
Valsts prezidents 
Egils Levits šodien in-
dividuālā ceremonijā 
Rīgas pilī pasniedza 

Triju Zvaigžņu ordeni Hamburgas 
baleta trupas vadošajai baleta solistei 
Annai Lauderei par nozīmīgo rado-
šo veikumu bale-
ta mākslā, izcili 
turpinot Latvijas 
baleta tradīcijas 
un nesot Latvijas 
vārdu pasaulē. Pie-
šķirot visaugstāko 
valsts apbalvoju-
mu, Anna Laudere 
iecelta par Triju 
Zvaigžņu ordeņa 
komandieri.

„Paldies, Lau-
deres kundze, par 
to, ko Jūs darāt 
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Triju Zvaigžņu ordenis
Pasniegts Annai Lauderei

Anna Laudere un Valsts prezidents Egils Levits.
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Latvijas kultūras labā. Es saku tieši 
apzināti – Latvijas kultūras labā, jo 
vienalga, kur latvietis ir, viņš ir arī 
latviešu nācijas sastāvdaļa un nes 
Latvijas vārdu pasaulē. Man jāsaka, 

 
Turpinājums 15. lpp.

2020. g. vasaras olimpiskās spēles
Sākušās Tokijā ar Latvijas sportistu dalību

2020. gada vasaras olimpiskās 
spēles jeb XXXII olimpiskās spēles, 
plašāk pazīstamas arī kā Tokija 2020, 
ir 32. vasaras olimpiskās spēles. Tās 
notiek Japānas galvaspilsētā Tokijā no 
piektdienas, 2021. gada 23. jūlija, līdz 
svētdienai, 8. augustam, bet atsevišķi 
notikumi norisinājās jau no 21. jūlija.

32. vasaras olimpiskās spēles bija 
paredzēts aizvadīt no 2020. gada 24. jū-
lija līdz 9. augustam, taču COVID-19 

pandēmijas dēļ 2020. gada martā pie-
ņēma lēmumu spēles atlikt uz gadu. 
Neskatoties uz pārcelšanu, spēles sa-
glabāja nosaukumā gada skaitli 2020.

Vairāki esošie sporta veidi ir papil-
dināti ar jaunām disciplīnām, piemē-
ram, 3x3 basketbols, BMX frīstails un 
medisons riteņbraukšanā, kā arī ar vai-
rākiem jauktajiem pasākumiem. Saska-
ņā ar jauno SOK politiku, kas atļauj spē-
ļu programmai pievienot jaunus sporta 

veidus, šajās olimpiskajās spēlēs pirmo 
reizi ir karatē, klinšu kāpšana, sērfings 
un skeitbordings, kā arī olimpisko spēļu 
programmā atgriezies beisbols un soft-
bols (pēdējoreiz tas bija iekļauts Peki-
nas vasaras olimpiādē 2008. gadā).

Šīs ir otrās vasaras olimpiskās 
spēles, kas tiek rīkotas Tokijā (pirmās 
spēles tika rīkotas 1964. gadā). Tokija 
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Saullēkts Ašmorā, Zelta piekrastē, Austrālijā.
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2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 28. jūlijā

Latvijas 3x3 basketbola izlase – 
Agnis Čavars, Nauris Miezis, Ed-
gars Krūmiņš, Kārlis Pauls Las-
manis – startēs Tokijas olimpiskajās 
spēlēs, pretendējot uz vēsturē pirmo 
medaļu komplektu šajā jaunajā discip-
līnā. Latvijas 3x3 basketbolisti pirmās 
spēles aizvadīs sestdien, 24. jūlijā, bet 
dienu iepriekš tieši Agnis Čavars būs 
viens no diviem Latvijas olimpiskās 
delegācijas karognesējiem.

2017. gadā 3x3 basketbols, kas ie-
priekš bija pazīstams kā strītbols vai 
ielu basketbols, tika iekļauts 2020. gada 
olimpisko spēļu programmā. Debijas 
reizē tikai pa astoņām valstīm gan 
vīriešiem, gan sievietēm piecu dienu 
turnīrā no 24. līdz 28. jūlijam Tokijas 
Aomi Urban Sports Park izveidotajā 
laukumā cīnīsies par čempionu titulu.

Vīriešu konkurencē četras koman-
das pa tiešo garantēja vietas Tokijas 
turnīrā. Līdz ar to saimniekiem japā-
ņiem pievienojās arī Starptautiskās 
Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 
basketbola Pasaules valstu ranga labā-
kās izlases – Serbija, Ķīna un Krievi-
jas Olimpiskā komiteja. Pēc sekmīgas 
dalības olimpiskās kvalifikācijas tur-
nīros ceļazīmes uz Japānu ieguva arī 
Nīderlande, Polija, Latvija un Beļģija.

Astoņas komandas vispirms aizva-
dīs apļa turnīra, labākās divas izlases 
pa tiešo iekļūs pusfinālā, bet trešās līdz 

sestās vietas īpašnieces izslēgšanas tur-
nīru sāks ar ceturtdaļfinālu. 28. jūlijā 
tiks kronēti pirmie olimpiskie čempioni.

Šis Latvijas izlases klasiskais kvar-
tets tika izveidots 2017. gadā, īstenojot 
komandas menedžera Jāņa Āres un 
Ghetto Basket izveidotajā Raimonda 
Elbakjana idejas par konkurētspējīgu 
sastāvu sekmīgiem startiem starptau-
tiskajā arēnā. Puiši ne nekurienes – tā 
Latvijas kvartetu nosauca YouTube 
tiešraižu komentētājs, redzot Latvijas 
izlases triumfu Eiropas kausa fināltur-
nīrā 2017. gadā Nīderlandē. Latvieši 
pusfinālā uzveica leģendāros Serbijas 
3x3 basketbolistus, bet cīņā par zelta 
medaļām uzvarēja Slovēniju.

Latvijas 3x3 basketbolistu medaļu 
bagāžā nākamo gadu laikā tika pievie-
nots Eiropas kausa sudrabs Rumānijā 
un Pasaules kausa sudrabs Nīderlandē. 
2020. gada decembrī Krūmiņš, Ča-
vars, Lasmanis un Miezis kā klubu 
komanda Rīga triumfēja arī FIBA Pa-
saules tūres finālā Saūda Arābijā.

Visi četri Latvijas izlases spēlētāji 
3x3 basketbolā ienāca no 5:5 basketbo-
la, dažādu iemeslu dēļ nolemjot netur-
pināt profesionālo karjeru klasiskajā 
basketbolā. Interesanti, ka 2010. gadā 
Čavars un Latvijas 3x3 izlases trene-
ris Raimonds Feldmanis kā spēlētāji 
kļuva par Latvijas Basketbola līgas 
čempioniem leģendārā Barons sastā-
vā. Triumfu sekmēja arī Rīgas kluba 
slavenais ģenerālmenedžeris Andris 

Vanags, kurš 2008. gadā piedalījās 
Austrālijas Latviešu meistarsacīkstēs 
basketbolā, pārstāvot Spars komandu.

Tokijas olimpisko spēļu 3x3 
basketbola kalendārs un rezultāti: https://
play.f iba3x3.com/events/44cecb26-
c953-425a-a8b2-dcf879407ac8

Renārs Buivids

Aktuālais info par Latvijas 3x3 bas-
ketbolu atrodams Facebook lapā 
3x3basketbolaFans, kā arī raksta auto-
ra Instagram kontā rb32lv.
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Tokijas olimpiskās spēles
3x3 basketbola pulkā arī latvieši!

2018 Eiropas Sudrabs. No kreisās: Agnis Čavars, Kārlis Pauls Lasmanis, Nau-
ris Miezis, Edgars Krūmiņš.
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   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net

2010 „Barons“. No kreisās: Raimonds 
Feldmanis, Agnis Čavars.
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Melburnietis Lūkas Raimonds 
Elberts 2021. gada janvārī Svinburnas 
Universitātē ieguva dizaina Bakalaura 
grādu digitālā un fotogrāfēšanas mē-
dijā. Viņa mērķis ir veidot pašam savu 
fotografēšanas un video filmēšanas 
biznesu Luk.Media. Viņa darbus var 
redzēt tīmekļa lapā www.lukmedia.
com.au Viņa īpašās intereses ir street 
fashion un speciālu pasākumu fotogra-
fēšana/videofilmēšana.

Lūkas ir absolvējis Melburnas 
Latviešu biedrības Daugavas skolu, 
Melburnas Latviešu vidusskolu un 
Annas Ziedares Vasaras Vidussko-
lu. Viņš dejo Melburnas tautas deju 
kopā Ritenītis, dzied Melburnas vīru 
korī Veseris un ir vairākus gadus 
strādājis kā audzinātājs Annas Zie-
dares Vasaras vidusskolā. Viņš ir 
arī sastrādājis ar vairākām latviešu 
organizācijām un māksliniekiem, 
veidojot video ierakstus. Brīvajā lai-
kā viņš spēlē tenisu, videospēles ar 

draugiem un fotogrāfē.
Anita Elberta

Laikrakstam „Latvietis“

2021. gadā aprit 100 
gadi kopš Latvijas Re-
publikas de iure atzīša-
nas un Latvijas Repub-

likas ārlietu dienesta izveidošanas. 
Atzīmējot šo nozīmīgo gadskārtu un 
apbalvojot ar augstākajiem valsts ap-
balvojumiem vairākus Ārlietu minis-
trijas diplomātus, Valsts prezidents 
un Ordeņu kapituls izteicis īpašu pa-
teicību ilggadējiem ārlietu dienesta 
darbiniekiem, kuri ar savu pašaizlie-
dzīgo darbu devuši būtisku ieguldīju-
mu Latvijas Republikas diplomātiskā 
un konsulārā dienesta atjaunošanā un 
stiprināšanā.

Valsts prezidents Egils Levits 

23. jūlijā individuālā ceremonijā Rī-
gas pilī pasniedza Atzinības krustu 
Latvijas Republikas ārkārtējam un 
pilnvarotajam vēstniekam Mārim 
Selgam par ilggadēju, būtisku iegul-
dījumu Latvijas ārpolitisko interešu 
aizstāvībā, ekonomisko kontaktu 
veidošanā un diplomātisko pārstāv-
niecību tīkla stiprināšanā. Diplo-
mātei Santai Dālmanei par augsti 
profesionāli un īpaši pašaizliedzīgi 
pildītiem amata pienākumiem ārlie-
tu dienestā, 2020. gada pavasarī, Co-
vid-19 krīzes laikā, īstenojot lielāko 
repatriācijas operāciju Latvijas valsts 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Sākušās 2020. gada 

vasaras olimpiskās spē-
les – Tokija 2020. Spē-
les atlika no 2020. gada 
Covid-19 dēļ, bet nosau-
kumā tika paturēts gada 
skaitlis.

Latvija sūta 33 olimpiešus uz Toki-
ju. Vai tas ir daudz, vai maz? Salīdzi-
nājumā, Austrālijas komandā ir 478 
olimpieši, bet iedzīvotāju skaits Aus-
trālijā ir daudz lielāks. Latvijai ir viens 
Tokija 2020 dalībnieks uz katriem 
57 000 iedzīvotājiem, bet Austrālijai 
viens uz katriem 54 000 iedzīvotā-
jiem. Tātad – proporcionāli, apmēram, 
tas pats. Toties Indija, ar kādiem 17,5% 
no visiem pasaules iedzīvotājiem, sūta 
vienu olimpieti uz katriem 11,5 miljo-
nu iedzīvotājiem – tās komandā ir tikai 
120 sportistu.

Tas mums kārtējo reizi atgādina, ka 
pasaule ir ļoti dažāda, un ka mēs esam 
skaitliski ļoti maza tauta. Pāri par trešo 
daļu no cilvēkiem dzīvo Ķīnā vai Indijā. 
Iedzīvotāju ziņā tālu aiz abām zemēm ir 
ASV ar 4,2% no pasaules iedzīvotājiem. 
Bet tad seko Indonēzija, Pakistāna, Bra-
zīlija, Nigērija un Bangladeša, kopā ar 
vēl 14% no pasaules iedzīvotājiem. No 
Pakistānas 225,2 miljoniem iedzīvotā-
ju, tikai 10 piedalās olimpiskajās spēlēs.

Pasaule ir ērti sadalīta gandrīz 200 
valstīs, katra ar vienu balsi Apvienotajās 
Nācijās un lielākā daļa ar savu koman-
du olimpiskajās spēlēs. Tas dod mazliet 
maldinošu vienlīdzības iespaidu.

Olimpiskās spēles teorētiski ir tā 
reize, kad var aizmirst atšķirības un 
domstarpības, un sacensties kā „tīri“ 
sportisti. Olimpiskais zvērests (kopš 
1961. gada – tikai „solījums“) beidzās 
ar mērķi „pataisīt pasauli par labāku 
vietu caur sportu“. Tomēr liekas maz-
liet savādi, ka sports un sacensības, 
kur definīcijas kārtā ir uzvarētāji un 
zaudētāji, būs vienotāju spēks. Var būt 
visādi. Ungārijas un Padomju savienī-
bas ūdens polo spēle Melburnas Olim-
piskajās spēlēs 1956. gadā kļuva slave-
na ar asinīm peldbaseinā. Bet citreiz 
ir patiešām izrādīta solidaritāte starp 
uzvarētājiem un zaudētājiem.

Olimpiskās spēles zināmā mērā 
saved pasauli kopā, bet jāatceras, ka 
tās ir patiešām „spēles“ arī plašākajā 
nozīmē. Tiek ieguldīti lieli līdzekļi un 
aizkulišu diplomātija, lai konkrētā pil-
sētā iegūst tiesības uzņemt olimpiskās 
spēles. Politika spēlē lielu lomu izlemt, 
kas drīkst un kas nedrīkst piedalīties. 
Piemēram, Krievija nedrīkst piedalī-
ties dēļ dopinga, bet Krievijas olimpieši 
drīkst piedalīties zem Krievijas Olim-
piskās komitejas karoga un ar trīs burtu 
nosaukumu „ROC“ (atšifrējums an-
gliski: „Russian Olympic Committee“).

Spēles kā jau spēles...
GN

Atzinības krusti ārlietu 
darbiniekiem
Valsts prezidents pasniedz individuālā ceremonijā 

No kreisās: Apbalvotie Jans Kevišs-Petuško, Santa Dālmane, Māris Selga un 
LV prezidents Egils Levits.
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Lūkas Raimonds Elberts
Jauns universitātes absolvents

Lūkas Raimonds Elberts.
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Jā, nevajag stiept gumiju, citādi 
palaidīsi garam AL58.KD īsfilmu kon-
kursu! Un šeit ir iespēja mājas režīma 
laikā izdarīt kaut ko radošu. Varbūt tu 
iegūsi pirmo balvu?

AL58.KD aicina visus filmētājus, 
gan jauniešus, gan sirdī jaunus sirm-
galvjus, kas mīl filmu mākslu, pieda-
līties īsfilmu konkursā. Filmas tēma 
un žanrs (dokumentālā filma, drāma, 
animācija utt.) nav ierobežota. Filmas 

temats ir Es esmu Latvija.
Filmai jābūt kādai saistībai ar lat-

vietību: vai tā ir ar dziesmu, dzeju, 
deju, ēdienu gatavošanu vai citu latvis-
kuma izpausme, tā ir Jūsu izvēle!

Informācija par noteikumiem un 
svarīgiem datumiem: www.alkd.org.au

Tātad, ņem tik ciet viedtālruni un 
sāc filmēt! 

AL58.KD
Laikrakstam „Latvietis“

Roberts Kenedijs 
(Robert Kennedy) teicis: 
„Ir ķīniešu lāsts, kurā 
teikts: „Lai viņš dzīvo 
interesantos laikos.“ Pa-

tīk vai nē, mēs dzīvojam interesantos 
laikos. Tie ir briesmu un nenoteiktības 
laiki; taču viņi ir arī atvērtāki radoša-
jai enerģijai nekā jebkurš cits vēstures 
laiks.“ (1966).

Nu un tātad var teikt, ka Austrā-
lijas Latviešu 58. Kultūras dienas 
(AL58.KD) ir pārņēmusi radošā ener-

ģija. Jā, KD nebūs tādi pasākumi, kā 
bija paredzētas 2020. gadā ar četriem 
Latvijas koriem un Tautu Meitām, 
bet lielākais vairums no tā, kas bija 
paredzēts, tomēr notiks. Pateicoties 
radošai enerģijai, KD plāns jau no 
2021. gada sākuma ir bijis pilns ar 
variantiem; varianti, kas ļauj Latvi-
jas māksliniekiem piedalīties kopīgos 
pasākumos ar Austrālijas latviešiem, 
izmantojot tehnoloģiju, vai varianti, 
kas ļauj skatītājiem būt klātienē vai 
priecāties un baudīt attālinātā veidā. 

Viss jau ir ie-
spējams!

Tātad, mī-
ļie Austrālijas 
latvieši, turpi-
niet gatavoties 
KD un esiet 
droši, ka KD notiks – būs jauni pie-
dzīvojumi, būs pazīstami pasākumi, 
un KD varēs baudīt vēl plašāka audi-
torija!

Ilona un Klāra Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

AL58.KD būs!
Kultūras dienu plāns ir pilns ar variantiem

Sidneja.
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Koris pie Sidnejas Operas nama.
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Vai esi jau sācis filmēt?
AL58D īsfilmu konkurss

Kārtējā Diasporas konsultatīvās padomes sēde
Diskutēja par diasporas politikas prioritārajiem jautājumiem

2021. gada 18. jū-
nijā norisinājās šī gada 
otrā Diasporas konsul-
tatīvās padomes (DKP) 
sēde, ko vadīja tās 
priekšsēdētaja, Ārlie-
tu ministrijas speciālo 

uzdevumu vēstniece diasporas jautā-
jumos Elita Gavele. Priekšsēdētāja 
pateicās diasporas organizācijām par 
darbu un iniciatīvu un aicināja arī 
turpmāk aktīvi līdzdarboties diaspo-
ras politikas īstenošanā.

Sēdes laikā tika aktīvi diskutēts 
par diasporas politikas prioritārajiem 

jautājumiem un vienotajā starpinsti-
tūciju budžetā 2022.–2024. gadam 
iekļaujamajām diasporas politikas ini-
ciatīvām. Diasporas organizācijas, iz-
vērtējot diasporas politiku īstenojošo 
iestāžu sagatavotos pieprasījumus bu-
džetā, sniedza viedokli un priekšliku-
mus par jaunajām politiskajām inicia-
tīvām un to īstenošanai nepieciešamo 
finansējumu.

DKP priekšsēdētājas vietnieks 
Miks Muižarājs aktualizēja darba 
grupas par attālināto darbu paveikto, 
norādot uz trīs galvenajiem mērķiem 
un darbības virzieniem:

– palielināt attālināti Latvijā strā-
dājošo diasporas pārstāvju īpatsvaru, 
nodrošinot informācijas pieejamību 
par attālinātā darba iespējām un veici-
not atbalstu uzņēmējiem, kuri nodro-
šina jaunu darba vietu izveidi;

– imigrācijas statusa noteikšana to 
Latvijas valstspiederīgo partneriem, 
kuri pārceļas uz dzīvi Latvijā un vēlas 
strādāt attālināti. Tā mērķis ir mazi-
nāt atkārtotas emigrācijas gadījumus, 
kas saistīti ar dzīvesbiedru nespēju in-
tegrēties Latvijas sabiedrībā un darba 
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Programma Sonāšu 
vakars ir viena no Lat-
viešu mūzikas program-
mām, kas radusies mana 
pētījuma iedvesmā. 
Melburnas Universitātes 
doktorantūras ietvaros, 

studēju laiku no 1980. – 2000. gadam. 
Šis ir bijis lielu politisko un ekonomis-
ko pārmaiņu periods Latvijā. Trešā 
Atmoda, Dziesmotā revolūcija, Pa-
domju Savienības sabrukums un pēc-
padomju pārmaiņas atstājušas ietekmi 
uz visiem dzīves apstākļiem. Kultūra 
šai laikā tika pārbūvēta no jauna, un 
mana pētījuma mērķis ir izprast, kā šie 
procesi ietekmēja mūziķus un klasis-
ko mūziku Latvijā kopumā. Nozīmī-
ga daļa manam pētījumam ir mūziķu 
intervēšana un šim laikam nozīmīgu 
Latviešu komponistu mūzikas izpil-
dījums. Savā mākslinieciskajā darbībā 
arī meklēju latvisko skanējumu, kas 
attīstījies šajā periodā un it īpaši kopš 
1991. gada – Latvijas neatkarības at-
gūšanas.

Šī perioda Latviešu vijoles reper-
tuārs sonāšu žanrā nav īpaši plašs. 
Latviešu vijoļsonāšu meklējumos ie-
pazinos ar vairākiem interesantiem 
darbiem, bet koncerta programmai 
izvēlējos tieši Imanta Zemzara un 
Jura Ābola sonātes. Kopā ar pianis-
tu Konrādu Olševski (Olszewski) 
izstudējām šos darbus no komponis-
tu rokrakstiem un spēlējām koncertā 
sestdien, 3. jūlijā, Tempo Rubato mū-
zikas klubā, papildinot programmu arī 
ar Austrālijas latvietes Ellas Mačēnas 
Miega Sonāti.

Imanta Zemzara (1951) sonāti 
vēlējos spēlēt jau sen. Pirmo reizi to 
dzirdēju vijolnieka Jura Švolkovska 
(Emeritētais profesors J. Vītola Latvi-
jas Mūzikas Akadēmijā) izpildījumā. 
Kopā ar komponistu abi šo sonāti pir-
matskaņoja un arī ierkastīja Latvijas 
Radio. Sonāte, manuprāt, ir ļoti nozī-
mīga Latviešu vijoles repertuārā un 
nav pietiekami daudz atskaņota.

Zemzara sonāte vijolei un kla-
vierēm komponēta vēl padomju lai-
kos 1972. gadā, un sonātē var izjust 
tā laika spēcīgās tradīcijas. Sonāte ir 
Zemzara studiju darbs, un kā atce-
ras Švolkovskis, pie tā strādāja kopā 
ar Zemzara kompozīcijas profesoru 
Ādolfu Skulti. Kaut gan sonāte rakstī-
ta, komponistam esot 21 gada vecam, 
tā ir augstākais meistarības paraugs. 
Skaņdarba dramaturģija slēpjas smal-
ki izstrādātajā trīs daļu struktūrā. 
Pirmā daļa ir raksturā intensīva ar iz-
teiktiem tēliem, lirisku, kontrastējošu 
blakus partijas tēmu – izjustu, spārno-
tu melodiju dziļu un krāsainu harmo-
niju pavadījumā. Otrā daļa ir grotesks, 
nemiera pilns skerco, kas bez pārtrau-
kuma ieplūst trešajā daļā. Pāreja uz 

fināla daļu ir ļoti 
īpašs brīdis sonā-
tē – arvien pastip-
rinoties dinami-
kai, saspringums 
veidojas uz vienas 
nots ritmiska pul-
sējuma. Kā neap-
stādināms laika un 
likteņa simbols, 
šis nepārtrauktais 
pulsējums pizzica-
to vijoles partijā 
ieplūst 3. daļā, ku-
ras galvenā tēma 
tiek atklāta klavie-
ru partijā. Fināla 
daļa ir dramatiska, 
izvērsta, ar divām 
plašām kadencēm 
vijolei solo. Finā-
lam cauri vijas pir-
mās daļas motīvu reminiscences un tā 
bravūrīgi kulminē Do Diez minorā.

Sonāšu programmā kā otrā sekoja 
Ābola vijoļsonāte. Ābola sonāte (1984) 
ir rakstīta vēlāk nekā Zemzara sonā-
te. Tas bijis jau cits laiks Latvijā, tajā 
jau var saklausīt Atmodas vēsmas. 
1982. gadā to pirmatskaņoja vijolnieks 
Jānis Bulavs un pianists Jānis Rinku-
lis. Sonātei ir trīs daļas un trešajai da-
ļai pastāv divas versijas. Trešās daļas 
otrā versijai ir pieejamas notis, bet nav 
ieraksta. Savukārt, Bulavs un Rinku-
lis ierakstījuši agrāko versiju šai daļai, 
kurai notis diemžēl nav izdevies atrast.

Juris Ābols (1950 - 2020) pa-
zīstams kā viens no oriģinālākajiem 
savas paaudzes latviešu mūziķiem. 
Lasot viņa rakstus laikrakstā Literatū-
ra un Māksla un dzirdot viņa darbus 
ciklu Normālā fizioloģija un Gobi Pa-
saka, biju ieintriģēta. Viņš savā laikā 
ir atļāvies būt ļoti neparasts savā mū-
zikā. Blakus viņa muzikālajai darbībai 
kā flautistam un komponistam, viņam 
bijis plašs interešu loks, tai skaitā filo-
zofija, etnomuzikoloģija, senās civili-
zācijas un kultūras. Ābola plašo redzes 
loku un pasaules izjūtu var saklausīt 
arī viņa mūzikā.

Sonātes pirmā daļa Cantabile tiek 
ievadīta ar vijoles solo melodiju, kas 
ieskanas kā vēstījums no tālas senat-
nes. Otrā daļa Funebre. Espressivo 
atgādina sēru maršu, bet ar daļēju 
humora piegaršu. Mūzikas attīstība, 
kontrastējot Zemzara sonātei, ir daudz 
brīvākā un plūstošākā struktūrā. So-
nāti var aprakstīt kā krāsainu moza-
īku, bieži mainoties raksturiem un 
tēliem – tie uzvirmo un atkal izgaist. 
Arī stilistiski izjūtamas dažādas ietek-
mes – impresionisma ievirzes, vēlīnais 
romantisms, dažreiz skarbas diso-
nanses, dažreiz cukurotas džeza har-
monijas. Interesanta un iespējams ar 
dziļāku nozīmi, manuprāt, ir pastarās 

dienas Gregoriskā korāļa Dies Ire un 
tautas dziesmas Ej, meitiņa, drīz pie 
dieva motīvu izmantošana sonātē. Abi 
muzikālie motīvi tiek apspēlēti, veido-
jot to savstarpējo sasaukšanos. To var 
saklausīt kā simbolisku, iekodētu vēs-
tījumu mūzikā, uzrādot uz Atmodas 
vēsmām. Ej, meitiņa, drīz pie dieva 
kā klaušu laiku tautas dziesma iespē-
jams ir norāde par dedzību izrauties no 
padomju varas? Tautas dziesma vijas 
cauri sonātei, un otrajā daļā spēcīgā 
dinamikā deklamējoši izskan tās citāts 
vijoles partijā.

Par Ellu Mačēnu dzirdēju no ko-
lēģiem Melburnā. Periodā, ko pētu, ir 
nozīmīga saistība ar latviešiem ārze-
mēs. Jau 1980.to gadu beigās arvien 
vairāk atjaunojās sakari ar latviešu di-
asporu, un tās ietekme jūtama arī kla-
siskajā mūzikā Latvijā. Tādēļ arī savā 
izpildītājmākslā mani interesē meklēt 
saistības starp Latvijas latviešu un di-
asporas latviešu komponistu mūziku. 
Mačēnas sonāte man likās ļoti tuva un 
piesaistīja ar savu patiesuma, vienkār-
šības un sirsnības estētiku. Vijoles par-
tija glaimo instrumenta skanējumam 
un rezonē ar gaisīgu vieglumu. Ellas 
sonātē dominē diatonisms un smalks, 
caurspīdīgs skanējuma audekls, sasau-
coties gan ar populārās, gan klasiskās 
mūzikas mūsdienīgākām ievirzēm, kā 
arī jūtama viņas latvisko sakņu ietek-
me. Sonāte rakstīta, iedvesmojoties no 
Ellas intereses par miega fāzēm, pašai 
vēloties pārvarēt grūtības ar miegu. 
Sonātē muzikāli apcerēti pieci miega 
cikli un to dažādās psiholoģiskās iz-
teiksmes.

Koncerta programmas ēdienkartē 
Mačēnas sonāte noteikti bija saldais 
ēdiens. Kaut gan programmā sonātes 
katra pati par sevi ir ļoti atšķirīgas, 
tās veidoja veiksmīgu secību, sākot 

„Sonāšu vakars“ Melburnā
Latviešu mūzikas programma

Sofija Kirsanova un Konrāds Olševskis (Olszewski).
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No 21. jūlija līdz 
15. augustam VEF kul-
tūras pilī būs skatāma 
Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju no-
rišu #dziedundejo2021 
izstāde – Radi rotājot. 

Izstādē būs iespēja apskatīt labākos Lat-
vijas skolu audzēkņu 550 darbus dažā-
dās tehnikās – keramikā, tekstilā, kokā, 
metālā, papīrā un citos materiālos.

Ieeja izstādē bezmaksas, tā skatā-
ma no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas projekta Radi rotājot ekspo-
nāti tika atlasīti 2020. gadā no gandrīz 
1500 darbiem. Darbu atlasi veica žūrija 
māksliniece Aiva Bumbure, bērnu un 
jauniešu centra Daugmale stikla pulci-
ņa Mozaīka vadītāja Ilze Rimicāne un 
projekta Radi rotājot mākslinieciskās 
koncepcijas autore Areta Raudzepa.

„Svētku koncepts pamatā ir rotā, 

rotāšanās, rotaļas elementi. Kas gan 
būtu latvietis bez visām šīm lietām? Jau 
gadsimtiem ilgi mūsu tauta savus svēt-
kus svinēja, rotājot telpas gan kāzām, 
kristībām, gan gadskārtu svētkiem – 
Lieldienās, Mārtiņos, Līgo. Tika vilktas 
un liktas svētku rotas, latvietis „rotājās“ 
dārzā, pļavā, druvā, rijā gan ikdienas, 
gan svētku tērpā. Izstādes dalībnieki ir 
radījuši mūsdienīgas rotas un rotājumus 
sev, sadzīvei, telpām dažādās vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās,“ 
stāsta projekta vadītāja Sandra Mieze.

Svētku norišu kopējo programmu 
veido 15 dažādas norises kora dziedā-
šanā, vokālajā mūzikā, instrumentāla-
jā mūzikā, dejā, vizuālajā un vizuāli 
plastiskajā mākslā, folklorā. Norises 
plānotas pašvaldībās, pēc iespējas 
tuvāk dzīvesvietai, ārtelpās. Jebku-
rā svētku norisē dalībnieku skaits ir 
no 1 līdz tajā brīdī valstī atļautajam 
skaitam, nenotiek plaša pulcēšanās, 
nav plānoti centralizēti mēģinājumi 
un garš mēģinājumu process. Norises 
tiks iemūžinātas videoierakstos. Visi 
videomateriāli tiks nodoti Rakstnie-
cības un mūzikas muzejam topošās 
Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas 
vajadzībām kā spilgta 21. gs. Liecība.

Šobrīd notiek arī aktīvs mūsdienu 
deju lieluzveduma Augstāk par zemi 

filmēšanas process un dziesmu un deju 
ceļš Saulesvija.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un 
jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas 
apliecina, ka senās latviešu dziedāša-
nas, dejošanas un muzicēšanas tradīci-
jas tiek turpinātas un turētas godā. Ar 
dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu 
un jauniešu mākslinieciskā jaunrade 
noris kultūrizglītības pulciņos un ko-
lektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju 
orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, 
tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un 
lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas 
kolektīvos un bērnu un jauniešu folklo-
ras kopās. XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku rīkotājs – Valsts 
izglītības un satura centrs. Svētku 
lieldraugs Swedbank. Atbalstītāji: RIMI, 
LMT, Circle K, LAIMA, SIA Inch-
cape Motors Latvia, Latvijas Finieris, 
VKKF, Vides aizsardzības fonds, CO-
NEXUS Baltic Grid, CODELEX, AC-
CURAT. Svētku īpašais atspoguļojums 
būs Latvijas Televīzijā, Latvijas Radio 
un sabiedrisko mediju platformā lsm.lv.

Inga Vasiļjeva, 
XII Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku 
Sabiedrisko attiecību vadītāja,

2021. gada 19. jūlijā

„RADI ROTĀJOT“
Latvijas skolu jaunatnes vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde

Izstāde „Radi rotājot“.
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Izstāde „Radi rotājot“.
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Izstāde „Radi rotājot“.
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Lai aicinātu patērētājus izvēlēties 
jūras produktus atbildīgi un lietot uz-
turā pēc iespējas dažādākas zivis, jau 
trešo gadu pēc kārtas Pasaules Dabas 
Fonds rīko kampaņu Lai jūra čum un 
mudž. Šogad ikviens aicināts mīlēt 
jūru ne vien ar vārdiem, bet arī ar dar-
biem, izdarot savu izvēli par labu pro-
duktiem, kas iegūti, izmantojot liku-
mīgas un ilgtspējīgas zvejas metodes. 
Pārdomāti iegādāties zivis palīdzēs arī 
šosezon atjaunotais Zivju gids: https://
zivjugids.lv/

Apvienoto Nāciju Organizācijas 
dati liecina, ka vēl joprojām vairāk 
nekā 90% zivju resursu visā pasaulē ir 
pārzvejoti vai tiek zvejoti maksimāla-
jā pieļaujamā apmērā. Kuģu skaits un 
zvejošanas efektivitāte palielinās, tā-
pat kā pieprasījums pēc jūras produk-
tiem, savukārt zivju pieejamība savva-
ļā samazinās. Tas ir nopietns drauds 
jūras un citu ūdeņu ekosistēmām. Vie-
nas zivju sugas izzušana ietekmē visu 
ekosistēmu un rada negatīvu ietekmi 
uz citām sugām.

„Šobrīd mēs redzam, ka cilvēkam 
ir būtiski negatīva ietekme uz planē-
tas ūdeņiem. Ūdens resursu apjoms ir 
ierobežots, taču mēs tos izmantojam 
neapdomīgi. Jūras un saldūdens eko-
sistēmās viss ir savstarpēji saistīts, un 
dažādie barības ķēdes posmi, sākot no 
mikroskopiskajām aļģēm un beidzot 
ar plēsīgajām zivīm, cits citu bals-
ta. Esam piedzīvojuši milzīgas ūdens 
ekosistēmu izmaiņas ne tikai globāli, 
bet arī vietējā līmenī. Tādēļ ir svarīgi 
pievērst uzmanību tam, ko mēs izvēla-
mies likt uz šķīvja. Galvenais nebaidī-
ties lietot uzturā dažādas zivis, īpaši 
saldūdens – piemēram, līni un plau-
di,“ skaidro Latvijas Hidroekoloģijas 
institūta pētnieks Matīss Žagars, kurš 
piedalījies Zivju gida saldūdens versi-
jas izstrādē.

Pasaules Dabas Fonda radītais 

Zivju gids ir instruments, kas palīdz 
orientēties plašajā zivju un jūras velšu 
piedāvājumā un izvēlēties zivis, kuru 
populācijas nav apdraudētas un kuru 
ieguve nerada negatīvu ietekmi uz vidi. 
Tikpat svarīgi ir arī iegādāties tieši tik 
daudz produktu, cik paredzēts izlietot, 
lai velti neizniekotu jūras resursus. 
Pircēju atbildīga un pārdomāta jūras 
produktu lietošana uzturā palīdzēs arī 
uzņēmējiem un politiķiem pieņemt lē-
mumus, kas pozitīvi ietekmēs Baltijas 
jūras un saldūdeņu zivju resursus.

Lai mudinātu sabiedrību iegādā-
ties zivis, kuras zvejotas ar videi drau-
dzīgām metodēm, kampaņai Lai jūra 
čum un mudž kopš tās sākuma pievie-
nojušies gan vairāki uzņēmumi, gan 
šefpavāri.

„Jau pērn „Rimi“ pārtrauca tirgot 
zivis no Pasaules Dabas Fonda izstrā-
dātā „Zivju gida” sarkanā saraksta, 
nozīmīgi palielinot savu sortimentu 
visā Baltijā – Latvijā tas palielinājās 
par 35%, Igaunijā par 45% un Lie-
tuvā par 70%. Tagad pircēji var būt 
pārliecināti – jebkuras jūras veltes 
vai zivis, kas iegādātas Rimi, ir iegū-
tas atbildīgi, nekaitējot dabai. Tas ir 
palīdzējis arī mūsu pircējiem izdarīt 
dabai draudzīgu izvēli, rūpējoties par 
mūsu dabas resursiem, apzinoties, ka 
tas ir mazs solis pretī ilgtspējīgākam 
dzīvesveidam. Mēs arvien uzlabojam 
un attīstām sortimentu, lai mudinātu 
sabiedrību dažādot ēdienkarti, atklāt 
jaunas garšas un izvēlēties arī vietē-
jās zivju sugas, kuras ir labā stāvoklī, 
piemēram, piedāvājot izmēģināt plau-
di, Baltijas pleksti, reņģes vai līdaku,“ 
skaidro Rimi Latvia kategoriju depar-
tamenta direktors Milans Blūms.

Pasaules Dabas Fonds aicina arī ci-
tus uzņēmumus – restorānus, ēdnīcas, 
viesnīcas, pārtikas ražotājus, izplatītā-
jus un veikalus pievienoties iniciatīvai 
Lai jūra čum un mudž.

Kampaņas mērķis ir veicināt iz-
pratni par atbildīgu un ilgtspējīgu ziv-
ju un jūras velšu patēriņu. Iepriekšējos 
divos gados uzmanība tika pievērsta 
Baltijas mencai un zutim, kas ir ie-
kļautas Pasaules Dabas Fonda Zivju 
gida sarkanajā sarakstā.

Daina Šteinberga,
Pasaules Dabas Fonda 
komunikācijas vadītāja

Elza Ozoliņa,
Pasaules Dabas Fonda iniciatīvas 

„Jūra čum un mudž“ vadītāja

„Lai jūra čum un mudž“
Pasaules Dabas Fonds aicina mīlēt jūru ne vien ar vārdiem, bet arī ar darbiem

ES noturību pēc Covid-19 krīzes
Ārlietu ministrs piedalās diskusijā

2021. gada 22.–
23. jūlijā ārlietu mi-
nistrs Edgars Rinkēvičs 
piedalījās Eiropas Savie-
nības (ES) Vispārējo lie-
tu padomes neformālajā 
sanāksmē Slovēnijā. Sa-

nāksmes ievadā tika prezentētas Slovē-
nijas prezidentūras ES Padomē priori-
tātes. Sanāksmi noslēdza diskusija par 
ES noturību pēc Covid-19 krīzes, kurā 
tika apspriesta gan ES gatavība krīžu 
paredzēšanā un koordinācijā, gan ES 
noturības un autonomijas veicināšana.

Eiropas Komisija, atsaucoties ES 
dalībvalstu līderu februāra Eiropado-

mē paustajam aicinājumam, 15. jūnijā 
nāca klajā ar ziņojumu par Covid-19 
pandēmijas laikā gūtajām mācībām. 
Lai nodrošinātu labāku ES sagata-
votību sabiedrības veselības riskiem 
nākotnē, Eiropas Komisija ziņojumā 
iezīmējusi nepieciešamību gan pēc 
vienotas ES rīcības vakcīnu jautājumā, 
gan ciešas ES koordinācijas krīžu si-
tuācijās kopumā, kā arī finanšu sfērā.

Diskutējot par ES atkopšanos pēc 
krīzes, E. Rinkēvičs uzsvēra nepie-
ciešamība turpināt ciešu dalībvalstu 
koordināciju, vienotā tirgus un Šen-
genas zonas stiprināšanu un Eiropas 
stratēģiskās autonomijas veicināšanu, 

tai skaitā vakcīnu ražošanas spēju kā-
pināšanā.

Diskusijā atzinīgi tika novērtēta arī 
Eiropas Komisijas atjaunotā rūpnie-
cības stratēģija, kas sniedz uz analīzi 
balstītu novērtējumu par problēmām, 
ko rada atkarība no ārējiem rūpniecī-
bas piedāvājumiem. Tajā pašā laikā 
tika atzīmēta nepieciešamība izmantot 
priekšrocības, ko sniedz Eiropas Komi-
sijas uzsāktā stratēģiskā prognozēšana. 
Tā ļaus identificēt un novērst nepilnības 
un vienlaikus efektīvi izmantot ES spē-
jas, tādējādi nodrošinot sagatavotību un 

 
Turpinājums 8. lpp.
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Laikā, kad joprojām 
pastāv dažādi ierobežo-
jumi, tostarp arīdzan at-
tiecībā uz kultūras pasā-
kumiem, Raita Junkera 
ielūgums piedalīties 
11. jūlijā viņa Retros-
pektīvās gleznu izstādes: 

1981-2021 atklāšanā Vecauces pilī bija 
ļoti priecīgs notikums, kas bija noteik-
ti jāapmeklē.

Māksliniekam šī ir atgriešanās 
jaunības dienu zemē, kur turpat 30 ga-
dus dzīvojis un strādājis, bijis Vecau-
ces pils bērnu un jauniešu mākslas stu-
dijas vadītājs, kā arī Bēnes Mūzikas 
un mākslas skolas Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas vadītājs un pedagogs. 
No šī nepilnīgā viņa darbības uzskaitī-
juma vien jaušama Raita Junkera ener-
ģijas plašais loks un daudzveidība.

Kad mākslinieks 2009. gadā pār-
cēlās uz Jelgavu un nodibināja Ideju 
centru Mākslas bērns, kļūstot tās pre-
zidents un mākslas studijas Mansards 
vadītājs, viss turpinājās. Visai drīz 
viņš iesaistījās Jelgavas Ādolfa Alu-
nāna teātra iestudējumu scenogrāfijas 
veidošanā. Maz pamazām viņu aicinā-

ja iesaistīties arīd-
zan uz lielāku kul-
tūras pasākumu un 
koncertu dekora-
tīvā noformējuma 
izstrādē, tādējādi 
Dzejas dienas, 
VIII Latvijas vi-
dējās paaudzes 
deju svētku un citi 
koncerti notika ar 
mākslinieka līdz-
dalību. Nav pār-
spīlēts, ja sakām, 
ka viņš ir viens 
no tiem cilvēkiem, 
kuri ir Jelgavas 
pilsētas kultūras 
dzīves centrā.

Bez šaubām, 
nepārtraukti ir 
gleznots, braukts uz plenēriem gan Itā-
lijā, Šveicē, Dānijā, Francijā un Vācijā, 
gan tepat Latvijā, sevišķi Sēlijā. Krāš-
ņās un atraktīvās krāsu valodas dēļ viņu 
aicināja gleznot sienas gleznojumus 
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jel-
gavas filiālē un Jelgavas 4. vidusskolā.

Izstādēs Raitis Junkers piedalās 

kopš 1982. gada, tostarp bijusi ne vie-
na vien viņa darbu skate tepat Jelgavā. 
Taču Aucē skatāmas vairākas glez-
nas, kas tapušas pagājušā gadsimta 
80.-90. gados un ko reti rāda mākslas 
cienītājiem. Kaut arī agrīno darbu nav 
izstādīts daudz, taču acumirklī pama-
nāma viņa radošā rokraksta evolūcija. 
Ja vecākajos, reālistiskajos dabas ska-
tos novērojama visai pieslāpēta krāsu 
gamma, kas ap jauno tūkstošgadi kļūst 
arvien dekoratīvi košāka, tad pēdējā 
desmitgadē akcents likts uz dekoratī-
vu pasaules atainojumu, kad nav tik 
būtisks precīzs dabas un jo vairāk cil-
vēku attēlojums, cik atainotā notiku-
ma svētku atmosfēra, kustība, iekšējā 
dinamika. Raitis Junkers atklāj ļoti 
atraktīvu, radoši bagātu un optimisma 
pilnu pasauli.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Svētki, kustība, iekšēja dinamika

Raitis Junkers stāsta par savām gleznām.
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noturību pret nākamajām krīzēm.
Savas uzrunas noslēgumā, Latvijas 

ārlietu ministrs uzsvēra, ka, „neska-
toties uz nepieciešamo ierobežojumu 
ieviešanu, kas pasargā mūsu sabied-
rības pandēmijas laikā, demokrātisko 
vērtību – cilvēktiesību, likuma varas – 

ievērošana ir ļoti svarīga.“
Diskusijā par ES noturību pēc Co-

vid-19 krīzes piedalījās arī partneri no 
Rietumbalkānu reģiona.

LR Ārlietu ministrija

ES noturību pēc Covid-19 krīzes
Turpinājums no 7. lpp.
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No 19. jūlija līdz 27. augustam 
mākslas galerijā Jēkabs būs aplūkoja-
ma izcilās mākslinieces Hildas Vīkas 
(1897-1963) darbu izstāde. Izstādē eks-
ponētie akvareļi un gleznas ir tapuši lai-
ka periodā no 1935. līdz 1961. gadam.

Hildas Vīkas smalkie, koloristiski 
bagātie akvareļi atklāj mākslinieces 
spēju neparastā veidā apvienot or-
namentālu detalizāciju un sapņainu 
vizionārismu, neizpaliekot Art Deco 
raksturīgajam erotizētajam sievietes 
tēlam. Izstādē redzamajos akvareļu 
gleznojumos māksliniece pievērsu-
sies figurālām kompozīcijām, atai-
nojot gan reālās dzīves ainas, gan 
pasakainus motīvus. Tajos redzama 
māksliniecei raksturīgā plānas līnijas 
un izlīdzināta gleznojuma kombinā-
cija, rezultātā divu dimensiju plaknē 
ienesot skulpturālas formas iespaidu. 
Ritmiskie elementu atkārtojumi un 
graciozā tēlu ķermeņa valoda sasau-
cas ar Art Deco perioda estētiskas 
ideāliem.

Līdztekus akvareļiem izstādē re-
dzama eļļas tehnikā tapusī glezna 
Sievietes ar puķēm. Gleznā manifestē 
Vīkas iemīļotais sievietes tēls, kurā at-
turīga grācija mijas ar vienkāršību un 

vitalitāti.
Glezniecību Hilda Vīka ir apguvu-

si Rīgas Tautas augstskolā (1920-1922) 
un gleznotāju Augusta Zauera (1922-
1925) un Ugas Skulmes (1925-1927) 
studijās. Izstādēs Vīka piedalījusies 
no 1927. gada un 1929. gadā uzņemta 
Neatkarīgo mākslinieku vienībā.

Viņas daiļradē dominē sievietes 
tēls, kas nereti ir papildināts ar inter-
jera, vai dabas elementiem dekorativi-
zētā manierē. Mākslinieces skolotājs 
Uga Skulme par viņas studiju procesu 
stāstījis: „Toties zīmēšanas stundās 
man nācās jo sīvi cīnīties pret Vīkas 
tieksmi stilizēt un izvairīties no dabas 
pētīšanas. Izrādījās, ka Vīka mājās 
komponēja ar zīmuli. Kompozīcijās 
valdīja īpatnēji lineāri ornamenti un 
ornamentētas cilvēku figūras.“ Mīles-
tība uz ornamentu un izteiktu stilizā-
ciju ir caurvijusies cauri visai Vīkas 
daiļradei, padarot viņas rokrakstu par 
īpašu un ne ar ko nesajaucamu, tomēr 
arī sava laikmeta gars viņas mākslā ir 
klātesošs – gan jaunās lietišķības, gan 
Art Deco formu valodā.

Mākslas galerijā Jēkabs Hil-
das Vīkas darbi būs apskatāmi līdz 
2021. gada 27. augustam darba dienās 

no plkst. 11.00 līdz 18.00.
Vairāk informācijas:
www.paintings.lv

Mākslas galerija „Jēkabs“
Jēkaba iela 26/28, k.2., Rīga

„Vai esmu ieinteresēta?“ – tādu 
jautājumu sev ne reizi vien uzdod ro-
māna galvenā varone Rolanda. Un tas 
nav vienkārši jautājums par to, kādu 
filmu noskatīties, doties vai nedoties 
uz kādu pasākumu. Jautājums skar 
visu viņas dzīvi, kas norisinās perfek-
tā saskaņā, kurā ir perfekta ģimene, 
perfektas attiecības un perfektas nā-
kotnes izredzes. Kad viss sabrūk, Ro-
landa neapjūk. Viņa zina, kā par sevi 
pacīnīties, kaut arī „nav ieinteresēta.“

Sievietes pasaule ir sarežģīta, bet 
galvenais – tajā paslēpta vēl cita pa-
saule, par ko dažkārt pats cilvēks pat 
nenojauš.

Lelde Stumbre šo romānu rakstīja 
palēnām, piecu gadu garumā un pati 
apgalvo, ka tam nav nekādas saistības 

„Perfekcioniste“
Leldes Stumbres jaunais romāns
L. Stumbres romāns „Perfekcioniste“ izdots 2021. gadā, Rīgā, izdevniecība „Latvijas Mediji“.

Grāmatas „Perfekcioniste“ vāks.

ar viņas pašas dzīvi. No vienas puses, 
tam var piekrist – rakstniekam ir tiesī-
bas fantazēt un radīt pavisam atšķirīgu 
pasauli, no otras puses – nav iespējams 
pilnībā atvienoties no realitātes, kurā 
rakstnieks dzīvo.

L. Stumbre savu apjomīgo stāstu 
par Rolandu noslēdz sev raksturīgā 
veidā – savādi. Viņa vienmēr to ap-
galvojusi: cilvēka dzīve nerisinās tikai 
sadzīviskā līmenī, pastāv vēl kaut kas. 
Un tieši tas ir pats interesantākais.

LM

Hildas Vīkas gleznu izstāde
Mākslas galerijā „Jēkabs“

ar Zemzara 20 minūšu garo, nopiet-
no darbu, turpinot ar Ābola brīvāka, 
humoristiskāka rakstura impresijām 
un programmai beidzoties ar Mačē-
nas sonātes ausij mierinošām, saldāka 

skanējuma noskaņām.
Laipni lūgti uz gaidāmajiem kon-

certiem:
• Trešdien, 4. augustā, plkst.13.00 

St. Paul’s Cathedral;
• Piektdien, 17. septembrī, plkst.20.00 

The Ian Potter Southbank Centre;
• Trešdien, 10. novembrī, Melbour-

ne Digital Concert Hall.
Vairāk informācija pieejama 

https://www.sophiakirsanova.com/, 
kā arī sekojiet laikraksta Latvietis 
sarīkojumu sadaļā.

Sofija Kirsanova
Laikrakstam „Latvietis“

2021. gada 24. jūlijs

„Sonāšu vakars“
Turpinājums no 5. lpp.

Hilda Vīka. „Vētras zirgs“, 1951., 
p.,akv., 46x33.
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Ir cilvēki, kuru soļu atbalss dzir-
dama pat pēc tam, kad šīs zemes gai-
tas ir noietas. Astrīda Jansone mū-
žībā devās pagājušā gada decembrī, 
bet nu lasītāju rokās nonāk grāmata 
Trimdas izskolotie, kurā apkopotas 
Astrīdas intervijas ar jauniešiem – Vī-
tolu fonda stipendiātiem, kuri studē-
jot saņēmuši atbalstu no ziedotājiem 
latviešu diasporā.

Grāmatā iekļautas intervijas ar: 
Andu Arkliņu (Mārtiņa un Kristī-
nes Puteņu stipendija), Arturu Bar-
ščevski (Jāņa Arvīda Bungs un Metas 
Kalniņas Bungs piemiņas stipendi-
ja), Kristu Annu Belševicu (Valža 
Muižnieka piemiņas stipendija), Jāni 
Breidaku („Daugavas vanagu“ To-
ronto nodaļas stipendija), Valdu 
Brūveri (Paula un Ariadnes Dzinta-
ru stipendija), Anniju Būmani (Al-
frēda un Sarmītes Gravu stipendija), 
Līgu Dadzīti (Kornēlijas Dinbergas 
piemiņas stipendija), Kristīni Gai-
līti (Matīsa un Līgas Kukaiņu sti-
pendija), Leldi Gordējevu (Veras 
Diwisch stipendija), Kristīni Gordi-
jenko (Gundara un Astrīdas Straut-
nieku stipendija), Aināru Knoku 
(Īras un Pētera Bolšaitis stipendija), 
Inesi Kukaini (PBLA stipendija), 
Agiju Lāci (Saginavas Latviešu klu-
ba stipendija), Kristiānu Meidropu 
(Jura Gravas piemiņas un prof. Jāņa 
Gablika piemiņas stipendijas), Mār-
ci Milakni (Jaunsardzes fonda sti-
pendija), Artūru Pauguru (Zelmas 
Grīnfeldes-Brežinskis piemiņas 
stipendija), Aivi Pīzeli (Krogzem-
ju dzimtas stipendija), Dāvi Prie-
di (Aivara Sluča stipendija), Līgu 

Rakstiņu (Vītolu 
fonda stipendija), 
Aivi Romančuku 
(Aivara Anderso-
na ģimenes sti-
pendija), Artūru 
Šilovu (Noras 
Mičules stipendi-
ja), Lindu Uzuli 
(Elfrīdas un Jāņa 
Rutku fonda sti-
pendija), Edīti 
Vārtiņu (Dau-
manta un Birutas 
Heisteru stipendija), Janu Vecstau-
džu (Zvejnieku ģimenes stipendija), 
Līgu Zvirgzdiņu (Balvas un Ata 
Bredovsku stipendija), Jāni Zvir-
gzdiņu (Evarista un Mārītes Bērziņu 
stipendija).

Astrīda Jansone (dzimusi Riek-
stiņa, 1930-2020) – literāte un sa-
biedriska darbiniece. 1944. gada 
rudenī ar vecākiem devās bēgļu gai-
tās uz Vāciju. 1950. gadā izceļoja uz 
ASV, dzīvoja Klīvlandē, kur strā-
dāja grāmatvedībā, vēlāk ceļojumu 
aģentūrā. Latvijā pirmo reizi vieso-
jās 1975., bet 2003. gadā atgriezās 
uz dzīvi Tēvzemē pavisam. Astrīda 
rakstījusi lugas, kas iestudētas Klīv-
landes DV, Sietlas kā arī Minesotas 
Latviešu apvienības Jaunatnes teātra 
kopās. Darbojusies Latvijas Tautas 
frontes atbalsta grupā Klīvlandē un 
finansiāli palīdzējusi latviešu trim-
das kultūras organizācijām, kā arī 
dažādiem nodibinājumiem Latvijā. 
Ir grāmatu – Vēl viens sapnis. Radi 
un draugi 15 gados, Dārlinga līkloči, 
Labie ļaudis un Trimdas bērnu bēr-

ni – autore. Regulāri publicējās laik-
rakstos Latvietis un Laiks.

Astrīda Jansone reiz ir teikusi: 
„Vītolu fonds ir mana lielākā mīles-
tība Latvijā.“ Tikpat dziļā pateicībā 
mēs varam sacīt, ka Astrīdas paveik-
tais fonda labā ir nenovērtējams ie-
guldījums, kas mūžam mūs uzrunās 
caur grāmatu lappusēm, siltām atmi-
ņām un paveiktajiem darbiem. Trim-
das izskolotie nav tikai jaunu cilvēku 
lineāra dzīvesstāstu atklāsme, tas ir 
krustojums, kurā, satiekoties ziedo-
tāju un stipendiātu ceļiem, tiek sperti 
nozīmīgi soļi pretī labākai un gaišākai 
nākotnei.

Grāmatas izdošanu atbalstīja 
Amerikas latviešu apvienība.

Par iespēju iegādāties izdevumu 
aicinām vērsties apgādā Laika grāma-
ta – tālrunis +371 29439423, e-pasts 
redakcija@laiks.us. Redakcijas adre-
se: Ģertrūdes iela 27, Rīgā, LV-1011.

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Laikrakstam „Latvietis“
29.06.2021.

„Trimdas izskolotie“
Izdota Astrīdas Jansones grāmata

vēsturē un palīdzot mūsu valstspie-
derīgajiem atgriezties Latvijā ļoti 
sarežģītos apstākļos. Diplomātam 
Janam Kevišam-Petuško par augsti 
profesionāli un īpaši pašaizliedzī-
gi veiktajiem amata pienākumiem, 
2020. gada pavasarī, Covid-19 krīzes 
laikā, īstenojot lielāko repatriācijas 
operāciju Latvijas valsts vēsturē, kā 
arī nodrošinot nepieciešamās trans-
porta plūsmas, it īpaši kritiski sva-
rīgo preču piegādes jomā. Piešķirot 
augstāko valsts apbalvojumu, Māris 
Selga iecelts par Atzinības krusta 
lielvirsnieku, Santa Dālmane iecelta 
par Atzinības krusta virsnieci, Jans 
Kevišs-Petuško iecelts par Atzinības 
krusta virsnieku.

„Dārgie apbalvotie! Jūs kā Lat-
vijas diplomātiskā dienesta pārstāvji 
dodat ļoti svarīgu ieguldījumu Lat-

vijas valsts pastāvēšanā. Latvija ir 
viena no 193 Apvienoto Nāciju val-
stīm, kas ir atzīta. Būtībā samērā 
nelielai latviešu tautai tas ir milzu 
panākums, ka tai ir sava valsts, kura 
ir spējīga aizsargāt savas intere-
ses un savu tautu, un arī konkrētus 
pilsoņus. To mēs redzam arī attie-
cībā uz repatriācijas pasākumu un 
transporta plūsmas nodrošināšanas 
pasākumu pasaulē vēl nebijušas 
krīzes situācijā. Tiešām mūsu valsts 
diplomātiskais dienests, konsulārais 
dienests ir ļoti efektīvs un spēj ātri 
reaģēt, pat lielākas valstis ne vien-
mēr spēj tā rīkoties. Runājot par 
mūsu diplomātiskajām attiecībām, 
lai šī valsts varētu labi funkcionēt un 
nodrošināt savas intereses, mums kā 
mazai valstij ir nepieciešams spēcī-
gāks diplomātiskais dienests un spē-
cīgāki diplomāti nekā citām valstīm, 
jo mums nav tik lielu cilvēkresursu. 
Tāpēc katrs Latvijas diplomāts, es 

teiktu, ka no viņa prasa vairāk, nekā 
no kādas lielas valsts diplomāta. Es 
esmu ļoti pagodināts par to, ka man 
ir iespēja jums pasniegt šo apbalvo-
jumu, jo arī vēstnieka kungs, pārstā-
vot mūsu intereses vispirms Ķīnā, ta-
gad ASV, ir ļoti skaidri pierādījis, ka 
mēs tiekam sadzirdēti, ka mūsu inte-
reses tiek ņemtas vērā. Mūsu valsts, 
kā jau teicu, ir kļuvusi komplicētā-
ka, jo arī starptautiskā sabiedrība 
ir kļuvusi komplicētāka. Līdz ar to 
mums ir lielāki izaicinājumi nekā ie-
priekš. Un tie kļūs arī lielāki, jo neiz-
skatās, ka pasaule kļūs vienkāršāka. 
Liels, liels paldies par to, ko jūs da-
rāt Latvijas valsts un Latvijas tautas 
labā. Un šis ir atgādinājums tam, cik 
svarīgs mums ir ārlietu, diplomātis-
kais un konsulārais dienests,“ sacīja 
Valsts prezidents Egils Levits, uz-
runājot ceremonijas dalībniekus un 
klātesošos.

LV prezidenta kanceleja

Atzinības krusti ārlietu ...
Turpinājums no 3. lpp.
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Dibināta Riharda Pecholca piemiņas stipendija
Godinot vectēvu, stipendiju dibinājis Roberts Molotanovs

Roberts ir bijušais Vītolu fonda sti-
pendiāts, kurš, studējot tiesību zināt-
nes no 2008. līdz 2010. gadam, saņēma 
Osvalda un lIgas Kēses (Selonijas) 
stipendiju. Fondā šie ir ārkārtīgi īpa-
ši brīži, kad ļoti skaidri un tieši rau-
gāms tā misijas piepildījums. Cerība 
kā olimpiskā lāpa tiek nodota no vie-
na stafetes dalībnieka nākamajam, lai 
kopā sasniegtu mūsu mērķi – stiprinātu 
Latviju un nodrošinātu tās iedzīvotāju 
pārticību, labklājību un izglītotību.

Roberts nāk no Ventspils, absolvē-
jis Ventspils Valsts 1. ģimnāziju un šo-
brīd darbojas kā jurists. Ir sabiedriski 
aktīvs un jau no studiju laikiem ir pie-
derīgs studentu korporācijai Selonija, 
kas ir vecākā no Rīgā dibinātajām lat-
viešu studentu korporācijām. Ziedo-
tājs augstu vērtē ģimenes vērtības un 
vēsturiskās saknes, tāpēc arī stipendi-
ju veltījis vectēva piemiņai.

„Nereti starp vectēvu un mazdēlu 
izveidojas īpašas un gaišas attiecības. 
Tāds ir arī mans stāsts par manām un 
vectēva Riharda attiecībām. Vectēvam 
jau savos pusaudža gados nācās uz-
ņemties ģimenes apgādnieka lomu, kas 
izkopa viņā atbildību, strādīgumu un 
saimnieciskumu, kā arī neiecietību pret 
slinkumu un paviršību. Nerimstoša mī-
lestība un rūpes par savu pilsētu Ventspi-
li bija viņa mūža dzinulis. Izveidojot vec-
tēva un bijušā Ventspils mēra Riharda 
Pecholca piemiņas stipendiju, ar ģimeni 
vēlamies sniegt atbalstu Ventspils pilsē-
tas un novada jaunajai paaudzei augstā-
kās izglītības ieguvē. Nereti tikai viens 
solis cilvēku šķir no izdošanās. Tāpēc 
atbalstām šī soļa speršanu pareizo lēmu-
mu pieņemšanas virzienā,“ teic stipendi-
jas dibinātājs Roberts Molotanovs.

Rihards Pecholcs dzimis 
1930. gadā, izglītību ieguvis Ventspils 
vidusskolā (tagadējā Ventspils Valsts 
1. ģimnāzija) un Ventspils vakara vi-
dusskolā. Kā pašvaldības vadītājs dar-

bojies no 1976. līdz 
1982. gadam un 
savā amata laikā 
iespējis daudz. No-
drošinājis Vents-
pils kā Baltijas jūrā 
vadošās tranzīta 
ostas pozīcijas ie-
gūšanu un attīstī-
šanu, nodibinājis 
Ventspils sadrau-
dzības pilsētas 
attiecības ar Štrāl-
zundi Vācijā un 
Loriānu Francijā. 
Pastiprinātu uzma-
nību pievērsis zvej-
nieku kolhozam 
Sarkanā bāka, kam 
1976. gadā Rihards 
Pecholcs atklāja 
kultūras namu Jū-
ras vārti, kas toreiz 
bija modernākais 
un vislabāk aprīkotais šāda veida funk-
cionālais centrs visā Kurzemē. Riharda 
Pecholca aktīvais darbs ļāva Ventspilī 
izbūvēt savam laikam lielāko un moder-
nāko skolu – Ventspils 6. vidusskolu, ar 
pilsētas joprojām vienīgo peldbaseinu, 
kā arī būtiski uzlabot dzīvojamo fondu 
ar jaunām daudzdzīvokļu mājām. Viņš 
bija idejas autors un iniciators pilsētas 
mūsdienīgai labiekārtošanai, tajā skai-
tā izbūvējot panorāmas ratu ar atpūtas 
parku Reņķa dārzā. Tāpat izbūvēti vai-
rāki parki un vienīgais Latvijā paceļa-
mais tilts pāri Ventas upei Ventspilī. 
Nozīmīgu ieguldījumu sniedzis Vents-
pils Piejūras brīvdabas muzeja attīstībā 
un ekspozīcijas papildināšanā. Mūžībā 
ievērojamais darbonis un Ventspils pat-
riots devies 2001. gadā.

Stipendiju Roberts Molotanovs 
novēlējis talantīgiem un spējīgiem 
Ventspils un Ventspils novada jaunie-
šiem, īpašu uzsvaru liekot uz Ventspils 
Valsts 1. ģimnāzijas un Ventspils va-
kara vidusskolas absolventiem.

Dzejniece Māra Zālīte reiz ir tei-
kusi: „Izmanto iespēju, kas tev tiek 
dota, un tu pats iegūsi iespēju dot.“ 

Piepildīšanās caur došanu ir viena no 
dzīves lielākajām laimēm, tā liecina ne 
tikai par personības iekšējo viedumu, 
bet arī par mūsu kā sabiedrības dzīva-
jiem ideāliem, jo pasaule tiecas uz har-
moniju, bet harmonija – uz mīlestību.

Roberta Molotanova veikums ir 
kas vairāk nekā tikai ziedojums, tas 
iezīmē trīs pavedienus, kas tikai vie-
nā pīnē tīti, spēj saturēt un stiprināt 
Latviju. Pirmais – ģimenes mīlestība, 
otrais – dzimtās vietas patriotisms un 
trešais – sirdsgudrība un pilsoniskā 
paļāvība – paļāvība, ka es, kurš reiz bi-
jis ņēmējs, guvis iespēju dot, varu gan-
darīt un atbalstīt savus līdzcilvēkus.

Pirmā Riharda Pecholca piemiņas 
stipendija piešķirta Ventspils Valsts 
1. ģimnāzijas absolventei Elīnai San-
tai Segliņai, kura izlaidumā personīgi 
no stipendijas dibinātāja Roberta Mo-
lotanova rokām saņēma apliecinājumu 
par gūto atbalstu.

Sirsnīgi pateicamies ziedotājam 
Robertam Molotanovam!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

5.07.2021.

No kreisās: Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktore Pārsla 
Kopmane, ziedotājs Roberts Molotanovs, stipendiāte Elī-
na Santa Segliņa un gan Roberta, gan Elīnas pirmā skolo-
tāja Līga Nēliusa.
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Kā jūtaties? Nu gan 
vasara! Karstāku neat-
ceros. Man liekas, pat 
2018. gadā tādas nebija, 
lai gan Latvijas simtgadē 
viss bija īpašs, pat gada-
laiki. Un vasarai Dieviņš 

piešķīra veselus piecus mēnešus. Bet šo-
gad ir pārbaudījums ar karstumu – vairāk 
par 30°C pat nedēļām ilgi. Man izdevies 
pielāgoties. Ceļos agri, tā ap sešiem no 
rīta, divas trīs stundas dārza darbi ar obli-
gāto laistīšanu, tad atelpa iekštelpās, pāris 
stundas pa ezeru bez laiskošanās saulē.

Iemēģinājām arī jūru, kā gan citādi. 
Tā šogad nepieredzēti silta. Es domāju 
Vidzemes jūrmalu. Tā, kas uz Mērs-
raga pusi, visu laiku bija ļoti auksta, 
turp pat nemēģinājām braukt. Varbūt 
kādā brīdī vēji mainīsies un būs citādi. 
Dunduru gan neciešami daudz, un tie 
neņem galvā nekādas pretkukaiņu zie-
des. Meita pāris dienas ceļoja gar jūru, 
teica, viss būtu lieliski, ja ne dunduri...

Sākusies burkošanās. Vēl pirms laici-
ņa cieši apņēmos šogad tik traki nemari-
nēt un negatavot zaptes, bet nevar jau no-
turēties, kad dārzs dod. Šogad ļoti daudz 
ķiršu – gan skābo, gan saldo. Un neizpro-
tamu iemeslu dēļ putni tiem neklūp vir-
sū, kā bijis citkārt. Kā gan neielikt kādu 
kompotu un nesavārīt ievārījumu! Labi 
laistīti, gurķi ražo kā reti kad. Turklāt tos 
mēs apēdam jebkuros daudzumos, tā-
pēc jāstūķē tik burkās. Un nogatavojušās 
neiedomājams daudzums agro plūmju. 
Cenšos uz to pusi pārāk bieži neskatīties, 
jo cik tad var apēst, bet tā negribas vārīt. 
Laikam jau kāda daļa tomēr būs jāsavāc. 
Nāk arī kabači un pirmie tomātiņi, kas 
liekas tik ļoti gardi. Dēla ģimene, kas pir-
mo reizi kaut ko audzē paši, izdomājuši 
jaunu apzīmējumu: pirmais pašgurķis, 
paškabacis, paštomāts. Viņiem ir arī paš-
medus – savas bites, veseli divi stropi. Un 
pirmais sviedums bija izcili labs – veseli 
17 litri. Uzdāvinot tuvākajiem kaimiņiem 
pa litram, varēja labāk sapazīties un iejus-
ties jaunajā vietā. Jau rakstīju, ka viņi dzī-
vo Ikšķilē savā mājā tikai no šī pavasara.

Mūsmājās tādā karstumā liela pie-
krišana ir aukstajām zupām. Tās var 
gatavot ļoti dažādi, piemēram, skābeņu 
zupa bez gaļas arī auksta ir lieliska. To-
mēr visspirdzinošākā un gardākā liekas 
biešu zupa: viens litrs kefīra, puslitrs 
pašmarinētu biešu (var arī veikala, bet 
jāskatās, lai nav ļoti etiķains), klāt pie-
vieno dažus svaigos gurķus un piegriež 
arī marinētos pašgurķus. Parasti tos ma-
rinēju litra burkās (maz etiķa, toties ve-
seli 12 garšaugi, tāpēc marināde ļoti aro-
mātiska), tāpēc zupai pievienoju arī visu 
marinādi. Noteikti jāpieliek krietna sauja 
sasmalcinātu zaļumu: lociņi, dilles, arī 
baziliks. Vārītas olas var likt, bet var arī 
nelikt – kā sanāk. Noteikti nelieku nekā-
das gaļas, jo tas saīsina zupas derīguma 
termiņu un, mūsuprāt, arī piedod neva-

jadzīgu smagnējību. Ja viss ir pašu, tad 
bieži liekas, ka drusku pietrūkst asumi-
ņa. To iegūstu, pievienojot pusēdamka-
roti Franču sinepju, kas ir maigākās no 
visu veidu sinepēm. Tāds paēdiens manā 
ledusskapī stāv gandrīz vienmēr. Tiklīdz 
katls ir tukšs, gatavoju nākošo porciju. 
Karstā laikā saturs pazūd nemanot.

Šomēnes ar lielākām un mazākām 
ballēm nosvinējām arī vairākas jubile-
jas. Vispār ir sajūta, ka cilvēki ļoti noil-
gojušies cits pēc cita, steidzas būt kopā 
un atzīmēt visu iespējamo. Arī pieminēt 
Kapu svētkos tos, kas aizgājuši kovida 
ierobežojumu laikā. Tieši pirms Ziemas-
svētkiem mūžībā devās mūsu radiniece 
un mans īpašais Latgales cilvēks Marija 
Zepa jeb vienkārši Mare. Jāatzīstas, ka 
bēres mani satrieca: viss notika kapos, 
kaut arī ziema, zārku atveda burtiski pie-
cas minūtes pirms noliktā laika, svētvār-
di tikai dažu minūšu garumā, kas tik 
netipiski Latgalei, steidzīgi ielaida zārku 
bedrē un ātri aizraka. Priesteris vēroja, lai 
ziedus noliktu bez burzmas un lūdza iz-
klīst, nekavēties. Neskatoties uz aizliegu-
miem, kapos tautas bija daudz, izretināju-
šies pa visu lauku kapsētiņu. Bet cilvēku 
vajag pieminēt, atcerēties jaukākās kopā 
būšanas epizodes, vienkārši nesteidzīgi 
parunāt par viņu. Tāpēc tuvinieki aicināja 
visiem kopā pulcēties Kapusvētkos, tātad 
jūlijā. Braucām, protams. Gandrīz jāsaka, 
tikpat kā otras bēres. Marei skaists piemi-
neklis, ziedu klājiens. Te ne vien kopīgā 
Mise, bet arī īpašs brīdis pie Mares kapa. 
Pēc tam pusdienas radu un kaimiņu lokā 
Mares mājās, tomēr bija neizsakāma tuk-
šuma sajūta, skumji un bēdīgi, sarunas īsti 
nevedās. Kad aiziet cilvēks, sabrūk kāda 
pasaules daļa, pārējā pārvēršas tik ļoti, ka 
reizēm kļūst neatpazīstama un pat sveša. 
Palicējiem tajā jāiedzīvojas reizēm pilnīgi 
no jauna. Gadās, ka tas izdodas, bet nereti 
lūzuma vieta tā arī paliek neaizdzijusi un 
sāp līdz pat mūža galam. Viss atkarīgs no 
tā, cik nozīmīgs aizgājušais mums bijis, 
cik lielu vietu mūsu dzīvē ieņēmis.

Jā, pandēmija pie mums it kā mazi-
nājusies, statistika vēsta, ka saslimušo ir 
pavisam maz, tomēr joprojām ik dienu ir 
mirušie. Varētu uzelpot, bet mums ir pa-
gājušās vasaras pieredze, kad bija līdzīgi; 
atslābām, kroņ vīrusam gandrīz atmetām 
ar roku, bet tad rudenī viss atsākās ar 
tāāādu vērienu... Tāpēc šobrīd optimisms 
ir piesardzīgs. Infektologi pareģo, ka ru-
denī piedzīvosim vēl vienu vilni, kas var 
būt briesmīgāks, ar lielāku upuru skaitu, 
tāpēc uzstājīgi aicina vakcinēties. Vakci-
nācijas ziņā kuļamies pa pēdējām vietām 
citu Eiropas valstu vidū. Es nezinu, ar ko 
to izskaidrot, un nekādi nesaprotu anti-
vakserus. Plašsaziņas līdzekļi apgalvo, 
ka galvenais iemesls negribēšanai potē-
ties ir neuzticēšanās valdībai. Droši vien 
kādam tas ir svarīgi, bet tomēr nesapro-
tu: runa taču ir par paša veselību, ko tur 
valdība, labi, ka vakcīnas sagādājusi. Tās 

tagad var pat izvēlēties.
Parunāsim par ko skaistu. Pašreiz 

daudz visādu kultūras notikumu, es pat 
teiktu, neaptverami daudz. Mākslinieki 
steidzas sniegt sen atliktos un no jauna 
sagatavotos koncertus un izrādes. Un cik 
visādu festivālu! Kad nu beidzot mums 
viena nedēļas nogale brīva, prātojam, 
uz ko doties. Izvēle varena: Cēsīs sākas 
Mākslas festivāls, Bauskā pirmo reizi 
notiek Mākslas un amatniecības festi-
vāls, Līvānos svin pilsētas svētkus ar ļoti 
pievilcīgu programmu, Saulkrastus pār-
ņēmis Džeza festivāls – koncerti notiek 
pie jūras un saulrietā, Liepājā būs varenā 
pludmales balle – mūzikas festivāls Bal-
tic Beach Party, Sabiles Vīna kalnā un 
Abavas krastos notiks tradicionālie Vīna 
svētki. Valmierā norisināsies starptau-
tisks festivāls Eiropas kultūras iela, kurā 
ar savām tradīcijām iepazīstinās vairāku 
Eiropas Savienības valstu pārstāvji. Te 
nepieminu pat ne pusi no piedāvājumiem.

Šajās dienās Latvijas Nacionālajā 
teātrī notiks pasaulslavenā latviešu me-
cosoprāna Elīnas Garančas un kompo-
nista Raimonda Paula koncerts Ja Tevis 
nebūtu…, kurš ir iecerēts kā Maestro 
85. jubilejas koncerts – arī savulaik atlikts 
kovida dēļ. Tajā piedalīsies arī kameror-
ķestris Sinfonietta Rīga ar Normundu 
Šnē pie diriģenta pults un instrumentālā 
grupa Raimonda Macata vadībā. Ļoti 
uzkāroju šo koncertu, bet tad ieraudzīju 
vēl ko un sapratu, ka visu nevarēs.

Par godu Ventspils pilsētas 720. ju-
bilejai sestdien tiks veidots garākais 
ziedu paklājs pasaulē, tādējādi mēģinot 
fiksēt Ginesa pasaules rekordu. Ostas ie-
las promenādē iecerēts izveidot vismaz 
1500 metru garu un 1 metru platu nepār-
trauktu ziedu paklāju. Paklāja veidošanā 
tiks izmantoti kopumā gandrīz 78 tūksto-
ši podiņos augošu puķu, veidojot dažādus 
rakstus. Iecerēts, ka garākais ziedu pa-
klājs būs gatavs apskatei 24. jūlijā un pēc 
tam būs apskatāms vēl trīs dienas – līdz 
27. jūlijam. Šajās dienās savu 2 gadu ju-
bileju svinēs arī joprojām mūsu pagaidām 
vienīgā akustiskā koncertzāle Latvija, sa-
protams, ar krāšņu koncertu, pareizāk, 
tas būs divdaļīgs mūzikas un skatuves 
mākslas pieredzējums Apollons. Mūsu 
direkcija. Tā pirmajā cēlienā piedalīsies 
aktieris Gundars Āboliņš, mūziķi Ma-
gdalēna Geka, Ieva Saliete, Ieva Parša, 
Arvīds Kazlausks un vokālā grupa Put-
ni. Otrajā cēlienā gaidāms Igora Stravin-
ska baleta Apollons – „iedomājums no 
jauna“ – komponista Platona Buravicka 
muzikālās partitūras pārlikums un Aga-
tes Bankavas laikmetīgās dejas estētikā 
veidotā horeogrāfija mākslinieka Kristi-
ana Brektes iekārtotā telpā. Šis likās tik 
interesanti, ka raudzījām dabūt biļetes un 
taču dabūjām! Arī naktsmītni ne bez pū-
lēm, tomēr atradām. Tā nu mums abām 

Lasītājas vēstule
Labdien, mani mīļie!
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Kaut gan zelts bija tas 
magnēts, kas kārdināja 
laimes meklētājus uz šo 
rajonu, šajās dienās tū-
risms dabā un vīnu lauki 
kalpo Hītkotas attīstībai 
un nākotnei. Apkārtnē 

darbojās vairāk nekā 20 vīnu lauki un 
ražotāji, bet mēs mērojām tālo ceļu uz še-
jieni it īpaši tādēļ, lai apciemotu vienu – 
Berka un Vilsa (Bourke and Wills), kur šo 
nedēļas nogalē notiks mūzikas festivāls, 
24. pēc kārtas, un kā man, tā arī Suzannai 
ir attālas saites ar īpašniekiem – Endrū 
Petisonu (Andrew Pettison) un Heteru 
Mekorkmeku (Heather McCormack). 
Es iesāku savas skolu gaitas piecu gadu 
vecumā, Sidnejas lauku priekšpilsētā En-
gadīnē, angļu valodu gandrīz nerunājot, 
ar Mekormeku dvīņiem Nīlu un Iānu, 
Heteras brālēni trešajā augumā. Heteras 
māsīca Beverlija vēl šodien ir kliente zo-
bārstniecībā, kur Suzanna strādā. Viņu 
rīkotais mūzikas un vīnu baudīšanas fes-
tivāls ilgst četras diennaktis, un daudzi 
mūziķi, klausītāji un vīnu baudītāji pār-
nakšņo turpat teltīs vai karavānās. Mēs 
piedalīsimies tikai kā dienas apmeklētāji.

No mūsu naktsmājām līdz festivāla 
vārtiem vismaz 30 km, un, piebraucot 
vārtiem, beidzamais gabaliņš pa smil-
šainu taku. Teltis, karavānas un automa-
šīnas stāv laukumā, bet nekādā noteiktā 
kārtībā, jo zeme šeit ļoti akmeņaina un 
nelīdzena, tādēļ jāapmetas, kur vien var 
atrast gludāku zemes gabaliņu. Starp 
brokastu baudītājiem atrodam neaiz-
ņemtu līdzenu vietu, kur novietot auto, 
un ejam sameklēt saimniekus, lai nodotu 
siltus sveicienus no viņu radiem. Taču 
viņi ir galīgi aizņemti rītu nodarbībās, sa-

tiksim vēlāk nodot līdzi dotos sveicienus.
Klajumā aiz saimnieka mājas uz-

stādīta liela telts, kam vienā galā skatu-
ve, bet visapkārt galdi un sēdekļi, lielā-
ko daļu jau aizņemti. Festivālu sludina 
kā varbūt pasaules, mazākais tautas 
mūzikas festivālu, drīzāk kā privātu 
festivālu dārzā, kas pieejams tikai 150, 
galvenokārt, ielūgtiem klausītājiem.

Šodienas programma rāda, ka 
būs priekšnesumi, sākot ar brokastu 
laiku ap plkst.10, bet tad līdz vēlam 
vakaram uzstāsies vairāki ansambļi 
ar pārtraukumu pusdienām un vakari-
ņām. Ēdiens pērkams visu dienu, bet 
dūšīgākais – pusdienās un vakariņās, 
un, protams, arī nepārtraukti darbojās 
vīna un alus lete, kur mēs nopērkam 
pudeli burbuļaino širazu (shiraz) vīnu.

Mūzika kutina kājas, ēdiens un 
vīns lutina garšas kārpiņas, un dienas 
laiks aizskrien pat nemanot!

Satiekam arī festivālu rīkotājus un 
vīnu dārzu īpašniekus, un nododam 
viņiem sveicienus no radiem, bet ar 
tumsu dodamies uz naktsmājām galīgi 
apmierināti ar dienas piedzīvojumu un 
vīnu iepirkumiem, sešas pudeles bur-
buļaino širazu!

Mūsu naktsmāju īpašniekam arī pie-
der vīnu lauks, un nākošajā dienā pēc 
brokastīm braucam to apmeklēt. Diemžēl 
lauku mājas vārti slēgti, bet laimīgā kārtā 
atpakaļ Hītkotas virzienā braucot, ceļa 
malā plīvojot rītu vējiņā pamanām aici-
nošu izkārtni Murani un iegriežamies.

Iebrauktuvē sagaida melns suns. 
Lēns gaitā, bet ar lustīgu asti, un kad viņš 
pagriežas uz ieejas durvju pusi, mēs seko-
jam. Kad attaisu ieejas durvis, viņš veikli 
iekšā mums pa priekšu. Saimniece dus-

mīgi paskatās uz suni, bet smaidoši nosē-
dina mūs un piedāvā ēdienkarti un vīnu 
sarakstu. Nogaršošanai piedāvā 11 vīnus, 
bet tā ka man vēl jāstūrē uz mājām, turos 
pie skalošanas un nenoriju piedāvājumus.

Kad pagalmā iesākās mūzika, ejam 
ārpusē, kur, ēnā sēžot, varam nobeigt ie-
pirkto gaļas un sieru paplāti un rozā vīnu, 
bet šoferim piedāvāts tikai divas pusglā-
zītes. Pasēžam, klausoties mūziku, un 
paliekam, līdz mūziķi sāk sapakot instru-
ments. Tad arī mēs taisāmies uz mājam.

Šovakar pieteikts galds vakariņām 
džinu tecinātavā, kur vakar, ieskato-
ties ēdienkartē, ieraudzīju speciālu 
piedāvājumu – jēra apakšstilbs.

Un gards tas arī bija!
Kristaps Zariņš

Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Mazdēls un vīnu lauki (13)
No Zelta piekrastes caur Voga Voga uz Vangeratu un vēl tālāk
Divpadsmitais turpinājums. Sākums LL647, LL648, LL649, LL650, LL651, LL652, LL654, LL655, LL656, LL657, LL658, LL659.

Uzstājas „Ansamblis kvadrātā“ – „Four Piece Band“.
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Jēra apakšstilbs – garšīgs gan bija.
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ar meitu priekšā divdiennieks Ventspilī.
Vēl esam paredzējušas šomēnes, 

30. jūlijā, braukt uz saullēkta koncer-

tu Dzintaros, kur jūras krastā muzicēs 
Eiropā vispieprasītākā un Latvijā ļoti 
iemīļotā ērģelniece Iveta Apkalna. 
Esmu daudz dzirdējusi par šiem kon-
certiem, kuri notiks jau trešo gadu. Esot 
vienreizīgs piedzīvojums. Es arī gribu!

Lai nepietrūkst intereses par notiku-
miem visapkārt un arī pašu piedzīvoto! 
Rakstiet vai pastāstiet, kādi tie bijuši jums!

Sirsnīgi jūsu Biruta,
Ikšķilē 2021. gada 23. jūlijā

Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Turpinājums no 12. lpp.
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tirgū;
– sociālo garantiju pārnese uz Lat-

viju remigrējošiem attālinātā darba 
veicējiem, kuri no Latvijas strādā attā-
lināti ārvalstīs.

DKP atbalstīja darba grupas ini-
ciatīvu nosūtīt vēstuli Iekšlietu mi-
nistrijai un Labklājības ministrijai ar 
aicinājumu sniegt pārskatu un skaidro-
jumu par migrācijas jautājumu tiesiskā 
regulējuma nosacījumiem trešo valstu 
pilsoņiem, dzīvojot Latvijā un strādā-
jot attālinātā darba režīmā ārvalstīs, 
kā arī sociālo garantiju pārneses jau-
tājumiem.

Konceptuāli tika atbalstīta iniciatī-
va izveidot remigrācijas koordinācijas 
darba grupu, kura nodrošinātu regu-
lāru starpinstitucionālu koordināciju 
Plānā darbam ar diasporu (2021–2023) 
iekļauto remigrācijas atbalsta pasāku-
mu īstenošanā un to rezultātu izvēr-
tēšanā. Darba grupu veidos pārstāvji 
no Izglītības un zinātnes ministrijas, 
Labklājības ministrijas, Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības minis-
trijas, Sabiedrības integrācijas fon-
da, Nodarbinātības valsts aģentūras, 
Valsts ieņēmumu dienesta un citām 

valsts iestādēm, 
kas sniedz atbalsta 
pasākumus remig-
rantiem, kā arī di-
asporas organizā-
ciju un nevalstiskā 
sektora pārstāvji.

Klātesošos ar 
ziņojumiem uz-
runāja arī DKP 
Kultūras ministri-
jas un Izglītības 
un zinātnes mi-
nistrijas pārstāv-
ji, informējot par 
bērnu un jauniešu 
diasporas nometņu 
jautājumu un ap-
kopotajiem priekš-
likumiem, kā arī diasporas skolotāju 
izglītības tālmācības programmas 
Latviešu valodas kā svešvalodas sko-
lotājs izstrādi un realizāciju.

Sēdes laikā notika DKP priekšsē-
dētāja vietnieka ievēlēšana. No DKP 
pārstāvju vidus atkārtoti tika ievēlēts 
M. Muižarājs, biedrības Ar pasaules 
pieredzi Latvijā valdes priekšsēdētāja 
vietnieks.

Informācijai
Diasporas konsultatīvā padome ir 

padomdevēja institūcija, kuras mērķis 
ir veicināt saskaņotu diasporas politi-
kas izstrādi un tās ikgadējo prioritāšu 
noteikšanu, kā arī diasporas politikas 
īstenošanu un novērtēšanu. Diaspo-
ras konsultatīvās padomes darbības 
pamatprincipi ir noteikti Diasporas 
likumā, kas stājās spēkā 2019. gada 
1. janvārī. Diasporas konsultatīvā 
padome tika izveidota 2019. gada 
14. maijā.

LR Ārlietu ministrija
Komunikācijas grupa

Diasporas konsultatīvās ...
Turpinājums no 4. lpp.

Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece Elita Ga-
vele vada Diasporas konsultatīvās padomes sēdi.
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ir pirmā pilsēta Āzijā, kas 2 reizes ir 
organizējusi vasaras olimpiskās spēles. 
Šīs ir 4. olimpiskās spēles, kas tiek rī-
kotas Japānā. Tokija ir trešā pēc Peki-
nas un Phjončhanas pilsētām Āzijā, kas 
organizēja olimpiskās spēles 21. gs.

Plānots, ka spēlēs piedalīsies 
12 000+ dalībnieki no 206 dalībvalstīm.

Olimpiādi atklāja Japānas impe-
rators Naruhito. Viņš ir 126. Japānas 
imperators, iepriekšējā Japānas impe-
ratora Akihito vecākais dēls. Stājās 
amatā 2019. gada 1. maijā, kad viņa 
tēvs labprātīgi atteicās no troņa sakarā 
ar cienījamo vecumu.

1993. gadā Naruhito apprecējās 
ar princesi Masako, kura pirms laulī-
bām strādāja ārlietu ministrijā. Tikai 
2001. gadā Misako piedzima meita 
Aiko. Šis fakts Japānas sabiedrībā 
iniciēja diskusiju par Japānas troņa 
mantošanas tiesībām sieviešu dzimtes 
pēcnācējām.

Olimpisko lāpu ienesa Japānas te-
nisiste Naomi Osaka. 

XXXII olimpisko spēļu Atklā-
šana notika 2021. gada 23. jūlijā 
jaunajā Nacionālajā stadionā, saukts 
arī par Jaunais nacionālais stadions 
ir multifunkcionāls stadions galveno-
kārt futbola vajadzībām Tokija, Sin-
dzuka rajonā. Stadions tika celts no 
2016. gada 1. decembra līdz 2019. gada 
30. novembrim. Tā atklāšana notika 
2019. gada 21. decembrī. Tam ir zāles 
segums, laukums 105 × 68 m Būvnie-
cība izmaksāja 1.4 miljardi USD (157 

miljardi JPY). Laukuma ietilpība ir 
68 000 (futbols, regbijs, vieglatlētika), 
80 016 (maksimāli ar pagaidu sēdvie-
tām). Jaunā nacionālā stadiona būvnie-
cības plāni aizkavējās, jo sabiedrība 
bija sašutusi par paaugstinātajām celt-
niecības izmaksām. Arhitekta Kengo 
Kuma radītais jauns stadiona dizains 
tika apstiprināts 2015. gada decembrī, 
lai aizstātu sākotnējo dizainu.
Latvijas sportisti Tokijas 
olimpiādē

Latvijas komandā Tokijā apstip-
rināti 33 sportisti 14 sporta veidos: 
3x3 basketbolā, cīņā, džudo, jāšanas 
sportā, karatē, modernajā pieccīņā, 
peldēšanā, pludmales volejbolā, riteņ-
braukšanā (šoseja un BMX), smaiļo-
šanā, svarcelšanā, šaušanā, tenisā un 
vieglatlētikā. Līdz ar sportistiem ap-
stiprinātajā delegācijas sastāvā arī 33 
treneri, trīs sporta ārsti un četri fizio-
terapeiti, savukārt komandas vadība 
un atbalsta personāls dodas uz Tokiju 
septiņu cilvēku sastāvā.

Tādos sporta veidos, kas pirmo 
reizi ir iekļauti olimpisko sacensību 
programmā – basketbols 3x3 un kara-
tē, jāšanas sportā piedalīsies arī Latvi-
jas sportisti.

Latvijas Valsts karogu Atklāšanas 
ceremonija nesa Agnis Čavars un Aļo-
na Ostapenko.

Latvijas komanda: Agnis Čavars, 
Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis 
(3x3 basketbols), Anastasija Gri-
gorjeva (brīvā cīņa sievietēm), Jevg-
eņijs Borodavko (džudo), Kristaps 
Neretnieks (jāšanas sports), Kalvis 

Kalniņš (karatē), Pāvels Švecovs 
(modernā pieccīņa), Ieva Maļuka, 
Danilis Bobrovs (peldēšana), Krists 
Neilands, Toms Skujiņš (riteņbrauk-
šana), Helvijs Babris, Vineta Pēter-
sone (BMX), Roberts Akmens (smai-
ļošana un kanoe airēšana), Ritvars 
Suharevs, Artūrs Plēsnieks (svarcel-
šana), Agate Rašmane (šaušana), Aļo-
na Ostapenko, Anastasija Sevastova 
(teniss), Laura Igaune, Līna Mūze, 
Anete Kociņa, Madara Palameika, 
Līga Velvere, Gatis Čakšs, Arnis 
Rumbenieks, Ruslans Smolonskis 
(vieglatlētika), Mārtiņš Pļaviņš, Ed-
gars Točs, Tīna Graudiņa, Anastasi-
ja Kravcenoka (pludmales volejbols).

Sekojot olimpisko spēļu organi-
zētāju noteiktajiem ierobežojumiem, 
Latvijas Olimpiskajai komandai Toki-
ja 2020 jāievēro noteikts Covid-19 pro-
tokols. Tas paredz, ka katram Latvijas 
Olimpiskās komandas dalībniekam 96 
un 72 stundas pirms izlidošanas jāveic 
Covid-19 tests, kuru bija jāatkārto To-
kijas lidostā pēc ielidošanas.

Dalībniekiem, atrodoties Tokijā, 
katru dienu ir jāveic eksprestesti un 
īpašā aplikācijā katru dienu jāveic at-
zīmes par savu pašsajūtu. Par protoko-
la ievērošanu atbildīgais Latvijas ko-
mandā ir Covid-19 oficieris, LOV ārsts 
Jānis Kaupe.

Starp pirmajiem rezultātiem ir 
Latvijas tenisistes Aļonas Ostapenko 
un Anastasijas Sevastovas dubultspēle 
pret Austrālijas komandu – Elenu Pe-
resu un Samantu Stosuru. Latvija uz-
varēja pirmā setā, bet zaudēja pārējās 
divās 6:4, 1:6, 5:10.  ■

2020. g. vasaras olimpiskās spēles
Turpinājums no 1. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
30. jūlijs
Valters, Renārs Regnārs
1921. izglītības darbiniece, mākslas 
pedagoģe, literāte, folkloriste Marga-
rita Biezaite (dzimusi Vusa).
1930. radio un preses darbiniece, laik-
raksta Austrālijas Latvietis redaktore 
(2002. – 2007.) Brigita Liepiņa.

31. jūlijs
Rūta, Ruta, Angelika, Sigita
1911. literāts Pēteris Epermanis.
1937. inženieris, sabiedrisks darbi-
nieks Austrālijā Māris Kučers.
1956. Latvijas ārsts un politiķis, Rīgas 
mērs (2007.g. 19. febr. – 2009. g. 1. jūl.) 
Jānis Birks.
1991. PSRS OMON grupa no Rīgas 

uzbruka Lietuvas muitas punktam 
Medininkos pie Lietuvas-Baltkrievi-
jas robežas, nogalinot 7 neapbruņotus 
Lietuvas muitniekus. Vainīgie nav 
sodīti.

1. augusts
Albīns, Albīna
1914. Sākas Pirmais pasaules karš: Vā-
cija pieteica karu Krievijai.
1921. dibināts Rēzeknes valsts skolo-
tāju institūts.
1921. dibināta Balvu (vēlāk Rēzeknes) 
komercskola.
1936. dibināta Jaunlatgales (Abrenes) 
latviešu ģimnāzija.
1946. aktrise Līga Liepiņa.

2. augusts
Normunds, Stefans
1886. politiķe, mediķe, preses darbi-
niece, izglītības darbiniece Apolonija 
Laurinoviča.
1891. publicists, žurnālists Edmunds 
Freivalds.
1911. mākslinieks, gleznotājs Antons 
Kurpiniks (Kurpenīks).
1944. zobārsts, sabiedriskais dar-
binieks Austrālijā, LAAJ prezidi-
ja priekšsēdis (2012.-2014.) Pēteris 
Strazds.

3. augusts
Augusts

 
Turpinājums 16. lpp.

No vēstures...
Kanberā salst

Ja tu no rīta izbāz degunu no segu 
apakšas, un tas sastingst aukstumā, tad 
zini, ka Kanberas apkārtējos kalnos ir 
uzsnidzis sniegs. Arī tepat ārā zālīte un 
krūmi pārklāti baltu salnas kārtu. Ūde-
ņi visi aizsaluši – ir ūdens krānā, ir vis-
tu dzeramā traukā. Sniegs Kanberā tieši 
nesnieg, šad tad gan pa pārslai piejaucas 
lietum. Par Kanberu mēdz teikt, ka te 
esot deviņi mēneši auksts un pārējais – 
nesmuks laiks. Šejienes klimats esot 
mums, iebraucējiem, sevišķi piemērots.

Ja tu aizraksti savam paziņam, pie-
mēram, uz Zviedriju, ka te nevari glāb-
ties no aukstuma, tas brīnās – siltā zemē? 
Lai taču kurinot krāsnis un velkot siltas 
drēbes. Kurina jau ar un velk jau ar, bet 
silti nav. Kanberā, kažokos satinušies, 
staigā tikai iebraucēji, paši austrālieši tos 
valkā retāk. Viņiem katram mugurā pa 
četrām siltām jakām, katra savā krāsā. 
Seja un rokas nosalušas sārtas ar violetu 
nokrāsu. Un katrs tev saka, zobus klabi-
not, – very cold to-day* – un šoreiz tas 
nav pieklājības dēļ vien, bet no tiesas. Ej 
nu sazini, kas viņiem par prieku tā salt.

Un ne jau ārā vien, salst arī mājās. 
Tās apkurina tikai ar kamīnu, kas šķiež 
vairāk uguni un pelnus uz mīkstajiem 
paklājiem, nekā silda. Un tad – pašas mā-
jas sienas vēl būtu pabiezākas, bet caur 
griestiem jau šur tur redz spraucamies 
gaismas starus un caur grīdu – zaļu zālīti 
augam. Mūsējie vairāk iecienījuši kamī-
na vietā saucamos vonderhiterus,** bet 

tie tāpat nepārtraukti kurināmi. Un vai 
tu vari visu dienu skriet, nest malku un 
kurināt. Pietrūkst ir malka, ir laiks.

Austrāliešiem nepatīk jaunināju-
mi. Tā kāda austrāliete, kurai mājā ir 
kamīns un vonderhiters nopietni stās-
ta, ka neciešot šīs jaunās krāsnis, jo no 
kamīna siltums nākot uz leju, bet no 
vonderhitera kāpjot griestos!

Lietot elektrību apsildīšanai ir 
par dārgu, tad jau iznāk, ka tu dedzi-
ni skaidru naudu kopā. Kur eji, visur 
salst,– tā veikalos, tas pats kinoteātrī. 
Lepnajā Alberta hallē klausies slavena 
viesa koncertus, mēteļa apkakli uzcēlis 
un kājas satinis segā. Un tev sirdi vai-
rāk pārņem žēlums par salstošo māksli-
nieku, nekā mākslas baudīšanas prieks.

Pārnācis vakarā no darba mājās – 
viss auksts. Kad iekurini virtuvē malkas 
pavardu, degunu no tā atraut nost negri-
bi. Visas pārējās telpas iesildīt nemaz ne-
mēģini. Pats esi sastindzis ar visu savu 
miesu un garu. Vakarā aiztaisi acis un 
kliegdams meties iekšā kā Ziemeļu ledus 
jūrā – šoreiz tā ir tava gulta. Un kā kan-
berieši ziemā iesalst, tā arī īsā vasara vi-
ņus nespēj iesildīt: salti viņi ir vienmēr.

Visapkārt Kanberai kalnu galotnes 
ziemā sniegotas. Liekas, nav nemaz tālu, 
bet pirmais kalns slēpošanai – Franklins 
būs ap trīs stundu braucienā ar automa-
šīnu. Otrs, slavenais Koziasko – otrtik 
tālu. Neskatoties uz to, nedēļas nogalēs 
turp daudz jauniešu brauc slēpot. Vācu 

puiši no Bavārijas, norvēģi izcīnījuši 
tur slēpošanas meistara tituļus. Kalni ir 
slaidi, labi nobraukšana. Vietām eika-
lipti nolīkuši zem sniega nastas izskatās 
kā egles. Sniegs ir mirdzošs saulē, un 
kupenās redz zaķa pēdas.... Liekas, pie-
sien tik slēpes un ies tik viegli, kā kād-
reiz pirms desmit gadiem. Bet ar pirmo 
soli apvelies un ar visu seju esi kupenā. 
Nekas, ne jaunā māja, ne auto, ne nau-
das pelnīšana tevi tā nepacilā un nerada 
tik labu sajūtu kā šis sniegs – mīksts, 
balsts, kā kādreiz mājās.

Kaut ap mūsu mājām te būtu tādas 
sniega kupenas, varbūt tad te nebūtu tik 
salti. Kā kādreiz, kad iesviedi klēpi bērza 
malkas krāsnī, izkurināji, aiztaisīji krās-
ni ciet un visu dienu bija silti, līdz nāko-
šam rītam, lai kāds lauskis ārā spēra. Bet 
varbūt tai bērza malkai bij tas siltums.

* * *
Kanberā notiek patreiz šacha meis-

tarsacīkstes, kurās piedalās ari vairākga-
dējais Kanberas šacha meistars, latvietis 
Z. Klieģeris un lietuvietis G. Zilinskas.

Kanberā notiek arī galda tenisa meis-
tarsacīkstes, kur dalību ņem arī bijušais 
Kanberas meistars, latvietis P. Burkevics.

L.
16. jūlijā 1955. gadā

* Ļoti auksts šodien.
**  Angl. „wonder heater“ – brīnum-

sildītājs

mums kopējs ir tas, ka arī es ilgāku 
laiku esmu dzīvojis Hamburgā. Es 
esmu tur bijis arī operā un studējis 
tur. Hamburga ir pilsēta, kas ir at-
vērta kultūrai, atvērta internacionālai 

kultūrai. Tas, ka Jūs tur atrodaties un 
strādājat, protams, ir ļoti augsts starp-
tautisks novērtējums. Džona Neimeie-
ra balets ir zināms visā pasaulē. Jūs 
kā soliste, kas tur uzstājaties, ir visiem 
baleta un kultūras mīļotājiem zināms 
un ar to tiek saistīts arī Latvijas vārds. 
Liels paldies Jums par to, un es vēlu 

arī turpmāk Jums profesionālus panā-
kumus. Lai šis starojums, kas nāk no 
Jums un līdz ar to Latvijas, izplatās 
tālāk un ilgāk! Paldies Jums,“ sacīja 
Valsts prezidents Egils Levits, uzrunā-
jot Annu Lauderi un klātesošos.

LV prezidenta kanceleja
23.07.2021.

Triju Zvaigžņu ordenis
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 27. jūlijā.
€1 = 1,60290 AUD
€1 = 0,85503 GBP

€1 = 1,69560 NZD
€1 = 1,18100 USD

Adelaidē
Piektdien, 30. jūl., plkst. 18.00 Laimīgā 
stunda Tālavā. Kommorgen Wieder $12. 
Vēl ir spēkā Covid19 ierobežojums, un 
tāpēc ir nepieciešami pieteikties un sa-
maksāt, zvanot vai nosūtot īsziņu Intam 
mob: 0419894007 līdz 23. jūlijam.
Svētdien, 4. augustā, plkst. 11.00 
10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums ar dievgaldu.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pašlaik nav iezīmēts neviens datums 
nākamajiem dievkalpojumiem.

Melburnā
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.
Piektdien, 30. jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Trešdien, 4. augustā, plkst.13.00 
St.Paul’s Cathedral Baha un Brāmsa 
sonāšu koncerts. Vijolniece Sofija Kir-
sanova un pianists Konrads Olševskis. 
Informācija www.sophiakirsanova.com
Sestdien, 7. aug., Vanadžu pusdienas 
DV mītnē ATCELTAS.
Svētdien, 15. aug., plkst. 11.00 novusa 
nodarbības DV mītnē.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 15. aug., plkst. 12.00 diev-
kalpojums Sv.Krusta baznīcā. Kalpos 
māc. Raimonds Sokolovskis. Pēc diev-
kalpojuma Kafijas galds baznīcas zālē.
Svētdien, 15. aug., plkst. 13.30 Ga-
rīgās pārrunas un Iesvētes stunda 
Sv.Krusta baznīcās zālē.

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

Sidnejā
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.

Turpmākie paredzētie sarīkojumi 
Sidnejas DV namā atcelti uz neno-
teiktu laiku.
Otrdien, 3. aug., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien, 13. aug., plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 1. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 8. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 15. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi un Bībeles 
stundas notiks saskanīgi ar sabiedris-
kajām regulām. Lūgums sazināties ar 
mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu 
par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.30. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Latvijā
Jūrmalas Festivāla koncertu apmek-
lētājiem būs jāuzrāda sadarbspējīgu 
vakcinācijas vai Covid-19 izslimo-
šanas sertifikātu, kā arī personu 
apliecinošu dokumentu. Noteikumi 
attiecas arī uz bērniem.

Ceturtdien, 29. jūl., plkst. 20.00 
Dzintaru koncertzālē Jūrmalas fes-
tivāla ietvaros izcilā komponista 
Gustava Mālera monumentālā opusa 
Dziesma par zemi atskaņojums. So-
listi tenors Aleksandrs Antoņenko un 
latviešu mecosoprāns, Frankfurtes 
operas soliste Zanda Švēde. Pie Lat-
vijas Nacionālā simfoniskā orķestra 
diriģenta pults diriģents Andris Poga.
Piektdien, 30. jūl., plkst. 7.00 – 

Jūrmalas festivāla ietvaros Saullēk-
ta koncerts Dzintaru pludmalē. Par 
tradīciju Jūrmalas festivālā kļuvis 
pasaulslavenās ērģelnieces Ivetas 
Apkalnas saullēkta koncerts jūras 
krastā. Ieeja koncertā bez maksas.
Piektdien, 30. jūl., plkst. 20.00 Jūr-
malas festivāla ietvaros akordeonis-
tes Ksenijas Sidorovas solokoncerts 
Dzintaru koncertzāles atjaunotajā 
vēsturiskajā mazajā zālē.
Sestdien, 31. jūl., Jūrmalas festivā-
la ietvaros koncerts Dzimuši Latvijā 
Dzintaru koncertzāles lielajā skatuvē.

Svētdien, 1. augustā, plkst. 10.00 Īles 
luterāņu baznīcā, Īlē, apvienojot skaņas 
un attēla spēku, radītās skanošās foto 
izstādes Klusuma aug(ļ)i atklāšana. 
Plkst.18.00. tikšanās ar izstādes māksli-
niekiem un autoriem. Fotogrāfs Lauris 
Vīksne, Jauniešu koris BALSIS.
Svētdien, 1. aug., Dzintaru koncert-
zālē starptautiskais festivāls Baleta 
zvaigznes Jūrmalā.
Sestdien, 7. aug., no pulksten 13 līdz pat 
pusnaktij Rundāles pilī un tās skaistajā 
dārzā norisinnāsies Liepājas Simfonis-
kā orķestra rīkotais ikgadējais mūzikas 
mini festivāls Liepājas vasara Rundāles 
pilī. Būs gan simfoniskā, gan kamermū-
zika, intriģējoša koncertsaruna un aiz-
raujošs koncertuzvedums bērniem, kā 
arī noslēpumainais nakts koncerts.
Līdz 15. aug., VEF kultūras pilī skatā-
ma Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju norišu #dziedundejo2021 izstāde – 
Radi rotājot. Izstādē būs iespēja apska-
tīt  labākos Latvijas skolu audzēkņu 550 
darbus dažādās tehnikās – keramikā, 
tekstilā, kokā, metālā, papīrā un citos 
materiālos. Ieeja izstādē – bezmaksas, 
tā skatāma no plkst. 10.00 līdz 18.00.
Līdz 22. aug. igauņu tekstilmākslinie-
ces Mariannas Kallasas gobelēnu iz-
stāde Kopīgās atmiņas Rīgas Latviešu 
biedrības Baltajā zālē. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

1891. mākslinieks, gleznotājs, teātra 
dekorators Alberts Filka.
1906. (j.s., pēc v.s. 21. jūlijā) latviešu 
agroķīmiķis, Latvijas Zinātņu akadē-
mijas prezidents, padomju okupācijas 
varas augsts funkcionārs, Latvijas 
PSR Ministru padomes priekšsēdētājs 
(1959.g. 27.nov. – 1962.g. 23.apr.) Jānis 
Peive.
1974. Atklājas Austrālijas valdības lē-
mums atzīt de jure Latvijas inkorporā-
ciju PSRS sastāvā.

4. augusts
Romāns, Romualds, Romualda
1942. māksliniece, sabiedriska darbi-
niece Austrālijā Dagnija Greste.
1951. politiķis, Labklājības ministrs 
(1994.-1995.), Rīgas mērs (1997.g. 
9.marts – 2000.g. 5.maijs), Latvijas 
Valsts Ministru prezidents (2000.g. 
5.maijs – 2002.g. 7.nov.) Andris 
Bērziņš.
1966. rakstniece, tulkotāja Rudīte 
Kalpiņa.

5. augusts
Osvalds, Arvils

1940. Latvija tika iekļauta PSRS sastā-
vā kā Latvijas Padomju Sociālistiskā 
Republika.
1971. fiziķis un politiķis, Latvijas 
finanšu ministrs (2002.g. 7.nov. – 
2004.g. 9.marts), Latvijas bērnu, 
ģimenes un sabiedrības integrā-
cijas lietu ministrs (2009.g.), Lat-
vijas Ministru prezidents (2009.g. 
12.marts – 2014.g. 22.janv.), ES ko-
misārs eiro un sociālā dialoga jomā 
(kopš 2014.g. 1.nov.) Valdis Dom-
brovskis.
1976. Latvijas futbolists Marians 
Pahars.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


