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Valsts prezidenta Egila Levita uzruna
Rīgas Domes deputātiem

Dāmas un kungi!
Godātie deputāti!
I
Vēsturiski valstu 

galvaspilsētu veidoša-
nos parasti ir ietekmē-
jusi ģeogrāfiska priekš-

rocība. Piemēram, pirms 820 gadiem 
Rīgas pilsēta ir dibināta vietā, kur bija 
izdevīgi veidot ostu. Tas piesaistīja 
amatniekus un tirgotājus, ļāva attīstīt 
tirdzniecības saites ar citiem reģio-
niem. Un drīz vien Rīga kļuva par ap-
kārtējo latviešu un līvu novadu politis-
ko un administratīvo centru.

Iekļaujoties Vācu ordeņa, Romas 
baznīcas un Hanzas savienības veido-
tā pasaules priekšstatu telpā, attīstījās 
gan preču, gan ideju plūsma ar Rietu-
meiropu.

Kā jurists, varu pieminēt arī to, 
ka šo abpusējo plūsmu īpaši veicinā-
ja vācu, uz romiešu tiesībām balstīto, 
tiesību ienākšana Rīgā. Tas radīja sa-
kārtotu tiesisko vidi, kas pamatojās uz 
tiem pašiem principiem kā pārējā Rie-
tumeiropā.

Līdz ar to Rīga un tās apkārtne ātri 
vien kļuva piederīga Vakareiropas po-
litiskajai, kultūras, tiesību un vēstures 
telpai. Citiem vārdiem, atbilstoši attie-
cīgā laikmeta izpratnei un paražām, 
Eiropa ienāca mūsu vēsturē, un mēs 
ienācām Eiropas vēsturē, proti, caur 
Rīgu.

II
Mūsdienās Rīga jau vairāk nekā 

simt gadu ir tieši latviešu nācijas di-
binātās valsts galvaspilsēta. Tas iz-

ceļ Rīgu citu Latvijas pilsētu vidū un 
skaidri nosaka tās īpaši atbildīgo lomu.

Šī valsts galvaspilsētas loma no-
rāda uz Rīgas dzinējspēka nozīmi kā 
ekonomikā, tā izglītībā, zinātnē un 
kultūrā.

Galvaspilsētas loma izceļ arī Rīgas 
atbildību pret valsti kopumā. Tas no-
zīmē, ka Rīgas stratēģiskajai attīstībai 
jānorit saskaņā un kopskatā ar mūsu 
valsts attīstības redzējumu.

III
Sabiedriskajai apspriešanai ir no-

dota jaunā Rīgas attīstības programma 
2021.–2027. gadam. Tā ir uzteicama 
tiešās demokrātijas izpausme, tāpat kā 
šīs domes izveidotā sistēma dialogam 
ar apkaimēm.

Jaunā Rīgas Dome ir paudusi ap-
ņēmību būt atvērta un caurlūkojama 
savā darbībā. Mēs visi pēc šāda vadī-
bas stila bijām noilgojušies.

Jauno Rīgas attīstības programmu 
caurvij doma par Rīgu kā Ziemeļeiro-
pas metropoli. Tā iezīmē Rīgas vadošo 
lomu reģionā un paredz atbilstoši uzla-
bot rīdzinieku dzīves apstākļus.

Tā ir pareiza un pamatota doma. 
Manuprāt, visas deviņas programmā 
minētās prioritātes ir apsveicamas, 
it sevišķi gribētu uzsvērt atbildīgo 
sociālo politiku, ko apstiprina arī 
2021. gada sociālais budžets.

Domājot par pilsētas ilgtspējību, 
stratēģijā izvērsti plānots uzlabot Rī-
gas pilsētvidi. Zemo emisiju zonas, sa-
tiksmes plūsmu pārveide, mobilitātes 
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punkti, gājēju drošība un velosipēdu 
mobilitāte, labiekārtošana – visi šie 
jautājumi ir iekļauti pilsētas plānotāju 
dienaskārtībā.

Tas ir pamatoti arī tāpēc, ka Rī-
gai jādod nozīmīgs ieguldījums mūsu 
valsts kopīgajā zaļā kursa īstenošanā, 
kas prasa būtisku emisiju samazināju-
mu.

IV
Tomēr vienlaikus jāsaka, ka šajā 

skaistajā stratēģiskās attīstības plāna 
īstenošanā ir jāņem vērā tas, ka Rīga 
pēdējās desmitgadēs ir stipri atpaliku-
si no mūsu kaimiņvalstu galvaspilsē-
tām – Tallinas un Viļņas.

Mums ir nepieciešama apsteidzoša 
izaugsme visdažādākajās jomās. Ir ne-
pieciešamas ne vien spožas prioritātes, 
bet arī pragmatisks plāns un atskaites 
punkti, pēc kuriem mēs varēsim vēr-
tēt, kā šīs prioritātes īstenosies.

Piemēram, viskaislīgāk ap-
spriestās reformas ir satiksmes organi-
zācijā, kuras mērķis ir dot priekšroku 
gājējiem, velobraucējiem un sabiedris-
kajam transportam. Tomēr jāatzīmē, 
ka papildu sastrēgumu radīšana vēl 
nenozīmē labu satiksmes organizēša-

nu. Tas ir daudz, daudz kompleksāks 
pasākums.

Domes apņēmībai būtiski mainīt 
ierasto kārtību ir gan skaļi atbalstītā-
ji, gan vēl skaļāki noliedzēji. Jo cilvē-
kiem nepatīk mainīt paradumus. Tieši 
tāpēc ir svarīga komunikācija – rīdzi-
niekiem skaidrot ne tikai pārmaiņu 
mērķus, bet arī pārmaiņu jēgu un to 
būtisko labumu, ko tās dos visai sa-
biedrībai. Tā mēs panāksim, ka cilvēki 
sadarbojas, nevis pretdarbojas.

Man jāsaka, ka komunikācijas 
jautājums ir aktuāls visām valsts va-
ras iestādēm, sākot no Ministru ka-
bineta, ieskaitot Valsts prezidentu un 
Rīgas Domi. Mums ir jārunā labāk ar 
iedzīvotājiem. Domas ir labas, un mēs 
varam par tām diskutēt, bet tās ir attie-
cīgi jāskaidro.

V
Godātie deputāti!
Ja Rīga vēlas atkal būt konku-

rētspējīga Ziemeļeiropas metropole, 
iekarot pienācīgu vietu 21. gadsimta 
pasaulē, es aicinu pārdomāt vairākus 
faktorus.

Jau pieminēju Rīgas dzinējspēka 
lomu Latvijas ekonomikā: Rīgā dzīvo 
33 % valsts iedzīvotāju, bet galvaspil-
sētā top 56 % no Latvijas kopējā iekš-
zemes kopprodukta (IKP).  Ja pieskai-

Ņujorkas Baltijas filmu festivāls atgriežas
Klātienē un tiešsaistes formātā

Ceturtais Ņujorkas 
Baltijas filmu festivals 
(NYBFF) novembrī aici-
nās skatītājus atkal kino 
zāli Scandinavia House, 
NYC, kur piedāvās jau-
nākās filmas no Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas.

Festivāls notiks klātienē no 3. līdz 
7. novembrim un no 5. līdz 14. no-
vembrim filmas būs pieejams tiešsais-
tes platformā tiem visiem ASV, kas 
nevar būt klāt Ņujorkā.

Izrādes programmā būs četras fil-
mas no Latvijas: Spogulī – rež. Laila 
Pakalniņa, Koku opera – rež. Mārtiņš 

Grauds, Kur vedīs ceļš – Matīss Kaža 
un Emīlija.  Latvijas  preses  karalie-
ne  –  rež. Andis Mizišs un Kristīne 
Želve.

Šogad atkal piedalīsies filmu re-
žisori, un būs atklāšanas pieņemšana 
3. novembra vakarā.

NYBFF ir lielākais Baltijas filmu 
festivāls ASV un vienīgais Baltijas fil-
mu festivāls ārpus Eiropas, ko kopā at-
balsta Latvijas, Igaunijas un Lietuvas 
Nacionālie kino centri.

NYBFF arī finansiāli atbalsta 
ALA, PBLA Kultūras Fonds, Lat-
via-100, Latvijas vēstniecība ASV, 
Latvijas patstāvīgā pārstāvniecība 

ANO Ņujorkā un Latvijas uzņēmums 
Printful.

Festivāla dibinātājs un organi-
zētājs ir Daris Dēliņš, sadarbībā ar 
Skandināvu centru, Igaunijas un Lie-
tuvas ģenerālkonsulātiem Ņujorkā.

Vairāk informācija par festivālu var 
atrast mājas lapā: www.balticfilmfesti-
val.com, kur var arī iegādāties biļetes.

Sociālos tīklos festivālam var se-
kot Facebook pie NYBalticFF un In-
stagram pie nybalticff

Gaidīsim jūs 2021 NYBFF!
Daris Dēliņš

www.balticfilmfestival.com
Laikrakstam „Latvietis“
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Prezidenta Egila Levita uzruna
Turpinājums no 1. lpp.

tām Pierīgu, tad runa jau ir par 52 % 
Latvijas iedzīvotāju – tātad vairāk 
nekā puse – un 71 % no Latvijas IKP.

Tas nozīmē: ja mēs gribam attīstīt 
mūsu valsti, mums jāattīsta Rīga un 
Pierīga. Tās kopā ir un būs visas valsts 
attīstības motors.

VI
Tādēļ iecere par Rīgas Metropoles 

areālu ir centrāla – pat izšķiroša – Rī-
 

Turpinājums 12. lpp.

No kreisās: Valsts prezidents Egils Levits un Rīgas domes priekšsēdētājs Mār-
tiņš Staķis apskata iepriekšējo Rīgas mēru portretus.
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Jau gadiem ilgi mūsu 
centrālās organizācijas, 
kā arī latviešu draudzes, 
biedrības un apvienības 
visā pasaulē ir domājušas, 
kā saglabāt trimdas arhī-

vus – svarīgu Latvijas valsts vēstures sa-
stāvdaļu. Tādēļ 2021. gada sākumā PBLA 
sadarbībā ar Kultūras ministriju veica 
aptauju, lai apzinātu, kur un kādi arhīvu 
materiāli par latviešu kopienām ārzemēs 
ir pieejami. Aptaujā piedalījās tautieši no 
visas pasaules un dažādām paaudzēm. Iz-

mantojot aptauju rezultātā iegūtos datus, 
tika izstrādāta digitāla karte https://arhivi.
pbla.lv/, kur ērti skatāma un meklējama 
informācija par latviešu arhīviem pasau-
lē. Aptaujā iegūtie rezultāti arī atklāja, ka 
arhīvu turētājiem ir aktuāli izzināt tādas 
tēmas kā arhīvu materiālu vākšana, ap-
strādāšana un sistematizēšana, digitalizā-
cija, arhīvu materiālu pārvešana.

2021. gada vasarā PBLA organizēja 
trīs informatīvu video ierakstīšanu par 

Toms Oskars Gross 
2021. g. jūnijā absolvēja 
Latvijas Universitātes Ģeo-
grāfijas fakultāti ar baka-
laura grādu Vides zinātnē.

Toms pēc universitā-
tes absolvēšanas strādā 

energoaudita firmā un plāno turpināt 
studijas maģistrantūrā. Studiju ietva-
ros, izmantojot Erasmus+ programmas 
iespējas Eiropas savienības studentiem 
pavadīt laiku apmaiņas programmā citās 
Eiropas savienības valstīs, – Toms arī pa-
vadīja vienu semestri Stokholmas Uni-
versitātē, Zviedrijā. Studiju laikā Toms 
arī strādāja kā zinātniskais asistents Lat-
vijas Valsts mežzinātnes institūtā Silava.

Toms ir dzimis un lielāko daļu bēr-
nības pavadījis Melburnā, Austrālijā, 
bet sākumskolas vecumā arī četrus 
gadus pavadījis skolā Latvijā. Vidus-
skolu absolvējis Austrālijā. Absolvējis 
arī Melburnas Latviešu pamatskolu – 
Daugavas skolu un Melburnas Latviešu 
vidusskolu, kā arī Annas Ziedares Va-
saras vidusskolu. Toms bijis arī Melbur-
nas latviešu skautu vienības dalībnieks.

Daina Grosa
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kāds reiz teica, ka 

meliem ir trīs paveidi: 
„parastie meli, sasodītie 
meli un statistika“ (Lies, 
damned lies and Statis-
tics). Izteiciena oriģi-

nālais autors nav droši zināms. Tas, 
protams, nenozīmē, ka statistika pati 
par sevi ir melu paveids, bet tikai to, 
ka ir iespējams manipulēt ar statistiku, 
lai panāktu sev vēlamu secinājumu. 
Jāsaprot, ka šāda manipulācija izdo-
sies tikai tad, ja publika nav pietieka-
mi attapīga un pietiekami izglītota, lai 
uztvertu manipulācijas mēģinājumu.

Viena no visvairāk pārdotajām 
statistikas grāmatām ir 1954. gadā iz-
nākusī un daudzreiz pārdrukātā Dare-
la Haffa (Darrell Huff) „Kā melot ar 
statistiku“ (How to Lie with Statistics). 
Grāmata ir domāta plašai publikai, 
un tās mērķis nav sniegt pamācību 
melošanā, bet gan, lai lasītājs sapras-
tu daudzās maldināšanas iespējas un 
būtu gatavāks tās atmaskot. Tātad, lai 
nebūtu tik viegli piemānīts.

Pandēmijas laikmetā, diemžēl, 
ir uzradušies daudzi mānītāji un vēl 
vairāk apmānīto. Un sociālie mediji 
nodrošina to, ka ar vienu klikšķi ap-
mānītais var uzreiz pats kļūt par mā-
nītāju. Un tā muļķības tiek radītas un 
ar klikšķu palīdzību viegli aplido visu 
pasauli.

Kā pandēmijas „parastos melus“ 
varēt minēt apgalvojumus, ka vispār 
neeksistē kovida izraisošais vīruss 
SARS-CoV-2, ka nav nekādas pandē-
mijas, ka cilvēki nemirst no kovida, 
ka ar vakcīnu visiem pie reizes iepo-
tēs kaut kādus „čipus“, ka grūtniecei, 
stāvot blakus vakcinētai personai, būs 
spontāns aborts.

Kā „sasodītie meli“ kvalificējas 
apgalvojumi, ka sejas maskas liek uz-
krāties ogļskābai gāzei starp masku un 
degunu, ka tieši kovid vakcīna ir inde, 
vai vismaz „draņķis“, ka ārsti tīšām 
bojā veselību kovid pacientiem.

Un pēdējā laikā visi meli ir vaina-
gojušies ar statistikas ļaunprātīgo lie-
tošanu. Visbiežāk mānīšanās nenotiek 
statistikas augstākajos līmeņos, bet 
gan pašos pamatos. Parastā mānīšanās 
metodoloģija ir ņemt skaitļus ārpus to 
konteksta un uzbūvēt viltus secināju-
mus. Cits paņēmiens ir izmantot datus, 
kuri nenāk no nejaušas izlases, kas 
nozīmē, ka secinājumus nedrīkstētu 
vispārināt. „Pareizi“ atlasot izejas da-
tus, var pat „pierādīt“, ka vakcinētie 
biežāk saslimst ar kovidu nekā nevak-
cinētie.

Nožēlojami ir mēģinājumi iz-
mantot VAERS (Vaccine Adverse 
Event Reporting System) datubāzi, 
lai it kā „pierādītu“ vakcīnu bīstamī-
bu.  VAERS piereģistrē nelabvēlīgus 
notikumus pēc vakcinācijas, nekādi 

Jauns vides zinātnieks
Melburnietis Latvijā

Toms Gross.

FO
TO

 A
rn

is
 G

ro
ss

PBLA aicina uz semināriem
Par darbu ar arhīvu materiāliem latviešu kopienās ārpus Latvijas

neizvērtējot, vai notikumam ir kāda 
saistība ar vakcināciju. Līdz ar to, jeb-
kādi secinājumi prasa salīdzināšanu ar 
nelabvēlīgiem notikumiem nevakcinē-
tiem, ņemot vērā vecuma grupas un 
veselības stāvokli.

Kā salīdzinājumu varētu iedomā-
ties tādu „Gaļēdāju nelabvēlīgo noti-
kumu ziņošanas sistēmu“ (GNNZS), 
kurā piereģistrētu katru nelabvēlīgu 
notikumu pēc gaļas ēšanas. Par katru 
cilvēku, kas ar kaut ko saslimst vai no-
mirst – noskaidrot, vai tas ir ēdis gaļu. 
Ja atbilde pozitīva, tad ievietot datus 
GNNZS. Skaidrs, ka datubāzē būs ār-
kārtīgi daudz ierakstu. Bet lai spriestu 
par gaļas ēšanas ietekmi uz veselību, 
nevar vienkārši izvilkt plikus skaitļus 
no GNNZS.

Un tāpēc ir negodīgi rakstīt: „Otra 
lieta: vai baidoties no tā, ka VAERS 
dati varētu nebūt pietiekami apstip-
rināti, būtu labāk, ja cilvēki vispār 
nebūtu informēti par to, ka ir iespēja-
mas blaknes, mūža invaliditāte un pat 
nāve? Kas ir svarīgāks – skaitļu preci-
zitāte vai cilvēka dzīvība?“

Kā jau kārtīgā maldināšanā – 
skaitļi var būt precīzi, bet to nozīme ir 
pilnīgi cita.

Rodas jautājums, kāpēc cilvē-
ki nodarbojas ar šādu maldināšanu. 
Bieži var saprast, ka paši tic saviem 
maldiem, tāpēc nevar apgalvot, ka tā 
vienmēr ir ļaunprātība. Diemžēl, muļ-
ķība var izrādīties tikpat bīstama kā 
ļaunprātība.

GN
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Es esmu pateicīga un pagodināta 
par Austrālijas Latviešu 58. Kultūras 
dienas kora skaņdarbu pasūtījumu, kas 
saistīts ar Ēriku Ešenvaldu koncertu šī 
gada beigās.

Šis jauns skaņdarbs saucās Nova-
kare, un vārdu autore ir mana vecmā-
miņa Aina Andersone. Šis būs tre-
šais skaņdarbs, ko esmu komponējusi 
ar vecmāmiņas vārdiem, sekojot Ar 
Dieviņu (2015.g.) un Vecmāmiņa Sve-
šumā, ko komponēju 2018.g., sakarā 
ar XXVI Dziesmu svētkiem Latvijā 
(2018.g.) un XVDziesmu Svētkiem 
Kanādā (2019.g.).

Novakare ir specifiski komponēts 
manai māsai – Annai Mačēnai, kā so-
listei ar klavieru un kora pavadījumu. 
Teksts ir tik ļoti skaists, ka vēlos ar 
jums šeit dalīties:

Kāds klusums, kāds miers man sirdī,
Kā svētvakars bērnībā;
Nu sasniegta novakare,
Laiks kavēties atmiņās.

Tur bērnības atmiņas mijas,
Ar jaunības nemieru;
Ar neziņu, kurp tālāk doties,
Kur atrast laimi sev.

Stāv līgava balti tērpta,
Skan dziesmas Dievnamā,
Tiek gredzeni mīti un solījums dots,
Kas saistīja mūs uz mūžu.

Dzīves ceļš ne vienmēr ir gluds,
Ir dienas baltās un nebaltās –
Nu vientulības stundās klusās
Šīs takas var pārstaigāt.

Tad dzīves novakarē
Par visu var pateikties,
Par ceļu nostaigātu,
Par tās skaistumu.

Nu atskatos un tālāk eju
Pa taku nolemto;
Ar pateicību sirdī –
Līdz saulrietam mūžībā.

Paldies Klārai un Ilonai par ielūgu-
mu un iespēju piedalīties šajā sarīkoju-
mā ar jauno pasūtīto kompozīciju. Kā 
festivāla rīkotājas – Klāra un Ilona at-
zīmē, ka mums te Austrālijā ir daudzi 
spēcīgi mākslinieki, un ir lepnums, ka 
mēs baudām to, kas mums ir pieejams 
pat mūsu kopienā.

Ar lielu prieku gaidīšu dzirdēt Ai-
jas Dragūnas jauno kompozīciju Insert 
Name, kas arī ir pasūtīts un veltīts 
AL58. Kultūras dienam. Cerēsim uz 

krāšņu un izdevušos koncertu – visi 
draugi un radi kopā!

Ella Mačēna
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu koru tradīcijas un mūzika Austrālijā
Ērika Ešenvalda kora mūzikas koncerts

Ēriks Ešenvalds ir 
viens no mūsdienu vis-
slavenākajiem latvie-
šu komponistiem, kura 
skaņdarbi ir popularizē-
juši bagātās latviešu kora 
mūzikas tradīcijas pār 

visu pasauli. Gandrīz katram koristam 
pasaulē ir bijis tā laime dziedāt viņa 
komponēto mūziku. KD valdei viens no 
galvenajiem mērķiem ir ne tikai svinēt 
latviešu kultūru starp latviešiem, bet arī 
ar plašāko Austrālijas publiku, un tātad 
gribējām arī svinēt Ešenvalda mūziku 
un ielūgt Austrālijas korus izpildīt viņa 
skaņdarbus, ar to plašāk popularizēt ne 
tikai Ešenvalda mūziku Austrālijas au-
ditorijai, bet arī latviešu kora tradīcijas.

Koncertā piedalīsies latviešu, Aus-
trālijas latviešu un austrāliešu kori. 
Pirms pandēmijas sieviešu koris Balta 
un jauniešu koris Balsis būtu arī biju-
ši pie mums, bet viņi uzstāsies tagad 
virtuālā veidā. Kad no sākuma plāno-
jam koncertu, mēs ļoti gribējām, lai 

kori no abām valstīm varētu 
pavadīt vairāk laiku kopā sa-
mēģināt un viens no otra ko 
jaunu iemācīties. Mēs esam 
ļoti priecīgi, ka VOX un River 
City Voices ir piekrituši pie-
dalīties koncertā, abi kori ir 
ļoti augstā līmenī un nevaram 
sagaidīt dzirdēt, kā viņi izpil-
da Ešenvalda repertuāru! Un 
ceru, ka vēl daži arī piebied-
rosies! Mūsu paši Austrālijas 
koristi arī piedalīsies, izpildot 
līdz ar citiem koriem divas no Ešenval-
da visatpazīstamākajām dziesmām: 
Dvēseles dziesma un Krustiem zvaig-
znes debesīs.

Ešenvalds pats ir pielicis roku pie 
koncerta rīkošanas, no sākuma iesa-
kot programmu koncertam. Mēs esam 
mēģinājuši pie tās pieturēties, bet, pro-
tams, pandēmiju dēļ koncerta prog-
ramma ir daudzkārt mainījusies.

Bet ne tikai Ešenvalda dziesmas 
skanēs koncerta laikā.

Austrālijas Latviešu Kultūras die-
nu Rīcības komiteja ir pasūtījusi divus 
jaunus skaņdarbus, kuri pirmo reiz 
atskanēs koncerta laikā. Mēs negribē-
jām svinēt tikai Ešenvalda mūziku, bet 
arī atbalstīt un atzīmēt mūsu pašu ta-
lantīgos komponistus – Ellu Mačēnu 
un Aiju Dragūnu, lai Austrālijas kori 
arī vairāk iepazītos ar viņu mūziku.

Uz redzīti koncertā!
Klāra Brūvere

Laikrakstam „Latvietis“

Ēriks Ešenvalds.

„Novakare“
Ellas Mačēnas jaunais skaņdarbs

Ella Mačēna.
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Mēs jau zinām, cik spējīgas ir latviešu sievietes! Šogad Valsts svētkos 
Rīgā būs jauna izstāde veltīta šīm sievietēm, kas nes gaismu pasaulē. 
Būs iespējams daļu no šīs izstādes baudīt arī KD.
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orķestra uzvedumiem Qu-
een Orchestrated un David 
Bowie Orchestrated, kas tiek 
atskaņoti vairākās Austrālijas 
pilsētās. Viņas kora darbi ir 
iekļauti Austrālijā pazīstamu 
koru repertuārā: Vox Philhar-
monia choirs, Sydney Conser-
vatorium Chamber choir, Tri-
nity Grammar School Junior 
choir, Coro Innominata, Syd-
ney Childrens choirs (Gon-
dwana). Pašreiz Aija raksta 
kameroperu bērniem sadarbī-
bā ar Musgrove Opera.

Puķes un Zvaigznes
„...Kad sapņi beidzas,
Zvaigznēs jāskatās...“

Aija Dragūna – mūzika.
Aspazija – dzeja

 Man bija liels prieks un gods sa-
ņemt piedāvājumu rakstīt kora darbu 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienām. 
Latviešu kora kultūra mani ir ļoti ie-
spaidojusi, un, kā komponistei, kora 
mūzika man ir īpaši tuvu pie sirds. 
Balss ir ļoti emocionāls instruments, 
kas tik brīnišķīgā veidā var izdziedāt 
muzikālo stāstu. Meklējot tēmu šim 
skaņdarbam, es griezos pie Aspazi-
jas dzejas. Man īpaši patika dzejolis
Puķes un Zvaigznes ar tā krāsaino un 

smalko valodu, ko tik skaisti var iz-
teikt dziedot.

Šo skaņdarbu ir ietekmējuši arī 
man tuvo komponistu Ērika Ešenval-
da emocionāli spilgtā skaņu pasaule 
un Arvo Perta neparastā muzikālā 
valoda. Kad es komponēju kora dar-
bus, darba procesā es bieži dziedu un 
diriģēju līdz, kas man palīdz sajust, kā 
skaņdarbs skanēs iedomātā gala rezul-
tātā. Rakstīju šo darbu ar lielu prieku 
un arī atbildību un ceru, ka tas iedves-
mos arī austrāliešu un latviešu dziedā-
tājus, kas to atskaņos.

Aija Dragūna
Laikrakstam „Latvietis“

Aija Dragūna
Viņas skaņdarbu atskaņos Kultūras dienās

Sidnejiete Aija Dragūna ir kom-
poniste, aranžētāja un diriģente. Viņai 
īpaši tuva ir vokālā mūzika. Aija vēlas 
emocionāli uzrunāt klausītājus ar savu 
daiļradi, ko lielā mērā ietekmē viņas 
latviskā izcelsme un Baltijas tautu mū-
zika.

Dzimusi 1999. gadā Sidnejā, Aija 
ir studējusi klavierspēli un saksofonu, 
dziedājusi vairākos latviešu koros un 
ansambļos. 2020. gadā ieguvusi Mū-
zikas Bakalaura grādu kompozīcijā 
Sidnejas Konservatorijā, studējot pie 
komponistiem Paul Stanhope un Da-
niel Rojas. Pašreiz viņa turpina maģis-
tra studijas kompozīcijā.

Studiju laikā Aija iemīlēja kora 
mūziku, dziedot konservatorijas ka-
merkorī un dibinot studentu kompo-
nistu kori Ad Lib. Šajā laikā viņa iesā-
ka arī orķestra diriģēšanas studijas pie 
George Ellis, vēlāk pie John Lynch un 
Elizabeth Scott. Aija piedalās orķestra
Apex diriģentu programmā.

Paralēli studi jām diriģējusi arī 
skolēnu orķestrus un korus, kā arī Sid-
nejas latviešu kori. Vairākus gadus ir 
vadījusi mūzikas programmu Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolā Dzinta-
ros, kur izskanējuši viņas pirmie darbi 
korim.

Aija ir sadarbojusies ar George El-
lis orķestri un veidojusi aranžējumus 

MLNK GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE

Melburnas Latviešu nama kooperatīva gadskārtējā pilnsapulce notiks
svētdien,  2021. gada 6. novembrī, plkst. 12.00

attālināti Zoom platformā.

MLNK biedri ir aicināti reģistrēties līdz 1. novembrim, nosūtot e-pastu:
ericc@larkadvisory.com.au

Dienas kārtībā:
1. 2020. gada pilnsapulces protokola pieņemš ana;
2. Kooperatīva darbība un revidentu ziņojumu pieņemšana;
3. Finansiālie pārskati;
4. Direktoru vēlēšana;
5. Revidentu vēlēšana;
6. Dažādi jautājumi.

MLNK  Direktori.
2021. gada 4. oktobrī

Melburnas Latviešu Nams
Melbourne Latvian House

Aija Dragūna.
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darbu ar arhīvu materiāliem, kā arī šo ie-
rakstu tulkojumu titros angļu valodā. Šī 
gada oktobrī aicinām ikvienu interesen-
tu pievienoties tiešsaistes semināriem, 
kuros skatīsimies šos videoierakstus un 
diskutēsim ar attiecīgās jomas eksper-
tiem un uzdosim viņiem jautājumus.

Semināru norises laiki un tēmas:
7. oktobrī plkst. 14.00 – „Mate-

riālu vākšana un sistematizēšana“ ar 
Latvijas Nacionālā arhīva ekspertēm 
Inesi Kalniņu un Agniju Lesničenoku;

18. oktobrī plkst. 14.00 – „Retie 
materiāli un digitalizācija“ ar Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas ekspertiem 
Mārtiņu Mintauru un Artūru Žoglu;

25. oktobrī plkst. 14.00 – „Ceļš uz 
Latviju“ ar muzeja un pētniecības cen-
tra Latvieši pasaulē ekspertēm Gunu 
Dancīti un Mariannu Auliciemu.

Visi semināri norisināsies tiešsaistē 
Zoom platformā, kā arī tiks translēti so-
ciālajā tīklā Facebook. Semināru ierak-
sti vēlāk būs pieejami projekta mājaslapā 
https://arhivi.pbla.lv/par-projektu/. Ap-
tauju dalībniekiem Zoom pieejas infor-
mācija tiks nosūtīta, un atkārtota pieteik-
šanās nav nepieciešama, savukārt citi 
interesenti pieejas saņemšanai aicināti 
rakstīt uz e-pastu: lora.egle@pbla.lv.

PBLA

PBLA aicina uz semināriem
Turpinājums no 3. lpp.
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Par igauņiem, viņu 
it kā lēno dabu, stāstām 
anekdotes. Piemēram, 
Igaunijā uz ātrās palī-
dzības auto esot rakstīts 
Laiks dziedē visas brū-
ces... Vēl trakāk – sani-

tārajā transportā reizē ar dakteri iekāp-
jot arī mācītājs un zārcinieka palīgs... 
Kaimiņtauta uz mums skatās caur zi-
nātniskāku prizmu – latviešiem gēnos 
esot lielāks procents iespējamības pie-
dzimt ar... sešiem kāju pirkstiem. Savu 
paziņu lokā gan nevienu tādu neesmu 
redzējusi, bet par vienu gēnu gan esmu 
droša – ceļotāju gēns mums, latvie-
šiem, daudz biezākā koncentrācijā 
nekā igauņiem. Vēl neesmu bijusi tāda 
pasaules vietā, kur nenāktos ieskriet ar 
pieri pierē latvietim vai veselai grupai.

Augusta lietus perioda laikā Lat-
vijas Lauksaimniecības Universitātes 
Mūžizglītības centra kuģīša burās at-
kal pūš zaļais vējš un iegriežas tieši 
Sāremā virzienā. Uz salas nebūt ne-
esam vienīgais lielais buss, kura numu-
ra zīme sākas ar LV. Nezinu citu tau-
tiešu viesošanās motivāciju, bet mūsu 
kompānijas moto ir Lauksaimniecības 
ietekme uz vidi. Austrumnieki apgalvo: 
Pirms dodies ceļojumā, sameklē ceļa 
biedru! Man šajā ziņa allaž veicies, arī 
šoreiz, bet pie grupas sastāva sīkāk ne-
pakavēšos, tas būtu pārāk garš stāsts. 

Sāremā sala katram asociējas ar ko 
citu: kadiķiem, Kāli krāteri, vējdzirna-
vām, bākām, baznīcām un nocietinā-
jumu mūriem. Gardām zivīm un mai-
zi. Mūsu lieliskais gids un tulks Jānis 
Prangels (igauņu balvas Robežkultūru 
starpnieks īpašnieks) nemitīgi atgādi-
na arī par karu rētām, kuras iepriekšē-
jais gadusimts iekapsulējis cietokšņos, 
prettanku piramīdās un vēsturiskos 
mītos. Tos Jānis gatavs atstāstīt arī 
nakts melnumā, kad ekskursantu sie-
višķās populācijas daļas vairums pēc 
vakariņām alkst vien atkrist viesnīcas 

Spa hotel Rüütli Kuresāre baltajos pa-
lagos. Un visas tās kaujas pirmkārt 
Irbes šauruma – vārtu uz Rīgu – dēļ.

Vēl brokastīs gar acīm virmo va-
kardien redzētais – ārstniecības un 
garšaugu dobes, zāļu tējas vagās un 
savvaļā. Un stāstītājas – sievietes, ku-
ras ar šo dzīves pasmago piepildījumu 
lieliski prot tikt galā vienatnē. Dažai 
dzīvesbiedrs peļņā ārzemēs, daža šim 
faktam pat nevelta komentāru. Un 
priecājas, ka dzīves vieta neticamā 
kārtā pārtapusi par darba vietu, uz 
kuru ar interesi dodas tūristi, tādējādi 
radot iespēju saražoto arī pārdot.

Tējas, uzlējumi, sīrupi, marme-
lādes, ievārījumi, pastilas, zef īri un 
kaltējumi – tā ir arī Latvijā pašnodar-
bināto mājražotāju un zemnieku saim-
niecību garšīgākā produkcija. Diemžēl 
tikai mazs mazumiņš no šādiem kāru-
miem var nonākt lielveikalu augstajos 
plauktos.

Zeltīte Kaviere, kura šajā braucie-
nā ir nopietna lektora lomā, nenogurusi 
aicina – izdomājiet kaut ko savu, tādu, 
kā citiem vēl nav! Un tieši Sāremā šo ci-
tādo var labi pamanīt. Jā, ko gan var ie-
raudzīt plānajā zemes klājumā virs do-
lomīta pamatnes?! Bingo uzreiz saņem 

tas, kam prātā pirmais ienāca kadiķis – 
šis lieliskais augs dažviet pa gabalu iz-
mērā un formā izskatās pat pēc ābeles. 
Kam pūrā paaudžu gudrības bagāža, 
tas mūžzaļā krūmāja biomasu prot iz-
mantot gandrīz simtprocentīgi, turklāt 
nekādi neskādējot dabai. Zaļie dzinu-

Saremaa
Uz salām laiks rit lēnāk, toties nostāsti savērpjas krāsaināki...
Ieskatam. Sāremā (arīdzan Sāmsala) ir lielākā Igaunijas sala. Ap to pulcējas ap 600 mazāku salu. Sāremā garumā – 
97 km, platumā – 47 km. Krasta līnija – 854 km. Lielpilsētā Kuresārē mīt ap 13 000 iedzīvotāju, salā – 32.000. Uz salu 
var nokļūt ar prāmi no Virtsu ostas vai Hijumā.

Kāli krātera meteorīta dzelzs atlūzas igauņi esot čakli pārkaluši saimniecības 
priekšmetos.
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Kadiķu novārījums (bez cukura) agrāk 
ticis vien lopiem, tagad sīrupu garšas 
un smaržas kalpo gardēžiem.
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Akmeņu krāvumus vēji un viļņi nolīdzina, bet tūristi cītīgi 
atjauno.
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Padomjlaikos piena plāns bija jāpilda arī saleniekiem. Ta-
gad piena kannas un „piena steķis“ vien interesanta reklā-
mas izvietošanas vieta.
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9. septembra pēc-
pusdienā Kalnciema 
kvartālā, Rīgā notika vi-
siem labi pazīstamās, ta-
lantīgās un harizmātis-
kās akordeonistes Initas 
Āboliņas jaunā albuma 

Noktirnes prezentācija.
Jāpiemin, ka Inita kopā ar grupu 

Lauku Muzikanti viesojās Austrālijā 
2010/2011. gada nogalē. Paralēli dar-
bam Latvijas Nacionālajā Operā, Inita 
nenogurstoši muzicē ansambļos, sadar-
bojas ar citiem mūziķiem un uzstājas 
ar solo repertuāru dažādos pasākumos 
un koncertos gan Latvijā, gan ārzemēs.

Par cik ceļot uz Latviju šajā brīdī 
nav iespējams, ar nepacietību gaidīju 
iespēju šo albumu noklausīties lejuplā-
des platformā, kā arī gaidīšu saņemt pa 
pastu. Šajā skaņdarbu kolekcijā dzirdē-
siet populāras latviešu dziesmu melodi-
jas aranžētas akordeonam, instrumen-
tālam pavadījumam un arī vokāliem.

Noktirnes tiešā nozīme ir „svītas 
veida instrumentāls skaņdarbs, kas 
ir paredzēts atskaņošanai vakarā vai 
naktī zem klajas debess.“

Man, klausoties šo albumu, likās, 
ka to var izbaudīt jebkurā dienas laikā, 
jebkurā gadalaikā un pat tādos ekstrē-
mos laika apstākļos kā Austrālijas kar-

stajās vasarās, lietus periodos un pat 
vētras laikā. Tas ir tāpēc, ka Initas spē-
le jūs aizvedīs noskaņu un krāsu pilnā 
muzikālā baudījumā. Albumā dzirdē-
siet šīs populārās melodijas: Noktir-
ne (A. Kublinskis), Vasara nebeigsies 
nekad (R. Pauls), Lilioma dziesma (Im. 
Kalniņš), Tava atnākšana (B. Rez-
ņiks), Zemeslodes (J. Šipkēvics, 
R. Sējāns), Dāvāja Māriņa (R. Pauls), 
Septītās debesis (Z. Liepiņš), Ķir-
šu lietus (Z. Liepiņš), Tālu aizgā-
ja (A. Grauba), No rīta (A. Hermanis), 
Spārni un vējš (M. Freimanis) un An-
dante (R. Pauls).

Par māksliniecisko un radošo sa-
darbību ar albuma muzikālo produ-
centu Kristapu Krievkalnu, Inita pati 
saka: „Mēs daudz eksperimentējām, 
meklējām un atradām, un ar katru 
nākamo ierakstu sesiju pacēlām savu 
latiņu augstāk. Ja man šis albums būtu 
jāraksta vēlreiz, mana izvēle nemainī-
gi būtu, darīt to kopā ar Kristapu.”

Noktirnes ietver mūzikas stilu da-
žādību, kuru rezultātā katrs albuma 
skaņdarbs ir kā individuāls stāsts ar 
savu noskaņu un muzikālu tēlu. Kā 
piemēru var minēt dažus skaņdarbus – 
Noktirne aranžēta kā tango, ar sinkopā-
cijām izskanot dziļam un siltam akor-
deona tembram; Lilioma dziesma ir kā 
gaisīga un bezrūpīga franču musette 
(valša ritmos un ornamentētās melodi-
jās); Tālu aizgāja aranžēta latino stilā, 
kur melodijai un pavadījumam cauri 
virmo Latīņamerikas ritmi un enerģija.

To sakot, šie minētie un pārējie 
skaņdarbi lieliski sader kopā, esot 
vienā albumā. Lai arī stili būtu dažā-
di, albumu caurvij Initas pašas indi-
viduālais akordeona spēles stils, sevī 
ietverot ne tikai tehnisku virtuozitāti, 
bet arī siltumu, delikātumu un ieskatu 
Initas dvēselē.

Man vienmēr ir licies, ka līdz ko 
dziesma, kurai ir vārdi, tiek aranžēta 
kā instrumentāls skaņdarbs, ir risks 
pazaudēt dziesmas stāstu vai dvēselis-
kumu, bet Inita liriski un izteiksmīgi 
izdzied katru melodiju uz akordeona 
taustiņiem, perfekti atainojot katras 
dziesmas izjūtu. Šis ir atspoguļots 

dziesmā Zemeslode, kur melodija iz-
skan gaisīgi un viegli. Pateicoties Ini-
tas izsmalcinātajai rubato spēlei, liris-
kā un pārdomu pilnā skatuves mūzikas 
klasikas pērle Kiršu lietus melodija iz-
skan patiesi melanholiski un liriski. To 
klausoties, varēsiet aizkavēties savās 
atmiņās vai domās par to, kas ir bijis 
vai nekad nebijis jūsu dzīvē. Pārstei-
dzošs un savdabīgs likās enerģiskais 
aranžējums dziesmai Septītās debe-
sis, kurā bija jūtamas dixieland džeza 
noskaņas. Spārni un vējš aizved klau-
sītāju unikālā instrumentālo tembru 
pasaulē, jo šajā aranžējumā dzirdēsiet 
saspēli starp akordeonu un fagotu, ko 
parasti dzird klasiskās mūzikas skaņ-
darbos. Noslēguma skaņdarbs Andan-
te, kas oriģināli ir 1962. gadā radīta 
Raimonda Paula instrumentāla kompo-
zīcija, izskan tēlaini un grandiozi, savā 
ziņā gandrīz improvizatoriski, liriski 
noslēdzot albuma muzikālo ceļojumu. 
Personīgi man šis skaņdarbs likās kā 
pārdomu pilns epilogs šim albumam.

Noktirnes ir izdots MicRec (produ-
cents Guntars Račs). Ja esiet Latvijā, 
albumu varat iegādāties grāmatnīcās 
un mūzikas veikalos. Ārpus Latvijas 
to varat iegādājaties MicRec mājas 
lapā https://www.micrec.lv/lv/ieraksts/
inita-abolina-noktirnes-cd, vai klau-
sieties arī visās mūzikas straumēšanas 
un lejupielādes platformās visā pasau-
lē: https://orcd.co/noktirnes 

Ance Deksne
Laikrakstam „Latvietis“

„Noktirnes“
Noskaņu pilnais Initas Āboliņas jaunais albums

Albuma „Noktirnes“ vāks.
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miņi, kuru raža nav vācama vienīgi 
stiprākos mīnusa grādos, milzu katlā 
sautējas 4 diennaktis, tad pārdzimst 
sīrupā ar dažnedažādām piedevām. 
Glītos traukos sapildīti, vitamīniem un 
garšām bagātie galaprodukti ieguvuši 
arī gana solīdu cenu, bet kurš gan ce-
ļotājs atturēsies šādu ēdamo suvenīru 
iegādāt? Skopums nodzen arī maģiski 
smaržojošie kadiķu koku virtuves rīki: 
karotes, sviesta nazīši, mentes, trauku 

un glāžu paliktņi, maizes dēļi un dēlīši. 
Pat par burbuļojošu katliņu padomāts, 
lai vāciņš nelēkā, to pietur no kadiķko-
ka izgriezts amizants zvēriņš.

Tējas, tējas, tējas... Bet, grupās un 
plačos gaumīgi izkārtoti, pat garšau-
gi un to radinieki var kļūt par lielisku 
fonu... kāzu, kristību, dzimumdienu un 
ballīšu fotosesijai. Arī sāmsalieši do-
das peļņā uz ārvalstīm, tai pašā laikā 
vācu pāris pārceļas uz dzīvi akmeņai-
najā mežu salā un mums nodemonstrē, 
kādas brīnumainas sinepes var savārīt 
zem pavisam necila jumtiņa.

Tulks Jānis apgalvo, ka uz salām 
laiks tekot palēnināti. Un, jo mazāka 
sala, jo tecējums lēnāks. Toties baumām 
un leģendām tāds ritējums tieši pa prā-
tam. Tas, ka Arnolds Rītels – Igaunijas 
prezidents (2001-2006) – dzimis Sāremā 
ir neapstrīdams fakts. Bet salenieši iz-
kopuši arī leģendu par to, ka Sāremā 
gēni meklējami arī kādas skaistas un 
leģendāras princeses Diānas asinīs, par 
to tapusi pat grāmata. Jeb kā teiktu Jau-
nsudrabiņš: ...varbūt uz to pusi arī bija...

Anita Mellupe,
speciāli laikrakstam „Latvietis“

Saremaa
Turpinājums no 6. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 13. oktobrī

Katru vasaru daudz-
viet Latvijā notiek īsāki 
vai garāki plenēri, tos 
apmeklē mākslinieki, 
kuri mīl gleznot dabā.

Plenēra glezniecība 
Eiropā pazīstama kopš 
19. gs. vidus, kad to at-

tīstīja impresionisti. Droši vien ir dzir-
dēti stāsti par to, ka Vilhelms Purvītis 
Mākslas akadēmijā katram studentam 
vasarā licis uzgleznot krietnu skaitu 
skiču. Šīs prasības studentiem tur-
pinājās līdz pat 20. gs. beigām, taču 
mūsdienu mākslas augstskolās reālis-
tiskais īstenības attēlojums vairs nav 
tik izplatīts. Tomēr joprojām Latvijā 
gleznošana brīvā dabā ir ļoti svarīga 
kā tradīciju turpinātāja. To piekopj arī-
dzan Jelgavas Mākslinieku biedrība.

Jūlijā Jelgavas Mākslinieku biedrī-
bu uzaicināja pie sevis Jelgavas jaunā-
kā māsa Jaunjelgava, kas šogad atzī-
mēja nozīmīgu jubileju pilsētas dzīvē.

Šo apdzīvoto vietu senās dienās 
dēvējuši dažādi – 13. gs. tās vārds bija 
Sērene, 16. gs. – Jaunpilsēta (Neusta-
dt). Kad šī vieta kļuva arvien nozīmī-
gāka kā Daugavas tirdzniecības ceļa 
punkts, latvieši to sauca par Jelgaviņu, 
Lubujelgavu un pat Jauno Rīgu. Savu-
laik šeit beidzās krāčainā Daugava, te 
pārkrāva preces pajūgos, lai Krievze-
mes labību vai linus nogādātu uz Rīgu. 
Kurzemes un Zemgales hercogistes 
hercoga Fridriha laikā pilsēta piedzī-
voja uzplaukumu, un hercoga atraitne 
Elizabete Magdalēna pēc vīra nāves 
1646. gadā tai piešķīra vīra vārdu, un 
nu pilsētiņa saucās Fridrihštate (Frid-
richstadt). Tirdzniecība acīmredzami 
pievilka ebrejus, kuri 1881. gadā pat 
bija 71% no visiem pilsētniekiem. Jop-
rojām lielu platību vietējā kapsētā aiz-
ņem senie ebreju kapi, tur 1941. gadā 
tika arī nošauti ap 500 vietējo ebreju.

Uz Jaunjelgavu devās 12 māksli-
nieku. Šī nedēļa šajā vasarā bija pati 
karstākā, tādēļ bija jāpielāgojas visai 
ekstrēmajiem apstākļiem, lai strādātu. 
Daži gleznotāji modās agri, lai izman-

totu rīta stundu 
vēsumu, vai iz-
mantoja vasaras 
garos apgaismotos 
vakarus. Katrs au-
tors meklēja sev 
tuvus motīvus vai 
sižetus, atrodot tī-
kamus pilsētiņas 
gleznieciskākos 
nostūrus. Visus 
pievilināja Dauga-
va, kur atrada gan 
veldzi, gan sirdij 
tīkamus skatus.

Svētku kul-
minācijas dienā – 
17. jūlijā, kad 
parkā bija pare-
dzēta svinību atklāšana, koncerti un 
kad mums bija jārāda pilsētniekiem, 
ko mākslinieki īpašu ieraudzījuši un 
uzgleznojuši, piepeši negaidīti rībēja 
pērkoņi, spoži zibsnīja zibens šautras, 
sākās negants negaiss ar koku laušanu, 
spēcīgām lietus gāzēm, krusas kapā-
šanu, ūdens pārpludinātām ielām un 
pat elektrības pārrāvumu. Likās jau, 
ka svētki beigsies nesākušies, taču pēc 
divarpus stundām debesis noskaidro-
jās un pat saule aplaimoja jaunjelgav-
niekus. Izstādi brīvā dabā vairs neva-
rējām iekārtot, nelielas telpas atradām, 
taču visus darbus nevarējām izlikt.

Kad pēc laika – 14. septembrī 
Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā 
Jelgavā sarīkojām atskaiti par šīs vasa-
ras plenēru Jaunjelgavā, arī te visu ne-
varējām parādīt – daļu nopirka Jaun-
jelgavā, arī telpas ierobežoja darbu 
skaitu – no katra mākslinieka varējām 
eksponēt 2-3 gleznas. Tomēr izstāde 
iznāca spēcīga – katrs autors ir tonālās 
glezniecības tradīciju turpinātājs.

Ligita Caune, Ludmila Kolo-
menska, Agnese Krastenberga un 
Aļona Prokofjeva iemūžināja pilsē-
tiņas galveno ielu ar tai raksturīgiem 
namiem. Dzintars Adienis un Arnis 
Ozols līdz ar citiem gleznoja Dauga-
vas līkumus un pretējā krastā redzamo 

daudzkrāsaino Klidziņu, kuru savu-
laik aprakstīja Andrejs Upītis Zaļajā 
zemē. Kate Seržāne un Alberts Mi-
ķelsons meklēja īpašākus namus un 
vietas Jaunjelgavas nomaļākās vietās. 
Tekstilmāksliniece Vita Makra atra-
da bijušo mācītāja māju. Inese Mīl-
berga kā akvarelī, tā graf īta zīmēju-
mā atklāja seno ēku skaistumu, kurās 
atainojas bijusī pilsētiņas vēsture.

Pavisam jaunu skatījumu uzrādīja 
Zane Neimane, kura daudz uzmanī-
bas veltīja tā saucamajai industriālajai 
ainavai. Tā mūsu mākslā ir visai reta 
parādība, taču jaunā gleznotāja krā-
sās un formās atklāja granulu fabrikas 
ārējo formu neatkārtojamo pievilcību. 
Blakus šai rūpnieciskajai ainavai viņa 
malās pievienojusi vertikālas slejas, 
kurās sakārtoja Jaunjelgavas nomales 
ēku savdabīgo skaistumu, tādējādi at-
klājot šī nelielās pilsētas seju no gluži 
cita rakursa.

Tāpēc jau plenēri notiek, lai atklā-
tu kaut ko jaunu, neparastu, nebijušu, 
piemirstu.

Jelgavas Mākslinieku biedrība kat-
ru gadu cenšas izbraukt plenērā mazāk 
zināmās vietās un parāda, ka ikviena 
vieta ir mākslas cienīga.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Lubu Jelgavas jeb Fridrihštates plenērs

Zane Neimane. Triptihs. „Jaunjelgavas skices“.
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Dzintars Adienis. „Pārbrauktuve“.
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Ligita Caune. „Vasaras rīts Jaunjelgavā“.
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„... gadi sāk ripot 
arvien straujāk,“ skum-
jā rezignācijā savā 80 
gadu jubilejas izstādes 
katalogā raksta Jelgavas 
gleznotājs Uldis Zuters. 
Paātrināto laika skreju 
laikam izjūt ikviens, to-

starp es, kurš piepeši konstatē, ka mani 
labākie draugi un līdzbiedri nez kāpēc 
sasnieguši iespaidīgi solīdu vecumu. 
Kur šie skrien? Mani gan, sak, laika 
dzīšanās uz priekšu neskar! Vismaz 
tā man liekas, ja neieskatos spogulī un 
nesalīdzinu savu un citu gadu skaitli. 
Jubilārs tālāk turpina: „Brīžiem pārņem 
it kā motivācijas trūkums, mazvērtības 
sajūta,“ līdz nonāk pie lietderīga secinā-
juma: „Bet tagad kaut ko radikāli mai-
nīt ir jau par vēlu – jāturpina, kā protu.“

Tā nospriezdams, Uldis Zuters glez-
no kā radis. Dažādās Latvijas vietās top 
viņam raksturīgās zili pelēcīgi zaļās ai-
navas, kurās valda vīrišķīgs miers, har-
monija un dziļš dabas skaistuma aplieci-
nājums. Viņš nemeklē tautā iecienītas un 
izslavētas vietas, kuras iemūžināt krāsās. 
Var pat šķist, ka mākslinieks jebkur, pat 
ārēji neglītā vietā, atrod ievērības cienī-
gu motīvu. Ārēji neizskatīgs krūmājs un 
vientuļš pusnokaltis koks piesaista tāpat 
kā pussagruvis siena vai malkas šķūnelis 
un seklas upes rāmais plūdums. Ainavā 
ir viss: skaistais un mūžu nodzīvojošais, 
tikko zaļot sākušais un lēnām kalstošais. 
Blakus intīmam dabas nostūrim piepeši 
pārsteidz plašs jūras krasta horizontāls 
izvērsums vai panorāmisks Zemgales 
vai Vidzemes skats. Lai ko arī Uldis Zu-
ters glezno, ikviens motīvs kļūst spēcīgs, 
nozīmīgs, monumentāli iedarbīgs.

Mākslinieks ir plenēra glezniecības 
entuziasts – tas viss, kas skatāms izstā-
dēs, ir iesākts vai vismaz iecerēts, do-
doties ar molbertu, krāsu kasti un otām 
kādā no plenēriem, ko ik gadus rīko dau-
dzās Latvijas malās. Dažu vasaru Uldis 
Zuters piedalās trīs vai četros plenēros. 
Tieši te rodas ainavas, kas tiek rādītas 
izstādēs un iegūst lielākus vai mazākus 
apbalvojumus. Citos gadalaikos – ziemā, 
pavasarī vai vēlā rudenī – motīvi tiek gūti 

blakus dzīvesvietai 
Jelgavā – Langer-
valdes parkā. Tiesa 
gan, tur var iziet 
ārā tikai brīvdienās 
pēc darba nedēļas 
Ģederta Eliasa Jel-
gavas vēstures un 
mākslas muzejā, 
kur joprojām top 
plakāti, ielūgumi 
un izdevumu māks-
linieciskais nofor-
mējums.

Šeit parasti tiek 
atzīmētas nozīmī-
gās jubilejas, arī 
šoreiz, kad izstāde 
ir īpaša. Tā tiek nosaukta Un atkal mana 
ainava, un pieaicināti klāt nozīmīgi cil-
vēki – pirmā sieva keramiķe Sarmīte 
Zutere, meita vitrāžiste Asnate Marts 
Zutere, dēls gleznotājs Kalvis Zuters 
un mazdēls multimediālais mākslinieks 
Daniels Goldšmits.

Viņš, mazdēls, video formātā atdzī-
vinājis vienu no vectēva Aizkalnē ta-
pušām ainavām, liekot koku skupsnās 
iešalkt vējam, saviļņoties puķu pilnajai 
pļavai, cerot, ka skatītājs sajutīs arī šīs 
Latgales ainavas smaržas. Vērotājs ar 
acīm lēnām slīd līdzi ekrāna kustībai 
un priecājas par Jasmuižas tālēm, dzi-
ļumu un saules siltumu.

Meita Asnate Marts Zutere eks-
ponējusi pēdējo gadu vitrāžas. Tās ap-
liecina, ka viņai stikla mākslas kom-
pozīcijās būtiska ir krāsa un ka viņa 
labprāt arī glezno.

Dēls Kalvis Zuters ir vairāk pazīs-
tams Rietumeiropā nekā Latvijā. Viņa 
gleznās parādās kāda pasaules daļa, kas 
vienlaikus ir reāla un izdomāta. Tajā dzī-
vo cilvēki, tādi paši kā mēs, taču pēc lai-
ka apjaušam, ka gleznotājs grib pateikt, 
ka mūsu būšanai uz planētas Zeme, 
viņaprāt, ir kāda vizuāla metafora. Tās 
dzelmēs skatoties, jāienirst tik dziļi, cik 
mēs katrs spējam. Kinorežisors Dāvis 
Sīmanis vēsta, ka viņa draugs Kalvis 
Zuters „apslēptām Dieva acīm raugās uz 
šo istabas stūri, uz šo mazo skatuvi – it 

kā klaustrofobisko vidi, un ievieto tajā šīs 
dzīves detaļas, intelektuālas metaforas.“

Savukārt Sarmīte Zutere, abu Ulda 
Zutera bērnu māte un Daniela, trešās 
meitas Gundegas dēla, vecmāmiņa, ir 
keramiķe, kura strādājusi gan kā peda-
gogs, gan kā māksliniece 28 gadus ra-
žošanas apvienībā Latvijas keramika. 
Blakus asprātīgām dekoratīvām kom-
pozīcijām, kāds ir Sausais akvārijs vai 

Māra Branča skatījums
Kā apturēt laiku

Uldis Zuters. „Garozas iela“. 2021.
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Kalvis Zuters. „Astrologs un astro-
noms“. 2018.
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Asnate Marts Zutere. „Katram savi spārni“. 2016.
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Sarmīte Zutere. Dekoratīva kompozīcija.
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XIV Starptautiskie 
latviešu jauno mūziķu 
meistarkursi Mūzikas 
interpretācija mūsdie-
nās ir gaiši un skanīgi 
izskanējuši! Meistarkur-
si norisinājās no 14. jū-
lija līdz 21. jūlijam 

digitālajā vidē. Dalībai kursos bija pie-
teikušies Latvijas un ārvalstu mūzikas 
mācību iestāžu vidējā un augstākā 
apguves posma audzēkņi un studenti, 
jaunie komponisti, atskaņotājmāksli-
nieki un jaunie mūzikas skolotāji.

Meistarkursu vairāk nekā 80 vir-
tuālās meistarklasēs piedalījās 33 da-
lībnieki no 3 valstīm (Latvijas, ASV 
un Šveices), pārstāvot Jāzepa Vītola 
Latvijas mūzikas akadēmiju, Emīla 
Dārziņa Mūzikas vidusskolu, Jāzepa 
Mediņa Mūzikas vidusskolu, Dau-
gavpils, Ventspils, Liepājas mūzikas 
vidusskolas, vairākas mūzikas skolas, 
kā arī augstākās mūzikas izglītības 
iestādes ASV un Šveicē. Alta, čella, 
flautas, klavieru, klarnetes, koncert-
kokles, vijoles, sitamo instrumentu, 
vokālo un kompozīcijas speciālitāšu 
meistarklasēs jaunie mūziķi spodrinā-
ja savus talantus un pilnveidoja savas 
profesionālās prasmes un iemaņas, kā 
arī zināšanas par baroka, klasiskās, 
romantiskās un laikmetīgās, ieskaitot 
latviešu, mūzikas interpretāciju pie 16 
profesionāliem mūziķiem nedēļas ga-
rumā; daži dalībnieki piedalījās vairāk 
nekā vienā speciālitātē. Kamēr lielākā 
daļa no meistarklasēm notika attālinā-
ti, pāris meistarklases (vijoles, čella, 
klavieru un vokālās) arī norisinājās 
klātienē Siguldas mākslu skolas Bal-
tais Flīģelis telpās.

Meistarkursu galvenais mērķis 
bija latviešu jauno mūziķu profesionā-
lās meistarības pilnveide, ko veicināja 
meistarklašu, lekciju un koncertu no-
rise. Katrs meistarkursu dalībnieks un 
meistarklašu vadītājs saņēma Aplie-
cību no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas, kurā tika apstiprināts 
meistarkursos apmeklēto vai novadīto 

stundu skaits profesionālo zināšanu, 
prasmju, iemaņu un kompetenču iegu-
vē.

14. jūlija vakarā, tiešsaistē no Si-
guldas koncertzāles Baltais flīģelis, 
norisinājās XIV Starptautisko latvie-
šu jauno mūziķu meistarkursu At-
klāšanas koncerts, ko var noskatīties 
YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=TWlMlc9KA7Q. Koncertā 
piedalījās: čellists Ēriks Kiršfelds, 
flautiste Dita Krenberga, pianisti 
Elīna Gruzniņa un Ventis Zilberts. 
Programmā izskanēja šī gada jubilā-
ru – Pētera Vaska un Imanta Zemza-
ra kamermūzika.

Tiešsaistes koncertu ar sveicienu 
ievadīja Elīna Gruzniņa, Siguldas 
Mākslu skolas Baltais Flīģelis projek-
tu vadītāja; sekoja video sveiciens no 
mākslinieciskās vadītājas Daces Ape-
rānes (ASV) un Latvijas Radio 3-Kla-
sika direktores Gundas Vaivodes. 
Savā uzrunā D. Aperāne izcēla trīs 
iemeslus, kamdēļ meistarkursu tradī-
cija ir turpinājusies attīsties Latvijā 
kopš pirmās mūzikas nometnes/meis-
tarkursiem Jaungulbenē 1994. gadā: 
1. jauno mūziķu lielās zinātkāres un 
aizrautīgās darbības dēļ; 2. dēļ starp-
tautisko meistarklašu vadītāju, lektoru 

un administratīvo darbinieku dziļā 
prieka darboties ar jauno paaudzi un 
3. dēļ reti gaišas mūzikas mīlestības, 
kas uzliesmo katros meistarkursos kā 
spoža dzirkstele, ceļodama no viena 
dalībnieka un mācībspēka uz otru, jau 
27 gadu garumā.

Meistarkursu laikā norisinājās vēl 
4 tiešsaistes pasākumi – 2 galvenās 
lekcijas un 2 koncerti, kas bija pie-
ejami ikvienam dalībniekam un in-
teresentam. Pie tam 20. jūlijā notika 
meistarkursu Zoom Ballīte ar viktorī-
nu, I Mūzikas nometnes Jaungulbenē 
filmu un video filmu par meistarkursu 
vēsturi. Meistarkursu virtuālos kon-
certus kopā noskatījās aptuveni 750 
klausītāju no Latvijas un citām Eiro-
pas valstīm, ASV, Kanādas, Austrāli-
jas un Lielbritānijas.

Ilggadējais meistarkursu lektors 
Boriss Avramecs – mākslas zināt-
ņu doktors, Jāzepa Vītola Mūzikas 
akadēmijas profesors, Muzikoloģijas 
katedrā 17. jūlijā novadīja tiešsaistes 
lekciju par meistarkursu galveno tēmu 
Mūzikas interpretācija mūsdienās, 
kamēr 18. jūlijā, tiešsaistes lekciju 
Latvijas Konservatorijas Klavieru no-

„Mūzikas mīlestības gaismā“
Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu tradīcija turpina dzīvot un skanēt!

 
Turpinājums 11. lpp.

Meistarkursu darbu grupa ar vairākiem Noslēguma koncerta māksliniekiem. 
No kreisās: J. Bimbere, R. Lankovska, A. Osokins, E. Gruzniņa, G. Freibergs, 
A. Egliņa, Ē. Kiršfelds, V. Zilberts un G. Kuzma. Trūkst J. Lisenko.

Ingas Šļubovskas-Kancēvičas vokālā meistarklase ar 
jauno soprānu Anniju Teteri no ASV.

 

Ilonas Kudiņas flautas ansambļa meistarklase ar flautisti Vik-
toriju Krilovu: „Improvizācija ir prasme, kas ir nepieciešama!“
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elektroakustiskus jaundarbus. Jauno 
komponistu koncertā katrs kompo-
nists sniedza ievadvārdus par savu 
kompozīciju. Flautas ansambļa lekci-
jās/meistarklasēs ar Ilonu Kudiņu un 
viesu lektorēm – profesionālām flau-
tistēm/komponistēm no ASV, Vācijas 
un Kubas, tika sniegta informācija 
par jaunākajiem uzskatiem un virzie-
niem džeza mūzikas interpretācijas 
sfērā; tika arī iestudēti un ierakstī-
ti divi īsi džeza mūzikas skaņdarbi 
ZOOM platformā. Meistarklasēs ar 
Paulu Berkoldu un Antru Jankavu 
dalībnieki pilnveidoja zināšanas par 
jaunākajiem uzskatiem un virzieniem 
vokālās mūzikas pedagoģijas, kā arī 
interpretācijas sfērā – no baroka līdz 
laikmetīgās akadēmiskās mūzikas 
stiliem.

Meistarkursu vadītājs bija Ven-
tis Zilberts (Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija), mākslinieciskā 
vadītāja – Dace Aperāne (ASV), sa-
vukārt kursu nozari atskaņotājmākslā 
vadīja Agnese Egliņa (Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija) un Ven-
tis Zilberts (Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija), kompozīcijā un 
mūzikas teorijā – Gundega Šmite 
(Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmija) un mūzikas pedagoģijā – Dace 
Aperāne.

Organizatoriskos darbus veica Jo-
lanta Bimbere (koordinatore), Elīna 
Gruzniņa (projekta un dokumentu 
vadītāja), Rūta Lankovska (komu-
nikācija un meistarkursu plānotāja), 
Juris Lisenko (tehniskais nodrošinā-
jums, tiešraides, montāža un translā-
cija), u.c.

Meistarklases vadīja pianis-
ti Andrejs Osokins un Reinis Za-
riņš (Latvija), vijolniece Paula 
Šūmane (Latvija), čellisti Ēriks Kirš
felds (Latvija) un Jānis Laurs (Aus-
trālija), altiste Andra Dārziņa (Vāci-
ja), koklētāja Anda Eglīte (Latvija), 
flautistes Dita Krenberga (Latvija) 
un Ilona Kudiņa (ASV), klarnetists 
Guntis Kuzma (Latvija), sitamo ins-
trumentālists Guntis Freibergs (Lat-
vija), dziedātājas Antra Jankava, 
Inga ŠļubovskaKancēviča (Latvija) 
un Pauls Berkolds (ASV), komponis-
ti Dimitris Maronidis (Grieķija) un 
Gundega Šmite (Latvija).

Meistarkursu aktivitātes un prog-

rammu atspoguļoja Latvijas TV Kultū-
ras ziņas, sižetā pieminot Starptautisko 
meistarkursu iniciatoru – sabiedrisko 
darbinieku Mārtiņu Štauveru un pir-
mās latviešu jauno mūziķu nometnes 
Kanādā, kā arī Latvijas Radio 1 Glo-
bālais latvietis. 21. gadsimts, Kultūras 
Rondo un Latvijas Radio 3 ParMijas 
un Rīta Regteims raidījumi un Starp-
tautiskie Meistarkursi – Facebook 
lapā.

Meistarkursu projektu atbalstīja 
Valsts Kultūrkapitāla fonds un Si-
guldas novada pašvaldība, Amerikas 
Latviešu apvienības Kultūras fonds no 
Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas 
fonda, Latviešu Fonds, Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības Kultūras fonds un 
padome, Latviskā Mantojuma fonds 
Bostonā, Latviešu kultūras biedrība 
TILTS Mūzikas nometnes fonds, Klīv-
landes latviešu koncertapvienība un 
citas latviešu organizācijas un labvēļi 
ASV.

Katru meistarkursu dienu un tās 
virtuālās ZOOM meistarklasēs vai 
tiesšaistes koncertos, varēja izjust 
jauno mūziķu gandarījumu un prie-
ku par savu padarīto darbu un mūzi-
kas mīlestības dzirksteles klātbūtni! 
Pēc meistarkursiem, mācībspēki un 
dalībnieki izteica sirsnīgu pateicību 
meistarkursu mācībspēkiem un rīko-
tājiem, kā arī vēlēšanos atkal satikties 
nākamajos XV Starptautiskos latvie-
šu jauno mūziķu meistarkursos – jau 
2022. gada vasarā Siguldā!

Dace Aperāne
Laikrakstam „Latvietis“

daļas sākotne Jāzepa Vītola Variāci-
ju-portreju gaismā novadīja lektore 
Diāna Zandberga – pianiste, Mākslas 
zinātņu doktore, JVLMA Klavieru no-
daļas lektore. Abas lekcijas norisinājās 
Zoom platformā.

21. jūlija vakarā norisinājās meis-
tarkursu Noslēguma koncerts Ro-
mantiskās un laikmetīgās mūzikas 
interpretācija mūsdienās tiešraidē no 
Siguldas koncertzāles Baltais flīģe-
lis. XIV Starptautisko latviešu jau-
no mūziķu meistarkursu vadītāju un 
viesu tiešsaistes koncertu vadīja pro-
fesors Ventis Zilberts, Starptautisko 
meistarkursu vadītājs un atskaņotā-
jmākslas nozares vadītājs. Koncertā 
ar plašu programmu un 14 kompo-
nistu skaņdarbiem, to skaitā 9 latvie-
šu komponistu darbiem, piedalījās 17 
izcili latviešu atskaņotājmākslinie-
ki no 5 valstīm: ērģelniece Kristīne 
Adamaite (Latvija), baritons Pauls 
Berkolds (ASV), altiste Andra Dār-
ziņa (Vācija), pianiste Agnese Egli-
ņa (Latvija), sitamo instrumentālists 
Guntars Freibergs (Latvija), čellists 
Ēriks Kiršfelds (Latvija), klarinetists 
Guntis Kuzma (Latvija), vijolnieks 
Gunārs Larsens (Šveice), pianists 
Andrejs Osokins (Latvija), klavesī-
niste Ieva Saliete (Latvija), pianists 
Lauma Skride (Anglija), saksofonists 
Artis Sīmanis (Latvija), soprāns Inga 
ŠļubovskaKancēviča (Latvija), vi-
jolniece Paula Šūmane (Latvija), pia-
nists Reinis Zariņš (Latvija), pianists 
Ventis Zilberts (Latvija) un pianists 
Juris Žvikovs (Latvija).

Tiešraides ieraksts ir pieejams 
YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=Cm3MxR4Z2pE

24. jūlijā plkst. 19.00 norisinājās 
papildus koncerts – Komponistu jaun-
darbu koncerts ar dziedātājas Helēnas 
Sorokinas piedalīšanos un Ilonas Ku-
diņas flautas ansambļa video ierakstu.

Tiešraides ieraksts: YouTube: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Zmicudpk6po

Kompozīcijas meistarklases vai 
semināri sastāvēja no grupu lekcijām 
un individuālām nodarbībām, kuras 
vadīja pazīstami Latvijas un ārvalstu 
kompozīcijas meistari Gundega Šmi-
te un Dimitris Maronidis, un kuros 
jaunie komponisti izzināja skaņdarba 
un interpretācijas aspektus saistī-
bā ar meistarkursu tēmu. Gundegas 
Šmites vadībā 5 jaunie komponis-
ti radīja skaņdarbus solo balsij, kas 
ietvēra grafisko notāciju, mūsdienu 
vokālās mūzikas tehnikas, teātra ele-
mentus, u.c., un kurus iestudēja un 
pirmatskaņoja mecosoprāns, rezidē-
jošā māksliniece Helēna Sorokina, 
aktīvi iesaistoties jaundarba tapša-
nā un ierakstīšanā. Kompozīcijas 
meistarkursu dalībnieki arī apguva 
elektroakustiskās mūzikas pamatus 
Dimitra Maronida vadībā un radīja 

„Mūzikas mīlestības gaismā“
Turpinājums no 10. lpp.

Ērika Kiršfelda čella meistarklase ar 
čellistu Oskaru Kalniņu.

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

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

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
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gas un visas valsts nākotnei.
Sadarbība Rīgas Metropoles areā-

lā ļaus labāk risināt satiksmes un citus 
infrastruktūras jautājumus. Piemē-
ram, liela daļa Pierīgas iedzīvotāju 
strādā Rīgā, izmanto galvaspilsētas 
infrastruktūru, bet nodokļus maksā 
ārpus tās.

Pavisam drīz Rīgas Metropoles 
areālā ir jāievieš vienota sabiedriskā 
transporta biļete, kā tas ir citur pasaulē 
līdzīgos areālos.

Šeit ir nepieciešams arī risinājums 
likuma līmenī. Patlaban Pašvaldību li-
kumā nav īpaši izdalīta Rīga, Pierīga, 
Metropoles areāls, bet realitāte ir tāda, 
kādu es minēju: puse iedzīvotāju šeit 
dzīvo. Šeit ir jābūt kādam pārvaldes 
instrumentam, kas ir iezīmēts likumā, 
lai šo iedzīvotāju koncentrāciju Rīgā 
un ap Rīgu varētu attiecīgi vadīt, uzla-
bojot savstarpējo sadarbību un dzīves 
kvalitāti. Tādēļ patlaban valdība gata-
vo jaunu Pašvaldību likumu. Priecājos, 
ka Rīga kopā ar Pierīgas pašvaldībām 
aktīvi sniedz savus priekšlikumus šajā 
likumā. Ņemot vērā to, ka gan Rīga, 
gan Pierīga, gan kopā veidotais Rīgas 
Metropoles areāls ir atšķirīgi no citām 
pašvaldībām, attiecīgie risinājumi ir 
jāietver likumā, lai vēlāk izvairītos no 
dažādiem birokrātiskiem šķēršļiem.

Tāpat, ņemot vērā Rīgas īpašo no-
zīmi kā valsts galvaspilsētai, es atbal-
stu priekšlikumu topošajā Pašvaldību 
likumā noteikt arī Rīgas kā valsts gal-
vaspilsētas statusu.

VII
Dāmas un kungi!
Šobrīd Rīga ir sarūkoša pilsēta. 

Kopš 2000. gada Rīgas iedzīvotāju 
skaits ir samazinājies par 16 %, bet 
centrā – pat par 40 %. Jo iedzīvotājiem 
ir vēlme pārcelties uz Mārupi, Ķekavu 
vai Ādažiem. Tās savā ziņā ir kļuvušas 
par Rīgas priekšpilsētām.

Lai pilsētas centrs nepanīktu, ne-
kļūtu skumīgi tukšs, kā mēs to redzam 
gan daudzās ASV pilsētās, gan arī 
dažā labā nolaistā Eiropas pilsētā, Rī-
gai ir mērķtiecīgi jāiegulda sava centra 
attīstībā. Labs piemērs šeit ir Ziemeļ-

valstu metropoles. Arī Rīgas centram 
ir jābūt dzīvam, lai cilvēki tajā gribētu 
un varētu atļauties dzīvot, lai būtu arī 
ar vidējiem ienākumiem samaksāja-
mi mājokļi, lai pati vide motivētu ie-
dzīvotājus dzīvot un atrasties pilsētas 
centrā.

VIII
Rīgas vēsturiskais centrs ir ie-

kļauts UNESCO Pasaules mantojumā. 
Šis statuss to aizsargā no nepārdo-
mātiem lēmumiem un rīcības. Tūristi 
brauc uz Rīgu tieši Vecrīgas un vēstu-
riskā centra dēļ, nevis Rīgas “guļam-
rajonu” dēļ.

Rīgas centrs plašākā nozīmē ir 
mūsu dārgums, ar ko mēs lepojamies. 
Tas piešķir Rīgai raksturu, pievilcību 
un identitāti. Mēs esam uzņēmušies 
par to atbildību.

Šo dārgumu Rīga nedrīkst ap-
draudēt ar nepārdomātu, pilsētvidē 
neiederīgu jaunu ēku iestarpināšanu. 
Es runāju par vēsturisko centru. Jo 
visa pilsētas vēsturiskā centra apbūve 
kopumā piešķir Rīgai tās vienreizējo 
atmosfēru, arī ja atsevišķām ēkām, 
izolēti raugoties, nav īpašas kultūr-
vēsturiskas vērtības. Vērtība ir visam 
centram kopumā.

No otras puses, daudz centra 
namu ir modernizējami. Daži noza-
res eksperti iesaka pāriet uz elastīgā-
ku redzējumu, piemēram, saglabājot 
vēsturiskās fasādes un atļaujot telpu 
plānojuma izmaiņas – tas radītu ēr-
tākus dzīves apstākļus un vairāk ēku 
pielietojuma iespēju. Šādu ceļu iet, 
piemēram, Brisele. Būtisks varētu būt 
arī pašvaldības ieguldījums moderni-
zējamo ēku inženiertīklu izbūvē.

IX
Apsveicamas ir izmaiņas, ko pa-

nākusi Rīgas Būvvalde, ieviešot “zaļo 
koridoru” un tā ievērojami uzlabojot 
lielu projektu būvniecības administra-
tīvo ceļu.

Gribētu uzsvērt, ka Rīgā ir milzīgs 
daudzums degradēto teritoriju, pat 
centra tuvumā. Meklējot vietu jaunām 
ēkām un būvēm, tās būtu prioritāri 
jāceļ tur. Mums jāveicina modernās 
Rīgas tapšana, bet ne uz vēsturiskās 
Rīgas rēķina.

Taču, arī runājot par moderno ar-

hitektūru, Rīga nedrīkst pieļaut, ka tā 
kļūst par stikla un betona kastīšu pil-
sētu, bez savas sejas, sava rakstura. 
Domāju, ka pilsētai ir jāuzstāda jaun-
būvēm augstāki estētiskie standarti, 
nekā tas ir darīts līdz šim. Piemēram, 
Centrāltirgus paviljona izbūve (iekš-
puse) neatbilst interesantas pilsētas 
raksturam.

Manuprāt, Rīgai jāprasa no jaun-
celtņu pasūtītājiem un arhitektiem 
lielāka fantāzija, augstāki gaumes 
standarti, lai katra jaunceltne būtu arī 
sava veida mazs mākslas darbs. Un kā-
dēļ gan ne? Ja 19. gadsimta arhitekti, 
kas izbūvēja Rīgas vēsturisko centru, 
to varēja, kādēļ to nevarētu mūsdienu 
arhitektiem!

Visbeidzot, Rīga varētu finansiāli 
atbalstīt pirmā mājokļa iegādi jau-
najām ģimenēm, kuru finansiālās ie-
spējas ir stipri ierobežotas. Tas būtu 
ieguldījums gan pilsētvidē, gan demo-
grāfijā.

X
Godātie deputāti!
Gan Rīgas vēsturiskajā centrā, gan 

visā valstī pamazām arvien skaidrāk 
iezīmēsies stratēģiski ārkārtīgi nozī-
mīgā Rail Baltica aprises. Līdz ar to 
mēs padziļināti iekļausimies Eiropas 
Savienības transporta tīklos.

Rīgai ir jāmāk prasmīgi izmantot 
savu izcilo novietojumu, lai tas pie-
saistītu investīcijas, zinātni, ražošanu. 
Tam Rail Baltica ir izšķirīgi svarīgs.

XI
Rīgai būs nozīmīga arī Trīs jūru 

iniciatīva. Tas ir vienlaikus politisks 
un ekonomisks projekts. Šīs inicia-
tīvas mērķis ir veidot un stiprināt sa-
saisti starp valstīm no Baltijas jūras 
līdz Adrijas un Melnajai jūrai, attīstot 
ziemeļu–dienvidu virziena transporta 
un komunikāciju koridoru.

Trīs jūru iniciatīva apvieno 12 
valstis Eiropas austrumu daļā, kur 
ekonomiskā izaugsme ir bijusi divreiz 
straujāka nekā Eiropas rietumu daļā. 
Tādēļ šīs Trīs jūru iniciatīvas valstis 
ir Eiropas izaugsmes reģions, un tur 
atrodas arī Latvija. Tas mums ir jāiz-
manto!

Prezidenta Egila Levita uzruna
Turpinājums no 2. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.

Valsts prezidents Egils Levits uzrunā Rīgas domes deputātus.
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Jau lasījām, ka 
1960. gadā bija nodibi-
nāta Medicīnas fakul-
tāte. Sākumā mediķiem 
bioloģijas un ķīmijas 
lekcijas bija notikušas 
Altimo, fizikā un ma-

temātikā – Kensingtonā. 1963. gadā 
karaliene Elizabete atklāja jauno me-
dicīnas fakultātes ēku Kensingtonā, 
nosauktu universitātes pirmā kanclera 
Wallace Worth vārdā. Universitātes 
mācību spēki ar ģimenēm saņēma ie-
lūgumus no ārpuses noskatīties kara-
lienes piebraukšanu pie ēkas. Arī es 
tādu saņēmu. Laimējās pat uzņemt 
vienu fotogrāfiju, kur no mugurpuses 
karaliene un princis Filips redzami, 
stāvot kājās vaļējā automašīnā pie ēkas 
ieejas. Attālums gan par tālu, lai nezi-
nātājs varētu pazīt karalisko pāri.

* * *
Jau pirms vairākiem gadiem profe-

sors Vilis bija sūdzējies, ka mehānikas 
inženieru studentiem nav savas profe-
sionālās organizācijas. Kāda gan orga-
nizācija mehānikas studentiem varēja 
izveidoties, ja pat mūsu gada 9 studenti 
jutāmies gandrīz kā svešinieki, ne stu-
diju biedri. Tikai ar Arvi Vainomae 
mūs abus vienoja draudzības saites. 
Atmiņā nav, ka 1955. gadā universitātē 
vispār būtu bijusi kāda formāla stu-
dentu organizācija. Tāda radās dažus 
gadus vēlāk, kad pieauga studentu un 
fakultāšu skaits. Vjetnamas kara laikā 
pat notika studentu nemieri.

Pirmais studentu organizētais pa-
sākums notika 1961. gada 4. jūlijā, kad 
universitāte atzīmēja 12 gadu pastā-
vēšanu (dibināta 1949. gada 1. jūlijā). 
Dibināšanas dienas atcerē lekcijas ne-
notika.

Dibināšanas dienas atcerei studen-
ti sarīkoja vaļēju smago automašīnu 
parādi (procesiju), ar tur attēlotiem un 
kariķētiem dažādiem tā laika sabied-
rības un politikas aktuāliem notiku-
miem. Attēlotie notikumi daudziem 
šīsdienas lasītājiem varētu būtu sve-
ši un nesaprotami. Man bija izde-

vība redzēt šādu studentu procesiju 
1963. gadā. Studenti ar skārdenēm 
rokās pilsētā vāca ziedojumus kādam 
labdarīgam mērķim.

* * *
1951. gadā noslēgtais t.s. Kolombo 

plāns deva iespēju Āzijas studentiem 
mācīties Austrālijas universitātēs un 
otrādi. Kolombo plāna ietvaros krietns 
skaits dažādu tautību Āzijas studentu 
sāka mācības NSW universitātē. Šo-
dienas internacionāliem studentiem 
nav nekāda sakara ar toreizējā Kolom-
bo plāna studentiem.

Mana saskarsme ar Kolombo plā-
na studentiem bija asistējot pirmā 
gada tēlotājas ģeometrijas un teh-
niskās zīmēšanas praktiskos darbos. 
Vairums zēnu, bet arī dažas meitenes. 
Bija klases gandrīz bez neviena vietē-
jā studenta. Ļoti uzcītīgi, bet nedaudz 
nedroši angļu valodā. Jautājumi seko-
ja jautājumiem. Kādreiz pat bija grūti 
saprast, kas jautātājam nesaprotams. 
Bet tā tikai no sākuma. Nebaidījās 
nākt arī uz manu biroju pēc palīdzī-
bas. Sēr, kā lai šo uzzīmēju? Gadījās 
arī kuriozas kļūdas. Zīmējuma lapas 
labajā apakšējā stūrī, kur ir materiālu 
saraksts, uzzīmēts izurbjamo cauru-
mu saraksts. Bet jau pēc dažiem mē-
nešiem nebija starpības starp vietē-
jiem un Kolombo plāna studentiem, 
izņemot to, ka pēdējie bija uzcītīgāki 

mācībās.
Vecākā pasniedzēja darbs izbei-

dzās pirms 1963. gada beigām un to 
vairāk pagarināt nebija iespējams. Bija 
jāmeklē patstāvīgs darbs. Bet kur? 
Universitātes vēlējās vismaz viena vai 
divu gadu Anglijas pieredzi.

Austrālijas Atomenerģijas Komi-
sija sludinājās pēc pētījumu un ekspe-
rimentāliem zinātniekiem (Research 
and Experimental Officers).

Dienvidaustrālijas Tehnoloģijas 
Institūts sludinājās pēc mehānikas 
lektora.

Pieteicos uz abām vietām.
Biju uz interviju Atomenerģijas 

komisijā. Man teica, ka varu kandidēt 
uz eksperimentālā zinātnieka posteni. 
Rezultātu solīja paziņot pirms gada 
beigām.

Biju arī uz interviju Dienvidaus-
trālijas Tehnoloģijas Institūtā. Samak-
sāja lidmašīnas biļeti uz Adelaidi un 
atpakaļ. Piedāvāja mehānikas lektora 
darbu, sākot ar 1964. gada 1. janvāri, 
gan ar noteikumu, ka 2 gadi jāstrādā 
Vaialā (Whyalla), tērauda rūpniecības 
pilsētiņā, 400 km no Adelaides, kur 
institūtam ir nodaļa. Pēc tam garantēts 
darbs Adelaidē.

Negribējās gan atstāt Sidneju un 
vēl 2 gadus strādāt Vaialā. Piedāvā-
jumu tomēr pieņēmu. Tikko to biju 

Jaundienvidvelsas Universitāte (10)
Atmiņas par studiju gadiem
Noslēgums. Sākums LL661, LL662, LL663, LL664, LL665, LL666, LL667, LL668, LL670.

1963. gadā Karaliene un princis Filips pie medicīnas fakultātes ēkas.
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Studentu procesija 1963. gadā.
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Studentu procesija 1963. gadā.
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Nākamgad, vasarā, Rīgā notiks 
Trīs jūru iniciatīvas samits un Bizne-
sa forums. Tur piedalīsies arī inicia-
tīvas partneri – Amerikas Savienotās 
Valstis, Vācija un Eiropas Komisija. 
Es domāju, tā ir ļoti laba izdevība Rī-
gai, lai izceltu tās nozīmi šajā Eiropas 
izaugsmes reģionā.

XII
Rīga ir mūsu zinātnes, izglītības, 

kultūras un inovāciju attīstības centrs, 
kurā koncentrējas jaunas idejas un vei-
dojas sinerģijas. Rīgas Domei ir iespē-
jas šo potenciālu audzēt pašas pilsētas 
un visas valsts labā.

Rīgā atrodas arī virkne izcilības 
puduru, piemēram, Jaunā Teika, kur 
atrodas ievērojama daļa lielāko infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) uzņēmumu. Kāds ir aprēķinājis, 
ka divu kvadrātkilometru rādiusā ro-
das 42 % no Latvijas IKT produkcijas 
apgrozījuma.

Piemēram, cits izcilības puduris ir 
materiālzinātnēs. Latvijas Universitā-
tes Cietvielu fizikas institūtā radītās 
zināšanas ir pasaules līmenī. Šie attie-
cīgie zinātnes centri Rīgai ir īpaši jāiz-
ceļ, jo man jāsaka, ka izcilība pievelk 
izcilību. Tādēļ es aicinu Rīgas domi 
stiprināt tā saukto zināšanu jūdzi Dau-
gavas kreisajā krastā.

Man jāsaka, ka šī zināšanu jūdze 

Rīgai būtu arī labs zīmols. Tajā ir vai-
rākas augstskolas, institūti, kas veido 
Rīgas “seju” un pievilcību. Tam ir 
jābūt vēl vairāk izceltam. Ja mēs do-
mājam, piemēram, par tādām pilsētām 
kā Grenoble vai Getingene, tās uzreiz 
saistās ar zinātni vai universitāti, izglī-
tību un kultūru. Es domāju, ka Rīgai 
arī vajag iegūt šo vilkmi.

Tāpēc ir nepieciešams ne tikai val-
stij, bet Rīgai izstrādāt savu augstākās 
izglītības attīstības stratēģiju ar gal-
veno uzdevumu piesaistīt investīcijas. 
Nākotne Latvijai un līdz ar to Rīgai ir 
meklējama zinātnes, izglītības un kul-
tūras attīstībā. Tas savukārt dod pārē-
jo, kas ir pamats ekonomikai.

XIII
Mēs esam mazi pasaules mērogā, 

bet mums tomēr jābūt izciliem tajā, 
ko mēs darām. Tādēļ kā piemēru es 
varētu minēt vienu valsts mēroga pro-
jektu, ko aizsākusi Valsts prezidenta 
kanceleja sadarbībā ar Izglītības un 
zinātnes ministriju. Tur ir nepiecie-
šama arī jūsu līdzdalība. Šī projekta 
mērķis ir nodrošināt ikvienu Latvijas 
skolēnu un skolotāju ar šodienas mā-
cību līdzekli – datoru. Datoru, ko var 
izmantot gan darbam skolā, gan mājās, 
bibliotēkā vai parkā. No jums, Rīgas 
Domes deputāti un pašvaldības kolēģi, 
mēs sagaidām atbalstu un sadarbību, 
lai šīs ierīces nonāktu pie ikviena un 
tiktu jēgpilni izmantotas. Tas arī ir ie-
guldījums Rīgas attīstībā.

Vēlos atgādinu arī par Rīgas dom-
nieku solījumu, amatā stājoties, risināt 
bērnudārzu rindu jautājumu.

XIV
Esmu rosinājis likumā noteikt 

15. oktobri par Valsts valodas dienu. 
Tātad 15. oktobrī, pēc nedēļas, mūsu 
valsts atzīmēs pirmo Valsts valodas 
dienu. Bet jau rīt, 8. oktobrī, Rīgas pilī 
rīkosim diskusiju par Valsts valodu 
21. gadsimta Latvijai. Tā būs skatāma 
arī tiešraidē.

Valsts valoda – tātad latviešu va-
loda – ir kopēja visiem mūsu valsts 
pilsoņiem, iedzīvotājiem, visām paš-
valdībām.

Cieņa pret mūsu kopējo valsts va-
lodu, pret latviešu nācijas un Latvijas 
valsts vēsturi ir saliedētas sabiedrības 
pamats.

Tādēļ es arī atbalstu ieceri pie oku-
pantu uzceltā pieminekļa Pārdaugavā 
pielikt vismaz uzrakstus, kas skaidro-
tu mūsu vēsturi un ieliktu šo padomju 
pārmantojumu mūsdienīgā demokrā-
tiskas valsts kontekstā.

XV
Dāmas un kungi!
Pilsētas pievilcību rada tās piedā-

vāto iespēju daudzveidība un kvalitā-
te.

Latvijā ir ārkārtīgi kvalitatīvs kul-
tūras piedāvājums, tomēr Rīgas pro-
fesionālo kultūras dzīvi lielā pārsvarā 
veido valsts finansētās institūcijas. Tā-
pēc es aicinu Rīgai padomāt par savu 
kultūras institūciju, lai dotu papildu 
pienesumu. Piemēram, rīdzinieki jop-
rojām gaida pienācīgu koncertzāli un 
laikmetīgās mākslas muzeju.

Tāpat Rīga nedrīkst aizmirst savu 
atbildību mūsu kultūras mantojuma 
saglabāšanā, aktīvā nemateriālās kul-
tūras atbalstā.

XVI
Godātie deputāti!
Lai Rīga kļūtu par Ziemeļeiropas 

metropoli, tai ir jābūt izcilības metro-
polei. To no Rīgas domes sagaida gan 
rīdzinieki, gan visas Latvijas iedzīvo-
tāji.

Izsludiniet Rīgas mērķi kļūt par iz-
cilības metropoli!

LV prezidents Egils Levits
07.10.2021.

Mūsu mīļais filistrs aizsaulē

Ķīmiķis

EDUARDS LĒMANIS
Dzimis 1934. gada 27. septembrī Liepājā, Latvijā.

Miris 2021. gada 21. septembrī Melburnā, Austrālijā.

Sit tibi terra levis Sēro Korporāciju kopa Melburnā

Prezidenta Egila Levita uzruna
Turpinājums no 12. lpp.

Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Rīgas domes vadību un Rīgas domes 
struktūrvienību vadītājiem.
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izdarījis, saņēmu paziņojumu no 
Atomenerģijas komisijas, ka esmu pie-
ņemts darbā par 2. klases eksperimen-
tālo zinātnieku (Experimental Officer 
Class 2).

Ko darīt?
Ļoti neērta sajūta. Telegrafēju 

Tehnoloģijas institūtam, ka ģimenes 
apstākļu dēļ man no pieņemtā lektora 
darba jāatsakās.

Sākās mans 30 gadu darbs Austrā-
lijas valsts dienestā. Nostrādāju līdz 
obligātas pensijas laikam 1994. gadā. 
Savu toreizējo izvēli neesmu nožēlojis.

Kad 1964. gada 1. maija graduāci-
jas ceremonijā saņēmu savu maģistra 
grādu, jau biju 4 mēnešus nostrādājis 
Atomenerģijas komisijā. Šajā gradu-
ācijā Bakalaura grāda ieguvēju skaits 
no 38 – 1955. gadā, bija pieaudzis uz 
151. Krietns skaits bija ar dažādu Āzi-
jas tautu uzvārdiem.

* * *
Stāsts par divu JDV (NSW) uni-

versitātes latviešu mācību spēku 

Dr. N. Rozenauera un Dr. J. Muiž-
nieka pieminēšanu Latvijas Universi-
tātē pēc valsts neatkarības atgūšanas, 
varētu būt atsevišķa raksta temats.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
15. oktobris
Eda, Hedviga, Helvijs
1786. Krievijas valdība pieprasa reor-
ganizēt amatnieku cunftes pēc Katrī-
nas II Amatniecības nolikuma.
1918. gleznotājs, arhitekts Reinis Zusters.

16. oktobris
Daiga, Dinija, Dinārs
1786. ģenerālgubernators Georgs fon 
Brauns pavēl Rīgas rātei organizēt pil-
sētas galvas vēlēšanas.

17. oktobris
Gaits, Karīna, Gaitis

1901. rakstnieks Kārlis Janševskis (īs-
tajā vārdā Kārlis Janovskis).
1906. rakstnieks, tulkotājs Valdemārs 
Kārkliņš.
1932. ALT aktrise Maija Ozoliņa.
1986. latviešu basketboliste Aija Bru-
mermane.

18. oktobris
Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends
1946. žurnālists un sabiedrisks dar-
binieks, avīzes Padomju Jaunatne 
galvenais redaktors Atmodas laikā 
Andrejs Cīrulis.

19. oktobris
Elīna, Drosma, Drosmis
1956. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Anda Banikosa.

20. oktobris
Leonīda, Leonīds
1893. operdziedātāja Milda Brehma-
ne-Štengele.

21. oktobris
Urzula, Severīns
1856. dzejnieks, žurnālists Vensku Ed-
varts (Skujenieks).
1906. aktieris Hermanis Vazdigs.  ■

Jaundienvidvelsas Uni... (10)
Turpinājums no 13. lpp.

1964. gada graduācija – G. Saiva M.E.
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1964. gada graduācija – G. Saivu 
sveic dzīvesbiedre Brigita un meitas 
Baiba un Rita.
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Maz(s)dārziņš, māksliniece darina deko-
ratīvas šamotā plāksnes, ko pati sauc par 
akvareļiem šamotā un kurās atainotas 

dažādas dzīves ainiņas vai dabas skati, 
arī precīzi darinātus augus un ziedus. Šie 
darbi veidoti zemā reljefā un iekrāsots 
angoba krāsām, kādēļ tie atgādina nelie-
las glezniņas. Tos skatītāji īpaši iecienī-
juši un labprāt iegādājas savam priekam.

Jā, laiku neapturēt. Tas ir iespējams 
tikai gleznojot, veidojot, domas un iespai-
dus izlejot stiklā. Arī turpinoties bērnos, 
kā to paveicis jelgavnieks Uldis Zuters.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 9. lpp.

ATBILDU UZ JAUTĀJUMU: VIENAUDZIS VAI LĪDZAUDZIS?

Jautātāja raksta: „Nez ko Latvijas va-
lodnieki mūsu dienās saka, kāda starpība 
ir starp „vienaudzis“ un „līdzaudzis“. Rū-
dolfs Hofmanis [valodas kopējs, Jāņa En-
dzelīna skolnieks – S. D.] man skaidroja, 
ka vienaudzis ir tāds, kas viens audzis. Tie, 
ar kuriem audzis kopā, ir līdzaudži.“

Šie skaidrojumi ir precīzi, tomēr pa-
pildināmi ar vēl vienu vārda vienaudzis nozīmi – tas, kas ir 
vienādā vecumā (ar kādu). Savukārt vienaudža nozīme tas, 

kas ir viens pats uzaudzis (parasti par vienīgo bērnu ģimenē) 
šobrīd vārdnīcās atzīmēta kā novecojusi, tātad tiek lietota reti, 
tieši tāpat vārda līdzaudzis viens no diviem vai vairākiem cil-
vēkiem, kas auguši kopā, vienlaikus lietojums sastopams reti, 
to nepazīst arī, piemēram, Tildes autokorektors.

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

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

Valoda, valodiņa...
Vai LĪDZAUDŽI ir VIENAUDŽI
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 12. oktobrī.
€1 = 1,56600 AUD
€1 = 0,84755 GBP

€1 = 1,65910 NZD
€1 = 1,15550 USD

Adelaidē
Ceturtdien, 14. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim siltas pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10.
Ceturtdien, 14. okt., plkst.10.30 ALB 
namā skatīsimies Latvijas simtgadei 
veltīto dziesmu vakaru Brālibrāli par 
Imantu un Gido Kokariem. Pēc tam 
pasniegsim siltas pusdienas, tāpēc lū-
dzam pieteikties LAIMAS birojā līdz 
12. okt.. Dalības maksa $5 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $10.
Svētdien, 17. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi.
Trešdien, 20. okt., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz Coro-
mandel Valley. Ēdīsim pusdienas The 
Duck Inn. Pusdienu cena, sākot ar 
$24. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
19. okt. Maksa par autobusu $3 LAI-
MAS klientiem, pārējiem $5.
Ceturtdien, 21. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim siltas pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10.
Sestdien, 23. okt., plkst. 12.00 ALB 
namā Adelaides Latviešu biedrības 
pilnsapulce.
Svētdien, 24. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Dzīvojam 
cerībās uz jauniem un ne tik jauniem 
spēlētājiem.
Ceturtdien, 28. okt., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5 LAI-
MAS klientiem, pārējiem $10.
Sestdien, 30. okt., plkst. 11.00 ALB 
namā Ināra Putniņa demonstrēs lat-
visko cepelīnu recepti. Pieteikties līdz 
28. okt. Dalības maksa $5 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $10.
Svētdien, 31. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Dzīvojam 
cerībās uz jauniem un ne tik jauniem 
spēlētājiem. ASK priekšnieks Jānis 
Lindbergs.
Svētdien, 31. okt., plkst. 12.00 Tāla-
vas mazajā zālē Latviešu nama koope-
ratīva pilnsapulce.
Svētdien, 31. okt., plkst. 12.45 Tā-
lavas mazajā zālē Sabiedriskā kluba 
(Latvian Co-op Society Social Club 
Inc) pilnsapulce. Pēc pilnsapulces 
klubs gādās par uzkodām un atspirdzi-
nājumiem kafejnīcā!

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 17. okt.,  plkst. 11.00 
21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 16.okt., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Rummy/zolītes/latviešu 
Scrabble pēcpusdiena. Maksa $10.
Svētdien, 17. okt., plkst. 13.00 Latvie-
šu namā kora Baltika koncerts. Ieeja: 
pieaugušiem $20; pensionāriem un 
jauniešiem (13-18 g.v.) $15; bērniem 
līdz 13 gadiem – ieeja brīva. Cenā 
ieskaitītas uzkodas, tēja un kafija. 
Pieteikšanās obligāta līdz 10. okt. – 
 jayne_mc_dowell@hotmail.com vai 
Alex (Sascha) Meija: 0408346552.

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

Melburnā
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.

Sestdien, 16. okt., Vanadžu sanāksme 
ATCELTA.
Svētdien, 17. okt., Novusa nodarbības 
ATCELTAS.
Svētdien, 24. okt., DV Melburnas no-
daļas gada svētki un DV organizācijas 
75 gadu jubilejas svinību sarīkojums 
ATCELTS.
Piektdien, 29. okt., Krodziņa vakars 
DV mītnē ATCELTS.
Svētdien, 31. okt., Austrālijas latviešu 
teātra Viktorīnas vakars PĀRCELTS 
uz 28. nov.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 31. okt., Reformācijas svēt-
ku dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā 
ATCELTS.

Pertā
Svētdien, 24. okt., plkst.13.00 DV 
sarīkojums Kluba telpā Zem Ozola. 
Pusdienas un filma. DV biedriem bez-
maksas, pārējiem viesiem $20. Pie-
teikšanās līdz 17.okt. pie Ritas Džon-
sons 93492332

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Sestdien, 16. okt., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sarīkojumi Sidnejas DV namā atcel-
ti uz nenoteiktu laiku.
Latviešu namā vismaz līdz oktobra 
beigām veikals, birojs un kafejnīca 
slēgti. Visi sarīkojumi Namā atcelti.

Svētdien, 24. okt., plkst. 17.00 
Viktorīna sarīkojums Zoom platformā. 
Iepriekšpieteikšanās līdz 23.okt.: 
bookings@slb.org.au

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

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

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

Latvijā
SEKOJIET LĪDZI JAUNIEM 

COVID IEROBEŽOJUMIEM!!
Trešdien, 13. okt., plkst. 19.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Līgo zālē Jāņa Po-
ruka 150 gadu jubilejai veltīts literāri 
muzikāls uzvedums Tā ir mīlestība.
Svētdien, 17. okt., plkst. 14.00 Rīgas 
Sv. Pētera baznīcā vīru kora Orphei 
Drängar (Zviedrija) koncerts ZIEME-
ĻU BALSIS LATVIJAS RUDENĪ. Pie 
ieejas vajadzēs uzrādīt derīgu digitālo 
sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas 
pret Covid-19 vai vīrusa pārslimoša-
nas faktu.
Piektdien, 22. okt.,, plkst. 19 Liela-
jā Ģildē, RTU vīru kora Gaudeamus 
62. jubilejas koncerts. Īpaši izceļami 
divi pirmatskaņojumi – Austrālijā 
dzīvojošās latviešu izcelsmes kompo-
nistes Sandras Birzes Nigra sum vīru 
korim un čellam ar solistiem Ilonu 
Dzērvi un Mārtiņu Zvīguli, kā arī Uģa 
Prauliņa un Ulda Bērziņa Klausies..... 
Kora mākslinieciskais vadītājs un 
koncerta diriģents Ivars Cinkuss. ■

Mums vēl ir vieta Jūsu 
paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. 
Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $30.


