
Grāmatā Mūsu tau-
tas gaita, ko saņems 
laikraksta Latvijas Avī-
ze abonenti, stāstus ap-
kopojusi Anna Žīgure. 
Grāmata parāda Latvijas 
vēsturi un mūsu dzīvi no 

1914. līdz 2018. gadam. Savā ziņā tā 
turpina Latvijas valsts simtgades tradī-
ciju izzināt mūsu valstiskuma vēsturi, 
padarīt arī valsts sākumu un sarežģītos 
40. gadu notikumus mūsdienu cilvē-
kiem labāk saprotamus un izjūtamus.

Ļoti neparasta ir grāmatas forma, 
taču, iespējams, tieši tā labāk nekā 
jebkurš vēsturnieku pētījums vai bio-
grāfisks romāns pārliecina, ka 20. gs. 
notikumi vienlīdz skāra visus Latvijas 
iedzīvotājus, un atgādina – ikvienas 
dzimtas atsevišķā vēsture ievijas ko-

pējā valsts vēstures pavedienā.
Mūsu tautas gaita ir polifonisks 

darbs. Katra lappuse kā īss vai mazliet 
garāks ieraksts dienasgrāmatā veltīta 
kādam notikumam vai parādībai. Taču 
katra ieraksta autors ir cits cilvēks, 
autoru vārdi alfabēta secībā atrodami 
vien grāmatas beigās.

Lasot, gluži kā kaleidoskopā, re-
dzams, ka mainās rakstītāju vecums, 
dzimums, atrašanās vieta, ieraksta 
laiks, apkārtējā realitāte; te ir gan šoks 
par Pirmā pasaules kara sākumu, mul-
sums par valstiskās neatkarības pirma-
jiem soļiem, dažādas starpkaru Latvijas 
reālijas, kam seko valsts pievienošana 
PSRS, pēckara gadu dzīve gan Latvijā, 
gan trimdā, pamazām materializējoties 
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„Mūsu tautas gaita“
Saruna ar Annu Žīguri
„Nākamajos simt gados mūsu galvenais uzdevums un Latvijas moto ir izdzīvot“

 
Turpinājums 14. lpp.

Viesu grāmatas parakstīšana Rīgas pils Zilajā foajē. No labās: Valsts prezidenta kundze Andra Levite, Latvijas Valsts prezi-
dents Egils Levits, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Ukrainas prezidenta kundze Olena Zelenska. Skat. rakstu 2. lpp.
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Vērtību un lojalitātes jautājums
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 100-gades pasākumā

Godātā Juridiskās fakultātes vadība, mā-
cībspēki, juristu saime!

Cienījamie klātesošie!
Kā goda titula saņēmējs – Juridiskās fakul-

tātes draugs – sveicu jūs visus šajā lielajā dienā!
I
Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultā-

tei vienmēr bijusi, ir un būs īpaša misija – atbildība par Latvijas 

tiesisko sistēmu, kas ir viens no mūsu 
demokrātiskās valsts stūrakmeņiem.

II
Ikvienas tiesiskās sistēmas pamats 

ir meklējams juridiskajās augstskolās 
ar savām vērtībām un tradīcijām. Vei-

 
Turpinājums 10. lpp.
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16. oktobrī, siltā un 
saulainā dienā, Latvijā 
oficiālā vizītē ieradās 
ne tik sen ievēlētais Uk-
rainas prezidents Vo-
lodimirs Zelenskis ar 
kundzi Olenu, delegā-

cijas sastāvā bija arī Ukrainas ārlietu 
ministrs Pavlo Kļimkins. No paša rīta 
presei tika izziņotas vizītes program-
mas izmaiņas, un viesi Rīgā ieradās 
ar nokavēšanos, kas vietējiem lika ātri 
rīkoties, bet tā gadās ik pa laikam.

Viss sākās ar sagaidīšanas ceremo-
niju laukumā pie Rīgas pils. Biju pār-
steigta par tik radikālām izmaiņām šīs 
ceremonijas norisē. Mūsu jaunais pre-
zidents ir izvēlējies visu jau ierasto un 
pārbaudīto kārtību pilnībā mainīt, tāpēc 
divu prezidentu satikšanās notika lauku-
ma otrā galā, tieši pie vārtu rūmes. Nori-
sinājās jau viss pēc protokola, bet sarka-
nais paklājs saklāts citā musturā. Tālāk 
sekoja abu prezidentu sarokošanās un 
fotografēšanās pils Zilajā zālē pie karo-
giem kopā ar kundzēm un viesu paraks-
tīšanās jaunajā viesu grāmatā. Arī par 
šīs ceremonijas sarīkošanu šajā nelielajā 
telpā es biju atkal pārsteigta; šī ir jauka 
telpa, bet, manuprāt, galīgi nav piemēro-
ta šādiem reprezentatīviem gadījumiem. 
Vai nu bija vērts ērtību labad, it kā īsāks 
ceļš, viesiem atstāt šādu pirmo iespaidu.

Tālākā vizītes programma: Ukrainas 
un Latvijas delegāciju sarunas, preziden-
tu preses konference, svinīgā ziedu no-
likšanas ceremonija pie Brīvības piemi-
nekļa, Ukrainas prezidenta tikšanās ar 
Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci 
un ar Ministru prezidentu Krišjāni Ka-
riņu, Ukrainas prezidenta kundze Ole-
na Zelenska apmeklēja Rīgas Ukraiņu 
vidusskolu; Latvijas Okupācijas muzeja 
apmeklējums, un tikšanās ar ukraiņu di-
asporas pārstāvjiem pie dzejnieka Tarasa 
Ševčenko pieminekļa Kronvalda parkā.

Te nu man jums jāsaka, ka patie-
sībā es necik tālu netiku, visa mana 
fotografēšana beidzās vēl nesākusies 
manis kritizētajā Zilajā zālē, jūtot skā-
bekļa trūkumu, es tur paģību. Redzat, 
nemaz tik vienkārša nav tā reportiera 
dzīve. Tālāko informāciju ieguvu, iz-
skatot dažādus video un rakstus.

Mani personīgi ļoti interesēja tikša-
nās Kronvalda parkā, jo zinot pastāvošo 
situāciju vietējā ukraiņu diasporā, gribē-
ju redzēt atšķirību ar analogu tikšanos 
iepriekšējā Ukrainas prezidenta Petro 
Porošenko vizītes laikā. Apjautājos par 
šo tikšanos vairākiem man zināmiem 
ukraiņu aktīvistiem, bet neviens man 
oficiāli neatbildēja; bija skaidrs, kaut kas 
tomēr ne tā. Atlika tikai pētīt fotogrāfijas. 
Protams, kā jau tādās reizēs pieņemts, 
piedalās aicināti ļaudis, un Ukrainas 
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Ukrainas prezidents oficiālā vizītē Latvijā
Rīgas pilī pārmaiņas

vēstniecība Latvijā bija labi paveikusi 
savu darbu. Kura diasporas daļa pieda-
lījās un kura nē, nevaru nosaukt, jo at-
bildes nesaņēmu un klāt nebiju, bet zinu, 
ka tie, kas nebija, konsekventi nemainī-
ja savu nostāju un negāja tik pieklājīgi 
smaidīt. Arī turpmāk sekošu līdz vietējo 
ukraiņu aktivitātēm un piketiem, jo šīs 
lielās valsts un tās uzņēmīgās tautas lik-
tenis šobrīd ir tomēr neziņā tīts.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Valsts prezidents ar kundzi sagaidījuši Ukrainas prezidentu ar kundzi pie Rīgas pili.
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Ukrainas un Latvijas delegāciju sarunas Rīgas pilī.
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LAAJ, latvju dvēsele un Jūs!
Gadskārtējā ziedojumu vākšanas akcija

Jautājums, kas bieži 
izskan visiem latvie-
šiem, ir: Kurp mēs do-
damies?, bet tiem, kas 
dzīvo ārzemēs, var klāt 
likt arī: Kas mēs esam?

Tie ir jautājumi, ku-
riem nav vienkāršas atbildes. Rainis 
teica: „Mēs gribam savu latvju dvēs-
li! Mēs gribam savu latvju mēli! Mēs 
gribam savu latvju zemi! Mēs gribam 
brīvi! Brīvē mēs gribam savu dzīvi!” 
Bet kā tad mēs varam uzturēt latvju 
dvēseli un mēli? Vai tiem, kas dzīvo 
mītņu zemēs, ir jāpiegriež vērība spe-
cifiskām lietām, lai to panāktu?

Pa daļa tas ir LAAJ uzdevums. 
Kopš 1951. gada LAAJ uztur, veici-
na, atbalsta, mudina un apvieno vie-
tējo latviešu organizāciju sabiedrisko 
darbību un izglītības pasākumus. Bez 
LAAJ atbalsta nez cik viegli būtu lat-
viešu sabiedrības organizācijām un 
iestādēm Sidnejā sniegties pēc latvju 
dvēsles un latvju mēles? Tiem, kas uz-
auga Latvijā, bija atmiņas, kas saistī-
jās bieži ar vasaras brīvdienām, kuras 
bija pavadītas pie vec- un vecvecmā-
miņām. Tās atmiņas radās no stāstiem 
par seno dzīvi, par vērtībām un ticē-
jumiem, no dziesmām un pasakām, 
tautas dejām un dzejoļiem. Tās savijās 
kopā ar ikdienas dzīvi, dodot tai pavi-
sam citas dimensijas – latvju dvēsli.

Vēl atceros ar savu Latvijā dzi-

mušo vecmammu 
pavadīto laiku un 
līdzīgas iespējas 
vingrināt latvju mēli 
un iedziļināties lat-
vju dvēslē, bet ta-
gad mums vairāk un 
vairāk ir jāpaļaujas 
uz sabiedrības or-
ganizācijām, lai mēs 
visi, bet it sevišķi jaunieši, koptu lat-
vju dvēseli.

Tāpēc ir tik svarīgi atbalstīt LAAJ 
darbu. 2018./19. gadā izdevumi bija 
tuvu pie $67 000. Ienākumi tikai 
$27 000.

2018./19. gadā – jauniešu latviskai 
izglītībai: $25 000 – Sveika, Latvi-
ja! dalībniekiem, $10 000 – AZ Va-
saras vidusskolai, $1 500 – Tērvetes 
bērnu vasaras nometnei, $1 000 – 3x3 
saietam. To varēja godam veikt tikai 
ar Jūsu finansiālo atbalstu. LAAJ dar-
boties spēja ir lielā mērā atkarīga no 
Jūsu atsaucības gadskārtējā ziedojumu 
vākšanas akcijā. 

LAAJ ir palīdzējis saglabāt pie-
derību Latvijai, uzturot un veicinot 
latvisko izglītību un kultūru, turpinot 
tautas tradīcijas vairāku paaudžu ga-
rumā. Jūsu devīgais atbalsts nodroši-
nās LAAJ darbu. Katrs dolārs ir sva-
rīgs!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Trešdien, 16. ok-
tobrī Sporta kopas 
„Spars“ priekšsē-
dis Viktors Sīkais 
apsveica „Spara“ 
goda biedru Valdi 
Graudiņu 90. dzim-
šanas dienā. At-
tēlā – vidū Valdis 
Graudiņš, pa krei-
si sieva –  Ināra 
Graudiņa, pa labi 
– Viktors Sīkais.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šajā laikraksta numu-

rā ir lasītājas vēstule no 
Latviešu ciema Melburnā.

Latviešu ciems ir pa-
tiešām labs veids, kā turēt 
latviešus kopā arī vecum-

dienās. Parasti jaunie iemītnieki vis-
pirms, kamēr vēl ir spēks patstāvīgi dzī-
vot, pārceļas no savām privātmājām uz 
atsevišķām mājām Ciemā. Tajās var pēc 
izvēles pats gatavot ēdienus, vai doties uz 
Ciema ēdamzāli, vai arī aiziet iegādāties 
maltīti un nest mājās ar to mieloties. Bez 
tam ir trauksmes poga, lai varētu izsaukt 
neatliekamo palīdzību jebkurā brīdī.

Kad spēki sāk izsīkt, tad var pār-
celties uz atsevišķām istabiņām aprū-
pes namā. Tur rūpējas par visām ie-
mītnieku vajadzībām.

Bet Latviešu ciemam ir arī sava 
tumšā daļa. Kā minēts lasītājas vēs-
tulē, gaitenī ar daiļo Vidzemes no-
saukumu atrodas Demences nodaļa. 
Vēstules rakstītāja neesot tur nevienu 
apciemojusi, toties es to esmu darījis.

Tā kā dzīvoju pārsvarā Latvijā, tad 
man pazīstamos cilvēkus Austrālijā es 
satieku retāk un neredzu, kā cilvēku lē-
nām no vienas dienas uz nākamo pār-
ņem šī briesmīgā slimība. Apciemojot 
Demences nodaļu, es tur ieraudzīju 
vairākus man pazīstamus cilvēkus.

Godīgi sakot, tas bija šoks, redzēt 
cilvēkus, kurus es pazinu viņu spēka ga-
dos, kad tie aktīvi piedalījās latviešu sa-
biedrībā un pat to virzīja, kuri bija tagad 
pārvērtušies par... nezinu, kā to labāk ap-
rakstīt. Viņi vienkārši vairs nebija klāt. 
Kaut kas viņos ir pazudis. Vairs nepazīst 
citus cilvēkus, un bieži ir fiziski spēcīgi, 
bet tomēr nav spējīgi paši sevi barot.

Man šīs lielās maiņas radīja satricinā-
jumu, bet īstā dzīvē maiņas notiek pakā-
peniski. Interneta mājas lapā arsts.lv* ir 
aprakstītas vairākas demences pakāpes, 
piebilstot, ka „parasti no demences pirma-
jām pazīmēm līdz vēlīnām stadijām paiet 
septiņi gadi“. Starp pirmajām pazīmēm 
tur tiek minēts: „Pastāvīga viegla aiz-
māršība; notikumu daļēja atminēšanās; 
„labdabīga“ aizmāršība“, kā arī: „Pilnībā 
orientēts, izņemot vieglas grūtības ar at-
tiecībām laikā“ un „Vieglas grūtības, ri-
sinot uzdevumus, analoģijas, atšķirības“.

Tas, ka neviens no mums nav pa-
sargāts no šīs slimības, ir konstatējums, 
ka „pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas 
demences izplatība vecuma grupā du-
bultojas ik pēc aptuveni pieciem ga-
diem“. Tabulā norādīts, ka 23,6% no 
85+ vecuma grupas sirgst ar demenci.

Ir patiess prieks redzēt, kā Latvie-
šu ciema darbinieki ļoti rūpējas arī par 
demences slimniekiem, un tie nav at-
rauti no latviešu sabiedrības. Ļoti liels 
paldies visiem Ciema darbiniekiem!

GN
* http://arsts.lv/jaunumi/matiss-
pudans-demences-sindroms-jedziens-
diagnostika-un-stadijas

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic 90. jubilejā

Valdi Graudiņu – 16. oktobrī
un

Aivaru Saulīti – 22. oktobrī
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Daugavas Vana-
gu Melburnas nodaļas 
pilnsapulces notika sest-
dien, 21. septembrī. Kā 
vienmēr vanadžu ko-
pas pilnsapulce notika 
vispirms – plkst. 11.00. 
Piedalījās 16 vanadzes. 

Sēdi atklāja un vadīja DVMN vana-
džu kopas vadītāja Koidula Nemīro 
un protokolēja Erika Riemere.

Ar klusuma brīdi atcerējāmies 
mūsu trīs mūžībā aizgājušās biedres 
no 1.07.2018. līdz 31.06.2019. – Silviju 
Migli, Ritu Gelbi un Milda Ķirps. It 
sevišķu vērību dodot Silviai, bijušai 
DV Austrālijā vanadžu nozares vadī-
tājai un ilggadīgai DVMN vanadžu 
kopas vadītājai.

Koidula Nemīro sirsnīgi pateicās 
visām klātesošajām par ierašanos un 
visām vanadzēm, kuras cītīgi darbojas 
virtuvē pusdienās un visos sarīkoju-
mos.

Vanadžu skaits patreiz ir apmēram 
53 locekles. Gadi un veselība ļoti ie-
spaido, cik ir spējīgas vēl palīdzēt vi-
sos darbiņos. Sanāksmes notiek katru 
mēnesi Latviešu ciema Lejasciema 
zālē, jo lielākā daļa mūsu biedres ta-
gad dzīvo Ciemā. Tas dod lielāku ie-
spēju vairākām piedalīties.

Vanadžu kopas vienīgie ienākumi 
ir pašu ievāktie no pusdienām un sarī-
kojumiem. Katru gadu vanadzes gata-
vo Ziemassvētku sainīšus ar piparkū-
kām un šokolādēm tiem, kuri nav 
spējīgi vairāku iemeslu dēļ piedalīties 
Daugavas Vanagu nodarbībās.

Ir darbs ko darīt, un ar vairākām 
rokām tas pataisa darbu vieglāku vi-
siem. Lūdzu nāciet, piebiedrojieties un 
izbaudiet labdarības darba veikšanu 
un labu kompāniju. Jaunas locekles ir 
vienmēr mīļi gaidītas!

2019./2020. g. Vanadžu kopas va-
dītāja paliek Koidula Nemīro. Visi 
amati tika vienbalsīgi pildīti ar ie-
priekšējā gada loceklēm.

Revidenti ir atraduši kases stā-
vokli vislabākajā kārtībā, un pateica-

mies Guntai Vagarei par labo kases 
vadīšanu. Esam ziedojušas vietējai 
aprūpei, radio stacijai 3ZZZ un Vīto-
lu Fonda stipendiju fondam, daudz-
bērnu ģimenēm, Latvijas Okupācijas 
Muzejam, Lestenes baznīcai, Marijas 
Ķenģes stipendijas fondam un Latvijas 
Speciālai Olimpiādei.

Sēde beidzas plkst. 11.50, nodzie-
dot Daugav’ abas malas. Apsveicam 
Koidulu ar stādu un pudeli ar burbu-
ļiem, pateicoties viņai par lielo darbu 
vanadžu un vanagu labā.

Plkst. 12.00 sākās Melburnas no-
daļas pilnsapulce, kuru atklāja un 
vadīja DVMN priekšsēdis Jānis Kār-
kliņš un protokolēja Juris Vīksne. 
Piedalījās 21 persona.

Ar klusuma brīdi atcerējāmies mū-
žībā aizgājušos mūsu biedrus, sevišķi 
pieminot Silviu Migli un Aleksandru 
Grimmu. Abi bija milži DV organizā-
cijā ar savu darbu un pieredzi. Mums 
visiem viņi ļoti pietrūkst, un esam pa-
teicīgi viņiem par viņu darbu. Atcerē-
jāmies arī Aivaru Bruni, Ritu Gelbi 
un Mildu Ķirpi.

Priekšsēdis savā ziņojumā atgādi-
nāja, ka DVMN bija liels un svarīgs 
gads. 29. jūlijā nosvinējām 70 darbī-
bas gadus. Martā DVA delegātu sapul-
ce notika Melburnā. Gunta Vagare un 
Jānis Kārkliņš abi pārstāvēja Melbur-
nas nodaļu kā delegāti. Šogad delegātu 
sapulces ietvaros 9. martā noturējām 
Leģiona dienas atceri un 11. martā no 
rīta noturējām piemiņas brīdi aizgāju-
šiem leģionāriem Foknera (Fawkner) 
kapsētā pie karavīru pieminekļa. Vēl 
turpinām atzīmēt divas citas svarīgas 
dienas – Kurzemes Cietokšņa un Lā-
čplēša dienas atceres, godinot mūsu 
karavīrus, kuri atdeva savu dzīvi par 
savu tautu, zemi un brīvību.

Jānis pateicās visiem locekļiem, 
kuri ir cītīgi un pašaizliedzīgi strādā-
juši DV labā, it sevišķi vanadzes Koi-
dulas Nemīro vadībā. Pateicība arī Ju-
rim Vīksnem, Gregs Vaitlovs (Greg 
Whitelaw), Jurim Balodim, Intam 
Tumilovičam par nodaļas mājas la-

pas un apkārtraksta Ziņnesis sagata-
vošanu. Sirsnīgu pateicību arī visiem 
atbalstītājiem, gan apmeklējot sarīko-
jumus vai biedri jeb nē, gan ziedojot 
un novēlot naudu vanagiem. Atbalstot 
DV šajos veidos, jūs strādājat plecu pie 
pleca ar vanagiem, lai DV darbs va-
rētu turpināt atbalstīt daudz vērtīgus 
mērķus ne tikai Latvijā, bet arī šeit – 
Austrālijā.

Jānis Kārkliņš apsveica 
2019./2020. g. jaunievēlēto vanadžu 
vadību un pateicās vēlreiz vanadzēm 
par lieli veikto darbu.

DVMN priekšsēža amatu vēlēšanas 
novadīja I. Ābele. Jānis Kārkliņš tika 
ievēlēts vienbalsīgi, un visi iepriekšējie 
valdes locekļi arī tika vienbalsīgi ievē-
lēti. Vienīgā maza maiņa bija revīzijas 
komisijā, kur ilggadīgā revīzijas komi-
sijas locekļa Andra Migļa vietā, kurš 
veselības dēļ nekandidēja, tika ievēlēta 
Roksija Reitere kopā ar Pēteri Delve-
ri un Guntu Delveri.

Kasiere Gunta Vagare ziņoja, ka 
mūsu biedru naudas maksa paliek 
uz $25 gadā un mūža biedra nauda 
$300. Revīzijas komisija ziņoja, ka 
visas kases grāmatas ir revidētas, un 
kase ir atrasta vislabākajā kārtībā. 
DVMN darbs 2018./2019. g. ir iesais-
tījis $45 131 ziedojumus aprūpē un at-
balstos. 2019./20. g. budžets tika vien-
balsīgi pieņemts. Paldies Guntai par 
rūpīgo darbu.

DV delegātu sanāksmes un LAAJ 
kopsanāksmē delegātu izraudzīšana 
tika atstāta jaunās valdes rokās.

Apsveicam jauno valdi un novēlam 
labu stingru sadarbību!

Paldies, Jāni, par lielo darbu, ko esi 
pielicis no visām pusēm!

Jānis deva paskaidrojumu par 
maiņām ar Daugavas Vanagu Mē-
nešrakstu, kas tagad turpinās iznākt 
elektroniskā veidā kā gadagrāmata. 
Iznāks vienu reizi gadā ap jūlija bei-
gām. Rakstiem būs jābūt nodotiem 
līdz marta beigām. Tuvāku informāci-

Divas pilnsapulces vienā dienā
Daugavas Vanagi un Vanadzes Melburnā

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas dalībnieki.
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„Daugava“ dzied 50 gadus
Vīru kora jubilejas koncerts Adelaidē

Jubilejas koncerts 
Adelaides Tālavas Liela-
jā zālē sestdien, 12. ok-
tobrī, iesākās punktīgi, 
kad stundenis norādīja 
plkst. 14.00. Pieteicēja un 
bijušā vīru kora diriģente 
Astra Kronīte sniedza 

vēsturisku izvilkumu pa Daugavas Va-
nagu vīru kora Daugava tekām.

Kad pēc indivīdu vārdu izsaukša-
nas 15 koristi sastājās uz podestiem. Tas 
ieskaitīja Melburnas viesu Veseris kora 
vadītāju un dziedātāju Robertu Birzi. 
Priekšā nostājās diriģente Inese Laine.

Daugava iesāka programmu ar 
moto, kas ir skanējis kopš 1987. gada. To 
sacerēja un komponēja aizsaules koristi 
Bernhards Osītis un Aristīds Vīgners. 
Kora krūšu nozīmes dekorācija bija no-
vietota uz skatuves vīriem virs galvām. 
To darināja aizsaules korists Pēteris 
Gailītis, kura pamatā ir kokle, skandi-
not latviešu mūziku. Nozīmei, kas sim-
bolizē likteņupi un Latvijas brīvību pāri 
lido vanags, simbolizējot drosmi.

Pirmā dziesma, Jāņa Norvila Klip 
Klap (karavīru dz.) ar ieturēto ritmu iz-
skanēja droši. Klavieru pavadījumu vei-
ca Sandra Birze (Melburna) un bungu 
piesitienus Aksels Ceplītis (Adelaide).

Edgara Račevska Nevienām’i es 
nedošu (t.dz.) izpildījumam bija izvei-
dota dinamika, kas izcēlās klavieru un 
bungu pavadījumā.

Sekoja divas Imanta Saksa sa-
balsotās karavīru dziesmas. Pirma-
jai – Kad uz uzvaru bija laikmetīgs un 
efektīgs ģitāras pavadījums – Vilnis 
Jankovskis (Adelaide), ko korists pats 
bija izveidojis un nākamo – 19. divīzi-
jas dziesmu koris izpildīja ar noteikto 
soļu ritmu: Mēs ejam, mēs ejam, uz 
priekšu. Dinamikas variācija deva iz-
jūtu, ka mums zālē it kā karavīru rinda 
nupat bija nosoļojusi garām.

Astra Kronīte turpināja program-
mu, iepazīstinot klausītājus ar Vilni 
Jankovski, kas pats sevi pavadot ar ģi-
tāras, nodziedāja Es karā’i aiziedams. 
Bija skaidra dikcija un interesants mu-
zikāls apstrādājums.

Nākamā dziesma izskanēja visā 
zālē, jo pieteicēja mudināja ikvienam 
pievienoties kopdziesmā Pie dzintara 
jūras, ko sabalsojis Staņislavs Līvma-
nis, un kuras vārdi bija drukāti piemiņu 
programmas grāmatiņas pēdējā lappusē.

Tas bija skaists veltījums Dauga-
vas dibinātājam, diriģentam, kas ar 
sirdi, dvēseli un mūzikas prieku vadīja 
kori 30 gadus. Domāju, ka viņš no aiz-
saules pasmaidītu.

Programma turpinājās ar romantis-
ku noskaņu, atskaņojot R. Paula (J. Pe-
tera vārdi) Māte Saule, ko program-
mai bija izvēlējies kora valdes loceklis 
Andris Jaudzems. Tam sekoja Imanta 
Saksa sabalsojums (Tirzmalietes vārdi) 
Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme, kur so-
listi bija Genoveva Janmeija un jaunās 
paaudzes korists Matīss Reinhards. 
Genoveva ir kuplinājusi vīra kora Dau-
gava koncertus jau 50 gadus, un viņas 
devums ir neatsverams. Neņemot vērā 
solistu lielo gadu starpību, abas balsis 
labi saliedējās kora kopskaņā.

Pirmā daļa noslēdzās ar Jāņa Cim-
zes  (t.dz. vārdi) Div’ dzeltēni kumeliņi, 
kuras izpildījums parādīja muzikālas 
krāsas kopā ar vieglumu un izstrādā-
tām frāzēm. To bija izvēlējusies diri-
ģente Inese, ieklausoties CD ierakstā.

Inese Laine ir diriģējusi kori Dau-

gava 5 gadus, un šajā laikā viņai ir bi-
juši pozitīvi panākumi. Koristu skaits 
ir pieaudzis, un līdz ar to dziesmas var 
atkal dziedāt četrbalsīgi, kurpretim bija 
brīdis, kad tās bija jāpārraksta 3 balsī-
gā formātā. Daži koristi ir atgriezušies, 
repertuāram ir līdzsvars starp karavīru 
dziesmām un klasiskām, dinamikas 
piestrāde ir izveidojusies, un ir pievie-
nojušies gados jauni dziedātāji.

Astra Kronīte turpināja ar apsveiku-
miem, kurus saņēma kora priekšnieks 
Edgars Ceplītis ar diriģenti. Tie bija 
no Adelaides vietējās sabiedrības un 
Latvijas goda konsula, Melburnas vīru 
kora Veseris un rakstiskie no Sidnejas 
vīru kora un Pertas sabiedrības. Tur bija 
puķu veltes un vieglie un ne tik vieglie 
atspirdzinājumi. Nākamie mēģinājumi 
varētu izvērsties ar vivace noskaņu!

Sekoja publikas iepazīšana ar ilgga-
dīgiem koristiem, kas rindojās skatuves 
priekš: Andrejs Ozoliņš un Rihards 
Rozentāls iesāka kora gaitas 1974.g., 
Bruno Krūmiņš – 1978.g., Imants Kro-
nītis un Jānis Priedkalns – 1979.g.; Mi-
ķelis Dancis – 1981.g., kurš nevarēja būt 
klāt, bet kuru pārstāvēja sieva Valerija.

Gados jaunākiem koristiem – Ma-
tīsam Reinhardam un Kristapam 
Brūnam piesprauda kora nozīmi.

Svinīgā daļa noslēdzās ar pateicību 
Edgaram Ceplītim par 17 gadus ilgo 
darbību, kas ir kora priekšnieka visga-
rākais posms vēsturē.

Starpbrīdī varēja iegādāties loterijas 
biļetes, atspirdzinājumus un uzkodas.

Otrā daļā bija uzlūgtie viesi. Uz 
skatuves pie flīģeļa piesēdās jaunie-
tis Raimonds Jaudzems, atskaņojot 
laikmetīgos skaņdarbus – Atvara Sir-
mais Tēvzemei un Ludovico Einauda 
Nuvole Bianch. Spēle bija iejūtīga un 
veidoja mierīgu gaisotni turpmākai 
programmai.

Pieteicēja nākamo viesi raksturoja 
ar Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot 

Daugavas Vanagu vīru koris „Daugava“ ar diriģenti Inesi Laini.
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Diriģente Inese Laine ar apvienoto „Daugava“ un „Veseris“ vīru kori; pie kla-
vierēm Sandra Birze.
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6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2019. gada 24. oktobrī

Atzīmējot Nacionālās enciklopē-
dijas drukātā sējuma Latvija pirmo 
gadadienu, Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas un Latvijas Radio darbinie-
ki dāvina sabiedrībai enciklopēdijas 
šķirkļu audio ierakstus.

Īpaši domājot par cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem un citām lasīšanas 
grūtībām, audio ieraksti, pirmkārt, 
nodoti Latvijas Neredzīgo bibliotēkai 
(LNeB) – tie pieejami LNeB mājaslapā: 
https://ej.uz/LNeB_enciklopedija, kā 
arī LNB profilā vietnē SoundCloud: 
https://ej.uz/SoundCloud_enciklopedija, 
Drīzumā audio šķirkļi būs atskaņojumi 
arī Nacionālās enciklopēdijas 
elektroniskajā vietnē: www.
enciklopedija.lv. Enciklopēdiju klausīties 
aicināts jebkurš interesents – gan mājās, 
gan esot ceļā, gan, piemēram, mācību 
vai darba vajadzībām.

Šī gada augustā Latvijas Radio, 

sveicot LNB tās simtgadē, kā dāvanu 
bibliotēkai pasniedza 1000 minūtes 
Nacionālās enciklopēdijas šķirkļu au-
dioierakstu. Tos brīvprātīgi ierunājuši 
Latvijas Radio programmu vadītāji un 
darbinieki. Kopskaitā, pievienojot arī 
LNB darbinieku ierunātos šķirkļus, 
šobrīd audio formātā pieejami 63 ie-
raksti gandrīz 20 stundu garumā. Ie-
rakstu klāsts tiks papildināts.

2018. gada 18. oktobrī Rīgā svinī-
gi atvērtais Nacionālās enciklopēdi-
jas drukātais sējums Latvija (kopējā 
tirāža 11 000 eksemplāru) pērnā gada 
nogalē vairākās grāmatnīcās kļuva par 
vispirktāko grāmatu.

Savukārt 2018. gada decembrī 
Bebrenē tika prezentēta enciklopēdijas 
elektroniskā vietne www.enciklopedija.
lv, kurā šobrīd pieejami gandrīz 
1400 šķirkļu multimediālā veidā. 
Tos papildina fotogrāfijas, tabulas, 

grafiki, kartes, audio un video ieraksti, 
hipersaites un norādes uz saistītiem 
resursiem. Elektroniskā enciklopēdija 
ir pielāgota lietošanai arī mobilajā vidē 
dažādās ierīcēs.

Nacionālās enciklopēdijas gal-
venais redaktors – Dr. hist. Valters 
Ščerbinskis.

Augusts Zilberts,
Latvijas Nacionālā bibliotēkas,

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Nacionālā enciklopēdija dāvina
1. gadadienā sabiedrībai dāvina šķirkļu audio ierakstus

Latviešu 
garīdznieku darbs 
trimdā

Latviešu mācītāji 
trimdā bija ne tikai ga-
rīgie līderi, kuri orga-
nizēja draudžu dzīvi, 

izpildīja reliģiskos rituālus un sniedza 
morālu atbalstu cilvēkiem, kuri bija 
zaudējuši dzimteni, tuviniekus un ie-
rasto dzīvi. Mācītāji aktīvi iesaistījās 

trimdas sabiedris-
kajā un kultūras 
dzīvē. Jaunajās 
mītnes zemēs lat-
vieši vispirms sāka 
pulcēties kopīgos 
dievkalpojumos, 
dibināt draudzes 
un būvēt baznīcas, 
tikai pēc tam radās 
latviešu nami un 
centri. Baznīcai 
un draudzēm jop-
rojām ir ļoti liela 
nozīme latvisku-
ma uzturēšanā, tās 
pulcina tautiešus 
ne tikai reliģiskos, 
bet arī uz sabied-
riskos sarīkojumos.
Prāvesta Aleksandra 
Veinberga (1905 – 1991) 
dienesta koferītis

1944. g. Alojas un Staiceles luterā-
ņu draudžu mācītājs Aleksandrs Vein-
bergs ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz 
Vāciju. 1949. g. Veinbergi pārcēlās uz 
ASV. 1950.g. A. Veinbergs kopā ar ap-
kārtnes latviešiem nodibināja Vašing-
tonas (DC) latviešu ev. lut draudzi, kas 
vēl joprojām darbojas pašu būvētajā 
dievnamā un sabiedriskajā namā. Prā-

vests A. Veinbergs apkalpoja arī latvie-
šu luterāņus Virdžīnijā un Merilendā. 
Viņš ilgus gadus vadīja latviešu luterā-
ņu darbu ASV, ir vairāku grāmatu au-
tors, kā arī bieži runāja Amerikas Balsī.

Šo koferīti A. Veinbergs iegādājās 
1951. g. mācītāja darbā nepieciešamo 
priekšmetu glabāšanai. A. Veinbergs 
koferīti ņēma līdzi, apmeklējot smagi 
slimos un noturot dievkalpojumus ār-
pus Vašingtonas.

Marianna Auliciema
„Latvieši pasaulē –

muzejs un pētniecības centrs“

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Mēneša priekšmets – oktobris 2019

Prāvesta Aleksandra Veinberga dienesta koferītis.
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Prāvests A. Veinbergs 20. gs. 50. gados.
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Nacionālā enciklopēdija „Latvija“.
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Grāmata Laiks, Telpa, Ļaudis ir 

Daugavas Vanagu organizācijas vēs-

tures grāmata – gaidām 7. sējumu par 
2011. g. līdz 2020. g., kā arī iespējams 
6. sējumu par 2001. g. līdz 2010. g.

DV kalendāru, ko atkal šogad iz-
dod DV ASV vanadzes, varēs iegā-
dāties novembra pusdienās. Cenu vēl 

nezinām.
Sēde beidzās laicīgi, un izbaudījām 

vieglas pusdienas. Paldies vanadzēm!
Ilze Ābele,

DVMN sarīkojumu daļas vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Divas pilnsapulces vienā dienā
Turpinājums no 4. lpp.
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Ir jau labs laiks pagājis kopš iera-
dos uz dzīvi Melburnas Ciemā. Atzīs-
tos, ka no sākuma negribēju nākt uz 
Melburnu, bet ģimene mani pierunāja, 
un es to nenožēloju. Tagad gribu tu-
vāk pastāstīt, ko es te atradu. Latviešu 
Ciems Melburnā sastāv no savrupmā-
jām un liela aprūpes nama.

Vienā ceļa pusē ir mums savas mā-
jas, kur latviešu vecākajai paaudzei ir 
iespēja dzīvot neatkarīgu dzīvi latviskā 
vidē. Otrā ceļa pusē ir vēl 7 mājas, bet 
galvenā lieta ir mūsu Aprūpes nams, 
kur pieejama profesionāla 24 stundu 
kvalificēta aprūpe. Tā puse ir drusku 
augstāk, un tādēļ sakām, ka ejam augšā.

Bet tur augšā nav tikai aprūpe, bet 
daudz kas cits. Kad iebrauc, tad redza-
mi karogu masti kuros 18. novembrī 
uzvelk Latvijas un Austrālijas karogus.

Pie galvenās ieejas ir birojs, pie-
ņemšanas lietas un durvis, kas attaisā-
mas tikai no iekšpuses un uz āru visām 

durvīm jālieto zināmi numuri, lai tās 
atvērtu. Tas ir, lai nodrošinātu iedzī-
votājus. Dažiem no mums tie numuri 
zināmi. No galvenās ieejas ved vairāki 
nozarojumi. Šos koridorus sauc Latvi-
jas novadu vārdos, jo šī ir mūsu Mazā 
Latvija. Dārzā aug stalti bērzi, kupli 
ozoli un puķes – rozes, margrietiņas 
un jasmīni.

Ir istabiņas 3 nodaļās. Ir noslēgtā 
daļa, ko nosauc par Vidzemi; tur ista-
bas tiem, kas vairs nespēj uztvert pa-
sauli, t.i., dementia unit. Tur neesmu 
nevienu apciemojusi, bet zinu, ka tur 
sanākšanai ir istaba ar televizoru un 
notiek sadziedāšanās, kā arī ir savs 
dārziņš. Tad ir Kurzeme un Zemgale, 
kur istabas tiem, kam vajag palīdzī-
bu tikt galā ar ikdienas lietām, mazāk 
vai vairāk. Starp tām ir pāris istabas, 
ko izlieto ļaudis speciālos gadījumos, 
piemēram, pēc operācijas uz īsu laiku. 
Latgalē atrodas lielākas istabas tiem, 

kas nesen uzdevuši patstāvīgu dzīvi un 
šeit piedalās visos sarīkojumos.

Protams, te ir virtuve, kur galvenais 
pavārs ir latvietis, un tā iemītnieki dabū 

Lasītājas vēstule
No Latviešu Ciema

Latvijas Okupācijas muzejs svin Spāru svētkus
Sāk ziedojumu kampaņu „Ceļamaize“

2019. gada 18. ok-
tobrī virs Latvijas Oku-
pācijas pārbūvējamā 
muzeja konstrukcijām 
pacēlās liels zaļš vai-
nags – muzeja celtnieki, 
apsaimniekotāji un mu-
zeja ļaudis svinēja spāru 

svētkus.
Spāru svētki iesāka arī jaunu zie-

dojumu vākšanas kampaņu Ceļamaize 
Latvijas Okupācijas muzejam, kas tur-
pināsies līdz muzejs būs pārcēlies uz 
Latviešu strēlnieku laukumu 1. Kam-
paņas laikā muzejs cer iegūt līdzekļus 
jauna darba cēliena uzsākšanai atjau-
notajā ēkā.

Uz svinīgo sarīkojumu sanākušos 
uzrunāja Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrības (LOMB) valdes priekšsēdis 
Valters Nollendorfs, Latvijas Kultūras 
ministrs Nauris Puntulis, Valsts akciju 
sabiedrības Valsts Nekustamie Īpašumi 

valdes locekle Kitija Gruškevica, un 
SIA Skonto būve valdes loceklis Juris 
Pētersons. Sarīkojumā bija ieradušies 
arī muzeja atbalstītāji, piemēram, Raits 
Eglītis no Pasaules Brīvo latviešu ap-
vienības. Saulkrastu jautā kora Anima 
dziedājums, sākot sarīkojumu un vai-
naga pacelšanas laikā, ieinteresēja arī 
garāmejošos rīdziniekus un tūristus.

V. Nollendorfs savā runā pieminē-
ja ēkas arhitektu Gunāru Birkertu, ar 
kuru kopā bija izlolojis ēkas paplašinā-
šanas projektu, ko toreiz nosauca par 
Nākotnes namu. LOMB valdes priekš-
sēdis uzsvēra, ka muzejam ir pēdējais 
brīdis atgriezties savās īstajām mājās, 
jo trimdas laiks ir bijis pārāk ilgs. Viņš 
arī aicināja šajā brīdī atbalstīt muzeja 
atgriešanos ar Ceļamaizi.

„Pateicamies visiem, gan Latvijā, 
gan ārzemēs, kas nezaudēja ticību un 
mūs atbalstīja gan naudā, gan grau-
dā, gan ar uzmundrinājumu, gan labu 

vārdu. Spāru svētkus svi-
not un celtniecības pēdējo 
posmu sākot, līdz mūsu 
ieiešanai šai namā aici-
nām visus, kam rūp mūsu 
darbs, pievienoties aicinā-
jumam ziedot CEĻAMAI-
ZI LATVIJAS OKUPĀCI-
JAS MUZEJAM,“ teica V. Nollendorfs.

Šobrīd muzeja jaunbūvējamajā 
daļā notiek inženiertīklu izbūve, savu-
kārt vecajā – demontāžas darbi, būv-
konstrukciju stiprināšana, kā arī anti-
korozijas pasākumi. Visā ēkā turpinās 
jumta un kāpņu izbūve.

V. Nollendorfa runu un notikuma 
foto/video galeriju skatiet: http://
okupacijasmuzejs.lv/lv/aktualitates/
latvijas-okupacijas-muzeja-ekai-
uzlikts-sparu-vainags-775/

Līga Strazda,
Latvijas Okupācijas muzeja Direktora 

vietniece attīstības jautājumos

Latvijas Okupācijas muzeja Spāru svētki.
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Latvijas Okupācijas muzeja Spāru svētki.
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Melburnas Latviešu ciems.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2019. gada 24. oktobrī

garšīgas, latviskas pusdienas, jo katram 
latvietim ir ļoti svarīgi garšīgi paēst.

Mēs no Apakšas varam arī baudīt 
tās, tikai jāpiesakās. Ir divas ēdamista-
bas un sanākšanas istaba, kur atrodas 
televizors, un notiek kopīgas nodarbī-
bas istabiņu iemītniekiem.

Es jau iepriekš pazinu Lielo zāli, jo 
tur notika novusa turnīri katru gadu. 
Tagad esmu tur baudījusi visādus kon-
certus un sarīkojumus. Akustika ir ļoti 
laba un tādēļ vairāki koncerti šeit notiek, 

un ierodas ļaudis no visām Melburnas 
malām. Katru mēnesi te arī notiek se-
nioru saieti, kad arī sabrauc ļaudis no 
ārpuses. Izrāde Kabarē de Rīga mūs 
šeit iepriecināja, nesen Daugavas skola 
sniedza ģimenes dienas svētkus un bija 
Jāņu dienas svinības. Tur notiek visādas 
viesības un, proti, bērēm sanākšanas. 
Te blakus atrodas maza baznīca, kas 
pieejama visiem katrā laikā. Tur laiku 
pa laikam notiek bēres, un dievkalpoju-
mi notiek divas reizes mēnesī.

Tagad būtu jāpastāsta par mūsu 
dzīvi savās mājās Ciema pagalmā, bet 
jau raksts palicis par garu; būs jāturpi-

na nākamā rakstā.
Selga Pešudova

Laikrakstam „Latvietis“

Ķelme ir rajona 
centrs Lietuvā, kas at-
rodas kilometrus 40 
aiz Šauļiem, tātad, ti-
kai drusku vairāk nekā 
120 km no Jelgavas, un 
kas ietilpst Šauļu apriņ-
ķī. Pati pilsēta ir jauna – 

savu statusu ieguvusi tikai 1947. gadā.
Par šīs pilsētas eksistenci iespē-

jams zina retais, bet savulaik mūs turp 
aizveda Šauļu Mākslas skolas direkto-
re un Jelgavas šamota simpoziju vai-
rākkārtēja dalībniece, keramiķe Irē-
na Šļuželiene, lai parādītu, kāda šajā 
pilsētā ir lieliska galerija. Tā patiesi ir 
izcila – divos stāvos, ar dabīgo apgais-
mojumu, teicami aprīkota. Tādu Latvi-
jā neatrast! Joza Ļaudanska mākslas 
galerija atrodas Ķelmes Kultūras cen-
tra paspārnē. Starp citu, pašvaldības 
pārziņā ir neliels, taču profesionālais 
teātris – Ķelmes Mazais teātris ar devi-
ņiem aktieriem. Nav še lieki minēt, ka 
Ķelmē, kā liecina viszinošā Vikipēdija, 
uz pagājušo gadu bija vien 1006 iedzī-
votāju, gandrīz divas reizes mazāka 
par Bēni. Vai Bēnē ir profesionālais te-
ātris? Un Jelgavā? Vai par to mūsu pil-
sētas vadībai nevajadzētu aizdomāties?

Tātad, pagājušajā gadā paciemoju-
šies šajā nelielajā Lietuvas pilsētā, bi-
jām norunājuši, ka turp dosies Jelgavas 
Mākslinieku biedrība un rādīs savu 

bagātību. Tagad tas ir noticis – 27. sep-
tembrī šī izstāde durvis vēra vaļā. Tai 
savus darbus devuši gleznotāji Anda 
Buškevica, Anna Kaltigina, Dita 
Veģe, Lolita Zikmane, Inita Vilks 
un citi. Ar akrila gleznām šoreiz sevi 
piesaka Kate Seržāne un Ilona Drīli-
ņa. Kā vienmēr, sevi no labākās puses 
parāda akvarelists Uldis Roga. Krāšņi 
ir pārstāvēta keramika: Aleksandrs 
un Mārīte Djačenko bez agrāka laika 

darbiem vēlējušies parādīt pašus jaunā-
kos, arīdzan Ilze Emse-Grīnberga sa-
domājusi aizvest jaunāko veikumu. Sa-
vukārt Ivanda Spulle-Meiere izlēmusi 
parādīt lietuviešiem gan savus lieliskos 
keramikas darbus, gan romantikas pie-
strāvotos zīmējumus. Ar trim izciliem 
grāmatu iesējumiem izstādē piedalās 
Ilizane Grīnberga, ar vitrāžām As-
nate Zutere. Esam aizveduši arī tek-
stilijas – gan Mārītes Leimanes tonāli 
izmeklētos darbus, gan Vitas Makras 
nelielās austās miniatūras. Tāpat neiz-
paliek fotogrāfija, ko pārstāv Dzintra 
Žvagiņa. Petra Derkins iepriecina ar 
savām smalki izstrādātajām, rūpīgi iz-
pildītajām kolāžām. Jelgavnieki var būt 
lepni, ka mums ir tik augsti profesionā-
la tēlniece kā Nellija Skujeniece, kura 
šajā Lietuvas pilsētā rāda gan portretu, 
gan plašu medaļu klāstu.

Latvietis ir lepns, tādēļ viņš, do-
damies viesos, velk vislabākās drēbes, 
uzvedas vispiedienīgāk, lai parādītu, 
cik lieliski esam. Mēs šādam ieskatam 
sekojām un rādām, ko vien labu esam 
paveikuši.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Ar lepnumu ierasties ciemos

Aleksandrs Djačenko un Mārīte Leimane un Anda Buškevica.
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Izstādes dalībnieki un izstādes rīkotāji.
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Lasītājas vēstule
Turpinājums no 7. lpp.

Latviešu ciema baznīca.
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Pasaules Latviešu kultūras konferences koncerts
Koncerta nagla bija Tālivalža Ķeniņa „Vijoles koncerts“

Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienība (PBLA) 
gatavojas 2019. g. Pa-
saules Latviešu kultūras 
konferencei (PLKK) Cē-
sīs jau trīs gadus. Līdzī-
gā 2014. g. konferencē 

Latvija ārpus Latvijas bez referātiem, 
diskusijām un izstādēm notika koncer-
ti Rīgā un Cēsīs, ar Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas Akadēmijas simfonisko 
orķestri. Likās loģiski atkal griezties 
pie tiem pašiem spēkiem, rīkojot kon-
certu PLKK ietvaros, un PBLA vār-
dā esam pateicīgi ka JVLMA rektors 
Guntars Prānis piekrita, šoreiz pie-
dāvājot bez orķestra arī JVLMA kori.

Mūzikas akadēmija vēlējās svinēt 
simtgadnieka un JVLMA goda pro-
fesora Tālivalža Ķeniņa (1919-2008) 
jubileju, kā arī Cēsīs dzimušā Alfrē-
da Kalniņa apaļos gadus (1879-1951). 
Koncertā skanēja gan daiļrade no ār-
pus Latvijas (Tālivaldis Ķeniņš un Jā-
nis Kalniņš), gan no Alfrēda Kalniņa.

Varētu iedomāties, ka koncertā, 
kurš bija šīs konferences ietvaros, Kal-
niņa sen. repertuārs būtu nevietā, bet pie 
Kalniņa repertuāra bija arī mazs pārstei-
gums: kantāte Jūra, kura arī tapa ārpus 
Latvijas, tajos gados, kad Kalniņš dzīvo-
ja un strādāja ASV. Vispār, Kalniņš pa-
vadīja daudzus gadus ārpus Latvijas gan 

Pēterburgā skolas gaitās, gan ASV, gan 
Igaunijā, kur arī piedzima dēls Jānis.

Pirms koncerta jau bija notikušas 
pirmās konferences pārrunas, pārpil-
dītā Pasaules Latviešu mākslas centrā 
(PLMC), un pēc diskusijām dalībnieki 
devās īsā ceļā uz Vidzemes eleganto 
koncertzāli Cēsis, kur viņus sagaidīja 
vēl citi klausītāji.

Koncerts svētdien, 29. septembrī, 
iesākās dramatiskā veidā ar Tālivalda 
Ķeniņa Vijoles koncertu, ar solisti Evu 
Binderi, JVLMA orķestri un diriģentu 
Kasparu Ādamsonu, kurš vada JVL-
MA simfonisko orķestri kopš 2018. g. 
Profesore Bindere ir JVLMA docētāja 
kopš 2008. g. un arī ilggadēja Kreme-
rata Baltica pirmā vijole (1997-2012), 
uzstājoties ar šo ansambli visā pasaulē, 
bieži spēlējot kamermūziku ar Gidonu 
Krēmeru. Bez nopelniem ansambļos, 
Eva Bindere ir pazīstama ar jauniem solo 
projektiem, un ir 2017. g. Latvijas Lielās 
mūzikas balvas laureāte. Eva Bindere 
uzauga ļoti muzikāli bagātā ģimenē – 
māte slavenā pianiste Ilze Graubiņa, 
vectēvs – komponists Jēkabs Graubiņš.

Vijoles koncerts ir no 1974. gada un 
ir Kanādas Nacionālā Radio (Canadian 
Broadcasting Corporation) pasūtījums 
toreiz Kanādas izcilākam vijolniekam 
(savā laikā Concertgebouw, Čikāgas 
un Toronto orķestra koncertmeistaram) 

Steven Staryk. 
Komponists pats 
par koncertu 
1974. gadā rakstīja: 
„Man patīk liela 
daļā no modernas 
mūzikas efektiem. 
Tomēr negribē-
ju prasīt solistam 
skrāpēt pa vijoli 
ar zobu birsti. Ar 
to koncerts varbūt 
atgādina zināmu 
romantismu, bet 
ceru, ka drama-
tisks modernisms 
vēl ir manāms.“ 
Prasot (ar smaidu) 

mūziķiem Latvijā, 
kāpēc komponists, 
kuram 100% no 
daiļrades tapa ār-
pus Latvijas, ir tik 
ieredzēts tēvzemē, atbilde vienmēr bija: 
„Viņš taču ir mūsējais!“

Alfrēds Kalniņš dzimis Cēsīs tie-
ši pirms 140 gadiem – 23. augustā. 
Muzikologs Arnolds Klotiņš viņu uz-
skata kā visražīgāko un daudzpusīgā-
ko latviešu komponistu 20. gs. pirmajā 
pusē. Apdāvinātais jauneklis Alfrēds 
jau deviņu gadu vecumā izmēģināja 
Cēsu Sv. Jāņa baznīcas varenās ērģe-
les. Tas būtu bijis 1888. gadā.

Alfrēds Kalniņš savā laikā bija 
Latvijas Valsts konservatorijas rek-
tors no 1944. gada. Nez vai viņš kād-
reiz satika jaunekli Tālivaldi Ķeniņu, 
kurš 40. gados mācījās kompozīciju 
pie Ādolfa Ābeles un kontrapunktu pie 
Jāzepa Vītola. Jānis Kalniņš iesāka 
ērģeļu spēli pie tēva un 20.tos gados 
mācījās kompozīciju pie Vītola.

Bet Alfrēdam Kalniņam arī ir dzi-
ļas saknes ārpus Latvijas: mācījās Pē-
terburgā, ilgu laiku dzīvoja un strādāja 
Pērnavā un no 1927. līdz 1933. gadam 
viņš ar kundzi Amandu un meitu 
Birutu pārcēlās uz Ņujorku, kur strā-
dāja kā ērģelnieks... un komponēja. 
ASV Kalniņš piedzīvoja plašāku pa-
saules redzējumu uz mūziku un šajā 
posmā ar savu stilu eksperimentēja. 
Starp tā laika kompozīcijām bija kan-
tāte Jūra ar angļu valodas tekstu (Ten-
nyson un citi), kuru atdzejoja meita 
Biruta. Biruta pēc vecāku atgriešanās 
Latvijā palika Amerikā. Birutas brālis 
Jānis arī 1920tos gados nopietni domā-
ja par braukšanu uz Ameriku.

No jubilāra dēla, JVLMA koris iz-
vēlējās dziedāt Pamestā baznīca (1970, 
Knuts Lesiņš). Jānis Kalniņš (1904-
2000) ir varbūt tas Latvijas daiļradis, 
kurš vissekmīgāk uzbūvēja divas pil-
nīgi atšķirīgas muzikālas dzīves – vie-
nu Latvijā un otro Kanādā, kur viņš 

Koncerta orķestris un koris.
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Vijolniece Eva Bindere.
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Vidrižu mežsarga 
meita, dzejniece Rūta 
Skujiņa (1907-1964) jau 
nevarēja zināt, ka viņa 
iedibinās sava veida di-
nastiju. Viņa kā viens 
no septiņiem bērniem 

nevarēja paredzēt, ka no Vidrižu meža 
viņas ceļš aizvedīs gan uz Mežaparku, 
gan uz Bavārijas un ASV vidienes me-
žotām ainavām, gan arī ne to, ka des-
mitgades pēc pašas, ļaunas slimības 
izraisītas nāves, viņa atgriezīsies savā 
dzimtenē, Meža kapos, blakus brālim 
un jaunākajai māsai. Un vēl, ka viņas 
abas meitas, Lalita un Māra, reiz atkal 
pašas dzīvos vecajā apvidū, kurā viņa, 
jauna sieva un māte, kādreiz drasēja, 
smējās, sapņoja un dzejoja.

Taču Rūta Skujiņa, precētā vārdā 
Emma Lāce, tomēr iedibināja dinasti-
ju, kurai mums, kam 2019. gada 11. ok-
tobrī laimējās pavadīt izcili interesantu 
literārās kopas pēcpusdienu Priedainē, 
jāpateicas. Tikko no Latvijas atgriezu-
šies gājputni Māra un Ojārs Celles, 
kopā ar dinastijas nākošās paaudzes 
pārstāvi Sarmu Muižnieci-Liepiņu, 
mūs ievadīja Rūtas Skujiņas pasaulē. Šī 
ievadīšana notika ne tikai vārdos – Mā-
ras Celles referāta un pašas Skujiņas 
darbu, prozas fragmenta, dzejoļu un 
dziesmoto tekstu – skanējumā, bet arī 
redzami un pat gluži taustāmi. Jo pie 
sienas milzīgā foto attēla palielinājumā 
uz sanākušajiem noskatījās sešpadsmit-
gadīgā Rūta, toties Sarmai mugurā bija 
vecmāmiņas šiki vienkārša pelēka klei-
ta, kuras smalkā un gludā audumā ie-
strādāti atturīgi sīki briljantiņi.

Rūtas Skujiņas Latvijā, Vācijā, ASV 
un atkal Latvijā publicēto darbu lāde ir 
bagāta ar 17 darbiem: četri dzejoļu krā-
jumi, t. sk., 2007. gadā izdotā izlase Uz 
Dieva plaukstas; deviņi darbi bērniem 
vai jauniešiem; romāns Zvaigžņu bēr-
ni; impresijas Sirds dzīvo no niekiem; 
2007. gada prozas izlase Kuģi, kas ne-
atgriežas un bēgļu gaitas piedzīvojušo 
īpaši populārais autobiogrāfiskais darbs 
Vējš svaida kaijas. Apgāds Daugava 

2003. gadā izde-
va grāmatu Eju, 
aizeju, atskatos 
ar Rūtas vēstulēm 
Latvijā paliku-
šajām māsai un 
draudzenei. Abus 
2007. gadā izdotos 
darbus prezentē-
ja Rūtas Skujiņas 
simtgadē Rīgas 
Latviešu biedrī-
bas Zelta zālē, kur 
meitas Māra un 
Lalita dalījās atmi-
ņās par savu māti. 
Šajā reizē klāt bija 
dinastijas tālākās 
paaudzes: mazbērni Sarma un Zintis, 
Sarmas bērni Jūlijs un Pēteris Liepiņi; 
mazbērni Kārlis un Ieva, kā arī abi zno-
ti – Valdis Muižnieks un Ojārs Celle.

Kopā ar dinastiju nāk virkne citu 
jēdzienu: iedzimtība, pēctecība, nolem-
tība. Vai par vārda meistaru var gluži 
gēnu līmenī piedzimt? Ja ne, kā citādi 
izskaidrot vēl vienas izcilas, bezgalīgas 
kaisles pilnas dzejnieces, Rūtas māsas 
Austras rašanos? Kā izskaidrot divu li-
terātu, Rūtas un žurnālista, autora un At-
pūtas redaktora Jūlija, pēcteces: Lalitu – 
prozaiķe, dzejniece, valodniece, tāpat 
nākamo meitu Māru – biogrāfe/autobio-
grāfe, prozaiķe? Kā izskaidrot mazmei-
tu Sarmu – dzejniece un latviešu sabied-
rības aktīviste? Kā, saslēdzot iedzimtību 
un pēctecību ar nolemtību, nepamanīt šo 
dzimtu piemeklējušas pretrunas un inte-
liģentas un elitāras dzīves traģēdijas, kas 
smaga laikmeta virpuļos atspoguļojušās 
arī visā tautā? Rūta rakstījusi:

…Dzīve mācījusi ir,
kā tās lapas jāaizšķir,
kur ik burts kā liesmas dzēlums,
kur ik rinda moku kvēlums.
Rakstus šos tev nelasīt…
Joprojām neziņā par vīra un tēva 

likteni, Rūtai ar meitām sekoja bēg-
ļu gaitas Vācijā, kur tikai 1947. gadā 
pienāca vēsts, ka reiz sabiedrības aug-
stumus baudījušais un kontroversiālā 

politikā ierautais Jūlijs jau 1941. gadā 
esot Astrahaņas izsūtījumā miris.

Mūžībā aizgājusi 56 gadu vecumā 
sieva, māte un vecmāte Emma Rūta 
Lāce un dzejniece Rūta Skujiņa nodzī-
voja ārpus Latvijas tikai 20 gadus, no 
šiem tika 14 – Amerikā. Atraitne no 33 
gadu vecuma, viņa pat neapsvēra vēl-
reiz precēties:

Nekur tu nezudīsi –
vienalga, kur un kā,
bet tevi atradīšu
vēl dzīvē nākamā.
Viņa aizgājusi ar gaismu un ticību uz 

satikšanos citās pasaulēs. Un ar gaismu 
un ticību sanākušie Rūtas Skujiņas aptu-
veni 20 daiļrades cienītāji nobeidza Prie-
daines literārās kopas sanāksmi, noklau-
soties virkni viņas dzejoļu, kurus izcili 
un no sirds lasīja virkne nometņu laika 
skolās Latvijas literātu izdresētie toreizē-
jie skolnieki: Ilze Baidiņa, Ilga Caune, 
Monika Gobiņa, Rūta Rudzīte, Jānis 
Students, Ausma un Harijs Zikmaņi, 
un protams pašas Sarma un Māra. Pē-
dējo akordu izspēlēja Jānis Students, 
visiem nodziedot Eduarda Rozenštrauha 
komponētos Rūtas Skujiņas tekstus 
Kāda Jāņu nakts un Jasmīns baltais.

Paldies, Rūta, par savai tautai at-
stāto gara mantojumu!

Sandra Milevska
Laikrakstam „Latvietis“

Dzejnieces Rūtas Skujiņas pēcpusdiena „Priedainē“
Literārā kopā tiekas Ņūdžersijā

No kreisās: Māra Celle, Rūtas Skujiņas portrets, Sarma 
Muižniece-Liepiņa.
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cot zinātnisko un akadēmisko darbu, tās 
mācībspēki un topošie juristi stiprina na-
cionālo tiesību zinātni un Latvijas valsti.

Fakultātei ir nepārvērtējama nozī-
me tiesnešu, valsts pārvaldes darbinieku 
un politiķu izglītošanā, mūsu nacionālās 
elites veidošanā. Tieši juristi ir tā mūsu 
sabiedrības daļa, kam jādemonstrē īpaša 
atbildības izjūta un pienākuma apziņa, 
kas padara mūsu demokrātiju pastāvēt un 
aizsargāties spējīgu, bet tiesiskas valsts 
principus – par mūsu Satversmes un visas 
tiesiskās sistēmas neaizskaramu kodolu.

III
Demokrātiskajā Latvijā juristiem 

vienmēr ir jābūt uzticīgiem valstij un 
tās tiesiskajai sistēmai. Ikviens jurists 
strādā savas valsts ietvarā un var valsti 
gan celt, gan tai kaitēt.

Tas ir vērtību un lojalitātes jautājums, 
kas bija pilnīgi skaidrs mūsu priekšte-
čiem – Juridiskās fakultātes dibinātājiem 
pirms 100 gadiem. Tātad juristam ir ob-
ligāta lojalitāte pret valsti. Tas varbūt nav 
citām profesijām, piemēram, citas akadē-
miskās profesijas pārstāvim vai galdnie-
kam. Mainās valsts, mainās juristi.

Šīm izcilajām patriotiskajām per-
sonībām – Juridiskās fakultātes dibi-

nātājiem – mēs pateicamies arī šodien. 
No viņiem joprojām varam iedvesmo-
ties. Viņi sāka celt Juridisko fakultā-
ti, Latvijas tiesisko sistēmu no nulles, 
tukšā vietā dibinot valsti.

IV
Šeit jau tika piesaukti gan Čakste, 

gan citi, un es domāju, viņi joprojām ir 
piemērs gan Juridiskās fakultātes stu-
dentiem, gan mācībspēkiem.

V
Jebkura tiesiskā sistēma atspoguļo 

politisko sistēmu. Tādēļ noraidāms ir nai-
vais priekšstats, ka tiesiskā sistēma it kā 

Vērtību un lojalitātes jautājums
Turpinājums no 1. lpp.
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Paldies saku Dieviņam,
Šis darbiņš padarīts.
Citu, jaunu iesākdami,
Sauksim Dievu palīgā.

Ar šiem vārdiem 
prāv. Daira Cilne iesā-
ka Pļaujas svētku spredi-

ķi 6. oktobrī. Šī tautas dziesma ir kā 
Pļaujas svētku lūgšana, kad visa lielā 
saime – darbu darītāji sadodas rokās 
un kopīgi pateicās Dievam. Prāveste 
salīdzina Dieva valstību ar raugu, ko 
kāda sieviete iejauc miltos. Kā ieraugs 
Dieva valstība ir paslēpta mūsu dzī-
vē, tā klusi dara, kas tai jādara, kamēr 
mīkla ir uzrūgusi. Tā ir Dieva neredza-
mā klātiene, ko kā maizi saņemam sa-
vās rokās. Prāveste pateicās Draudzes 
dāmu komitejai par Pļaujas svētku 
mielastu, kuru pēc dievkalpojuma visi 
kopā baudīsim. Altāri greznoja salmu 
kūlītis un liels grozs ar augļiem un dār-
zeņiem. Pašdarināto vīnu pie altāra at-
nesa Guna un Vilnis Kleperi un maizi 
dievgaldam bija cepusi Maija Atvara.

Svētku saviesīgā daļa sākās ar vi-
deo izrādi no Rietumkrasta Latviešu 
vidusskolas Kursas izlaiduma prog-
rammas. Kursieši bija sagatavojuši mu-
zikālu uzvedumu pēc Raiņa Zelta zir-
ga motīviem. Tur bija labais Antiņš un 
viņa savtīgie brāļi, Baltais tēvs, Sniega 
un Vēja māte, kraukļi un, protams, arī 
Saulcerīte. Stāstā par princesi stikla 
kalnā Kursas mūzikas skolotāja Maija 
Riekstiņa, Ingrīda Birzniece un reži-
sors Reinis Vējiņš bija veiksmīgi iepi-

nuši tautas dziesmas un tautas dejas, 
kuras Kursas skolēni un audzinātāji 
izpildīja teicami profesionālā līmenī. 
Apbrīnojami, cik daudz jaunieši var 
iemācīties četru nedēļu laikā! Diemžēl 
nebija laika visu izrādi noskatīties līdz 
beigām, bet zinām, ka Antiņš Saulce-
rīti noveda no stikla kalna lejā, un viss 
beidzās laimīgi. Paldies kursiešiem!

Pēc izrādes sekoja saviesīgā daļa 
ar loteriju un pusdienām. Rita Rube-
ne un Līsa Pružinska pārdeva biļe-
tes izlozei, kuru vadīja Jānis Atvars 
ar Līsas palīdzību. Izlozei Draudzes 
dāmu komiteja bija sagatavojusi piecus 
lielus grozus ar visādiem labumiem; 
klāt nāca augļu grozs no altāra un Mai-
jas Atvaras ceptā maize. Kā jau kļuvis 
par tradīciju, Juris Cilnis atkal aiznesa 
vienu no laimestiem! Viņam tiešām ir 

īpaša draudzība ar 
Laimes māti. Un 
Vallijai Freima-
nei, kam nekad iz-
lozēs neveicoties, 
šoreiz nācās divi 
skaisti grozi! Labi, 
ka viņai ir liela ģi-
mene ar ko dalīties.

P u s d i e n ā s 
draudzes dāmas 
Maijas Atvaras va-
dībā bija nolēmu-
šas pamest latvisko 
virtuvi un bija sa-
gatavojušas franču 

specialitāti – beouf bourguignon, kas 
labi gāja kopā ar glāzi vīna. Kafijas 
galds bija pilns dažādam kūkām, ce-
pumiem un citiem saldumiem. Paldies 
draudzes dāmām par garšīgām pusdie-
nām un skaisti iekārtoto ēdamzāli.

Apmeklētājiem bija iespēja apska-
tīt latviešu mākslinieces Ivetas Vaivo-
des foto izstādi ar latviešu nosauku-
mu Klēpis, angliski Somewhere on a 
Disappearing Path, kas ir ceļojusi pa 
pasauli. Fotogrāfijas stāsta par māks-
linieces atgriešanos savas dzimtas iz-
celsmes vietā Pilcenē, Latgalē, kur reiz 
dzīvoja viņas vecāki un vecvecāki.

Paldies visiem, kas atbalsta Drau-
dzes dāmu komiteju un tās darbu, un 
paldies draudzes dāmām par skaisto 
pateicības pēcpusdienu!

Inta Moruss
Laikrakstam „Latvietis“

Pļaujas svētki Sietlā
Darbu darītāji sadodas rokās un kopīgi pateicās Dievam

Daļa no draudzes dāmu komitejas. No kreisās: Inta Vīsta (Wiest), Ilze Kalniņa, 
Ingrīda Dohertija (Doherty), Daina Kusina, Maija Atvara, Aina Uskura, Mara 
Bērziņa un Silvija Kouplande (Copeland).
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Vallija Freimane ar vinnestiem.
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Līsa Pružinska un Jānis Atvars vada izlozi.
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darbojas pati par sevi, ka tā ir nepolitiska.
Tieši otrādi – tiesiskā sistēma mūs-

dienās ir pati svarīgākā politiskās iekār-
tas izpausme, jo politikas mērķi šodien, 
demokrātiskā valstī, tiek īstenoti pama-
tā ar tiesību palīdzību, lai aizsargātu na-
cionālo valstiskumu un demokrātisku 
tiesisku valsti. Taču mūsu demokrātijas 
pieredze salīdzinoši vēl ir ļoti jauna.

VI
Ne tik senā pagātnē ir pusgadsimts, 

kad Juridiskajā fakultātē tika skolots un 
slīpēts padomju juridiskais personāls. Kad 
Trešās atmodas rezultātā PSRS okupācijas 
režīma ieviestā politiskā sistēma strauji sa-
bruka, tiesību sistēma mainījās lēni, evolu-
cionārā ceļā. Politiskā sistēma tika noslau-
cīta revolucionārā ceļā. Tiesību sistēma ir 
izmainījusies evolūcijas garā. Jo izmainīt 
tiesību sistēmu vienmēr ir grūtāk un lēnāk, 
jo tas prasa zināšanas un kompetences, sa-
vukārt revolūcija prasa gribu un drosmi.

VII
Priekšstati par taisnīgumu Rietumu 

un sociālistiskajā sabiedrībā bija atšķirī-

gi. Tādēļ Rietumu tiesību pielietošanas 
metodoloģiju atjaunotās Latvijas ierēdņi 
un juristi varēja apgūt tikai kopā ar Rie-
tumu tiesību filozofiju kā visas tiesību 
sistēmas saturisko pamatu. Pamatā šī 
transformācija notika, vienlaicīgi strādā-
jot (learning by doing), un tā pamazām 
10-12 gadu laikā arī šo transformāciju tie-
sību sistēmā varēja uzskatīt par pabeigtu, 
katrā ziņā par pabeigtu tik tālu, ka for-
mālais process beidzās 2004. gadā, kad 
Latvija iestājās Eiropas Savienībā, kur 

Vērtību un lojalitātes jautājums
Turpinājums no 10. lpp.
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mūžu nodzīvoju; Genoveva Janmeija 
ar 98 gadus jauno balsi piepildīja zāli kā 
lakstīgala, atskaņojot Arvīda Žilinska 
Mana dzimtene jaukā, Sandras Birzes 
pavadījumā (Melburna). Genovevas 
balss siltums aptina un aizrāva klausītā-
jus Latgales ainavā. Ezeru zeme atdzī-
vojās žestos un izteiksmē, saņemot vare-
nus aplausus, publikai pieceļoties kājās.

Melburnas vīru kora Veseris 12 da-
lībnieki, apmēram, puse no pilnā sastāva 
ierindojās uz podestiem, atskaņojot nā-
kamās piecas dziesmas diriģentu Sand-
ras Birzes un Edgara Vegnera vadī-
bā. Pirmā bija t. dz. Es bij’ puika, man 
bij’ vara!, ko Laura Jēkabsone, plašāk 
pazīstama kā Latvijas Latvian Voices 
dalībniece / komponiste, veltīja korim 
Veseris 2018. gadā. Dziesmas vizuālais 
izpildījums ar kustībām iepriecināja 
klausītājus, saņemot lielus aplausus. 
Ērika Ešenvalda Brīvība (Andreja Eglī-
ša teksts) tika nodziedāta no galvas ar 
efektīgu dinamiku un ar tīrām un saisto-
šām akordu maiņām, kas raksturo kom-
ponista harmonisko stilu. Sekoja Alfrē-
da Kalniņa (Kārļa Skalbes teksts) Šurp, 
brāļi un Div’ dūjiņas (t.dz) Romualda 
Jermaka apdarē, kas plūda savā nopiet-
nībā. 100 gadus atpakaļ, tieši 1919. gada 
oktobrī, Jānis Rainis uzrakstīja dzeju 
Daugava, ko Mārtiņš Brauns pagājušā 
gadsimta astoņdesmitajos gados izvei-
doja dziesmu ciklā. Pēcpusdienā dzir-
dējām četrus fragmentus: Sasaukšanas, 
Skrobe, Daugavmāte un Saule, pērkons, 
Daugava. Šis cikls arī izskanēja pēdējos 
Dziesmu svētkos Latvijā.

Spēcīgo atskaņojumu pavadīja Dā-
vids Zemdegs (basģitāra), Roberts 
Birze (mandolīna), Jānis Laurs (čells) 
un Sandra Birze (klavieres). Frag-
menti bija ietērpti laikmetīgā, drama-
tiskā un patriotiskā audeklā, saņemot 
lielus aplausus, kas nenorima, līdz ka-
mēr klausītāji saņēma piedevu – Bru-
no Skultes (Teodora Tomsona vārdi) – 
Aijā izcēlās ar elpas frazējumiem.

Pēc otrā starpbrīža izlozēja bagātī-
go loteriju – pieci grozi ar labumiņiem.

Astra Kronīte trešās daļas ievadā 
ieminējās, kad nākamās dziesmas klau-

sītājus apstulbinās. Uz skatuves Dau-
gava un Veseris sastājās, lai atskaņotu 
dzimtenei veltītas klasiskās un jaunās 
dziesmas. Jāņa Straumes Pie Baltijas 
jūras izskanēja spēcīgi kopkora devīgā 
skaņā. Varam būt priecīgi par muzikālo 
sadarbību starp tuvākām lielpilsētām. 
Pirmā rindā ievērojami bija visvecākais 
korists ar 95 gadiem, kas vienīgais šo 
dziesmu ar izjūtu nodziedāja no galvas.

Sekoja Jāzepa Vītola Mežezers, ko 
bija izvēlējies ilggadīgais korists Ri-
hards Rozentāls. Dziesma atskanēja 
tieši tā, kā to A. Ķeniņš bija tulkojis no 
A. Drostes-Hīlshofas Pa visu žūžo vēsmi-
ņa, izskanot līdzeni un mierīgi. Andreja 
Jurjāna (A. Līventāla teksts) Lūk, rozes 
zied saistoši atvērās kā pavasara puķīte 
ar skaņām un atskaņām. Visas trīs dzies-
mas nodiriģēja Inese Laine.

Jāzepa Vītola (K. Skalbes vārdi) Ka-
lējs diriģēja Edgars Vegners, izveidojot 
dziesmas īpašību, atdarinot kalēja spēku.

Sandra Birze pārņēma diriģenta 
zizli, un Valtera Kaminska (I. Ziedoņa 
teksts) Mūžu mūžos ainava bija muzi-
kāli iekrāsota skaidrā dikcijā.

Vēlreiz Edgars Vegners stājās korim 
priekšā, atskaņojot rokgrupas Pērkons 
vadītāja, komponista Jura Kulakova 
kompozīciju Par spīti grūtiem laikiem 
(Ed. Veidenbauma teksts). Instrumen-
tālistu ansamblī darbojās Roberts Birze 
(īru bazouki), Andris Eimanis (mandolī-

na), Jānis Laurs (čells), Dāvids Zemdegs 
(basģitara) un Sandra Birze (klavieres). 
Šo dziesmu izvēlējās Daugava kora val-
de pēc Melburnas KD, un tā ripoja ar 
skaisto izpildījumu un lielo jautrību.

Pēdējā koncerta dziesma bija Jura 
Vaivoda (R. Blaumaņa vārdi) Apkal 
manu kumeliņu ar klavieru un per-
kusijas pavadījumu, kurā piebalsoja 
arī instrumentālisti. Diriģente Inese 
Laine dziesmai ieturēja labu ritmu, un 
kumeliņš izjāja to ar godalgu, saņemot 
lielus aplausus; dziesmu bija jāatkārto.

Publikai ar to vēl nepietika, un kā 
piedevu dzirdējām E. Račevska Mūsu 
dziesma. Dziesmas vārdi Šurp, brāļi, lai 
sanākam, Mēs Tavā dziesmā vienojam 
izsaka koncerta izjūtu, kur bija vienotī-
ba dziesmā un prieks to kopīgi nosvinēt.

Dalībniekiem un diriģentiem pa-
sniedza ziedu veltes, un pēc tradīci-
jas koris nodziedāja Pūt, vējiņi. Bija 
jauki redzēt tagadējo diriģenti Inesei 
Laini un bijušos Daugava diriģen-
tus – Astru Kronīti, Aldi Silu un 
Jāni Lauru, nodiriģējot pa pantiņam, 
kā arī viesdiriģentus – Sandru Birzi 
un Edgaru Vegneru. Iztrūka Edgars 
Kariks un Inese Svilāne.

Koristi turpināja svinēt lielo jubileju 
Daugavas Vanaga namā ar kopīgām va-
kariņām, kliņģeri un dziesmu.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

„Daugava“ dzied 50 gadus
Turpinājums no 5. lpp.

Diriģente Inese Laine un kora priekšnieks Edgars Ceplītis izpūš sveces uz ju-
bilejas kliņģera.
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ir noteikta tiesību sistēma, kas ir spējīga 
darboties ES. Tieši Juridiskā fakultāte ir 
devusi šajā procesā lielu ieguldījumu.

Kaut gan tiesību transformācijas pro-
cess ir noslēdzies, tiesību kultūra, kas ir 
vēl plašāks un izplūdušāks jēdziens, vēl 
turpina veidoties, un jaunas tiesību kultū-
ras radīšana aizņem vēl ilgāku laiku nekā 
tiesību transformācija. Tātad – tiesību re-
volūcija, tiesību transformācija un tiesību 
kultūra. Tiesību kultūra veidojas jopro-
jām. Varam redzēt tiesību kultūras iezī-
mes Latvijā, kur varam redzēt joprojām 
paliekas no padomju tiesību kultūras, pat 

cariskās Krievijas tiesību kultūras, ja ar 
skaidru aci vēlamies saskatīt, un šīs vecās 
paliekas traucē piemērot to tiesību sistēmu 
(kas mums ir principā jauna, arī moderna) 
pietiekami efektīvi, sasniedzot jēgu.

IX
Kur mēs atrodamies tagad?
Lielos vilcienos var teikt, ka Latvijā 

tiesiskā sistēma darbojas tāpat kā citās Ei-
ropas Savienības dalībvalstīs. Tomēr re-
dzams arī, ka mūsu demokrātijā ir pastip-
rināti jāattīsta cieņa pret likuma varu un 
jāpadara efektīvāks tiesību aizsardzības 
institūciju darbs, un tas ir tiesību kultūras 
jautājums, arī likumdošanas jautājums, 
savukārt tiesību kultūru var iespaidot tieši 
vislabāk ar juridisko izglītību, ne tik daudz 

ar likumdošanu. Es domāju tādu juridisko 
izglītību, kas ilgst ne tikai 5 gadus, bet pa-
stāvīgi, tā ir mūžizglītība. Arī juristiem ir 
jāizglītojas tālāk mūža garumā.

X
Mūsdienu tiesību zinātne, vismaz 

tā, kas rodas Latvijas Universitātes Ju-
ridiskajā fakultātē, ir integrējusies Eiro-
pas tiesību zinātnes lokā. Kā to vislabāk 
konstatēt? Apskatoties vērēs. Vērēs mēs 
redzam tiesību telpu, kurai Latvijas tie-
sību zinātne ir pieslēgusies un no kuras 
mēs pārņemam atziņas un jaunas idejas. 
Šīs vēres pamatā pirms gadiem 15 bija 
Krievijas un bijušās Padomju Savienības 

Vērtību un lojalitātes jautājums
Turpinājums no 11. lpp.
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Darvina vasarā nav 
visapdzīvojamākā pil-
sēta Austrālijā. Tomēr 
2017.  gada decembrī de-
vāmies turp – Austrālijas 
tālajos ziemeļos, jo mana 
mīļā Suzanna bija solī-

jusi savai māsai Džūdijai izbraukumu 
pēc viņas vēlēšanās, atzīmējot Džūdi-
jas 60. dzimšanas dienu.

Pats biju cerējis, ka viņa izvēlēs 
kādu jūras sirojumu Klusajā okeānā. 
Bet, nē! Viņa bija piedzīvojusi vētrai-
nu jūras ceļojumu, un atmiņā vēl stipri 
turējās jūras slimība un papīra maisiņi.

Nu varbūt Tasmānija, jo decem-
bris tur ļoti patīkams un attālumi īsi. 
Daudz ko redzēt bez milzīgas brauk-
šanas. Arī, nē, jo tur nesen pavadīja 
divas nedēļas karavānā.

Džūdija labprāt vēlētos apciemot 
Darvinu. Neesot tur bijusi, bet daudz 
kas labs dzirdēts un lasīts. Pat ieminas, 
ka viņa dzirdējusi ka Krokodila Dandija 
personība esot pamatota uz kādu latvieti, 
kas reiz dzīvoja tur ziemeļos. Piekrītam. 
Vismaz man nebūs jāpako daudz drēbju, 
jo tur džemperi, garās bikses, krekli ar 
piedurknēm... utt. nebūs vajadzīgi.

No Brisbanes lidmašīna paceļas 
vēlu vakarā un nosēžas Darvinā pēc 
saraksta – agrā rītā, pulksten vienos. 
Taksometra vedējs laipns un izpalī-
dzīgs, it sevišķi, kad viņš uzzina, ka arī 
es nepilnu laiku vadu taksīti Zelta Pie-
krastē. Viņš agrāk esot strādājis Zelta 
Piekrastē pie tās pašas garāžas, kur ta-
gad es, un labi pazīst garāžas pārzini.

Tā ka ierodamies agrā rītā, dzīvokļa 
atslēgas atstātas slēgtā seifā pie durvīm. 

Kad bijām beidzamo reizi Darvinā se-
šus gadus atpakaļ svinēt mūsu kāzu ju-
bileju, sanāca visādas grūtības sameklēt 
atslēgas, jo dzīvokļi bija nesen uzbūvēti, 
un atslēgu izdošanas sistēma nebija labi 
izdomāta. Šoreiz Suzanna ieliek seifa nu-
murus, un – abrakadabra – atslēgas rokā!

Stiepjam koferus liftā un dodamies 
augšup. Divas varenas guļamistabas ar 
skatu uz parku un ūdeni. Smalka virtuve 
ar visām ierīcēm un kafijas podu. Liela 
galvenā istaba ar ēdamgaldiņu, ērtu dī-
vānu un TV. Uz balkona BBQ, vēl viens 
ēdamgalds, dīvāns un plašāks skats pāri 
parkam uz ūdeni, kur redzams māks-
līgo viļņu baseins, iežogots brīvdabas 
baseins un Darvinas osta. Tā kā mēs 
būsim dzīvoklī ilgāk nekā nedēļu, bez 
piemaksas piedāvā automašīnu, ieskai-
tot apdrošināšanu. Būs tikai jāpiepilda 
ar benzīnu, kad dodamies uz mājām.

No balkona dzirdam mūziku un 
čalošanu apakšstāvā. Noejam arī, jo 
jau pienākusi Džūdijas dzimšanas die-
na, un, kā pienākas, vajadzētu nosvi-
nēt daudz laimes ar šampānieti!

Apakšstāvā gar gaiteni atrodas seši 
restorāni, bet tikai viens vēl darbojas. 
Pieejam un esam laipni ielūgti, kad 
paskaidrojam mūsu vēlo ierašanos un 
sakritību ar Džūdijas dzimšanas dienu. 
Nepaliekam ilgi, jo esam diezgan nogu-
ruši. Nodziedam daudz baltu dieniņu, 
nogaršojam glāzīti šampānieša un do-
damies atpakaļ augšstāvā uz gulēšanu.

Vēlāk, kad celsimies pēc saldās 
dusēšanas, varbūt tā ap pusdienas lai-
ku, sāksim Darvinas izlūkošanu!

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Dzimšanas dienas ceļojums (1)
Džūdija Darvinā

Skats no balkona uz brīvdabas baseinu un koncertzāli.
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pētījumi, uz ko atsaucās zinātnieki, bet 
šodien redzam, ka mūsu referenču telpa 
ir Eiropas Savienības un visas Rietumu 
pasaules tiesību telpu. Latvijas tiesību zi-
nātne iegājuši pamazām Rietumu tiesību 
lokā, kontinentālās Eiropas tiesību atzarā.

Vienīgi jautājums ir par to, ka tiesību 
zinātne pieder pie tām zinātnēm, kas ir 
primāri nacionālas. Ir dabas zinātnes – 
matemātika, fizika – ir starptautiskas 
zinātnes (nav tāda latviešu matemātika), 
bet ir humanitārās zinātnes, tiesību zināt-
ne, kas ir vērstas vairāk uz Latviju, un tās 
ir jāvērtē citādāk, nevaram tās mehāniski 
vērtēt un salīdzināt starptautiskos reitin-
gus un citējamību. Šeit ir nepieciešama 
diferencēta pieeja nacionālajām zinātnēm 
no dabas zinātnēm, kur, lai iegūtu izcilību, 
ir jāintegrējas pasaules zinātnē, un tur va-
ram vērtēt izcilību pēc reitingiem un pub-
likāciju punktiem, bet juridiskajā zinātnē 
jāraugās citādi. Vēl stingri jāpiestrādā, kā 
referenču telpā varam novērtēt juridiskās 
zinātnes kvalitāti, un es domāju, ka varētu 

Juridiskajai fakultātei ierosināt šādu dar-
ba grupu radīt, lai noteiktu, kā vērtēsim 
kvalitāti Latvijas tiesību zinātnei. Ir jāat-
rod tie elementi un kritēriji, lai šādu kva-
litātes vērtēšanas sistēmu varētu ieviest.

XI
Es gribētu uzsvērt, ka tiesībzinātne 

ir integrāla tiesību sastāvdaļa. Tiesības 
sastāv no vairākiem elementiem, un pats 
galvenais elements ir tiesību ideja. Tiesību 
ideja parasti pastāv nerakstītā, neformulē-
tā veidā. Modernā valstī šīs līdz galam ne-
noformulētās tiesību idejas no nerakstītas 
formas pārtop rakstītā formā likuma vai 
cita normatīva akta veidā. Bet normatī-
vais akts vēl nav tiesības – normatīvais 
akts tikai atspoguļo tiesību ideju. Savu-
kārt normatīvajā aktā ietilpstošo tiesību 
ideju apstrādā tiesību zinātne, jo tiesību 
zinātne, interpretējot tiesību normas, redz 
šo laukumu, kas atrodas starp tiesību teks-
tu. Tiesību zinātne ir tā, kas ieliek tiesību 
tekstu plašākā kontekstā, radot tam jēgu 
un pielietojumu. Mūsu tiesību kultūrā šeit 
ir zināma problēma – ielikt tiesību tekstu 
jēgpilnā kontekstā, redzot un formulējot 
to, kas ietilpst tiesību teksta elementos. Es 

vēlētos, lai tiesību zinātne pievērstu zinā-
mu uzmanību šai metodoloģijai.

XII
Kolēģi, bez tiesībzinātnes pastāvī-

gas darbības tiesību sistēma pati par 
sevi nevar jēgpilni piemērota. Tāpēc 
tiesību zinātnei Latvijas tiesību funk-
cionēšanas sistēmā ir stratēģiska nozī-
me. Ir jāpievērš uzmanība tam, lai tie-
sību zinātne varētu pastāvīgi eksistēt 
un pastāvīgi attīstīties. To nodrošina 
publikācijas, tiesību žurnālu izdoša-
na, pētījumi, monogrāfijas. Apzinoties 
juridiskās zinātnes stratēģisko nozīmi 
valsts tiesību funkcionēšanā un, līdz 
ar to, pašas valsts funkcionēšanā, šis 
aspekts ir jāņem vērā, pieņemot finan-
siālus lēmumus, lai nodrošinātu tiesī-
bzinātnes pastāvēšanu.

Dārgie kolēģi!
Liels paldies, kā Juridiskās fakul-

tātes draugam, par iespēju sveikt jūs 
jubilejā. Es novēlu patīkamas tālākās 
svinības!

Liels paldies!
Valsts prezidents Egils Levits

16.10.2019.

Vērtību un lojalitātes jautājums
Turpinājums no 12. lpp.
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cerībai par neatkarības atgūšanu, kura 
pārplūst mūsdienu realitātē.

Linda Kusiņa-Šulce: Kad un kā 
jums ienāca prātā doma par tieši šāda 
veida kaleidoskopisku daudzbalsīgu 
Latvijas simtgades atainojumu, cik ilgu 
laiku prasīja citātu atlase un to salikša-
na kopā, lai izveidotos vienots ritms?

Anna Žīgure: Pērn izlasīju somu 
rakstnieka Petri Tamminena grāmatu 
Somijas vēsture (somu apgāds Otava, 
2017), kur apkopotas cilvēku atmiņas 
valsts pastāvēšanas simt gadu garumā. 
Rakstnieks galvenokārt koncentrējies 
uz notikumiem, kas bijuši nozīmīgi 
visai tautai un ko atceras visi. Iedomā-
jos, ka līdzīgi varētu izsekot mūsu tau-
tas vēstures līkločiem, tautas gaitai.

Kā izejas punktu izvēlējos Pirmā 
pasaules kara sākumu; šī kara iznā-
kums deva iespēju 1918. gada 18. no-
vembrī pasludināt neatkarīgu valsti.

Tas notika ļoti sarežģītos apstākļos, 
vienīgā iespējamā brīdī, un savām acīm 
to pieredzēja pavisam neliela tautas 
daļa, nebūt ne visi. Toreiz nebija mediju, 
kas šo ziņu aiznestu līdz visas tautas ap-
ziņai. Cilvēki pa ausu galam kaut ko pa-
dzirdēja, lai gan lielā notikuma īsto jēgu 
aptvēra tikai pēc vairākiem gadiem.

Grāmata beidzas mūsdienās, 
2018. gada vasarā, ar spilgtu simtga-
des Dziesmu svētku atmiņu.

Visas atmiņas, kas kopā veido tie-
šām aizraujošu mozaīku, ir anonīmas, 
bet grāmatas beigās var izlasīt to cil-
vēku vārdus, kuri piedalījušies Mūsu 
tautas gaitas tapšanā. Tā nav ne Lat-
vijas oficiālā, ne politiskā vēsture, lai 
gan grāmatas struktūru veido valsts 
galvenie likteņgrieži. Tie ir cilvēku 
vērojumi, pieredzētais un domas.

Linda Kusiņa-Šulce: Ir gana 
daudz grāmatu tapis par Latviju, ta-
gad jau jāsaka, visos laikos un dažādos 
skatījumos. Vai bija kas tāds, grāmatu 
veidojot, kas jūs pārsteidza, īpaši sa-
viļņoja, varbūt sasmīdināja, ko, iespē-
jams, nebijāt pirms tam iztēlojusies?

Anna Žīgure: Grūti pateikt, kas 
mani pārsteidza... Varbūt ne tik daudz 
konkrētās atmiņas, kas ir interesantas, 
bet viss kopums – tautas spēja izdzīvot 
jebkuros apstākļos.

Savā ziņā šī ir izdzīvošanas mācība, 
kas stāsta par to, kā gara spēks, savējo 
cilvēku un dzimtenes mīlestība, arī hu-
mors, palīdzējis pārvarēt grūtības, kas 
šķērsojušas cilvēku dzīvi galvenokārt 
Latvijas ģeopolitiskā novietojuma un 
lielo valstu agresīvās politikas dēļ.

Grāmatu caurauž nesagraujams 
gaišums, tai cauri vijas nepārraujama 
gara spēka stīga. Aizkustināja it kā pa-
visam sīki notikumi – kā Rīgas jūrma-
las zemeņu audzētāji mudināja bēgļus 
no Kurzemes iet viņu zemeņu dārzā 
un saēsties ogas. To lasot, jādomā, vai 
mūsdienās tā notiktu? Jūrmalnieki, 
un droši vien arī citās vietās, kur pa-
rādījās bēgļi, piedāvāja pārtiku, bet to 

bēgļiem bija grūti pieņemt, jo pašiem 
taču vēl nesen krājās pilni apcirkņi, arī 
ceļam tika paņemts līdzi.

Aizkustināja melnās čupiņas uz 
Daugavas ledus pēc briesmīgās nakts 
uz 1919. gada 11. novembri, kad ar uz-
varu beidzās cīņa pret bermontiešiem. 
Tie bija kritušie, kurus vietējie iedzī-
votāji pēc tam ragavās veda uz krastu, 
kur gaidīja lielie līķu rati.

Apbrīnojams bija spars, ar kādu 
būvēja jauno dzīvi laukos pēc Pirmā 
pasaules kara. Cilvēki ar mīļumu at-
ceras siltās attiecības starp lauku bēr-
niem kaimiņos.

Tad pienāca neticamais brīdis, kad 
Latvijā iesoļoja sarkanā armija – ļau-
dis bija pilnīgi nesagatavoti tik bries-
mīgam pavērsienam valsts, ģimenes 
un savā dzīvē, tomēr bija jādzīvo tālāk.

Nacistu okupācijas laiks, kas se-
koja, bija smags, bet bērni un jaunieši 
jutās droši.

Pēckara gadu briesmas kāds at-
miņu virpinātājs vēlāk atcerējies ar 
humoru, jo viņu saimniecības lielo 
bulli, kaut arī konfiscētu, neviens ne-
spēja aizvest uz kolhoza kūti. Grāma-
tas lappusēs var atrast izsūtīto latviešu 
bērnu atmiņas un atgriešanos padomju 
Latvijā, kā arī bēgļu bērnu pieredzēto 
Vācijas nometnēs un vēlāk citos kon-
tinentos. Padomju gadu dzīves ainas 
mūsdienās liekas gluži vai absurdas.

Tautas gaita pretim neatkarībai 
ar ilgi briedušu spēku sākās pagājušā 
gadsimta 80. gadu otrajā pusē, to bals-
tīja atmodinātais gara spēks.

Neatkarības pasludināšanu otru 
reizi vienā gadsimtā piedzīvo reta tau-
ta, un tikai tāda, kurā sīksti mīt griba 
dzīvot brīvībā. Kopš tā laika pagājuši 
jau gandrīz trīs gadu desmiti, un arī 
šajās desmitgadēs daudz kas noticis.

Linda Kusiņa-Šulce: Kāda ir 
grāmatas „balsu“ ģeogrāfija? Cik va-
rēju caurskrējienā izsecināt, ka visos 
laikos tiek aptverti vismaz lielos vil-
cienos visi kultūrvēsturiskie novadi, 
kā arī ieskanas trimdas motīvi.

Anna Žīgure: Centos meklēt tādus 
cilvēkus un atmiņas, lai būtu pārstāvē-
ta visa teritorija, visi mūsu vēsturiskie 
novadi – Kurzeme un Latgale, Zemgale 
un Vidzeme, lielākas un mazākas pil-
sētas un lauki. Šajā darbā skan arī kara 
laika bēgļu, vēlāko trimdinieku balsis 
un to cilvēku domas, kuri nav spējuši 
vai gribējuši turpināt savu dzīvi un at-
rast sev vietu atjaunotajā Latvijā.

Linda Kusiņa-Šulce: Grāmatas 
noslēgumā rakstāt „paldies visiem, 
kas dalījās atmiņās“ un atsevišķi – 
drukātie avoti. Vai tas nozīmē, ka īpa-
ši šai grāmatai intervējāt cilvēkus, ie-
spējams, jau zinot, kādu epizodi, kuru 
laiku vēlaties no viņiem uzzināt?

Anna Žīgure: Šīs grāmatas saka-
rā var droši teikt, ka patiesībā tas ir 
kopīgs darbs, jo tās tapšanā piedalījās 
ļoti daudzi – gan dzīvie, gan tagad jau 
mirušie – ar savām dienasgrāmatām, 
publicētām un nepublicētām atmiņām.

Man ļoti palīdzēja pētniece Māra 

Zirnīte, kurai pateicoties, grāmatā at-
rodami atmiņu fragmenti no LU Filozo-
fijas un socioloģijas institūta darbinie-
ku savāktā mutvārdu vēstures klāsta, 
kā arī paziņas, draugi un bijušie klases 
un skolas biedri. Iepriekš nedomāju par 
epizodēm, kuras gribētu izmantot, bet, 
protams, ka pirms grāmatas tapšanas 
man bija plāns, kādiem laikiem un no-
tikumiem gribētos pieskarties.

Linda Kusiņa-Šulce: Redzu, 
ka starp grāmatas „balsīm“ ir Elza 
Stērste, bet Edvarta Virzas nav. Vai tā 
ir apzināta izvēle, lai grāmatā nebūtu 
pārāk daudz tieši jūsu dzimtas vēstu-
res, vai kāds cits iemesls?

Anna Žīgure: Nē, tā nav apzināta 
izvēle, bet negribēju šo grāmatu pār-
vērst par mūsu dzimtas stāstu. Tiesa, 
tieši tāpat kā visas Latvijas dzimtas, tā 
gājusi cauri pagājušajam gadsimtam. 
Diemžēl visām dzimtām nebija lemts 
izdzīvot līdz mūsdienām, jo tās un arī 
to dzīvesvietas pazudušas mūsu dra-
matiskās vēstures virpuļos.

Linda Kusiņa-Šulce: Raugoties 
uz latviešu, Latvijas sabiedrību cauri 
laikiem, kā jums šķiet, vai esam mainī-
jušies? Mēdzam meklēt zelta laikmetu 
pagātnē, taču vai tāds zelta laikmets, 
kad visi bijuši apmierināti, tiešām pa-
stāvējis?

Anna Žīgure: Domāju, ka tāds 
laikmets, kad pilnīgi visi ir apmierināti, 
nav bijis un nebūs nedz mums, nedz kā-
dai citai sabiedrībai, ja nu vienīgi utopi-
jās. Latvieši ir mainījušies līdzi laikam 
tāpat kā visas citas sabiedrības. Mums 
nācies vairāk piemēroties, ja esam gri-
bējuši palikt dzīvi. Grāmatā Mūsu tau-
tas gaita var redzēt, ka cilvēki jebkuros 
apstākļos centušies turpināt dzīvi.

Linda Kusiņa-Šulce: Ja jums būtu 
jāizvēlas Latvijai moto, teiksim, nāka-
majiem simt gadiem, kāds tas būtu?

„Mūsu tautas gaita“
Turpinājums no 1. lpp.

Grāmatas „Mūsu tautas gaita“ vāks.

Turpinājums 15. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 25. okt., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Va-
kariņās pildītas paprikas! Ēdiens līdz 
plkst. 19.30. Draudzīga gaisotne, drau-
dzīgas cenas. Visi mīļi gaidīti!
Sestdien, 26. okt., plkst. 9.30 Tālavā 
lekcija Vecāku un skolas loma bērnu 
attīstībā.
Sestdien, 26. okt., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kurss.
Sestdien, 26. okt., plkst. 11.30 Tālavā 
Latviešu nama kooperatīva pilnsapulce.
Sestdien, 26. okt., plkst. 12.15 Tālavā 
Sabiedriskā kluba pilnsapulce.
Svētdien, 27. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņš. Pulcēsi-
mies, draudzēsimies un uzspēlēsim 

novusu!
Ceturtdien, 31. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā Scrabble rīts; spēlēsim Scrabble 
(latviski un angliski) visu dienu un 
ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 7. nov., plkst. 19.30 Skri-
des klavieru kvarteta koncerts Ade-
laides Pilsētas namā. Vijole – Baiba 
Skride.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 3. nov., plkst. 11.00 Kapus-
vētki Centennial Park kapsētā.

Brisbanē
Sestdien, 26. okt., plkst. 14.00 – 16.30 
Latvieši namā koncerts Dabas miers; 

mūziķis un komponists Ivars Štubis. 
Koncertā dzirdēsiet skaisto mūziku no 
šī albuma, kā arī uzzināsiet par uni-
kālo Dabas miera komponēšanas un 
ierakstīšanas procesu. Ivars uzstāsies 
arī ar vairākām pazīstamām latviešu 
tautas dziesmām un oriģinālus aranžē-
jumus. Dabas miers albums būs pēr-
kams uz vietas ($20 – skaidrā naudā). 
Tuvāka informācija par Ivaru viņa mā-
jaslapā: https://www.ivarsstubis.com; 
ieeja $15 / $10; bērniem zem 12 gadu 
vecuma ieeja brīva.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
22. oktobris
Īrisa, Irīda, Airisa
1929. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Aivars Saulītis.
1940. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Valija Kroforde (Crawford).
1949. Latvijas sabiedriskais darbinieks 
un politiķis Ojārs Ēriks Kalniņš.

23. oktobris
Daina, Dainis, Dainida
1374. par Rīgas arhibīskapu kļūst 
Johans IV fon Zintens.

24. oktobris
Renāte, Modrīte, Mudrīte

Starptautiskā ANO diena
1894. mikrobiologs Egons Dārziņš.
1914. diriģents Arvīds Jansons.
1943. rakstniece Margita Gūtmane.
1952. juriste, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Rudīte Bērziņa.

25. oktobris
Beāte, Beatrise
1929. latviešu kinematogrāfiste, mon-
tāžas režisore Ērika Meškovska.

26. oktobris
Amanta, Amanda, Kaiva
1904. gadā Rīgas pilsētā nodots eks-
pluatācijā jaunais dzeramā ūdens vads.

27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
1905. SLT aktrise Alma Saiva.
1939. Lietuvas karaspēks ienāca Viļņā 
saskaņā ar PSRS un Lietuvas līgumu
1964. diplomāts, Latvijas Nacionālo 
bruņoto spēku komandieris (2006.–
2010.), ģenerālmajors Juris Maklakovs.

28. oktobris
Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana
1709. krievu armija pienāk pie Rīgas 
un sāk pilsētas aplenkšanu.
1909. komponists Ādolfs Skulte.
1983. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, mūziķe Vēsma Upeniece.  ■

Anna Žīgure: Pagājušā gadsimta 
90. gadu vidū toreizējais Somijas pre-
zidents Mauno Koivisto Krievijas TV 
žurnālistam uz šādu jautājumu atbildē-
ja: Vižitj! (Izdzīvot!) Šo viņa īso un visu 
aptverošo atbildi gribu atgādināt mums 

šobrīd: nākamajos simt gados mūsu 
galvenais uzdevums un Latvijas moto 
ir izdzīvot. To varēsim sasniegt, ja turē-
simies kopā, neļausim sevi izšķīdināt un 
sarīdīt, jo tas, kā redzam vēsturē un šo-
dien, novājina gan ģimenes, gan tautas.

Šobrīd pasaule ir ļoti neprognozē-
jama, daudz kas nav un nebūs atkarīgs 
no mūsu gribēšanas vai negribēšanas. 

Šādos laikos jāatrod vērtības, pie ku-
rām turēties, starp tām noteikti ir sava 
valsts, dzimtā zeme, ģimene un latvie-
šu valoda. Par to atgādina arī grāmatā 
Mūsu tautas gaita paustās atziņas un 
cilvēku atmiņā palikušie dzīves mirkļi.
Intervijas pirmpublicējums laikrakstā 
„Latvijas Avīzi“ un portālā „LA.LV“
http://www.la.lv/turesimies-kopa

„Mūsu tautas gaita“
Turpinājums no 14. lpp.

bija ieredzēts komponists, diriģents 
un pedagogs. Viņš nedzima Latvijā, 
bet Pērnavā. No saviem 96 gadiem pēc 
pirmajiem sešiem Igaunijā, nākošos 38 
viņš pavadīja Latvijā (Nacionālās Ope-
ras diriģents no 1933. līdz 1944. g.), bet 
pēdējos 52 – Kanādā. Kā lai mēs viņu 
dēvējam kā Kanādas latvieti vai Latvi-
jas kanādietis? Pareizā atbilde laikam 
ir – kā daiļradis pats sevi uzskatīja. 
Kalniņa gadījumā – viņš nekad neaiz-
mirsa savas saknes un dzimteni.

JVLMA koris sastāv no kora diri-
ģēšanas kursa studentiem; visi topoši 

koru diriģenti un savās studijās piedzī-
vo vairākus Akadēmijas kora diriģē-
šanas pedagogus. Vienas nedēļās laikā 
Rīgā dzirdēju kori 3 reizes pie 3 diri-
ģentiem. Cēsīs a cappella dziesmas 
vadīja katedras vadītājs Jānis Baltiņš. 
Koris bija labā balsī un pārliecinoši no 
abiem Kalniņiem izpildīja gan tēva 
Ziedoņa rīts (1946, Jānis Plaudis), gan 
dēla – Pamestā baznīca.

Kantātes Jūra un Pastardie-
na (1917, Rainis) diriģēja Kaspars 
Ādamsons, un, korim stāvot aiz lielā 
un skanīgā orķestra, bija nedaudz vai-
rāk jāpiestrādā. Tomēr rezultāts bija 
saliedēts, un romantiskais repertuārs 
reizē bravūras, reizē nianšu pilns.

Neapšaubāmi (raksta komponista 
dēls) koncerta nagla bija Ķeniņa Vijo-
les koncerts. Eva Bindere bija ar degs-
mi uzņēmusies šo sarežģīto un prasīgo 
skaņdarbu, ar izpildījumu, kurš bija 
reizēm mežonīgs un brašs, reizēm 
maigs un lirisks. Bravo!

Koncertu ierakstīja Latvijas Radio, 
un mūzikas mīlētāji varēs to atkārtoti 
piedzīvot Klasika 3 arhīvos.

PBLA vārdā izsaku lielu pateicību 
JVLMA par uzņēmību, Akadēmijas 
jauniešiem par entuziasmu un solis-
tiem un diriģentiem – par lielo un iz-
cilo darbu.

Juris Ķeniņš
PBLA Kultūras fonda Valdes priekšsēdis

PLKKs koncerts
Turpinājums no 9. lpp.
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virzienā no augšas uz apakšu Kalēju 
ielā 57, 1. stāvā. Vakara gaitā tiksi-
mies ar Ziemeļanglijā dzīvojušajām 
rokdarbniecēm Ilonu Uskalis un Ritu 
Jefimovu, ar ko kopā pētīsim Anglijas 
latviešu tautastērpus un rokdarbnieču 
rosību, tos gatavojot.
Piektdien, 25. okt., Modes muzejā 
(Rīgā, Grēcinieku ielā 24) durvis ap-
meklētājiem vērs muzeja jaunā izstāde 
Dāma krinolīnā. Tā tapusi sadarbībā 
ar Aleksandra Vasiļjeva fondu un at-
klāj krāšņo 19. gs. vidus tērpu noslē-
pumus.
Svētdien, 27. okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(bez kafijas galda) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien, 1. nov., plkst. 13.00 Garlī-
bam Helvigam Merķelim 250 – atceres 
brīdis Katlakalna baznīcā un piemiņas 
brīdis Katlakalna kapos.
Piektdien, 1. nov., plkst. 18.00 Garlī-
ba Helviga Merķeļa 250.jubilejas die-
nas izskaņā visi laipni aicināti uz kon-
certuzvedumu Kāda liela vīra dzīves 
ceļa zīmes uz nošu lapu malām, kurā 
piedalīsies Valsts Akadēmiskais koris 
Latvija (mākslinieciskais vadītājs Mā-
ris Sirmais), diriģents Valdis Tomsons, 
aktieri Anita Grūbe un Juris Kalniņš.
Sestdien, 2. nov., plkst. 16.00 Veļu lai-
ku dzeja un dziesmas ar Svētes diev-
turu piedalīšanos E.Birznieka-Upīša 
muzejā Tukuma novada Zentenes pa-
gasta Dzirciema Bisniekos. 1.baltu die-
nas Tukumā ietvaros.
Sestdien, 9. nov., plkst. 12.15 vien-
laikus Latvijā un visā pasaulē piekto 
gadu pēc kārtas norisināsies pasaules 
diktāts latviešu valodā. Tekstu īpa-
ši šim nolūkam ir radījusi rakstniece 
Nora Ikstena; Rīgā, Gaismas pilī, to 
diktēs aktieris Vilis Daudziņš. Šogad 
pirmo reizi diktāta vēsturē tas tiks 
translēts tiešajā ēterā Latvijas Radio 1 
raidījumā Kultūras Rondo.  ■

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 22. oktobrī.
€1 = 1,62370 AUD
€1 = 0,86065 GBP

€1 = 1,73580 NZD
€1 = 1,11300 USD

Kanberā
Sestdien, 26. okt., plkst. 13.00 DV sa-
iets ar pusdienām Immanuel Baznīcas 
zālē Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 10. nov., plkst. 13.00 Lā-
čplēša dienas un Valsts svētku atce-
res dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā, 
Reid. Kalpos prāv. Dr. Jānis Pried-
kalns no Adelaides.

Melburnā
Ceturtdien, 24. okt., plkst. 11.00 The 
Ian Potter Southbank Centre, 43 Sturt 
Street. Melburnas Universitātes jau-
najā mūzikas konservatorijas ēkā 
Prudence Meyer Hall (5.stāvs) Sofijas 
Kirsanovas lekcija / prezentācija (lec-
ture recital), kur viņa stāstīs par sava 
pētījuma projekta plāniem un spēlēs 
fragmentus no koncerta.
Piektdien, 25. okt., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 26. okt., plkst. 11.00 Latvie-
šu Savstarpējās Palīdzības Biedrības 
(Latviešu ciema) pilnsapulce Latviešu 
ciemā.
Sestdien, 2. nov., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Otrdien, 5. nov., plkst. 13.00 Melbur-
nas kausa dienas sarīkojums Latviešu 
ciemā.
Sestdien, 9. nov., plkst. 12.00 MLOA 
pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 9. nov., plkst. 13.00 MLNK 
pilnsapulce Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 27. okt., plkst. 11.00 Ticības 
Reformācijas svētki, dievkalpojums 
Sv. Krusta baznīcā. Kalpos prāv. Jānis 
Priedkalns.
Svētdien, 27. okt., plkst. 12.00 
Sv. Krusta baznīcas zālē DRAUDZES 
PILNSAPULCE pēc dievkalpojuma.
Svētdien, 10. nov., plkst. 11.00 11. nov. 
Lāčplēša dienas dievkalpojums Sv. 
Krusta baznīcā. Kalpos māc. Kolvins 
Makfersons. Karavīru piemiņas akts 
sekos baznīcas zālē.
Svētdien, 10. nov., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons.

Pertā
Svētdien, 27. okt., plkst. 13.00 Latvie-
šu namā LAAJ atbalstīts referāts: Bai-
ba Martinsone no Latvijas – Vecāku un 
skolas loma bērnu vispusīgās attīstības 
veicināšana bilingvālisma kontekstā.
Svētdien, 10. nov., plkst. 13.00 Latvi-
jas Valsts svētku sarīkojums Latviešu 
centrā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Sestdien, 2. nov., plkst. 12.00 pusdie-

nas DV namā.
Sestdien, 2. nov., plkst. 13.30 Latvie-
šu namā Sidnejas Latviešu teātra izrā-
de Tirgus Ļembasts.
Svētdien, 3. nov., plkst. 17.00 Latvie-
šu namā Sidnejas Latviešu teātra izrā-
de Tirgus Ļembasts.
Pirmdien, 4. nov., plkst. 19.00 Skri-
des klavieru kvarteta koncerts City 
Recital Hall. Vijole – Baiba Skride.
Trešdien, 6. nov., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien, 8. nov., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 9. nov., plkst. 14.00 Skrides 
klavieru kvarteta koncerts City Reci-
tal Hall. Vijole – Baiba Skride.
Sestdien, 9. nov., un svētdien, 
10. nov., Greta Migrantu nometnes 
70. gadskārtas un Greta Armijas no-
metnes 80. gadskārtas svinības Camp 
Rd, Greta NSW 2334. https://www.
gretaarmycamp.com.au
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 27. okt., plkst. 10.00 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 3. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 27. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 7. nov., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A. Visi mīļi aicināti.

Francijā
Piektdien, 25. okt., Latvijas pārstāv-
niecība UNESCO un OECD sirsnīgi 
aicina apmeklēt izstādi Latvijas kultū-
ras alfabēts UNESCO galvenajā mīt-
nē, izstāžu telpā Segur Hall (7, Place 
de Fontenoy, Parīze). Izstāde pieejama 
apmeklētājiem no pirmdienas 21.ok-
tobra plkst. 15:00 līdz piektdienas 
25.oktobra plkst. 17:30. 

Latvijā
Ceturtdien, 24. okt., plkst. 17.00 
Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē, 
Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā 
ar Latvijas Zinātņu akadēmiju laipni 
lūdz apmeklēt priekšlasījumu vakaru 
Garlībam Helvigam Merķelim 250. Sa-
rīkojumā uzrunas teiks RLB priekšsē-
dētājs Guntis Gailītis, LZA prezidents 
Ojārs Spārītis un akadēmiķe Raita 
Karnīte. Ieeja par ziedojumiem RLB 
nama restaurācijai.
Piektdien, 25. okt., plkst. 19.00 mu-
zeja un pētniecības centra Latvieši 
pasaulē pasākums Anglijas latvietis 

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


