
Godātie klātesošie!
Apvienoto Nāciju Organizācija 

(ANO) kā galvenā pasaules valstu or-
ganizācija ir dibināta pirms 75 gadiem. 
Tajā laikā pasaule bija pavisam citādā-
ka. To dibināja 51 valsts, un mēs tur 
nebijām, jo mēs bijām izdzēsti uz laiku, 

kā mēs tikai vēlāk to redzējām, no pa-
saules kartes. Tādēļ viens no pirmajiem 
mērķiem mums bija tūlīt pēc tam, kad 
Latvijas valdība tika starptautiski atzīta 
1991. gada 21. augustā, iestāties Apvie-
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Latvija ANO Drošības padomē?
Diskusija par Latvijas interesēm un iespējām

Pirmdien, 27. jūlijā Valsts prezidenta Jūrmalas rezidencē notika diskusija par Latvijas interesēm un iespējām ANO 
saistībā ar organizācijas 75. gadskārtu, kur klātesošos uzrunāja arī Valsts prezidents Egils Levits:

 
Turpinājums 7. lpp.

Latvijas Valsts prezidenta Jūrmalas rezidence. Skats uz jūru.
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„Rīt būs atkal labi“
Dzeja

Rīt būs atkal labi,
Ja tu skumjš un prom ir prieks,
Tas tik pavasara sniegs,
Rīt būs atkal labāk.
Ziemel’s grib šo sniegu pūst,
Rīt tas dienvidvējā kūst,
Rīt būs atkal labi.
Kaut tev būtu bēdas vien,
Gaidi tik vēl vienu dien’,
Rīt būs atkal labi.
Diena vēl, kas gaidīt māk,
Beidzot glābiņš viņam nāk,
Rīt būs atkal labi.
Rīt vai tūlīt, drīz pēc tam
Uzticies tik cerētam,
Rīt būs atkal labāk.
Dievs ir gudrs un labvēlīgs,
Gaidi tikai pacietīgi,
Rīt būs atkal labi.

Tēvs Jānis Evaņģēlists,
īstajā vārdā – Jānis Krastiņš

Par Jāni Krastiņu.
Tēvs Jānis Evaņģēlists bija fran-

ciskāņu mūks un priesteris. Pēc Otrā 
pasaules kara viņš dzīvoja Beļģijā. Ie-
radies Kanādā, viņš apmetās uz dzīvi 
Monreālā, jo pārvaldīja franču valodu. 
Monreālā viņš kādu laiku kalpoja kā 
priesteris, aprūpējot arī latviešus.

Monreāla viņš mira un tur arī tika 
apbedīts. Jānis Krastiņš nāca no suitu 
puses, bija interesanta personība un 
savas vēstules vienmēr sāka ar vār-
diem: Dievs ir Mīlestība.

Vilis Mileiko
Laikrakstam „Latvietis“
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Visas Vecrīgas ielas 
ir slapjas. Tūristi skrien 
no vienas terases uz 
otru, lai tiktu prom no 
lietus pilieniem. Ik pa 
laikam es redzu mūsu 
ielā cilvēkus, kas ir tik 
izmirkuši, ka viņiem 

vienalga, un viņi ir izdomājuši staigāt 
mierīgā gaitā, kamēr pārējie skrien ga-
rām. Man īstenībā patīk lietains laiks, 
it sevišķi vasaras lietus.

Karstā dienā lietus ir atsvaidzi-
nošs, un aukstā dienā ir tik forši dzir-
dēt ūdens pilienus uz jumta, kamēr 
guli zem siltām segām.

Bet nu varbūt slapjais laiks nav 
vienmēr tik foršs kā es stāstu. Tie-

ši vakar man bija privāta uzstāšanās 
Ikšķilē, un pēc tam, kad es izkāpu no 
vilciena Rīgas stacijā, lietus lija. Es 
mēģināju tikt mājās, cik ātri es varēju, 
bet vēl tik un tā es ienācu dzīvoklī kā 
slapja žurka. Man bija jāpārbauda vi-
sus vadus un ģitāru, laimīgā kārtā visa 
tehnika vēl bija sausa.

Man patreiz ir tāda sajūta, ka Lat-
vijā mēs dzīvojam burbulī vai saliņā. 
Pēdējās dienās ir bijis ļoti maz Covid 
gadījumu, un koncerti/naktsdzīve vēl 
paliek spēkā. Ir diezgan liels arī tūristu 
skaits, lielākoties no Baltijas valstīm, 
Somijas, Polijas un Vācijas. Varbūt, 
kad sāksies aukstāks laiks, tad varbūt 
parādīsies šis otrais vilnis. Esmu seko-
jis Austrālijas ziņām, un man it seviš-
ķi žēl ir dzirdēt, ka Melburnā ir atkal 
stingrs lockdown.

Bet arī var saprast, kāpēc tie notei-
kumi ir tik stingri, it sevišķi, kad runa 
ir par strādniekiem un iedzīvotājiem 
veco ļaužu mītnēs. Turieties!

Man bija ļoti liels prieks saņemt 
šonedēļ e-pastu no Latviešu Cie-
ma – Anitas Elbertas, kura rakstīja, 
ka Ciema Lielajā zālē bija iespēja 
noskatīties vienu no mana koncerta 
ierakstiem. Bija man tāda sajūta, ka 
man vēl arvien ir kaut kādas saites 
ar Ciemu Melburnā, un bija tik jau-
ki bildēs redzēt daudzas pazīstamas 
sejas.

14. augustā es uzstāšos kopā ar 
koklētāju Laimu Jansoni; būtu forši 
atkal piesaistīt atbalstu un skatītājus 
no Austrālijas-latviešiem, gan varbūt 
tiešraidē, gan ierakstā pēc tam!

Kamēr vasa-
ra ir vēl klāt, mēs 
mēģinām izbau-
dīt visus Latvi-
jas labumus un 
īpašības. Pēdējā 
mēnesī mēs ar 
Lailu esam tai-
sījuši mazsālītus 
gurķus, skābos 
gurķus, Latvijas 
zemeņu ievārī-
jumu, un bija arī 
iespēja sēņot. Es 
tagad sāku sa-
prast, par ko mani 
vecvecāki stāstīja 
no savas bērnības. 
Tiešām, tie dārze-
ņi un ogas, kas ir 
pašlaik pieejami 
tirgū, ir apbrīno-
jumi garšīgi un 
lēti! Ziemā jau būs 
cits stāsts. Tas, 
kāpēc jāiemācās, 
kā gatavot kon-
servus un žāvētas 
preces!

Šomēnes esmu 

bijis tāds diezgan aizņemts, un atkal es 
kavējos ar savu rakstu, bet es atsūtīšu 
arī dažas bildes, lai redzētu kā mums 
šeit iet!

Līdz nākamreizei!
Ivars

25.07.2020.
Laikrakstam „Latvietis“
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Ivars Štubis Latvijā
Slapjā vasara

Solo uzstāšanās jūlija sākumā.
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Magones Smārdē.
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Mājās gatavotie mazsālītie gurķi.
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23. jūlijā, Eiropas Parlaments (EP) 
ārkārtas plenārsēdē balso par savu no-
stāju, uz kuras pamata notiks sarunas 
ar dalībvalstīm par ES (Eiropas Savie-
nības) daudzgadu budžetu.

„Gribu uzsvērt, ka otrdien panāktā 
valstu vadītāju vienošanās vēl nenozīmē, 
ka ES ekonomikas atveseļošanas finan-
sējums ir apstiprināts, kā to daži pastei-
gušies paziņot, jo galavārdu par budžetu 
teiks Eiropas Parlaments. Mēs bez ieru-
nām šo priekšlikumu neapzīmogosim, jo 
tam ir arī vairāki trūkumi, lai panāktu 
„skopo“ valstu piekrišanu, daudzas vēr-
tīgas ES programmas ir neapdomīgi sa-
mazinātas. Tādēļ mūsu mērķis ir budžetu 
uzlabot, pieprasot papildu finansējumu 
Eiropas ilgtermiņa prioritātēm, tai skai-
tā zinātnei, veselībai, uzņēmēju atbals-
tam, arī digitālajām tehnoloģijām,“ uz-
sver EP deputāte Inese Vaidere (ETP).

„Lai arī pozitīvi vērtējams tas, ka 
valstu vadītājiem izdevās vienoties par 
ekonomikas atveseļošanas plānu, tomēr 
pašreizējais daudzgadu budžeta piedā-
vājums ir krietni mazāks nekā mēs Ei-
ropas Parlamentā uzskatām par nepie-
ciešamu, lai pilnvērtīgi risinātu Eiropas 
nākotnes izaicinājumus un nodrošinātu 
mūsu konkurētspēju,“ norāda I. Vaidere.

Deputāte, kura strādā EP Ekono-
mikas, kā arī Vides un sabiedrības ve-
selības komitejās, īpaši kritizē mazāku 
finansējumu zinātnei, veselībai un uz-
ņēmējdarbībai. Kā piemēru īstermiņa 
domāšanai viņa min valstu līderu piedā-
vāto samazinājumu jaunajai program-
mai ES Veselība, kas palīdzēs stiprināt 
veselības aprūpi gan Eiropas līmenī, gan 
Latvijā, no 9,4 līdz 1,7 miljardiem eiro. 
„Vīrusa krīze parādījusi, cik svarīgi par 
veselību domāt Eiropas mērogā, tādēļ 
šāds samazinājums rada neizpratni, 
un to pieprasīsim labot. Neapmierinošs 

ir arī atbalsta 
samazinājums 
mazajiem un 
vidējiem uz-
ņ ē m u m i e m , 
salīdzinot ar 
P a r l a m e n t a 
p i e p r a s ī t o ,“ 
skaidro I. Vai-
dere. „Rudenī 
gaidāms gala 
balsojums par 
to, vai budžeta priekšlikumu apstiprinā-
sim, un kādā formā. Līdz tam mēs strā-
dāsim pie uzlabojumiem.“

„Ļoti atzinīgi vērtēju premjera Ka-
riņa un viņa komandas panākto rezul-
tātu, jo Latvijai paredzētās ES investī-
cijas pieaugs par 39% jeb 3 miljardiem 
eiro, bet, piemēram, lauksaimniecības 
tiešmaksājumiem pat par 40%, salī-
dzinot ar pašreizējo plānošanas pe-
riodu.“ Vienlaikus deputāte norāda, 
ka līdzekļu palielinājums daudzgadu 
budžetam viņas norādītajās jomās 
Latvijai palīdzētu iegūt vēl vairāk, jo 
tās ir programmas, kurās līdzekļi nav 
konkrēti iezīmēti katrai valstij, bet gan 
jāizcīna konkursa kārtībā.

ES dalībvalstu līderi otrdienas rītā 
panāca vienošanos par ekonomikas at-
veseļošanas fonda izveidi, lai finansētu 
izkļūšanu no Covid-19 vīrusa krīzes. 
Panāktais kompromiss paredz eko-
nomikas atveseļošanas fondā ieguldīt 
750 miljardus eiro, bet nākamajam ES 
daudzgadu budžetam laikā no 2021. līdz 
2027. gadam atvēlēt 1,074 triljonus eiro. 
EP ir jāapstiprina ES daudzgadu bu-
džets pirms tas var stāties spēkā.

Ģirts Salmgriezis,
ETP grupas Latvijas preses un 

komunikācijas padomnieks
2020. gada 23. jūlijā

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Sociālos mēdijos 

virmo apvainojumi sais-
tīti ar vārdu kopām „li-
berālās vērtības“, „tra-
dicionālās vērtības“, 
„kreisie liberāļi“, „la-

bējie rasisti“ un tā tālāk. Es apzināti 
lietoju izteicienu „vārdu kopas“, nevis 
„jēdzieni“, jo, manuprāt, nav plaša 
vienošanās par to, tieši kādus jēdzie-
nus apraksta minētās vārdu kopas.

Piemēram, kas ir „tradicionālās 
vērtības“? Vai tās nebūtu iecietība, pa-
līdzība, laipnība? Gan latviešu tautas 
dziesmas, gan bībeles Jaunās derības 
Evaņģēliji daudzina tieši šādas vērtības.

Kādas ir latviešu tautas tradicionā-
lās dzimumdzīves vērtības? Atcerēsi-
mies, ka Zviedru laikos bija pavēle no 
baznīcas vadības latviešiem četras rei-
zes gadā no kanceles brīdināt par sodu 
par asinsgrēku.

Pat pavirši apskatot internetā pie-
ejamās 19. gadsimta latviešu drau-
džu baznīcas grāmatas, redzēsim, ka, 
apmēram, desmitā daļa no bērniem 
dzimst ārpus laulības. Pētot uzmanī-
gāk, ievērosim, ka gadījumā, ka vecāki 
paspēj salaulāties pēc bērnu dzimša-
nas, bet pirms kristībām, tad bērns tiek 
oficiāli piereģistrēts kā laulībā dzimis.

Vienkāršā matemātika tad liek 
nākt pie secinājuma, ka lielākai daļai 
latviešu ir kāds ārlaulībā dzimis sencis.

Kas ir tās daudziem ienīstās „libe-
rālās vērtības“? Tā ir principā tā pati 
iecietība, un atziņa, ka tas, ka mums 
ir domstarpības, nenozīmē, ka mums 
jābūt ienaidniekiem. Pēc daudziem 
ļoti asiņainiem kariem, Eiropa ir lē-
nām nākusi pie izpratnes, ka ir labāk 
atbalstīt domu dažādību nekā sist nost 
visus citādi domājošos.

Padomju Savienība nepieļāva 
domu dažādību. Vai mūsu okupācijas 
laika brīvības cīnītāji cīnījās par tiesī-
bām visiem domāt un dzīvot savādāk 
nekā noteica režīms, vai tikai par tie-
sībām mainīt vienu režīma pret otru – 
šoreiz uzspiest visiem nevis komunis-
tu, bet savas vērtības?

Pēc šādas definīcijas tradicionālo 
vērtību aizstāvju apsaukātie kreisie li-
berāļi nav nekādi liberāļi. Tā sauktais 
„politkorektums“ ir faktiski pretlibe-
rāls, ja ar varu cenšas uzspiest savas 
normas. Okupācijas vēsturē mums 
labi pazīstamas „biedru tiesas“, un 
tas, kas tagad notiek Amerikā un Aus-
trālijā bieži izskatās tieši tā. Autors vai 
režisors publiski nožēlo savus grēkus, 
ka ir pielaidis ideoloģiskas kļūdas.

Abās pusēs bieži pazudusi pamatu 
pamatvērtība – laipnība. Nav mums jā-
lieto vārdi, kuriem ir nievājoši nozīme. 
Latviski „Melnītis“ nav nievājošs, bet 
angliski „Blacky“ tomēr ir nievājošs. 
Valoda ir valoda, un ne vienmēr loģiska.

GN

Sveicam Latviešu Ciema vadību un
Latviešu Ciema Aprūpes nama darbiniekus

„Aged Care Employee Day“ – 2020. gada 7. augustā!

Sirsnīgi pateicamies jums visiem
par ieguldīto kopīgo darbu un rūpēm!

Novēlam stipru veselību un izturību, ik dienu turpinot jūsu 
nozīmīgo darbu Aprūpes nama iemītnieku veselības aprūpē.

Latviešu savstarpējās palīdzības biedrības (LSPB) valde.

Vaidere par ES daudzgadu budžetu
„Ir nepieciešams to uzlabot

Inese Vaidere.
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DV Melburnas nodaļai 71. gads
Covid-19 krīzes dēļ nevar svinēt klātienē

Kad pagājušā – 
2019. gadā 28. jūlijā 
sanācām kopā Dauga-
vas Vanagu Melburnas 
nodaļas mītnē tik kuplā 
skaitā, lai svinētu noda-
ļas septiņdesmit darbības 

gadus, kas būtu domājis, ka gadu vēlāk 
nevarēsim to darīt klātienē. Tomēr tā ir. 
Melburnā vēl joprojām valda COVID-19 
krīze, un mēs visi esam spiesti palikt 
mājās un atcerēties Daugavas Vanagu 
Melburnas nodaļas 71. gadu ģimenē.

1949. gada 29. jūlijā sanāca kopā pie-
ci iniciatori Melburnā un dibināja Dau-
gavas Vanagu Melburnas nodaļu. Šie 
pieci tālredzīgie, bijušie leģionāri bija 
A. Lejiņš, Z. Liepiņš, V. Kalimants, 
J. Konderovskis un V. Rūniks. Pirmais 
nodaļas valdes priekšsēdis bija A. Le-
jiņš. Visilgāk par nodaļas priekšsēžiem 
ir kalpojuši Aivars Saulītis – 13 gadus, 
Valentīns Rolavs – 10 gadus un Ilmārs 
Kapelis – 8 gadus. Pašreizējais nodaļas 
valdes priekšsēdis ir Jānis Kārkliņš.

Kad dibināja Melburnas nodaļu, 
tad Austrālijā jau bija nodibināta Dau-
gavas Vanagu nodaļa Amber Creek 
meža cirtēju nometnē Tasmānijā, bet 
nepilnu gadu vēlāk tā izbeidza darbī-
bu, kad pēc divu gadu obligātā darba 
dienesta nostrādāšanas lielākā daļa 
nodaļas biedri pārcēlās uz lielākām 
pilsētām Austrālijā. Līdz ar to Mel-
burnas nodaļa pašlaik ir vecākā aktīvā 
Daugavas Vanagu nodaļa Austrālijā.

Dibināšanas laikā nodaļas galvenais 
mērķis bija nodibināt sakarus ar DV 
Centrālo valdi Vācijā un vākt līdzekļus 
kara invalīdiem. Pirmajā darbības gadā 
Melburnas nodaļa rīkoja koncertus un 
citus sarīkojumus. Drīz pēc dibināšanas 
nodaļas valde nolēma griezties pie pla-
šākās latviešu sabiedrības pēc atbalsta, 
organizējot pirmo līdzekļu vākšanas ak-
ciju. Akcija bija ļoti sekmīga un savāca 
129 mārciņas, par ko uz Vāciju nosūtīja 
123 pārtikas paciņas kara invalīdiem 
un viņu ģimenēm. Par atbalstu nodaļa 

saņēma daudzas pateicības vēstules, 
kas pierādīja, ka akcija bija to vērts, 
un valde nolēma to turpināt. Nodaļa ar 
atbalstu no Melburnas tautiešiem caur 
gadskārtējo līdzekļu vākšanas akciju, 
vēl joprojām atbalsta ne tik vien bijušos 
leģionārus un viņu ģimenes gan Latvi-
jā, gan Austrālijā un citus vecākā gada 
gājuma tautiešus, bet arī daudzbērnu un 
audžubērnu ģimenes, jaunatni, kultūru 
un vēl daudz citus pasākumus.

Nodaļa savos pastāvēšanas gados 
ir bijusi ļoti aktīva. Tai ir bijušas 12 da-
žādas sekcijas, kuras darbojušās Dau-
gavas Vanagu darbā, kultūras jomā un 
ar sportu un izpriecām. Daugavas va-
nadzu kopa savu darbību sāka līdzās 
nodaļas dibināšanai kā nodaļas dāmu 
kopa ar vadītāju A. Runiku. Daugavas 
vanadzes jau 1952. gadā nolēma ka 
grib dibināt savu sekciju un tā sākās 
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas 
vanadžu kopa kas aktīvi darbojas vēl 
šodien. Diemžēl pašlaik no kādreizē-
jām 12 sekcijām vanadzes ir tikai vie-
na no divām vēl pastāvošām sekcijām, 
otra būdama novusa kopa.

Daugavas vanadzes ir ne tik vien 
vecākā sekcija Melburnas nodaļā, bet 
arī visaktīvākā. Mēs droši vien katrs 

kādreiz, ja ne regulāri, esam bijuši va-
nadžu ik mēneša gatavotajās pusdie-
nās. Mēs visi pašlaik izjūtam šo pusdie-
nu trūkumu ierobežojumu laikā. Ne tik 
vien mums pietrūkst garšīgais ēdiens, 
bet vēl vairāk iespēja satikties ar drau-
giem un pārrunāt gan svarīgas lietas, 
gan arī sīkumus. Ja samazinātos vai ap-
sīktu vanadžu aktivitāte, tas būtu liels 
zaudējums ne tik vien Daugavas Vana-
gu organizācijai, bet visai latviešu sa-
biedrībai Melburnā. Visilgāk vanadžu 
kopu vadījušas Silvia Miglis, Marta 
Balode un Dzidra Grīnberga. Pašrei-
zējā kopas vadītāja ir Koidula Nemīro.

Bez vanadzēm un jau minēto no-
vusa kopa DV Melburnas nodaļā savos 
pastāvēšanas gados bijušas jaunatnes 
kopa, trīs tautas deju kopas – Daugavie-
ši, Sakta un vēlāk apvienotā Daugavie-
ši/Sakta. Par nodaļas tautas deju dzīvi 
ilgus gadus rūpējās mums visiem pazīs-
tamais Aleksandrs Grimms. Pie no-
daļas arī ilgus gadus pastāvēja dubult-
kvartets, vēlāk vīru ansamblis un tad 
vīru koris Kursa, ko ilgus gadus vadīja 
Juris Pommers un teātra ansamblis 
Mazais Teātris, ko vadīja Melburnā pa-
zīstamā aktrise un režisore Lūcija Kal-
niņa. Viena no pirmajām sekcijām pie 
Melburnas nodaļas bija šaušanas sek-
cija, ko vadīja Linards Apinis, šautuvi 
uzbūvējot savā ģimenes īpašumā ārpus 
Melburnas. Nevar arī aizmirst, zolītes 
klubu, šaha klubu, vanadžu dziesmu an-
sambli un vanadžu rokdarbnieču kopu.

Daugavas Vanagu Melburnas no-
daļai savos pastāvēšanas gados ir bijuši 
trīs sabiedriski īpašumi. Daugavas Va-
nagu mītne, 5 Dikensa (Dickens) ielā, 
blakus Latviešu namam. Diemžēl tur 
mums bija lemts tikai nodzīvot septi-
ņus gadus. Tad 1985. gada Melburnas 
nodaļa iegādājās Ziemeļmelburnas 
īpašumu, Četvinda (Chetwynd) ielā, 
kur sekmīgi darbojamies vēl šodien.

Pirmais nodaļas īpašums bija lau-
kos ārpus Melburnas, Dandenongas 

Pilna zāle DV Melburnas nodaļas 70 gadu jubilejā 2019. gadā.
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Publika svin pēc 70 gadu jubilejas akta 2019. gadā.
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Ar Luminor bankas atbalstu 
50. Latviešu tautas lietišķās mākslas 
darinājumu Gadatirgus šogad notiks 
tiešsaistē. Vietnē www.egadatirgus.
lv Brīvdabas muzeja Gadatirgus da-
lībnieki – amatnieki un mājražotāji – 
publicēs savus darinājumus, savukārt 
pircēji no Latvijas un citām valstīm 
varēs ērti aplūkot piedāvājumu un sa-
zināties ar meistariem, lai iegādātos 
izvēlētās preces. Plānots, ka portāls 
darbību uzsāks augusta vidū.

Noteikto pulcēšanās ierobežo-
jumu dēļ Brīvdabas muzeja 50. Ga-
datirgus norise tika pārcelta uz 
2021. gadu. Lai nodrošinātu tradīci-
jas nepārtrauktību, šogad Gadatirgus 
notiks vēl nebijušā formātā – tiešsais-
tē. Portāls www.egadatirgus.lv tiek 
veidots kā e-katalogs, kurā apmeklē-
tāji varēs aplūkot Brīvdabas muzeja 
amatnieku un mājražotāju virtuālos 
stendus un iegādāties viņu ražoju-
mus.

„Sabiedrības veselības interesēs 
apzināmies, ka šogad nevaram no-
drošināt šī pasākuma norisi atbilstoši 
prasībā, tāpēc priecājamies par Lu-
minor bankas iniciatīvu 50. sezonu 
ieskandināt ar virtuālo Gadatirgu. 
Ceram, ka šādi mums izdosies sagla-
bāt un nostiprināt saiti starp mūsu 

amatniekiem un 
tautas daiļamatu 
darinājumu mī-
ļotājiem līdz nā-
kamajam klātie-
nes Gadatirgum 
2021. gadā, kas 
tradicionāli tiek 
plānots pirma-
jā jūnija nedēļas 
nogalē,“ stāsta 
Arnis Radiņš, 
Brīvdabas muzeja 
direktora pienā-
kumu izpildītājs.

„Ar portā-
la egadatirgus.
lv izveidi vēla-
mies iedrošināt vietējos amatniekus 
un mājražotājus apgūt e-komercijas 
prasmes, bez kā tirgošanās nākotnē 
jau vairs nav iedomājama. Arī mūsu 
esošo klientu pieredze, neatkarīgi no 
tā – mazs vai liels, apliecina, ka ir 
iespējams ātri pielāgoties jaunajiem 
apstākļiem un uzsākt tirdzniecību 
e-vidē. Priecājamies, ka varam sniegt 
atbalstu vietējiem ražotājiem, un ce-
ram, ka dalība virtuālajā gadatirgū 
dalībniekus iedvesmos izveidot pa-
šiem savus e-veikalus, kas nav nemaz 
tik sarežģīti,“ stāsta Kerli Gabrilovi-

ca, Luminor vadītāja Latvijā.
Latviešu tautas lietišķās mākslas 

darinājumu Gadatirgus un Brīvdabas 
muzejs ir iecienīts galamērķis arī ār-
zemju latviešiem. Tāpēc ir svarīgi, lai 
iegādātie darinājumi un preces droši 
nonāktu pie ikviena pircēja kā Latvijā, 
tā arī pie tautiešiem citur Eiropā.

„Portāls egadatirgus.lv stiprinās 
saikni starp latviešiem tepat Latvi-
jā un tiem, kas dzīvo ārzemēs. DPD 
Latvija palīdzēs ikvienai dāvanai, 

Brīvdabas muzeja Gadatirgus 50. sezona
Šogad norisināsies tiešsaistē

Latvijas kultūrvēsturiskā iedalījuma karte
Ar vēsturisko zemju robežām

At sauco -
ties uz 24. jū-
lijā Rīgas 
pilī notikušo 
Valsts pre-

zidenta darba semināru par topošo 
latviešu zemju likumprojektu, nosū-
tām jums Latvijas kultūrvēsturiskā 
iedalījuma karti ar vēsturisko zemju 
robežām, ko semināra vajadzībām 
izstrādāja Sabiedrības ar ierobežo-
tu atbildību Karšu izdevniecība Jāņa 
sēta. Esam vienojušies ar autoru, ka 
sabiedrības informēšanas nolūkos 
karti nosūtām medijiem, un tā ir brīvi 
izmantojama, publicējama, saglabājot 
norādi, ka karti sagatavojusi Sabied-
rības ar ierobežotu atbildību Karšu 
izdevniecība Jāņa sēta. Papildu saska-
ņošana ar autoru par kartes izmantoša-
nu nav nepieciešama.

24. jūlijā Valsts prezidents Egils 
Levits Rīgas pilī vienkopus bija aici-
nājis vēsturniekus, pētniekus, valod-
niekus, latviešu vēsturisko zemju un 
kultūrtelpu nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus, šīs jomas ekspertus un vie-
dokļu līderus, lai spriestu par Valsts 
prezidenta iniciēto topošo latviešu 
zemju likumprojekta nepieciešamību 

un mērķiem, kā arī latviešu vēsturis-
ko zemju un kultūrtelpu ilgtspējas un 
attīstības plānu. Klātesošie tika iepa-
zīstināti arī ar ekonomģeogrāfa Jāņa 
Turlaja un viņa domubiedru Gunta 
Zemīša un Ilmāra Meža izveidoto 
latviešu vēsturisko zemju karti.

Vairāk informācijas pielikumā vai 

Valsts prezidenta kancelejas tīmekļ-
vietnē.

Viss semināra videoieraksts ska-
tāms šajā saitē:

https://youtu.be/1bdq3_bGax0
Justīne Deičmane

Valsts prezidenta kancelejas
Mediju centra vadītāja

Latvijas kultūrvēsturiskā iedalījuma karte ar vēsturisko zemju robežām.
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No Melburnas Latviešu nama vēstures
Pirms 55 gadiem

Šodien visi esam pieraduši, ka Gunāra Jurjāna (1922 – 2010) mozaīka ir Melburnas Latviešu nama neatņemama 
sastāvdaļa, bet daudzi nezinās, kad un kā tā radās. Šogad aprit 55 gadi kopš tās, kā arī Latviešu nama jaunās zāles 
atklāšanas. Piedāvāju no dažādiem informāciju avotiem sakopotu mazu ieskatu vēsturē.

I.N.

Laikraksts „Austrālijas Latvietis“ raksta:
Piektdien, 1965. gada 3. oktobrī 

plkst. 16 Melburnas Latviešu nama 
foajē telpā atklāja mākslinieka Gunā-
ra Jurjāna veidoto, lielo, mozaīkas 
tehnikā darināto gleznojumu. Šis bija 
ļoti ievērojams brīdis īpaši jau tādēļ, ka 
ar šo tika atzīmēts Melburnas Latviešu 
nama lielās jaunbūves nobeigums.

Uz sienas mozaīkas atklāšanu Mel-
burnas Latviešu nama zāles priekštelpā 
bija pulcējusi ap 80 apmeklētāju, kas 
noklausījās H. Misiņa ievadvārdus un 
O. Rozīša pārdomas par diviem devē-
jiem Melburnas Latviešu sabiedrībai – 
G. Jurjāna un nelaiķi – Dr. Almu 
Drašku, kuras piemiņas labā tās vīrs 
inž. S. Draška sedzis 530 lielos moza-
īkas izveidošanas izdevumus. O. Rozītis 
arī atklāja Dr. A. Draškas atcerei veltīto 
piemiņas plāksnīti. Pēc tam rež. Lūcija 
Kalniņa un aktrise Erna Lēmane lasī-
ja Almas Draškas dzejoļus un bērnības 
atmiņu tēlojumus. Piedevām nama zālē 
S. Draška rādīja diapozitīvs un krāsu 
filmas no nama tapšanas gaitas un sa-
viem ārzemju ceļojumiem. Iepriekš vi-
siem viesiem tika šampanietis.

* * *

Gunāra Jurjāna piezīmes par 
Melburnas Latviešu nama 
mozaīku
Kā radās un kāpēc?

Melburnas Latviešu nama priekštel-
pas 30 pēdu (9,1 m) platais un 6,5 pēdu 
(2 m) augstais, viegli ieliektais panelis 
ir ideāla virsma dekoratīvam iekštelpu 
rotājumam. Pacelts 18 collu (46 cm) 
no grīdas, it kā pakārts samērā plašajā 
telpā, un, tuvojoties ieejas durvīm, sa-
skatāms cauri stiklotajām sienām, tas 
ienācējam ir pirmais kontakts ar nama 
iekštelpām. Tā to arī ieplānoja celtnes 
arhitekts A. Pūpēdis – kā vietu rotāju-
mam, kas iekļautos telpā un kļūtu pa 
tās sastāvdaļu. Celtnes sabiedriskā rak-
stura dēļ bija nepieciešams šo dekoratī-
vo veidojumu darināt izturīgā tehnikā, 

kas paciestu roku pieskārienus, būtu 
viegli mazgājams, utt. Gleznojums šo 
iemeslu dēļ atkrita. Par piemērotāko 
atzina stikla mozaīku. 1963. gadā teh-
niskā komisija izsludināja sacensību 
rotājuma metam. Vienīgo, šo rindu rak-
stītāja iesūtīto metu pieņēma, un varēja 
sākties projektēšana lielākā mērogā. 
Darba uzdevums bija skaidrs – rotāju-
mam, atbilstot nama idejai, jābūt izteik-
ti latviskam. Nolēmu izmantot latviešu 
etnogrāfiskā raksta idejas brīvā, iekšē-
jas nojautas vadītā salikumā.

Plāksnes novietojums prasīja, lai 
dekoratīvais motīvs izteiktos horizon-
tālā joslā, būtu atrauts no pamata, un 
līdz ar to iegūtu zināmu peldošu rak-
sturu. Līdzīgi tam, kā latviskā raksta 
salikumā sastopam neaprakstītus, bal-
tus laukumus ornamenta izcelšanai, 
izšķīros par baltu fonu, kas arī telpai 
piedotu jauno dziļuma dimensiju aiz 
mēļi iekrāsotā raksta.

Paša raksta veidošanā galvenā prob-
lēma bija apvienot atsevišķos elementus 
harmoniskā un izsvērtā kompozīcijā. 
Pielietot neatkārtotu elementu virkni 
ierosināja mūsu tautas tērpa austo jostu 
rakstu posmi, kas sasniedza pāri par 30 
neatkārtotus rakstu variantus.

Sacensībai iesniegtā metā šie prin-
cipi vēl nebija pilnīgi noskaidroti, 
galvenokārt mazā formāta dēļ. Tagad 
mets pieauga 10 pēdu (3 m) platumā, 
un deva skaidrāku nojēgu par raksta 
elementu attiecībām. Nozīmīga bija 
arī krāsu izvēle. Spilgtas krasas lielās 
masās gan stimulē pirmajos aplūkoša-
nas mirkļos, bet drīz nogurdina, kā arī 
samazina telpas ilūziju. Mēļas variāci-
jas turpretim atklāj jaunas nianses arī 
pēc pirmās iepazīšanās.

Mozaīkas monumentālais raksturs, 
kā arī sabiedrisku celtņu rotājumu tra-
dīcijas ierosināja raksta motīvus saistīt 
ar simboliem. Ornaments un simboli ra-
dās vienlaicīgi, kaut arī pēdējie allaž pa-
kļāvās raksta kompozīcijas likumībām.

Rotājuma tēma ir Kurzeme, Vi-
dzeme, Zemgale, Latgale, un tās iz-

tulkojumi var būt loti dažādi, atkarībā 
no skatītāja ievirzes interpretēt raksta 
lineāro raksturu un tā izsauktās aso-
ciācijas. Piemēram, brūnās joslas ar 
rietošās un lecošās saules motīviem 
mozaīkas malās varētu simbolizēt lat-
viskās idejas kontinuitāti, arī – pagātni 
un nākotni, vai mūsu vēstures tumšos 
un gaišos posmus. Tāpēc pieskaršos 
tikai galvenam domu gājienam.

Skatoties no kreisās puses, Latvija 
attēlota lietojot jostas rakstus, rietošā 
saule – Kurzeme ar jūras un saules 
rakstu zobena galā, Zemgale – līdze-
numa un vārpu motīvs iekļaujas zarotā 
saules kokā. Centrālā daļā – Latvijas 
profils. Virs tā novietotā saule – Vidze-
mes augstiene – balto lielceļu raksts ie-
ved Latgalē, kuras ezerus simbolizē at-
spīdumu ideja ziedu rakstā. Saullēkts.

Gunārs Jurjāns
1965

Red. Aicinājums! Ja kādam no 
mūsu lasītājiem vecāku vai vecvecāku 
albumos ir saglabājušas fotogrāfijas no 
šī brīža – mozaīkas atklāšanas dienas, 
būsim pateicīgi, ja atsūtiet uz redakciju.

I.N.

Mākslinieka Gunāra Jurjāna 1965. gadā darinātā „Mozaīka“ Melburnas Latviešu nama Lielās zāles foajē telpā.
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Piemiņas pēcpusdiena māksliniekam 
Gunāram Jurjānam 2010. gada 14. ok-
tobrī. Zinta Jurjāne-Hērda (Heard) ar 
Gunāra Jurjāna akvareli gleznotu Port 
Saīda ceļā uz Austrāliju 1950. gadā. Uz 
paša mākslinieka molberta fotogrāfija – 
Gunārs Jurjāns Ņujorkā 1972. gadā.
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notajās Nācijās. Dažas nedēļas vēlāk 
mēs jau bijām Apvienoto Nāciju piln-
tiesīga locekle. Tas bija apstiprinājums 
Latvijas valstiskumam un atgriešanās 
starptautiskajā apritē.

Šajos nepilnajos 30 gados mēs 
esam bijusi ļoti aktīva Apvienoto 
Nāciju dalībvalsts un piedalījusies 
dažādos forumos un dažādās Apvie-
noto Nāciju politikās, to veidošanā. 
Protams, Apvienotajās Nācijās ir ne-
daudz vairāk nekā 190 dalībvalstu, un 
mēs esam viena no tām, ne kā lielākā 
valsts, bet gluži arī ne mazākā. Šajā 
forumā ir jāprot pareizi un efektīvi 
pārstāvēt savas intereses un vienlai-
kus arī Eiropas un globālās intereses, 
un tas mums ir lielā mērā izdevies. 
Tādēļ tagad Latvija ir gatava startēt 
arī uz Apvienoto Nāciju Drošības 
padomi, kas ir galvenais Apvienoto 
Nāciju orgāns ar vislielāko nozīmi un 
prestižu. Šeit mēs sekojam mūsu kai-
miņiem Igaunijai un Lietuvai un va-
ram izmantot gan viņu pieredzi, gan, 
protams, arī citu valstu pieredzi.

Pašreizējā fāzē mūsu pirmais uz-
devums ir tikt ievēlētiem Drošības 
padomē, taču vienlaikus otrais uz-
devums ir domāt par to, ko mēs, tur 
ievēlēti, darīsim. Abi uzdevumi ir 

jārisina vienlaikus, jo mēs nevaram 
vienkārši tukši startēt uz Drošības 
padomi, bet mums vajag arī zināt, ko 
mēs tieši gribam. Lai iekļūtu Drošī-
bas padomē, ir nepieciešams ⅔ da-
lībvalstu atbalsts, tas ir, jāiegūst 129 
balsis no 193. Protams, ir skaidrs, ka 
mūs zina partneri un draugi Eiropā, 
Ziemeļamerikā un citur, bet es domā-
ju, ka lielākajā daļā pasaules – Āfri-
kā, Dienvidamerikā, Okeānijā, Āzi-
jā u.c. – Latvijas valsts un Latvijas 
vārds nav pārmērīgi populārs. Ja mēs 
ietu, piemēram, Deli pa ielu un jautā-
tu cilvēkiem, kas ir Latvija un kur tā 
atrodas, esmu pārliecināts, ka lielākā 
daļa to noteikti nezinātu. Starp citu, 

arī otrādi ir tas pats. 
Nupat jauniešu pār-
stāve teica, ka jaunie-
šu vidū bija aptauja, 
kurā tika jautāts, ko 
jūs zināt par Apvie-
notajām Nācijām, un 
atbilde bija tāda pati 
kā mana hipotētiskā 
atbilde par Latviju 
Deli ielās – lielāko-
ties nezina neko.

Kā jau es tei-
cu, ir nepiecieša-
mas 129 balsis no 
193, lai ANO Dro-
šības padomē, sā-
kot ar 2026. gadu 
(2025. gadā ir vēlēša-
nas), būtu pārstāvēta 
arī Latvija. Tas no-

zīmē, ka ir nepieciešams liels darbs, 
lai padarītu Latviju pazīstamu, un 
nevis tikai pazīstamu ar Latviju kā 
tādu, bet ar to, ko Latvija vēlas, kāds 
būs Latvijas pienesums, kas būs in-
teresanti šīm 129 valstīm. Jo kādēļ 
gan lai tās balsotu par mums? Tas ir 
ļoti būtisks jautājums un lielas uz-
devums. Es pat teiktu tā, ka globālā 
mērogā lielāka uzdevuma vispār nav, 
taču es domāju, ka Latvija ir gatava 
uzņemties šo uzdevumu, izvirzīt šo 
mērķi un arī to sasniegt. Tādēļ es arī 
vēlos iesākt šodien sarunu par mūsu 
ceļu uz ANO Drošības padomi.

Pēdējo reizi tiekoties ar Igaunijas 
prezidenti (Igaunija patlaban ir Dro-
šības padomes locekle), mēs ilgi runā-
jām tieši par to, kā Igaunija tika līdz 
Drošības padomei (šī kampaņa sākās 
5–6 gadus pirms ievēlēšanas arvien 
intensificējoties), ko Igaunija tagad 
dara Drošības padomē un kā tā virza 
savus jautājumus, Eiropas jautājumus 
un globālos jautājumus. Jo ANO ir 
globāla organizācija, un mums kā pa-
saules daļai ir jābūt gataviem dot savu 
pienesumu arī pasaules problēmu risi-
nāšanā.

Atklājot šīs dienas sarunu, es jau 
tagad zinu, ka tā būs ļoti auglīga un 
interesanta, un mēs aiziesim mājās ar 
daudzām jaunām atziņām un uzdevu-
miem, kas mums visiem būs jādara. 
Paldies jums!

Valsts prezidents Egils Levits
27.07.2020.

Latvija ANO Drošības padomē?
Turpinājums no 1. lpp.

Valsts prezidents Egils Levits uzrunā klātesošos.
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Pārrunas pēc uzrunām.
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Fotogrāfe Aine Gailīte sarunā ar Valsts prezidentu 
Egilu Levitu.

FO
TO

 Il
m

ār
s Z

no
tiņ

š, 
V

al
st

s p
re

zi
de

nt
a 

ka
nc

el
ej

a



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 5. augustā

Mākslas festivāls Cēsis 2020
Notikumu izlase

Šīs nedēļas nogalē tiek atklāts ik-
gadējais, kas ir viens no vasaras festi-
vāliem Latvijā. Tā atskaites punkts un 
balsts vienmēr bijusi dažādu mākslas 
žanru savstarpējā sinerģija – piedāvā-
jot skatītājiem programmu, kur iekļau-
tas gan vizuālās mākslas izstādes, gan 
koncerti un performances, plaša kino un 
teātra programma. Festivāla organiska 
un būtiska sastāvdaļa līdzās vēlmei ek-
sperimentēt un paplašināt žanriskās ro-
bežas vienmēr bijusi arī Cēsu pilsēta un 
apkārtnes dabas ainava, kas ir festivāla 
fons, sniedzot iespēju skatītājiem/klau-
sītājiem ne tikai sastapties ar mākslas 
darbiem, procesiem un notikumiem, bet 
atklāt arī pilsētu un tās apkārtni, kas ne 
vienmēr ieraugāma ikdienišķa tūrisma 
maršruta ietvaros. Cēsu mākslas festi-
vāla viens no mērķiem visus šos gadus 
ir īpašas oriģinālprogrammas veidoša-
na, kas skatītājiem piedāvā speciāli kon-
krētajam notikumam radītus jaundarbus 
un veidotas autorprogrammas mūzikas, 
vizuālās mākslas, teātra un kino žanros. 
Šogad festivāls ilgst no 25. jūlija līdz 
28. augustam. Arterritory.com piedāvā 
savu izvēlēto festivāla notikumu izlasi.

* * *
No 25. jūlija līdz 28. augustam 

Cēsu Laikmetīgās mākslas centrā Vi-
zuālās mākslas izstāde SKAŅA, KO 
REDZAM, TELPA, KO DZIRDAM,

Izstādes centrālā ass ir skaņa – vib-
rācija, kas izplatās akustiska viļņa veidā, 
un cilvēka attiecības ar to. Šīs izstādes 
mērķis ir atklāt skaņas daudzietilpīgo 
dabu un teju bezgalīgi daudzveidīgo ie-
tekmi cilvēka iztēles laukā. Vienlaikus 
pievēršot uzmanību tam, cik maģisks ir 
telpas skaniskums, kas spēj atstāt aso-
ciatīvus nospiedumus atmiņā.

Īpaši šai izstādei radīti vairāki liel-
formāta jaundarbi – Kristapa Groševa 
Cita istaba (multimediāls objekts), Artū-
ra Puntes un Jēkaba Voļatovska Izmisu-
ma apoloģija (skaņas instalāciju cikls), 
Kriša Salmaņa Sānskats (animācija/vi-
deo) un Pētera Līdakas Vēja grābslis (ki-
nētisks objekts). Savukārt Cēsu Laikme-
tīgās mākslas centra pagalmā eksponēts 
Kristapa Ģelža & Ģirta Biša darbs Kan-

cele – interaktīvs audiovizuāls objekts, 
kas tika izvirzīts Purvīša balvai 2015.

Zīmīga ir arī šī projekta dokumentālā 
sadaļa, kas tapusi sadarbībā ar mākslas 
un kultūras portālu Arterritory.com un 
kuras tapšanu inspirējusi pēdējo mēnešu 
realitāte, kas vēl jo vairāk saasināja lie-
los, globālos jautājumus. To var raksturot 
kā žurnāla transformāciju multimediālā 
instalācijā, kuras balsts ir audio ierakstu 
fragmenti no intervijām ar mākslinie-
kiem, filozofiem, antropologiem, reži-
soriem, zinātniekiem un domātājiem no 
dažādām pasaules malām par tēmu Pla-
nētas detokss un dziedināšana.

* * *
8. augustā plkst. 21.00 Cēsu pils 

parka estrāde Reinis Zariņš un LNSO 
saspēlē mēmā komēdiju MĒMAIS 
MENLBALTAIS UN ŠOSTAKOVIČS.

Diriģenta Andra Pogas vadībā vaka-
ra pirmajā daļā skanēs Dmitrija Šosta-
koviča 1933. gadā komponētais Pirmais 
klavierkoncerts, ko raksturo bagātīgs un 
atjautīgs muzikālu citātu un parodiju iz-
mantojums, sākot ar Ludviga van Bētho-
vena Apasionātu un beidzot ar dziesmi-
ņu Ak, mans mīļais Augustiņ. Koncerta 
pirmatskaņojumā klavieru solo spēlēja 
pats autors, bet 8. augusta vakarā dzirdē-
sim virtuoza Reiņa Zariņa interpretāciju.

Vakarā otrajā daļā Artura Maska-
ta un Andra Pogas mūzikas kompilā-
cijas LNSO orķestrim saspēlēsies ar 
Bastera Kītona mēmo komēdiju Šer-
loks jaunākais.

Dmitrijs Šostakovičs jaunībā – 
20. gs. 20. gados – piepelnījās kā tapers – 
uz klavierēm pavadīja mēmo filmu sean-
sus. Arī pašā filmā Šerloks jaunākais 
darbojas tapers, kurš muzikāli pavada 
uz ekrāna notiekošo. Filmas muzikālo 
veidolu Arturs Maskats un Andris Poga 
radījuši īpaši šim vakaram, izmantojot 
Dmitrija Šostakoviča jaunības gadu dar-
bus, kas gan stilistiski, gan noskaņu un 
asociāciju ziņā sasaucas ar Kītona filmu. 
Paralēli Šostakoviča mūzikai kā atgādi-
nājums par filmas darbības vidi ieskanas 
arī amerikāņu komponista Skota Džopli-
na regtaims Original Rags.

Jāpiebilst, ka Bastera Kītona mēmā 
komēdija Šerloks 
jaunākais ir kino 
klasikas šedevrs, 
kas licis smieties 
jau daudzām paau-
dzēm.

* * *
1 5 .  a u g u s t -

sā plkst. 22.00 
Cēsu Laikmetīgās 
mākslas centrā fil-
ma ILO KUNGA 
B R Ī V D I E N A S 
(1953).

Filma no kino 

programmas, kuru īpaši Cēsu mākslas 
festivālam šogad veidojis filozofs Ul-
dis Tīrons. „Klusuma radītā spriedze 
pirms dinamiskas darbības, leitmotīvs 
kā slepkavas parādīšanās zīme, komis-
kais efekts, ko izraisa skaņas izsauktais 
tēls vēl pirms tā ieraudzīšanas – tie ir 
tikai daži no bagātīgā skaņas un attēla 
saspēles arsenāla filmās, kas izraudzī-
tas šīgada Cēsu mākslas festivāla kino 
programmā,“ – tā savas izvēles kopumu 
raksturo pats Tīrons.

Ilo kunga brīvdienas (1953) ir vēl 
no Čaplina laikiem nākusī mēmās 
klaunādes tradīcijā veidota Žaka Tatī 
komēdija, kur skaņu celiņš būtu pel-
nījis, lai to klausītos atsevišķi. Mūzi-
kas un atmosfēras skaņu apvienojums 
rada neatkārtojamu filmas noskaņu, 
bet atsevišķi skaņu efekti izmantoti kā 
komisku situāciju sastāvdaļa.

* * *
21. augustā plkst. 20.00 Koncert-

zāle „Cēsis“ FINLANDIZĀCIJA.
Nacionāla teātra izrāde Finlandizā-

cija (lugas autors ir somu dramaturgs 
Juha Jokela) Viestura Sīļa režijā ir viens 
no Jura Žagara un Zanes Radzobes vei-
dotās teātra programmas must see no-
tikumiem. Finlandizācija raksturota 
kā gudra komēdija. Izrādes vēstījuma 
pamatā ir stāsts par to, ka neliels somu 
medicīnas iekārtu uzņēmums ir radījis 
ierīci, kas spēj ļoti precīzi analizēt sma-
dzeņu darbību un tās traucējumus. Tā 
ir izcila iekārta, tomēr ļoti dārga, un ne 
visas slimnīcas to var atļauties. Patiesī-
bā – pat neviena slimnīca Somijā. Taču, 
pateicoties Ārvalstu tirdzniecības mi-
nistrijas atbalstam, izdodas atrast part-
nerus Krievijā. Lugas darbība notiek 
laikā no 2013. līdz 2015. gadam – ietve-
rot arī Krimas okupācijas brīdi.

Lugas nosaukums – Finlandizāci-
ja – ir apzīmējums Somijas piekoptajai 
politikai attiecībās ar PSRS. Pagāju-
šajā gada septembrī, kad Nacionālajā 
teātrī notika Finlandizācijas pirmizrā-
de, režisors Valters Sīlis teica, ka inte-
resantais šajā darbā ir stāsts „par to, 
kurā brīdī bezkompromisa situācija ir 
bīstama, un kad pārlieki kompromisi 
arī kļūst bīstami. Un kaut kur pa vidu 
ir mūsu katra sirdsapziņa. (..)“

Arterritory.com
22.07.2020Artūra Puntes un Jēkaba Voļatovska „Izmisuma apoloģija“.
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Piektdien, 24. jūlijā, Latvijas 
bērnu un jaunatnes literatūras pado-
me (LBJLP) svinēja rakstnieka Jāņa 
Baltvilka dzimšanas dienu un 16. reizi 
pasniedza Starptautisko Jāņa Baltvil-
ka balvu. Tās uzdevums ir veicināt 
bērnu literatūras attīstību Latvijā, dot 
novērtējumu rakstnieku un ilustratoru 
darbam, kā arī stiprināt lasīšanas tra-
dīcijas sabiedrībā.

Jāņa Baltvilka balvu piešķir rakst-
niekam un ilustratoram Latvijā, kā 
arī latviski tulkotam Eiropas valstu 
rakstniekam un šī darba tulkotājam. 
Jau sesto gadu AS Latvijas Valsts meži 
pasniegs īpašu debijas balvu Jaunau-
dze. Balvu ieguvējus aizklātā balso-
jumā noteica žūrijas komisija. Balvu 
ieguvēji saņēma mākslinieces Ineses 
Brants veidoto porcelāna Baltā Vilka 
laiviņu un naudas balvas.

Žūrijā šogad darbojās mākslas 
zinātniece Austra Avotiņa, litera-
tūrzinātniece Ilze Stikāne, mākslas 
izglītības eksperte Ilze Kupča, litera-
tūras docētāja Aija Kalve un sabied-
rības pārstāvji: režisors Valters Sīlis 
ar bērniem, starptautisku literatūras 
projektu vadītāja Ieva Hermansone 
ar meitu Ellu, kuri izlasīja 78 dar-
bus. Īsajā sarakstā iekļuva 14 darbi, 
no kuru vidus trīs laimīgie autori tika 
paziņoti 24. jūlijā īpašā ceremonijā 
Latvijas Universitātes Botāniskajā 
dārzā.

Jāņa Baltvilka balvas starptautis-
kās laureātes 2020. gadā ir jau zinā-
mas. Tās ir: rakstniece Jurga Vile, 
ilustratore Lina Itagaki un tulkotāja 
Dace Meiere par nozīmīgo lietuvie-
šu bērnu literatūras darbu Sibīrijas 
haiku (Liels un mazs, 2020). Tulkotās 
literatūras konkurence bija ļoti sīva – 
pavisam 29 tulkojumi no angļu, vācu, 
zviedru, norvēģu, spāņu, poļu, itāļu, 
nīderlandiešu, krievu, lietuviešu un 
igauņu valodām. Lietuviešu auto-
ri otro reizi ieguvuši Latvijas lielāko 
bērnu literatūras balvu. Pirmoreiz tas 
bija 2010. gadā Ķēstutis Kasparavičs 
ar grāmatu Baltais zilonis, tulkotāja 
Indra Brūvere.

Uz Jāņa Baltvilka balvu bērnu un 
jauniešu literatūrā pretendēja: Os-
valds Zebris – Māra (Dienas Grāma-
ta, 2019); Inese Zandere – Bērns, kas 

neiekrita (Liels un 
mazs, 2019); Juris 
Kronbergs – Lai-
ka bikses (Liels 
un mazs, 2019); 
Rasa Bugaviču-
te-Pēce Puika, 
kurš redzēja tum-
sā (Latvijas Medi-
ji, 2019); Agnese 
Vanaga – Plast-
masas huligāni 
(Jāņa Rozes ap-
gāds, 2019); Arno 
Jundze – Šušnirks 
un pazemes bubu-
ļi (Zvaigzne ABC, 
2019).

Uz Jāņa Baltvilka balvu grāmatu 
mākslā pretendēja: Gundega Muzi-
kante par ilustrācijām Ievas Samaus-
kas grāmatai Septiņas spārnotas at-
ziņas mazā somiņā (Zvaigzne ABC, 
2019); Ieva Jurjāne par ilustrācijām 
Kārļa Ķezbera grāmatai Takšelis 
Makšelis (Mansards, 2019); Mārtiņš 
Zutis par ilustrācijām Frīdas Nilsones 
grāmatai Ledusjūras pirāti (Jāņa Ro-
zes apgāds, 2019); Lote Vilma Vītiņa 
par ilustrācijām grāmatai Dzejnieks 
un smarža (Aminori, 2019); Andra 
Manfelde par ilustrācijām grāmatai 
Ceriņslotas zīmējumi (Latvijas Medi-
ji, 2019).

Pretendenti AS Latvijas Valsts 
meži balvai Jaunaudze par debiju 
bērnu literatūrā un grāmatu mākslā: 
Dāvids Vikmanis un Marina Heni-
ņa ar grāmatu Roņpils: purva stāsts 
(Jāņa Rozes apgāds, 2019); Viesturs 
Ķerus par grāmatu Meža meitene 
Maija (Liels un mazs, 2019); Kristīne 
Martinova par ilustrācijām grāmatai 
Zilās planētas stāsts (Liels un mazs, 
2019).

Ceremonijā notika arī muzikāls 
pirmatskaņojums. Komponists Ar-
mands Skuķis ir radījis dziesmas 
ar J. Baltvilka vārdiem, ko izpildīja 
soprāns Laima Lediņa. Dzejoļi, kuri 
iedvesmojuši komponistu un raduši 
jaunu skanējumu, ir Vasarlaiks, Aiz-
pantiņš un Kurzemes zvanu spēle. 
Apbalvošanas ceremonijas dramatur-
ģiju un norisi vadīja Ance Strazda un 
Klāvs Mellis.

Svinīgā pasākuma laikā Botānis-
kajā dārzā bija vēl viena radoša pro-
jekta Meža vēstules prezentācija. Tas 
ir rakstnieku un ilustratoru kopdarbs 
17 atklātnīšu komplektā, kas tapis sa-
darbībā ar AS Latvijas Valsts meži. 
Tas ir sveiciens un mudinājums ikvie-
nam doties dabā, izstaigāt meža takas, 
ieklausīties putnu dziesmās, pavērot 
dzīvnieku atstātās pēdas.

2019. gada 24. jūlijā, dzejnieka 
Jāņa Baltvilka 75. dzimšanas dienā, 
bērnu rakstnieki, dzejnieki un ilustra-
tori saņēma uzaicinājumu pabūt prom 
no pilsētas kņadas, uzzināt vērtīgus 
faktus, paviesoties J. Baltvilka dzim-
tas mājā Smārdē un sagatavot savu 
vēstījumu bērniem. Projektā iesaistījās 
31 radoša personība.

Starptautiskā Jāņa Baltvilka 
balva bērnu literatūrā un grāmatu 
mākslā notiek, pateicoties atbalstītā-
jiem: Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijai, Starptautiskajai Vents-
pils rakstnieku un tulkotāju mājai, 
AS Latvijas Valsts meži, Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai, Lietuvas 
vēstniecībai Rīgā, Lietuvas IBBY 
nodaļai, kā arī informatīvajiem at-
balstītājiem: AS Latvijas Mediji un 
laikrakstam Latvijas Avīze, interneta 
žurnālam Satori.lv, portālam DELFI, 
Latvijas Radio u.c.

Silvija Tretjakova
Latvija bērnu un jaunatnes 

literatūras padome, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu 

literatūras centrs

„Baltvilka balva 2020“
Iespēja izcelt Latvijas bērnu un jauniešu literatūras rakstniekus un ilustratorus

Jāņa Baltvilka balva.
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pārsteigumam vai vienkārši sveicie-
nam aizceļot ātri un droši. Apjaušam, 
ka lielai daļai tirgotāju šī būs pirmā 
pieredze kā e-komercijā, tā produktu 
nosūtīšanā, tāpēc parūpēsimies, lai 
Gadatirgus dalībnieku pieredze būtu 
pozitīva. Esam patiesi gandarīti, ka 

varēsim tik daudziem amatniekiem pa-
līdzēt sasniegt savus klientus kā Latvi-
jā, tā Lietuvā, Igaunijā un visā Eiro-
pā,“ saka Jānis Grants, DPD Latvija 
valdes priekšsēdētājs. 

Brīvdabas muzeja Gadatirgus 
ir gada lielākais notikums Latvijas 
amatniecībā un katru gadu pulcē vai-
rākus simtus dalībnieku un desmi-
tiem tūkstošu apmeklētāju. Brīvdabas 

muzeja Gadatirgus amatniekiem un 
mājražotājiem ir nozīmīgākais gada 
pasākums, kura laikā tiek realizēta lie-
la daļa ar mīlestību izgatavoto darinā-
jumu un gardumu dažādām gaumēm. 
Brīvdabas muzeja Gadatirgus 50. se-
zonas tiešsaistē rīkotāji vēl veiksmīgu 
tirgošanos arī e-vidē.

Arnita Beinaroviča,
projekta koordinatore

Brīvdabas muzeja Gadatirgus
Turpinājums no 5. lpp.
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Godinot izcilā maestro Marisa 
Jansona piemiņu, 29. jūlijā Jūrmalas 
festivālā izskanēja veltījuma koncerts 
dižajam un tik ļoti mīlētajam diriģen-
tam, kuru apbrīnoja klausītāji un mū-
ziķi visā pasaulē.

Programmā skanēja Pētera Čai-
kovska 6. simfonija (Patētiskā) Lat-
vijas Nacionālā simfoniskā orķestra 
un diriģenta Andra Pogas sniegumā, 
kā arī Maksa Bruha Pirmais vijoļkon-
certs ar Kristīnes Balanas solo.

Koncerts reizē bija ekskluzīva ie-
raksta atvēršanas svētki. Vinila platē 
ir izdots koncertieraksts no 1972. gada 
7. jūlija, kad Mariss Jansons pirmo-
reiz Dzintaru koncertzālē uzstājās ar 
Maskavas Valsts simfonisko orķestri, 
diriģējot Antonīna Dvoržāka Devīto 
simfoniju No jaunās pasaules.

Reti kuru diriģentu klasiskās mū-
zikas pasaulē tā mīlēja un apbrīnoja 
kā Marisu Jansonu (1943–2019). Gan 
klausītājiem, gan mūziķiem viņa diriģē-
tie koncerti vienmēr bija īpaši gaidīts no-
tikums, kas pacēla vairākus metrus virs 
zemes un atvēra vārtus uz tādām mūzi-
kas virsotnēm, kurām pietuvojušies tikai 
izcilākie meistari. Savā darba mūžā di-
riģentam bijuši vairāki izloloti orķestri – 
Ļeņingradas Filharmonijas orķestris 
karjeras sākumā, vēlāk 20 gadus meis-
tars veidojis Oslo Filharmonijas orķestra 
skanējumu, Amerikā viņa žests atstājis 
paliekošus nospiedumus Pitsburgas or-
ķestra skanējumā. Eiropā viņa vārds 
zelta burtiem ierakstīts Amsterdamas 
Karaliskā Concertgebouw un Bavārijas 
Radio simfoniskā orķestra vēsturē. Un 
kā viesdiriģentu viņu allaž gaidīja pra-

sīgākie un izcilākie pasaules orķestri, tai 
skaitā Vīnes un Berlīnes filharmoniķi.

Godinot maestro piemiņu, šajā eks-
kluzīvajā vinila platē izdots koncertie-
raksts no 1972. gada 7. jūlija, kad Mariss 
Jansons pirmoreiz Dzintaru koncertzālē 
uzstājās ar Maskavas Valsts simfonisko 
orķestri, diriģējot Antonīna Dvoržāka 
Devīto simfoniju No Jaunās pasaules.

Maskavas Valsts simfoniskais or-
ķestris ir viens no vecākajiem orķes-
triem Krievijā, dibināts 1943. gadā. 
Orķestris pirmatskaņojis arī vairākus 
Sergeja Prokofjeva un Dmitrija Šosta-
koviča opusus, tāpat uzstājies ar gan-
drīz visām 20. gs. Padomju Savienības 
izpildītājmākslas zvaigznēm.

Čehu romantiķa Antonīna Dvoržā-
ka hrestomātiskā simfonija No Jaunās 
pasaules ir bijis ļoti nozīmīgs opuss 
gan Marisa Jansona, gan arī viņa tēva, 
leģendārā diriģenta Arvīda Jansona 
dzīvē. Mariss simfoniju vēlāk ieskaņo-
ja vairākkārt ar saviem orķestriem un 
daudzas reizes iekļāva koncertprog-
rammās – arī savam tēvam veltītajā 
koncertā Latvijas Nacionālajā operā 
2014. gadā, kad diriģents viesojās Rīgā 
ar Bavārijas Radio simfonisko orķes-
tri. Šīs mūzikas cilvēcīgais raksturs, 
jūtu patiesīgums un lirika tik ļoti pie-
stāv Marisam Jansonam, kurš diriģējot 
vienmēr tiecās radīt īpašu atmosfēru, 
skart cilvēku dvēseles un komunicēt ar 
klausītājiem emociju valodā.

Intervijā Berlīnes filharmoniķu di-
gitālajā koncertzālē 2012. gadā Mariss 
Jansons par Dvoržāka Devīto simfo-
niju saka: „Man tas ir traģisks skaņ-
darbs, jo es tajā jūtu tik daudz skumju. 
Simfonijā ar dejas motīviem ieskanas 
arī prieks, bet tur tomēr ir tik dziļas 
ilgas. Dvoržāks aizbrauca uz ASV un 
sasmēlās dažādus iespaidus, ko atspo-
guļoja arī savā mūzikā, bet visu laiku 
tomēr var just ciešanu pilnu dvēseli, 
kas skan cauri teju katrai tēmai. Iespē-
jams, ka es šo slaveno simfoniju redzu 
citādi, nekā to uztver lielākā daļa, bet 
personīgi es tieši tā izjūtu šo mūziku.“

Mariss Jansons savas bērnības va-
saras pavadīja Jūrmalā un tieši Dzinta-
ru koncertzālē viņš pirmo reizi dzirdēja 
uzstājamies 20. gs. klasiskās mūzikas 
izcilības. Toties ar vijoļspēli sākās ra-
došiem panākumiem bagātais Marisa 
Jansona ceļš mūzikā. Viens no tuvā-
kajiem diriģenta komponistiem visas 
dzīves garumā bija Pēteris Čaikovskis. 
„Es Čaikovska mūzikā jūtu dziļus 
pārdzīvojumus, dramatismu, dvēseles 
mokas, tāpēc tur ir tik daudz emociju, 
kas piesista tūkstošiem klausītāju,“ tei-
cis Mariss Jansons. Komponista mūža 
nogales šedevrs, Patētiskā simfonija, 
ir sirdi plosošs stāsts par dzīvības, ce-
rības un nāves likteņratiem. Diriģenta 
Andra Pogas pārliecinošais Čaikovska 
simfonijas lasījums saviļņojis klausītā-

jus jau iepriekš gan Latvijā, gan ārze-
mēs pie citiem orķestriem.

Vēsturnieki Maksi Bruhu dēvē par 
minora meistaru, bet klausītājus viņa 
mūzika uzrunā ar bagāto iztēli, skaisto 
vienkāršību un plašo emociju buķeti, 
kas piestāv romantisma strāvojumam. 
Tieši tāds arī ir Bruha Pirmais vijoļ-
koncerts, veltīts 19. gs. slavenajam vi-
joļvirtuozam Jozefam Joahimam, kurš 
Bruha opusam veltījis šādus vārdus: 
„Tas ir vācu visbagātīgākais un vis-
valdzinošākais vijoļkoncerts.“

Vijolniece Kristīne Balanas ir vie-
na no tām latviešu mūziķēm, kurai vārti 
uz pasaules skatuvēm atvērušies pakā-
peniski. Kristīnes vijoļspēle skanējusi 
Berlīnes un Parīzes filharmonijā, Bār-
bikena centrā Londonā un citās presti-
žās koncertzālēs. Laikraksts The Times 
raksturojis latviešu vijolnieci Kristīni 
Balanas kā žilbinoši virtuozu mūzi-
ķi. Maksa Bruha Pirmo vijoļkoncertu 
Kristīne Balanas un Andris Poga jau ar 
panākumiem kopīgi atskaņoja šī gada 
pavasara sākumā, koncertā ar prestižo 
Londonas Filharmonisko orķestri.

Andris Poga ir Latvijas Nacio-
nālā simfoniskā orķestra mākslinie-
ciskais vadītājs un galvenais diriģents 
kopš 2013./2014. gada sezonas. No 
2021./2022. gada sezonas Andris Poga 
būs arī Stavangeras Simfoniskā orķes-
tra galvenais diriģents. Pēdējos gados 
īpaši uzplaukusi arī diriģenta starptau-
tiskā karjera, viņš uzstājies ar augstākā 
līmeņa Eiropas orķestriem: Ziemeļvāci-
jas Radio (NDR) Elbas Filharmonijas 
orķestri, Vīnes Simfonisko orķestri, 
Minhenes filharmoniķiem, Berlīnes 
Vācu Simfonisko orķestri, NHK Tokijas 
SO, Drēzdenes filharmoniķiem, Leipci-
gas Gewandhaus orķestri un citiem.

Ņemot vērā spēkā esošos pulcēša-
nās ierobežojumus, Dzintaru koncert-
zāles sēdvietu izkārtojums ir mainīts 
un katru koncertu klātienē var apmeklēt 
līdz 500 klausītāju. Tomēr, lai sniegtu 
iespēju baudīt koncertus daudz plašākai 
auditorijai, Dzintaru koncertzāle kopā ar 
mūziķi Jāni Šipkēvicu piedāvā skatīties 
koncertus attālināti ar interneta tiešrai-
des starpniecību visā pasaulē. Jānis Šip-
kēvics interneta tiešraides vadīs no īpaši 
iekārtotas koncertstudijas, kurā vieso-
sies dažādi mūziķi un sabiedrībā zināmi 
cilvēki. Biļetes uz interneta tiešraidēm 
ir iespējams iegādāties www.bilesupa-
radize.lv, un tiešraides koncertus varēs 
skatīties vēl mēnesi pēc pasākuma.

Jūrmalas festivāls šogad notiek, 
pateicoties Jūrmalas pilsētas atbalstam 
un ievērojot spēkā esošos pulcēšanās 
ierobežojumus, starp klausītājiem no-
drošinot 2 m distanci un visus nepie-
ciešamos drošības pasākumus.

Mārtiņš Pučka,
Dzintaru koncertzāles sabiedrisko 

attiecību speciālists

Marisam Jansonam veltīts koncerts
Jūrmalas festivālā atvērts leģendārs ieraksts vinila platē!
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Kā katru vasaru jau pēdējos devi-
ņus gadus, ceļā no Nidas uz Ainažiem 
jau kopš jūlija vidus ir devusies kam-
paņas Mana Jūra zaļā ekspedīcija.

Mēneša laikā, mērojot vairāk nekā 

500 km pa Latvijas jūras piekrasti, 
kampaņas ietvaros tiek apkopoti dati 
par Latvijas jūras piekrastes piesārņo-
jumu ar atkritumiem. Kā katru gadu, 
kampaņai var pievienoties katrs, kam 

rūp Baltijas jūras ekoloģija.
Ovišu bākas koncertā spēlēja Austrā-

lijas latviešu mūziķe Indra Buračevska.
Jānis Ulme

Laikrakstam „Latvietis“

Reizēm mēs sev 
un citiem prasām: kur 
smaidu un prieku rast? 
Kur to rast?

Ir jāapzinās, ka prieks 
un smaids ir dārgas man-
tas, mantas, kas var caur-

starot mūsu dzīvi un maksimāli uzla-
bot mūsu garastāvokli, mūsu labsajūtu. 
Prieks ir patīkama sajūta. Tas veicina 
gribu dzīvot un strādāt. Mūsdienās, Co-
vid-19 pandēmijas laikā, daudzās sejās 
var redzēt skumjas un nervozitāti. Un 
kam patīk nelaimīgs cilvēks? Cilvēks var 
būt laimīgs, ja viņam ir iekšējais miers.

Ja tu uzsmaidīsi, pasaule uzsmaidīs 
tev pretī. Jāsmaida, jo dzīve ir pārāk 
īsa, lai par kaut ko raudātu. Smaidīt – 
nozīmē priecāties. Nevajadzētu kavē-
ties smaidīt, lai mēs varētu to paspēt.

Kristiešu nīdējs un apkarotājs Frīd-
rihs Nīče esot teicis: „kristiešiem būtu 
daudz labāk ikdienas dzīvē izstarot prie-
ku, jo tad pārējie varētu ticēt kristiešu 
sludinātajām pasaules Glābējam...“

Teologs Miķelis Flīgels mēdzis 

teikt: „Lai mēs varētu mīlēt, mums ir 
vajadzīgs humors.“

Smaidi ir mīlestības, gara bagātības 
simboli. Smaidīšanas laikā organisms 
izdala hormonu, kurš mazina sāpes 
un palielina labsajūtu. Smaidot, pieaug 
dzīvesprieks. Smaids ilgst mirkli, bet 
nereti paliek atmiņā uz visu mūžu.

Čarlijs Čaplins esot teicis: „Die-
na, kurā neesmu smējies, ir pazaudēta 
diena.“

Mahatma Gandhi ir teicis: „Ja 
man nebūtu humora izjūtas, ja es ne-
varētu pasmaidīt, es jau sen būtu izda-
rījis pašnāvību.“

Ejot pa ielu, ja satieci cilvēku, pa-
sveicini to, teikdams: „Labdien!“ Tad 
pasmaidi un saki: „Lai Tev jauka ir šī 
diena,“ un es domāju, ka šo žestu sa-
tiktais cilvēks nekad neaizmirsīs.

Katrs smaids izraisa citu smai-
du. Smaidi un arī pasaule Tev apkārt 
smaidīs.

Labai veselībai, garākam mūžam 
svarīgs ir smaids. Smaids mazina stre-
su, izstaro laipnību un draudzību. Un 

smaidoši cilvēki parasti rada lielāku 
uzticēšanās sajūtu.

„Smaids ir visiem saprotams svei-
ciens,“ esot teicis Makss Īstmens.

Netaupīsim smaidu! Visiem patīk 
jautri cilvēki.

Pasaules slavenākais smaids ir 
Monas Lizas smaids.

Nevajaga nemaz daudz – kādreiz 
pavisam nieku, lai gūtu prieku sev un 
citiem...

Centīsimies smaidīt pat tad, kad 
nejūtamies īsti priecīgi!

Smaidīgs cilvēks dzīvojot septiņus 
gadus ilgāk. Smaidīsim vairāk un dzī-
vosim ilgāk.

Interesants notikums ir nodibinātā 
Vispasaules Smaida diena. To iedibi-
nāja amerikāņu mākslinieks Hervijs 
Bolls. Pirmā pasaules Smaida diena 
notika 1999. gadā, un kopš tā laika tā 
atkārtojas katra oktobra pirmajā piekt-
dienā. Tās ideja un moto ir – darīt labu 
un palīdzēt citiem smaidīt.

Vilis Mileiko
„Laikrakstam „Latvietis“

Pārdomas par smaidīšanu
Smaidīsim vairāk un vairosim prieku! Smaids maksā maz, bet dod daudz...

„Mana Jūra“
Apkopo datus par Latvijas jūras piekrastes piesārņojumu ar atkritumiem

Kampaņas „Mana Jūra“ dalībnieki.
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Kampaņas „Mana Jūra“ dalībnieki.
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Atbildu uz jautājumu – punkts vai jautājuma zīme?

Salikta pakārtota teikuma palīgtei-
kums bieži vien atgādina jautājumu, ra-
dot neizpratni, kuru teikuma beigu pie-
turzīmi izmantot. Jāatceras, ka teikuma 
beigu pieturzīmi nosaka virsteikuma, 
nevis palīgteikuma izteikuma mērķis. 
Pāris piemēru:

• Es nesaprotu, vai tas viss bija patiesība.
• Gribējām noskaidrot, kur zied tik skaistas ābeles.
• Pastāsti, kāpēc tu izvēlējies šo grāmatu!
• Vai tiešām tas notika pirms pāris gadiem, kad mēs sati-

kāmies?
Ja jautājumu gribas īpaši izcelt, tad var veidot atšķirīgu 

konstrukciju, kurā lieto jautājuma zīmi. Piemēri:
• Es nesaprotu: vai tas viss bija patiesība?
• Gribējām noskaidrot – kur zied tik skaistas ābeles?

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

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

Valoda, valodiņa...
Kā tikt līdz teikuma beigām
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No Ķīles uz 
Špakenbergu

Pēc Ķīles nometnēs 
pavadītajiem 11 mēne-
šiem, 1946. gada 29. ap-
rīlī, nevienu iepriekš 

nebrīdinot, mēs, kopā ar tēva brālēnu 
inženieri Teodoru Priedi, atstājām 
38. Nometni. No Hamburgas atsūtītā 
angļu armijas smagā automašīna mūs 
aizveda uz Gēstahtes (Geesthacht) tu-
vumā esošo Špakenbergas nometni, 
kur jau bija nokārtota mūsu jaunā dzī-
ves vieta.

Kāpēc mēs atstājām Ķīles nomet-
ni? Tā nebija ne sliktā pārtika, ne arī 
sīkās nesaskaņas ar nometnes koman-
dantu Nikolaju Falku. Tā kā Teodors 
Priede un tēvs strādāja Baltijas univer-
sitātē Hamburgā, tad viņi gribēja, lai 
mēs ar māti dzīvotu tuvāk Hamburgai. 
Ķīle bija 100 km no Hamburgas, Gēs-
tahte nedaudz vairāk par 20 km.

Špakenbergas nometne atradās ap-
mēram kilometrus divus no Gēstahtes 
pilsētas un lielās, labi pazīstamās Sau-
les nometnes.

Tāpat kā daudzās vietās Vācijā, tā 
arī Špakenbergā Hitlera laikā bija sa-
celtas strādnieku mājas. Tās bija tik 
līdzīgas viena otrai, ka kādreiz tumsā 
bijis grūti atrast savu māju. Špaken-
bergā šīs mājas bija divstāvu ar atse-
višķu dzīvokli katrā stāvā. Četras vai 
vairāk šādas mājas bija sabūvētas ar 
kopējam sienām un jumtu, bet katra ar 
savu izeju uz ielu. Mūsu dzīvoklis bija 
otrā stāvā.

Pirms Otrā pasaules kara šīs mājas 
esot bijušas celtas Krimmeļa (Krüm-
mel) nitroglicerīna fabrikā nodarbinā-
tiem 1500 vācu strādniekiem un viņu 
ģimenēm. Krimmeļa nitroglicerīna 
fabrika bija Elbas labajā krastā, tikai 
kilometrus trīs augšpus Špakenbergas. 
Dzelzceļa līnija gar Elbas malu to sa-
vienoja ar Gēstahtes staciju. Kara laikā 
fabrika britu uzlidojumos bija cietusi, 
bet ne iznīcināta. Nezinu, vai tā strā-
dāja visu kara laiku. Pēc kara beigām 
fabriku demontēja. Paši redzējām, ka 
pa dzelzceļu kara reparācijās aizveda 
dažādas fabrikas iekārtas. Nezinu, kas 

notika ar Špaken-
bergā dzīvojošiem 
strādniekiem, kad 
viņu darbs izbei-
dzās. Vai tos izlika 
no dzīvokļiem, lai 
atbrīvotu vietu lat-
viešu DP?

Nav izslēgts, 
ka Saules nomet-
nes barakas arī bija 
celtas Krimmeļa 
fabrikā nodarbi-
nātiem ārzemju 
strādniekiem, bet 
tā ir tikai mana 
doma.

Mūsu Špakenbergas dzīvoklis bija 
pieņemamā kārtībā. Neprasījās nekā-
da īpaša remonta.

Katram dzīvoklim bija virtuve ar 
malkas plīti. Arī dzīvokļa apsildīšana 
bija ar malku. Dzīvokļiem aizmugurē 
bija mazi dārziņi.

Nometnē nebija kopīgas virtuves. 
Visu pārtiku saņēma uz rokas. Neat-
ceros, cik bieži to izsniedza. Izsnieg-
šanas dienās rindas varēja būt diezgan 
pagaras.

Gandrīz vai blakus mūsu nomet-
nei, bet otrpus stāvai gravai, bija lie-
tuviešu nometne. Tur bija liela zāle ar 
skatuvi. Zāli izmantoja gan latviešu 
teātra izrādēm, gan volejbola un bas-
ketbola treniņiem un sacīkstēm. Tur 
notika arī viens Saules ģimnāzijas at-
klātais deju vakars, kurā man bija jā-
kontrolē iekšā nācēju biļetes.

Meža malā, netālu no nometnes, 
bija kapsēta, kas bija pazīstama kā Gē-
stahtes (arī Špakenbergas) Meža kap-
sēta. Jau 1946. gadā tur bija vairākas 
kapu kopiņas.

1987. gada Špakenbergas nomet-
nes apmeklējumā izstaigāju arī tad jau 
daudz lielāko kapsētu un uzgāju vairā-
ku paziņu kapu vietas.

Špakenbergā uz patstāvīgu dzīvi 
palikām tikai mēs ar māti. Tēvs un 
Teodors Priede tikai nedēļas nogalēs 
atbrauca no Hamburgas.

Viņi bija pierakstīti Zoo nometnē, 
kur nelielās barakās dzīvoja universi-
tātes mācībspēki, darbinieki un stu-
denti. Kā nometne bija ieguvusi zoolo-

ģiskā dārza nosaukumu? Tā bija celta 
gaisa uzbrukumos nopostītā Hāgen-
beka zoodārza vietā. 1944. gadā bara-
kas bija cēlusi kuģu būves kompānija 
Blohm & Voss – kara gūstekņiem, kas 
bija nodarbināti kuģu būvēšanā. Pēc 
kara to bija pārņēmuši briti un pārvei-
dojuši par DP nometni. Britu pārval-
des dokumentos tā saucās Zoo Camp.

1946. gada ziemā mēs ar māti aiz-
braucām uz Hamburgu tēvu apciemot. 
Gan braucot autobusā ar izsistiem 
logiem, gan Zoo barakā, kur dzīvoja 
tēvs, dabūjām krietni izsalt. Daudzas 
nometnes barakas bija diezgan bēdīgā 
stāvoklī.

Mācos „Saules“ ģimnāzijā
Mans nolūks bija turpināt mācības 

Saules ģimnāzijā. Saules ģimnāzijas 
reputācija bija sasniegusi arī Ķīli. Bija 
arī ģimnāzija Špakenbergas nometnē, 
bet tā bija krietni mazāka.

Pēc pāris dienām aizgāju apru-
nāties ar ģimnāzijas direktoru Jāni 
Eseru, kurš tolaik dzīvoja pilsētā. 
Izstāstīju, ka biju nobeidzis Ķīles reā-
lģimnāzijas 3. klasi. Viņš man iedeva 
skolas adresi un teica, lai nākošā dienā 
ierodos skolā. Lai ejot uz 4. reālo klasi, 
formalitātes nokārtošot vēlāk. Pirmais 
trimestris jau esot kopš dažām nedē-
ļām iesācies.

Tagad nedaudz par ģimnāzijas di-
rektoru Jāni Eseru. Dzimis 1904. gada 
1. septembrī Naukšēnu pagasta Jēčos. 

Saules ģimnāzista atmiņas (1)
Nepilns gads pēckara Vācijā
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Špakenbergas nometnes skats 1987. gadā.
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1987. gadā Špakenbergas nometnē. Mūsu dzīvoklis otrā stāvā.

FO
TO

 G
un

ta
rs

 S
ai

va

Špakenbergas nometnes Meža  kapsēta 1987. gadā.
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„Lai viņu sirdis tiktu iepriecinātas, vienotas mīlestībā 
un visā atziņas bagātībā, ka izprastu Dieva noslēpumu – 
Kristu; viņā ir apslēpti visi gudrības un atziņas krājumi.“ 
Kol. 2:2

No visas sirds sveicam mūsu jauno prāvesti electu, māc. 
Ievu Puriņu ar apgabala sinodes atbalsta iegūšanu. Tāpat 
visi kopā priecājamies, ka apgabala pārvaldē darbu turpinās 
māc. Kārlis Žols.

LELBĀL
(Latvijas Evanģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas)

Mācījies Rūjienas Draudzes skolā 
un Rūjienas ģimnāzijā, kuru beidzis 
1925. gadā. Studējis Latvijas Univer-
sitātes matemātikas un dabas zinātņu 
fakultātē, ieguvis mag. math. grādu. 
Korporācijas Vendia dibinātājs. Uz-
skatīts par vienu no labākajiem jauna-
jiem matemātiķiem, tomēr izvēlējies 
skolotāja darbu. Strādājis Ilūkstes 
ģimnāzijā, vēlāk Valmieras ģimnāzijā, 
kur bijis arī ģimnāzijas inspektors. Sa-
rakstījis 3 mācības grāmatas ģimnā-
zijām: Algebriskā analīze, Analītiskā 
ģeometrija un Aritmētika.

Skola nebija Saules nometnē, bet 
gan pilsētā, īsa gājiena attālumā no 
nometnes. No Špakenbergas nometnes 
līdz ģimnāzijai bija ap ¾ km.

Tajā pašā ēkā no rīta mācījās pa-
matskolnieki, pēcpusdienā ģimnāzisti.

Iegājis skolā, devos uz 4. reālo kla-
si. Ejot satiku Jāni Pētersonu (Jānī-
ti), manu klases biedru no Jēkabpils 
ģimnāzijas 1. klases 1943./44. mācību 
gadā. Viņš bija 3. klases skolnieks un 
domāja, ka es eju uz nepareizo klasi, 
jo nezināja, ka 1945. gada rudenī, kad 
darbu sāka Ķīles Latviešu ģimnāzija, 
lai atgūtu kara apstākļu un piena pār-
rauga darbā nokavēto 1944./45. mācī-
bu gadu, sāku mācīties 3. klasē.

Ieejot 4. klasē, ieraudzīju tikai vie-
nu pazīstamu seju – Jānīša brāli Ojā-

ru Pētersonu, kurš Jēkabpils ģimnā-
zijā bija par man vienu klasi augstāk. 
Lielākā daļa no zēniem bija bijušie le-
ģionāri vai gaisa spēku izpalīgi.

Bija patīkami redzēt, ka klase iz-
skatījās pēc normālas skolas klases. 
Skolnieki sēdēja skolas solos, ne tā kā 
Ķīles Ģimnāzijā, kur sēdējām uz krēs-
liem pie parastajiem galdiem. Varbūt, 
ka dažiem augumā garākiem skolnie-
kiem soli bija nedaudz par maziem. 
Pie sienas melna tāfele. Vai šajā ēkā 
arī pirms tam būtu bijusi skola?

Mūsu klases audzinātājs bija vēs-
turnieks Pēteris Dreimanis. Pēc kāda 
laika viņš no šī pienākuma atteicās, un 
viņa vietā nāca V. Švānbergs.

Garajā brīvstundā pagrabiņā varē-
ja dabūt skārda krūzītē karstu dzera-
mo, ko mēs tagad sauktu par bonox.

Kādreiz mēs 
zēni arī iegājām 
blakus restorānā 
iedzert Bier mit 
Schuss – bezal-
koholisku alu ar 
saldas sulas pieš-
prici. Gadus vēlāk, 
esot Rietumberlī-
nē, pasūtīju vienā 
restorānā Bier mit 
Schuss, bet tas 
vairs nelikās tik 
garšīgs kā toreiz 
Gēstahtā. Varbūt 

mana garša bija mainījusies, varbūt arī 
biju nedaudz izlepis.

Žēl, ka par Saules ģimnāziju nav 
uzrakstīta skolas vēsture, kas aptver-
tu laiku no pirmās līdz pēdējai skolas 
dienai. Ja tāda ir, tad neesmu to redzē-
jis. To gan būtu varējis rakstīt tikai 
kāds skolotājs, īpaši direktors. Grūti 
iedomāties, ka kāds skolnieks būtu 
skolu sācis pirmajā klasē un nobeidzis 
piektajā. Ir gan dažādi apraksti un fo-
togrāfijas par vairākiem atsevišķiem 
notikumiem skolas dzīvē. Saglabāju-
šās ir skolas trešā (mana) izlaiduma 
fotogrāfijas.

Arī man, pēc gandrīz trīs ceturt-
daļas gadsimta ir grūti atcerēties visu 
skolā piedzīvoto. Saglabājušās ir tikai 
dažas liecības: 4. klases (ar direkto-
ra un klases audzinātāja parakstiem), 
5. klases par 1. un 2. trimestri (tikai ar 
klases audzinātāja parakstu) un Gata-
vības Apliecības latviešu un vācu va-
lodā. Tur varu redzēt savas sekmes vi-
sos priekšmetos, bet atmiņā ir palikuši 
tikai nedaudzi fragmenti. Bet es jau 
nerakstu skolas vēsturi. Rakstu tikai 
savas atmiņas par ģimnāzijā pavadīto 
laiku, vietām gan tās ir papildinātas ar 
citur pieejamo informāciju. Visu sko-
lotāju vārdus nevaru atcerēties.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Saules ģimnāzista atmiņas (1)
Turpinājums no 12. lpp.

Saules ģimnāzija 1966. gadā. Ar meitu Baibu.
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Saules ģimnāzija no aizmugures 1987. gadā.
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Jaunā prāveste
Ieguvusi apgabala sinodes atbalstu

Rīgā, Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcas priek-
šā. Pirmā rindā centrā māc. Ieva Puriņa. FO
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Aina Pamovskis mūžībā
„Vītolu fonds“ saņēmis $ 60 000 testamentāro novēlējumu

2019. gada 19. jūlijā, pārkāpu-
si simtgades slieksni, Aina Jautrīte 
Pamovskis devās mūžībā. Beidzās 
skaists, labiem darbiem un gaišām 
domām piepildīts dzīves ceļš. Taču 
tagad šiem darbiem mūžam būs tur-
pinājums – Vītolu fonds ir saņēmis 
testamentāro novēlējumu $ 60 000, 
un tas nozīmē, ka ne vienam vien 
mazturīgam, centīgam un talantīgam 
jaunietim, pateicoties Ainas Jautrītes 
Pamovskis piemiņas stipendijai, būs 
iespēja iegūt augstāko izglītību.

Ir vietas, kuras neaizmirst, un ir 
cilvēki, kurus neaizmirst... Ainas Jaut-
rītes Pamovskis dzīvē tāda vieta visu 
mūžu bijusi Līgatne – viņas bērnības 
zeme, ar kuru saistījās vissaulainākās 
atmiņas. Tas bija pats gaišākais un no-
tikumiem bagātais laiks Ainas mūžā – 
skaistās lauku mājas, lauki un meži 
visapkārt, ziedošās pļavas, kur Līgo 
vakarā jāņzāles plūkt un vainadziņu 
vīt, rotaļas un pirmie lauku darbiņi, jā-
šana ar zirgiem un vēl, un vēl un vēl... 
Tikai tādā vidē augot, visu savu tuvo 
rūpes, gādību un mīlestību saņemot, 
var izaugt un izveidoties personība – 
cilvēks, kuru ikviens, kaut reizi mūžā 

saticis, neaizmirst.
Ainas Jautrītes Pamovskis jau-

nības uzvārds ir Zvaigzne. Viņa ir 
dzimusi 1919. gada pašā skaistākajā 
laikā – maijā, kad Līgatnes pusē ievas 
uz ābeles krāšņi ziedēja, vēlot mazajai 
meitenei baltu un bagātu mūžu. Jau-
nība gan tika pavadīta Rīgā, jo vecāki 
rūpējās, lai Aina izaugtu un kļūtu par 
vispusīgi attīstu personību. Viņa ne ti-
kai ieguva labu izglītību Rīgas Franču 
licejā, meitene papildus jau kopš ma-
zotnes mācījās vācu valodu un apmek-
lēja deju nodarbības; Ainai pat ir bijusi 
iespēja dejot uz operas skatuves. Taču 
allaž ar nepacietību tika gaidīta vasa-
ra, kad atkal bija iespēja atgriezties sev 
tik mīļajās Līgatnes lauku mājās.

Ainas māte bija ļoti progresīvi 
domājoša un inteliģenta sieviete, kas 
vēlēja savām trim meitām apgūt vēr-
tīgu profesiju. Vecākā Ainas māsa bija 
izvēlējusies kļūt par zobārsti un ap-
precējusi ārstu. Šī profesija raisīja arī 
Ainas interesi, tādēļ pēc vidusskolas 
1938. gadā viņa uzsāka medicīnas stu-
dijas. 1943. gadā Aina pabeidza Latvi-
jas Universitātes Medicīnas fakultāti 
un kļuva par ārsti. Par viņas pirmo 
darba vietu kļuva Tukuma pilsēta. To-
mēr, tuvojoties krievu karaspēkam un 
baidoties no izsūtījuma, ģimene no-
lēma doties trimdā, nokļūstot Vācijā, 
Ingolštatē, kur Aina sāka strādāt par 
ārsti. Jāpiebilst, ka savā ilgajā darba 
mūža viņa ir apguvusi trīs specialitā-
tes – LOR, dzemdniecību un gineko-
loģiju un arī psihiatriju.

Kad 1947. gadā Pakistāna ieguva 
neatkarību, ģimenei tika piedāvāta ie-
spēja doties turp strādāt. Šo piedāvā-
jumu viņi pieņēma un 1949. gadā caur 
Romu ar lidmašīnu devās uz Pakistā-
nu. Aina strādāja par militāro ārsti un 
ieguva kapteiņa pakāpi. 1955. gada 

29. jūlijā viņa apprecēja angli Džordžu 
Viljamu Holtu. Jaunā ģimene daudz 
ceļoja un devās arī uz Lielbritāniju, bet 
1961. gadā ieradās ASV, lai satiktu Ai-
nas ģimeni. Viņi pārcēlās uz Bolivāru, 
Tennu, kur Aina strādāja valsts psihi-
atriskajā slimnīcā, pēc tam uz Kentu-
ki, tad atpakaļ uz Tenesiju. 1964. gadā 
Aina dabūja darbu Oregonā, un pāris 
pārcēlās uz ziemeļrietumiem, taču 
1971. gadā viņas dzīvesbiedrs devās 
mūžībā.

Pārvarēt zaudējuma sāpes palī-
dzēja Ainas nerimstošā griba darbo-
ties un prasme priecāties par dzīvi. 
Palmspringsā viņa iepazinās ar Vol-
demāru Pamovski, kurš strādāja par 
fizioterapeitu. Kā vēlāk izrādījās, viņi, 
iespējams, bija tikušies jau agrāk, jo 
Voldemārs laikā, kad Aina mācījās 
Rīgā, bija dzīvojis pavisam netālu – 
blakus ielā. Abi satikās un nodibināja 
ģimeni 1973. gadā tur, tālumā – Ame-
rikā, Oregonas pavalstī. Ģimene iegā-
dājās māju Vilsvilvillā un kopā laimīgi 
nodzīvoja 33 gadus. 1981. gadā Aina 
Pamovskis devās pensijā, un tieši tad 
atklājās vēl viens viņas talants – pras-
me redzēto un izjusto attēlot gleznās.

Gan Aina, gan Voldemārs savu 
darba mūžu veltījuši medicīnai. Aina 
Pamovskis bija medicīnas doktore, un 
vēlme palīdzēt cilvēkiem, atvieglot 
ciešanas un sniegt cerību allaž ir bi-
jusi neatņemama viņu dzīves daļa, tā-
pēc 2007. gadā Ainas kundze dibināja 
vīra Voldemāra Pamovska piemiņas 
stipendiju jaunietim, kurš izvēlējies 
viscildenāko profesiju – medicīnu. Ar 
Ainas Pamovskis testamentāro novēlē-
jumu atbalsts studentiem turpināsies. 
Paldies testamentārā novēlējuma iz-
pildītājam John (Jānim) Zommeram 
par ieguldīto darbu tā kārtošanā!

„Vītolu fonds“

Aina Pamovskis.
29.05.1919. – 19.07.2019.

kalnos netālu no Monbalkas pilsētiņas. 
Monbalkas īpašumu, pamatojoties uz 
novēlējuma norādījumiem, nodaļa ie-
gādājās 1965. gadā un nosauca par Va-
nagiem. Kaut zemes gabals bija liels, uz 
tā pirkšanas laikā bija tikai viena maza 
guļkoku ēka. Šo ēku nosauca par ser-
žanta Riekstiņa namu. Kad nopirka Va-
nagus, viena no iecerēm bija, ka tur va-
rētu uzbūvēt vairākas nelielas mājiņas, 
kur bijušie leģionāri, nodaļas biedri, va-
rētu pavadīt savas vecumdienas. Tātad, 
jau 1965. gadā Daugavas Vanagi domā-
ja par sava veida veco ļaužu ciemu. Šī 
ideja tomēr netika tālāk kā tikai ideja.

Jau drīz pēc pirkšanas bija skaidrs, 
ka ar vienu mazu būdiņu nepietiks, un 
talkas veidā tika uzcelta lielāka sarī-
kojumu zāle. Zālei klāt bija maza vir-

tuve un trīs atsevišķas istabas. Viena 
jau drīzumā tika nozīmēta kā saimnie-
ka istaba, bet otras divas bija domātas 
viesiem. Šīs divas istabas ļoti bieži 
tika izmantotas, kad notika sarīkojumi 
Vanagos, jo pēc svinēšanas sestdienas 
vakarā neviens negribēja mērot tālo 
ceļu uz mājām. Jaunuzbūvēto celtni 
nosauca par pulkveža Brieža namu. 
Vēlāk arī tika izrakts peldbaseins un 
blakus peldbaseinam uzbūvēta pirts.

Vanagi tika izmantoti vasaras laikā 
gandrīz katru nedēļas nogali. Tos iz-
mantoja ne tik vien Daugavas Vanagi, 
bet arī daudzas citas organizācijas. Tur 
notika balles, brīvdabas dievkalpojumi, 
sporta spēles vai pat vienkārša sabrauk-
šana laukos. Diemžēl laiki mainījās, un, 
tautai novecojot, Vanagi tika mazāk un 
mazāk izmantoti, un 1984. gada ārkār-
tas pilnsapulcē nodaļas valde proponēja 
īpašumu Monbalkā pārdot.

Daugavas Vanagu Melburnas noda-
ļa savos pastāvēšanas gados ir darījusi 
daudz vairāk. Šai rakstā esmu minējis 
tikai dažas lietas par Daugavas Vanagu 
Melburnas nodaļas darbu un dzīvi. 

Nobeidzot vēlos pateikties un atce-
rēties mūsu nodaļas dibinātājus, kā arī 
visus nodaļas darbiniekus, kuri visos 
nodaļas pastāvēšanas gados ir strādā-
juši pašaizliedzīgi, lai Melburnas no-
daļa varētu tik ilgi pastāvēt.

Paldies arī visiem tautiešiem par 
atbalstu visus šos gadus. Bez Melbur-
nas latviešu atbalsta Daugavas Vanagu 
Melburnas nodaļa nebūtu pastāvējusi 
71 gadu. Novēlu tai pastāvēt vēl ilgus 
gadus, un, cerams, nākošo gadu varē-
sim jūlija beigās visi tikties Melburnas 
nodaļas mītnē un atskatīties uz 72 no-
strādātiem gadiem.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

DV Melburnas nodaļai 71. gads
Turpinājums no 4. lpp.
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30. jūlijā Valsts prezidents Egils 
Levits Rīgas pilī tikās ar Nacionā-
lās elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomes (NEPLP) pārstāvjiem, lai 
pārrunātu jautājumus par sabiedrisko 
mediju iziešanu no reklāmas tirgus un 
citas jomas aktualitātes.

Sarunas centrālais temats bija sa-
biedrisko mediju iziešana no reklāmas 
tirgus, par ko abas puses bija vienis-
prātis, jo tādā veidā tiktu ne tikai stip-
rināti sabiedriskie mediji, bet arī Lat-
vijas informatīvā telpa, kam šajā laikā, 
kad demokrātija saskaras ar dažādiem 
apdraudējumiem, ir īpaši liela nozīme. 
Tāpat pēc šāda lēmuma daudz konkrē-
tāk un mērķtiecīgāk varētu strādāt pie 
sabiedrisko mediju attīstīšanas.

Valsts prezidents norādīja: „Ar sa-
biedrisko mediju iziešanu no reklāmas 
tirgus tiktu nodrošinātas sabiedrības 
vajadzības pēc neatkarīga un demo-
krātiskos pamatos balstīta informā-
cijas avota, jo šobrīd Latvijas valstij 
stipra informatīvā telpa ir daudz sva-
rīgāka, nekā tas ir bijis līdz šim. Tā 
kā mēs esam skaitliski samērā neliela 
sabiedrība, mums vēl jo vairāk ir ne-
pieciešami sabiedriskie mediji, kas ir 
kvalitatīvi un kuru kvalitāti uzrauga 
sabiedrība, tostarp caur sabiedrisko 
pasūtījumu. Turklāt iziešana no rek-
lāmas tirgus sabiedriskos medijus pa-
darītu brīvus no reitingiem un līdz ar 
to arī neatkarīgus, lai tie pilnībā va-
rētu pildīt savu sabiedrisko uzdevumu. 
Līdz ko reklāmas tirgus pilnībā pārie-

tu tikai komerciālo mediju rīcībā, tiktu 
stiprināta arī viņu darbību un kopumā 
uzlabotos Latvijas informatīvas telpas 
kvalitāte, kas ir katra iedzīvotāja inte-
resēs.“

Tāpat Valsts prezidents uzsvēra, 
ka sabiedriskie mediji ir specifiski me-
diji, un to uzdevums ir nevis pelnīt, 
kā tas ir komerciālajiem medijiem, bet 
gan pildīt sabiedrisko pasūtījumu, ko 
veido NEPLP, lai sabiedrisko mediju 
darbība notiktu sabiedrības interesēs. 
„NEPLP ir leģitimēts sagatavot sa-
biedrisko pasūtījumu, un sabiedriska-
jiem medijiem tas savukārt ir jāizpil-
da,“ pauda E. Levits.

Arī NEPLP priekšsēdētājs Ivars 
Āboliņš akcentēja, ka sabiedriskie me-
diji un saturs, ko tie rada, ir Latvijas 
informatīvās telpas stūrakmens, tādēļ 
valsts uzdevums ir panākt, lai mums 

būtu spēcīgi sabiedriskie mediji: „Ar 
šādu lēmumu, kas Latvijai būtu vēstu-
riski nozīmīgs, mēs iegūtu daudz stip-
rākus sabiedriskos medijus un Latvijas 
informatīvo telpu.“ Valdībai iesniegtajā 
NEPLP koncepcijā aprēķināti 8,3 milj. 
eiro, kas būtu nepieciešami, lai sabied-
riskie mediji izietu no reklāmas tirgus.

Sarunā tika diskutēta arī nepie-
ciešamība pēc sabiedrisko mediju 
infrastruktūras attīstības, iecere vei-
dot multimediju platformu, kurā būtu 
kvalitatīvs mazākumtautību saturs, un 
jautājumi par žurnālistu profesionali-
tāti, atbildību, ētikas ievērošanu un iz-
glītības kvalitāti. Tāpat tika runāts par 
NEPLP funkcijām un kapacitāti stip-
ras informatīvās telpas nodrošināšanai 
un tam nepieciešamajiem resursiem.

LV prezidenta kanceleja
30.07.2020.

Valsts prezidents un NEPLP
Sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
6. augusts
Askolds, Aisma
1890. Grieķu-Romiešu cīņu sportists, 
1912. g. Olimpisko spēļu dalībnieks 
Aleksandrs Miezītis. Otrā pasaules 
kara beigās represēts, gājis bojā izsū-
tījumā.
1905. aktieris Pēteris Cepurnieks.
1945. ASV uzmet Hirošimai atom-
bumbu, uzreiz nogalinot 70 000 cilvē-
ku.
1981. SLT aktieris, sabiedriskais dar-
binieks Edgars Greste.

7. augusts
Alfrēds, Fredis, Madars
1895. rakstnieks, sabiedrisks darbi-
nieks Jēkabs Jurēvics.
1910. latviešu futbolists, hokejists 
Aleksejs Auziņš.
1946. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Kārlis Ātrens.

8. augusts
Mudīte, Vladislavs, Vladislava
1940. aktieris Pauls Butkēvičs.

1945. Otrais Pasaules karš: PSRS pie-
teica karu Japānai, sākot iebrukumu 
Mandžūrijā.
1958. māksliniece Zita Sudņika.

9. augusts
Madara, Genoveva, Genovefa 
1710. Daugavgrīvas cietoksni iekaro 
krievi.
1870. lībiešu dzejnieks, kultūras darbi-
nieks, Līvu savienības pirmais priekš-
sēdētājs Kārlis Stalte.
1930. kordiriģents Uldis Balodis.
1938. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Kārlis Kasparsons.
1945. Otrais Pasaules karš: ASV no-
meta atombumbu uz Nagasaki, Japānā.
1985. mūziķe, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Daina Kaina.

10. augusts
Brencis, Inuta, Audris
1880. kapteinis Latvijas atbrīvošanas 
cīņu varonis Paulis Zolts.
1905. futbolists Arnolds Tauriņš.
1930. aktieris, režisors, pedagogs 

Imants Adermanis.

11. augusts
Olga, Zita, Liega, Zigita
Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas 
diena
1605. 4000 vīru liels zviedru kara-
spēks aplenc Daugavgrīvas cietoksni.
1920. Latvija un Padomju Krievija 
paraksta miera līgumu. Līdz ar to Pa-
domju Krievija ir pirmā valsts, kas de 
jure atzīst Latvijas neatkarību.
1935. dzejniece, valodniece, sabiedris-
kā darbiniece Lalita Muižniece.
1935. dzejniece Vita Vīksna.
1935. operdziedātājs Jānis Zābers.
1939. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Roksija Reitere.
1940. PSRS pārņem Latvijas sūtniecī-
bu Berlīnē.

12. augusts
Vizma, Klāra
1871. jurists, politiķis, Latvijas 2. 
Valsts prezidents (1927.g. 8.apr. – 
1930.g. 9.apr.) Gustavs Zemgals.  ■

Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas lī-
dzekļu padomi.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 4. augustā.
€1 = 1,64950 AUD
€1 = 0,90335 GBP

€1 = 1,78070 NZD
€1 = 1,17650 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 5. augustā, plkst. 19.00 Tā-
lavas mazajā zālē DLOA sēde.
Ceturtdien, 6. augustā, plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš; spēlēsim 
Scrabble visu dienu (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Svētdien, 9. augustā, plkst. 9.30 Tāla-
vā novusa treniņi. 
Ceturtdien, 13. augustā, plkst. 10.00 
Scrabble klubiņš; spēlēsim Scrabble 
visu dienu (latviešu un angļu valodā) un 
ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pieteik-
ties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5. 
Ceturtdien, 13. augustā, plkst. 10.30 
ALB namā Kino rīts; skatīsimies 
mākslas filmu Bille. Pēc filmas pa-
sniegsim siltas pusdienas, tāpēc lū-
dzam pieteikties LAIMAS birojā līdz 
11. augustam. Dalības maksa $5. 
Sestdien, 15. augustā, ALB SAKTA at-
sāks darbu pēc piespiestā pārtraukuma 
un neliela remonta. Darba laiks sestdie-
nās no plkst. 10–13. Varēs iegādāties 
Latvijas, mūsdienu stila keramikas trau-
kus un lina izstrādājumus. Nopērkami 
stikla alus kausi un vīna/ūdens glāzes 
ar saules zīmi, kā arī smaržīgi lavandas 
maisiņi ar spēka zīmēm. Dabūjamas 
latviskas rotas lietas, T-krekli ar latvis-
kiem motīviem, kā arī vairāku autoru 
gleznas, mūzikas disku izvēle. Atradīsit 
arī citus jaunumus. Visi laipni aicināti! 
Sestdien, 15. augustā, plkst. 13.00 Tā-
lavas mazā zālē Ilzes Tomasas (Thomas) 
interesantais, informatīvais un pievilcī-
gais referāts Kā latviešiem deva uzvār-
dus. Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $5. 
Būs iespēja iegādāties atspirdzinājumus, 
pīrāgus un kūkas. Visi mīļi aicināti.
Svētdien, 16. augustā, plkst. 9.30 Tā-
lavā novusa treniņi.
Trešdien, 19. augustā, plkst. 10.30 
no ALB nama izbraukums ar pusdie-
nām uz Kingsford Hotel, Gawler. Cena 
pusdienām senioriem, sākot ar $22. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 17. au-
gustam. Maksa par autobusu $3. 
Ceturtdien, 20. augustā, plkst.19.00 
DV namā DV vīru koris DAUGAVA at-
sāks darbību pēc COVID-19 pārtrau-
kuma.
Ceturtdien, 20. augustā, plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš; spēlēsim 
Scrabble visu dienu (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5. 
Svētdien, 23. augustā, plkst. 9.30 Tā-
lavā notiks novusa treniņi. Pulcēsimies, 
priecāsimies un uzspēlēsim novusu!

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi; jāsagatavo dalībnieku sa-
raksts ar adresēm.

Svētdien, 23. augustā, plkst. 14.00 
Dienvidaustrālijas Baltiešu Padomes 
rīkotais Baltijas Ceļa ekumenisku at-
ceres dievkalpojumu, angļu valodā, 
ja COVID-19 pašreizējie noteikumi 
nemainīsies. Dievkalpojums būs bez 
muzikāliem priekšnesumiem. Diev-
kalpojumā piedalīsies: prāv. J. Pried-
kalns, diakons I. Ozols, tēvs P. Rozītis. 
Dievkalpojums angļu valodā..

Brisbanē
Sestdien, 22. augustā, plkst. 12.00 
Rummy/zolītes /latviešu Scrabble 
pēcpusdiena. Maksa $10.
Svētdien, 23. augustā, plkst. 13.00-
15.00 Pienene augusta nodarbība. 
Ieplānota kopā sanākšanu veltīt tam, 
kas nesenajos laikos pietrūka visvai-
rāk – dziesmas, kas tuvas sirdij un 
mūsu tautai, sarunām un vienkārši 
kopā pabūšanai. Būs arī mazs stūrītis 
bērniem, kā arī citiem interesentiem 
rokdarbiem un mākslai, vai arī dažā-
das spēles un rotaļas. Lūdzu paņemiet 
līdzi savas dziesmu klades, kamoliņus, 
vācelītes un mazu groziņu, ar ko pa-
dalīties. Ieejas maksa tiks precizēta 
tuvāk laikam. Pieteikšanās pa e-pastu 
marta.eiduka@gmail.com vai arī valo-
das pulciņa Facebook mājas lapā. Vē-
los izcelt to, ka pieteikšanās iepriekš ir 
īpaši svarīga, lai mēs zinātu, ka dalīb-
nieku skaits nepārsniedz pašreizējās 
COVID-19 prasības. Uz tikšanos! Pie-
nene Facebook: https://www.facebook.
com/brisbanelatvianlanguagesocial/

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Nākamais dievkalpojums 19. sept.

Kanberā 
Pandēmijas un daļas mūsu nācēju riskan-
tā vecuma dēļ, Kanberas Latviešu biedrī-
ba vēl 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 Domājam, ka pusdienas at-
sāksies 2020. gada 7. sept., bet tas notiks 
tikai tad, ja būs atļauts saistībā ar valdī-
bas noteikumiem. Vanadžu sanāksmes 
ir atceltas līdz septembra pilnsapulcei.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Sākot ar 22. martu, visi dievkalpojumi 
tiek ATCELTI līdz turpmākajam.

Pertā
Svētdien, 23. augustā, plkst. 13.00, 
Daugavas Vanagu gadskārtējais sarī-
kojums. Visi laipni aicināti!

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 16. augustā, plkst. 10.30 
dievkalpojums.

Sidnejā
Trešdien, 5. augustā, plkst. 13.00 zo-
līte Latviešu namā.
Piektdien, 14. augustā, plkst. 11.00 
Senioru saiets Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 9. augustā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 16. augustā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 23. augustā, 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 uz tīmekļa.

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

Zelta piekrastē

Vācijā
Svētdien, 23. augustā, plkst. 10.30 
LCM, Salzmannstr. 152, 48159 Münster, 
Vasaras dievkalpojums Minsterē. Tik-
smies ar visu nepieciešamo piesardzību. 
Kalpos Lilija Tenhāgena. Pēc dievkalpo-
juma varēsim parunāties pie kafijas un 
līdzatnestiem našķiem. Visi mīļi gaidīti!

Latvijā
Uz visiem „Jūrmalas festivāla“ kon-
certiem klausītājiem būs iespējams ie-
gādāties arī tiešraides biļetes un ska-
tīties koncertus attālināti ar interneta 
tiešraides starpniecību. Tos koncert-
studijā vadīs mūziķis Jānis Šipkēvics.

Sestdien, 8. augusta, Liepājas Sim-
foniskais orķestris aicina uz festivālu 
Liepājas vasara Rundāles pilī. Pasā-
kumi ir plānoti, lai festivāla viesiem 
būtu pietiekami daudz laika aplūkot 
pils muzeja ekspozīcijas un krāšņo 
parku, baudīt garšīgu maltīti pils un 
tās apkārtnes lieliskajos restorānos: 
pl.17.00 – Kamermūzika Baltajā zālē, 
pl.19.00 – Koncertsaruna Zaļajā teātrī, 
pl.22.00 – Nakts koncerts pils dārzā. ■


