
Covid-19 uzliesmo-
jumiem esam gatavāki 
nekā martā, tomēr jopro-
jām ir daudzi neatbildētu 
jautājumu – gan par pašu 
vīrus, gan to, vai apzinā-

mies patiesos tā izplatības apmērus, 
šovakar vēsta LTV raidījums de facto.

Rīgas Austrumu slimnīcas infekto-
logs Māris Liepiņš novērojis, ka šī ieil-
gusī neskaidrā situācija atspēlējas nega-
tīvi. „Ir nogurums no tā, ka tā problēma 
aizvien velkas, un mēs neredzam viņai 
galu. Mums aizvien nav efektīvu, tiešām 
efektīvu medikamentu, mums vēl aiz-
vien nav vakcīnas, bet mums ir jādzīvo 
tagad pavisam jaunā Covid ērā, kad ir 
jāievēro visi šie noteikumi, ģērbšanās, 
masku nēsāšana, distancēšanās. Un tas 
sabiedrībai, nu, kāda mums ir, ir diez-
gan problemātiski,” viņš secina.

Šobrīd mazāk gan ir smago saslim-

šanas gadījumu – to rāda gan dati, gan 
novērojuši ārsti. Taču tas ir mānīgi – 
gan mediķi slimnīcā, gan epidemiologi 
secina, ka gluži vienkārši sabiedrības 
grupas, kurās slimība izplatās, ir gados 
jaunākas un nosacīti veselīgākas. Taču 
tas vēl vairāk prasa piesardzību, jo agri 
vai vēlu slimība izplatīsies tālāk.

Slimību profilakses un kontroles cen-
tra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs 
norāda, ka ilgstoši tas nevar neskart citas 
grupas, piemēram, gados vecus cilvē-
kus. Viņš saka: „Valstīs ar īpaši augstu 
saslimstību ir novērots arī pieaugums, 
tagad daudziem pieaugums atkal riska 
grupās un hospitalizāciju skaits, un arī 
pakāpeniski pieaug arī mirstība. Kas nav 
labs variants, un to nevajadzētu pieļaut.“

Latvijā kopumā slimība joprojām 
tiekot kontrolēta. Arī pēc Pasaules ve-
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Nozīmīgs notikums vēstures pētniecībā
Valsts prezidents piedalās grāmatas atvēršanā
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Ilgoņa Upmaļa grāmatas „Latvija – PSRS impērijas militarizētā kolonija“ atvēršanas svētkos

Ļoti cienītā Vaideres kundze!
Augsti godātais Upmaļa kungs!
Godātie klātesošie!

Šodien ir nozīmīgs notikums vēstures 
pētniecībā, jo Upmaļa kunga pētījumā ir 
parādīts viens no būtiskiem padomju varas 
aspektiem – militarizācija. Tie, kuri dzīvo-

ja padomju laikā un gāja tad skolā, 
atceras, ka arī skolēniem bija zinā-
mā veidā jāmaksā mesli – Oktobra 
svētkos un citādi, lai iekaltu mili-
tāro domāšanu. Tādēļ, ka Padomju 

 
Turpinājums 11. lpp.

Vai Latvijā ir slēptā Covid-19 izplatība,
...un ko jaunu zinām par vīrusu?

 
Turpinājums 12. lpp.

Grīnpeča (Green Patch) 
pludmale Džērvisa līča 
(Jervis Bay) teritorijā, 
Austrālijā.FO
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Pieci lācīši pēdējos 
mēnešos devās vairākos 
ceļojumos. Garezera 
vasaras vidusskolnieki 
palika mājās un mācījās 
virtuālā formātā. Man 
uzticēja mācīt IV klasi. 

Bija skaidrs, cik jauniešiem bija skum-
ji, tik ļoti viņi paši bija cerējuši ceļot 
un sešas nedēļas kopā pavadīt.

Pandēmija mainīja visus plānus, arī 
to, kā skolotāji parasti pasniedz mācī-
bu vielu. Pārrunājot ar māc. Dr. Daci 
Skudiņu par to, kā jauniešiem ētikas 
un ticības mācības padarīt ne tikai sa-
protamākas, bet, jo sevišķi šogad, no-
zīmīgākas, radās ideja viņus iesaistīt 
labdarības projektā.

IV klase sa-
dalījās piecās vie-
nībās, pie katras 
grupas vadītāja 
aizceļoja viens 
lācītis. Jauniešu 
uzdevums bija iz-
gatavot lācīšiem 
apģērbu, lai, šādi 
saposti, tie aizce-
ļotu pie trīs bērni-
ņiem Latvijā, kas 
dzīvo valsts sociālās aprūpes centra fi-
liālē Rīga (tautā dēvētā par Kapseļu ie-
las namu) un diviem jauniešiem, kam 
sasniedzot 18 gadu vecumu bija jāpār-
iet uz valsts sociālās aprūpes centra 
Zemgale filiāli Iecava. Gan bērniņi, 
gan abi jaunieši ir ar smagiem funk-
cionāliem traucējumiem.

IV klases audzēkņi bija informēti 
par to, kas viņu apģērbtos lācīšus sa-
ņems. Par to paldies arī māc. Dr. Da-
cei Skudiņai, kas kopā ar LELBĀL 
ir izveidojusi īpašu misijas projektu 
Dzīvības ceļš! Caur šo projektu ir vai-
rojušās iespējas mums kā Baznīcai ie-
saistīties šo bērnu dzīvēs un apliecināt 
gan pašiem bērniņiem, gan tiem apbrī-
nojamajiem cilvēkiem, kas par viņiem 

mīlestībā gādā, ka 
Dievs viņus mīl! 
Esmu droša, ka ik-
nedēļas svētbrīžos 
prāv. emer. Kār-
lis Žols to vēsta 
gan ar vārdiem, 
gan bez! LELBĀL 
Misijas fonds at-
balsta viņa kalpo-
šanu Kapseļu ielā. 
Paldies Tijai Abu-
lai par visu palī-
dzību!

Kad saņēmu 
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Lācīši apģērbti.

jauniešu ietērptos lācīšus, lai sūtītu tos 
saņēmējiem uz Latviju, varēju manīt, 
ar kādām rūpēm un prieku viņi lācīšu 
apģērbus gatavojuši. Sevišķi uzrunāja 
kartiņās ierakstītie vēlējumi. Jauniešu 
vērtīgais darbs vairoja viņu prieku, un 
es ceru atļāva viņiem izprast, ka daudz 
vieglāk var pārvarēt skumjas, domājot 
par to, kā otru iedrošināt un ieprieci-
nāt.

Bērniņi un jaunieši, kas saņems 
lācīšus, visu savu mūžu pavada it kā 
karantīnā, distancēti no ārpasaules. 
Lācīši dodas pretim viņiem, samazi-
not šo attālumu.

Lai Dievs svētī lācīšu ceļojumu! 
Paldies IV klase!

+ Lauma ZušēvicaFO
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LATVIEŠU APVIENĪBAS AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ 
GADSKĀRTĒJĀ LĪDZEKĻU VĀKŠANAS AKCIJA

Lai spētu izpildīt mūsu mērķus, esam atkarīgi no sabiedrības ziedojumiem. 
Lūdzam Jūsu devīgo atbalstu.  Katrs dolārs ir svarīgs.

Ja spējat un vēlaties ziedot, to variet izdarīt:
ar elektronisku naudas pārskaitījumu (EFT) uz kontu:
LAAJ - BSB 704 235 Account Number: 00017455
Lūdzam ierakstīt Jūsu vārdu un pilsētu kā reference)

vai ar kredītkarti, apmeklējot LAAJ mājas lapu www.laaj.org.au
„LAAJ“, tad „Kā Jūs varat piedalīties“, tad „Ziedot“, tad „Kredītkarte“

vai, izrakstot čeku uz LAAJ, klāt vārdu un pilsētu, kurā dzīvojat un nosūtiet 
uz LAAJ Ziedojumi:

Jaundienvidvelsā: c/o PO Box 457, STRATHFIELD, NSW 2135
Viktorijā: 37-43 Rockglen Way, GISBORNE, VIC 3437
Dienvidaustrālijā: 24A Lehunte Street, WAYVILLE, SA 5034
Kvīnslandē: c/- Arnis Siksna, 5218/15 Cansdale Street, YERONGA, QLD 4104
Rietumaustrālijā: PO Box 273, MADDINGTON, WA 6109
Kanberā: c/- J. Jakovics,  PO Box 484, JAMISON CENTRE, ACT 2614
Tasmānijā: c/o PO Box 457, STRATHFIELD, NSW 2135

Paldies!
Jānis Grauds, LAAJ prezidija priekšsēdis.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Covid-19 otrais vil-

nis Melburnā ir gandrīz 
pārvarēts, bet Eiropā tas 
pieaug spēkā. Latvija vēl 
ir labākā stāvoklī nekā 
pārejā Eiropa, bet te arī ir 

atsevišķi uzliesmojumi – Rīgas Natāli-
jas Draudziņas vidusskolā ir atklāti vai-
rāk nekā 60 Covid-19 gadījumi, un visai 
skolas saimei noteikts mājas karantīna.

Latvijā tagad katru dienu atklāti 5 
līdz 10 reizes vairāk jaunu Covid-19 
gadījumu nekā Viktorijā, kaut arī Vik-
torijā ir 3,5 reizes vairāk iedzīvotāju 
nekā Latvijā. Ar visu to, ierobežojumi 
Latvijā ir daudz maigāki nekā Melbur-
nā. Masku valkāšana Latvijā ir obligāta 
tikai sabiedriskā transportā un, no 14. 
oktobra, veikalos, muzejos, stacijās un 
līdzīgās vietās. Visi veikali un restorāni 
darbojas, un ir atļauti publiski pasāku-
mi telpās līdz pat 500 cilvēkiem (ievē-
rojot 2 metru distanci starp personām).

Kara laikā cilvēki mēdz turēties 
kopā, un tikai pēc tam gāzt savus ka-
ravadoņus. Piemēram, britu Otrā Pa-
saules kara vadonis Čērčils zaudēja 
vēlēšanās jau 1945. gada jūlijā, īsi pēc 
uzvaras pār nacistisko Vāciju.

Viktorijas premjers Dānjels Endr-
jūs darīja, ko vien varēja, kad jūlijā/
augustā atklāja vairāk nekā 700 jaunus 
saslimšanas gadījumus dienā. Visu 
laiku bija zināma politiska pretestība, 
bet tagad, kad jauno gadījumu skaits 
ir krities zem 15 dienā, sāk izirt valdī-
ba. Veselības ministre atkāpās dēļ Co-
vid-19 jautājumiem, Premjera un kabi-
neta sekretārs Kriss Eklss (augstākais 
Viktorijas valsts ierēdnis) atkāpās dēļ 
Covid-19 jautājumiem.

Amerikā lietas notiek savādāk. 
Mičiganas štata gubernatore Grethene 
Vitmere aprīli pavēlēja vilkt maskas 
publiskās vietās dēļ Covid-19. Atbals-
tot protestus pret šo pavēli, prezidents 
Tramps tvītēja: „Atbrīvojiet Mičiganu“ 
(Liberate Michigan). Protesti turpinā-
jās, un pat smagi bruņoti vīri iegāja 
štata parlamentā izteikt protestu (Mi-
čiganā ir atļauts atklāti nest ieročus).

Pagājušā nedēļā 13 vīrieši tika ap-
cietināti un apsūdzēti iekšzemes tero-
rismā. Starp citu, viņi plānoju nolaupīt 
Mičiganas gubernatori – masku pa-
vēlnieci – un „tiesāt“ viņu par „valsts 
nodevību“. Grupa bija paredzējusi pla-
šāku darbību ar 200 vīru dalību, trie-
cienā ieņemot štata Kapitoliju, kā arī 
uzbrukt likumsargiem savās mājās. 
Divi no apcietinātiem ir bijušie ASV 
jūras desantnieki.

Pasaule ir dažāda, un karš pret Co-
vid-19 ir izraisījis gan labāko mūsos, 
gan sliktāko. Būsim iecietīgi pret tiem, 
kuri cenšas sargāt mūsu veselību, arī, 
ja ne obligāti vienmēr labākā veidā. 
Alternatīvs ir daudz sliktāks.

GN

Gadskārtējā līdzekļu vākšanas akcija
LATVIEŠU APVIENĪBA AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ (LAAJ)

Ir atkal pagājis tāds gads, kādu ne-
esam piedzīvojuši, un pienācis laiks mums 
griezties pie plašākas latviešu sabiedrības 
Austrālijā un Jaunzēlandē ar lūgumu zie-
dot mūsu darbam latviskuma labā.

Gadu gaitā atsaucība līdzekļu vākša-
nas akcijai ir samazinājusies, galvenokārt, 
jo regulāro ziedotāju paliek arvien mazāk.

Lai uzlabotu rezultātus, mums ir 
jāsasniedz ne tikai tos no jums, kas 
jau katru gadu ir nesavtīgi ziedojuši 
par labu mūsu darbam un mērķiem, 
bet arī tos no jums, kas maz ko zina 
par LAAJ, bet kam uzturēt latviskumu 
mūsu mītņu zemēs ir svarīgi.

Kas ir LAAJ mērķi?
Statūtos rakstīts, darbojoties de-

mokrātiskā garā veicināt:
a – Austrālijas un Jaunzēlandes lat-

viešu un latviešu organizāciju sadarbību 
sabiedriskā, kultūras, izglītības un palī-
dzības laukā. (Ar nosaukumu organizā-
cijas saprotams biedrības, to nodaļas, 
draudzes un citas organizētas vienības);

b – latviskās kultūras veidošanu un 
saglabāšanu Austrālijā un Jaunzēlandē;

c – sadarbību ar organizācijām un 
valsts iestādēm Latvijā un

d – sadarbību ar latviešu organizā-
cijām citās zemēs.

Patreiz uzsvars ir uz izglītību, jaunatni 
audzināt latviskā garā ar latviešu valodu 

un kultūru. Jau gadiem liela daļa mūsu fi-
nanses ir izmantotas, lai atbalstītu Annas 
Ziedares Vasaras Vidusskolu, jauniešu pie-
dalīšanos Sveika, Latvija! braucienos un 
citos jaunatnes audzināšanas pasākumos.

LAAJ ir arī svarīga loma kultūras 
laukā, atbalstot Kultūras dienu un citu 
kulturālu pasākumu rīkošanu.

Covid-19 ir neapšaubāmi ietekmējis 
šī un varbūt arī nākošā gada sabiedrisko 
darbību, un, līdz ar to, šobrīd mūsu izde-
vumi ir samazinājušies. Tas tomēr neno-
zīmē, ka varam atkāpties no lūguma zie-
dot. Saprotam arī to, ka varbūt jūsu spēja 
atlicināt kaut ko no saviem ienākumiem 
ir mainījusies. Tomēr latviešu organizāci-
jas gan Austrālijā, gan visā pasaulē meklē 
jaunus veidus kā pārvarēt Covid-19 ietek-
mi uz mūsu sabiedrības darbību. Mums 
ir svarīgi būt gataviem uz atbalsta piepra-
sījumiem, kad atgriezīsimies normālā-
kā dzīvē, kā arī uzturēt veselīgu bilanci 
LAAJ kontos, lai varam veikt tās lietas, 
kā piemēram sadarbību ar latviešu apvie-
nībām citās zemēs, kas turpinās daudz-
maz neatkarīgi no Covid-19 iespaidiem.

Lai spētu izpildīt mūsu mērķus, esam 
atkarīgi no sabiedrības ziedojumiem.

Lūdzam jūsu devīgo atbalstu. 
Katrs dolārs ir svarīgs.

Paldies!
Jānis Grauds,

LAAJ prezidija priekšsēdis.
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Nedēļā no 26. septembra līdz 4. ok-
tobrim Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ) ak-
tīvās skolas un mākslinieciskās kopas uz-
sāka savu jauno, 2020./2021. gadu sezonu.

Apkopojot skolu un koru vadītāju vie-
dokli, ceļš uz šo brīnišķīgo iznākumu ne-
pavisam nebija viegls. Nemitīgā kopdarbā 
ar skolu un koru vadītājiem LBĪ valde 
plānoja, mainīja, sekoja valdības izslu-
dinātajām normām, konsultēja par telpu 
iespējamo pieejamību, Latvijas līdzfinan-
sējuma novirzīšanu uz citām, šobrīd vaja-
dzīgākām pozīcijām un citiem organiza-
toriskiem jautājumiem. Un beidzot tas ir 
vainagojies ar atkal redzēšanās prieku.

Sveicam:
LBĪ skolu Kamenīte Limerikā un 

direktori Mārīti Paegli; e-pasts uzzi-
ņai: maritepaegle@inbox.lv

LBĪ skolu Sauleszaķēns Portlīšā 
un direktori Lauru Zemvaldi; e-pasts 
uzziņai: laura.didze@gmail.com

LBĪ Ziemeļīrijas skolu Zīļuks Por-
tadounā un direktori Vinetu Makšus; 
e-pasts uzziņai: ziluks2014@gmail.com

LBĪ skolu Jumītis Vaterfordā un 
direktori Ilzi Stīpnieci; e-pasts uzzi-
ņai: jumitis.waterford@gmail.com

LBĪ skolu Zemene Slaigo un direk-

tori Vinetu Mutuli; e-pasts uzziņai: 
egija.ranka@gmail.com

LBĪ skolu Ābolītis Droghedā un 
direktori Initu Slesarevu; e-pasts uz-
ziņai: inita.slesareva@gmail.com

LBĪ skolu Saulgriezīte Dublinā 
un direktori Ritmu Prokopčenko; 
e-pasts uzziņai: ritmux69@inbox.lv

LBĪ jauniešu kori LABKĪ Dublinā, 
Portlīšā, Kaslbārā, Slaigo, Vaterfor-
dā un Portadounā, un māksliniecisko 
vadītāju Ingunu Grietiņu-Dārziņu, 
kormeistares Lauru Zemvaldi un 

Laini Niguli-Beļenusu; e-pasts uzzi-
ņai: lvapvienotaisbki@gmail.com

LBĪ jaukto kori eLVē Dublinā, Ka-
slbārā, Galvejā, Slaigo un mākslinie-
cisko vadītāju Ingunu Grietiņu-Dār-
ziņu, kormeistares Lauru Zemvaldi 
un Laini Niguli-Beļenusu; e-pasts 
uzziņai: elve.irija@gmail.com

Lai visiem Īrijā un plašajā pasaulē 
radoša un piepildīta 2020./2021. gada 
sezona!

Inguna Grietiņa-Dārziņa
Laikrakstam „Latvietis“

Liels prieks, ka brīv-
prātīgo īstenotajās akti-
vitātēs Radošās darbnī-
cas, kas tiek organizētas 
bērniem, kuri ārstējas 
Bērnu klīniskajā univer-
sitātes slimnīcā Rīgā, ar 

moderno tehnoloģiju palīdzību iesais-
tās arī bērni, kas dzīvo tālu aiz Latvijas 
robežām. Gandarījums, ka tematiskos 
uzdevumus par Latvijas mežos sasto-
pamajiem dzīvniekiem, kurus slim-
nīcas pacientiem sagatavoja Latvijas 
Nacionālā Dabas muzeja speciālisti, ar 
moderno tehnoloģiju palīdzību un aiz-
rautību pilda arī latviešu kopienas jau-
nā paaudze Austrālijā.

Globālās pandēmijas apstākļos arī 
Sidnejas Latviešu sestdienas skolā lat-
viešu valodas nodarbības notiek attālinā-
ti – mājās un tajās iesaistās visa ģimene.

Ikvienam interesentam ir iespēja 
virtuāli iesaistīties Radošās darbnī-
cas, kas norisinās bērniem, kuri ārstē-
jas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Rīgā, sekojot 
Facebook un Instagram, kur tiek ievietoti dažādi izglītojo-
ši un radoši uzdevumi, kā arī fotogrāfijas un video no no-
darbībām. Piedāvātās aktivitātes sniedz iespēju lietderīgi 
pavadīt laiku ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Radošās darbnīcas –
Facebook: https://www.facebook.com/

RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/
Instagram: https://www.instagram.com/radosas_darbnicas/ 

Iepazīstam Latvijā sastopamos dzīvniekus kopā!

Paldies par aktīvu iesaistīšanos Sidnejas Latviešu Sest-
dienas skolai. Izglītojošās aktivitātes par Latvijas dzīvnie-
kiem Bērnu slimnīcas pacientiem tiek īstenotas pateicoties 
sadarbībai starp Latvijas Nacionālo Dabas muzeju, Bērnu 
slimnīcas Pedagoģisko dienestu un Radošās darbnīcas – 
brīvprātīgo īstenotās radoši izglītījošās aktivitātes Bērnu 
slimnīcas pacientiem.

Sintija Bernava,
„Radošās darbnīcas“

Laikrakstam „Latvietis“

Sidnejas saikne ar Latviju turpinās
Arī „Covid-19“ pandēmijas laikā

Aleksandra 12 gadi, Matteo 7 gadi, Anna 8 gadi un Nikolā 6 gadi.
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Latviešu Īrijā aktīvās skolas un kori uzsāk jauno sezonu
Ceļš uz šo brīnišķīgo iznākumu nepavisam nebija viegls

Latviešu skola Īrijā.
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„Trīs no Pārdaugavas. Viļņa Baumaņa stāsts“
Atvērta leģendārajai latviešu trimdas mūziķu grupai „Trīs no Pārdaugavas“ veltīta grāmata

Viena no lielākajām 
Latvijas mūzikas ierak-
stu izdevniecībām Mic
Rec laidusi klājā pazīs-
tamās rakstnieces Noras 
Ikstenas un Viļņa Bau-
maņa grāmatu Trīs no 

Pārdaugavas, komplektā ar grupas 
Ducele izdoto mūzikas albumu, kurā 
iekļautas pazīstamākās leģendārās 
ASV latviešu 1970-80.to gadu grupas 
dziesmas.

Grāmatas atvēršanas sarīkojums 
6. oktobrī jaunatvērtajā Ulbrokas 
kultūras centrā Ulbrokas pērle tika ie-
vadīts ar grupas Trīs no Pārdaugavas 
līdera Viļņa Baumaņa video uzrunu. 
Tajā Vilnis Baumanis īpaši pateicās 
grāmatas Trīs no Pārdaugavas. Viļņa 
Baumaņa stāsts līdzautorei rakstnie-
cei Norai Ikstenai un grāmatas ievada 
autorei Ilzei Jurkānei par sadarbību 
grāmatas tapšanā un saviem dziesmu 
brāļiem grupā – Mārtiņam un Fēlik-
sam Ērmaņiem, kuri tagad jau uz-
skaņo savas ģitāras Aizsaules dārzos. 
Vilnis Baumanis pieminēja, ka viņu 
grupas dziesmas atspoguļo to, kas 
trimdas latviešus priecēja vai satrau-
ca 20. gadsimta 70. un 80. gados, un 
pauda gandarījumu, ka mūziķu grupa 
Ducele viņa muzikālos nedarbus uz-
spodrinājusi no jauna.

Sarīkojumā tika atvērts arī mūzi-
ķu grupas Ducele (starp citu, ducele 
kurzemnieku mēlē ir braucamie rati) 
kompaktdisks, kurā viņi – Andris Al-
viķis, Arnis Veisbārdis, Artūrs Uš-
kāns un Mārcis Kalniņš – par jaunu 
iedziedājuši grupas Trīs no Pārdauga-
vas dziesmas, kurām visām vārdu un 
meldiju autors ir Vilnis Baumanis. Šai 
sarīkojumā grupa Ducele nodziedāja 
vairākas dziesmas, un tika arī pazi-
ņots, ka viņi oktobrī uzsāk Latvijas 
turneju ar Viļņa Baumaņa dziesmu uz-
vedumu, un Ulbrokas Kultūras centrā 
viņu koncerts notiks 21. oktobrī.

Sarīkojumam personisku šar-
mu piešķīra grāmatas ievada auto-
res, Latvijā pazīstamās kulinārijas 
ekspertes, Ilzes Jurkānes uzruna, 
kurā viņa atminējās, kā 60. gadu 
beigās un 70. gadu sākumā ar Vilni 
Baumani un viņa ģimeni dzīvojuši 
vienā komunālajā mājā Īstoranžā, 
Ņūdžersijā, tā dēvētajā Pārdaugavā, 
pāri Hudzonas upei pie Manhetenas. 
Baumaņu māja Īstoranžā kļuvusi par 
satikšanās vietu daudziem turienes 
latviešiem, tostarp arī Ņujorkas Elles 
ķēķa latviešu rakstniekiem un dzej-
niekiem. Ilze Jurkāne uzsvēra, ka 
grupas Trīs no Pārdaugavas vīri un 
viņu dziesmas deva spēku izdzīvot 
trimdu un okupāciju, un deva arī ti-
cību un mīlestību Latvijai. „Klauso-
ties viņu dziesmās laikā, kad Latvijas 
neatkarība nešķita reāla, sirdīs iede-

gās cerības liesmiņa,“ tā 
piebilda Ilze Jurkāne.

Ilzes Jurkānes teik-
to lieliski papildināja 
PBLA izpilddirektora 
Raita Eglīša uzruna, 
kurā viņš raksturoja citu Viļņa Bau-
maņa darbības šķautni, proti, vēlāk 
Vilnis Baumanis no Ņūdžersijas pār-
cēlies uz Vašingtonu, kur 80. gadu 
otrajā pusē un 90. gados strādājis 
radiostacijas Amerikas Balss re-
dakcijā. Raits Eglītis arī uzsvēra, 
ka Vilnim Baumanim ir ļoti labas 
stāstnieka dāvanas, ko pierāda viņa 
2003. gadā izdotais romāns Karš 
kalnā par zēnu dēkām Vācijas bēgļu 
nometnē, un Viļņa Baumaņa daudzie 
ārkārtīgi spilgtie notikumu apraksti 
Amerikas latviešu laikrakstā Laiks. 
Tāpēc kādreiz pat grūti bijis iedo-
māties, ka V. Baumanis pirms pār-
desmit gadiem bijis pazīstama ASV 
latviešu skatuves zvaigzne.

„„Trīs no Pārdaugavas“ bija uni-
kāla prasme samaisīt kopā tautas 
dziesmas, galda dziesmas un pašu 
oriģināldziesmas, daudzām no ku-
rām bija nopietni patriotisks piesi-
tiens,” uzrunā teica R. Eglītis. „Un 
tādā puspajokam, pusnopietnā veidā 
viņi uzrunāja tēmas, kas no trimdas 
organizāciju nacionālpolitiskā vie-
dokļa bija svarīgas un gāja pie sirds 
sabiedrībai kā trimdā, tā arī tautai 
Latvijā – patriotisma audzināšana 
smeldzīgās dziesmās par dzimteni 
Latviju un padomju sistēmas izsmie-
šana tādās jestrākās nacionālākās 
kompozīcijās, kā piemēram, par kai-
miņu, „kas lepni dzīvo mūsu dārziņā, 
bet pienāks laiks un uzkrājies būs 
tvaiks, un kaimiņam būs rēķins jā-
maksā!““ R. Eglītis izteica pateicību 
grupas Ducele mūziķiem un izdev-
niecībai MicRec par bijušās trimdas 
grupas muzikālā mantojuma uzturē-
šanu.

Viļņa Baumaņa un Noras Ikstenas 
grāmatu Trīs no Pārdaugavas. Viļ-

ņa Baumaņa stāsts un grupas Ducele 
kompaktdisku Trīs no Pārdaugavas 
dziesmas var iegādāties apgādā Mi-
cRec un Latvijas grāmatnīcās.

Jānis Andersons,
PBLA pārstāvniecība

Grāmata komplektā ar albumu būs 
pieejama arī Duceles vērienīgajā kon-
certtūrē Monika: Valmieras k/c (9.10.), 
Madonas k/n (10.10.), Jēkabpilī, Kurst-
pils k/n (11.10.), Smiltenes k/c (16.10.), 
Saldus nov., Kalnu k/n (17.10.), Do-
beles k/n (18.10.), Ādažu k/n (22.10.), 
Talsu t/n (25.10.), Slampes k/p (29.10.), 
Kuldīgas k/c (30.10.), Limbažu k/n 
(1.11.), Skrīveru k/c (5.11.), Ropažu k/c 
(14.11.) un Viesītes k/p (29.11.).

Ducele „Lienīte“ https://youtu.
be/1SeRQKcuUyc

Ducele „Monika“ https://youtu.be/
h6FetvN7TfA

PBLA izpilddirekots Raits Eglītis uzrunā klātesošos.
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Grāmata „Trīs no Pārdaugavas. Viļņa 
Baumaņa stāsts“.
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Jau septiņus gadus pēc kārtas (šo-
gad 3. un 4. oktobrī) Rīgas Latviešu 
biedrības (RLB) Folkloras komisija 
sadarbībā ar asociāciju FennoUg-
ria (Igaunija) un somugru tautu val-
stu (Igaunijas, Somijas, Ungārijas) 
vēstniecībām organizēja Somugru 
dienas Latvijā – lieliskus svētkus, 
kas dod iespēju iepazīt un atrast kopī-
go, līdzīgo, atšķirīgo un pārsteidzošo 
somugru tautu un latviešu kultūrā, kā 
arī būt līdzdalīgiem interaktīvās no-
risēs.

Svētkus ar uzrunām apsveica RLB 
Valdes locekle Skaidrīte Naumova, 
Igaunijas Republikas ārkārtējais un 
pilnvarotais vēstnieks Latvijā Arti 
Hilpuss (Arti Hilpus), Somijas Re-
publikas ārkārtējā un pilnvarotā vēst-
niece Latvijā Rīta Korpivāra (Riitta 
Korpivaara), Ungārijas ārkārtējais un 
pilnvarotais vēstnieks Latvijā Ferencs 
Bāņai (Bányai Ferenc), asociācijas 
FennoUgria direktore Vija Kadi 
Raudalainena (Viia-Kadi Raudalai-
nen) un RLB Folkloras komisijas va-
dītāja Margita Poriete. Īpašo apstākļu 
dēļ daudzi dalībnieki nevarēja svētkos 
piedalīties klātienē, tādēļ vairākas sa-
rīkojuma norises bija vērojamas uz 
ekrāna gan video, gan tiešsaistē. Par 
svētku ieskaņu (un izskaņu) rūpējās 
Rīgas Danču muzikanti (Ernests Spīčs, 
Rozīte Katrīna Spīča, Dzintars Spīčs, 

Nikolajs Zaharovs, 
Madara Lisovska), 
sarīkojumu atklā-
ja lībiešu dziesmu 
ansamblis Līvlist, 
bet to dziedot, mu-
zicējot un tulko-
jot vadīja Rozīte 
Katrīna Spīča un 
Aiga Auziņa.

Svētku pir-
majā dienā Rīgas 
Latviešu biedrības 
Zelta zālē apmek-
lētāji uzzināja, 
kā somugru tautu 
mūzikā iedzīvoju-
šies samērā jaunie 
brīvo mēlīšu aerofona tipa instrumenti 
(piemēram, ermoņika, bajāns, gar-
moška, akordeons u.c.), kā tos būvē 
un kādā veidā spēlē. Starp citu, tie ir 
ļoti populāri un vieni no vadošajiem 
instrumentiem tradicionālo deju sa-
rīkojumos Somugru dienu galvenajā 
sadarbības partnervalstī – Igaunijā. 
Īpašu emocionālu pacēlumu svētku 
dalībniekos izraisīja ermoņiku, akor-
deonu un bajānu spēle labu muzikantu 
sniegumā – klātbūtnē priecēja Latvijā 
dzīvojošais somu muzikants Mar-
ko Ojala, bet mūziķi no Igaunijas un 
Ungārijas savus priekšnesumus bija 
atsūtījuši video: Herberts Konnula 

(Igaunija), setu folkloras kopas Sorrõ-
seto dalībniece Valli Karp (Igaunija), 
udmurtu dziesmu ansamblis Ošmes 
un muzikants Pāvels Kutergins (Igau-
nija), Ādāms Mošers (Ádám Móser), 
(Ungārija). Savukārt Linda Šarkova 
un Oskars Patjanko (Latvija) sniedza 
plašu izzinošu informāciju, stāstot par 
ermoņikām un tām radniecīgajiem brī-
vo mēlīšu tipa instrumentiem lībiešu 
tradicionālajā mūzikā.

Arī šī gada somugru dienās bija 
apskatāmi biedrības Randalist starp-
tautiskā mākslas plenērā Līvzeme 2020 

Izskanējušas „Somugru dienas 2020“
Koncerti un gleznu izstādes

No kreisās: Sarīkojuma vadītājas Rozīte Katrīna Spīča un 
Aiga Auziņa, RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita 
Poriete.
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Lībiešu dziesmu ansamblis „Līvlist“. Pirmā rindā publikā no labās (no muguras) Igaunijas vēstnieks Arti Hilpuss. Ekrā-
nā Ungārijas vēstnieks Ferencs Bāņai un asociācijas „FennoUgria“ direktore Vija Kadi Raudalainena.
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Rīgas Danču muzikanti.
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Somu muzikants Marko Ojala.
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Ar Eiropas Parlamenta deputātes 
Ineses Vaideres (ETP) atbalstu klajā 
nākusi Ilgoņa Upmaļa grāmata Lat-
vija – PSRS impērijas militarizētā ko-
lonija, kura tika svinīgi atvērta piekt-
dien, 9. oktobrī, piedaloties Latvijas 
Valsts prezidentam Egilam Levitam.

Inese Vaidere uzsver, ka lasītājam 
atklāsies jauni, līdz šim nepublicēti 
fakti, kā padomju vara mērķtiecīgi un 
metodiski izpostīja un militarizēja Lat-
vijas tautsaimniecību. Ilgonis Upmalis 
paspējis savākt un apkopot daļu infor-
mācijas, kamēr Krievijas arhīvi bija 
pieejami, bet pēc tam lielā steigā tie tika 
aizslepenoti. Šobrīd, aiz Kremļa sienām 
kārtējo reizi tiek pārrakstīta vēsture.

Grāmatā, izmantojot arhīvu un ci-
tus dokumentus, atklāta PSRS militāri 
rūpnieciskā kompleksa slepenā darbī-
ba Latvijā. Valsts ar vienu vadoni un 
partiju, un pastāvīgu apdraudēta cie-
tokšņa sajūtu. Tās galvenais lozungs 
bija Visu zemju proletārieši, savieno-
jieties!, bet tieši te izgatavoja ķīmis-
kos, bakterioloģiskos, bioloģiskos un 
psihotropos ieročus, lai nogalinātu 
proletāriešus citās valstīs.

Par Latvijas rūpniecības sabruku-
mu pēc neatkarības atgūšanas runā 
daudzi, it sevišķi Krievijā, uzsverot 

lielos ieguldījumus rūpnīcu atjaunoša-
nā un celtniecībā pēckara laikā. Taču 
par šīs rūpniecības būtību, par militāri 
rūpniecisko kompleksu un armijas pa-
sūtījumiem rūpnīcās gan netiek bilsts 
ne vārda. I. Upmalis ir bijis Krievijas 
Federācijas bruņoto spēku izvešanas 
kontroles biroja vadītājs, pats strādājis 
PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa 
sistēmā un pēc okupācijas armijas iz-
vešanas pievērsies tās izpētei.

Publikāciju ļoti atzinīgi vērtē vēs-
turnieks, Vidzemes Augstskolas rek-
tors Gatis Krūmiņš: „Iepazīstoties ar 
grāmatu, ikvienam kļūs skaidrs, kāpēc 
ar šīs okupācijas sekām jāturpina cī-
nīties vēl trīsdesmit gadus pēc tās bei-
gām.“

Ilgoņa Upmaļa grāmatu Inese Vai-
dere dāvinās visām Latvijas skolām, 
augstskolām un bibliotēkām. Grāmata 
izdota apgādā Jumava.

Inese Vaidere pastāvīgi strādā pie 
padomju okupācijas seku atmaskoša-
nas, savulaik atbalstījusi gan filmas 
Padomju stāsts uzņemšanu, gan starp-
tautisku konferenču organizēšanu, kā 
arī grāmatu izdošanu latviešu, krievu 
un angļu valodās.

Grāmata tapusi ar Eiropas Par-
lamenta lielākās politiskās frakcijas 

(ETP) atbalstu.
Ģirts Salmgriezis,

ETP grupas Latvijas preses un 
komunikācijas padomnieks

2020. gada 7. oktobrī

„Latvija – PSRS impērijas militarizētā kolonija“
Ar Vaideres atbalstu izdod grāmatu, kas atmasko padomju militārismu Latvijā

Grāmatas „Latvija – PSRS impērijas 
militarizētā kolonija“ vāks.

No kreisās: Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, prezidents Egils Levits, grāmatas autors Ilgonis Upmalis.
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Latviskās izglītības veicināšanas koope-
ratīvās sabiedrības (LIVKS) īpašums Dzin-
tari atrodas Adelaides dienvidos. Par ēkām un 
saimniecību rūpējās LIVKS jeb Dzintaru valde.

Par spīti Covida radītajiem sarežģīju-
miem, LIVKS valde pēdējā gadā ir turpinājusi 
veikt darbus, kas padara Dzintarus ērtākus un 
vieglāk izīrējamus. Galvenais mērķis, lai būtu 

ienākumi, kas atbalstītu latviskus pasākumus un veicinātu 
latvisko izglītību.

Paju īpašniekiem ir tiesības būt informētiem par valdes 
darbību un arī dalīties darbā. Šogad esam spiesti gadskār-
tējo pilnsapulci noturēt attālināti – virtuāli. Tā paredzēta 

2020. g. 7. novembrī, plkst. 14.00 pēc Melburnas 
laika. Tuvāku informāciju par pilnsapulces norisi 
LIVKS biedri saņems rakstiski vai arī elektroniski.

Valde saprot, ka dzīvē notiek pārmaiņas, un tā val-
dei pieejamā informācijā varētu būt nepilnīga. Laipni 
aicinu visus, kas varētu būt biedri, vai kam ģimenēs 
varētu būt Dzintaru pajas, to pārbaudīt un attiecīgi rīkoties. Ad-
rešu labojumus, paju pārrakstīšanu vai citu jautājumu noskaid-
rošanu var veikt rakstot: LIVKS („Dzintari“), PO Box 293, 
Goodwood, SA 5034 vai pa e-pastu: info@dzintari.com.au.

LIVKS valde pateicas visiem par atbalstu un uzticību.
Zinta Ozoliņa

Laikrakstam „Latvietis“

LIVKS („Dzintari“) kopsapulce notiks virtuāli
Valde pateicas visiem par atbalstu un uzticību
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23. septembrī ap-
ritēja 133 gadi, kopš 
platonieša, gleznotāja 
Ģederta Eliasa dzim-
šanas. Viņa jubilejas 
dienā Ģ. Eliasa Jelgavas 
vēstures un mākslas mu-
zejā jau otro reizi tika 

piešķirta Jelgavas pilsētas domes iedi-
binātā Ģederta Eliasa balva par lauku 
tēmas atspoguļojumu Latvijas gleznie-
cībā.

Kā mums visiem zināms, šis gads 
ir neparasts ar to, ka savu zīmogu uz-
likusi pandēmija. Tā atstājusi zināmas 
pēdas arīdzan uz šo balvu. Salīdzinot 
ar pirmo balvu, ko piešķīra pirms trim 
gadiem, šoreiz bija iesnieguši darbus 
nedaudz mazāk mākslinieku. Žūrija, 
kurā bez Jelgavas muzeja direktora 
vietnieces Marijas Kauperes, Jelga-
vas novada pārstāves Anitas Lieknas, 
šo rindu autora Māra Branča dar-
bojās arī Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja direktore Māra Lāce, Latvijas 
Mākslas akadēmijas profesors Alek-
sejs Naumovs un mākslas zinātniece 
Ingrīda Burāne, kā arī pirmās balvas 
ieguvējs Edvīns Kalnenieks, izvērtē-
ja 61 mākslinieka 95 darbus. No tiem 
izstādei akceptēja 44 autora 48 glez-
nas. Domāju, ka lielā mērā piedalīša-
nos dalībnieku skaitu ietekmēja tas, ka 
vairākkārt tika pārlikta darbu iesnieg-
šana – gribam to vai ne, bet Coro-
na-19 vīrusa izplatība iespaidoja dar-
bu radīšanu un atvešanu. Pieņemu, ka 
savu zīmogu uzspieda arīdzan tas, ka 
Jelgavā strikti ievēroja nolikumu, kas 
noteica tikai profesionālu mākslinieku 
piedalīšanos konkursā, un nepieļāva 
amatiermākslinieku darbu iesniegša-
nu, kā tas ir J. Pīgožņa balvas gadīju-
mā, kur pat amatieris (pirms gadsimta 
teiktu lajs) tiek nominēts prēmijai, tā 
degradējot šo nozīmīgo notikumu Lat-
vijas glezniecībā.

Kaut arī dalībnieku skaits ir sama-
zinājies izstādē, tomēr mākslas pro-
cesa tendences šis konkurss noteikti 
atklāj. Par to liecina tas, ka konkursā 

sevi pieteica dažāda vecuma autori, 
viņi dzīvo dažādos Latvijas reģionos, 
viņu darbi pārstāv visus glezniecības 
žanrus, to izteiksmes veids ir plašs – 
no reālistiska pasaules skatījuma līdz 
abstraktam. Gleznas radītas dažādās 
tehnikās, strādājot gan ar eļļas un 
akrila pigmentiem, gan ar pasteli un 
akvareli. Līga Skariņa savu Kad māls 
ir ainava darinājusi, izmantojot dau-
dzejādu toņu mālu un līmi un panākot 
ļoti iespaidīgu efektu.

Pirms ķeramies pie lauku tēmas 
analīzes, mums pašiem jāsaprot, ka 
šajos simts gados, kas aizritējuši, kopš 
Ģederts Eliass tik daudzpusīgi atai-
noja Latvijas lauku dzīvi, mūslaiku 
zemnieku dzīve un lauku apstrāde, 
arīdzan lauku darbi, cilvēki un noti-
kumi laukos ir ārkārtīgi mainījušies. 
Vairs ne katrā lauku sētā dzen lopus 
ganībās saimniece vai slaucējas, arī 
saimes ir nelielas, vairs nesvilina vai 
ļoti reti kauj cūkas. Tām dzīvību at-
ņem savādāk. Mainījusies arīdzan 
lauku apstrāde un līdz ar to – lauku 

ainava. Piemēram, siena gubiņu vietā 
tagad pļavas un labību pļauj traktors 
un tūlīt nopļauto saveļ ruļļos, kas pa-
liek uz lauka vai visu ziemu – līdz to 
izbaro lopiem. Arī cilvēku attiecības ir 
mainījušas – nav saimnieku un kalpu 
satiksmes, darba devēja un darba ņē-
mēju sakari ir savādāki.

Tiesa gan, izstādes darbos daudzas 
parādības Zemgalē, Vidzemē vai Kur-
zemē neatklājas tieši vai ļoti dziļi, taču 
mākslinieki jaunās iezīmes lauku dzī-
vē nevarēja ne apiet, ne ignorēt.

Bez šaubām, nevarēja apiet ret-
rospektīvu dzīves attēlojumu, netieši 
neuzsverot skumju pilnu mājienu, ka 
tā vairs nenotiek šodien, kā tas notika 
manā bērnībā. Visspilgtākā ir Edvīna 
Kalnenieka lielformāta kompozīci-
ja Žagaru vedēji (2020), kurā attēlota 
plaša figurāla Latvijas ainava, kas lielā 
mērā atgādina Pītera Breigeļa Vecākā 
sadzīviskos Holandes lauku dzīves 
tēlojumus. Tajā vecāki vīrieši nodar-

Māra Branča skatījums
Konkurss pēc pandēmijas „karstā“ laika

Skats no izstādes.
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Konkursa galvenās balvas ieguvēja Inga Jurova. „„Dindiņu“saimnieki. Alfrēds 
un Elfrīda“ (2020).
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bojas par žagaru sagatavošanu, ēkas 
atsauc atmiņā miera laika apbūvi, arī 
siena guba vēsta par senākiem lai-
kiem. Arī Ritma Zikmane-Lagzdiņa 
savu bērnību tēlo gleznā Piena malša-
na „Mesteros“ (2018). Tajā divas lau-
ku sievas ar separatoru maļ pienu, fonā 
sen mūrēta maizes krāsns un plīts, 
turpat karājas sīpolu kule. Zināmas 
retrospekcijas notis parādās Induļa 
Landaua un Ulda Rogas darbos, bet 
Laines Kainaizes kompozīcijā Ga-
tavošanās kāzām „Ceļarājos“ (2018), 
tēlojot nokautas cūkas tīrīšanu pirms 
sadalīšanas, jauniešu lustīgo danci, 
vecāku sieviešu uzsākto kāzu mielasta 
sagatavošanu pie galda dārza viducī. 
Glezna atsauc atmiņā mākslinieces 
mātes Birutas Baumanes kāzu glez-
nas.

Pagātnes atmiņās kavējas arīd-
zan jaunā gleznotāja Inga Jurova, 
kura konkursam iesniedza kompozī-
ciju „Dindiņu“saimnieki. Alfrēds un 
Elfrīda (2020). Mākslinieces dzimta 
cēlusies no Malienas pie Gulbenes. 
Viņas vecmāmiņa saņēmu Dindiņu 
mājas mantojumā. Viņas vīru pēc 
1940. gada Latvijas okupācijas paslu-
dināja par tautas nodevēju. Viņš tika 
apcietināts, bet sieva bija spiesta bēgt, 
lai izvairītos no Sibīrijas. Dzīve tika 
turpināta Rīgā.

Gleznas autore atradusi neparastā-
ku formu šim stāstam. Viņa tumšās 
krāsās uzgleznojusi vecvecāku jaunī-
bas dienu portretus, katru uz sava fi-
niera, ierāmējusi tos un piestiprinājusi 
uz cita finiera, uz kura uzgleznota ai-
nava. Līdz ar to divas gleznas iekom-
ponētas vienā. Nav te gaišu, priecīgu 

toņu, bet drīzāk 
smagu un padrū-
mu krāsu saliku-
mi. Nekā jau prie-
cīga nav bijis. Šāds 
izvērsums mūsu 
tautas traģiskajai 
tēmai, kā liekas, 
nav bijis, tādēļ 
vien šis darbs ir 
nozīmīgs ne tikai 
konkursa vēsturē, 
bet arī visas lat-
viešu glezniecības 
attīstībā, un tādēļ 
nav brīnums, ka 
žūrija vienbalsī-
gi Ingai Jurovai 
piešķīra Ģeder-
ta Eliasa balvu 
3000 eiro vērtībā 
un Nellijas Skujenieces piemiņas me-
daļu.

Lielākā daļa iesniegto darbu atai-
no Latvijas laukus un to ainavu. Gita 
Palma attēlojusi vilcienu lielā ātrumā 
drāžamies cauri zaļajai, saulainajai ai-
navai, kurā rāmi guļ govs un mierīgi 
gremo, neuztraucoties par lielo troks-
ni un straujo kustību līdzās. Savukārt 
Raitis Junkers liek skatītājam nomes-
ties guļus labības lauka malā un vērot 
notiekošo aiz dzeltenās kviešu vai 
rudzu druvas. Uldis Zuters attēlojis 
leknu labības lauku ceļamies pakalnā, 
bet tā laukumu sadala traktora slie-
des, kas palikušas pēc aplaistīšanas un 
mēslošanas. Tā parādās ļoti raksturīgs 
štrihs mūsdienu lauku ainavā. Savu-
kārt Ligita Caune izcentrējusi labības 
rulli (abi pēdējie mākslinieki saņēma 
Jelgavas novada simpātijas balvas) 
un žagatu uz tā, kādi tagad pēc pļau-
jas paliek tīrumos, netieši vēstot par 

dabas un cilvēku savstarpējām attie-
cībām. Līdzīgi skati paveras arīdzan 
Diānas Īves darbā Siena ruļļi (2017).

Ģederta Eliasa fondu piesaistīja 
Katrīnas Vīnertes figurālā kompozī-
cija ar diviem puišeļiem, kuri kāpnēs 
rāpjas pēc ķiršiem (Ķiršos 2020), iene-
sot ekspozīcijā jautrāku akcentu. Tur-
pretim Dagnijas Čerevičņikas darbā 
Pilsētniece laukos (2020) atklājas vie-
nas daļas mūsdienu jaunatnes attiek-
sme pret laukiem.

Neizpaliek arī klusās dabas, kas 
ataino no zemes gūtos labumus. Seviš-
ķi jāizceļ Olitas Gulbes-Ģērmanes 
Klusā daba, kurā ārkārtīgi jūtīgos pus-
toņos uzgleznotas olas un čaumalas.

Nu jau II Ģederta Eliasa balva par 
lauku tēmu Latvijas glezniecībā pieder 
pagātnei. Pēc trim gadiem sekos nāko-
šais konkurss.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Edvīns Kalnenieks. „Žagaru vedēji“. (2020).
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Līga Skariņa. „Kad māls ir ainava“.
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Olita GulbeĢērmane. „Klusā daba“.
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tapušie darbi, turklāt sarīkojuma kon-
tekstā Māmuļas Baltajā zālē tika atklā-
ta Mazirbes draugu kopas līvu māks-
linieka Andreja Šulca (1910–2006) 
gleznu izstāde.

Atbalstīja: Rīgas domes Izglītī-

bas, kultūras un sporta departaments, 
SIA Metsa Forest Latvia (Latvi-
ja – Somija).

Somugru dienas turpinājās arī 
svētdien (4. oktobrī) Salacgrīvas no-
vada Liepupes pagasta Birzgaiļos sa-
darbībā ar biedrību Metsepoles Līvu 
kultūras centrs (priekšsēdētājs Jānis 
Atis Krūmiņš) un zemnieku saimnie-

cības Vīganti atbalstu. Šeit sarīkoju-
mā piedalījās vīru kopa Vilki, kapela 
Ieviņa un dalībnieki no Rīgas – lībie-
šu dziesmu ansambļa Līvlist un RLB 
Folk loras komisijas.

Oksana Svikle
Rīgas Latviešu biedrības

Publicitātes un reklāmas projektu 
vadītāja

Izskanējušas „Somugru dienas ...“
Turpinājums no 6. lpp.
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„Valoda un roze, ta-
jās abās ir kāda patie-
sība, ko nevar uzzināt, 
jo par to nav iespējams 
pajautāt.“ Tas lasāms 
Ingas Ābeles nule iz-
nākušajā stāstu krājumā 

Balta kleita. Un tieši šajā laikā, kad 
rakstniece finiša taisnē strādā pie lie-
la un atbildīga darba, viņai tomēr no 
rakstāmgalda jāatraujas, jo novadnie-
kiem apsolīta saruna. Tā iecerēta un 
arī notiek Turaidas muzejrezervāta 
Klaušinieku mājā. „Dialogu vadīs lite-
ratūras zinātnieks Viesturs Vecgrāvis, 
arīdzan Siguldai piederīgs. Sarunas 
temats „Teksts kā telpa. No Pērsieša 
līdz Aspazijai.“ Saruna būs par to, vai 
un kā telpa ietekmē rakstnieku, kā tas 
ir bijis 19. gadsimtā, un kā Inga Ābele 
kā rakstniece jūtas šodien, rakstot ro-
mānu par Aspaziju“ – klausītāji infor-
mēti jau ielūgumā.

3. oktobris Siguldā ir svecīšu jeb 
piemiņas vakars... Dažs Ābeles talan-
ta cienītājs, savu mīļo tuvinieku kapu 
kopiņas Gleznotāju kalnā apkopdams, 
domās jau bija Turaidā, ka tik šo īpašo 
tikšanos nenokavētu. Tradicionāli, kad 
rudens sāk apgleznot Latviju, satik-
smes biezums Gaujas senlejā pārspēj 
Rīgas bulvārus. Ingas Ābeles ģimene 
dzīvo pietiekamā attālumā no Siguldas 
novada centra kņadas – Allažos, un šī 
vieta, acīm redzami, viņas daiļradei ir 
ļoti svētīga. Savos gados rakstniece, 
dramaturģe un filmu scenāriju auto-
re paspējusi izdarīt ļoti daudz, viņas 
darbi tulkoti franču, dāņu, lietuviešu, 
zviedru, slovēņu, čehu, angļu un vācu 
valodā.

„Sākot lasīt tekstu, cilvēks ieiet 
zonā, kur pats atbildīgs par sevi. (..) 
Grāmata iesūcas asinīs, lēni kā ēdiens 
vai inde, un, lai pārvērtības nebūtu 
sāpīgas, prāts izdala īpašu labsajūtas 
vielu, līdzīgu morfijam.“ Šo un vēl ci-
tas Ingas Ābeles atziņas SMS formātā 
esmu pārsūtījusi draugiem – grāmat-

niekiem. Kad ieminos, ka no viņas 
darbiem varētu izrakstīt veselu atziņu 
krājumu, – rakstniecei pasmaida gaišu 
smaidu: nekad vēl neesot par saviem 
darbiem domājusi šādā aspektā.

Bet gandrīz viss, kas 3. oktobrī 
notiek Klaušinieku mājā, ir domug-
raudu birums. Cenšos dzirdēto veikli 
pierakstīt, bet drīz vien atskārstu, ka 
arī audioierakstā nebūtu iespējams 
iemūžināt to gaisotni, ko ap sevi spēj 
radīt it kā nebūt ne ar oratora dāva-
nām apveltītā rakstniece. Viņa kā sa-
runu un pārdomu biedrus piesaista 
gan muzeja ekspozīcijas fotogrāfijas, 
gan līdzi paņemto grāmatu ķīpu, gan 
Aspazijas dzejas un atbildes uz lite-
ratūrzinātnieka jautājumiem. Viss, ko 
rakstniece šeit pasaka skaļi, ir pamats 
jauniem jautājumiem – tiem, ko lasošs 
cilvēks nevar sev neuzdot. (Man Ingu 
Ābeli gribas pielīdzināt baltai ūdens-
rozei – klusējot pumpurā paslīdošai 
zem lapām, bet, kad viņa atveras saru-
nai, apžilbina ar vienkāršību un domu 
dziļumu.)

„Es nebaidos teikt, ka nepazīstu 
pasauli, pareizāk sakot, nepazīstu to 
pasauli, kas dzimst neprāta un prāta 
attiecībās un ko saucam par dzīvi,“ tā 
Inga Ābele (un/vai viņas literārā varo-
ne) atzīstās stāstu krājumā Kamenes 
un skudras. Laikam jau tas ir rakst-
nieces galvenais suģestijas spēks – 
atziņas nepasniegt kā pravietiskas un 
absolūtas. Neesmu literatūras kritiķe, 
tikai lasītāja, bet tieši tāpēc nevaru ne-
sajust, cik atkailinātiem nervu galiem 
Inga Ābele tver pasauli, to telpu un lai-
ku, kuru ikviens gribam apdzīvot un 
piepildīt.

Viesturs Vecgrāvis, kurš par Pēr-
sieti veicis nopietnu pētījumu, iezīmē 
faktu – Turaidas skrīveris bijis rakst-
nieks-autodidakts. Inga Ābele uzdod 
pretjautājumu: kas tad ir rakstnieks-au-
todidakts un rakstnieks-ne-autodi-
dakts? Zinātnieks atbild, ka rakstnieks 
autodidakts ir rakstnieks bez literārās 

vides. Jo rakstnieku skolas kā tādas, 
izņemot pašu dzīvi, nav. Toties Pēr-
sietis bijis lielisks novērotājs, pirmais 
mazo cilvēku aizstāvis latviešu litera-
tūrā. Arī Ābeli viņš redzot kā šodienas 
mazo cilvēku portretētāju.

Bet Inga Ābele izsaka domu, ka tos 
lielos rada mazie, arī mēs – klātesošie. 
Rakstniece ir iecerējusi, ja pareizi sa-
protu, grāmatā Aspazijas dzīvi parādīt 
ne kā biogrāfiju, bet kā tīru daiļradi – 
dzeju kā ledus kristālus atlaidinot un 
tad atkal sasaldējot. Ar tiem pašiem 
Aspazijas vārdiem. Rakstniece stāsta 
par to, cik svarīga dzejnieces un viņas 
pašas pasaules uztverē ir klātesošā ai-
nava, par kopā ar meitiņu pieredzēto 
Lugāno, kur vēsturisko namu vairs 
nav, bet Ainava, dzejoļu iedvesmotāja, 
palikusi...

Ainavas skaistums – tas noteik-
ti nav īstais apzīmējums. Atkal jācitē 
Ābeles rakstītais: „Vārdu izvēle ir tik 
smalka lieta, ka to gandrīz nav iespē-
jams paskaidrot. Mēs vienkārši kaut 
kad esam vienojušies par vārdiem, kas 
nes aptuveni vienādu jēdzienisku slo-
dzi.“ Ainava. Mani apbur šis vārds bez 
sinonīmiem: pēkšņi acu priekšā redzu 
nevis Šveici, bet miglas lietū tītu Lat-
vijas miežu lauku ar šīs vasaru pēdējo 
rudzupuķi, kas mani iedrošina – viss 
nav zaudēts! Rakstniece uzdāvināju-
si impulsu – trauslo ceļazīmi – uz to, 
kas man jau piederējis, bet vēl jānofor-
mulē. Ne velti literatūrkritiķis Guntis 
Berelis atkārtoti akcentējis atziņu: 
„Ingai Ābelei piemīt reti sastopamais 
talants neliela apjoma tekstā izstāstīt 
vairāk, nekā tajā ir izlasāms.“

Inga Ābele Turaidas kalna namā 
skaļi lasa Aspazijas dzejoļus, nespēda-
ma un negribēdama slēpt par tiem savu 
sajūsmu. Iztēlojos, kā grāmatā viņa tos 

Inga Ābele, Aspazija un rakstītā vārda trauslā maģija
Saruna ar rakstnieci

Grāmata „Balta kleita“.
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Inga Ābele un Viesturs Vecgrāvis sarīkojuma laikā.
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radīs no jauna, lai ne vienam vien lasī-
tājam atvērtu Raiņa dzīvesbiedres dze-
jas pasauli, kura laika gaitā mirdzumu 
zaudējusi vairākkārt (revolucionāriem 
vajadzēja cīņā saucēju, Raiņa pielū-
dzējiem – dievinātāju, brīvās un ne-
brīvās Latvijas vadoņiem – atzinību). 
Inga Ābele, klausītāju priekšā apdomī-
gus solīšus sperot, jo nevarot padomāt 
bez kustības, ieminas: „Aspazija gāja 
uz Spīdolu, beidza kā Laimdota.“ Un 
atkal un atkal tiek pieminētas sīkas 
puķītes, Aspazijas aprakstītās un tās, 
kurām skatu pievērš pašas mazā meiti-
ņa. (Zinu, ka Ingas dārzā iesakņojušās 
un zied pat retu šķirņu zilās rozes. Ti-
kai tāds cilvēks, kuram pirksti rožu sa-
durstīti, spēj secināt: „Rozes ir stāsts 
par mums pašiem.“)

Latvijas literatūras telpa nav tik 
nepārredzama, lai cilvēks cilvēku 
nepamanītu. Ar Ingu līdz šim esmu 
sasveicinājusies tikai pa gabalu. Bet 
šī diena, 3. oktobris Turaidas kalnā, 
mani un ne tikai mani viņas personī-
bai kādu soli pietuvinājis. Ar nepacie-
tību gaidīsim jauno grāmatu, jāizlasa 
arī neizlasītās. Lai atkal var izrakstīt 

pārdomu vērtus ci-
tātus. To darot, aiz 
drukas rindām no-
teikti redzēšu arī 
Autores smaidu. 
Smaids, kā teicis 
viens gudrs cil-
vēks, esot tuvākais 
attālums starp cil-
vēkiem. Šajā vasa-
rā smaida attālumā 
bija lemts satikt arī 
Zigmundu Sku-
jiņu, mūsu litera-
tūras klasiķi, kurš 
pirmais laika gaitā 
Aspazijas tēlam, 
nonivelētajam līdz 
plakanam šablo-
nam, iezīmēja vēnas un artērijas, sa-
rakstot gandrīz skandalozo noveli Sā-
tana eņģelis (1996).

Ko par to visu saka Aspazija, 
jautāju viņai, uz labu laimi atšķirot 
1986. g. iznākušo kopoto rakstu 2. sē-
jumu.

Kas tuvāk mūžībai – vai vārdi,
Tas dvēsles balzams, kas no lūpām pil?
Ko pētnieks pauž, ko izdzied bardi?
Kur beidzas vārds, tur sākas
Tā siltā dvesma, kas bez elpas dveš, –

Par vārdiem jūtas bagātākas.
Pat jūtas ne, tik ieviļņojums,
Tā vizma, kas uz nervu stīgām trīs
Kā lielās saules izstarojums.
Bet saule vēl aiz saulēm balo,
Tik augšup, lejup viļņo kustība,
Un viļņi būtes krastus skalo.
Nekas nav tuvāk siets, ne šķirts,
Viss vienas liesmu jūras izverdums:
Vai miesa, kristāls, puķe, sirds.

Anita Mellupe
speciāli laikrakstam „Latvietis“

Inga Ābele, Aspazija un...
Turpinājums no 10. lpp.

Inga Ābele.
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Savienība ekonomiski bija vāja un 
nevarēja turēt līdzi rietumu pasau-
lei, Amerikai, un bija uzstādījusi par 
mērķi to sasniegt un apsteigt, tā lielu 
daļu no savas jaudas veltīja tieši mi-
litārajai jomai. Militārajai jomai gan 
tieši Bruņotajos spēkos, armijā, gan 
arī netieši – militarizētajā ekonomi-
kā un citās jomās, kas bija pakļau-
tas militārajām vajadzībām. Tādēļ, 
ja saskaitīja iekšzemes kopproduktā 
visu to, kas bija izdots militārajām 
vajadzībām, procentuāli tas bija ne-
salīdzināmi augstāks rādītājs nekā 
attīstītajās rietumu valstīs.

Latvija tajā laikā kā okupēta Pa-
domju Savienības sastāvdaļa bija īpa-
ši militarizēta – gan tādēļ, ka šeit bija 
daudz padomju militārpersonu, nepro-
porcionāli daudz salīdzinājumā ar ie-
dzīvotāju skaitu, un ņemot vērā arī to, 
ka tā bija Padomju Savienības rietumu 
daļa un tāpēc apdraudēta, gan arī tā-
dēļ, ka šeit bija piesaistīti cilvēkresur-
si, kas tika iesaistīti padomju militari-
zētajā rūpniecībā.

Upmaļa kungam ir neizdzēšami 
nopelni mūsu valstī, jo Ilgonis Up-
malis 90. gados no Latvijas valsts 
puses bija atbildīgā amatpersona par 
padomju okupācijas armijas izveša-
nu. Okupācija tā pilnīgi beidzās ar 
1994. gada 31. augustu, kad pēdējais 
padomju karavīrs pameta Latvijas 
teritoriju, un tad vēl pēc viena gada 
1995. gadā, kad tika slēgta Skrunda. 
Šie nopelni Upmaļa kungam mūsu 
vēstures kontekstā ir jāatceras vien-

mēr. Pēc tam Upmaļa kungs ir pie-
vērsies šī vēstures posma izpētei, ļoti 
nopietnai izpētei ar augstiem zināt-
niskiem standartiem, izpētot gan ar-
hīvus ne tikai Latvijā, bet, kā Vaide-
res kundze teica, arī Krievijā, gan arī 
citā veidā uzzinot visu nepieciešamo 
informāciju un saliekot kopā šajā pē-
tījumā.

Šo pētījumu es ieteiktu visiem iz-
lasīt no pirmās līdz pēdējai lappusei, 
lai iegūtu kopēju priekšstatu, jo tas ir 
vienīgais šāda veida pētījums, kas ir 
ar augstiem zinātniskiem standartiem, 
ļoti labā valodā lasāms, ilustrēts, ar 
norādēm uz dokumentiem, kas sniedz 
visaptverošu priekšstatu par militāri 
rūpniecisko kompleksu un par padom-
ju okupācijas spēkiem Latvijā.

Šīs grāmatas nosaukumā ir jē-
dziens koloniāls. Līdz šim mēs īsti 
neesam pievērsuši uzmanību šim as-
pektam, bet rietumu zinātnē pēdējos 
20, 30 gados postkoloniālisma studijas 
ir viens virziens vai pieeja vēstures iz-
pētei. Proti, tā pēta koloniālisma laiku, 
gan tā laika ietekmi uz mūsdienām, 
tāpēc nosaukums ir postkoloniālis-
ma studijas. Parasti postkoloniālisma 
jēdzienu attiecināja uz rietumvalstu 
kolonijām aizjūrās, pirms 1917. gada 
arī bija normāli runāt, piemēram, par 
Krievijas kolonijām Turkestānā. Šis jē-
dziens pēdējā laikā politiskās vēstures 
pētniecībā ir paplašināts, un tas ir inte-
resants aspekts, kā mēs varam raudzī-
ties uz mūsu vēsturi postkoloniālisma 
aspektā.

Šeit varētu mest tādu cilpu uz Eiro-
pas Parlamentu un Eiropas Parlamenta 
deputāti Inesi Vaideres kundzi, kura ir 

sagādājusi Eiropas Parlamenta līdzek-
ļus šai grāmatai, jo Eiropas Parlaments 
ir tā starptautiskā institūcija, kas pir-
mo un gandrīz vienīgo reizi ārpus 
Latvijas minēja Baltijas valstu okupā-
ciju koloniālisma aspektā – 1983. gada 
Eiropas Parlamenta rezolūcijā par si-
tuāciju Baltijas valstīs, tajā brīdī, kad 
koloniālisms vēl bija aktuāls šajās te-
ritorijās.

Es vēlreiz gribētu pateikties Up-
maļa kungam par viņa darbību, par 
šo noslēdzošo rezultātu, šo grāmatu, 
kam ir liela nozīme Latvijas vēstures 
apzināšanā no dokumentālā un no 
vērtējuma viedokļa. Lai mēs varētu 
labāk izvērtēt mūsu pašreizējo situā-
ciju, mums ir labāk jāzina mūsu vēs-
ture.

Es vēlreiz arī pateicos Vaideres 
kundzei par piedalīšanos grāmatas iz-
došanā. Tāpat mums ir arī Okupācijas 
nodarīto zaudējumu izpētes komisija, 
kas ir atjaunojusi savu darbību ar ļoti 
ierobežotiem līdzekļiem pie Ministru 
kabineta. Ir ārkārtīgi svarīgi šo darbu 
arī turpināt gan no zaudējumu aspek-
ta (un 2012. gadā jau tika izdots krā-
jums ar šo zaudējumu apjomu), gan arī 
nodarbojoties ar padomju okupācijas 
režīma pētniecību kopumā. Priekšā ir 
daudz darba, jo šis periods ir diezgan 
maz pētīts un apzināts, un tas nav ti-
kai vēsturniekam interesants, bet arī 
ārkārtīgi svarīgs katram pilsonim, lai 
apzinātos to, kur mēs esam, no ku-
rienes nākam, kurp mums būtu jāiet. 
Vēlreiz paldies un lai šī grāmata labi 
lasās!

Valsts prezidents Egils Levits
9.10.2020.

Nozīmīgs notikums vēstures...
Turpinājums no 1. lpp.
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Rakstu krājuma kultūrai un brīvai 
domai numurs JG 302 ir nonācis abo-
nentu rokās visā pasaulē, kā arī dau-
dzās bibliotēkās Latvijā. To var atrast 
un par nominālu cenu nopirkt Jāņa 
Rozes un Zvaigznes ABC grāmatvei-
kalos, apgāda Zinātne veikalā, galerijā 
Istaba un Latvijas Okupācijas muzejā.

Vāka dizaina pamatā ir mākslas 
redaktores, Amerikas Latviešu Māks-
linieku apvienības prezidentes Lindas 
Treijas akvarelis Gaiļu cīņas.

Literatūras daļu ievada Vizmas 
Belševicas (1931-2005) līdz šim nepub-
licēta jaunības mīlas lirika Tumši zvani 
šodien krūtīs. To no dzejnieces arhī-
viem atlasījis viņas dēls dzejnieks Jānis 
Elsbergs. Viņš dalās arī ar saviem paša 
visjaunākajiem dzejoļiem zem virs-
raksta Bez variantiem. Dzejoļu izlases 
ir arī no dzejniekiem Anna Rancāne, 
Ruta Štelmahere un Laris Krēsliņš. 
Prozas māksla ir no rakstniekiem Inga 
Gaile, Inga Ābele, Haralds Matulis, 
Sergeijs Moreino, Lāsma Gaitniece, 
Sandra Vensko un Reinis Vējiņš.

Doktorante Latvijas Universitātes 
Filoloģijas un mākslas zinātnes fakul-
tātē Agnija Lesničenoka raksta par 
Latvijas mākslas akadēmijas studentu 
korporāciju Dzintarzeme un tās ietek-
mi trimdas latviešu mākslā.

Mākslas zinātniece Baiba Mag-
dalena Eglīte apraksta Rolanda Ka-
ņepa (1925-2011) personālizstādi Pa-
saules latviešu mākslas centrā Cēsīs. 

Četras gleznu fotogrāfijas atver ieska-
tu šai izstādē.

Par to, kādā veidā Baltijas valstu 
dziesmotā revolūcija 1979-1991 pret 
PSRS izpaudās latviešu trimdas sa-
biedrībā raksta daudzu toreizējo kul-
tūras sakaru organizētājs Kanādas lat-
vietis Guntis Liepiņš.

Komponiste/pedagoģe Dace Ape-
rāne piedāvā tīmeklī atrodamus latvie-
šu komponistu mūzikas ierakstus klau-
sīšanai „nevien kādā pelēkā rudens 
dienā, bet arī saulainā un krāšņu lapu 
rotātā rītā vai dziļā rudens vakarā.“

Grāmatu apskatu nodaļā piecas re-
cenzijas: Kristīne Ilziņa par Andra 
Zeibota romānu Krauklis; Bārbala Sim-
sone par Jāņa Zelčāna zinātnisko fantas-
tiku Visi dati dodas uz debesīm; Silvija 
Ģibiete par Daigas Mazvērsītes Meln-
baltās dziesmas no Alfrēda Vintera līdz 
Zigfrīdam Račiņam; Lāsma Gaitniece 
par latviešu valodā tulkoto lietuvieša 
vēsturnieka Sauļus Grībkauska (Saulius 
Grybkauskas) Padomju „ģenerālguber-
natori“, „Komunistiskās partijas otrie 
sekretāri savienotajās republikās; un 
Lāsma Gaitniece par Tālivalda Margēvi-
ča dokumentāli vēsturisko romānu Zir-
gu gaļas pārdevējs. Tijas Kārkles pie-
rakstītajā sarunā ar Laimu Medni (nom 
de plume Raven Howell) iepazīstamies 
ar dzejnieka Modra Medņa (1930-2020) 
meitu, bērnu grāmatu autori angļu valo-
dā. JG redakcijas locekle Lilita Zaļkal-
ne veltī atvada vārdus dzejniekam Jurim 

Kronbergam (1946-2020), un uzskaita 
viņa mūža pienesumus latviešu kultūrai.

Nodaļā Dažos Vārdos ir kopš JG va-
saras numura tapušo grāmatu, mākslas 
izrāžu un citu ievērojamu kultūras noti-
kumu un apbalvojumu īsi apraksti.

Par abonēšanas kārtību rakstiet e-vēs-
tuli juris.zagarins@gmail.com vai uz-
meklējiet mājas lapu https://jaunagaita.
net/, kur varat arī ieskatīties Jaunās Gai-
tas arhīvā no 1955. gada līdz pat šodienai.

Juris Žagariņš

„Jaunās Gaitas“ rudens numurs Nr.302
Rakstu krājums kultūrai un brīvai domai

Žurnāla „Jaunā Gaita“ Nr. 302 vāks.

selības datiem Latvija ir starp valstīm, 
kurai raksturīgi lokāli uzliesmojumi, 
atšķirībā, piemēram, no Lietuvas, kur 
ir vispārēja Covid-19 izplatība sabiedrī-
bā. Tiesa, arī veikto testu skaits Latvijā 
ir bijis arī mazāks. Lietuvā un Igaunijā 
testi veikti par 70% vairāk nekā Latvijā.

Austrumu slimnīcas References 
laboratorijas galvenais speciālists Ser-
gejs Ņikišins atzīst, ka tas saistīts ar 
laboratoriju kapacitāti. Tieši tādēļ sie-
kalu testi, kurus sāka lietos šajā nedēļā, 
tiek uzlūkoti ar lielām cerībām, jo pra-
sa mazāk cilvēkresursu. Līdzīgi drīz 
varētu plašāk pielietot jaunus – anti-
gēnu testus, kuru rezultāts nolasāms 
15 minūšu laikā. Taču tie derētu tikai 
pacientiem ar simptomiem un nebūtu 
plaši pielietojami, jo negatīvs rezultāts 
antigēnu testiem ne vienmēr ir patiess.

Speciālisti gan spriež, ka jebkurā 
gadījumā, arī testēšanas kapacitātes 
trūkuma dēļ slēpto gadījumu nevarē-
tu būt daudz. Kopš augusta sākuma 
asinsdonoriem pārbauda arī antivielas 
uz Covid-19. Un kopumā no 7324 dono-
riem antivielas bijušas 28. Tādu, kuriem 
pirms tam nebija apstiprināta saslimšana 

ar Covid 19, no tiem bija 16. Tie ir 0,2%. 
Nav arī daudz gadījumu, kad Covid-19 
atklāj pacientiem ar citām saslimšanām, 
kuriem drošības dēļ tests veikts ārstnie-
cības iestādē. Daugavpilī, kur bija pē-
dējais lielākais uzliesmojums, aizvadīto 
divu mēnešu laikā slimnīcā tādu bija trīs.

To, ka vīruss ticis salīdzinoši labi 
kontrolēts secina arī zinātnieki, kas vī-
rusa izplatību analizē pēc tā ģenētiskā 
koda. Kopumā tā atklātas 250 mutāci-
jas. „Tā labā ziņa ir tāda, ka kopš jūlija 
mēs neatrodam tādu vīrusu, kas šeit ir 
bijis pirms tam. Tas nozīmē, ka pasā-
kumi, kurus Latvija veica ierobežojot 
slimības izplatību, bija ļoti veiksmīgi,” 
stāsta Latvijas Biomedicīnas un studiju 
centra direktors Jānis Kloviņš, norā-
dot, ka visi varianti, kas tagad ir Latvijā, 
ir ienākuši no citurienes. Viņš skaidro, 
ka vīrusam vajag jaunu saimnieku. Bet, 
ja šādu saimnieku neatrod, vīrusa dzīve 
apstājas. Pagaidām gan neko daudz vai-
rāk nevar pateikt par vīrusa dabu, pie-
mēram, vai tas kļuvis vājāks vai nāvē-
jošāks. Taču izskatās, ka tas ir lipīgāks.

„Viena no mutācijām, kas tagad 
pasaulē dominē, kas bija atrasta jau 
aprīļa sākumā un ir arī 95 gadījumos 
Latvijas vīrusa variantu, visticamākais 
padara šo vīrusu vieglāk pārnesamu no 

viena cilvēka uz otru. (..) Tas ir tas, pret 
ko grūti cīnīties, jo tas ir tas, ka vīruss 
pats sevi uzlabo,“ skaidro J. Kloviņš. 
Pāragri gan spriest, vai būs izplatīta 
atkārtota inficēšanās. Pasaulē šādi ga-
dījumi jau fiksēti, taču salīdzinoši maz, 
lai izdarītu plašus secinājumus.

J. Perevoščikovs norāda, ka jau tagad 
ir skaidrs, ka trīs mēnešus pēc izslimoša-
nas antivielu daudzums asinīs samazinās.

Tas viss liek domāt, ka ar vīrusa klāt-
būtni vēl ilgi nāksies sadzīvot. Apzinoties 
resursu, jo īpaši cilvēkresursu trūkumu, 
Veselības ministrija esot apzināsi ārst-
niecības personas, kam ir sertifikāts, bet, 
kas šobrīd nestrādā. „Esam arī domājuši 
par iespēju piesaisti medicīnas skolu stu-
dentus un pēdējā kursa studentus univer-
sitātēs, bet tas, ka cilvēkresursu trūkums 
mums ir, to mēs noliegt nevaram,“ norāda 
Veselības ministrijas Ārstniecības kvali-
tātes nodaļas vadītāja Sanita Janka.

Arī ģimenes ārstiem jārēķinās ar 
vairāk darba, jo lielākā daļa saslimušo 
ārstēsies mājās. Ministrija jau plānojot 
papildu dežūrārstu vietas, ja šāda va-
jadzība būs. Valdībā arī iesniegts ziņo-
jums par veselības nozares kapacitātes 
stiprināšanu Covid-19 apstākļos, kas pa-
redz arī finanšu līdzekļu pieprasījumus.

LTV raidījums de facto

Vai Latvijā ir slēptā Covid-19 ...,
Turpinājums no 1. lpp.
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Ar Uģa Prauliņa jaundarba pir-
matskaņojumu piektdien, 16. oktobrī, 
plkst. 19.00 Rīgas Latviešu biedrības 
nama Baltajā zālē startēs jauns, starp-
tautisks projekts STĪGAS. BALSIS. 
ELEKTROAKUSTIKA, kurā turpmā-
kajos gados Latvijā, Polijā un Skan-
dināvijas valstīs plānots popularizēt 
Baltijas skaņražu jaunāko mūziku. 
Projekts tiks realizēts, sadarbojoties 
diviem sastāva ziņā unikāliem ko-
lektīviem – vokālajai grupai PUTNI 
un poļu elektrisko stīgu instrumentu 
kvartetam NEOQUARTET, kas šim 
izpildītāju sastāvam radītos baltie-
šu komponistu jaundarbus prezentēs 
laikmetīgās mūzikas festivālos Eiropā.

STĪGAS. BALSIS. ELEKTRO-
AKUSTIKA būs apjomīgs elektro-
akustiskās mūzikas projekts balsīm, 
elektriskajiem stīgu instrumentiem, 
video un dzīvajai elektronikai. Projek-
ta idejas autors ir Gdaņskas festivāla 
NeoArte Synthesizer of Arts Festival 
direktors, elektrisko stīgu instrumen-
tu grupas NeoQuartet mūziķis Pāvels 
Kapica (Pawel Kapica), kurš, novērtē-
jot vokālās grupas Putni uzkrāto piere-
dzi jaunās mūzikas atskaņošanā un tās 
profesionālo izpildījuma kvalitāti, sa-
skatījis neparastu platformu, kurā abu 
kolektīvu unikālajam skanējumam sa-
balsoties jaunā rakursā.

Neo Quartet un Putnu sadarbībā 
no 2020. līdz 2022. gadam plānots 
iestudēt un atskaņot Baltijas reģio-
na valstu – latviešu, lietuviešu, poļu, 
zviedru, igauņu – autoru jaunākos 
darbus. Projekta ietvaros Baltijas re-
ģiona komponisti ir aicināti komponēt 
jaundarbus šim izpildītāju sastāvam, 
kas tiks prezentēti vairākos laikmetī-
gās mūzikas festivālos Eiropā.

2021. gada rudenī jau ieplānoti 
jaundarbu pirmatskaņojumi Gdaņs-
kā, Krakovā un Varšavā. Turpmākā 
abu grupu sadarbība 
saistās ar paplašinātu 
programmas prezen-
tāciju Skandināvijas 
valstīs, popularizējot 
vienlaikus latviešu 
un baltiešu jaunāko 
mūziku un arī Rīgas 
profesionālo mūziķu 
sniegumu.

Pirmā abu kolek-
tīvu satikšanās no-
tiks koncertā piekt-
dien, 16. oktobrī, 
plkst. 19.00 Rīgas 
Latviešu biedrības 
nama Baltajā zālē. 
Koncerts vienlai-
kus notiks digitālā 
formātā un dzīvajā 
izpildījumā. Drošī-
bas ierobežojumu dēļ 
poļu mūziķi koncertā 

piedalīsies attālināti, uzrunājot klausī-
tājus un muzicējot caur videoierakstu, 
savukārt vokālā grupa Putni un kom-
ponists Uģis Prauliņš uzstāsies klātie-
nē.

Koncertā pasaules pirmatskaņoju-
mu piedzīvos Uģa Prauliņa Hip hop 
variācijas, kurā izmantots folkloras 
materiāls latviešu teicamo dziesmu 
garā, kas saskaņots un interaktīvi sa-
vienots ar šim skaņdarbam ļoti svarīgo 
ritmisko pamatu – stīgu kvarteta ritma 
funkcijām, kuras ir detalizēti pielie-
totas laikmeta mūzikas, īpaši hipho-
pa, tradīcijās un to iespaidā. Blakus 
Uģa Prauliņa jaundarbam koncertā 
skanēs arī Staņislava Judina improvi-
zācijas kontrabasam un elektronikai, 
poļu komponista Aleksandra Kosjova 
(Aleksander Kosciow) 10. stīgu kvar-
tets, NeoQartet mūziķu radītais oriģi-
nāldarbs elektriskajiem instrumentiem 
Gotan Loop, Trance Mission, kā arī 
Pētera Vaska darbs The Fruit of Silen-
ce stīgu kvartetam, Ievas Alenčikas 
savulaik ansamblim Luar rakstītais 
Moonlight un citi darbi, pilnībā atklā-
jot Neo Quartet arsenālā pieejamās 
elektronikas iespējas un Putnu balsu 
izcilo skanējumu.

Vokālā grupa PUTNI dibināta 
1993. gadā. To veido astoņas dziedā-
tājas, kuras savu meistarību guvušas, 
dziedot Latvijas profesionālajos koros 
un vokālajās grupās (Valsts Akadē-
miskais koris Latvija, Latvijas Radio 
koris, kamerkoris Ave Sol, Rīgas vokā-
lā grupa, Marana u. c.), kā arī uzstājo-
ties kā solistes un diriģentes dažādos 
muzikālos projektos. Putni sadarboju-
šies gandrīz ar visiem komponistiem 
Latvijā, grupas kontā ir vairāk par 120 
pasaules pirmatskaņojumu. Ansambļa 
koncerti saņēmuši augstu novērtējumu 
Latvijā, Eiropā, Austrālijā, Japānā un 
ASV tā skaistā skanējuma un neparas-

to, oriģinālo koncertprogrammu dēļ. 
Grupa ieguvusi godalgotas vietas, tai 
skaitā Grand Prix septiņos starptautis-
kos konkursos.

NEOQUARTET ir viens no Ei-
ropas aktīvākajiem jaunās mūzikas 
izpildītāju kolektīviem. Muzikāli vir-
tuozie un tehniski meistarīgie mūziķi 
ir īpaši specializējušies laikmetīgās 
mūzikas atskaņošanā. Kvarteta dar-
bības virzītājspēks ir eksperimentāls 
un radošs gars, profesionalitāte, inte-
rese par tehnoloģijām. Kvartets gan 
savā klasiskajā veidolā (akustiskais 
stīgu kvartets), gan ar 2012. gadā 
aizsākto elektronisko instrumentu 
projektu atskaņojis neskaitāmus kon-
certus ievērojamos Eiropas, Ķīnas, 
Dienvidkorejas, Japānas un ASV 
(koncerts slavenajā koncertzālē Car-
negie Hall) festivālos un koncertzālēs. 
Kopš 2017. gada NeoQuartet uzstājas 
ar elektriskiem stīgu instrumentiem, 
sintezatoriem un looper tehnikām. 
Kvarteta elektroniskais formāts nodē-
vēts par Neo Electric Quartet, un tas ir 
pasaulē unikāls kolektīvs – vienīgais 
elektriskais stīgu kvartets, kas atskaņo 
mūsdienu akadēmisko mūziku. Grupa 
izdevusi astoņus kompaktdiskus, sa-
ņēmusi augstākos Polijas profesionālās 
mūzikas apbalvojumus.

Vairāk par ansambli var lasīt šeit: 
www.neoquartet.pl Ieskats grupas 
elektro-audio-vizuālajā programmā 
šeit: https://youtu.be/1dQ434_9ZzM

Biļetes Biļešu Paradīze kasēs, in-
terneta vietnē: https://www.bilesupa-
radize.lv/lv/event/85020 Koncerta die-
nā Rīgas Latviešu biedrībā. Koncerts 
notiek ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departamenta, Polijas Kultūras 
Ministrijas atbalstu.

Antra Dreģe,
Vokālās grupas „Putni“ vadītāja

Baltijas komponistu jaundarbi starptautiskā projektā
STĪGAS. BALSIS. ELEKTROAKUSTIKA
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Ievads
Jēzus tiem sa-

cīja: „Tas, kas sēj 
labo sēklu, ir Cilvēka 
Dēls.“ (Mt.13:37) Un 
apustulis Pāvils saka: 

„Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek 
atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja 
tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, 
ne apgraizīšanas, ne neapgraizīša-
nas, ne barbara, ne skita, ne verga, 
ne brīvā, bet viss un visos – Kris-
tus.“ (Kol.3:10-11)

Tā labā sēkla ir Dieva Vārds, 
Kristus pats. To ietver Bībele, Svētie 
Raksti. Šo 2000 gadu laikā Jēzus sētā 
sēkla virs Zemes ir uzdīgusi un nesusi 
augļus. Šodien cilvēka apziņa uz Ze-
mes izplešas vispusīgi, un tā rezultātā 
cilvēks masveidīgi sāk apzināties savu 
daudzdimensionālo dabu, sadarbi ar 
Radību, savu Izcelsmi, patieso vēsturi 
un Gaišo Nākotni, uz kuru Civilizācija 
dodas – gan virs Zemes, gan Visumā. 
To visu sekmē – Jēzus mācība, darbi, 
vārdi, sēkla, un spēki, ko Debesu Tēvs 
žēlastībā dod caur Svēto Garu. Tas no-
drošina Cilvēces tālāko attīstību gan 
uz Zemes gan Universā. Tāpēc sekojo-
šo ir laiks manuprāt, zināt visiem. Pā-
vils saka: „Lai tagad caur draudzi vi-
sām varām un spēkiem debesīs Dieva 
daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma.“
Dvēsele – perpetuum mobile 
jeb mūžīgais dzinējs

Par cilvēka Dvēseli liecina Bībele, 
kā arī antīkais mantojums, un garīgā 
pieredze visās tautās un zemēs – no 
vienas puses, gan arī mūsdienu zināt-
ņu un medicīnas ilggadīgi atklājumi – 
no otras. Apkopojot šo atziņu krājumu, 
var sacīt tā: Cilvēka organisms ir pie-
sātināts ar spēku, kura sastāvā ietilpst 
Dvēseles enerģija, Visuma enerģija, 
Dabas enerģija un Zemes enerģija.

Jebkura enerģijas veida izpratnes 
atslēga gulstas tās daudzdimensiona-
litātē:
mehāniskā enerģija ir divdimensionāla,
elektriskā enerģija ir trīsdimensionāla,
dabas enerģija ir četrdimensionāla (tā 
pulsē no maksimuma līdz minimumam),
atomenerģija ir piecdimensionāla,
zemes enerģija ir piecdimensionāla,
dvēseles enerģija ir septiņdimensionāla,
visuma enerģija ir 10 x n-dimensionāla.

Pats galvenais Cilvēciskās būtības 
noslēpums ir enerģijas pārveidošanā 
cilvēka Dvēselē. Cilvēkam ir dots šīs 
enerģijas pārveidotājs, un tas pārvei-
dotājs – ir cilvēka Dvēsele. Dvēsele uz-
tver mazāku daudzumu enerģijas, bet 
izdala no sevis lielāku daudzumu, gan 
apjomu gan intensitātes ziņā. Sekojo-
ši, cilvēks ir kāda informatīva sistēma, 
kura izdala no sevis vairāk nekā patē-
rē. Bet Cilvēce nestāv uz vietas, tā nav 

kāds pabeigts lielums un konstante. 
Cilvēks – tas ir mainīgs lielums sevis 
visa un atsevišķu sastāvdaļu pilnveido-
šanas ziņā. Enerģijas pārpalikumi iet 
galvenokārt Cilvēka pilnveidošanā.

Šobrīd vēl cilvēks uz Zemes operē 
ar savu Dvēseles spēku ļoti zemos līme-
ņos. Dvēseles spēks ir koncentrēts gēnu 
struktūrās un tiek nodots no paaudzes 
uz paaudzi. Dvēsele – tas ir dzinējs, 
kurš strādā uz informācijas uzkrāša-
nas un izdales principa. Dvēseles spē-
ka avotus var salīdzināt ar dzīvā ūdens 
dzīvinošajiem strautiem, kas izveido kā 
kādu baseinu. „Kas dzers no tā ūdens, 
ko es tam došu, tam nemūžam vairs ne-
slāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs 
viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai 
dzīvei,“ saka Jēzus Kristus (Jņ.4:14).

Mēs atrodamies universā
Mēs visi atrodamies kādā gigan-

tiskā informatīvā telpā, jeb citiem 
vārdiem, Universā. Maksimālais attā-
lums, līdz kuram tu vari aizdomāties 
šai totāli milzīgajā Visuma platībā – 
iezīmē visas Cilvēces kopējās DVĒ-
SELES robežu. Aiz tās cilvēka apziņa 
nesniedzas. Starp citu, katram šī robe-
ža atrodas atšķirīgā vietā.

Bet Dievs ir bezgalīgs. Dievs ir 
visur, Dievs ir laikā neierobežots, 
Dievs ir telpā neierobežots un Dievs 
ir enerģijā neierobežots. To Dievs Tas 
Kungs ir Cilvēcei atklājis, tāpēc mēs 
to zinām. Dievs ir Mīlestība. Vienlai-
kus, no tā neizriet apvērstais, ka mī-
lestība – tas ir Dievs. Mīlestība nevelk 
līdz tādiem Visuma mērogiem, kaut 
gan tikai mīlestība var glābt Cilvē-
ci. Ne skaistums, ne bagātība, ne citi 
lieliskumi, bet tikai mīlestība, jo tā ir 
primāra visam, tai skaitā gan bagātībai 
gan skaistumam gan labklājībai un pā-
rējai dievišķai lepnībai mūsos.

Cilvēka individuālā dvēsele
Katram Cilvēkam uz Zemes piemīt 

viņa individuālā Dvēsele kā kāds in-
dividuālais centrs, kurš atrodas krūšu 
rajonā, un kuru aptver mūsu domas, 
mūsu zināšanas, mūsu dzīves enerģija, 
magnetiskie viļņi, elektriskie impulsi, 
elektronu plūsmas un plazmas liesmas 
(šodien jau daudz ko no tā var fotogra-
fēt). Tas viss dzīvo, mutuļo, virmuļo, 
maina formu, izmērus, krāsu, gaismu – 
un tanī visā izpaužas mūsu Gara vare-
nība, milzīgie plašumi un apjomi mūsu 
Dvēselei, neaptveramais mūsu saprāta 
varenums un mūsu intelekta visspēcī-
ba. Starp citu, kā arī to alternatīvas.

Cilvēka gars
Cilvēka Dvēsele ir cilvēka Gara sē-

deklis. Gars ir kā Dvēseles galva. Cil-
vēka Gars ir saikne ar Dievu To Kungu. 
„Viņš ir devis mums Garu par ķīlu,“ 
(2.Kor.5:5.) Gars galvenokārt saistās ar 

jēdzienu griba. Cilvēks ar vāju gribu ir 
paklausīgs visiem citiem, un runa var 
būt tikai par sekošanu citu interesēm. 
Cilvēks ar vidēju gribu atrodas strīdu, 
debašu un viedokļu cīņas līmenī. Cil-
vēks ar stipru gribu pats nosaka savas 
pozīcijas un var ietekmēt citu pozīcijas. 
Cilvēks ar ļoti stipru gribu atrodas no-
tikumu vadības līmenī. Un Cilvēkam 
ar supergribu pakļaujas Dabas spēki un 
dzīvnieku valsts. Gars var būt paaugsti-
nāts, panīcis, vai salauzts. Jāatceras, ka 
Debesu Tēvs Savā žēlastībā dod Spēku 
no Sava Gara cilvēka Garam. Pateicība 
Tam Kungam! Kad Dieva Svētais Gars 
nolaižas un ieiet cilvēkā, tad cilvēka 
Gars uzreiz saņem spēku, atjaunojas, 
uzplaukst un pat paceļas virs cilvēka 
fiziskā ķermeņa robežām. Paaugstināts 
cilvēka Gars iziet virs cilvēka pakauša 
vairākus desmitus centimetru. Garu 
paaugstina dievkalpojums, kā arī visas 
gaišās nodarbes tavas dzīves laikā, kā 
tava profesija, hobiji, tava ģimene un 
sabiedrība. Dvēsele galvenokārt sais-
tās ar jēdzienu jūtas. Gars, Dvēsele un 
Miesa kopā sastāda cilvēka organismu.

Cilvēka bioritmiskā sfēra
Pie cilvēka organisma pieder viņa 

bioritmiskā sfēra jeb informatīvais 
lauks, ko agrāk bija pieņemts saukt 
par auru. Ko 19.-20. gs. medicīna bija 
nozaudējusi, to šodienas zinātne atklāj 
no jauna – tās ir jau senās zināšanas 
par cilvēku kopumā. Pie mūsdienu zi-
nātnēm pieder – fizikā kvantu mehāni-
ka (quantum mechanics), biofotonika 
(biophotonics), medicīnā – dvēseles 
atmiņu terapija, kvantu dziedniecības 
tehnika, un citas. Atcerēsimies, ka jau 
agrāk – gan austrumu tradīcijās, gan 
rietumu senbaznīcās ir attēlotas izci-
las vēsturiskas personības gan ar lielu, 
gan spožu bioritmisko sfēru ap ķerme-
ni un galvu (ko sauca arī par oreolu, 
nimbu). Kaut arī visiem cilvēkiem 
neapšaubāmi ir biolauks ap organis-
mu, citam lielāka, citam mazāka in-
tensitāte, tomēr katram saturs var būt 
radikāli atšķirīgs. Un Mozum vaigs 
spīdēja spoži..., kad viņš bija runājis ar 
To Kungu. Šo smalko struktūru saturs 
pie cilvēka izrietēs no Ticības, Cerības 
un Mīlestības dzīves laikā. Tas izrietēs 
no cilvēka izvēles starp Labo un ļauno. 
Tas izrietēs no cilvēka domām, vār-
diem un darbiem dzīves laikā. „Tad nu 
pielūko, ka gaisma, kas tevī ir, nekļūst 
par tumsu,“ atgādina Jēzus. Un ticīga-
jiem: „Jūs esat pasaules gaišums.“

Ko jau var atklāt
Cilvēka liktenī vadošā loma otrajā 

tūkstošgadē bija pūlim. Cilvēka lik-
tenī vadošā loma trešajā tūkstošgadē 
arvien vairāk būs cilvēka personībai, 

Jēzus Kristus Gara Sēkla
Garīgais komentārs
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

 
Turpinājums 16. lpp.

Adelaidē
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-
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-

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
15. oktobris
Eda, Hedviga, Helvijs
1918. gleznotājs, arhitekts Reinis Zusters.
1965. Garezers – Latviešu Nacionā-
lais Centrs inkorporēts ASV.
1990. PSRS prezidents Mihails Gor-
bačovs saņēma Nobela Miera prēmiju 
par viņa ieguldījumu aukstā kara sa-
sprindzinājuma mazināšanā un valsts 
atvērtības palielināšanā.

16. oktobris
Daiga, Dinija, Dinārs
1932. pedagoģe, psihoterapeite, sa-
biedriska darbiniece, 3x3 kustības aiz-
sācēja Līga Ruperte.

17. oktobris
Gaits, Karīna, Gaitis

1915. rakstnieks Francis Murāns.
1930. PSRS politiķis, LPSR Augstā-
kās padomes prezidija priekšsēdētājs 
(1985.g. 22.jūl. – 1988.g. 6.okt.), LKP 
CK Pirmais sekretārs (1988.g. 4. okt. – 
1990.g. 7.apr.) Jānis Vagris.
1932. ALT aktrise Maija Ozoliņa.

18. oktobris
Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends
1925. mākslas zinātnieks Jānis Pu-
jāts.

19. oktobris
Elīna, Drosma, Drosmis
1930. rakstnieks, publicists, ārsts Jānis 
Liepiņš.
1956. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Anda Banikosa.

20. oktobris
Leonīda, Leonīds
1210. pāvests Innocentijs III apstiprina 
Rīgas bīskapa Alberta un Zobenbrāļu 
ordeņa vienošanos par iekaroto zemju 
sadalīšanu. Pēc tās ⅔ pienākas bīska-
pam, ⅓ – ordenim.
1970. politiķis, LR tieslietu ministrs 
(2006. g. 7. nov. – 2009. g. 12. marts, 
2011. g. 25. okt. – 2012. g. 21. jūn., 
2014. g. 21. aug. – 2014. g. 5. nov.) Gai-
dis Bērziņš.

21. oktobris
Urzula, Severīns
1578. Livonijas karš: Vendenes kaujā 
pie Cēsīm apvienotais zviedru-po-
ļu-lietuviešu spēku sakāva Krievijas 
karaspēku.  ■

tā Dvēselei. Dabiski, ka šāda pāreja 
visiem kopīgi nenotiks uzreiz, bet gan 
pakāpeniski – vairāku gadsimtu gaitā.

„Ja es runātu ar cilvēku un eņģe-
ļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, 
tad es būtu skanošs varš vai šķindošs 
zvārgulis. Un, ja es pravietotu un ja 

es zinātu visus noslēpumus un atziņas 
dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticī-
ba, ka varētu kalnus pārcelt, bet ne-
būtu mīlestības, tad es neesmu nekas... 
Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir 
laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, 
tā nav uzpūtīga...Tā nepriecājas par 
netaisnību, bet priecājas par patiesī-
bu... Tā nu paliek ticība, cerība, mī-
lestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir 

mīlestība.“ Tā saka svētais apustulis 
Pāvils. Un tā sakām arī mēs.

Dievam Debesu Tēvam, no kā vi-
sas lietas uz zemes un debesīs, Dievam 
Dēlam Jēzum Kristum mūsu Pestītā-
jam, un Dievam Svētajam Garam visu 
uzturētājam un svētītājam gods, slava 
un pateicība mūžīgi. Amen.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

Jēzus Kristus Gara Sēkla
Turpinājums no 14. lpp.

Atbildu uz jautājumu – Ko nozīmē vārds ĢIEDRUMS

Jautātāja, ieinteresējusies par Zentas Mau-
riņas eseju Par ģiedrumu un labestību, mēģi-
nājusi atrast definīciju vārdam ĢIEDRUMS 
(ĢIEDRS). Vārds patiešām ir rets. Atmiņā 
pavīd Ģiedrītis no filmas Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā un tās pašas saknes personvārdi lietu-
viešu valodā, kur ĢIEDRS ir skaists, jauks, 
skaidrs laiks. Pameklējot izrādās, ka vārdu 
ĢIEDRUMS Fausta atdzejojumā lietojis Rai-
nis: Mefistofelis atzīst, ka ĢIEDRUMS sa-
dūcis (kļuvis dūmakains, drūms, tumšs), sa-
vukārt Raiņa dzejā sastopams īpašības vārds 
ĢIEDRS: Kad gaisma svīda, / Bij gaisi ģiedri.

Latviešu valodā ĢIEDRS ir apvidvārds ar 
nozīmi skaidrs (runājot par laikapstākļiem); 
laikposms, kad debesis nav apmākušās. Tas fik-

sēts vācu tautības latviešu literāta, valodnieka 
Kārļa Kristiāna Ulmaņa vārdnīcā 19. gadsim-
ta 70. gados, kā arī mūsdienās Kalupes izloksnes 
vārdnīcā. Vārds ienācis no lietuviešu valodas, 
latviski skaniski vistuvākais būtu DZIDRS, no-
zīmes ziņā – SKAIDRS, tādējādi viena no vārda 
ĢIEDRUMS (ĢIEDRS) nozīmēm pēc līdzības 
ar vārdu SKAIDRĪBA (SKAIDRS) attiecināma 
uz cilvēku: skaidrība – godīgums, patiesums.

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

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

Valoda, valodiņa...
Ar ģiedru skatu
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 12. oktobrī.
€1 = 1,63570 AUD
€1 = 0,90598 GBP

€1 = 1,77440 NZD
€1 = 1,17990 USD

cāsimies un uzspēlēsim novusu!
Trešdien, 21. oktobrī, plkst. 10.15 no 
ALB nama izbraukums uz pusdie-
nām Victor Harbor, The Anchorage 
kafejnīcā; cenas senioriem sākot ar 
$20. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
15. oktobrim. Maksa par autobusu $3. 
Ceturtdien, 22. oktobrī, plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble rīti; spēlēsim 
Scrabble visu dienu (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Sestdien, 24. oktobrī, plkst. 12.00 
ALB namā ALB pilnsapulce. Lūdzam 
biedriem nekavējoties nokārtot biedru 
maksu.
Svētdien, 25. oktobrī, plkst. 9.30 Tā-
lavā novusa treniņi. Pulcēsimies, prie-
cāsimies un uzspēlēsim novusu!
Ceturtdien, 29. okt., plkst. 10. 00 
ALB namā Scrabble rīti; spēlēsim 
Scrabble visu dienu (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Ceturtdien, 29. okt., plkst. 11.00 
ALB namā ugunsdzēsēju SA Metro-
politan Fire Service pārstāvis pastāstīs 
par kur, kā un kāpēc rodas ugunsgrēki 
un vienkāršiem veidiem, kā no tiem 
izvairīties un pasargāt sevi no uguns 
apdegumiem. Pēc tam tiks pasniegtas 
siltas pusdienas. Pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 27. okt. 
Sestdien, 31. okt., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kursi; 
Andris Bilkens ar ģimeni demons-
trēs savu karbonādes recepti. Dalības 
maksa $5, pieteikšanās obligāti (iero-
bežots 20 cilvēku). 
Svētdien, 1. novembrī, plkst. 15.00 
Tālavas Lielajā zālē ALB jauktais ko-
ris Dziesmu laiva rīko Māras Zālītes 
dzejas muzikālo pēcpusdienu. Ne tikai 
koris, bet arī citi priekšnesumi. Ieeja 
$15. Biļetes varēs iegādāties pie dur-
vīm; būs pērkama kafija un kūkas. Ja 
COVID-19 ierobežojumi tiks pastipri-
nāti, muzikālā pēcpusdiena nenotiks. 
Lūdzu sekojiet COVID-19 ierobežoju-
miem! Sīkāku informāciju var uzzināt 
no L. Daenke 0423 591 176.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi; jāsagatavo dalībnieku sa-
raksts ar adresēm.
Svētdien, 18. okt., plkst. 11.00  
20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
dievkalpojums.
Svētdien, 1. nov.,  plkst. 11.30 Kapu 
svētku dievkalpojums Centennial par-
kā.

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: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
brisbanelatvianlanguagesocial
Sestdien, 24. okt., plkst. 12.00 Rum-
my / zolītes /latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

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 atcel-
ti.

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
Otrdien, 20. okt., 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Svētdien, 25. okt., plkst. 15.00 
koncerta Filips Glāss – Sings From 
Liquid Days videoieraksts Latviešu 
namā. Piedalās Jauniešu koris BALSIS 
u.c. Ieeja $10, SLB biedriem $7.
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, 18. oktobrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 25. oktobrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 1. novembrī, 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 sazi-
nāties ar mācītāju R. Sokolovski, lai 
uzzinātu par nākamajiem dievkalpo-
jumiem.

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 (komēdijas).
29. okt. – 11. nov., trešā gadskārtējā 
New York Baltic Film Festival (NY-
BFF) otrā sesija (trilleri).
Festivāls norisināsies tiešsaistē saka-
rā ar Covid-19 pandēmijas stāvokli. 
www.balticfilmfestival.com

Latvijā
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.
Piektdien, 16. okt., plkst. 19.00 Rīgas 
Latviešu biedrības nama Baltajā zālē 
ar Uģa Prauliņa jaundarba pirmatska-
ņojumu startēs jauns, starptautisks 
projekts STĪGAS. BALSIS. ELEK-
TROAKUSTIKA.
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.
Sestdien, 24. okt., plkst. 16.00 Rī-
gas Latviešu biedrība aicina uz 
Siguldas Tautas teātra  viesizrā-
di – komēdijizrādi Tās dullās Pau-
līnes dēļ RLB Lielajā zālē (V.Bel-
ševicas stāsta dramatizējums. 
Dramatizējuma autore T.Šverste).
Piektdien, 30. okt. un sestdien, 31. 
okt., plkst. 19.00 Latvijas Universitā-
tes Lielajā aulā kora Kamēr... 30 gadu 
jubilejas koncertu ciklā izskanēs a 
cappella kormūzikas programma Viļ-
ņu atspulgi.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


