
Šī gada pirmie mē-
neši iezīmēja augšupe-
jošu tendenci remigrā-
cijas procesā – arvien 
vairāk tautiešu izteica 
vēlmi atgriezties Lat-
vijā šī vai tuvāko gadu 

laikā. Diemžēl COVID-19 pandēmija 
tendenci apturēja. Pēdējo mēnešu lai-
kā remigrantu un potenciālo remig-
rantu vidū pamatā iezīmējušies trīs 
viedokļi: atgriezīsies Latvijā, tiklīdz 
tas būs iespējams; atgriešanos daudz-
kārt vēl pārdomās, vērojot un anali-
zējot, kā atjaunosies ekonomiskā un 
saimnieciskā dzīve Latvijā un esošajā 
mītnes zemē; atstās Latviju, lai tur-
pinātu vai no jauna uzsāktu dzīvi un 
darbu ārzemēs.

Savukārt, Latvijas robežās pan-
dēmijas laikā bija vērojama izteikta 
cilvēku migrācija no Rīgas uz reģio-

niem – uz lauku mājām, vasarnīcām. 
Šajā laikā cilvēki vairāk kā jebkad 
novērtēja iespēju dzīvot mazāk apdzī-
votā platībā, ārpus lielpilsētām. Ar-
vien vairāk cilvēku domā par saviem 
mazdārziņiem, parādās latviešiem 
tik raksturīgā saimnieka, viensētnie-
ka daba, ko iespējams piepildīt tikai 
laukos.

Krasa apstākļu maiņa, lai ap-
jaustu iespējas, ko dod dzīve ārpus 
galvaspilsētas

Par ekonomiskās aktivitātes pie-
augumu ārpus lielajām pilsētām pē-
dējo mēnešu laikā liecina arī LMT un 
Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, 
vadības un ekonomikas fakultātes 
pētījums par mobilo tīklu lietošanu 
darba dienās – tas būtiski samazinā-
jies Rīgā, lielajās pilsētās, bet pieau-

Valsts prezidents 
Egils Levits 14. jūlijā 
Rīgas pilī rīkoja tikšanos 
par latviešu vēsturisko 

zemju topošo likumprojektu, ko Valsts 
prezidents plāno iesniegt Saeimā š. g. 
septembra sākumā. Prezidentam pa-
redzēta tikšanās ar latviešu vēsturisko 
zemju un kultūrtelpu nevalstiskajām 
organizācijām un iniciatīvas grupām 

š. g. 24. jūlijā. Tāpat E. Levits dodas 
uz reģioniem – 10. jūlijā notika tikša-
nās ar Sēlijas iedzīvotājiem, savukārt 
28. jūlijā plānota saruna par suitu kul-
tūru Alsungā.

Pēc prezidenta sacītā, likumpro-
jekts ir svarīgs, lai sabiedrība arvien 
dziļāk apzinātos latviešu vēsturisko 
zemju īpatnības un kultūrvēsturisko 
mantojumu, kā arī mūsdienu dzīvo 

identitāti, piederot kādai no zemēm. 
Latviskums ir daudzveidīgs. Valsts 
prezidents uzsvēra, ka topošajā likum-
projektā ir svarīgi panākt, ka līdztekus 
Kultūras ministrijai (KM) kā vado-
šajai likuma īstenotājai ir paredzēta 
horizontālā sadarbība starp dažādām 
ministrijām, iestādēm un kopienām, 
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Valsts prezidents Egils Levits 14. jūlijā Rīgas pilī rīkotajā tikšanās par latviešu vēsturisko zemju topošo likumprojektu.
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izskaidrotu epidemioloģiskās drošī-
bas ierobežojumus un novērstu riskus 
turpmāk.“

Bet Rīgas mēra amata kandidāts 
Mārtiņš Staķis (Attīstībai/Par) iztei-
cies, ka: „koncertu rīkošana, ja nevar 
nodrošināt distanci, nav pieļaujama. 
Uzskatu, ka Rīgas pagaidu adminis-
trācijai būtu jāpārskata ielā plānoto 
pasākumu plāns. Jāatceļ norises, kur 
nevar nodrošināt distanci.“ ■
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Tērbatas iela – gājēju iela
Eksperiments, kurā pārkāpj distancēšanās noteikumus

Piektdien, 17. jūlijā, gan Latvijas 
radio, gan TV ziņoja, ka Tērbatas ielā 
nedēļas nogalēs gaidāma plaša kultū-
ras un izklaides programma. Pirmo 
reizi Rīgas pašvaldība eksperimenta 
veidā Tērbatas ielu uz vienu mēnesi at-
vēlēs gājējiem, velobraucējiem, māmi-
ņām ar bērnu ratiņiem un mazuļiem. 
Kafejnīcu āra terases jau paplašinātas, 
atvesti zaļie augi. Nedēļas nogalēs 
paredzēta plaša kultūras programma, 
diskusijas, ielu mūzika, un kultūras 
pasākumi brīvā dabā distancēšanās 
laikmetā, ir labs risinājums.

Rīgas domes Satiksmes depar-
tamenta Satiksmes organizācijas un 
projektu vadības pārvaldes priekšnie-
ce Rudīte Reveliņa izteikusies, ka: 
„Tērbatas ielai noteikts dzīvojamās 
zonas statuss.“ Tas nozīmē, ka trans-
portlīdzekļiem, kas pa ielu drīkstēs 
pārvietoties, tas jādara ar ātrumu, kas 
nepārsniedz 20 km stundā. Pa ielu var 
pārvietoties operatīvais un preču pie-
gādes transports, kā arī iedzīvotāji, 
kas dzīvo Tērbatas ielā. Vienlaikus 
pašvaldība aicina preču un citas pie-
gādes attiecīgajā dienā veikt līdz plkst. 
10. Transportlīdzekļi joprojām drīkst 
šķērsot ielu krustojumos, tāpēc gājē-
jiem šķērsot krustojumus atļauts tikai 
pie zaļā luksofora signāla.

Ar pūtēju orķestra skaņām piekt-
dien, 17. jūlijā, svinīgi atklāja Tērba-
tas vasaras ielu, pa kuru vairs nebrauc 
automašīnas, bet gan staigāja cilvēki. 
Kaut Rīgai ir neierasti, ka var staigāt 
pa ielas vidu, tad tomēr jāsaglabā pie-
sardzība, jo krustojumos automašīnas 
perpendikulāri joprojām brauc un jā-
skatās uz luksofora gaismu.

Bet jau 18. jūlija vakarā lasījām 
ziņas, ka „distancēšanās pārkāpu-
mu dēļ sestdienas pasākumi Tērbatas 
ielā atcelti; varētu atcelt visu prog-
rammu“, jo piektdien Tērbatas gājēju 
ielas atklāšanas pasākumā, apmeklē-
tāji masveidā neievēroja Covid-19 dēļ 
noteiktos distancēšanās noteikumus, 
un tādēļ sestdien pasākumi ir atcelti. 
Organizatori pavēstīja, ja distancēša-
nās netiks ievērota, varētu atcelt visus 
pasākumus. Iekšlietu ministrs Sandis 
Ģirģens (KPV LV) ziņoja, ka „Rīgas 
pašvaldības policijai (RPP) darbā 
nāks palīgā Valsts policija“. Tvite-
rī viņš rakstīja: „Valsts policija nāks 

palīgā pašvaldības policijai un pa-
stiprināti patrulēs, kā arī reģistrēs 
materiālu un izskatīs administratīvo 
atbildības pakāpi organizatoram,“

RPP pārstāvis Toms Sadovskis 
ziņo, ka: „Cilvēku skaits bija pārāk 
liels, lai tie, kuri gribēja ievērot dis-
tancēšanos, varētu to izdarīt.“

Rīgas domes pagaidu administrā-
cijas vadītāja padomniece sabiedris-
ko attiecību jautājumos Jana Jentkus 
ziņojusi: „Aicinām iedzīvotājus būt 
atbildīgiem un rūpēties par savu dro-
šību – ievērot 2 m distanci un nedoties 
tajās vietās, kur gadījuma veidā veido-
jas īslaicīgi cilvēku sablīvējumi.“ Pēc 
J. Jentkus vārdiem, lai veicinātu drošu 
distancēšanos piektdien grupas „Car-
nival Youth“ uzstāšanās laikā, Rīgas 
Pašvaldības policija (RPP) uzraudzī-
jusi koncerta apmeklētājus, „kontrolē-
jot un uzrunājot klātesošos par distan-
ces ievērošanu.“ Arī mākslinieki pēc 
organizatoru lūguma esot no skatuves 
vairākkārt atgādinājuši par piesardzī-
bu un aicinājuši izretoties; video un 
fotofiksācijas sociālajos tīklos redzam, 
ka distancēšanās netika panākta.

Pasākuma organizatori min, ka 
mākslinieku uzstāšanos vēroja ap 
400 cilvēku, bet pēc RPP vērtējuma, 
kvartālā koncerta laikā, ievērojot epi-
demioloģiskās drošības noteikumus, 
varēja atrasties līdz 500 cilvēkiem.

Tikmēr veselības ministre Ilze 
Viņķele (Attīstībai/Par) minējusi, ka 
„pirmdien aicināšot uz sarunu Rīgas 
pagaidu administrāciju, lai klātienē 

Tērbatas iela pie Elizabetes ielas. Sākot pārveidot Tērbatas ielu par gājēju ielu; 
ir atvesti podos iestādīti koki.
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No 6. jūlija līdz 7. augus-
tam mākslas galerijā Jēkabs būs 
aplūkojama Intas Celmiņas 
(1946) gleznu izstāde. Izstādē 
eksponētās gleznas ir tapušas 
laikā no 2011. līdz 2019. gadam.

Izstādē eksponētajos darbos 
atspoguļojas Intas Celmiņas 
apbrīnojamā spēja abstraktā va-
lodā runāt par dabas un pilsētas 
motīviem. Māksliniecei rakstu-
rīgajos lielformāta gleznojumos 
ar pastozu, ekspresīvu triepienu 
palīdzību iedzīvināta pilsēta zie-
mā, agra pavasara un vēla rudens 
ainavas kā arī salīdzinoši nepa-
rasts motīvs – mēness. Visas 
gleznas izstaro vitālu enerģiju un mīles-
tību pret latvisko krāsu kodu. Tajās pār-
svarā valda klusināti neitrālie un zemes 
toņi, papildināti ar atsevišķiem spilgti 
dzeltenās vai zilās krāsas akcentiem.

Līdztekus abstraktajiem lielformā-
ta gleznojumiem izstādē būs aplūkoja-
mas arī ziedu klusās dabas, kurās Inta 
Celmiņa teju taustāmā veidā atainojusi 
ceriņus un peonijas tiem raksturīgajos, 
sulīgajos krāsu toņos.

Pati māksliniece saka: „Glezniecī-
ba cenšas izteikt cilvēka sarežģītākās 
jūtas un augstākos ideālus, tās izteiks-
mes līdzekļi pilnveidojas un pārveido-
jas, tomēr nemainās būtība.“

Inta Celmiņa 1964. gadā ir absol-
vējusi Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas 

vidusskolu un 1969. gadā Latvijas 
Mākslas akadēmijas Pedagoģijas noda-
ļu Eduarda Kalniņa vadībā. Dalību iz-
stādēs Celmiņa ir aizsākusi 1969. gadā. 
Viņas darbi atrodas gan izstāžu zāles 
Arsenāls, Latvijas Mākslinieku savie-
nības, A/S Swedbank un vietējās privā-
tajās kolekcijās, gan Krievijas Kultūras 
ministrijas un Tretjakova Galerijas 
īpašumā, kā arī citu valstu muzejos 
un privātajās kolekcijās. Māksliniece 
ir saņēmusi prēmijas un apbalvojumus 
gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Mākslas galerijā Jēkabs Intas 
Celmiņas darbi būs apskatāmi līdz 
2020. gada 7. augutam darba dienās no 
plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00.

Mākslas galerija „Jēkabs“

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas 
muzejs no sestdienas, 18. jūlija, aicina 
uz Brīvās dabas tirgu Bonaventuras mui-
žas parkā, Bonaventuras iela 10, Rīga.

Vasaras sestdienās no plkst. 10.00 
līdz plkst. 18.00 netālu no ieejas Brīv-
dabas muzejā, Bonaventuras muižas 
parkā, pulcēsies vietējie amatnieki ar 
skaistiem un noderīgiem darinājumiem 
un pārtikas mājražotāji, kas apmeklē-
tājiem piedāvās nogaršot un iegādāties 
dažādus Latvijā tapušus gardumus.

Ziedošu liepu pavēnī Brīvās dabas 
tirgus pulcēs amata meistarus, kā dari-
nājumi un vārds jau ir atpazīstami un no-
vērtēti citos muzeja organizētajos tirgos. 
Tirgū piedalīsies senatnīgu un modernu 
rotu mākslinieki, pinumu meistari, ko-
kamatnieki, keramiķi, būs iespējams ie-
gādāties arī vasarīgus lina apģērbus.

Arī Latvijas mājražotāji būs sa-
rūpējuši dažādus labumus vēderprie-
kiem – vietējo medu, saldus un pikan-
tus konditorejas izstrādājumus, gardus 
gaļas kūpinājumus un veldzējošu mā-

jas saldējumu.
Atbalstām vietējos un tiekamies 

sestdienās!
Tirgus norises laiki: 18., 25. jūlijā 

un 1., 15., 22. augustā.
Noderīga informācija apmeklētā-

jiem –  ieeja un autostāvvieta tirgū ir 
bez maksas; tirgū var tikt fotografēts 
un filmēts.

Harita Maniņa,
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgā, 14.07.2020.

Brīvdabas muzejs
sestdienās aicina
Uz Brīvas dabas tirgu

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijā ministrijas ir 

sākušas iesniegt piepra-
sījumus nākamā gada 
budžetam. Austrālijas 
latviešus uzmundrinās 
ziņa, ka Ārlietu minis-

trija nākamā gada budžetā ir lūgusi 
piešķirt 888 500 eiro lielu finansējumu 
vēstniecības atvēršanai Austrālijā.

Atcerēsimies, ka finansējums vēstnie-
cībai Austrālijā tika pirms gada iekļauts 
budžeta pirmajā variantā, bet tas atkal pa-
zuda, jo pēkšņi atklājās, ka ir citas, svarīgā-
kas, prasības finansējumam. Atgādināšu, 
ka Latvijas vēstniece Austrālijā ir rezidē-
joša Tokijā, Japānā – kas atrodas pāri par 
7900 km attālumā no Austrālijas galvaspil-
sētas Kanberas. (Salīdzinājumā, Ņujorka, 
ASV ir tikai 6750 km attālumā no Rīgas).

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
paskaidroja: „Motīvi ir tie paši, kādi bija 
pirms gada. Pirmkārt, mums ir būtiska 
vēstniecība, kas attīsta sakarus ne tikai 
ar Austrāliju, bet arī ar Klusā okeāna val-
stīm saistībā ar ANO Drošības padomes 
kampaņu 2025. gadā. Otra lieta – ekono-
misko sakaru veicināšana. Un trešā – at-
balsts mūsu tautiešiem, mūsu diasporai.“

Visi, protams, ļoti labi argumenti, 
bet kā tie salīdzinās ar mediķu algām, 
armijas bruņojumu vai pat jaunas 
akustiskas koncertzāles būvniecību? 
Kas ir objektīvie kritēriji, kas ļaus go-
dīgi sadalīt nodokļu maksātāju naudu?

Vienkāršā atbilde ir, ka nav tādu 
kritēriju, un pat nevar būt.

Jautājums ir saistīts ar sabiedrī-
bas mērķiem. Protams, ka gribam celt 
„sabiedrības labklājību“, bet kas tas 
lai būtu – materiālo labklājību? garīgo 
labklājību? veselības labklājību?...

Pat tik šķietami vienkāršā un pat 
objektīvi mēramā jēdzienā kā „mate-
riālo labklājību“ ir lielas neskaidrības. 
Vai ceļam vidējos ienākumus, un lai 
nabagi mirst badā? Vai ceļam visiem 
nodrošināto iztikas minimumu, arī ja 
tas finansiāli traucē turīgākiem?

Vēl grūtāk ir objektīvi mērīt „garī-
go labklājību“ un neiespējami objektīvi 
salīdzināt materiālo un garīgo labklājī-
bu. Bet budžeta nauda ir jāsadala – vai 
vēstniecība Austrālijā ar tās nākotnes 
ietekmi uz ekonomiskiem sakariem, 
piemēram, ir svarīgāka par šodienas fi-
nansējumu kultūras darbiniekiem?

Katram var būt savi subjektīvie 
viedokļi, un demokrātijā katrs pieau-
gušais var censties ietekmēt budžeta 
sadalījumu, balsojot par politiķiem ar 
līdzīgiem subjektīviem uzskatiem.

Un akustiskā koncertzāle? Var objek-
tīvi aprēķināt paredzētās celšanas izmak-
sas; var vērtēt zaudējumus kultūrai, ko 
dod koncertzāles neesamība; var subjektī-
vi vērtēt okupācijas varas vadības ēkas ar-
hitektonisko vērtību. Bet visus salikt kopā 
ir subjektīvs, tātad, politisks lēmums.
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Intas Celmiņas gleznu izstāde
Mākslas galerijā „Jēkabs“

Inta Celmiņa „Pilsēta ziemā“, 2019., a.e., 
114x146 cm.
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Trīs reiz trīs jeb 3x3. Kāds uz šo 
atbildētu deviņi, kāds mazāks cilvēks 
samulsis teiktu: man vēl reizrēķins 
nav mācīts, bet ir ļoti daudz latviešu 
pasaulē, kuriem šis vārds saistās ar 
kādu notikumu reizi gadā. Ar vienu 
piepildītu, saturīgu, prieka pilnu, lat-
visku un iedvesmojošu nedēļu, kas 
visu gadu tiek īpaši gaidīta ar sirds trī-
sām un nojautām par kaut ko ļoti nozī-
mīgu un dārgu.

Kad kļuva skaidrs, ka 3x3 sa-
ieti pirmo reizi kopš to aizsākuma 
1981. gadā šovasar klātienē nenotiks, 
vispirms kaklā ieviesās kamols un da-
torā ilgi tika skatītas 3x3 saietu bilžu 
galerijas. Bet pavisam drīz no malu 
malām jau plūda ziņas, ka, lai arī nav 
iespējams tikties klātienē, mēs to vien-
alga darīsim, tikai citādāk.

3x3 saietu organizatoru komandas 
strauji izzināja tehniskās iespējas, un, 
lai mazinātu zaudējuma skumjas par 
šovasar nenotikušajiem saietiem un 
ļautu izjust pleca sajūtu, kas ir ļoti sva-
rīga ikvienam trīsreiztrīsniekam, tapa 
virtuālās 3x3 programmas.

Latvijas 3x3 jau no jūnija ik treš-
dienu piedāvā tikšanās Facebook 
tiešraidē ar vakara viesiem – inte-
resantiem cilvēkiem, kurus var sa-
stapt dažādos 3x3 saietos un kuri 
var iedvesmot vai ieinteresēt citus ar 
lietām, ko viņi paši ir paveikuši vai 
dara joprojām. Vēl ikvienam bija ie-
spēja pievienoties trešdien, 15. jūlijā, 
plkst. 20.00 (pēc Latvijas laika) un 
sastapt vakara viešņas Ullu Milber-
tu un Līgu Brodužu. Savukārt visas 
līdz šim notikušās tikšanās ar vaka-
ra viesiem ir iespējams noskatīties 
mājas lapā 3x3.lv, sadaļā Tiešraides 
2020. gadā.

Virtuālajā vidē sešu nedēļu garu-
mā notiek arī tradicionālais 3x3 ģime-
ņu seminārs, ko vada Līga Ruperte 
un Māra Tupese.

Un gluži kā saldais ēdiens ikvie-
nam trīsreiztrīsniekam bija 3x3 Brī-
vais mikrofons tiešsaistē, kas notika 
Zoom platformā sestdien, 18. jūlijā 
plkst. 20.00 (pēc Latvijas laika). Sī-

kāku informāciju var atrast Facebook 
lapā 3x3_Latvija.

Informācija tiem, kas līdz šim nav 
pieredzējuši Brīvo mikrofonu – tā ir 
trīsreiztrīsnieku talantu parāde, kon-
certs, kurā ikviens var piedalīties ar 
savu priekšnesumu, gan individuālu, 
gan kopā ar ģimeni vai draugiem.

Arī Garezera 3x3, sadarbībā ar 
Katskiļu 3x3 šogad piedāvā virtuālo 
programmu 39-ar-pus, kas 2.-8. au-
gustā notiks Zoom platformā. Atklā-
šanā 2. augustā visi varēs iepazīties 
ar lektoriem, satikt draugus un jaunos 
dalībniekus. Visas nedēļas garumā rīta 
pusē notiks nodarbības bērniem, sa-
vukārt pieaugušie ik pēcpusdienu va-
rēs piedalīties Rotkalšanas, Mākslas, 
Vēstures, Koklēšanas un Literatūras 
ievirzēs Zoom platformā. Programma 
noslēgsies sestdien, 8. augustā ar nu 
jau tradicionālo Zoom Nīkšanu. Pie-
teikšanās anketas un papildus infor-
mācija tuvākajā laikā būs atrodamas 
Facebook lapā 3x3 Garezers un mājas 
lapā 3x3.lv.

3x3 Īrijā padome aicina ikvienu 
piedalīties Virtuālajā 3x3 saietā, kas 
notiks no 10. līdz 14. augustam. Šajā 
nedēļā katru vakaru no plkst. 19.30 

būs iespēja satikt kādu no ieviržu va-
dītājiem, kuri būtu bijuši klātienē saie-
tā šogad vai bijuši iepriekš. Bērni kat-
ru vakaru plkst. 21.00 uz 15 minūtēm 
tiks ievesti Pasaku pasaulē, bet dienas 
noslēgumā, protams, būs kopīga Vaka-
ra dziesma. Vakara tikšanos viesi būs 
Līga Ruperte, Dace Melbārde, Jānis 
Sīlis, Kristīne Muciniece un Romāns 
Kreicbergs, bet piektdien notiks Brī-
vais mikrofons un Nīkšana. Sīkāku 
informāciju var atrast Facebook lapā 
3X3 Īrija.

3x3 saieta Lielbritānijā komanda 
ir nolēmusi pleca sajūtu šovasar radīt 
ar kopīgiem darbiem. Rokdarbnieces 
tiek aicinātas adīt vai tamborēt dažā-
das mīļas un siltas lietiņas jaundzi-
mušajiem mazuļiem. Tās vēlāk tiks 
nogādātas Latvijas slimnīcu dzemdību 
nodaļās. Sīkāku informāciju var iegūt, 
sazinoties ar 3x3 saieta Lielbritāni-
jā vadītāju Ingu Ozoliņu, rakstot uz 
e-pastu ingatoma@hotmail.com vai 
zvanot uz tālruni: +44 7429393150.

Savukārt angļu valodā notiekošā 
3x3 saieta Lielbritānijā organizato-
ri ir ieplānojuši plašu programmu no 
26. jūlija līdz 2. augustam, kas arī, 
protams, tiks piedāvāta Zoom platfor-
mā. Gan bērniem, gan pieaugušajiem 
notiks latviešu valodas nodarbības, 
aromterapijas un vairākas citas prak-
tiskas ievirzes, talantu šovs, vikto-
rīna, filmu vakars un pat noslēguma 
koncerts. Sīkāka informācija par pie-
teikšanās un programmu var iegūt, 
sazinoties ar saieta vadītāju Ingrīdu 
Džeriņu pa e-pastu ingriddzerins@
live.co.uk

Diezin vai Līga Ruperte, kas sa-
vējo vidū mīļi tiek dēvēta par 3x3 
Mammu, kādreiz varēja iedomāties, 
ka viņas izlolotais 3x3 varētu kaut 
uz laiku pārcelties uz virtuālo vidi. 

3x3 nekur nav pazudis
Tas uz laiku pārcēlies virtuālā vidē

3x3 Īrijā pirms Covid-19.
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„Jumta bišu“ stropu atvēršanas svētki
Aicina Rīgas Latviešu biedrība

Rīgas Latviešu biedrība (RLB) 
jau trešo gadu uz RLB nama jumta uz 
Vērmanes dārza liepu ziedēšanas lai-
ku izvieto medus bišu saimes – RLB 
Jumta bites.

Arī šogad RLB namu apdzīvo 20 
bišu saimes, kas ir izvietotas gan uz 
RLB nama jumta, gan Zelta zāles un 
Baltās zāles balkoniem. 

Neskatoties uz nelabvēlīgajiem lai-
ka apstākļiem šovasar, bitītes ir labi 
pastrādājušas, Vērmanes dārza liepas 
ir noziedējušas un  Rīgas Latviešu 
biedrība pošas uz Jumta bišu stropu 
atvēršanu.

Rīgas Latviešu biedrības namā, 
ceturtdien, 23. jūlijā no plkst. 16.00  
tiks organizēta RLB nama jumta 
bišu – Latvijas Biškopības biedrības 
(LBB), Latvijas Dabas fonda (LDF) un 
Rīgas Latviešu biedrības bišu saimju 
ievāktā Vērmanes dārza liepu medus 
izsviešana, garšošana un balsošana 
par  gardākā medus un raženākās me-
dus ražas ieguvējiem. Visiem apmek-
lētājiem būs iespēja piedalīties medus 
rāmīšu atvākošanā un medus sviešanā, 
uzzināt kas stropam vēderā, nogaršot 
latvju našķi – medus maizi ar pie-
nu, ko sarūpējusi Latvijas Maiznieku 
biedrība un Piensaimnieku kooperatī-
vā sabiedrība Straupe. Būs iespēja arī 
piedalīties RLB Folkloras komisijas 

vainagu vīšanas 
un siena leļļu izga-
tavošanas darbnī-
cās, klausīties un 
dziedāt līdzi RLB 
Folkloras komisi-
jas muzikantiem, 
kā arī sumināt 
Jumta bišu sacen-
sību uzvarētājus.

Ieeja sarīkoju-
mā EUR 2.00 

Rīgas Lat-
viešu biedrības 
biedriem, uzrādot 
biedra kari, ieeja 
bez maksas.

Biļetes iespējams iegādāties no 
20. jūlija Rīgas Latviešu biedrības 
nama 1. stāva vestibilā.

Ievērojot valstī noteiktos pulcēša-
nās ierobežojumus, ieejas biļešu skaits 
ir ierobežots.

Projekta mērķi
• radīt pozitīvu noskaņojumu un gai-

sotni sabiedrībā, aicinot sabiedrību 
domāt zaļi un ārpus rāmjiem pašā 
Rīgas  sirdī

• popularizēt pasaulē pazīstamo pil-
sētu dravniecību (urban beekeeping) 

• veikt ievāktā medus analīzes 
• mācīties no bitēm čaklumu, darbī-

gumu un saliedētību, ko varētu no-
vēlēt Latvijas sabiedrībai kopumā

Pilsētu dravniecība (jumtu biš-
kopība, urbānā dravniecība) kopš 
2012. gada ir strauji plaukstoša kultūr-
tendence daudzās galvaspilsētās, ne 
vien Eiropas, bet arī globālā mērogā. 
Eiropā par bišu galvaspilsētām tiek 
uzskatītas Berlīne, Minhene, Ham-
burga, Londona, Parīze, Cīrihe, Vīne, 
Kopenhāgena u.c.

Oksana Svikle
Rīgas Latviešu biedrības

Publicitātes un reklāmas projektu 
vadītāja

Arī pie mums Ciemā notiek neparasti ga-
dījumi.

Apskatos dārzus šajās saulainās dienās, jo 
neko daudz citu nedrīkstam darīt. Skatos un 
brīnos, pati savām acīm neticu – pasaucu kai-
miņieni, vai patiešām es pareizi redzu?

Jūnijā mums pēc kalendāra jābūt ziemai, 
bet pie sētas var redzēt ceriņu ziedos. Daļu no 

lapām tas jau ir nobirdinājis, bet to vietā rotā zilgani ziedi. 
Ziedu nav tik daudz kā parasti, bet smaržo tikpat labi.

Pēc visiem šiem Austrālijā nodzīvotiem gadiem kaut ko 
tādu redzu tikai pirmo reizi!

Gribās dalīties šajā pieredzē arī ar jums! Brīnieties 
mums līdzi, kaut tikai skatoties laikraksta lapā!

Betija
Laikrakstam „Latvietis“

Tikai Latviešu Ciemā Melburnā
Pārsteigums ziemas vidū

Ceriņš ziedos ziemas vidū.
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Jumta bites saulrietā.
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Kamēr pasaule turpina ieviest savas 
korekcijas mūsu plānos, Līga pauž 
gandarījumu par to, ka tik daudz kas 
turpina notikt: „Ar vislielāko prieku 
vēroju un, kad vien iespējams, pieda-
los virtuālajās 3x3 nodarbībās šova-
sar. Ir tik svarīgi apzināties, ka 3x3 

nav pazudis. Gandrīz katrā zemē, kur 
mīt latvieši, ir cilvēki, kuriem 3x3 ir 
svarīga daļa no dzīves un kuriem šo-
vasar šīs svarīgās daļas pietrūkst. 
Virtuālais 3x3 mums palīdz uzturēt 
kopības sajūtu, saredzēties ar tuviem 
cilvēkiem, paplašināt savas zināša-
nas. Liels, liels paldies cilvēkiem, 
kuri ir uzņēmušies atbildību un dara 
milzīgu darbu, lai šīs virtuālās prog-

rammas varētu darboties! Uz tikša-
nos – ja ne kādā no mazajiem lodzi-
ņiem elektroniskā rīka ekrānā, tad 
klātienē, nākošvasar!“

Raksts tapis mediju projekta ietva-
ros, kuru finansē Mediju atbalsta fonds 
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par raksta saturu atbild tā autore – 

Inguna Mieze
Laikrakstam „Latvietis“

3x3 nekur nav pazudis
Turpinājums no 4. lpp.
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Daudzi no mums ir izgājuši cauri līdzī-
giem apstākļiem, bet tomēr katra stāsts ir ci-
tādāks. Esam pārdzīvojuši 2. Pasaules karu, 
bēgļu gaitas, izceļošanu uz Austrāliju vai ci-
tām zemēm, iedzīvošanos jaunā vidē... un tur 
būtu vēl daudz ko teikt.

Zīmīgie datumi
Piedzimu Latvijā, Rīgā 1930. gada 11. novembrī, Lā-

čplēša dienā, kad pa Rīgas ielām soļoja karavīri ar karogiem 
un dziesmām. Kad ģimene gāja to skatīties, es kā bērns no-
domāju, – tas viss notiek, jo man ir dzimšanas diena!

Tēvam bija uzņēmums – 4 taksometri ar nodarbinātiem 
šoferiem. Taksometru stāvvieta bija pie Vecās Ģertrūdes 
baznīcas.

Tēvam vārds bija Artūrs, kam vārda diena ir 17. jūnijā, 
un vienmēr ar draugiem tā tika svinēta. Taču 1940. gada 
17. jūnijā Rīgas ielas bija pilnas ar Padomju Savienības tan-
kiem; bija sākusies Latvijas okupācija.

Pēc Padomu Savienības likumiem visa manta pieder 
tautai, un to apsaimnieko valdība. Tēva trīs taksometri tika 
nacionalizēti, atstājot vienu viņa rīcībā ģimenes uztura 
pelnīšanai.

Cilvēkus nodarbināt drīkstēja tikai valdība, tātad tēvs 
bija pārkāpis likumu, to darot. Rezultātā – viņš bija bur-
žujs, un viņa vieta – Sibīrijā!

Kad nāca viņu arestēt, par laimi viņš nebija mājās; ģi-
mene viņu brīdināja, un tad viņš bēguļoja. Lai glābtos, bija 
jāmeklē veids, kā atstāt Latviju. Manas mammas māte bija 
daļēji vācu izcelsmes, un uz tā pamata Hitlera Vācija bija ar 
mieru mūs uzņemt, bet Padomju Savienības valdība nebija 
ar mieru mūs laist ārā. Vajadzēja pārdot pēdējo taksomet-
ru, lai piekukuļotu iestādes.

„Pončiki“*
Izbraucēji drīkstēja ņemt līdzi katrs tikai vienu somu 

vai koferi, ko pats varēja panest, un sievietes katra tikai 
vienu gredzenu, kaklarotu, vienu rokas sprādzi vai rokas 
pulksteni.

Mammai ļoti patika rotaslietas, un viņa izdomāja vei-
du, kā varbūt varētu ko vairāk no tām paņemt līdzi. Bija 
atļauts ņemt līdzi nedaudz ēdamo... nu tad ietina rotas pa 
vienai pergamenta papīrā un iecepa tās, cik atceros, pīrā-
dziņos, kurus sauca par pončikiem (angl.: jam donut) un 
salika pončikus tūtā ar uzrakstu Armijas ekonomiskais vei-
kals... Tā laimējās labu skaitu rotaslietas paņemt līdzi uz 
kuģa. Pēc tam Vācijā tie bija uzmanīgi jāgriež vaļā.

Mūsu kuģis, neatceros – kā to sauca, izbrauca no Rīgas 
1941. gada marta beigās. Uz kuģa bija daudz ģimeņu ar lat-
viskiem uzvārdiem. Bēga, kas vien varēja!

Sekoja gadi Vācijā, par ko varētu sarakstīt veselu grā-

matu, bet pievirzīšos kara beigu posmam, kad dzīvojām 
Panšvicā (Panschwitz), Saksijā; tuvākā pilsētiņa bija Ka-
mez apmēram 50 km no Drēzdenes. Tur bijām apmetināti 
klosterī, katoļu mūķenes visas bija sastumtas vienā kloste-
ra pusē.

1945. gada 14. februāra vakarā ar briesmām skatījāmies 
uz sarkanajām debesīm, kas bija atspīdums no degošās 
Drēzdenes pēc bombardēšanas. Tajā gāja bojā ap 400 000 
cilvēku... Drēzdenē bija daudz bēgļu. Bija izplatījušās bau-
mas, ka sabiedrotie glabā Drēzdeni kā savu Vācijas galvas-
pilsētu, tātad – tur var droši apmesties, to nekad nebumbos.

Katram savs liktenis
Mana piecus gadus par mani vecākā māsa Anita tanī 

laikā bija beigusi vidusskolu. Pirms studijām bija jānostrā-
dā valdībai Arbeitdienst gads. To viņa 
darīja Drēzdenē, kur dzīvoja mazā 
dzīvoklītī kopā ar divām latviešu jau-
nietēm.

Dienu pirms bombardēšanas vēlā 
pēcpusdienā māsa apmeklēja draudze-
ni Drēzdenei netālā pilsētiņā – Pirna. 
Kad viņa gribēja braukt mājās, vilcieni 
uz Drēzdeni vairs negāja, bija jāpaliek 
nakšņot Pirnā. Nākošā dienā ap pus-
dienas laiku vilciens gāja tikai līdz 
Drēzdenes pilsētas robežai un tālāk 
līdz mājai māsai bija jāiet kājām. Kad 
viņa nonāca pie savas mājas Drēzdenē, 
kur bija dzīvojusi, ēkas vairs nebija... 
tā bija nobumbotu, un abas latviešu 

Priecājies! Esi vēl dzīvs!
Atmiņas

Lāčplēša diena 1930. gados.

Padomju tanki Rīgā 1940. gada 17. jūnijā.

Vecā Svētās Ģertrūdes baznīca 1930. gados.
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Saikne ar Latviju turpinās arī Covid-19 laikā
Sidnejas Strazdu ģimene iesaistās nodarbībās 

jaunietes bija beigtas.
Māsa pārnāca dzīvot uz Panšvicu pie mammas un ma-

nis. Pa ceļam nākot, ievainoja kāju, bija grūti paiet. Man 
1945. g. martā izgrieza aklo zarnu; dēļ tā arī bija vēl grūti 
tālāk pastaigāt. Tēvs bija aizsūtīts uz fronti tranšejas rakt; 
mums bija drošāk palikt klostera mūros, nekā doties bēgļu 
gaitās. Bet mēs bijām tieši kaujas zonā – rietumu pusē vācu 
armija, austrumu pusē – krievu un poļu. (Poļi cīnījās pret 
Vāciju gan austrumu, gan rietumu frontēs.)

Pienāca 20. aprīlis – Hitlera dzimšanas diena, kurā tika 
solīts liels pārsteigums. Karā notika liela bumbošana. Hit-
lera laikā tika izgudroti bezpilotu bumbvedēji. Pirmos no-
sauca par „V1“; „V“ nozīmēja VERGELTUNG – atriebība 
par nodarīto; pēc uzlabojumiem nāca „V2“, un doma bija – 
tagad laikam būs „V3“.

Bet tanī dienā piedzīvojām citu pārsteigumu; vietā, kur 

dzīvojām, 20. aprīlī ienāca krievu un poļu armija! Pēc ne-
dēļas vācu armija tos izsita, pēc nedēļas krievi atkal ienāca 
un dažas dienas vēlāk, 8. maijā, notika vācu kapitulācija, 
un ar to arī – kara beigas.

Visu laiku no 20. aprīļa līdz 8. maijam vietā, kur mēs 
bijām, notika bumbošana, ielas cīņas, ugunsgrēki un citas 
briesmu lietas...

Es vēl esmu dzīva!
Man bija 14 gadi. Vairākas reizes es biju netālu no 

sprāgstošām bumbām, lidojošām šķembām un citām bries-
mām. Klostera mūros bijām samērā droši un briesmas pār-
dzīvojām. Vakaros, gulēt ejot, domāju – vai rīt vēl dzīvošu? 
Un no rīta pamostoties, ar prieku un pateicību Dievam, no-
domāju – es vēl esmu dzīva un varbūt man būs vēl diena 
šinī pasaulē? Vai nav jauki, un, paldies Dievam, kas man 
to dod!

Šodien neesam kara briesmās, bet korona vīrusa iespai-
dā, kur mēs, īpaši vecākā gada gājuma cilvēki, esam ļoti 
apdraudēti.

Domās atgriežos pie 1945. gada situācijas un, no rīta 
pamostoties, ar prieku nodomāju – es vēl esmu dzīva, vēl 
varēs būt diena šinī pasaulē, ne tā kā bija, bet – cerību pilna.

Būsim pozitīvi, priecāsimies par katru dienu, kas mums 
vēl dota; baudīsim to, kā varam, un pateiksimies Dievam 
par to!

Paldies Melburnas Latviešu ciema vadībai, kā arī Cie-
ma darbiniekiem par lielo darbu šajos grūtajos laikos.

Visu labu vēlot,–
Eva,

Melburnas Latviešu ciema mājiņas iedzīvotāja.
Laikrakstam „Latvietis“

15.07.2020.

* Eļļā vārīts rauga mīklas pīrādziņš pildīts ar gaļu vai ie-
vārījumu.

Liels prieks, ka brīvprātīgo īstenotajās 
aktivitātēs Radošās darbnīcas, kas tiek orga-
nizētas Bērnu slimnīcas pacientiem Rīgā, ar 
moderno tehnoloģiju palīdzību ir iespēja ie-
saistīties ne vien Bērnu slimnīcas pacientiem 
un bērniem Latvijā, bet arī bērniem, kas dzī-
vo tālu aiz Latvijas robežām.

Liels prieks, ka tematiskajās nodarbībās Bērnu slim-
nīcas pacientiem par Latvijas dabas bagātībām, kuras tika 
īstenotas sadarbībā ar Latvijas valsts mežu dabas parks Tēr-
vete, ar modernās tehnoloģiju palīdzību piedalījās arī latvie-
šu kopienas pārstāvji Austrālijā.

Strazdu ģimene – Sarma, Aleksis, Mikus un Aivars, 
kas dzīvo Sidnejā (Austrālijā), ar lielu aizrautību iesaistījās 
Latvijas mežos sastopamo ogu izkrāsošanā un iepazīšanā. 
Čakli ogu izkrāsotāji šajā uzdevumā bija abi Strazdu ģime-
nes dēli: Aivars (6 gadi), kas apmeklē sagatavošanas klasi, 
un Mikus (10 gadi), kas mācās 4. klasē.

Globālās pandēmijas apstākļos arī Sidnejas Latviešu 
sestdienas skolā Austrālijā latviešu valodas nodarbības no-
tiek attālināti – mājās, un tajās iesaistās visa ģimene.

Ikvienam interesentam ir iespēja iesaistīties radošajās 
aktivitātēs Radošās darbnīcas, kas tiek īstenotas Bērnu 
slimnīcā, sekojot
Facebook:

https://www.facebook.com/
RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/

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

Sintija Bernava,
Radošās darbnīcas Bērnu slimnīcā vadītāja

Aivars un Mikus Strazdi pie izkrāsošanas darbiem.
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Aivars Strazds.
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Mikus Strazds.
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Priecājies! Esi vēl dzīvs!
Turpinājums no 6. lpp.

Drēzdenes pilsētas centrs pēc bumbošanas 1945. gadā.
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Tā līdz ar Jūliju Cē-
zaru gribas izsaukties, 
kad pārdomāju Jelgavas 
mākslinieku paveikto 
pēc pandēmijas bula lai-
ka atkāpšanās. Nu kaut 
vai pēdējās pāris nedē-
ļās.

Lūk, no 6. līdz 11. jūlijam devā-
mies ikgadējā plenērā. Šogad mūsu 
ceļš veda uz Aizkalni, kur atrodas Jas-
muiža: mūsu 10. plenērs veltīts Raiņa 
155 gadu jubilejai. Aizkalnes pagasts 
atrodas kilometrus deviņus aiz Prei-
ļiem, kurp mūs aicināja bijusī jelgav-
niece, LLU lektore Evija Gurgāne. 
Plenērā devās 16 dažādu vecumu un 
dažādu specialitāšu mākslinieki – 
gleznotāji, grafiķi, dizaineri, tekstil-
mākslinieki, visi, kuri labprāt glezno 
vai zīmē dabā, kā kopš impresionisma 
laikiem krāsu meistari mēdz darīt.

Aizkalne atrodas Jašas upes kras-
tos, kas domājams devis vārdu arīd-
zan Grigorija Kuzņecova muižai, ko 
no 1883. līdz 1891. gadam nomāja 
Krišjānis Pliekšāns. Tas bija laiks, 
kad nākamais dzejnieks beidza mā-
cības Rīgas pilsētas vācu ģimnāzijā 
un iestājās Pēterburgas Universitātes 
juridiskajā fakultātē, vasaras brīvdie-
nās devās mājās, lai, beidzis studijas, 
strādātu Viļņā un Jelgavā pie Stērstu 
Andreja.

Jasmuiža ir Raiņa jaunu dienu 
zeme. Diemžēl no tās nekas daudz 
līdz mūsdienām nav palicis pāri. Tikai 
divas ēkas – kungu māja, kura patla-
ban ir remontā un kas mums palika 
nepieejama, un govju kūts, kas reno-
vēta iepazīstina ar Latgales keramiku. 
Muižas lielums bijis iespaidīgs. Tajā 
bijuši pāri par 200 ha zemes, govju 
kūtī bijušas 80 govis, lauku apstrādei 
bija vajadzīgi darba zirgi, vienlaikus 
Krišjānis Pliekšāns esot audzējis arī 
zirgus pārdošanai. Tātad Pliekšāni bi-
juši bagāti latvieši.

Govju kūtī plenēristi sarīkoja savu 
atskaites izstādi, parādot, kas piecās 
dienās paveikts. Vidēji katrs uzzīmēja 
vai uzgleznoja 5-6 darbus, bet bija arī-

dzan maratonisti, 
kā Inese Mīlber-
ga, kuras pūrā bija 
11 akvareļu un zī-
mējuma lapas. Tā 
vien likās, ka Co-
vid19 vīruss tikai 
atraisīja un stimu-
lēja mākslinieku 
radošo potenciālu.

Augusta bei-
gās, septembra 
sākumā Ā. Alu-
nāna memoriālajā 
muzejā paveikto 
parādīsim arīdzan 
j e lg av n ie k ie m . 
Tikai jāielāgo, ka 
katrs autors izliks 
apskatei 2-3 darbus, vien ceturto daļu 
no plenērā radītā.

Laikā, kad daļa mākslinieku dzī-
voja netālu no Preiļiem, Mārīte un 
Aleksandrs Djačenko desmit dienas 
radīja savu jaunāko šamota lielskulp-
tūru pilsētā pie Lielupes Lietuvas pusē 
Užventē. Tā mums nav sveša, šeit dzī-
vo uzņēmējs Alvids Knizelis ar kun-
dzi Mildu, kuri, neraugoties uz neseno 
bīstamo vīrusu, arī šogad 11. reizi aici-
nāja pie sevis radoši atraisīties akvare-
listus un metālkalējus. Pagājušā gadā 
šeit strādāja tāpat mūsu keramiķi un 
mums labi pazīstamie Šauļu meistari 
Irēna Šļuželiene un Viļus Šļuželis. 
Arī šogad abiem keramiķu pāriem bija 
jāuztaisa katram pa jaunam darbam 
par tēmu – Venta.

Šajā dienā ar izstādēm atskaitījās 
akvarelisti un kalēji. Tagad salā dzir-
navu ezerā slejas gaisā milzu piene-
ņu pūka no metāla. Protams, varēja 
aplūkot arī parku abpus dīķim, kur 
veiksmīgi iekļauti izkoptajā vidē šau-
lēniešu Ūdensrozes un mūsējo Atvars. 
Še gribas atzīmēt, ka katrai skulptūrai 
piemeklēts podests vēlamajā augstu-
mā, un tās lieliski iekļautas ainavā.

Pēc stundu gara koncerta, piepa-
līdzot brīvprātīgajiem, starp kuriem 
viens no svarīgākajiem palīgiem bija 
Andrejs Djačenko, bez kura neno-

tiek neviena šamota skulptūru vaļā 
vēršana arī Jelgavā, ķērās pie kera-
mikas lieldarbu atvēršanas. Pirmo 
atklāja Mārītes un Aleksandra Dja-
čenko Pārcēlāju, pēc tam otru figu-
rālo skulptūru, ko radīja mūsu draugi 
no Šauļiem Irēna un Viļus Šļužeļi 
Venta no Užventes. Šie darbi ir ievē-
rojami ar to, ka Irēna pati gatavoja 
šamotu, nevis pirka gatavu. Saka, 
pirmie kucēni jāslīcina. Šis nebija 
tas gadījums. Te jāpiebilst vēl tikai, 
ka septembrī Šauļos, sekojot Jelgavas 
paraugam, taisīs četras jaunas šamo-
ta skulptūras, kuru veidošanā pieda-
līsies arī mūsējie.

Vai nav tiesa, ka kauliņi šogad ne-
tika velti mesti?

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Kauliņi ir mesti!

Mārītes un Aleksandra Djačenko 
darbs „Pārcēlājs“.
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Udis glezno veco skolu.
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Mēs Aizkalnē. 6.07.2020.
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JG rakstu krājuma kultūrai un 
brīvai domai 301. numurs ir nonācis 
abonentu rokās visā pasaulē, kā arī 
daudzās bibliotēkās Latvijā. To var 
atrast un par nominālu cenu nopirkt 
Jāņa Rozes un Zvaigznes ABC grā-
matveikalos, galerijā Istaba, apgāda 
Zinātne veikalā un Latvijas Okupāci-
jas muzejā.

Literatūras redaktors, rakstnieks 
Vladis Spāre šim numuram sarūpējis 
četru dzejnieku (Dagnija Dreika, Ei-
nārs Pelšs, Reinis Runcis un Dainis 
Deigelis) dzejoļu izlasi un sešu rakst-
nieku (Arno Jundze, Ilze Lāce-Ver-
haeghe, Rūta Mežavilka, Laura 
Vinogradova, Baiba Zīle un Lāsma 
Gaitniece) īsstāstus.

Mākslas redaktore Linda Treija
dod ieskatu divu mākslinieču rado-
šajā dzīvē. Gita Šmite dzīvo Latvi-
jā, un, Lindas vārdos, „...ir iemīlē-
jusi pirti, izzinājusi tās tradīcijas, 
norises un tagad jau arī pati pieliek 
savu radošo izdomu pie pirts lietām 
un būšanām, sākot ar meditatīvajiem 
pirts tēmas gleznojumiem un beidzot 
ar praktisko pirts mētelīšu kolekcijas 
veidošanu.“

Par Lailu Milevski, kura dzīvo 
ASV, Linda raksta „...viņas izteiksmes 
līdzeklis ir līnija. (..) Pat tad, ja kādā 
brīdī nesanāk pieķerties zīmulim, vi-
ņas domas riņķo ap un par mākslas 
projektiem, grafikām, skicēm un uz-
metumiem.“ Abu mākslinieču darbi 
vizuāli ilustrē šo numuru, vāka di-
zains ir no Milevskas.

Mūzikas nodaļā redaktore Dace 
Aperāne iepazīstina ar Covid-19 ka-
rantīnas laika virtuālajiem koncer-
tiem, savukārt čellists, komponists, 
diriģents un pedagogs Juris Ķeniņš

raksta par Latviešu mūzikas tvarta 
Canadian Amber / Ambre Canadien
tapšanu XV Latviešu Dziesmu un 
Deju svētku laikā pērngad jūlijā.

Grāmatu apskatu nodaļā litera-
tūrvēsturnieks Viesturs Vecgrāvis
augstu vērtē Sandras Ratnieces debiju 
dzejas mākslā – Šķietami klusu. Bār-
bala Simsone iejūtīgi iedziļinās Aiva-
ra Kļavja īsstāstos Bēres ar priekšap-
maksu. Gundega Zeehausa (Seehaus)
savu apskatu par Jāņa Tomaša dzejoļu 
krājumu Smagatlētika beidz ar vār-
diem „...gaišu ceļu baltai dvēselei!“,
bet Andrejs Grāpis par Aivara Mad-
ra dzejkrājumu Zonas neizsakās tik 
jūsmīgi. Guntis Liepiņš atzinīgi vēr-
tē objektivitāti un tiešo valodu Ulda 
Neiburga grāmatā Grēka un ienaida 
liesmās, bet iesaka to nelasīt pirms gu-
lētiešanas.

Baiba Lapiņa-Strunska raksta 
par Eugen Ruges romānu vācu valo-
dā Metropol. Žurnālista Lato Lapsas 
ceļojumu aprakstu Bolīvijā un Meksi-
kā Brūnās jaunavas bērni svētās nā-
ves ēnā kā aizraujošu un izglītojošu 
lasāmvielu iesaka Lāsma Gaitniece. 
Ingunas Daukstes-Silasproģes vērtē-
jumā Agates Nesaules romāns Zudušie 
saulgrieži papildina 20. gs. vēstures 
likteņgriežos ierauto latviešu dzīves-
stāstu klāstu. Anita Liepiņa sniedz 
ieskatu Viestura Zariņa ilustrētajā 
vēstures pētījumā angļu valodā Latvi-
an Pioneers, Socialists, and Refugees 
in Manitoba.

Esejā par eksistenciālisma filozo-
fu Žan-Polu Sartru (Jean Paul Sartre)
Anita Liepiņa uzsver viņa dzīves 
biedres Simones Debovuāres (de Be-
auvoir) līdzdarbību.

Nodaļā Dažos Vārdos var atrast

kopš pavasara tapušo grāmatu, ievēro-
jamu kultūras notikumu un apbalvoju-
mu īsus aprakstus.

„In Memoriam“ Jaunā Gaita atva-
dās no trim Dieva mierā aizgājušiem 
latviešiem, kuri visu savu mūžu vel-
tījuši latviskās kultūras uzturēšanai, 
saglabāšanai un attīstīšanai ārpus Lat-
vijas.

Par abonēšanas kārtību rakstiet 
e-vēstuli juris.zagarins@gmail.com
vai uzmeklējiet mājas lapu https://
jaunagaita.net, kur varat arī ieskatīties 
Jaunās Gaitas arhīvā no 1955. gada 
līdz pat šodienai.

Juris Žagariņš

„Jaunā Gaita“ Nr.301
Vasaras numurs

Rakstu krājuma „Jaunā Gaita“ Nr.301 
vāks.

„Dziesmas cilvēcei“
Pētera Vaska skaņdarbs skanēs Jaunzēlandē

Jaunzēlandes Danedinas Pilsētas 
koris (City Choir Dunedin) nākama-
jā mēnesī atgriezīsies uz skatuves ar 
programmu, pieminot cilvēkus, kuri 
gājuši bojā, un tos, kuru dzīvi ir mai-
nījusi Covid-19 pandēmija.

Koncertu Dziesmas cilv ēcei sest-
dien, 1. augustā, plkst. 17.30 Noksa 
(Knox) baznīcā diriģēs kora diriģents 
Deivids Bērčels (David Burchell) un 
kori pavadīs Danedinas Simfoniskais 
orķestris. Uzstāsies solisti Kerolai-
na Bērčela (Caroline Burchell) – 
soprāns) un Skots Bezets (Scott Bez-
ett) – baritons.

Koncerta centrālais darbs būs 
Gabriela  Faura populārais un ļoti cil-
vēciskais Rekviems, kurā korim pie-

vienosies Bezets un Bērčela.
Savu 19. gs. beigās rakstīto Rekvie-

mu Faurs rak sturoja kā „drīzāk nāves 
un laimīgas izglābšanās šūpuļdzies-
mu, nevis kā sāpīgu piedzīvojumu“.

Programmā tiks iekļauti arī trīs 
mūsdienu darbi.

Jaunzēlandes komp onista Kris-
tofera Māršala (Christopher 
Marshall) Pasto rāle vīriešu balsīm un 
soprāna solo ir apstrādāts 23. psalms – 
Tas Kungs ir mans gans.

Māršals ir bijis Mocarta stipendi-
āts Otago Universitātē. Vi ņa Pastorāle
rada savdabīgu skaņu ar stīgām, ērģe-
lēm un mirdzošiem vibrafona ritmiem, 
sniedzot fonu vīru korim un skanīgai 
solo balsij. Īpaši šim koncertam viņš 

sagatavoja instrumentāciju.
Norvēģu komponista Ola Gjeilo

skaņdarbs Dziesma par universālo ir 
skaņdarbs sieviešu balsīm, stīgu ins-
tru mentiem un klavierēm. Gjeilo īpa-
šā sulīgā, harmoniskā skaņa bieži tiek 
raksturota kā kinematogrāfiska un iz-
teiksmīga.

Viņa kompozīcija,  lūgšana par 
„veselību, mieru [un] pestīšanu uni-
versāli“ ir piemērota šim nemierīga-
jam laikam.

Koncerta Dziesmas cilvēcei prog-
rammu noslēgs ar latviešu komponis-
ta Pētera Vaska Dona nobis pacem
(Dod mums mieru).

Laikraksts „Otago Dail y Times“
18.07.2020.
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Latvietis bez teātra nav iedomā-
jams. Bija jau pāris reizes mēģināts 
teātri spēlēt Kanberas mazajā lat-
viešu pulciņā, bet katrreiz pajuka. 
Bez svētdienas skolas Ziemsvētku 
uzvedumiem šī bija pirmā pašu kan-
beriešu teātra izrāde, ko uzveda deju 
grupa Sprigulītis. Luga bija izvēlēta – 
R. Blaumaņa Trīnes grēki. Un tas bija 
labi darīts. Nekad latvietim nevar ap-
nikt skatīties R. Blaumaņa raitās, as-
prātīgās lugas. Ir prieks dzirdēt Blau-
maņa latviešu valodu. Ir palicis prātā 
laikrakstā izteiktā doma, ka ja angļiem 
nav apnicis skatīties savu Šekspīru jau 
turpat četri simti gadus, tad mums ne-
varētu būt par daudz no Blaumaņa, un 
vēl trimdā dzīvojot, kur mūsu latvis-
kās vērtības aizvien vairāk zūd.

Interese par šo teātri Kanberā bija 
liela, ko ierāda arī pilnā, izpārdotā 
zāle. Pirmais, kad atvērās priekškars, 
bija redzama lauku istaba ar iepelēku 
aptēstu baļķu sienu fonā un sarkanu 
puķi – ģerāniju uz galda. Un no tā 
jau palika silti. Ne lepnas, modernas, 
četrkrāsainas sienas, ne abstraktie zī-
mējumi to nevar dot. Lai cik tie koši, 
starp tiem vienmēr ir salti. Dekorāciju 
bija veidojis V. Leitis. Ja jau sākts ar 
dekoratīvo pusi, tad jāpiemin ļoti labie 
kostīmi. Līdz sīkumam glīti un piemē-
roti. Ar tiem tiešām varēja lepoties. 
Nopelns te N. Cīrulis kundzei.

Lomu tēlotāji bija visi jaunie-
ši – sprigulīši. Dejas kopas vadītāja 
S. Skrīvere, kas organizē un vada jau-
niešus, kā Mazbērzu māte tikpat veik-
smīgi turēja rokās grožus uz skatuves 
un valdīja par visiem. B. Ūdre, viena 
no labākām tēlotājām starp sprigulī-
šiem, kā Trīne bija ar piemērotu balsi, 
labiem kāpinājumiem. Tikai Trīne bija 
tverta mazliet par smagu. Likās, derēja 

vairāk pļāpības. Brīnišķīgs un vislabā-
kais pāris lugā bija Brencis – J. Skuja 
un Made – I. Vernere. Tie abi bija kā 
izkāpuši no Blaumaņa laikiem. Brencis 
tāds patuļīgs. Laba spēle ar salmu ce-
puri; sevišķi aina, kur viņš lūdz atstāt 
viņam Madi. Tik labu spēli ar rokām 
reti redz pie jauniem tēlotājiem. Made 
bija tik latviski jauka, daiļa, viegla un 
vienkārša, ka labāku Madi grūti ie-
domāties. A. Ruņģis bija Mazbērzu 
tēvs un I. Skrīveris – dēls Juris. Tiem, 
liekas, derēja lomas samainīt, jo tēva 
loma ir gausāka un A. Ruņģis kā Juris 
būtu stipri spriganāks. I. Skuja, acīm 
tīkama, labi iznesa savu nepateicīgo 
Emīlijas lomu. Un kad uz skatuves iz-
nāca Abrams – P. Darius, uz skatuves 

un publikā radās omulība un smiekli. 
Rembeniete – V. Eversone, skaistā 
tērpā platu soli nostaigāja pa skatuvi. 
Viņas priekšpuisi Dāvi tēloja pajauns, 
kautrs zēns I. Kalniņš un tik lieliski 
notēloja dzērājpuisi, ka var teikt – tās 
ir izcilas Dieva dotas aktiera dāvanas. 
Medicīnas students Atis – T. Burke-
vics izrīkoja visus kā jau īsts dakteris. 
Mazā kalpone Annule – A. Kārkliņa, 
likās ir dzimusi šai lomai – ir ar balsi, 
izskatu un spēli. Nebēdīgs bija viņas 
partneris Jaņuks – V. Rikmanis. Pā-
rējās, mazākās lomās: Vilis – A. Bēr-
ziņa, Mārcis – H. Rikmanis, Ludis – 
A. Kārkliņš, Jeske – G. Vilks labi 

Iz Kanberas latviešu saimes pagātnes
Kanberā sava teātra izrāde

1980. tos gados mājas īpašnieki bija aizgājuši aizsaulē, un pēcnācēji atstājuši Kanberu. Īpašums tika tīrīts pārdo-
šanai. No mantām, kas tika mestas atkritumos, mums laimējās izglābt daudzas labas, vērtīgas latviešu grāmatas. Starp 
tām bija arī mape ar dažādiem rakstiem – gan rokrakstā ar zīmuli, gan ar veco laiku rakstāmmašīnu rakstīti, kurā lie-
toja tintes lenti un tagad daži no šiem rakstiem nav vairs viegli salasāmi. Raksti un stāstījumi ir par Kanberas latviešu 
sabiedrisko dzīvi pēc iebraukšanas Kanberā. Šis ir viens no šiem rakstiem, rakstīts 1957. gada decembrī. Personas kas 
minētas šai stāstījumā, liela daļa nav vairs šai saulē. 

E. E.

1. rindā no kreisās: Anita Bērziņa (Misiņa) – Vilis, Valija Vilks – sufliere, Oskars 
Vilks – režisors, Pranas Darius – Abrams
2. rinda: S. Skrīvere (Darius), B. Ūdre, I. Vernere, J. Skuja, T. Burkevics (daļēji 
aizsegts), Gita Vilks (Story), A. Ruņģis, V. Rikmanis, I. Skuja (Skrīvere), I. Kal-
niņš, V. Eversone, A. Kārkliņš, H. Rikmanis.
Uzvārdi iekavās – vēlāk precētie uzvārdi.

No kreisās: Inta Skuja (Skrīvere) – Emīlija, Vita Ever-
sons – Rembeniete, Ilmārs Kalniņš – Dāvis.

 

No kreisās: ?, Viktors Rikmanis – Jaņuks, Anita Bērziņa 
(Misiņa) – Vilis, Inta Skuja (Skrīvere) – Emīlija.

 
Turpinājums 14. lpp.
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Lai izteiktu patei-
cību medicīnas darbi-
niekiem, kuri vīrusa 
Covid-19 laikā neno-

gurstoši strādāja, lai palīdzētu visai 
sabiedrībai, 16. jūlijā uz īpašu kon-
certu Kopā bija aicināti medicīnas 
darbinieki. Koncertā viņus uzrunāja 

Valsts prezidents Egils Levits, kā 
arī ar skaistu programmu priecēja 
pasaulslavenās zvaigznes – tenors 
Aleksandrs Antoņenko un pianists 
Reinis Zariņš.

Izsakot pateicību medicīnas 
darbiniekiem par nesavtīgo darbu 
vīrusa COVID-19 ierobežošanā, 

E. Levits uzsvēra: „Mēs dzīvojām 
apstākļos, kad līdz galam pareizās 
atbildes par visu, kas saistīts ar vī-
rusu un arī par tā blakus apstākļiem, 
ko šis vīruss radīja, nav līdz galam 
izzināti, bet tāpēc īpaši novērtējams 
bija to cilvēku darbs, kuri uzņēmās 
atbildību – tie ir valsts darbinieki, 
medicīnas darbinieki, sabiedrības 
locekļi, kuri piedalījās vīrusa seku 
likvidēšanā, ierobežošanā, kuri risi-
nāja jautājumus vienu pēc otra, kuri 
risināja tos saprātīgi, bez panikas un 
mērķtiecīgi.“

Tāpat prezidents sacīja, ka šī krī-
ze bija kā brīdinošs atgādinājums, ka 
Latvijā beidzot jāatjauno mediķu dar-
ba prestižs un novērtējums.

Koncertu rīkoja Valsts prezidenta 
kanceleja, Daina Markova un HDPD 
Productions & Dreams ar Latvijas 
Mobilā Telefona atbalstu, nodroši-
not tiešraidi mediju platformā LMT 
Straume.

LV prezidenta kanceleja
16.07.2020.

Dārgie medicīnas 
darbinieki, ministres 
kundze, visi klātesošie 
un visi, kas ar mums ir 
kopā pie televīzijas ek-
rāniem!

Šovakar klātienē un 
attālināti tiekamies Rīgas pils Svētku 
zālē. Vietā, kur zāles griestos zeltītos 
rāmjos ievietotas gleznas, kurās at-
spoguļoti Latvijas vēsturei nozīmīgi 
notikumi.

Mēs nezinām, vai kādreiz mūsu 
pēcnācēji vēlēsies šādā veidā arī ie-
rakstīt vēsturē šo pandēmiju, bet katrā 
ziņā tas ir pasaules vēstures notikums, 
kas burtiski šogad apstādināja ne tikai 

Latvijas dzīvi, bet visu pasauli. Jau šo-
brīd mēs redzam, ka gan Latvijā, gan 
pasaulē mākslas un kultūras darbos 
tiek iemūžināta pateicība ārstiem. Pal-
dies jums par visu jūsu pašaizliedzīgo 
darbu!

Es saku paldies gan māsiņām un 
Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas dienesta darbiniekiem, paldies 
ārstiem, paldies Slimību profilakses 
un kontroles centram, Rīgas Austru-
mu klīniskās universitātes slimnīcai, 
tās Laboratorijas dienestam un Lat-
vijas Infektoloģijas centram! Paldies 
Paula Stradiņa Klīniskās universi-
tātes slimnīcai un Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcai! Paldies Vese-

lības ministrijai, Krīzes vadības ko-
ordinācijas grupai, Valsts kancelejai, 
Nacionālajam veselības dienestam, 
Veselības inspekcijai un Zāļu valsts 
aģentūrai! Paldies reģionālajām slim-
nīcām! Paldies E. Gulbja un Centrāla-
jai laboratorijai, kā arī Latvijas Ārstu 
biedrībai!

Covid-19 krīze bija izaicinājums 
mums gan kā valstij un sabiedrībai, 
gan visai pasaulei. Man jāsaka, ka 
Latvija godam izturēja šo pārbaudīju-
mu. Mēs redzam, kā attīstās šī pan-
dēmija, kas nebūt vēl nav beigusies, 
mēs redzam, ka mūsu visu izturēša-

Koncerts Rīgas pilī medicīnas darbiniekiem
Prezidents pateicas par nesavtīgo darbu sabiedrības labā COVID-19 krīzē

Valsts prezidents Egils Levits uzrunā medicīnas darbiniekus.
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Valsts prezidenta uzruna
Medicīnas darbiniekiem veltītajā koncertā „Kopā“

Tenors Aleksandrs Antoņenko un pianists Reinis Zariņš.
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Viesošanās Nīcas 
novadā iegrozās neplā-
nota. Tik parastā otrdie-
nā kā 7. jūlijs uz vietē-
jām aktivitātēm it kā nav 
ko gaidīt, ikdienā neliela 
novada centrā kustība 

paredzama labi ja veikaliņā un ceļa 
malas kafejnīcā-ieskrietuvē. Bet...

Nīca atrodas vēsturiskā Liepā-
jas-Klaipēdas lielceļa malā, šo faktu 
bez liekiem komentāriem aplieci-
na jaunais monumentālais uzraksts 
NĪCA, kurš noteikti paliks atmiņā arī 
steidzīgam garām braucējam, bet nes-
teidzīgam liks apstāties un pat noņemt 
cepuri. Vecā Liepājas- Klaipēdas šo-
seja agrākajos gados ceļiniekus prata 
izkratīt kā kartupeļu maisus, tagad 
maģistrāle godam atjaunota, un neba 
bez vietējo ļaužu uzstājīgas iniciatī-
vas. Vietējais ceļrāžu stabiņš liek pasmaidīt, jo no viena uz 
tiem lasāms – līdz Nicai – 2016 kilometru. Jā, tagad Nīcas 
vārdam iekavās nereti jāpievieno LV, lai ziņas saņēmējs 
neiedomājas, ka ziņas sūtītājs brīvdienās gozējas Francijas 
dienvidzemē.

Jā, mūsu ziemeļzemes saulīti jūrmalciemos nespēj 
aizplīvurot pat šīs nedēļas rudenīgie mākoņi, jo – vējš, 
piederīgs pie Kurzemes krasta ikdienas un svētkiem, mā-
koņu skrandas izdzenā bez ceremonijām. Pašā novada 
centrā zem viena jumta (sānu pie sāna noteikti ir siltāk!) 
rosās gan pašvaldība, gan mūzikas skola, gan kultūras 
centra darboņi un aktīvisti. Ēkas lielajā zālē šodien tāls 
ciemiņš – Zeltīte Kaviere no Vaidavas; viņas zināšanas 
un prasmes slavenas visā Latvijā. Dienas garumā Zeltīte 
stāsta par to, kā dabas veltes vācamas, kaltējamas, uz-
glabājamas un pārtapināmas tējās, mikstūrās, ziedēs un 
losjonos. „Mani aizvien vairāk sajūsmina fakts, ka šīs no-
darbības, kuras oficiāli saucas „Meža nekoksnes resursi“ 
aizvien vairāk sāk apmeklēt jaunieši. Tas laiks sāk cerīgi 
bālēt, kad jaunie un pilsētā strādājošie lauku māju īpaš-
nieki piektdienas vakarā lielveikalā sapirka ēdamo, lokus 
un dilles ieskaitot. Tagad brīvdienās ne tikai pļauj zālīti, 
bet aprušina pa dobītei un iebrien pļavā ārstnieciskos au-
gus palasīt,“ tāds ir Zeltītes optimistiskais rezumē ne tiki 
par šo ļoti garo darba dienu, bet arī tautiešu izglītošanu 
daudzu gadu garumā. Caur pašas pieredzi kā stabilāko 
padomdevēju, protams.

Kultūras centra 3. stāvā, gandrīz tādā kā slepenā 
ligzdiņā, šopēcpusdien sanāk arī ne pārāk runīgas vietējās 
un Liepājas sievas: izceļ no somas kādu cienastu un žigli 
stājas pie galvenā darba – dziedāšanas. Viņu nav daudz, 
bet, tāpat kā bez sīka strauta nav iedomājama neviena lielā 
upe, tā bez Nīcas etnogrāfiskā kolektīva nav iedomājami 
mūsu valsts lielie Dziesmu svētki! Šogad Nīcas etnogrāfi-
jas kolektīvam atzīmējami 100 pastāvēšanas gadi. Kopas 
tagadējo vadītāju Laini Zeili (viņas vadībā čakli darbojas 
četri dažādi dziedoši kolektīvi) un dziedātājas pandēmija 
neuzdrošinājās iedzīt bezdarbībā vai depresijā. Lainei ta-
pis nopietns apkopojums par Nīcas etnogrāfiskā kolektīva 
vēsturi. Ansambļa dalībnieces strādājušas pie tautas tērpu 
uzlabošanas un papildināšanas. (Jo Nīcas tērpam piedien 
ne tikai ņieburs, bet arī lielā jaka, kura piejūras klimatā 
īpaši noderīga.)

Laine pamatoti cer, ka vēsturisko pētījumu novada 
pašvaldība atbalstīs arī tiražēšanai. Ciemiņam par godu, 
lai arī tas var dziedāt līdzi, vadītājas akordeona mudinātas, 
ansambļa dāmas Inta Ledāja-Langsteina, Ausma Dzin-
tare, Aija Sileniece un Olga Bēta balsis loka tik skanīgi, it 

kā te darīšana ar skaitliski daudz prāvāku ansambli!
Redz kur jāja duj bajāri, ramtid rallā,
Zīda pušķi zemi slauka, ramtid rallā.
Uzjāj vienu augstu kalnu ramtid rallā,
Uz to kalnu kupla liepa, ramtid rallā,
Uz to kalnu kupla liepa, ramtid rallā,
Smukmeitīna velējāsi ramtid rallā,
Labvakari, smukmeitīna, pirmo reizi precībāsi! ramtid rallā!
Dziesmas pavediens ir garš, tajā nav grūti saklausīt arī 

citos novados dzirdēto sižetu par precībām, kurās iedomā-
tās līgaviņas jāvārds nav tik vienkārši izprasāms. Nīcenie-
ku versijā gala vārds par māsiņas tautās došanu smukpuiše-
lim pieder mazbrālīšiem. (Skaidrojumu tam, kālab mājās 
nav sastopams tēvs un vecākie brāļi, pieminēsim vēlāk.) Šo 
dziesmu 1931. gadā no nīcenieces Katrīnes Murkšes pie-
rakstījis Emilis Melngailis.

Kad mēģinājuma telpas durvis sparīgi ver Velta Maļi-
ka ar meitas meitu Līvu Sproģi, mēģinājums uzsit devīto 
vilni. Ar smieklu šalti sievas iesāk arī mazās Līvas ierosi-
nāto mīļāko dziesmu par melno cūku. Mazā Līva? Tā lai-
kam vairs nemaz nedrīkst teikt, jo ansamblī meitēna balss 
dūšīgi turas jau trešo gadu, no viena tautiskā brunča dzie-
dātāja jau izaugusi, jāgādā lielāks – tā ar gandarījumu se-
cina vecmāmiņa, bez kuras nedz vietējie sarīkojumi, nedz 
braucieni uz Liepāju vai Rīgu nav iedomājami. No bērna 
dienām Velta skandina tēva pūrā atstāto dziesmu (droši 
vien, pārmantotu no tēva tēva):

Cik nemierīgi pūš tie vēji, cik briesmīgi tā straume krāc,
Cik briesmīgi tie pasaul’s viļņi grib nākt ar mani cīnīties.
Ar manā sirdī pūš daudz vēju, kas stiprāki par viesuļiem,
Tie pūš un sarauj manu sirdi, ak vai, cik tas ir briesmīgi!
Tie vēji it kā dusmu gari – man vaigus bālus padara,
Tie viļņi baltie, putojoši, grib nākt ar mani cīnīties.
Es labprāt spītēšu tiem vējiem, par viļņiem maz ko domāšu
Un cīnīšos ar pasaul’s vējiem, tiem vīra dūšu rādīšu.
Es it nevienu ienaidnieku priekš sev par stipru neturu,
Lai tikai miera ostā kļūtu, kur sirdi remdēt varētu.
Pasaules vēji pār Kurzemīti Dievzemīti nākuši un gā-

juši, tēvus, vīrus un brāļus uz neatdošanu ņēmusi jūra un 
kari. No senseniem laikiem itin bieži, kad māsiņa tautās 
laižama, tēvs vai brālis ceļo pa tālām zemēm un jūrām: no 
tā, kas izaug bezgala liesajā piejūras smiltī, turīgs un bagāts 
ticis reti kurais. Bet mūsu zemes attālākā Rietumu krasta 
līgavu pūri pielocīti neticamām krāsām, kā sacenzdamies 
ar jebkura novada ziediem! Turklāt tautastērpos iemargots 
ne tikai jaunavu čaklums, bet vīra cilvēku vedums: zīds, 

Nīcas krāsas un dārzi neizbālē!
Bija vērts mērot garo ceļu

 
Turpinājums 13. lpp.

Pie varenā NĪCAS uzraksta skan ziņģe par Nīcas skaistajām meitām. No krei-
sās: ansambļa vadītāja Laine Zeile, Inta Ledāja-Langsteina, Ausma Dzintare, 
Aija Sileniece, Līva Sproģe (aiz karoga), Velta Maļika un Olga Bēta.
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samts, pērles un sudrabs. (Saktas tikušas darinātas pat no 
zelta! Un, lai arī vīri vizētu jau pa gabalu, viņu jostās iešūts 
šis tas no aizjūru dārgumiem.) Kreklu aizdara it kā necila 
ar dzintaru rotāta sakta, toties greznās izrakstītās sagšas, 
saturētas ar čupu saktām – cita virs citas piramīdā sakrau-
tas un ar zīda lentīti sasietas. Nīcas, Bārtas un Rucavas 
meitas ir tik lepnas, ka tikai etnogrāfijas zinātājam, viņas 
tuvumā pilnā augumā ieraugot, mute nepaliek vaļā un ie-
spējams visnotaļ veikli atšķirīgās tērpu nianses pamanīt.

Ja jūras krastam tuvojas trīs raženas tautumeitas, viena 
galvenā tērpa pazīme saskatāma pa lielu gabalu: rucavie-
tes brunči un ņieburs jūras zili, Bārtas izgreznoto brunču 
pamats ir melns, bet nīceniece burtiski apbur ar sarkano-
ranžo krāšņumu! Nīcas tērpa valkātāja līdz pat mūža ga-
lam, kā magone dārzā, izceļas gan lielpilsētas burzmā, 
gan jūrmalas kāpās. (Greznais vainags tiek noņemts, bet 
spilgtie brunči valkātājai paliek uz mūžiem.) Gluži tālu sel-
gā pamanāms aicinājums mīļotajam cilvēkam atgriezties 
un nenomaldīties no kuģa vai laivas ceļa: „Es te esmu un 
vienmēr gaidīšu, jo mīlestība ir kas vairāk par nopūtām 
mēnesnīcā...“

Jābūt ļoti stiprai dzimtai, lai skarbajā jūras krastā 
paliktu no paaudzes paaudzē... Nīcas pagasta Galdnieku 
māju vīri savulaik jūrā negāja, bet gatavoja zemes un jū-
ras arājiem tik nepieciešamos rīkus. Jau 30 gadu šajā sētā 
saimnieko Ausma un Ēriks Dzintari, izveidodami vien-
sētu par seno lietu sētu, kurā čaklo roku veikums redzams 
ik uz soļa. Gan aizgājušo laiku, gan šodienas. Pagalms, 
kura zālājā pat kurmītim īsti nav ko darīt (Kāda jēga rakt 
alu, ja smalkās smiltis neapturami piebirdina samtai-
no degunu!), līdzens un nokopts kā kārtīgas saimnieces 
galds. Un uz šo galdu 15. augustā dancot un dziedāt aici-
nāta gan vietējā, gan Rucavas etnogrāfiskā kopa projekta 
pasākumā Maza apstāšanās laika vidū. Atzīmējot biedrī-

bas Cerību krāsa 
apaļo desmitga-
di, Ausma lūgu-
si saietu kuplināt 
arī flautisti Luīzi 
Cienesi un sak-
safonisti Katrīni 
Sabīni Kalniņu.

Dziesma bi-
jusi un būs kā 
grāmata, kurā 
katrs izlasa ko 
citu, tikai sev 
īpaši dārgu un 
uzrunājošu. Aus-

mai Dzintarei, 
kādreizējam bāra 
bērnam, dziesma 
devusi ne tikai 
darba prieku un 
spēku ikdienas 
gaitās; lai kādi 
darbi mūža gaitās 
veikti, vairums 
no tiem gājuši 
rokrokā ar skais-
to, cēlo, izsapņo-
to. Reiz Liepājas 
6 .  v id u s s ko l a s 
desmitās klases 
audzēkni Ausmu 
Nikovsku skolo-
tāja Ausma Grī-
nvalde uzrunāja 
uzņemties režiso-
res pienākumus 
skolēnu uzvedu-
mā. Izdevās! Ka-
molītis sāka tīties 
un nebija vairs 
apturams. Nu tas 
satinies 60 gadu kuplumā. Izauguši bērni un mazbērni, 
bet rokas atpūtināt neļauj ZEME, tā pati skopā smilts, 
kuru mājas pagalmā notur puķu saknes un kopēju mīles-
tība. „Nīcā mums ir tik daudz skaistu dārzu, ka mēs ar 
Ēriku konkursā pat nepiedalāmies,“ kā atvainodamās pie-
metina Ausma. „Un arī Nīcas senlietu krātuve ir bagātīgi 
vilinošs tūrisma objekts. Mēs to darām savam, zemes un 
mīļu cilvēku priekam.“

Dzīvojiet sveikas un veselas, Nīcas skaistās un čak-
lās sievas un meitas! – Par to jau arī vietējā ziņģe dzied, 
galā piesaucot ai, džim follirā! Nīcas etnogrāfiskais an-
samblis, protams, pirmkārt godina simtiem Nīcas novadā 
pierakstītas dziesmas (darbam, godiem, precībām un kā-
zām), bet nebūt nevairās no ziņģēm, kurām arī ir simtga-
dīga vēsture un tik lipīgas melodijas, kas mēli izloka arī 
ikvienam ciemiņam. Nīcas novadā no 1927. gada dziedā-
tāji pulcējušies arī koros. Zem viena kultūras centra ar 
nīceniecēm balsis loka arī Otaņķu etnogrāfiskais an-
samblis.

Kad diena vakarā, tad tikai pamanu, cik rūpīgi pie 
Nīcas domes ēkas dārzniece Inga Šēnfelde ar pusauga 
palīdzēm sakopusi lielo puķu dobi! Steidzamies uz Gald-
niekiem, lai nenokavētu saules rietu – tā dēļ arī bija vērts 
mērot garo ceļu.

Anita Mellupe,
speciāli „Laikrakstam Latvietis“

Nīcas krāsas un dārzi neizbālē!
Turpinājums no 12. lpp.

Ausma Dzintare „Galdnieku“ māju 
pagalmā, ko pamatoti varētu dēvēt 
arī par brīvdabas etnogrāfisko muzeju 
miniatūrā.
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Ausma un Ēriks ar zemi auklējas kā ar bērnu...
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Skopā piejūras smilts mīlestībai atbild 
ar pretmīlestību, ja ilgus gadus no jū-
ras pār muguru nesti jūras mēsli (aļ-
ģes), lai zemes auglību bagātinātu.
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„Galdnieku“ mājas dārzs.
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veica savas lomas.
Lugu iestudēja O. Vilks, tam vel-

tīdams daudz pūļu. Žēl, ka šo izrādi 

nevar parādīt arī citur.
Teksts šur tur ķērās, bet to jau var 

piedot, ja ņem vērā, ka tēlotāji bez mai-
zes darba vairums vēl vakaros iet skolā 
un universitātē. Nebūtu bijis brīnums, 
ja kāds satraukumā būtu nocitējis Gēti 

vai noskaitījis matemātikas formulu.
Teātris visiem patika. Pārnākot 

mājās no izrādes, bija sajūta, ka esi 
baudījis no tīra, dzidra avota.

L.
1957. gada decembrī

Iz Kanberas latviešu saimes ...
Turpinājums no 10. lpp.

nās, mūsu valdības izturēšanās, se-
kojot infektologu ieteikumiem, un it 
sevišķi mūsu medicīnas darbinieku 
pašaizliedzīgais darbs ir par iemeslu 
tam, ka mēs varam samērā labi rau-
dzīties uz šo situāciju, salīdzinot ar 
to, kāda tā joprojām ir daudzās Eiro-
pas un pasaules valstīs.

Mēs dzīvojām apstākļos, kad līdz 
galam pareizās atbildes par visu, kas 
saistīts ar vīrusu un arī par tā blakus 
apstākļiem, ko vīruss radīja, nav līdz 
galam izzinātas, bet tāpēc īpaši no-
vērtējams bija to cilvēku darbs, kuri 
uzņēmās atbildību – tie ir valsts dar-
binieki, medicīnas darbinieki, sabied-
rības locekļi, kuri piedalījās vīrusa 
seku likvidēšanā, ierobežošanā, kuri 
risināja jautājumus vienu pēc otra, 
kuri risināja tos saprātīgi, bez panikas 
un mērķtiecīgi. Veselības aprūpē tika 
darīts viss iespējamais, lai vīrusu iero-

bežotu, un arī komunikāciju ar sabied-
rību šajā krīzes laikā varētu vien vērtēt 
kā izcilu.

Medicīnas darbinieku profesijas 
pasaulē ir ar visaugstāko prestižu. No 
mediķiem – ārstiem un māsiņām, un 
citiem darbiniekiem – ir atkarīga cil-
vēka dzīvība, cilvēka būt vai nebūt. 
Šajā krīzē kā brīdinošs atgādinājums 
tas izgaismojās nepārtraukti. Arī Lat-
vijā mediķu darba prestižam un novēr-
tējumam ir jābūt atbilstošam.

Mēs nevaram bezgalīgi balstīties 
uz cilvēku entuziasmu un labo gribu. 
Vairākos darbos pārgurusi un izdegu-
si māsiņa vai ārsts nemaz nevar pilnā 
mērā piepildīt savus profesionālos kri-
tērijus, līdz ar to zaudētāji esam visi. 
Tādēļ ir nepieciešama veselības aprū-
pes reforma, kas krīzes laikā varbūt 
nedaudz bija nolikta malā, bet katrā 
ziņā tā turpināsies un risinās daudzus 
sasāpējušus jautājumus, kas saistīti ar 
visu sistēmu – gan ar infrastruktūru, 
gan mediķu algām, gan citiem jautā-

jumiem.
Ir pienācis atelpas un pateicības 

brīdis. Lai šis koncerts ir veltījums 
ikvienam medicīnas jomas darbi-
niekam. Gan tiem, kurus, ievērojot 
visus ierobežojumus, varējām uzai-
cināt šeit, klātienē, gan visiem tiem 
mediķiem, kuri šodien seko līdzi te-
levīzijas ekrānā un kuriem šodien ir 
dežūras.

Mēs no sirds un augstu novērtējam 
jūsu pašaizliedzīgo darbu. Mēs zinām, 
ka mums ir uz ko paļauties. Un tā ir 
ļoti laba sajūta. Tādēļ savā un manas 
kundzes vārdā – paldies jums!

Šī vakara koncerts nebūtu iedomā-
jams bez izciliem māksliniekiem un 
radošām kultūras nozares personībām. 
Paldies tenoram Aleksandram Anto-
ņenko un pianistam Reinim Zariņam 
par atsaukšanos būt šeit. Skaistu Jums 
vakaru!

Valsts prezidents Egils Levits
Rīgas pils Svētku zālē,

2020. gada 16. jūlijā

Valsts prezidenta uzruna
Turpinājums no 11. lpp.

Atbildu uz jautājumu – NE vai NĒ, vai NAV?

Mazliet iesmejot, varētu teikt, 
ka latviešiem ir īpašas attiecības 
ar noliegumu, – un tas spilgti at-
spoguļojas valodā. Šoreiz jautā-
jums ir par partikulām NE, NĒ 
un darbības vārda nebūt formu 
NAV, ja tiek atbildēts uz jautāju-
mu vai noliegts iepriekš izteiktais 
izteicējs.

NĒ – sniedzot noliedzošu at-
bildi uz jautājumu, piemēram: Vai tu iesi? – Nē (vai: nē, 
[nekur] neiešu; nē, nē, neiešu).

NĒ – ietverot noliegumu teikumā, piemēram: ir jāprot 
pateikt nē; vārds nē patiešām palīdz.

NE – noliedzot atsevišķu vārdu vai izteikumu, lietojot 
iepriekšminēta verba noliegtās formas vietā, piemēram: ne 
tik ļauni; es eju, bet tu – neej; skolotāji vēlējās doties uz 
stundām, skolēni – nevēlējās.

NAV – noliedzot iepriekšminēta verba būt tagadnes 
formu IR, ja nelieto partikulu NĒ visas domas noliegšanai, 
piemēram: – Vai te peldēties ir droši? – Nav (bet arī: nē; nē, 
nav; nē, nav droši).

Konkrētā valodas situācijā jāizvēlas piemērotākā atbil-
de, saprotot, kuru vārdu vai izteikumu grib noliegt. Nereti 
iespējas ir vairākas, piemēram: Vai tas ir pietiekami? – 
Manuprāt, nepietiekami (vai: nav pietiekami; nē; nē, nav 
pietiekami).

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

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

Valoda, valodiņa...
Starp noliegumiem

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
23. jūlijs
Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
1905. majors, politisks darbinieks Vi-
lis Hāzners.
1940. ASV valdība paraksta deklarāci-
ju neatzīt Baltijas valstu inkorporāciju 
PSRS.

24. jūlijs
Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, 
Kristiāns
1660. vācbaltiešu jurists un politiķis, 
cīnītājs pret zviedru īstenoto muižu 
redukciju Vidzemē, viens no Lielā 
Ziemeļu kara organizētājiem Johans 
Reinholds fon Patkuls.

25. jūlijs
Jēkabs, Žaklīna
1950. darbu sāk Holandes DV nodaļa.

26. jūlijs
Anna, Ance, Annija
1865. rakstnieks, jurists, Padomju Lat-
vijas (1919.g.) vadītājs Pēteris Stučka.
1885. aktieris, dziedātājs Ādolfs Jānis 
Kaktiņš.
1930. satīriķis, publicists Egils Zieme-
lis.
1940. Britu valdība atzīst Baltijas val-
stu aneksiju de facto, bet ne de jure.
1960. latviešu žurnālists Kārlis 
Streips.

27. jūlijs
Marta, Dita
1940. Latvijas kara floti iesaista PSRS 
Baltijas kara flotē.
1945. aktrise Lelde Kalēja.

28. jūlijs
Cecīlija, Cilda
1963. garīdznieks, Austrālijas ev. lut. 
draudžu apvienības prāvests (1996-
2013) Kolvins Makfersons.

29. jūlijs
Edmunds, Vidmants, Edžus
1896. dzejnieks, jurists, sabiedrisks 
darbinieks Kārlis Priedkalns.  ■

lai likumam sekotu praktiska rīcība.
KM Valsts sekretāra vietnieks 

Uldis Zariņš atzīmēja, ka likumpro-
jektam ir jāparedz pārresoru rīcības 
plāns, kurā būs ņemti vērā gan fi-
nanšu, gan administratīvie resursi, 
kā arī jāparedz sadarbība gan ar Iz-
glītības un zinātnes ministriju, gan 
Ekonomikas, Satiksmes, VARAM 
u.c. ministrijām un pašvaldībām. 
Ritvars Jansons, KM parlamentā-

rais sekretārs, izteica KM gatavību 
strādāt pie topošā likuma turpmākās 
īstenošanas. Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra direktore Signe Pujāte 
akcentēja, ka šādā sadarbībā noteikti 
iekļaujamas gan skolas, gan Dziesmu 
svētku kustība, kā arī interešu izglī-
tība. Ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs, 
kurš ir radījis Latvijas kultūrvēstu-
riskā iedalījuma karti, savukārt iepa-
zīstināja klātesošos ar kartes tapšanu 
un sarunām novados par piederības 
jautājumiem kādai no vēsturiskajām 
zemēm.

Vēsturnieks, ģeogrāfs un demo-
grāfs Ilmārs Mežs dalījās pārdomās 
par mūsdienu piederības aspektiem, 
pievēršot uzmanību arī urbānajās ko-
pienās esošai piederībai kādai kon-
krētai pilsētas daļai vai mūsdienu 
kultūras aspektam. Vēsturnieks Gun-
tis Zemītis uzsvēra topošā likuma 
nozīmību, atzīmējot, ka, tveroties pie 
lokālās identitātes, cilvēki meklē sta-
bilitāti mūsdienu pasaules mainīgajos 
apstākļos.

LV prezidenta kanceleja
14.07.2020.

Latviskums ir daudzveidīgs
Turpinājums no 1. lpp.

dzis reģionos. Vidzemes reģionā tas 
ir ievērojami pieaudzis un ir izteikti 
vienmērīgs, kas ļauj secināt, ka Vi-
dzemē ir dzīves un nosacītās darba 
iespējas ekonomiski aktīviem iedzī-
votājiem. Mainījušies arī iedzīvotāju 
patēriņa paradumi – ierasto lielvei-
kalu produktu vietā arvien biežāk 
izvēlas nišas un vietējo produkciju. 
Loģistikas dati liecina, ka pieaug ap-
joms piegādēm uz reģioniem.

Šķiet, ka ārkārtējā situācija bija va-
jadzīgais grūdiens, lai apjaustu iespē-
jas, ko dod dzīve ārpus galvaspilsētas. 
Pateicoties mūsdienu digitālajām ie-
spējām un jaunajiem apstākļiem, arī 
darba devēji bija spiesti darbiniekiem 
dot iespēju strādāt attālināti. Turklāt 
daudzi sapratuši, ka tas (darbs attāli-
nāti) patiešām ir iespējams un ir pat 
izdevīgāks – īpaši laika un finanšu 
resursu ziņā. Šajos pāris mēnešos 
daudzi uzņēmumi atteikušies no biro-
jiem, ievērojami samazinot ikmēneša 
izmaksas, savukārt darbiniekiem tas 
devis plašākas iespējas izvēlēties dzī-
vesvietu. Kulmināciju piedzīvojušas 
arī dažādas tiešsaistes mācības, vebi-
nāri, sanāksmes. Kā liecina tendences 
un vērtējumi, tad šāda veida digitālās 
iespējas saglabāsies arī turpmāk, un 

tas ir lielisks veids pilnveidot savas 
prasmes un pat paplašināt savu CV.

Reģioni – viens no valsts attīstī-
bas stūrakmeņiem

Aizvērtās robežas un riski, atro-
doties vīrusa skartākās valstīs, sa-
vukārt dod iespējas iekšzemes tūris-
mam – sauklis Apceļo dzimto zemi! 
kļuvis par stila zīmi un nepiecieša-
mību. Cilvēki brīvdienās dodas uz 
reģioniem, izmanto vietējo ēdinātāju, 
ražotāju un pakalpojumu sniedzēju 
piedāvājumus, savukārt, radoši uzņē-
mēji piemērojas apstākļiem ar savu 
piedāvājumu.

Raugoties uz šī brīža situāciju, at-
zinīgi vērtējami tālredzīgi nospraus-
tie mērķi – reģionu stiprināšanai un 
atbalstam jau aizvadītā gada nogalē 
Ministru kabinetā tika apstiprinātas 
Reģionālās politikas 2021. – 2027. ga-
dam pamatnostādnes, kurās kā valsts 
attīstības virzītāji norādīti tieši reģio-
ni un pašvaldības ar uzņēmējdarbības 
vides attīstību un pakalpojumu efek-
tivitātes, pieejamības un kvalitātes 
paaugstināšanu, paredzot vairāk kā 
miljardu eiro Eiropas Savienības (ES) 
struktūrfondu finansējuma. Papildu 
tam šobrīd tiek gatavots priekšlikums 
pārdalīt vēl 200 miljonu eiro ES fi-
nansējumu reģionu stiprināšanai ar 
mērķi veicināt uzņēmējdarbības un 
dzīves kvalitātes attīstību. Tāpat, lai 

veicinātu uzņēmējdarbību, tiek piedā-
vāti dažādi valsts atbalsta instrumen-
ti, kas aktualizējas dienu no dienas 
un par kuriem var uzzināt Ekonomi-
kas ministrijas mājas lapā. Tuvākajā 
laikā ceram arī iepazīties ar jauno 
uzņēmējdarbības un pārkvalifikācijas 
(mūžizglītības) atbalsta plānu un vir-
zieniem.

Ar jauno formu – līdzdalības bu-
džetu – reģionu iedzīvotājiem būs ie-
spēja noteikt, kā tiek iztērēta daļa no 
pašvaldības budžeta, un tā būs tieša 
iesaiste nozīmīgu savas teritorijas at-
tīstības lēmumu pieņemšanā, tātad – 
sava reģiona dzīvē.

Viss notiekošais liecina, ka reģioni 
beidzot ir novērtēti gan no iedzīvotā-
ju, gan valsts politikas veidotāju skatu 
punkta – tie pamazām kļūst par vie-
nu no valsts attīstības stūrakmeņiem 
ar iespējām saimnieciskai darbībai 
un dzīvei. Arī publiskajā telpā daudz 
tiek diskutēts, ka ārkārtējā situācija ir 
radījusi jaunas iespējas un izaicināju-
mus, tā rezultātā daudz skaidrāk un 
patiesāk novērtējam Latvijas reģionu 
un lauku vērtību. Ticu, ka krīzes lai-
ka radītās pārmaiņas veicinās reģionu 
patiesu attīstību un remigrācijas akti-
vitāti uz reģioniem.

Ija Groza,
Vidzemes plānošanas reģiona 

remigrācijas koordinatore

Reģionu spēks
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 21. jūlijā.
€1 = 1,61540 AUD
€1 = 0,90055 GBP

€1 = 1,73050 NZD
€1 = 1,14430 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
ALB: ALB sarīkojumi tiek uz laiku 
ATCELTI. Darīsim zināmu, kad atkal 
darbība atsāksies. ALB valde
ALB LAIMA: ALB Laima birojs JO-
PROJĀM STRĀDĀ; tālr. 8172 0820
Svētdien, 26. jūlijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Piektdien, 31. jūlijā, plkst. 18.00 Tā-
lavas kafejnīcā Laimīgā stunda. Pie-
dāvājam mūsu iecienītās ziemas vaka-
riņas, gaļas pīrāgs zirņu zupā! Šoreiz 
Laimīgā stunda atgriežas kafejnīcā ar 
Covid Safe Plan atļauto maksimālo 
skaitu - 33 personas. Līdzdalība tikai 
ar iepriekš pieteikšanos un $10 samak-
su par vakariņām. Atspirdzinājumi, 
ieskaitot karstvīnu, par draudzīgām 
cenām (tikai ar kredītkartiņu). Lū-
dzam pieteikties sākot ar 20. jūliju līdz 
24. jūlijam zvanot Rudītei Bērziņai 
0411068486.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi; jāsagatavo dalībnieku sa-
raksts ar adresēm.
Svētdien, 2. augustā, plkst. 11.00 
9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums ar dievgaldu. Draudzes 
dāmu komitejas rīkotais kafijas galds 
paredzēts pēc dievkalpojuma, baznī-
cas zālē. Visi dievlūdzēji laipni aicinā-
ti piedalīties.

Brisbanē
Līdz jūlija beigām ATCELTI visi 
Brisbanes Latviešu biedrības pa-
sākumi, kora Baltika mēģinājumi, 
Draudzes dievkalpojumi un citas sa-
nāksmes. Brisbanes Latviešu nams ir 
SLĒGTS.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Draudzes dievkalpojumi ATCELTI.

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

Melburnā
Daugavas Vanadžu pusdienas ir AT-
CELTAS Domājam, ka pusdienas 
atsāksies 2020. gada 7. sept., bet tas 
notiks tikai tad, ja būs atļauts saistī-
bā ar valdības noteikumiem. Vanadžu 
sanāksmes ir atceltas līdz septembra 
pilnsapulcei.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Sākot ar 22. martu, visi dievkalpojumi 

tiek ATCELTI līdz turpmākajam.

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

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. jūlijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 2. augustā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 9. augustā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētrunas var tagad noskatīties uz 
YouTube gan latviešu, gan angļu 
valodā:
Turpināsim ierakstīt svētrunas 
YouTube – saites var atrast draudzes 
mājas lapa uz tīmekļa.

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi jūlijā no-
tiks saskaņā ar sabiedriskajām regu-
lām. Dievkalpojumus vadīs mācītājs 
Raimonds Sokolovskis. Lūgums sazi-
nāties ar mācītāju R. Sokolovski, lai 
uzzinātu par nākamajiem dievkalpo-
jumiem.

Zelta piekrastē

Zviedrijā
Svētdien, 26. jūlijā, plkst. 16.00 Up-
salas Domā ērģeļmūzikas koncerts ar 
latviešu skaņdarbiem: https://www.
svenskakyrkan.se/uppsala/nyheter/
sommarkonserter-i-domkyrkan

Latvijā
Uz visiem „Jūrmalas festivāla“ kon-
certiem klausītājiem būs iespējams ie-
gādāties arī tiešraides biļetes un ska-
tīties koncertus attālināti ar interneta 
tiešraides starpniecību. Tos koncert-
studijā vadīs mūziķis Jānis Šipkēvics.
Trešdien, 22. jūlijā, plkst. 20.30 Jūr-
malas festivāla atklāšana Dzintaru 
koncertzālē – viens no gaidītākajiem 
klaviermūzikas koncertiem – Trīs Os-
okinu dinastijas koncerts.
Ceturtdien, 23. jūlijā, no plkst.16.00 
Rīgas Latviešu biedrībā norisināsies 
RLB Jumta bišu stropu atvēršanas 
svētki! Ieeja €2.00. Biļetes iespējams 
iegādāties no 20. jūlija RLB nama 1. 
stāva vestibilā. Ievērojot valstī noteik-
tos pulcēšanās ierobežojumus, ieejas 
biļešu skaits ir ierobežots.
Piektdien, 24. jūlijā, plkst. 20.30 
Jūrmalas festivāla ietvaros Dzintaru 
koncertzālē koncerts Dzimuši Latvijā 
(pārcelts no 31. jūlija). Tiksimies ar iz-
ciliem Latvijā dzimušiem mūziķiem, 
kuri ieguvuši plašu starptautisku atzi-
nību.

Otrdien, 28. jūlija rītā, plkst. 4.00 
Jūrmalas festivāla ietvaros Dzinta-
ru pludmalē ar ērģeļmūzikas skaņām 
saullēktu sagaidīs pasaulslavenā lat-
viešu ērģelniece, Hamburgas Elbas 
filharmonijas goda māksliniece Ive-
ta Apkalna. Koncertu būs iespējams 
klausīties gan pludmalē, gan arī uz 
ūdens, ierodoties ar savu laivu. Ieeja 
bez maksas.
Trešdien, 29. jūlijā, plkst. 20.30 
Jūrmalas festivāla ietvaros Dzintaru 
koncertzālē – veltījums Marisam Jan-
sonam (pārcelts no 28. jūlija). Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestra, vijol-
nieces Kristīnes Balanas un diriģenta 
Andra Pogas izpildījumā baudīsim Pē-
tera Čaikovska 6. simfoniju un Maksa 
Bruha vijolkoncertu.
Ceturtdien, 30. jūlijā, plkst. 20.30 
Jūrmalas festivāla ietvaros Dzintaru 
koncertzālē – Raimonds Pauls. Pasau-
les kino mūzika. Maestro Raimonds 
Pauls kopā ar Latvijas Radio bigbendu 
un Sinfonietta Rīga stīgu grupu aici-
nās skaistā pastaigā pa pasaules kino 
mūzikas lappusēm.
Sestdien, 1. augustā, plkst. 18.00 
koncertzālē Lielais dzintars Liepājas 
Simfoniskais orķestris svinēs ilgi gai-
dītu atkalredzēšanos ar saviem klau-
sītājiem, diriģenta Gintara Rinkeviča 
vadībā kopā ar izcilo vijolnieci Līgu 
Baltābolu atskaņojot Antonio Vivaldi 
Gadalaikus un Pētera Čaikovska Ce-
turto simfoniju.
Otrdien, 4. augustā, plkst. 20.30 
Jūrmalas festivāla noslēguma kon-
certā uz Dzintaru koncertzāles ska-
tuves satiksies divi pasaulslaveni 
Latvijas mūziķi – operdziedātājs 
Aleksandrs Antoņenko un pianists 
Reinis Zariņš.
Sestdien, 8. augusta, Liepājas Sim-
foniskais orķestris aicina uz festivālu 
Liepājas vasara Rundāles pilī. Pasā-
kumi ir plānoti, lai festivāla viesiem 
būtu pietiekami daudz laika aplūkot 
pils muzeja ekspozīcijas un krāšņo 
parku, baudīt garšīgu maltīti pils un 
tās apkārtnes lieliskajos restorānos: 
pl.17.00 – Kamermūzika Baltajā zālē, 
pl.19.00 – Koncertsaruna Zaļajā teātrī, 
pl.22.00 – Nakts koncerts pils dārzā.

No 1. jūlijā līdz 31. jūlijam Latvi-
jā telpās līdz 1000 m2 drīkst pul-
cēties ne vairāk kā 100 cilvēki, bet 
lielākās telpās – 500. Savukārt ārā 
drīkst pulcēties ne vairāk kā 1000 
cilvēki.  ■


