
Lai arī arvien vairāk 
Latvijas politiķi un dip-
lomāti atzīst, ka diaspo-
ra ir kļuvusi par vērā 
ņemamu valsts interešu 
aizstāvi pasaulē un orga-

nizētā latviešu sabiedrība ārpus Lat-
vijas ir dažkārt noderīgs instruments 
viena vai otra mērķa sasniegšanai, vēl 

tāls ceļš ejams līdz iestāžu izpratnei, 
ka organizētās sabiedrības efektīvai 
darbībai ir nepieciešami kvalitatīvi in-
formācijas avoti.

Aizvadītajā nedēļā Ārlietu ministri-
jas sasauktajā darba grupā šis jautājums 
tika pārrunāts kā no diasporas organi-
zāciju, tā Ārlietu ministrijas un Latvijas 
valsts institūciju un ministriju puses un 

grupas dalībnieki bija 
vienisprātis, ka šāds in-
formācijas tīkls un pa-
līdzība oriģināla satura 
veidošanai ir nepiecie-
šami, taču atklājās, ka 
valsts atbalsta sadalī-

2020. gada 13. feb-
ruārī ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs Rīgā 
tikās ar dažādu nozaru 
asociāciju pārstāvjiem, 
lai pārrunātu plānoto 

nākamā perioda Eiropas Savienības 
(ES) daudzgadu budžeta finansējumu 
Latvijai, īpaši kas tiks atvēlēts lauk-
saimniecības un kohēzijas politikai.

Tikšanās laikā E. Rinkēvičs ies-
kicēja ES daudzgadu budžeta sarunu 
procesu un gaidāmo ārkārtas Eiropas 
valstu līderu sanāksmi par ES bu-
džetu, kas plānota 20. februārī, kā 
arī atzina, ka sarunu procesā lielākās 
dalībvalstu pretrunas ir saistītas ar 
daudzgadu budžeta kopapjomu, prio-
ritātēm un kritērijiem.

„Nemot vērā, ka Latvijas eko-
nomika ir stabili augusi, piemēram, 
2018. gadā – 70% no Eiropas Savienī-

bas vidējā, objektīvi Kohēzijas finan-
sējums samazināsies. Taču Latvijai 
nav pieņemams risinājums, kurš mums 
dod tik pat lielu samazinājumu kā val-
stīm, kuras ir citā attīstības grupā,“ 
pauda E. Rinkēvičs.

Runājot par lauksaimniecības poli-
tiku, E. Rinkēvičs vērsa uzmanību, ka 
Latvija ir viena no divām valstīm kopā 
ar Horvātiju, kurām Kopējās lauksaim-
niecības aploksnē ir pieaugums. Pašrei-
zējais priekšlikums paredz, ka Latvijas 
tiešmaksājumu līmenis turpinās kon-
sekventi palielināties un 2026. gadā sa-
sniegs 202 EUR/ha jeb 77% ES vidējā 
tiešmaksājumu līmeņa. „Šobrīd Latvi-
jas Kopējā lauksaimniecības aploksnei, 
kas sastāv no tiešmaksājumiem un lau-
ku attīstības finansējuma, ir otrais labā-
kais priekšlikums starp visām dalībval-
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Ārlietu ministrs protestē
Kohēzijas finansējuma samazinājums nepieņemams

Jauniešu koris BALSIS diriģenta Inta Teterovska vadībā uzstājās „Tempo Rubato“ Melburnā. Skat. rakstu 4. lpp.
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Visiem priecīgiem ceļojumiem 
kādreiz pienāk arī beigas. Dažreiz cil-
vēki nonāk krustcelēs savā ceļojumā, 
kad viņiem jāizlemj, uz kuru pusi iet. 
Visiem brīvprātīgajiem ir ģimenes, 
darbs un veselība, kuri spēlē lomu 
šajās izvēlēs. Esmu darbojusies kā 
brīvprātīgais gandrīz trīs gadus LAAJ 
Skolu nozares un arī divus gadus ama-
tu apvienošanas kārtībā kā Ārpusskolu 
nozares vadītāja. Domāju, ka šajos tri-
jos gados šis tas ir paveikts. Esmu gan-
darīta par to, kas notiek skolās – sko-
las mainās līdzi laikam. Esmu priecīga 
par lielāku Latvijas valdības atbalstu 
un par dažādiem interesantiem pro-
jektiem, kurus realizējām. Visvairāk 
esmu pateicīga visiem sastaptajiem cil-
vēkiem manā ceļā, jo pārstāvēt LAAJ 
man bija liels pagodinājums. Paldies 
par neaizmirstamo ceļojumu jums vi-
siem un katram atsevišķi!

Un tātad – no 2020. gada 1. feb-

ruāra LAAJ Sko-
lu nozarei ir jauna 
vadītāja, un tā ir 
Iveta Leitase. Par 
Ivetu nebūtu daudz 
jāstāsta, jo viņu ie-
pazinuši jau dau-
dzi cilvēki Aus-
trālijas latviešu 
sabiedrībā. Ivetas 
bērni Adelaides 
Latviešu skolu ir 
apmeklējuši kopš 
spēļu grupas, un 
šogad viņas vecā-
kais bērns jau pa-
beidza A. Ziedares 
Vasaras vidussko-
las 4. klasi. Latviešu skolu vajadzības 
un specifiku Iveta zina no augšas līdz 
apakšai, jo pati ir darbojusies vairāk 
nekā 10 gadus gan Adelaides skolā par 
skolotāju un pārzini, gan par AZVV 

skolotāju. Ivetai ir lieliskas organizato-
ra spējas, tehnoloģiju zināšanas un lie-
la enerģija. Cerot, ka kādreiz atvērsies 
vēstniecība Kanberā, Iveta nākotnē pat 
izvietojuma ziņā varētu būt pašu noti-
kumu centrā, vienmēr informēta un 
vienmēr gatava palīdzēt! Lai viņai vei-
cas! Būsim pretimnākoši un saprotoši! 

Apsveicu Ivetu Leitasi ar jauno 
amatu!

Ļena Rumpe
Laikrakstam „Latvietis“

Paldies par ceļojumu! 
LAAJ Skolu nozarei jauns vadītājs
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Adelaides Latviešu skola pateicas Ivetai par darbu skolā.
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Adelaides Latviešu skola līdzekļu vākšanas pasākumā. Iveta - otrā no kreisās.

jums mediju pilnvērtīgai funkcionēša-
nai ir grūti saprotams un nepietiekami 
vērsts pašas diasporas virzienā.

Sēdes gaitā atklājās, ka no 750 tūk-
stošiem eiro, ko Latvijas valsts piešķir 
medijiem kopumā 2020. gadā, tikai 
ap 40 000 eiro tiek atvēlēts diasporas 
tematikas atspoguļošanai un no tā ti-
kai puse – ap 20 000 eiro tiek atvēlēti 
diasporas medijiem, bet otra puse Lat-
vijas medijiem, lai informētu par noti-
kumiem diasporā.

PBLA uzskata, ka šāds līdzekļu 
sadalījums ir nesaprotams un ne-
pieņemams. Ja Latvijas Republikas 
Saeima reiz ir pieņēmusi Diasporas 
likumu, kura viens no deklarēta-
jiem mērķiem atbalstīt diasporu un 
tās saikni ar Latviju, tad nepilnu 
trīs procentu atvēlēšana diasporas 
mediju atbalstam no kopējās mediju 
atbalsta summas ir nepietiekama un 

nepieņemama proporcija.
Saprotot to, ka modernajā pasau-

lē ir nepieciešama arī ātra saziņa un 
elektronisks informācijas portāls di-
asporai, kā Latvieši.com vai Latvians
Online, PBLA tomēr aicina Latvijas 
valdību novērtēt lomu, ko laikraksti 
Laiks – ASV, Latvija Amerikā – Kanā-
dā, Latvietis – Austrālijā, Brīvā Latvi
ja un BalticIreland – Eiropā ir devuši 
un dod ārzemju latviešu sabiedrības 
vienošanā un latviskuma uzturēša-
nā. Šie diasporas laikraksti un portāli 
ne tikai veic informācijas un notikumu 
dokumentācijas funkcijas, bet ir daļa no 
sabiedrības struktūras, kas vajadzīgā 
brīdi mobilizē un vieno cilvēkus dar-
bam Latvijas labā. Šodien, kad laikraks-
ti paši saviem spēkiem vairs nespēj dar-
boties, valsts atbalsts to pastāvēšanai, 
mūsuprāt, būtu kritiski nepieciešams.

Patiesā cieņā,–
Kristīne Saulīte,
PBLA priekšsēde

2020. gada 13. februārī

PBLA: jāatbalsta diasporas...
Turpinājums no 1. lpp.
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LAAJ pirmā 2020. gada sēde
Pārmaiņas LAAJ izglītības nozarē

LAAJ sēdē tiek pār-
runātas daudz lietas, un, 
kā parasti, ir jau lietas, 
kas labāk paliek prātā. 
Ir tādas sausākas lietas, 
kas tiek pārrunātas, bet 
tad arī ir tādas, kas s kar 
mūsu ikdienu.

Viena tāda, ka mums ir pārmaiņas 
LAAJ izglītības nozares vadībā. Ļena 
Rumpe ir cieši izsekojusi, kritiski iz-
vērtējusi un paziņojusi mums dažā-
das maiņas ar izglītību te un Latvijā. 
Daudz ko izsekot! To darbu tagad ir 
uzņēmusies Iveta Leitase.

Tad vēl bija saruna par to, kā at-
balstīt jauniešu izglītību, piemēram, 
caur Sveika, Latvija! Tā ir programma, 
kas dod mūsu jauniešiem iespēju ap-
ciemot Latviju ar citiem vienaudžiem. 
Programma ir organizēta tādā veidā, 
ka jaunieši apceļo dažāda vietas Lat-
vijā, ikdienā lieto latviešu valodu un 
iepazīstas tuvāk ar Latvijas kultūru, 
vēsturi un ikdienas dzīvi. Bet šī prog-
ramma ir ļoti prasīga finansiālā ziņā.

Jau vairākus gadus mūsu jaunieši 
Austrālijā ir piedalījušies šai program-
ma, kas tika izveidota Amerikā, un ir 
bijuši finansiāli atbalstīta, lai spētu tajā 
piedalīties. Šogad LAAJ nespēs to da-
rīt tā kā citus gadus. Izaicinājums ir kā 

saimniekot ar to naudu, 
kas ienāk LAAJ bankas 
kontā? Pēdējā gadā Zie-
dojumu vākšanas akcija 
nesasniedza mērķi, un šī 
akcija ir lielākais ienāku-
mu avots. Kā saimniekot 
ar ierobežotu budžetu?

Jādomā par to, kā vislabāk atbalstīt 
jauniešu izglītību. Kā vienmēr, $10K 
atbalsts tika sniegts AZVV, kas ir ie-
ņēmusi mīļu vietu daudzu jauniešu sir-
dīs, un viņi parasti ar prieku gatavojās 
pavadīt vairākas nedēļas Normanville 
vidē, runājot latviski un mācoties par 
Latvijas vēsturi, kultūru, dziedot un 
dejojot.

Bet lielākais izdevums ir bijis at-
balsts jauniešiem, kas piedalās Sveika, 
Latvija! Ar ierobežotu budžetu jāsāk 
domāt, vai tas ir labākais ieguldījums? 
Šogad LAAJ nevarēs apsolīt to pašu 
atbalstu kā iepriekšējos gados. Tiem 
vecākiem, kas plāno sūtīt savus bēr-
nus uz Sveika, Latvija! un lūgt LAAJ 
pabalstu, par to ir jāpadomā, jo vien-
kārši nav tie līdzekļi. Ziedojuma ak-
cijas mērķis bija $28 000, bet iztrūkst 
$14 500; tātad vecākiem ar to ir jārē-
ķinas.

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvija un Latvija 

ārpus Latvijas – ceļotāji 
un diaspora. Tiek nozī-
mēts liels finansējums 
saistībā ar diaspora, bet, 
kā sūdzas PBLA, tieši di-

asporas drukātajiem medijiem ir atvē-
lēts gaužām maz. Laikraksts Latvietis,
gan kā portāls, gan kā drukāts medijs 
nesaņem finansiālu atbalstu ne no Lat-
vijas valsti, ne no trimdas/diasporas or-
ganizācijām. Mēs laužamies kā varam.

Šajā nedēļā laikraksts Latvietis bija 
klāt LR Ārlietu ministrijas ikgadējā 
konsulārajiem jautājumiem veltītajā 
preses konferencē. Tradicionālie konsu-
lārie pakalpojumi ir Ārlietu ministrijas 
ikdienas darbs. Principā, tā ir palīdzība 
Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepil-
soņiem ārzemēs. Ir ļoti plašas iespējas 
iekrist situācijā, kurā tā ir vajadzīga – 
pazaudēta pase vai pat apcietināšana.

Ir vērts zināt, ka visu diennakti 
var sazvanīt Konsulārā departamenta 
dežurantu pa tālruni +371 2633 7711. 
2019. gadā šis numurs saņēma 3624 
zvanus. Arī ja vietējai Latvijas vēst-
niecībai nav tai brīdī darba laiks, tad 
dežurants var pamodināt vēstniecības 
pārstāvi. Zemēs, kur nav Latvijas pār-
stāvniecības, var vērsties pēc palīdzī-
bas citu Eiropas Savienības dalībval-
stu pārstāvniecībās.

Laikraksts Latvietis prasīja par si-
tuāciju Austrālijā – ja solītā vēstniecība 
ir atlikta, tad varbūt atvērt ģenerālkon-
sulātu, kas atvieglotu piecu Latvijas 
Goda konsulu darbu Austrālijā. Atbilde 
no Valsts sekretāra Andra Pelša – vēst-
niecība nav atcelta; to atvērs nākamgad. 
Ģenerālkonsuli nav sevišķi izplatīti, un 
jāprasa, vai tam ir pievienotā vērtība.

Tā kā esmu strādājis daudzus ga-
dus Saūda Arābijā, bija interesanti 
dzirdēt jaunumu – tūrisma nolūkos 
tur var braukt ar e-vīzu, vai arī iece-
ļot jebkurā no Saūda Arābijas četrām 
starptautiskajām lidostām. Uz manu 
jautājumu, vai nemusulmanis drīkstēs 
ieceļot Mekas lidostā, atbilde bija vien-
kārša – mēs daudz ko vēl īsti nezinām 
par jaunām iespējām Saūda Arābijā.

Te varu paskaidrot – Saūda Arābi-
jā starptautiskas lidostas ir galvaspil-
sētā Rijadā, Dahranā, Džidā un Mekā. 
Meka (tāpat kā Medīna) ir slēgta pilsē-
ta – tur drīkst doties tikai musulmaņi. 
Pati lidosta, iespējams, ir ārpus šīs zo-
nas, bet kur tad dosies iebraucējs? Pats 
esmu bijis tranzītā Mekas lidostā, bet 
nelaida no lidmašīnas ārā; citi pasažie-
ri iekāpa un izkāpa.

Preses konference notika Ēnu die-
nā, un bija daudzi jaunie ēnotāji no vi-
sas Latvijas – iespējams, nākotnes dip-
lomāti. Arī presei bija daudz ēnotāju.

Ļoti patīkami, ka jaunieši aktīvi 
interesējas par iespējamām karjerām.

GN

ZIŅOJUMS
Nākamā MLB Daugavas Skolas
PILNSAPULCE
notiks sestdien, 2020. gada 29.  februārī, plkst. 12.00
Latviešu nama Misiņa zālē, 3 Dickens St, Elwood.

Tuvāku informāciju sniedz: Filomena Ciavarella, Skolas padomes priekšsēde
(e: Filomena.ciavarella@gmail.com   mob.tālr.: 0414 490 65)

AICINĀJUMS
Aicinu lasītājus apciemot
manu mājas lapu

https.//www.igorsart.com/

Fotogrāfijas, ogles un
pasteļa zīmējumi

Cieņā,
Igors Dimits
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11. februārī Mi-
nistru kabine-
tā skatīja Vides 
aizsardzības un 
reģionālās attīs-
tības ministrijas 
(VARAM) sa-

gatavoto informatīvo ziņojumu par 
Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu 
Eiropas Zaļais kurss. Ziņojumā apko-
pota Latvijas nostāja par Zaļo kursu, 
kas nodrošinās ES virzību uz klimat-
neitralitāti* 2050. gadā, vienlaikus 
īstenojot ANO 2030. gadam noteiktos 
ilgtspējīgas attīstības mērķus**.

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Juris Pūce (AP!): 
„„Eiropas Zaļais kurss“ iekļauj virk-
ni jaunus pasākumus un politikas 
iniciatīvas, lai ilgtermiņā sasniegtu 
klimatneitralitāti Eiropā. Priekšli-
kums paredz paaugstināt klimata po-
litikas ambīcijas turpmākajos desmit 
gados. Klimata politika radīs jaunas 
iespējas Latvijas ekonomikai, kā arī 
jaunas, labi apmaksātas darba vietas. 
Apzināmies, ka strauja un vienlaicīga 
tautsaimniecības transformācija būs 
izaicinājums, jo būs nepieciešamas in-
vestīcijas un inovācijas, kā arī ieguldī-
jumi darbinieku apmācībā.”

Zaļais kurss ir jauna ES izaug-

smes stratēģija, lai radītu taisnīgu un 
pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, 
resursefektīvu un konkurētspējīgu 
ekonomiku, kurā siltumnīcefekta 
gāzu (SEG) neto emisijas 2050. gadā 
samazinātos līdz nullei. Tās mērķis ir 
arī aizsargāt, saglabāt un stiprināt ES 
dabas kapitālu un aizsargāt iedzīvotāju 
veselību un labbūtību no vides apdrau-
dējumiem un ietekmes.

Latvija Eiropas zaļo kursu un vir-
zību uz klimatneitralitāti 2050. gadā 
vērtē atzinīgi. Informatīvajā ziņojumā 
apkopota Latvijas sākotnējā nostāja 
par klimata mērķiem, energoefektivi-
tāti, ilgtspējību un aprites ekonomiku, 
ekosistēmām un bioloģisko daudzvei-
dību, vidi, kā arī finansējumu, inves-
tīcijām un taisnīgu pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomikas mehānis-
mu. Šī informācija kalpos kā pamats 
Latvijas pozīcijas sagatavošanai un tā-
lākām diskusijām Eiropas Savienības 
(ES) Padomē.

Zaļā kursa mērķus Latvijā palī-
dzēs īstenot jau izstrādāti dokumen-
ti – Latvijas stratēģija klimatneitrali-
tātes sasniegšanai līdz 2050. gadam, 
Nacionālais enerģētikas un klimata 
plāns 2021. – 2030. gadam un Aprites 
ekonomikas stratēģija. Savukārt tel-
piskie risinājumi tiks rasti ar telpisko 
plānošanu dažādos mērogos (nacio-
nālā, reģionālā un vietējā), vienlaikus 

veicinot zemes ilgtspējīgu izmantoša-
nu.

Zaļā kursā iekļauti rīcības virzieni 
un pasākumi balstīti uz ilgtspējīgas at-
tīstības mērķu integrāciju visās ES po-
litikās, nodrošinot taisnīgu pāreju un 
finansējuma ilgtspējību, ņemot vērā 
ES dalībvalstu atšķirīgo situāciju.

Viena no Eiropas Zaļā kursa prio-
ritātēm ir vides uzraudzības mehā-
nisms, sagaidāms, ka EK 2020. gadā 
nāks klajā ar jaunu ES Vides rīcības 
programmu, kas papildinās Zaļo kur-
su. Vides politikas īstenošanas pārska-
tam būs izšķiroša nozīme situācijas 
apzināšanā katrā dalībvalstī.

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija

Sabiedrisko attiecību nodaļa

* Saite uz ANO tīmekļvietni https://
sustainabledevelopment.un.org/
post2015/transformingourworld.

**Klimatneitralitāte ir situācija, 
kad saimnieciskā darbība un 
patēriņš neatstāj negatīvu ietekmi 
uz klimatu. Klimatneitralitātes 
sasniegšanu raksturo SEG līdzsvars, 
proti, visu emisiju samazināšana un 
nesamazināmo emisiju kompensēšana 
ar to piesaisti augos (g.k. mežos) 
vai uztveršanu un uzglabāšanu zem 
zemes.

Svētdien, 9. febru-
ārī, notika Jauniešu kora 
BALSIS trešais koncerts 
Melburnā.

Pirms tam aizvadīti 
20 minūšu zibkoncerts 
Melburnas Valsts Bib-

liotēkā piektdien, 7. februārī, un lielais 
koncerts un sadziedāšanās Melburnas 
Latviešu namā sestdien, 8. februārī.

Koncerts svētdienā notika pārpil-
dītajā un nu jau Melburnas latviešu 
publikai pazīstamajā mūzikas klubā 
Tempo Rubato, Brunsvikā. Tas jau 
atkal nebija pārsteigums, ka latvie-
ši prot dziedāt, un BALSIS ir nepār-
protami viens no augstas klases lat-
viešu koriem. Bet šis koncerts bija 
patiešām īpaši baudāms, moderns un 
interaktīvs. Repertuārs bija daudz-
veidīgs – tajā bija gan latviešu kora 
klasika, gan mūsdienīgāka latviešu 
un cittautu komponistu mūzika. Katra 
dziesma bija ar spilgtu, izteiktu rak-
sturu, un liela daļa tika atvēlēta tieši 
mūsdienu repertuāram.

Visspilgtāk palika atmiņā tieši 
panāktie tembri un krāsas modernajā 
repertuārā, kā piemēram, Ola Gjeilo 

Northern lights. Koris bija arī īsā laikā 
sagatavojuši un nevainojami izpildīja 
Austrālijas komponista Lūka Bērna 
(Luke Byrne) dziesmu Desert Sea.

Kora vadītāja Inta Teterovska sa-
stādītā programma ideāli atbilda tieši 
šim jauniešu kora raksturam un spē-
jām, un vēl jo vairāk izcēla enerģiskās, 
spožās balsis. Teterovskis ar spilgtu 
muzikālu karizmu pārvaldīja gan kori, 
gan publiku, atjautīgi piesakot un stās-
tot par katru dziesmu.

Publika bija patīkami iesaistīta, 

izlozējot dziesmu numurus, un tādā 
veidā izvēloties koncerta kārtību. Ne-
skatoties uz spontānumu, dziesmu se-
cība izveidojās īpaši veiksmīgi, beigās 
izskanot ar lielu kāpumu Ešenvalda / 
Saras Teasdale Only in sleep un tra-
dicionālo Pūt, vējiņi!, ko, protams, 
dziedāja visa zāle kopā. Daži nelatvie-
šu klausītāji skatījās neizpratnē, ne-
saprazdami – kā visi tā pēkšņi sākuši 
dziedāt?!

Sofija Kirsanova
Laikrakstam „Latvietis“

Jauniešu koris BALSIS
Dzied mūzikas klubā „Tempo Rubato“

Jauniešu koris BALSIS diriģenta Inta Teterovska vadībā uzstājās „Tempo Rubato“; 
priekšplānā pie klavierēm Sandra Birze.
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Tas ir stūrakmens virzībai uz klimatneitralitāti
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Vēl divas nedēļas – līdz 23. febru-
ārim ir iespēja apmeklēt trīs izstādes 
un vairākus pasākumus, ko piedāvā 
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja iz-
stāžu zāle ARSENĀLS (Vecrīgā, Torņa 
ielā 1) pirms tās slēgšanas rekonstrukci-
jai. Noslēgumā – senioru pēcpusdiena, 
amerikāņu mākslinieka Tailera Kobur-
na vieslekcija par attālināto novēroša-
nu ar ekstrasensoro uztveri, kuratoru 
ekskursija izstādē Nenorunātās tikša-
nās un radošās nodarbības skolēniem 
Ideju ģenerators: kā top instalācija?

Par izstādēm un pasākumiem
Latvijas Laikmetīgās mākslas cen-

tra organizētā izstāde Nenorunātās 
tikšanās, kas iekārtota ARSENĀLA 
Lielajā zālē, notiek Latvijas valsts simt-

gades programmā un ir veltīta zinātnis-
kās fantastikas žanra ietekmei mākslas 
teritorijā, ietverot gan vēsturisku izpē-
ti, gan nākotnes scenārijus. Projekts 

apskata tādas tēmas kā zinātnes un 
tehnoloģiju progress, klases, rasu un 

Pēc nedēļas slēgs izstāžu zāli ARSENĀLS
Līdz 23. februārim ir pieejama apmeklētājiem

DV Pertas nodaļas pilnsapulce
Par nodaļas valdes priekšsēdi 2020. gadam ievēlēts Ilmārs Rudaks

Daugavas Vanagu 
Pertas nodaļa savu ik 
gada biedru pilnsapulci 
rīko februāra sākuma. 
Tā nu arī šogad, svēt-
dien, 9. februarī, Pertas 
Daugavas vanagi un va-
nadzes bija visi sanākuši 

noklausīties, kas mūsu nodaļā pagāju-
šā gadā noticis un ko darīt nākamajā – 
2020. gadā; kuri plāni ir izdevušies un 
pie kuriem vēl jāpiestrādā. Pilnsapulce 
dod biedriem iespēju apspriesties un 
dot valdei virzienu nākotnes darbam.

Valdes priekšnieks Ilmārs Ru-
daks atklāja sapulci ar klusuma brīdi, 
atceroties tos mūsu nodaļas biedrus, 
kuri aizgājuši mūžībā. Tad sekojām ar 
vanagu dziesmas pirmā un pēdējā pan-
ta nodziedāšanu. Šogad mūsu nodaļā 
nebija apbalvojumu, jo mazā saujiņa, 
kuri vēl esam palikuši, ir jau savus ap-
balvojumus saņēmuši. Ilmārs sekoja ar 
pateicību mūsu nodaļas vanadzēm par 
viņu nenogurstošo darbu mūsu noda-
ļas atbalstīšanā, bez kā mēs nespētu 
pastāvēt. Nodaļas valdes priekšsēdis 
tad arī pateicās 2019. g. valdei par labo 
darbu pagājušā gadā. Ar to tad pagā-
jušā gada valde beidza darboties, un 
biedriem nu bija jāievēl pilnsapulces 
vadītājs.

Tāds radās Jāņa Vucēna personā, 
un par sekretāru nosauca Jāni Pur-
vinski. Vēl vajadzēja balsu skaitītājus, 
kuru vietas ieņēma Jūlijs Bernšteins 
un Ruta Auziņa. Jānis Vucēns patei-
cās Ilmāram par viņa nenogurstošo 
darbu, kuru viņš ir vienmēr veicis 

mūsu nodaļas un Pertas latviešu labā. 
Nu sapulces darbs varēja sākties.

Tā kā visi ziņojumi bija izdalīti 
jau pirms sapulces sākuma, nodaļas 
priekšnieka, Daugavas vanadžu va-
dītājas, revīzijas komisijas un Pertas 
Latviešu Centra pārstāvja ziņojumus 
varējām pieņemt bez debatēm. Pēc 
maziem ieteikumiem un mazām pār-
maiņām pie nākamā gada budžeta, 
ieņēmumos un izdevumos sabalansētu 
uz $ 9370.00 budžetu pilnsapulce ap-
stiprināja un pieņēma. 

Beidzot pienāca laiks vēlēt noda-
ļas priekšnieku un valdi. Tā kā latvie-
šu kopiena Pertā ar katru gadu arvien 
vairāk saplok, jau kā dziedājām mūsu 
dziesmas pēdējā pantā: Ak, retākas 
rindas mums tiek esam laimīgi, ka 
varam mūsu organizāciju darbiniekus 
vēl vispār atrast. Tie paši jau to vezu-
mu vien velk, un nekādi jauni darītāji 

nerodas. Tā arī šoreiz, par nodaļas val-
des priekšsēdi 2020. gadam ievēlējām 
Ilmāru Rudaku. Lūdzām 2019. g. 
valdei to pašu darbu vēl turpināt un 
tāpat arī lūdzām Revīzijas komisijai 
darboties tālāk.

Mūsu nodaļas galvenais mērķis ir 
bijis un paliek, pēc iespējas vairāk pa-
līdzības dot mūsu leģionāriem Latvijā 
un atbalstīt lielas trūkumā nonākušas 
ģimenes un Okupācijas muzeju. Vēl 
izvēlējāmies Ilmāru Rudaku mūsu no-
daļu pārstāvēt nākamajā Austrālijas 
delegātu saietā Sidnejā, 14., 15. martā.

Pēc sēdes slēgšanas valde bija pa-
rūpējusies par kādiem uzkožamiem 
un Viktors Mazalevskis gādāja, lai 
neviens nepaģībst no slāpēm. Atkal 
viens darbs bija padarīts un varējām 
atkal domāt par nākotni.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Pirms pilnsapulces visi lasām ziņojumus.
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Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles ARSENĀLS fasāde pirms re-
konstrukcijas.
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Ar lielu prieku un 
pateicību paziņojam, ka 
muzeja Latvieši pasaulē 
2019. gada nogalē izslu-
dinātā ziedojumu akcija 
ir bijusi ļoti veiksmīga – 
ziedojumos no visas pa-
saules saņēmām divreiz 

lielāku summu, kā bijām gaidījuši 
un iedomājušies! Kopā tika saņem-
ti $48 000, tostarp arī viens anonīms 
ziedojums par summu $25 000!

Sirsnīgs, jo sirsnīgs paldies visiem, 
kuri ziedoja līdzekļus! Bez ziedotāju, 
muzeja labvēļu un draugu, brīvprātīgo 
atbalsta nebūtu iespējams nodrošināt 
muzeja darbību. Viens no galvenajiem 
mērķiem ziedojuma akcijai bija atrast 
tik daudz līdzekļu, lai varētu pieņemt 
uz gadu darbā vēl vienu muzeja krā-
juma glabātāju, kura darba uzdevums 
ir palīdzēt apstrādāt un saglabāt muze-
jam sadāvinātos priekšmetus, vienlai-
kus palīdzot sagatavot muzeju valsts 
akreditācijai.

Pateicoties 2018. un 2019. gada 
veiksmīgajām ziedojumu akcijām, 
mēs esam spējuši nodrošināt pilnvēr-
tīgu krājuma darbu.

Piedāvājam tālāk iepazīties ar 
muzeja Galvenās krājuma glabātājas 
Gunas Dancītes motivāciju, strādā-
jot krājumā, par ikdienas darbu kopā 
ar kolēģiem Guntu Lediņu un Uldi 
Dimiševski: „...esam auguši gan 
kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Kopš ne-
ticami veiksmīgas akcijas 2019. gada 
nogalē, janvārī bija iespēja pieņemt 
vēl vienu krājuma glabātāju, un nu 
mums krājumā strādā pavisam 3 cil-
vēki, kas rūpējas par varen lielu vēs-
turisko un emocionālu krājumu, ko 
muzejs nu jau 13 gadus rūpīgi vācis, 
glabājis un pētījis.

Lai gan es muzejam pievienojos 
tik septembrī, stāsti par dzīvi ārpus 
Latvijas man bija zināmi jau krietni 
agrāk. Jau vairākus gadus aktīvi dar-
bojoties studenšu korporācijā, esmu 
iepazinusies ar daudziem lieliskiem 
cilvēkiem, kas savas dzīves laikā īsā-
ku vai garāku laiku dzīvojuši ārpus 
Latvijas. Tas arī ir daļēji veidojis 
manu izpratni par draudzību, atbal-
stu, drosmi un dzimtenes mīlestību. 
Satiktie cilvēki un viņu stāsti, atmi-
ņas un piedzīvojumi ļoti bieži man 
personīgi rosinājuši pārdomas par 
motivāciju, centību un tieksmi pēc 
izcilības, jo iegūt zināšanas un pras-
mes bijis viens no latviešu tikumiem 
neatkarīgi, kura okeāna krastos mēs 
neatrastos.

Līdzīgs ceļš pēc sasniegumiem ir 
uzstādīts arī kā mūsu muzeja mērķis. 
Jau iepriekš iesākts, arī šogad turpi-
nās darbs pie muzeja akreditācijas. 
Muzeju pasaulē tas ir liels notikums, 
kas rada daudz satraukuma. Arī mēs 

plānojam rudens 
pusē savu pirmrei-
zējo akreditāciju, 
tādēļ ļoti svarīgi 
šo dažu mēnešu 
laikā sakārtot do-
kumentāciju at-
bilstoši Latvijas 
likumdošanai. Ir 
diezgan daudz da-
žādu dokumentu 
un norāžu, kam 
sekot, tāpēc šis 
darbs prasa lielu 
atbildību un rūpī-
bu.

Tāpat esam uz-
sākuši pilnīgu mu-
zeja krājuma esī-
bas pārbaudi, lai 
pārliecinātos, ka 
katram priekšme-
tam ir sava vieta 
muzeja krātuvē un 
tajā šis priekšmets 
tur jūtas labi (ar 
visu nepiecieša-
mo mikroklimatu 
u.c.). Mūsu krāju-
ma glabātāja Gunta patiešām katru 
priekšmetu izņem ārā no plaukta, iz-
pako, pārbauda tā saglabātības pakā-
pi, ja nepieciešams, izmēra utt.

Paralēli šiem darbiem pieteicām 
savu projektu Valsts Kultūrkapitāla 
projektu konkursā, un nu jau dažus 
mēnešus mūsu muzeja krājumā eso-
šais, vislielākais priekšmets – Jura 
Bļodnieka dāvinātais, leģendārais 
„pretpadomju“ demonstrāciju auto 
„Valiant“ atrodas prasmīgu restau-
ratoru rokās, lai jau maijā lepni ie-
ripotu Dzelzceļa vēstures muzejā, kur 
notiks mūsu muzeja veidota izstāde 
„Nyet, nyet, Soviet“. Latvijā un pa-
saulē vēl ir daudzas izstādes, kurās 
eksponēti auto, bet ne šis! Tas būs kas 
unikāls!

Protams, šai laikā esam saņēmu-
ši arīdzan ļoti daudz dāvinājumu no 
visas pasaules, tāpēc priekšmetu pie-
ņemšana krājumā ir mūsu darba sva-
rīga sastāvdaļa, ko ar lielu rūpību veic 
krājuma glabātājs Uldis. Priekšmetu 
ir daudz, tādēļ tos rūpīgi aprakstam, 
pēc tam signējam un atrodam vietu 
krājumā. Šai laika sprīdī esam pat sal-
dējuši priekšmetus, lai iznīcinātu visas 
iespējamās sēnes un kaitēkļus, kas va-
rētu būt paslēpušies brunčos, kreklos, 
starp grāmatu lapām un citur.

Tam visam pāri esam arī papildi-
nājuši savas zināšanas un prasmes, 
uzklausot muzeju darbinieku un res-
tauratoru vadītas lekcijas, stāstīju-
mus, lai arī mūsu darbs kļūtu labāks 
un profesionālāks.

Kopumā darbs muzejā ir krietni 
dinamiskāks, kā no malas varētu lik-

ties, bet tieši tas ir tas labākais! Mēs, 
krājuma glabātāji, LaPā vienmēr 
esam priecīgi par katru dāvinājumu, 
katru jaunu projektu vai iespēju, kas 
tiek piedāvāta, jo tieši tas mūs ved uz 
tuvākiem un tālākiem mērķiem, ko 
muzejs sev izvirzījis. Un tā ir burvī-
ga sajūta, ka zinām, ka mūsu darbs 
arī citiem nav vienaldzīgs. Paldies 
jums!“

Ar savu ziedojumu 2019. gada 
Ziemassvētku akcijā muzeja Latvieši 
pasaulē darbību atbalstījuši sekojoši 
cilvēki un organizācijas: Aija Ingrīda 
Abene; Biruta Abuls; Anita un Gra-
ham Andersoni; Patrick C. Arnett; 
Andris Auliciems sen.; Vilnis O. Āt-
rēns; Anita un Roberts Batarags; Bai-
ba Bela; Ilga Anita Bērzkalna; Uldis 
Bluķis; Jānis un Valda Bolis; Imants 
un Velga Brolis; Wayles Browne; 
Joan Carlson; Anda Cook; Jānis Da-
nenbergs; Diane Conneman; Rita D. 
Drone; Lauris Eglītis; Ginta Elksne; 
Uldis un Inese Erdmanis; Jānis Grā-
matiņš; Yvette Grinbush; Andris un 
Inta Grunde; Gunta Harvey; Sibil-
la Hershey; Maija Hinkle; Andrejs 
Jansons; Vita Kākulis; Liene Zeltīte 
Kalniņa; Daugavas Vanagi Kanādā; 
Biruta Kelley; Alda Ķirse; Dagnija 
Krēsliņa; Zuze Krēsliņa-Sila; Rita 
Krūmiņš; Latvian Relief Fund of 
America; Edward Lemanis; Sarma 
Liepiņš; Guntis un Anita Liepiņi; Jū-
lijs Liepiņš; Astra Māliņš; Mančes-
teras latviešu ev. lut. draudze; Joe un 
Emily Metz; Jolanta Mockus; Lalita 

Mērķis sasniegts dubultā!
Muzeja „Latvieši pasaulē“ 2019. gada Ziemassvētku ziedojumu akcija

Muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma glabātāji muzeja krā-
tuvē 2020. gada februārī. No kreisās: Guna Dancīte, Uldis 
Dimiševskis, Gunta Lediņa.
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dzimumu nevienlīdzība, koloniālisms, 
pievēršas aktuāliem feminisma, ekolo-
ģijas un politikas jautājumiem.

Radošajā darbnīcā 2. stāvā perso-
nālizstādē Hot Babas Ieva Kraule-Kū-
na izvērš metaforisku stāstu par raga-
nām. Savukārt Elīna Vītola, integrējot 
ARSENĀLA telpās projekta Izplatītas 
glezniecības un sadzīves problēmas – 
personālizstāde objektus, meklē atbildi 
uz jautājumu Kā kļūt par mākslinieku?

Visas trīs izstādes pavada daudz-
veidīga pasākumu programma. Pie-
mēram, 13. februārī ARSENĀLS 
rīkoja Senioru pēcpusdienu, aicinot in-
teresentus uz sarunām par laikmetīgo 
mākslu. Pēc ekspozīciju apskates gida 
pavadībā dalībnieki varēja radīt arī 
paši savu zinātniskās fantastikas stās-
tu. Tā bija iespēja gan paskatīties uz 
tehnoloģiju un kosmosa tēmām salīdzi-
nošā aspektā (toreiz un tagad), gan pē-
tīt laikmetīgās glezniecības savdabīgās 
formas, gan domāt par sociālo problē-
mu atklāšanos mākslā. Tai pašā dienā, 
13. februārī, vakarā ar lekciju Attāli-
nātā novērošana izstādē Nenorunātās 

tikšanās viesojās 
amerikāņu māks-
linieks Tailers 
Koburns (Tyler 
Coburn, Ņujorka). 
Viņš runāja par 
savu aktuālo pro-
jektu – pētījumu 
par īpašu spiego-
šanas metodi, tā 
dēvēto attālināto 
novērošanu, kuras 
pamatā ir telepātija 
un parapsiholoģija. 
Lekcijā tika vēstīts 
par šīs metodes 
vēsturi un pielieto-
jumu ASV militārajās operācijās. Stās-
tījums bija angļu valodā. 

20. februārī plkst. 18.00 izstādē 
Nenorunātās tikšanās notiks ekskur-
sija, ko vadīs viena vai dažas no kura-
torēm – Solvita Krese, Inga Lāce un 
Andra Silapētere, paskaidrojot pro-
jekta ideju un komentējot apskatāmos 
darbus. Dalības maksa: ieejas biļete 
izstādē. Gada biļetes īpašniekiem ieeja 
ir bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās 
nav nepieciešama.

Līdz 23. februārim programmas 

Latvijas skolas soma ietvaros LNMM 
izstāžu zāle ARSENĀLS sadarbībā ar 
mākslinieci Evu Vēveri piedāvā 8.–
12. klases skolēnu grupām interaktīvas 
radošās nodarbības Ideju ģenerators: 
kā top instalācija?, kuru mērķis ir ie-
pazīstināt bērnus ar modernās, laikme-
tīgās un konceptuālās mākslas formu – 
instalāciju – un tās tapšanas procesu. 
Nodarbības laikā audzēkņi pēc īsas iz-
stādes Nenorunātās tikšanās apskates 

2020. gadā ik mēnesi 
Rīgā, Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas vestibilā, 
apmeklētāji varēs iepa-
zīties ar vienu priekš-
metu no muzeja Latvieši 
pasaulē krājuma. Katrs 
no tiem atspoguļo kādu 

īpašu stāstu par latviešu dzīvi ārpus 
Latvijas, kas arī tiek publicēts presē. 
Izstādi Mēneša priekšmets 2020. gadā 
atbalsta Latvijas Universitātes Litera-
tūras, folkloras un mākslas institūts un 
Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Latviešu mākslinieki dodas 
pasaulē

Atmodas laikā Latvijas māksli-
niekiem pavērās plašākas iespējas 

uzstāties ārpus Padomju Savienības. 
Vairāki ansambļi, dzejnieki un mūzi-
ķi koncertēja ārzemju latviešu namos, 
dziesmu svētkos un kultūras dienās. 
Trimdas latvieši ar interesi vēroja un 
klausījās kultūras sniegumu, kas bija 
tapis aiz dzelzs priekškara. Tajā pašā 
laikā Latvijas māksliniekiem radās ie-
spēja tuvāk iepazīt trimdas latviešus – 
viņu dzīvesveidu, politiskos uzskatus, 
latvietības izpausmes un dzīvesstās-
tus. Šīs tikšanās deva abpusēju emo-
cionālu pacēlumu, izveidojās sirsnīgas 
attiecības starp latviešiem, ko gandrīz 
pusgadsimtu bija šķīris dzelzs priekš-
kars. Daudziem trimdas latviešiem 
tas kļuva par pamudinājumu apciemot 
Latviju, kā arī Latvijas māksliniekiem 
meklēt jaunas iespējas koncertēt ārpus 

Padomju Savienī-
bas robežām.

Bungas no 
Latvijas roka 
grupas „Vecās 
mājas“ ASV 
koncerttūres 
1990. gadā

Šīs bungas 
spēlēja progresīvās 
roka grupas Vecās 
mājas bundzinieks 
Tālis Gžibovskis, 
kad 1990. gadā 
devās koncerttūrē 
pa Amerikas Sa-

vienotām Valstīm. Latviešu centros 
ASV vidienē un austrumkrastā grupa 
spēlēja latviešu strēlnieku dziesmas. 
Bija arī vairāki koncerti amerikāņu 
publikai, kuru laikā grupas dalībnieki 
darbojās kā neoficiāli Latvijas sūtņi, 
stāstīdami par dzīvi Latvijā un tautas 
vēlmēm nākotnē. Šī bija grupas pirmā 
koncerttūre ārpus Padomju Savienī-
bas. Tūres beigās bungas tika dāvinā-
tas ASV latviešiem. Tālis Gžibovskis 
atceras sirsnīgo uzņemšanu: „Šī tūre 
bija viena no emocionālākajām reizēm 
manā dzīvē.“

Marianna Auliciema,
„Latvieši pasaulē –

muzejs un pētniecības centrs“

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Mēneša priekšmets – februāris 2020

Bungas no Latvijas roka grupas 
„Vecās mājas“ ASV koncerttūres 
1990. gadā.
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„Vecās mājas“ dāvina bungas ASV latviešiem Daugavas 
Vanagu namā Bronksā, Ņujorkā, 1990. gada Jāņu dienā.
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Pēc nedēļas slēgs ARSENĀLU
Turpinājums no 5. lpp.

 
Turpinājums 9. lpp.

Starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde „Nenorunātās 
tikšanās“ izstāžu zālē ARSENĀLS. 2019/2020.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2020. gada 17. februārī

Ar personālizstādi 
Ģ. Eliasa Jelgavas vēs-
tures un mākslas muzejā 
tēlnieks, gleznotājs, gra-
fiķis, mākslas zinātnie-
ces Ingrīdas Burānes 
vārdiem runājot, rene-
sanses laika mākslinieks 

Jānis Strupulis noslēdz savas 70 gadu 
jubilejas svinības. Šī ir trešā pēc kār-
tas triju izstāžu virtenē, atzīmējot šo 
nozīmīgo gadskārtu. Pirmā tika atklā-
ta Valkā pagājušā gada janvārī pāris 
dienas pirms īstās dzimšanas dienas, 
kad viņš patiesi palika 70 vecs (viņš 
dzimis 1949. gada 28. janvārī) – Val-
kā mākslinieks pavadīta daļa bērnības 
un še pabeigta vidusskola. Otrā notika 
pagājušā gada vasarā, kad bija iekār-
tota Paula Stradiņa Latvijas Medicīnas 
vēstures muzejā, bet Jelgava ir pēdē-
jā, kurp izstāde atceļojusi. Arī Jelgava 
Jānim Strupulim ir īpaša – šajā pilsētā 
mākslinieks pirmo reizi piedalījās iz-
stādē – tas notika 1971. gadā.

Kā liekas, ar viņu diez vai ir nepie-
ciešams iepazīstināt – viņš ir ļoti pa-
zīstams gan Latvijā, gan citur pasaulē, 
sevišķi Dānijā, kur viņš katru gadu 
kādus mēnešus radoši strādā. Tomēr 
par dažiem faktiem viņa biogrāfijā der 
atgādināt.

Pēc Mākslas akadēmijas beigšanas 
1973. gadā Jānis Strupulis ir radījis ap 
770 medaļu un plakešu, viņš ir darinā-
jis Latvijas Republikas metāla naudas 
modeļus, Latvijas republikas ģerboņa 
plastisko etalonu, Latvijas republikas 
ģerboņus Saeimas ēkas fasādei un 
zālei, darbojies lietišķajā grafikā, uz-
zīmēdams vairākas pastmarkas, arī 
heraldikā, radot Cesvaines, Vecpie-

balgas, Salaspils un dažu citu pilsētu 
un pagastu ģerboņus, tāpat Latvijas 
tēlnieku centra, Farmācijas muzeja 
un vairāku biedrību un sabiedrisko 
organizāciju logo. Mākslinieks aktīvi 
darbojas glezniecībā, viņš sevišķi ie-
cienījis klusās dabas žanru, ļoti izjusti 
un meistarīgi ir viņa zīmētie portreti, 
īpaši bērnu ģīmetnes.

Protams, visvairāk laika un vis-
bagātīgāk radošā enerģija ir veltīta 
tēlniecībai, gan strādājot pie neliela 
izmēra skulptūrām, gan nepārtrauk-
ti darbojoties medaļu mākslā. Var 
teikt, medaļu māksla un Jānis Stru-
pulis ir viens un tas pats. Medaļām 
mākslinieks ir izvēlējies klasisko 
formu – tās galvenokārt apaļas vai 
stūrainas, ar ļoti zemu reljefu, mini-
mālu tekstu, kompozīcijā lakoniskas 
un izteiksmīgas, bieži vien divpusī-
gas. Nelielajā laukumā Jānis Stru-
pulis iekļauj plašu vizuālo un garīgo 
informāciju.

Blakus meistarīgi veidotajām me-
daļām viņš ir šīs tēlniecības nozares 
entuziasts: mākslinieks ir Starptau-
tiskās medaļu mākslas federācijas 
(FIDEM) biedrs un Latvijas pārstā-
vis tajā, viņš periodiski rīko medaļu 
mākslas izstādes Latvijā, kas bieži no-
tiek tieši Jelgavā. Tas, ka Latvijā me-
daļu māksla joprojām attīstās, ir liels 
Jāņa Strupuļa nopelns, kamēr abās 
kaimiņu valstīs nav tādu entuziastu un 
tā nav tik populāra.

Jubilejas izstāde veidota kā Jāņa 
Strupuļa daiļrades retrospekcija, kas 
dod plašu priekšstatu par visām no-
zarēm, kurās jubilārs strādājis. Tā kā 
pats mākslinieks ir ļoti rūpīgs detaļu 
izveidē un atveidē, tad arīdzan izstāde 
prasa lēnu skatīšanos, bez tās praktis-
ki grūti ieraudzīt viņa nepārspējamo 
meistarību, augsto profesionālismu, 
kas mūsdienās reti ieraugāms.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Renesanses laika mākslinieks Jānis Strupulis

Skats no izstādes.
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Ove Damgods. 2017. Fricis Bārda. 2014.
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Cesvaines novada, Salaspils pilsētas un citi ģerboni.
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Muižniece; Zintis Muižnieks; Mir-
dza Neiders; Valters Nollendorfs un 
Aija Ebdena; Ārijs un Gunta Pakalns; 
Toms Pāvils; Alfrēds Peterlēvitzs; 
Uldis un Sarma Puriņi; Mārtiņš Pute-
nis; Ināra Reinis; Genādijs Ribakovs; 

Dace Ruņģe; Jānis un Maija Šķiņ-
ķis; Juris Šlesers, Ieva Ērika Šmite; 
Ilse Stalis; Daina Taimiņa; Antra 
Thrasher; Zane Treimane; Rita Uibo; 
Laila V. Prosser; Lizete un Oto Vieg-
lais; Aivars Vinters; Ilma Wilkinson; 
Ludmila Yamrone; Maija Zaeska; 
Lilita Zaļkalns; Ģirts Jānis Zēgners; 
Austra Zemzars; Lauma Zvidriņa.

Pateicamies vēl diviem ievēroja-
miem ziedotājiem ārpus Ziemassvētku 
akcijas: 2019. gadā saņēmām līdzekļus 
no Valdas un Kristapa Jaunzemu tes-
tamenta un Klāva Zichmaņa uzņēmu-
ma AKA 3.

Marianna Auliciema,
„Latvieši pasaulē –

muzejs un pētniecības centrs“

Mērķis sasniegts dubultā!
Turpinājums no 6. lpp.



Pirmdien, 2020. gada 17. februārī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Liepājas pārstāvniecībā Rīgā, kas 
atrodas Jēkaba kazarmās, no 10. feb-
ruāra līdz 10. martam ikvienam in-
teresentam iespējams apskatīt ekspres-
izstādi, kas veltīta divu izcilu vienas 
dzimtas ārstu – Rasmas Kaju (1934.-
1995.) un Oleva Kaju (1964.-2019.) 
piemiņai.

Rasma Kaju bija ārste, ķirurģe un 
Liepājas Medicīnas skolas direktore 
laika posmā no 1963. līdz 1992. ga-
dam. Izcila personība, kuru vēl aiz-
vien atceras dažādu paaudžu liepāj-
nieki gan kā ļoti erudītu ārsti, gan 
dzīvesgudru, pieredzējušu mācībspē-
ku. Liepājas Medicīnas skola Rasmas 
Kaju laikā piedzīvoja īstu uzplauku-
mu. Savukārt viņas dēls Olevs Kaju 
arī bija ārsts, ķirurgs, kurš savu kar-
jeru medicīnā sācis Liepājā, taču pēc 
ārstniecības studiju beigām strādājis 
P. Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas Ķirurģijas klīnikā, ko vadīja 
profesors Vladimirs Utkins, Latvijas 
Ģimenes centrā un Jūrmalas slimnīcā. 
Olevu Kaju viņa pacienti atcerēsies kā 
talantīgu, veiksmīgu ārstu, kura kontā 
ir ap 10 000 ķirurģisku operāciju.

Izstādē aplūkojamas Kaju dzim-
tas fotogrāfijas, dažādi dokumenti, tai 
skaitā gan Rasmas Kaju, gan Oleva 
Kaju skolas liecības un atestāti, kas ap-
liecina dažādu mācību iestāžu absol-
vēšanu, vairāki savulaik periodiska-
jos izdevumos publicēti raksti, kā arī 
Rasmai Kaju piederējis asinsspiediena 
mērāmais aparāts, kas mūsdienās uz-
skatāms gandrīz vai par antīku. Par 
izstādes naglu uzskatāmas divas ļoti 
īpašas lietas: Oleva Kaju rakstīta vēs-

Izstāde divu izcilu vienas dzimtas mediķu piemiņai
Ekspresizstāde Jēkaba kazarmās

Brāļi Olevs (no kreisās) un Andris Kaju 1978.gadā.

Ķirurģe un Liepājas Medicīnas skolas 
direktore Rasma Kaju. FO
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tulīte savai vecai-
mātei uz Aizputi 
un Rasmas Kaju 
klade, kurā dak-
tere vārds vārdā ir 
pārrakstījusi kādu 
padomju laikos 
aizliegtu ārzemju 
autora romānu ar 
mērķi, lai to varē-
tu lasīt viņas dēli 
un mazbērni. Ko-
pumā šādu klažu, 
kurās pārrakstīti 
biezi romāni, esot 
ap simts. Kādā vei-
dā Rasma Kaju pie 
aizliegtās literatū-
ras darbiem tikusi, 
viņas radiniekiem 
nav zināms. Nav arī saprotams, pa 
kuru laiku daktere šos biezos romānus 
spējusi pārrakstīt.

Izstādes idejas autors ir Ivo Kaju; 
tās veidotāja un kuratore – Latvijas 
Rakstnieku savienības biedre, rakst-
niece Lāsma Gaitniece.

Ar ārstu Rasmas un Oleva Kaju 
biogrāfiju plašāk iespējams iepazīties 
Lāsmas Gaitnieces kultūrvēsturiskas 
ievirzes darbā Dziednīca pie jūras. 
Versija par Liepājas medicīnas vēsturi 
(Rīga: apgāds “VESTA-LK”, 2017). 

Lāsma Gaitniece

attīsta savas idejas par dotajām tēmām 
un paši veido instalācijas. Dalības 
maksa 2,50 EUR no personas. Dalīb-
nieku skaits ierobežots. Nepieciešama 
iepriekšēja pieteikšanās. 9.–12. klases 
skolēniem laikmetīgās mākslas izstā-
des Nenorunātās tikšanās apmeklē-
jums būs aizraujošs veids, kā papildināt 
zināšanas un prasmes vairākos mācību 
priekšmetos – literatūrā, vizuālajā 
mākslā un citos – un aizdomāties par 
saistošām fantastikas tēmām ārpus 
skolas mācību programmas. Projektā 
aplūkotie jautājumi skar gan kosmosa 
iekarojumus, kas atklājas 1970. gados 
radītajos Latvijas mākslinieku darbos, 
gan nemirstību un vispārdrošākos nā-
kotnes scenārijus. Tāpat izstāde uzdod 
drosmīgus jautājumus, kas aktuāli arī 
mūsdienu jauniešiem: kas ir kvīru kul-
tūra, kiborgi un mākslīgais intelekts? 
Atbildes meklēsim kopā ar izglītības 
programmu vadītājiem un mākslas 
vēstnešiem iepriekš pieteiktās ekskur-

sijās. Dalības maksa: ieejas biļete iz-
stādē + maksa par gida pakalpojumu 
skolēniem. Informācija par apmaksas 
kārtību projekta Latvijas skolas soma 
dalībniekiem atrodama vietnē http://
lnmm.lv/lv/ars/apmekle/macies_un_
piedalies/ars/latvijas_skolas_soma.

Starptautiskas izstādes Nenorunā-
tās tikšanās apmeklējums būs kā ce-
ļojums laikā: ar īpaši sagatavoto bez-
maksas ceļvedi-vārdnīcu ikviens varēs 
noskaidrot atbildes uz jautājumiem, ko 
uzdod aktuālā māksla.

Latvijas Nacionālais mākslas mu-
zejs jau informējis, ka rekonstrukcijas 
darbu dēļ 2020. gada 24. februārī 
izstāžu zāle tiks slēgta. Pēdējā ARSE-
NĀLA publiskās darbības diena pirms 
rekonstrukcijas uzsākšanas ir 23. feb-
ruāris.

Par gaidāmo rekonstrukciju
Rekonstrukcijas mērķis ir atjaunot 

un saglabāt ARSENĀLA ēku, kas šo-
brīd atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvok-
lī. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
(LNMM) izstāžu zāle ARSENĀLS ir 

nozīmīga kultūras vieta Rīgā, valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis un 
klasicisma arhitektūras paraugs. Lai 
apturētu ēkas bojāeju, tai nekavējoties 
jāveic rekonstrukcijas un remonta dar-
bi.

Pēc ēkas publiskās darbības beig-
šanas un atbrīvošanas no mākslas 
darbiem VAS Valsts nekustamie īpa-
šumi (VNĪ) uzsāks izstāžu zāles AR-
SENĀLS rekonstrukcijas būvdarbu 
pirmo kārtu. Pirmās kārtas būvdarbu 
laikā paredzēta ēkas fasādes atjaunoša-
na, jumta dzegas remonts, pamatu hid-
roizolācijas veikšana, logu un pagraba 
lūku restaurācija. Šos atjaunošanas 
darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada 
vidum. ARSENĀLA ēkas pirmās kār-
tas būvdarbu veikšanai iepirkuma pro-
cedūras rezultātā noslēgts līgums ar 
pilnsabiedrību RERE MEISTARI 1.

Vienlaikus ar 1. kārtas būvdarbiem 
norit 2. kārtas projektēšanas process, 
kas attiecas jau uz ēkas iekštelpām, 
un izpildes rezultātā ļaus veidot izstā-

Pēc nedēļas slēgs ARSENĀLU
Turpinājums no 7. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2020. gada 17. februārī

Honkongas vadošais 
epidemilogs prof. Gab-
riēls Leungs šajās dienās 
paziņojis: „Ja korona-
vīrusa izplatība netiks 
maksimāli ierobežota visā 
pasaulē, tad epidēmija var 

skart divas trešdaļas pasaules iedzīvotā-
ju, un to vairs nebūs iespējams kontrolēt.“

Tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk jeb-
kurš no mums vai mūsu tuvinieki var 
kļūt par šī biedējošā vīrusa upuriem.

Ar katru dienu vadošās ziņu aģen-
tūras piešauj eļļu jau tā sakarsušajai 
satraukuma atmosfērai, nosaucot sasli-
mušo un aizvien pieaugošo vīrusa upu-
ru skaitu. Tūkstošiem cilvēku ik dienas 
jūtas tā, it kā gaidītu pulvera mucas uz-
sprāgšanu, uz kuras paši sēž. Mazāk 
runā par izārstētajiem, un vēl mazāk – 
par ārstiem, kuri, riskējot saslimt paši, 
stundām ilgi glābj cilvēku dzīvības. 
Kādā no preses izdevumiem parādījās 
pārgurušo ārstu fotogrāfijas, kuru sejās 
dziļas pēdas atstājušas garajās darba 
stundās uzliktās sejas maskas.

Bailes un panika tiek sēta no visām 
pusēm. Traģisku priekšnojautu pārmākti, 
cilvēki steidz iepirkt pārtiku, bailēs attu-
ras iziet ārā no mājām, doties ceļojumos 
vai pulcēties tur, kur atrodas vairāk ļaužu.

Zinu cilvēkus, kas gandrīz ik stundu 
klausās vai skatās ziņu raidījumus. Un 
katru stundu nervozitātei tiek pielikta 
klāt vēl kāda baiļu deva. Pēc tam dzirdē-
tais, redzētais un lasītais tiek apspriests 
ar draugiem, radiem un paziņām.

Tā šie baiļu viļņi kā milzu mākoņi 
veļas pār visu mūsu planētu.

Bet tieši bailes ir tās, kas visvai-
rāk grauj cilvēka imūno sistēmu! Mēs 
katrs kādreiz esam teikuši: „Es no bai-
lēm sastingu!“

Kāpēc? – Tāpēc, ka muskuļi sa-
springst, asinsvadi tiek saspiesti, un 
asinis vairs nevar brīvi cirkulēt pa mūsu 
vēnām, apgādājot šūnas ar skābekli un 
visām tām vielām, kas dara mūs stiprus 
un stiprina mūsu imūno sistēmu.

Tā mēs nokļūstam kā vāveres rite-
nī, – jo vairāk pakļaujamies bailēm, jo 
vairāk pakļaujamies arī riskam nopli-
cināt mūsu imūno sistēmu, zaudējam 
aizsargspējas un, ja arī mūs neķers 
koronavīruss, tad pēc ieilguša baiļu un 
stresa stāvokļa, kādā veselības traumā 
iedzīvosimies gandrīz vai garantēti.

Dažādas masu epidēmijas laiku pa 
laikam skārušas cilvēci vienmēr. Tas 
ir gandrīz neizbēgami, un pat neraugo-
ties uz medicīnas tehnoloģiju aizvien 
pieaugošo attīstību, kā redzam, jauni 
vīrusi pārsteidz mūs nesagatavotus.

Kā un kur cilvēki smēlušies spēku 
izdzīvot šādu epidēmiju laikā? Kur un 
kā smēlušies dvēseles mieru un spēku 
pat vistumšākajās dzīves stundās? Kādi 

bijuši tie stiprie, ga-
rīgie balsti vislie-
lākajā nemierā un 
bezcerībā?

Es noteikti ne-
varu runāt par Tālo 
Austrumu reliģi-
jām vai mācībām, 
bet es ticu, ka arī 
tur ir atrodami lī-
dzīgi teksti, tikai 
izteikti citādos 
vārdos. Es varu 
dalīties tajos spēka 
avotos, kuri sakņo-
jas kristietībā – gan 
Jaunajā, gan arī Ve-
cajā Derībā.

Tie ir padomi 
ar pārlaicīgu, universālu, mūžīgu vērtī-
bu, jo to autors ir visu mūsu Radītājs, 
kurš kādā noteiktā vēstures laikā runā-
jis caur konkrētu cilvēku. Šis cilvēks, 
kā, piemēram, Ījabs vai Jesaja, – bijis ar 
dzīvu, patiesu Dieva pieredzi. Jau pats 
vārds Dievs rada īpašu problēmu tāpēc, 
ka tas ir lietvārds, kurš pēc savas būtī-
bas attiecas uz transcendentu realitāti, 
un tas ir iemesls, kāpēc tas nav nosa-
kāms mūsu pieredzē.

Tomēr ir bijuši cilvēki, kuri bals-
toties uz savām ļoti personīgām garī-
gām pieredzēm un sajūtām, veidojuši 
priekšstatus par to, ka Dievs ir mīlošs, 
visu varošs, ka Viņš dod spēku, mieri-
nājumu un palīdzību.

Kāpēc mūsdienās ar tik lielu interesi 
tiek pētīta mistiskā teoloģija? – Tāpēc, 
ka bez šīs konkrētās kāda cilvēka mis-
tiskās pieredzes nav iedomājama nevie-
na pasaules reliģija. Mistiskajā pieredzē 
veidotie ticējumi ir pamatoti ticējumi 
un tādējādi vienmēr racionāli. Arī mūs-
dienās ir neskaitāmi cilvēki, kuri, bals-
toties uz Dieva pieredzējumiem, uz Ra-
dītāja izjūtu, noteiktās situācijās Dievu 
sajūt līdzīgi kā vairākums no mums sa-
jūt smaržu, krāsu vai siltumu.

Kāds ārsts man stāstīja, ka reiz 
slimnīcas reanimācijas nodaļā pat 
kāds karojošs ateists nometies ceļos 
pie sava slimā bērna gultiņas, asarām 
plūstot, izmisīgi lūdzis Dievu.

Šādi piemēri būs laikam katram no 
mums.

Tad, kad visi ceļi pēc palīdzības 
izskrieti, bet nekas nemainās, – tad 
cilvēks sauc pēc Dieva palīdzības.

Taču pareizāk būtu apstāties, no-
rimt un VISPIRMS vērsties pie Dieva, 
jo Viņš ir visu lietu kārtotājs: Turiet 
drošu prātu, Es tas esmu! Nebīstie-
ties!... – kā Kristus teicis.

Tas prasa sistemātisku prāta darbu, 
intensīvu prāta piepūli, vingrināšanos 
ikdienā, līdzīgi kā trenējoties sportā 
vai apgūstot kādas jaunas iemaņas, 

piemēram, iemācīties braukt ar auto, 
iemācīties tamborēt, spēlēt klavieres 
un tamlīdzīgi. Kā reiz teicis Napo-
leons: Grūti mācībās, viegli kaujā.

Un tā kā šie garīgie vingrinājumi ir 
tik grūti izdarāmi, tad bieži notiek tā, 
kā tas aprakstīts Vecajā Derībā Jesajas 
grāmatā 30. nodaļā:

„Tā saka Kungs Dievs, Israēla 
Svētais:

„Atgriežoties un norimstot jūs 
būtu izglābti, mierā un paļāvībā jūs 
atrastu spēku! – bet jūs negribat!“

Jūs sakāt: „Nē! Mēs tad jau drīzāk 
dosimies projām ar zirgiem!“

„Nu tad skrieniet arī!“
„Ar ātriem zirgiem mēs jāsim!“
Nu tad vajātāji arī lai būtu tādi ātr-

skrējēji! Tūkstotis jūsējo bēgs no viena 
vīra kara sauciena un no piecu vīru kara 
sauciena jūs bēgsiet visi! Tā jūs bēgsiet, 
kamēr no jums pāri paliks tikai karoga 
kāts kalna galā, tik miets paugura galā!“

Katram no mums ir savas piere-
dzes, kā rīkoties stresa un izmisuma 
mirkļos. Katrs cilvēks ir savādāks, vi-
siem noteikti nederēs viena un tā pati 
metode. Īsi aprakstīšu kādu ļoti senu, 
taču iedarbīgu pieredzi.

Vispirms jāatceras, ka nevar uzreiz 
sasniegt garīgus augstumus. Līdzīgi, 
kā tas ir sportā, mūzikā vai apgūstot 
jebkuras jaunas iemaņas.

Vispirms jāsāk ar mēles nekustinā-
šanu un acu apkārt neskraidīšanu. Jāat-
laiž saspringums – kā vijoles stīgām – 
labi uzskaņotām, mūsu garam jābūt ne 
saspringtam, ne atslābinātam. Bet uz-
manīgam, ļoti vērīgi ieklausoties klusu-
mā. Es stāvu pie durvīm un klauvēju...

Visas citas domas šajā brīdī ir prom. 
Neviens iemītnieks nedzīvo manā gal-
vā – ne ienaidnieks, ne tuvākais, ne mīļā-
kais cilvēks, – neviens, izņemot To, ko es 
gribu sagaidīt pie šīm Mūžības durvīm.

Jebkuras attiecības sākas ar brīdi, kad 

Saknes meklējot (7)
Corona vīruss „Covid – 19“
Sestais turpinājums. Sākums LL570, LL571, LL573, LL576, LL578, LL579.

Ieva Krumina. BEAUTIFUL MIND (Skaistais prāts).

 
Turpinājums 11. lpp.
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Mēs tagad esam no-
dzīvojuši vienu nedēļu 
mūsu bēniņu dzīvoklī 
Krāmu ielā – tieši Vec-
rīgas centrā. Katru rītu 
plkst. 8.00 varam dzirdēt 
baznīcas torņa zvanus, 
kamēr par jumtiem lido 

melnās vārnas, baloži un mazas, žiglas 
bezdelīgas. Visbiežāk debesis ir māko-
ņainas, un ik pa laikam pūš aukstais 
ziemeļu vējš. Kādreiz līst lietus, un kād-
reiz slapjais sniegs, arī saulīte izdomā 
kādreiz parādīties starp mākoņiem. Bet 
vēl arvien pa dienu paliek plus 5°C! Kur 
ir sniegs un ledus? Nav! Jau februāris 
tuvojās un rudens vēl nav pārgājis. Daži 
vietēji stāsta, ka pasaule sildās. Pēc ne-
seniem piedzīvojumiem ar Austrālijas 
ugunsgrēkiem, es laikam viņiem ticu.

Trešdien es apmeklēju savu pirmo 
RTU vīru kora Gaudeamus mēģināju-
mu. Mēģinājumi notiek spožā Rīgas 
Tehniskās universitātes lielajā zālē, 
kur rindās ir salikti melni krēsli un 
uz parketa grīdas stāv koncertflīģelis. 
Dziedātāji sāk ierasties plkst. 18.30, 
un iesildīšanās sākās ap 19.00. Pēc tam 
basi un tenori ir atdalīti, lai vieglāk ie-
mācīties notis. Mēģinājumi notiek di-
vas reizes nedēļā!

Katrai balsij ir vecākais, kuram ir 
jānodrošina, ka visiem dziedātājiem 
savā grupā ir pareiza informācija un ka 
koncertu laikā visi ir savās vietās. Tad 
ir arī kora galvenais vecākais-priekš-
nieks, kas pārskatu visu kori un stāsta 
ziņojumus pirms mēģinājuma beigām. 

Pēc pārtraukuma koris atkal sanāk 
kopā, kur Maestro Ivars Cinkuss mūs 
ved cauri nepieciešamam repertuāram 
un izstrādā sīkākas detaļas. Pašlaik 
mācamies Jermaka Requiems un dažas 
populārās dziesmas ko mēs dziedāsim 
lauku koncertā Ļaudonā, 15. februārī.

Rīgas centrs ir gan klusāks nekā 
vasarā, bet vēl arvien kulturālā dzīve 
ir spoža. Dzīvā mūzika skan no vai-
rākām uzstāšanās vietām un gan tū-
risti, gan vietēji staigā savos ziemas 
apģērbos, apmeklējot restorānus un 
veikalus. Man patīk pastaigāties pa 
tām senajām, bruģētajām ielām, kur 
es baudu Rīgas baznīcas arhitektūru, 
senos kaļķu vārtus un skatos cauri lo-
giem, kur cilvēki sēž siltos krodziņos 
un dzer karstvīnu, alu un degvīnu.

Esmu jau noorganizējis savās pir-
mās Rīgas solo uzstāšanās. 1. februārī 
es koncertēju grāmatu veikalā Ro-
bert’s Books, kas atrodas Dzirnavu 
ielā. Tad 6. februārī krodziņš Miezis 
un Kompānija, kas atrodas Vecrīgā, 
13. janvāra bulvārī. Man ir bijis iespē-
ja jau džemot (t.i.: mēģināt kopā ang. 
Jamming) ar dažiem draugiem mūzi-
ķiem, un es ceru vēl daudz uzstāties 
gan solo, gan arī grupās!

Pašlaik man ir vēl brīvdienu sajūta. 
Vai man galu galā patiks dzīve Rīgā? 
To es vēl nevaru teikt. Ir jau brīži, 
kad es domāju par Austrāliju, ģimeni, 
draugiem un dzīvi Melburnā. Vismaz 
šajās dienās tehnoloģija ir tādā, ka var 
viegli komunicēt ar pasaules otro pusi.

Es arī bieži jūtos ļoti pateicīgs. Visi 

tie siltie sveicieni, ko es saņēmu savā 
Atvadu koncertā Latviešu ciemā, man 
vienmēr paliks prātā. Es vienmēr būšu 
ļoti pateicīgs par to materiālo un mo-
rālo atbalstu, ko es saņēmu no Melbur-
nas Latviešu ciema iedzīvotājiem un 
darbiniekiem.

Esmu šodien saaukstējies, un lai-
kam man jāiet atpakaļ gulēt, drīzumā 
es jums atkal rakstīšu.

Var sekot Ivaram uz Facebook un 
Instagram, vienkārši ieraksti Ivars 
Stubis Music un piespiež like/follow

Ivars Štubis,
Vecrīgā, 25.01.2020.

Ivars Štubis – Rīgā
Pirmā nedēļa

Dzīvoklī Krāmu ielā, Vecrīgā.
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es vienu cilvēku atdalu no pūļa, un viņš 
kļūst man vienīgais. Viņš nav anonīms.

Tā šajā brīdī es klusumā mierīgi, 
dziļi elpojot, ar paļāvības pilnu sirdi 
GAIDU savu Radītāju. Klusējot es it kā 
stāvu okeāna centrā, kur apkārt plosās 
vētra. Bet es esmu šajā klusuma cen-
trā. Tajā miera punktā, kur it kā nekas 
nenotiek, darbojas Dievs – reāli dzīvs!

Nevis projicējot savas paša domas, 
bet ieklausoties Dievā – ar pilnīgi atvēr-
tu prātu, bez citām domām, atslābināti 
un pilnīgā mierā. Klusumā ir KĀDA 
klātesamība, tas ir piepildīts klusums, 
kurā valda dziļš miers un harmonija.

Klusumu vienmēr var atrast, ja 
prāts ir mierīgs.

Ja es visu laiku runāju, tad – kad 
Dievam būs laika man kaut ko teikt?

Pat iemācītās lūgšanas var trau-
cēt satikties ar Dievu, jo šīs lūgšanas 
ir bijušas konkrētu cilvēku sarunas 
ar Dievu tieši tam cilvēkam. Lai cik 
skaistas tās arī nebūtu, tās būs piesavi-
nātas lūgšanas tik ilgi, kamēr tās, ja ir 
vēlēšanās, var ar sirds degsmi tik ilgi 

atkārtot, kamēr tās kā zīmogs kļūst par 
savu personīgo sarunu ar Dievu.

Tikpat labi, ja ir vēlēšanās, var mā-
cīties savus iemīļotos Psalmus no gal-
vas un tos lēni atkārtot tad, kad prāts 
kļūst nemierīgs.

Un tad atkal atgriezties klusumā.
Šādā klusumā var stāstīt Dievam 

visu, kas uz sirds. Uzticēt Viņam to, ko 
nevienam citam neuzticētu. Mīlestībā 
un lielā paļāvībā lēni stāstīt. Apklust. 
Un mācīties klusumā saprast Viņa atbil-
di. Tā būs atbilde, kas palīdzēs saprast 
būtību tam, kas notiek, kas sāp, kas ra-
cionāli nav bieži vien izskaidrojams.

Cik dzidra sirds, tik daudz vairāk 
un vairāk atklājas Radītāja mierinošā 
atbilde, kas dod spēku, veselību un arī 
drosmi jebkādos apstākļos.

Ir vēl kāda interesanta pieredze, kā 
mācīties apturēt skrejošo laiku. –

No rīta pēc brokastīm ērti apsēdies 
iepretim logam, pagriezis muguru visiem 
istabas krāmiem. Noliec priekšā svecīti, 
krustiņu. Un vienkārši paliec mierā un 
klusumā vismaz 5 minūtes. Ar laiku – 
10, vēlāk – 15 minūtes. Pirmajā reizē vari 
lēnām paskatīties apkārt, kur tu dzīvo – 
vēro mēbeles, lietas, kas tev visapkārt.

Priecājies par skaisto klusumu tavā 
istabā!

Šajā klusumā var 15 minūtes adīt 
vai tamborēt.

Mācīties neskatīties pulkstenī, ne-
skatīties telefonā, neskatīties internetā. 
Un nejusties vainīgam par šo klusumā 
un mierā pavadīto laiku. Jo tas ir Die-
va laiks. Tad, kad pārvar iekšējo steigu 
un satraukumu, laiks sāk ritēt harmo-
niski – it kā patīkami peldot. Ir labi 
dienas laikā jebko darīt lēni un nestei-
dzoties. Kāds mūks reiz teicis: „Ja āt-
rāk nenomirsi, laika pietiks. Ja nomir-
si iepriekš, tad arī darīt nevajadzēs.“

Sākumā grūti to īstenot, jo vien-
mēr jāpaspēj darīt neatliekamas lie-
tas... Taču jau pēc nedēļas var sākt 
piedzīvot prieku par šo atklāto miera 
un klusas svētlaimes sajūtu, neatkarīgi 
ne no viena cilvēka un neatkarīgi no 
notikumiem, ko pats nevar mainīt. Bet 
Dievam visas lietas iespējams!

Tā ir īsta spēka un veselības dziedi-
noša oāze, kas stiprina imūno sistēmu 
spēcīgāk, nekā varam to iedomāties.

Vera Volgemute Rozīte
Eslingenā,

2020. gada 11. februārī

Saknes meklējot (7)
Turpinājums no 10. lpp.
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Atmiņas par vācu okupācijas laiku Latvijā (3)
Turpinājums „Bērnības un pusaudža gadu atmiņām“
Otrais turpinājums. Sākums LL580, LL581.

Jēkabpilī spēlē teātri
Kad austrumu fronte 

jau bija pavirzījusies aiz 
Latvijas robežām, pa-
mazām sākās kulturālās 
un sabiedriskās dzīves 

atjaunošanās. Protams, tikai par tik, 
par cik okupācijas vara to atļāva.

1941. gada oktobrī savu darbību 
atjaunoja jauktais koris. Tautas Pa-
līdzības dramatiskā kopa sāka darbu 
8. novembrī ar J. Zonberga Melder-
meitiņu. 29. novembrī notika pirmais 
koncerts. Kino Aizsargu nama telpās 
atsāka darbu 25. decembrī. 1942. gada 
10. janvārī TP dramatiskā kopa Jēkab-
pilī uzveda A. Brigaderes Princesi 
Gundegu un karali Brusubārdu.

Vecāku piedalīšanās Jēkabpils te-
ātra dzīvē sākās 1942. gada 6. aprīlī 
Tautas Palīdzības dramatiskās kopas 
uzvestā Jāņa Sārta komēdijā Malu 
mednieki. Mātei tēlojot malu mednie-
ka Rundāna piedzīvotāju Lūciju, bet 
tēvam – Dārča tēvu. Nākošo reizi – 
1942. gada augustā K. Miķelsones 
komēdijā Jāju dienu, jāju nakti māte 
spēlēja Zemgaļu māti, tēvs – vecpuisi 
Rūsiņu.

Jēkabpils laiks mātei bija palicis ļoti 
mīļā atmiņā. Māte bieži ar mīlestību un 
cieņu atcerējās Jēkabpils teātra laikus, 
kur viņai bija izdevība strādāt Viļa 
Segliņa vadībā, kur viņai uzticēja vai-
rākas atbildīgas lomas, kur divās lugās 
viņai bija tādi partneri kā Vilis Segliņš 
un Teodors Lācis. Teātra spēli viņa 
bija sākusi jau divdesmitajos gados 
vairākos lauku pagastos Ziemeļvidze-
mē, vēlāk abi ar tēvu piedalījās teātra 
izrādēs Madonā, pēc tam no 1935. gada 
līdz 1940. gadam – Pļaviņās.

Pirms vairāk nekā 20 gadiem mē-
ģināju apkopot man toreiz pieejamo 
informāciju par Jēkabpils teātri vācu 
okupācijas gados. Misiņa bibliotēkā va-
rēju pāršķirstīt ne tikai Jēkabpils Vēst-
neša, bet arī Daugavas Vēstneša attie-
cīgo gadu numurus, kur bija lasāmas 
daudzas, bet ne visas, recenzijas. Tāpat 
Misiņa bibliotēkā bija saglabājušās arī 
daļa teātra programmu; dažas prog-
rammas bija saglabājušās arī Jēkabpilī.

1998. gadā sakārtoju visu pieejamo 
informāciju un dažos eksemplāros iz-
devu apceri Ieskats teātra dzīvē Jēkab-
pilī vācu okupācijas gados (1941-1944).
Jēkabpilī nodibina patstāvīgu 
teātri

Domu, Sēļzemes centrā Jēkabpilī 
izveidot savu teātri, jēkabpilieši bija 
jau lolojuši daudzus gadus. Tas, patei-
coties pilsētas vecākā K. Grabovska 
gādībai, izdevās tikai vācu okupā-
cijas gados. 1942. gada 26. oktobrī 

Jēkabpils pilsētas valde un Tautas 
Palīdzības Jēkabpils pilsētas apriņķa 
komiteja izraudzīja Jēkabpils teātra 
direkciju: priekšsēdētājs pilsētas vecā-
kais K. Grabovskis, mākslinieciskais 
vadītājs V. Segliņš, administrators 
H. Celmiņš, sekretārs R. Barbals. 
Režisora asistents, līdzšinējais TP an-
sambļa režisors Ed. Celmiņš.

Vilis Segliņš teātrī ieveda agrāk 
neierastu disciplīnu un kārtību. Bija 
ļoti stingrs, bet taisnīgs savās prasībās. 
Aktieri respektēja gan viņa autoritāti, 
gan arī viņa plašās zināšanas teātra 
mākslā. Lomas sadalot, viņam nebija 
neviena mīluļa. Jau pirmajā mēģinā-
jumā lugas inscenējums bija izstrādāts 
līdz pēdējam sīkumam, no tā ļoti reti 
atkāpās. Segliņš Jēkabpils teātrī ienesa 
Nacionālā teātra garu un spēles vei-
du. It īpaši tas izpaudās mūsu klasiķa 
R. Blaumaņa lugās. Aktiera lielākais 
grēks bija kādreiz Blaumaņa tekstu 
pateikt saviem vārdiem. Citu autoru 
lugās kādreiz atļāvās pa svītrojumam, 
bet nekad Blaumaņa lugās. Visu Blau-
maņa lugu tekstus zināja no galvas. Tu-
vāk par Vili Segliņu var lasīt tīmeklī.

Viena no Latvijas lauku teātra 
problēmām bija tā, ka izrādes reti sā-
kās laikā. Vai nu aktieri nebija gatavi, 
vai arī skatītāji ieradās ar lielu nokavē-
šanos, zinādami, ka izrāde nesāksies 
noteiktā laikā. Jau ar pašu pirmo izrā-
di Jēkabpils teātris centās šo problēmu 
novērst. Afišās, sludinājumos un aizrā-
dījumos bija pasvītrots, ka izrādes sāk-
sies noteiktā laikā, tieši plkst. 19.30. 
Izrādes sākumu nokavējušiem bija jā-
gaida līdz pirmā cēliena beigām. Ka šo 
noteikumu arī patiešām ievēroja, reiz 
dabūja pārliecināties pat apriņķa vecā-
kais un arī šo rindu autors.

Jau ar pirmo izrādi ieveda abone-
menta kartes, lai pastāvīgie teātra ap-
meklētāji varētu sev rezervēt vēlamās 
vietas pirmizrādēm. Praktiski visas 
pirmizrāžu vietas piepildīja abone-
mentu karšu īpašnieki.

Kādas reizes Vilis Segliņš bija arī 
viesis mūsu mājās. Daudz stāstīja par 
dažādiem kurioziem piedzīvojumiem 
un nedarbiem uz lielajām skatuvēm. 
Šķiet, ka dažu labu nedarbu uzdrīkstē-
jās atļauties tikai lielie aktieri.

Pēc otrreizējās padomju okupāci-
jas Vilis Segliņš bija atkal atgriezies 
Jēkabpilī, par viņa toreizējo darbu lie-
cina piemiņas plāksnīte pie sarīkoju-
ma nama galvenās ieejas. Raksturīgi 
padomju režīmam – tur noklusēts 
Viļa Segliņa darbs Jēkabpilī vācu 
okupācijas gados.

1942./43. gada sezona
Teātri atklāja 28. novembrī ar Lī-

gotņu Jēkaba Bierantos. Tēvs tēloja 

Bāliņu, bagātu namsaimnieku Rīgā. 
Māte lasīšanas mēģinājumā bija An-
nas lomai cauri kritusi. Tas tomēr 
nekavēja Vili Segliņu viņai uzticēt 
daudzas citas atbildīgas lomas nāko-
šajos iestudējumos. Šis bija vienīgais 
Jēkabpils teātra iestudējums, kurā tēvs 
darba apstākļu dēļ varēja piedalīties.

Izmantojot minētajā apcerē apko-
poto informāciju, varēju restaurēt Jē-
kabpils teātra repertuāru 1942./43. un 
1943./44. gada sezonās. Pirmajā sezonā 
bija uzvesti 9 jauniestudējumi, otrajā – 
11. Tikai tajās lugās, kurās māte spē-
lēja, esmu minējis viņas spēlēto lomu.

Otrais iestudējums. Tikai nedē-
ļu pēc atklāšanas, 5. decembrī, sekoja 
Irmas Bračas 5 cēlienu drāma Velni. 
Māte spēlēja vaļinieci Dundurieni.

Trešais iestudējums. M. Zīverta 
komēdijā Ķīnas vāzē māte spēlēja Cēr-
pa kundzi. 

Ceturtais iestudējums. 5. febru-
ārī R. Blaumaņa komēdija No salde-
nās pudeles.

Piektais iestudējums. Jāņa Aku-
ratera komēdija Mīlestības zeme. Visu 
iepriekšējo četru iestudējumu režisors 
bija Vilis Segliņš, bet šim uzvedumam 
režija bija uzticēta Eduardam Celmi-
ņam. Māte spēlēja Almu Liepu.

Sestais iestudējums. Rūdolfa 
Blaumaņa drāma Indrāni – režisora 
Viļa Segliņa benefices izrāde, kurā 
viņš pats tēloja Indrānu tēvu. Māte 
spēlēja Indrānu māti. Par šīs izrādes 
apmeklēšanu bez skolas vadības atļau-
jas man nav labas atmiņas. Tā kā māte 
spēlēja Indrānu māti un tēvs arī bija 
pārradies mājā no komandējuma, tad 
abi gribējām kopīgi noskatīties pirm-
izrādi. Skolas pārzinis Rasiņš man to-
mēr atļauju nedeva, jo būšot speciāla 
skolnieku izrāde. Kad nu ar tēvu mēs 
tomēr pirmizrādē bijām, tad tēvam 
bija jāiet pie skolas pārziņa izskaidro-
ties. Tas varbūt bija viens no retajiem 
gadījumiem, kad kādam skolniekam 
nedeva atļauju noskatīties skolas mā-
cību programmā uzņemto Blaumaņa 
darba izrādi. Izskaidrojums jau bija 
gluži vienkāršs, kļūdas dēļ, skolas pār-
zinim nebija piedāvāta iespēja iegādā-
ties teātra abonementa kartes.

Septītais iestudējums. Plānoto ie-
studējumu atvietoja ar dažādu priekš-
nesumu vakarā uzvesto Sievietes mī-
las ieroči Viļa Segliņa režijā.

Astotais iestudējums. Hugo Krū-
miņa jautra spēle Sāncenši.

Devītais iestudējums. V. Zonber-
ga dziesmu spēle Meldermeitiņa bija 
aktieru benefices izrāde E. Celmiņa 
režijā. Māte spēlēja skolnieču pansijas 
turētāju Buša kundzi.

 
Turpinājums 13. lpp.
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No deviņiem pirmās sezonas iestu-
dējumiem māte bija spēlējusi piecos.

Savā pirmajā sezonā Jēkabpils te-
ātris bija devis 27 sarīkojumus, kurus 
bija apmeklējušas 17 319 personas. 
Caurmērā katru izrādi bija noskatīju-
šies vairāk nekā 600 apmeklētāju (zālē 
bija tikai 550 sēdvietas). Ieejas mak-
sa: I v. RM 3,50, II v. 2,50, III v. 1,50. 
Stāvvietās – RM 1,00. No sava tīrā 
atlikuma teātris bija nodevis Tautas 
Palīdzībai RM 15 618.

Neesmu drošs, bet domāju, ka ak-
tieri (vismaz tie, kas spēlēja izrādē) sa-
ņēma brīvbiļetes. Mums bija rezervē-
tas divas vietas balkona pirmajā rindā.

1943./44. gada sezona
Sezonu sākot, cerēja teātrim an-

gažēt vairākus profesionālus aktierus, 
bet izdevās tikai piesaistīt vienu – Vili 
Štromu. Jaunajā sezonā bija paredzēti 
12 jaunuzvedumi, bet paspēja uzvest 
tikai 11. Pirmizrāžu abonementam at-
kal bija ļoti liels pieprasījums, un tas 
zāles vietu skaitu pārsniedza jau par 
25 %. Tie, kas nebija dabūjuši abone-
mentu uz pirmizrādēm, varēja aizru-
nāt vietas uz otrajām izrādēm.

1944. gada pavasarī teātra direkci-
ja bija nolēmusi trim aktieriem Almai 
Saivai, Arvīdam Abikam un Edu-
ardam Celmiņam maksāt mēnešal-
gas. No sākuma gan viņi vēl turpinātu 
strādāt arī savās vecajās darba vietās. 
Vai viņi ar to kļūtu par profesionāliem 
aktieriem? Šo plānu izjauca austrumu 
frontes sabrukums.

Jau pirms tam 16 teātra aktieri (ie-
skaitot māti) bija ieskaitīti t.s. honorēto 
grupā – tiem maksāja par katru nospē-
lētu izrādi.

Pēc kara beigām Arvīds Abiks 
spēlēja un vadīja režijas Londonas Lat-
viešu teātrī. Vācijā māte spēlēja Ķīles 
Latviešu teātrī un Špakenbergas kopā. 
Austrālijas dzīves laikā māte Sidnejas 
Latviešu teātrī spēlēja 18 lugās.

Drīz pēc sezonas sākuma Segli-
ņam radās domstarpības ar teātra va-
dību, un viņš no teātra aizgāja.

Pirmais iestudējums. Jauno sezo-
nu sāka 9. oktobrī ar Pāvila Gruznas 
jaundarbu – komēdiju Pūra lādi Viļa 
Segliņa režijā. Izrāde bija jaunanga-
žētā Viļa Štroma debija uz Jēkabpils 
skatuves.

Otrais iestudējums. Tikai ne-
dēļu vēlāk uzveda igauņu rakstnieka 
A. Melka 4 cēlienu luga Dienvidvējš.

Trešais iestudējums. Austras Mē-
teres-Ozolas komēdija Čiko Viļa Štro-
ma režijā. Māte spēlēja lugas centrālo 
lomu – krustmāti Orsolu-Lolu.

Ceturtais iestudējums. Šis bija 
sezonas ievērojamākais notikums – 
Rīgas Drāmas teātra slavenā aktiera 
Teodora Lāča viesošanās Roplaiņa 
lomā Rūdolfa Blaumaņa Pazudušā 
dēlā. Režisors Vilis Štroms jau bija 
noskatījies lugu Drāmas teātrī un 
pārrunājis iestudējuma izkārtošanu 
ar Teodoru Lāci. Mātei bija uzticēta 
Roplainietes loma. Ar Teodoru Lāci 
lasītājs var iepazīties tīmeklī.

Apriņķa vecākais bija atvēlējis 
savu automašīnu Teodora Lāča sagai-
dīšanai Krustpils stacijā. Tā kā Rīgas 
vilciens pienāca krietnā pievakarē, tad 
nolēma, lai es braucot šoferim Garo-
zam līdzi un sagaidu Lāci uz perona. 
Drošības dēļ esot labāk, ja šoferis pa-
liek pie automašīnas. Tā arī izdarījām. 
Braucot atpakaļ uz Jēkabpili, Lācis 
daudz nerunāja. Ko gan viņš būtu va-
rējis runāt ar tādu pusaudzi kā mani?

Pēc pirmizrādes Lācis bija izteicis 

mātei komplimentu, kuru viņa nebija 
aizmirsusi visu mūžu: „Roplainiet! 
Tad nu labi sadziedājāmies.“

Piektais iestudējums. F. Arnolda 
un E. Baha farss 3 cēlienos Taupības 
kurators.

Sestais iestudējums. Ed. Vildes 
komēdija 3 cēlienos Laimes Pūķis.

Septītais iestudējums. Elīnas Zā-
lītes 3 cēlienu komēdija Maldu Mildas 
sapņojums. Māte bija spēlējusi muižas 
centra īpašnieka Andreja Dzintarkalna 
sievu Ievu.

Astotais iestudējums. Roberta 
Valtera 3 cēlienu drāmas Tornī pirm-
izrādē 25. martā, mātei loma nebija 
paredzēta. Urzulas tēlotāja pirmajā 
izrādē nekur tālāk par teksta norunā-
šanu nebija tikusi, tamdēļ otrajā izrādē 
(nākošajā dienā vai nedēļu vēlāk?) Ur-
zulas loma bija jāpārņem mātei.

Devītais iestudējums. Augusta 
Saulīša 4 cēlienu drāmā Līgo māte 
spēlēja Mariju Egli.

Desmitais iestudējums. 20. aprīlī 
Fr. Gulbja dramatiskā spēle 3 cēlienos 
Caur sidraba birzi gāju Eduarda Cel-
miņa režijā.

Vienpadsmitais iestudējums. Se-
zonas pēdējam iestudējumam teātris 
uzveda K. J. Miķelsones dzīves spēli 
Slinkā sieva. Māte spēlēja lauku sētas 
darba un veco tradīciju sargātāju Gār-
šu māti. Šis bija teātra pats pēdējais 
iestudējums, pirms tas savu darbību 
bija spiests izbeigt, jo padomju armijas 
jau bija sasniegušas Latvijas austrumu 
robežas.

Teātra divu gadu pastāvēšanas lai-
kā no 20 iestudējumiem māte bija spē-
lējusi 11 lugās.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Atmiņas par vācu laiku... (3)
Turpinājums no 12. lpp.

Viss ir jauks vasarā...
Jancim galvā meldiņš

Kā jau jūs visi labi 
zināt, mana galva nav 
normāla galva... Ar to 
es domāju tikai, ka tur 
parasti iekšā vandās 
lietas, kam tur nevaja-
dzētu vandīties. Tā arī 

šorīt – bez apstājas galvā skan: Viss 
ir jauks vasarā... Lai eju, kur iedams, 
jaukā vasara nāk līdz. Eju pie krāna 
padzerties – Viss ir jauks vasarā... Eju 
uz vannas istabu – nu darīt, kas tur da-
rāms – Vasara klāt atkal...

Pat meldiņš it kā būtu galvā. Bet tā 
kā tālāk vārdus nezinu, tad nekāda prātī-
ga dziedāšana nesanāk. Kad kādas pāris 
stundas esmu nomocījies pa jauko vasa-
ru, nekas cits neatliek, kā meklēt rokā 
dziesmu grāmatu, lai atrastu, kas notiek, 
kad pienāk rudens... vai pat ziema.

Vai manu dieniņ... Tajā dziesmā ir 
tikai deviņas rindiņas, un piedziedā-

jums nav nemaz. Tā doma, kas tur iz-
teikta, ir tīri prātīga, izņemot to, ka mēs 
tiekam aicināti staigāt pa klajumu līdz 
nonākam pie kapa. Kāda man būtu in-
terese iet pastaigāties, ja es zinātu, kas 
tur otrā galā mani sagaida... Jūs varbūt 
teiksiet, mēs jau visi zinām, ka galā ir 
gals. Nu, jā, tā jau ir, bet par to jau nav 
jāžvadzina, kad dzied dziesmiņas. Es 
līdz šim biju domājis, ka dziesmas ir lai 
būtu priecāšanās – vienalga, vai dzied 
vasarā, vai ziemā. Bet spriediet paši; 
labāk noskaitīšu jums tās rindiņas, iz-
skaidrot tikpat nevarēšu:

Viss ir jauks vasarā,
Kad mēs ejam klajumā.
Puķes zied, putni dzied,
Dievam godu dod.
Lai tad mūsu sirds un prāts
Līdz ar dabu priecājas!
Laiks aiziet, kaps atiet,
Kad vairs priecāsies?

Lai man dziesminieks piedod, bet 
kad jaukā vasarā sāk par kapiem runāt, 
tad man dziedamais aizštopējas, kā 
kad sievu ar izkapti būtu ieraudzījis. 
Tūlīt nāk prātā tā bieži dzirdētā dzies-
ma Pār kapiem laižas melni kraukļi...

Bet tai vismaz smuks meldiņš. Ši-
tai meldiņš laikam nemaz nav. Labi 
ka tā. Citādi dziedātu, asaras birdinā-
dams visu nakti līdz rītam un tad vēl 
drusku. Vai, vai, vai...

Man vairāk prasās pēc pumpiņra-
sā, pumpiņrasā, un tad vēl piedziedā-
jumu Umpapā, umpapā... Un ja tad 
vēl pieņem klāt kādu Balzāmiņu vai 
arī tikai kādu vīna glāzīti, tad tiešām 
var baudīt Jauku vasariņu. Un kas 
nāk pēc tam, to atstājam – pēc tam. 
Gan jau tas pienāks pats bez speciālas 
dziedāšanas.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Mani sauc Artūrs 
Paugurs un es esmu šeit, 
jo no Vītolu Fonda saņē-
mu stipendiju, kas bija 
veltīta Zelmas Grīnfel-
des-Brežinskis piemi-
ņai. Es nāku no Aizkr-
aukles – nelielas pilsētas 

Latvijas vidienē, kur mācījos Aizkr-
aukles novada ģimnāzijā. Man diez-
gan labi padevās gan matemātika, gan 
eksaktās zinātnes. Matemātika man 
vienmēr bijusi gandrīz kā sirdslieta un 
ļoti patikusi. Tā nu likās pašsaprota-
mi, ka mamma mani mudināja mācī-
ties par inženieri. Sākotnēji tas mani 
ļoti biedēja, jo man likās, ka tas man 
būs par grūtu, biju pārliecināts, ka tur 
ir daudz par daudz, kas jāiemācās. Es 
domāju, ka tā ir ļoti sarežģīta profe-
sija. Likās ļoti grūti aptvert visu, kas 
ir inženierija. Par laimi 12. klasē es 
mammai noticēju un izvēlējos apgūt 
elektroinženiera profesiju.

Mamma mani un brāli audzināja 
viena pati, jo tētis aizgāja aizsaulē jau 
tad, kad man bija tikai 5 gadi. Mamma 
ir skolotāja un kaut kā jau mēs iztikt 
varējām, kamēr kopā dzīvojām Aiz-
krauklē, bet kad bija jāsāk Rīgā studēt 
universitātē, tad nodrošināt manu Rīgas 
iztiktu – īri, rēķinus, pārtiku – un para-
lēli brāļa un savējo iztiku Aizkrauklē, 
tas mammai būtu bijis ļoti grūts uzde-
vums, ja vispār paveicams. Tāpēc mēs 
pieteicāmies stipendijai Vītolu Fondā, 
un es biju ļoti priecīgs saņemt ziņu, ka 
esmu apstiprināts stipendijai, ka esmu 
saņēmis Zelmas Grīnfeldes – Brežins-
kis piemiņas stipendiju. To nodibināja 
viņas meita Zane Stait-Gardner un Zel-
mas vīrs Jānis Brežinskis, kuri dzīvo 
Kanādā. Mēs rakstījām ziedotājiem 
vēstules ik pusgadu, stāstot kā mums 
sokas studijās, dzīvē un vispārīgi, biju 
ļoti priecīgs saņemt arī Zanes atbildes 
uz manām vēstulēm. Man bija gods 
satikt Zani un viņas vīru bakalaura 
studiju beigās 2013. gada Dziesmu un 
deju svētku laikā. Par stipendiju es biju 
bezgala priecīgs, jo tas man ļāva studēt 
to, ko es vēlos, dzīvot Rīgā, būt pat-
stāvīgam, pašam ar saviem līdzekļiem 
Rīgā iztikt. Es aizgāju uz Rīgas Tehnis-
ko universitāti un tur atradu tieši tādu 
studiju programmu, kas man bija pa 
prātam, ko sauca par elektrotehnoloģiju 
datorvadību. Bakalaura studiju laikā al-
laž taujāju pasniedzējiem, vai ir iespēja 
palīdzēt kādos praktiskos darbos, kaut 
ko uzbūvēt, salodēt – pēc neilga laika 
saņēmu pozitīvu atbildi un paralēli stu-
dijām sāku pirmās profesionālās gaitas 
kā RTU laborants. Nonākot līdz cetur-
tajam kursam, vēlējos doties praksē uz 
ārzemēm. ERASMUS programmas 
ietvaros man izdevās nokļūt Vācijā 
Daimler AG rūpnīcā, kas ražo Merce-
des-Benz automašīnas. Tur es pavadīju 

teju pusgadu, strādājot ar robotizētajām 
sistēmām, kas ražoja šīs automašīnas. 
Tur es ļoti daudz iemācījos, ieskaitot 
vācu valodu. To biju jau mācījies ģim-
nāzijā, bet runāt noteikti vēl nerunāju. 
Nu dabūju vācu valodā stingri vien pa-
praktizēties. Tas bija arī tas brīdis, kad 
es atteicos no Vītolu Fonda stipendijas, 
jo saņēmu ERASMUS stipendiju. Prak-
se palīdzēja iegūt ne tikai profesionā-
las zināšanas, bet arī vērienīgu dzīves 
pieredzi un patīkamus piedzīvojumus 
– iepazinu vairākus vāciešu draugus, 
ar kuriem vēl šobrīd sazinos. Viņi gan-
drīz katru gadu vasarā brauc uz Latviju, 
un viņiem te ļoti patīk. Viņi ir sajūsmā 
gan par Rīgu, gan Aizkraukli, gan par 
Jūrmalu. Visur, kur es viņus aizvedu, 
viņiem patīk. No tā laika pagājuši jau 
vairāk kā seši gadi, bet mēs vēl arvien 
sarakstāmies un viņi vēl arvien te brauc.

Kad es pabeidzu bakalaura grādu, 
man piešķīra elektroinženiera kvalifi-
kāciju un profesionālo bakalaura grā-
du. Pēc prakses Vācijā es iestājos ma-
ģistrantūrā un turpināju strādāt RTU, 
vēlāk uzsāku studijas arī doktorantūrā, 
jo vēl nebiju izšķīries vai gribu strādāt 
kā inženieris vai arī kļūt par zinātnie-
ku. Ja tu vēlies būt inženieris, tad ar 
maģistra grādu pilnīgi pietiek, taču, 
ja vēlies būt zinātnieks, tad tev jābūt 
doktora grādam. Doktorantūru gan 
es nepabeidzu, jo nācu pie atziņas, ka 
tomēr vēlos veikt inženiera darbu. Tas 
man likās daudz interesantāks un patī-
kamāks, jo man patīk izstrādāt praksē 
noderīgas iekārtas – redzēt to rezultā-
tu pēc iespējas ātrāk. Pēc pirmajiem 
darba pieredzes gadiem universitātē es 
devos meklēt tālāku izaugsmi kā inže-
nieris un veiksmīgā kārtā atradu darbu 
uzņēmumā SIA Mikrotīkls, kur strā-
dāju par robotikas inženieri, kas sevī 
ietver gan universitātē iegūtās elektro-
inženiera prasmes, gan arī mehānikas 
zināšanas, ko nācās apgūt pašmācības 
ceļā, jau strādājot minētajā uzņēmu-
mā. Pēc dažiem mēnešiem mani iecēla 
par nodaļas vadītāju un šobrīd manā 
komandā bez manis ir vēl trīs inženie-
ri un trīs tehniskie darbinieki. Pamatā 
manos darba uzdevumos ietilpst elek-
troiekārtu testēšanas procesu automa-
tizācija. Katra no elektronikas ierīcēm, 
kas jums mājās ir, tika uzražota kaut 
kur kādā fabrikā. Šajās rūpnīcās katru 
no šīm iekārtām pārbauda, vai tad, kad 
tā ir salodēta un saskrūvēta, tā darbo-
jas tā, kā tas ir paredzēts. Mēs taisām 
tādas iekārtas, ar ko šo pārbaudi var 
veikt automātiski, lai cilvēkam nebū-
tu manuāli jānospiež katra podziņa un 
jādomā, vai tā nostrādāja pareizi vai 
nē. To izdara robotizētas sistēmas ļoti 
ātri un bez cilvēka iesaistes. Tādējādi 
katra elektronikas ierīce ir pārbaudīta 
un tiek padota zaļā gaisma iekārtas ie-
pakošanai un nodošanai uz pārdošanu. 

Mikrotīkls ražo un izstrādā ar dator-
tīkliem saistītas iekārtas, piemēram, 
maršrutētājus un pārdod tos teju visā 
pasaulē, lielāko daļu eksportējot.

Par privāto dzīvi – esmu precējies. 
Ar Artu apprecējos 2018. gadā. Viņa 
studēja sabiedriskās attiecības, mār-
ketingu. Abi iepazināmies, strādājot 
kopā RTU. Kad devos uz Mikrotīklu, 
nepagāja ne gads, un arī Arta atrada 
sev vakanci šajā uzņēmumā. Tagad 
atkal strādājam vienuviet – tikai katrs 
savā nodaļā. Bez profesionālajām in-
teresēm Artai ļoti patīk arī kulinārija, 
saldumu un kūku taisīšana ir viņas 
sirdslieta. Par laimi, es aktīvi sporto-
ju – mana sirdslieta ir skeitbords – ci-
tādi formu noturēt būtu grūti!

Man ir 5 gadus jaunāks brālis, kurš 
arī jau paspējis izstudēt līdz bakalau-
ram kino režijas jomā. Kopumā viņš ir 
īsts mākslinieks – nodarbojas ar video 
filmēšanu, montāžu, taču galvenokārt 
arī muzicē – tā ir viņa sirdslieta. Viņš 
pašlaik ieraksta savu debijas albumu, 
kā arī ir pabeidzis mūzikas skolu. Brā-
lim Vītolu fonda stipendija nebija ne-
pieciešama, jo tai laikā mammai par 
mani jau vairs nevajadzēja rūpēties. 

Manuprāt, Vītolu Fonds ir devis 
un turpina dot fantastisku ieguldījumu 
Latvijas nākotnē, palīdzot iegūt izglī-
tību spējīgiem un gudriem jauniešiem. 
Tas ir ļoti iespaidīgs darbs, ko Vītolu 
Fonds ir jau izdarījis un vēl arvien tur-
pina darīt. Novēlu Fondam, lai darba 
spēks neaptrūkstas un finanses stipen-
diju nodrošināšanai pietiek ikkatram 
jaunietim, kas piesakās un ir pelnījis 
saņemt stipendiju!

Interesanti šodien no Vitas saņē-
mu Vītolu Fonda janvāra ziņas, kur 
par Artūru atradu vienu patiesībā fan-
tastisku ziņu ar šo virsrakstu Artūrs 
Paugurs ar komandu saņēma LZA ap-

Trimdas izskolotie (10)
Artūrs Paugurs

Artūrs Paugurs.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 19. febr., plkst. 10.30 no 
ALB nama izbraukšana uz The Bir-
kenhead Tavern, kas atrodas Port Ri-
ver krastā. Pusdienu cena, sākot no 
$18. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
18. februārim; maksa par autobusu $3.
Trešdien, 19. febr., plkst. 19.00 Tāla-

vas Mazajā zālē DLOA sēde.
Ceturtdien, 20. febr., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble un ēdīsim siltas 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā; mēneša maksa $5.
Sestdien, 22. febr., plkst. 19.00 Ade-
laides Latviešu biedrības ārpuskārtas 
sapulce (General Meeting) ALB namā.
Svētdien, 23. febr., plkst. 9.30 Tālavas 

Mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus un 
ne tik jaunus spēlētājus. Esam gatavi 
dot padomus un palīdzību, ja nav pie-
redzes.
Ceturtdien, 27. febr., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble un ēdīsim siltas pus-
dienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
18. februāris
Kora, Kintija
1850. žurnālists Ansis Bandrevičs.
1937. ģeologs, dzejnieks, latviešu sa-
biedrisks darbinieks Austrālijā Kārlis 
Ābele.

19. februāris
Zane, Zuzanna
1590. par Livonijas bīskapu tika iecelts 
Otto fon Šenkings.
1870. dibināti Tērbatas latviešu rakst-
nieku vakari Ata Kronvalda ierosmē.
1915. Pirmais Pasaules karš: sākās Ga-
lipoli operācija.

20. februāris
Vitauts, Smuidra, Smuidris
1945. LNP sēde Potsdamā ievēl ģen. 
Rūdolfu Bangerski par Latvijas Na-
cionālās komitejas prezidentu.

21. februāris
Eleonora, Ariadne
Starptautiskā dzimtās valodas diena
1884. rakstnieks, gleznotājs Jānis Sar-
ma.

22. februāris
Ārija, Rigonda, Adrians, Adriāna, Ad-
rija
1900. literatūrzinātnieks, kritiķis Ed-
gars Sūna.
1960. latviešu valodnieks Andrejs 
Veisbergs.
1970. fotogrāfs, mūziķis Roberts Bir-
ze.

23. februāris
Haralds, Almants
1205. Ropažu kauja – zemgaļu, Rīgas 
bīskapa un Zobenbrāļu ordeņa apvie-
notais karaspēks sakāva lietuviešus, 

kas atgriezās no sirojuma Igaunijā.
1925. dramaturģe, tulkotāja Nellija 
Ozoliņa (īst. v. Nellija Lukjanova).
1930. sabiedrisks darbinieks Edvins 
Tālivaldis Kronbergs.
1934. SLT aktrise Vaira Zemīte.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Zinta Ozoliņa.

24. februāris
Meteņi
Diāna, Dina, Dins
Igaunijas Republikas Neatkarības diena.
1904. ALT aktrise Valija Pone.
1918. proklamē Igaunijas Republiku.
1965. Izraēlas slepenā dienesta MOS-
SAD aģenti Montevideo, Urugvajā, 
noslepkavo slaveno Latvijas aviatoru 
Herbertu Cukuru, kuru apsūdzēja eb-
reju nogalināšanā Otrā Pasaules kara 
laikā.  ■

balvojumu. Tālāk paziņojums – Gada 
izskaņā Latvijas Zinātņu akadēmija 
(LZA) nosaukusi gada svarīgākos no-
tikumus pētniecībā Latvijā. To vidū 
gan darbi fundamentālajā jomā, teo-

rētiskajā zinātnē Kopumā no 31 kon-
kursam pieteikta darba LZA izcēlusi 
10 nozīmīgākos pētījumus. Kā gada 
nozīmīgākais sasniegums lietišķajā zi-
nātnē ir atzīta jaunas līdzstrāvas elek-
troapgādes sistēmas izveide ražošanas 
industrijai. Šī unikālā sistēma ļauj ie-
taupīt līdz pat 15% elektroenerģijas, 

un šis ir pirmais solis ceļā uz nākotnes 
rūpnīcām Pie šīs tehnoloģijas strādāja 
bijušais Vītolu Fonda stipendiāts, kas 
pēc manām domām ir viens fantas-
tisks jauns latvietis, kurš ir viena bur-
vīga trimdinieka izskolots.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas izskolotie (10)
Turpinājums no 14. lpp.

žu zāli par mūsdienīgu vietu mākslas 
darbu eksponēšanai un sabiedrības 
aktivitātēm. Visu projektēšanas darbu 
autori ir Aldis Polis un Elita Pole, ar 
viņiem VNĪ ir noslēguši līgumu, un 
darbu paredzamais izpildes termiņš ir 
šā gada vidus.

Par Arsenālu
Latvijas Nacionālā mākslas muze-

ja izstāžu zāle ARSENĀLS ir viena 
no lielākajām mākslas izstāžu zālēm 

Rīgā. Tā izvietota nozīmīgā arhitektū-
ras piemineklī – 19. gs. 20.–30. gados 
krievu vēlīnā klasicisma stilā celtā 
muitas noliktavas ēkā jeb arsenālā, 
kas 1980. gadu otrajā pusē pielāgots 
mākslas darbu glabāšanas un izstāžu 
funkcijām.

Kopš izstāžu zāles ARSENĀLS 
atvēršanas 1988. gadā, tajā ir notikuši 
nozīmīgi mākslas un kultūras pasā-
kumi: Latvijas un ārzemju māksli-
nieku personālizstādes, konceptuālas 
mākslas izstādes no muzeja krājuma, 
starptautiski izstāžu projekti, perfor-
mances, koncerti un izglītības prog-

rammas. Šajos gados kopējais apmek-
lētāju skaits pārsniedzis miljonu.

Līdz šim ARSENĀLĀ glabājās arī 
nozīmīga LNMM krājuma daļa, kas 
pārstāv laika periodu no 20. gs. otrās 
puses līdz mūsdienām. Tajā ietilpa 
vairāk nekā 28 000 vienību – gleznas, 
grafikas darbi, skulptūras un mākslas 
objekti. Jau ir uzsākta šīs krājuma da-
ļas pārvietošana uz jauno Muzeju krā-
tuvi Pulka ielā 8, Rīgā, kur mākslas 
darbi radīs pastāvīgo mājvietu.

Nataļja Sujunšalijeva,
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 

Preses centra vadītāja

Pēc nedēļas slēgs ARSENĀLU
Turpinājums no 9. lpp.

stīm, jo paredz pieaugumu, salīdzinot 
ar esošo periodu,“ akcentēja ministrs.

Sarunā piedalījās pārstāvji no Lat-

vijas Lielo pilsētu asociācijas, Lauk-
saimnieku organizāciju sadarbības 
padomes, Latvijas Pašvaldību Savie-
nības, Latvijas Drošības un aizsar-
dzības industriju federācijas, Latvijas 
Zemnieku federācija, Latvijas Brīvo 

Arodbiedrību asociācijas, Latvijas 
Būvniecības padomes, Latvijas Lauk-
saimniecības kooperatīvu asociācijas, 
Lauksaimniecības statūtsabiedrību 
asociācijas un Zemnieku saeimas.

LR Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrs protestē
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. februārī.
€1 = 1,61380 AUD
€1 = 0,83375 GBP

€1 = 1,68350 NZD
€1 = 1,08670 USD

birojā; mēneša maksa $5.
Sestdien, 29. febr., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi. Ilze Mūsiņa 
demonstrēs kā izcept latvisku rabar-
bermaizi. Dalības maksa $5. Visi laip-
ni aicināti!
Svētdien, 1. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas Mazajā zālē novuss. Gaidām jau-
nus un ne tik jaunus spēlētājus. Esam 
gatavi dot padomus un palīdzību, ja 
nav pieredzes.
Sestdien, 7. martā, plkst. 14.00 DV 
namā O. Kalpaka un leģiona piemi-
ņas sarīkojums. Vieslektors pulkv. Jā-
nis Hartmanis. Programmu kuplinās 
priekšnesumi; būs kafijas gads.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 1. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 29. febr., plkst. 14.00 – 
16.00, Pienene / Latvian Language 
Social februāra nodarbība Latviešu 
nama apakšstāvā. Dalībniekiem lū-
dzam līdzi paņemt vienu rotaslietu vai 
īpašu priekšmetu no Latvijas, lai va-
rētu padalīties un pateikt kālab tas ir 
īpašs un mazliet par tā vēsturi. Lūdzu 
līdzi paņemt mazu groziņu ar našķi. 
Dalības maksa $5 no bērna, kas palīdz 
segt nama īres izmaksas
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 22. febr., plkst. 10.00 – 17.00 
Daudzkultūru festivāls (Multicultural 
Festival) Civic centrā. Latvijas noda-
lījums Eiropas Savienības ciematā. 
Plkst.13.00 Glebe parkā uz 2.skatu-
ves uzstāsies Kanberas latviešu tautas 
deju kopa Sprigulītis.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 28. febr., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 29. febr., MLB Daugavas 
skolas pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 7. martā, plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 8. martā, plkst. 11.00 plkv. 
O. Kalpaka un Studentu rotas piemi-
ņas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. 
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis. 
Pēc dievkalpojuma piemiņas brīdis 
baznīcas zālē.
Svētdien, 8. martā, plkst. 14.00 plkv. 
O. Kalpaka un Studentu rotas piemi-
ņas dievkalpojums Latviešu ciemā. 
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Trešdien, 26. febr., plkst. 18.00 diev-
kalpojums – Pelnu diena.
Svētdien, 1. martā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums Karakatas kapsētā. Kapu 
svētki.

Sidnejā
Sestdien, 22. febr., no plkst.9.00 Sid-
nejas Latviešu nama uzpošanas TAL-
KA. Aicinām visus sidnejiešus, kam 
rūp latviešu nams, pieteikties talkā, 
pat tikai uz dažām stundām, zvanot 
Jānim Čečiņam 0419220728, vai raks-
tot uz biedrības e-pasta adresi admin@
slb.org.au.
Trešdien, 4. martā, plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 7. martā, plkst. 12.00 DV 
Sidnejas nodaļas saviesīgais saiets un 
pusdienas DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 23. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma draudzes pilnsapulce.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 23. febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. martā, plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās 
Broadbeach Library, 61 Sunshine 
Boulevard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A. Visi mīļi aicināti.

Vācijā
Svētdien, 23. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums LCM, Salzmannstr. 152, 
48159 Münster. Kalpos prāvests Klāvs 
Bērziņš. Paralēli dievkalpojumam 
svētdienas skoliņa bērniem ar Dinu. 
Pēc dievkalpojuma draudzes sapulce 
ar kafiju un līdzatnestiem našķiem. 
Visi, kam svarīgi dievvārdi latviešu 
valodā, sirsnīgi aicināti! Kopš drau-
dzes sākumiem esam atvērti visiem 
kristiešiem un visiem cilvēkiem.

Zviedrijā
Svētdien, 23. febr., plkst. 12.00 latviešu 
Sv. Mise Stokholmas Sv. Ērika katoļu 
katedrāles kriptā, Folkungagatan 46. 
Metro: Medborgarplatsen. Bīskapu krip-
ta atrodas zem katedrāles. Jāiet lejup, no 
katedrāles galvenās fasādes ieejas dur-
vīm pa kreisi, līdz pirmajām durvīm la-
bajā pusē. Pēc dievkalpojuma katedrāles 
draudzes zālē gadskārtējais draudzes un 
kopējo draugu Aizgavēnis jeb Vastlāvji. 
Šogad muzicēs skauta Harija Ločmeļa 
dibinātā muzikālā grupa Harijs (agrā-
kais nosaukums Kartupeļu blūzs).

Svētdien, 1. martā, plkst. 14.00 Hā-
gas baznīcā (Hagakyrkan, Haga kyr-
koplan) Gēteborgas latviešu ev. lut. 
draudzes Gavēņa laika dievkalpojums. 
Pēc dievkalpojuma kafijas galds un 
draudzes pilnsapulce Hāgas draudzes 
telpās (Haga Östergata 30B, 411 22 
Göteborg).

Latvijā
Otrdien, 18. febr., plkst. 18.00 Stūra 
mājā, Brīvības ielā 61, Rīgā, Latvijas 
Okupācijas muzeja pirmais sarīkojums 
ciklā Vakara sarunas ar vēsturnieku. 
Vēsturniece Inese Dreimane stāstīs par 
čekas 1940/1941 gada upuriem, kuri 
pēc nāves soda izpildes tika aprakti 
bijušajā Latvijas armijas šaujamlaukā 
Pierīgā (tagad Rīgas Latgales priekšpil-
sētas teritorijā). 1941. gada laikraksti šo 
vietu dēvēja par Dreiliņiem. 
Ceturtdien, 20. febr., plkst. 19.00 
pieminot Latvijas Nacionālās operas 
direktoru, režisoru Andreju Žagaru,  
atjaunojuma pirmizrādi piedzīvos Pē-
tera Čaikovska operas Pīķa dāma ie-
studējums.
Sestdien, 22. febr., plkst. 19.00 festivā-
lu Vīnes klasika Mazajā ģildē noslēgs 
Trio Palladio, kurā apvienojušies trīs 
izcili solisti – zvaigznes, kas spoži spīd 
katra pati par sevi un kopā veido augsta 
līmeņa atskaņotājmākslas vienību – vi-
jolniece Eva Bindere, čelliste Kristīne 
Blaumane un pianists Reinis Zariņš.
Svētdien, 23. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums  
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien, 28. febr., plkst. 18.00 Rī-
gas Latviešu biedrības Kamīna zālē 
Mārtiņa Zīverta lugas Meli meklē meli 
lasījums. Šo spraigo lasījumā izdzī-
vos četri aktieri – Katrina Pasternaka, 
Esmeralda Ermale, Juris Kalniņš un 
Gundars Āboliņš.
Svētdien, 1. martā, plkst. 14.00 otrajā 
Brīvdienu mūzikas koncertā  Brodve-
ja un kino mūzika tiksimies ar Rīgas 
Saksofonu kvartetu, kā arī solistiem 
Emīlu Kivlenieku (tenors), un Beāti 
Zviedri (soprāns).
Piektdien, 6. martā, plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā, 
Lāčplēša ielā 29-5 tikšanās vakars ār-
zemju latviešiem.. Visi laipni aicināti!
Sestdien, 7. martā, plkst. 18.00 Lie-
pājas koncertzālē Lielais dzintars 
28. Liepājas Starptautiskajā zvaigžņu 
festivālā pasaules pirmatskaņojumu ar 
Oskara Petrauska solo piedzīvos Ērika 
Ešenvalda Saksofonkoncerts Arktikas 
vīzijas. Jūra.
Svētdien, 8. martā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, 
Rīgā.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


