldberga 
variācijas. Tā ir mūzika, kas atkailina, 
attīra un reizē mierina. Koncerts no-
tiks Dzintaru Mazajā zālē.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


