
Pēdējās nedēļās Ei-
ropas Savienība (ES) 
meklējusi veidus, kā blo-
kā samazināt enerģijas 
cenas. Izvēlētie pasāku-
mi izrādījušies tādi, kas 

Latvijas iedzīvotājiem rēķinus sama-
zināt nepalīdzēs. Dalībvalstīm uzdots 
pārdalīt enerģijas kompāniju peļņu par 
labu patērētājiem, taču Latvijas galve-

nais elektrības ražotājs Latvenergo jau 
maksā dividendes valsts budžetā, sa-
vukārt Krievijas kompānijai Gazprom 
daļēji piederošās Latvijas gāzes peļņu 
regulējums neskars, vēsta LTV raidī-
jums de facto.

Līdz šim Eiropas Savienības da-
lībvalstis katra atsevišķi meklējušas 
veidus, kā palīdzēt iedzīvotājiem 
samaksāt pieaugošos elektrības un 

apkures rēķinus. Tagad aktīvi iesais-
tījusies arī Eiropas Komisija, kas cer 
līdz mēneša beigām pieņemt visām 
dalībvalstīm saistošu regulējumu. 
Pēc diskusijām ar valstu ministriem, 
komisija publicējusi savu pasākumu 
plānu. Galvenie virzieni ir divi: sa-
mazināt elektrības patēriņu, kā arī 

Pirmā bija valdības izveidošanas krī-
ze. 13. Saeimā savēlētais raibais partiju 
rasols padarīja stabilas koalīcijas izvei-
došanu gandrīz par neiespējamo misiju, 
un tikai trešajā piegājienā prezidentam 
Vējonim izdevās atrast īsto kandidātu – 
Krišjāni Kariņu no Jaunās  Vienotības. 
Viņa Ministru kabinets tika apstiprināts 
vairāk nekā trīs mēnešus pēc vēlēšanām.

Sekoja banku sistēmas attīrīšanas 
krīze, kuras laikā Latvijai draudēja 
nonākšana starptautiskajā naudas at-
mazgātājvalstu „pelēkajā sarakstā“ ar 
visām no tā izrietošajām smagajām se-
kām visai tautsaimniecībai.

Laikā, kad notika izšķirošais bal-
sojums, kas paglāba Latviju no šī ne-
glītā zīmoga, jau bija sākusies trešā – 
kovida krīze, kura vairāk nekā divus 
gadus radīja pastāvīgu spriedzi gan 
politikā, gan sabiedrībā.

24. februārī Krievija uzsāka plašu 

uzbrukumu pret Ukrainu, izraisot mi-
litārās drošības krīzi Eiropā, kas bija 
sevišķi draudpilna Krievijas kaimiņ-
valstīm, kā arī energoresursu cenu krī-
zi pasaulē, kuras ietekme būs sevišķi 
jūtama šajā ziemā.

Neatlaidīgās nestabilitātes rezultātā 
vārds „drošība“ tagad ir visu vadošo 
partiju programmu vadmotīvs, un šķiet, 
ka vēlēšanās viens no izšķirošajiem 
faktoriem būs balsotāju vērtējums – 
kurš vislabāk spēs viņus pasargāt no 
visapkārt sabiezējušajiem draudiem?

Šim darbam pieteicies sen nere-
dzēts sarakstu skaits. Pēdējā reize, kad 
vēlētājiem bija jāizvēlas starp 19 biļe-
teniem, bija 2006. gads. Lielo politisko 
piedāvājumu, domājams, nosaka divi 
apstākļi – daudzo pandēmijas laika 
pašpasludināto protestu līderu vēlme 
turpināt gozēties publikas uzmanības 
centrā, kā arī iespēja partijām, kuras 
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Vēlēšanas krīžu laikā
Krīzes sākās jau tūlīt pēc iepriekšējās Saeimas vēlēšanām

iegūst vairāk nekā 2% balsu, saņemt 
finansējumu no valsts budžeta.

Sarakstu skaits, kurš varētu gūt 
pārstāvniecību nākamajā Saeimā, da-
žās prognozēs sasniedz pat divpadsmit, 
taču tas neliekas sevišķi ticami. Tur-
klāt jau tagad ir skaidrs, ka diezin vai 
ir vairāk par septiņām partijām vai to 
apvienībām, kurām ir reālas izredzes 
iekļūt koalīcijā pēc vēlēšanām. Sāksim 
ar īsu šo sarakstu raksturojumu.

Jaunajai Vienotībai (1. saraksts) 
krīzes dod iespēju politiski paspīdēt. 

 
Turpinājums 14. lpp.

Enerģijas krīze
ES risinājumi Latvijā rēķinus nesamazinās
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Vienā sestdienas 
austrāliešu laikrakstā 
liels virsraksts: „Pir-
mās,  bet  neaizmirsta-
mās:  satiksim,  pazudu-
šās Matildas!“

Blakus virsrakstam 
redzam smaidošu Gundegu (Gun-
dy) Zariņu. Šodienas attēls, ne no 
1975. gada.

Raksts apraksta komandas vēsturi. 
Futbols Austrālija  (Football  Austral-
ia – FA) uzņēma 1975. g. vienu koman-
du savā futbola ģimenē, bet neatzīst ko-
mandu, kā pirmās Matildas. FA nav arī 

piešķīris oficiālos spēlēša-
nas numurus, cepures, utt.

Komandas vēstures 
pirmsākums 1974. g., kad 
nodibināja Sv. Jura Bu-
dapeštas Sidnejas koman-
du, kura 1974. gadā tapa 
par labāko sieviešu futbola 
komandu Austrālijā.

1975. gadā komanda do-
das uz Honkongu, lai piedalī-
tos Āzijas Kausa sacensībās. 
Galvenokārt futbolistes nāca 
no augšminētās komandas.

FA atzīst komandas 
vēsturisko nozī-
mi, bet uzsver, 
ka spēlētājas iz-
raudzīja galve-
nokārt no vienas 
komandas, neievērojot FA 
tā laika statūtus. Honkongā 
bez Austrālijas piedalījās 
Jaunzēlande, Taizeme, Ma-
laizija, Singapūra un HK. 
Austrālija turnejā izcīnīja 
trešo vietu. Viena no dalīb-
niecēm uzsver, ka ar lepnu-
mu pārstāvēja Austrāliju, 
tērptas dzeltenā un zaļā.

Laikrakstā aprakstīta 

cīņa, lai viņas tiktu atzītas par pirma-
jām Matildām, ne 1979. g. komanda.

Gundega Zariņa saka, ka nevēlas 
atņemt 1979. g. komandai slavu, bet 
grib, lai 1975. g. komandas panākumi 
tiktu atzīti.

Vai 1975. gada komandu atzīs par 
Matildām? Lai kāds iznākums, Gun-
degas Zariņas sasniegums ir izcils.

Vita Kristovska
Laikrakstam „Latvietis“
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Atklātas pirmās „Matildas“
Ar Gundegu

Pirmā Austrālijas  sieviešu  futbola komanda preses  intervijā Sidnejas  lidostā 
ceļā uz 1. Asian Cup Honkongā 1975. gada septembrī, kur ieguvām 3. vietu.

Pirmā  rindā,  no  kreisās:  Lyn McKenzie  (vārtsargs,  assistant  manager),  Pat 
O’Connor,  kapteine  (uzbrucēja),  (priekšā)  Julie Dolan  (midfield),  (daļēji  aiz-
segta) Christel Abenthum (uzbrucēja).
Otrā  rindā,  no  kreisās:  Kim  Coates  (aizsargs),  Sue  Larsen  (uzbrucēja),  Joe 
O’Connor (coach), Cindi Heydon (midfield), Trudi Fisher (aizsargs), Trixie van 
Lieshout (uzbrucēja).
Aizmugurē, no kreisās: Vicki Kohen (midfield), Lyn Everett (uzbrucēja), Connie 
Burns (uzbrucēja), Kay deBry (publicity officer), Sue Binns (aizsargs), Gundega 
(Gundy) Zarins (midfield), Aunty Tarita Yvonne Peters, pirmā aborigēnu spēlē-
tāja Austrālijas komandā (aizsargs), Sue Taylor (vārtsargs).

Komandas formas tērps un programma.
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Austrālietes spēlē Honkongā.
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Rīgas Latviešu biedrībā
Somugru diena un rudens ražas svētki

Š.g. 8. oktobrī no-
tiks jau 20. Baltiju studi-
ju konference [AABS], 
Melburnā RMIT Uni-
versitātē, kurā varēs pie-
dalīties gan klātbūtnē, 
gan tīmeklī.

Konferencē pieteik-
ta bagātīga programma ar vairākiem 
pasniedzējiem no ārzemju universi-
tātēm un vietējiem spēkiem. Sakarā 
ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, nav 
brīnums, ka vairāki referenti pieskar-
sies šim tematam, bet būs arī referāti 
par parastām AABS tēmām: valoda, 
literatūra, vēsture, kultūra...

Latviešu temati vai latviešu pa-
sniedzēji būs:

Solvita Burr – „Vai  pašreizējais 
valodas mācības modelis Latvijā vie-
no vai šķeļ sabiedrību?“;

Anita Kazis par konkurētām teri-
torijām ap Baltijas valstīm;

Marta Kepe par civiliedzīvotāju 
pretestību Baltijas valstīs;

Uldis Ozoliņš par Saeimas 1. ok-
tobra vēlēšanas iznākumu.

Un lai neaizmirst Austrālijas 
lomu ilgā darbībā pret Padomju 
okupāciju, Jesse Seeberg-Gordon 
no Melburnas un Tartu Universitā-
tēm runās par tēmu „Ķengurs+Lā-
cis=Vitlams;  baltiešu  protesti  pret 
Austrālijas  atzīšanu  Baltijas  valstu 
iekļaušanā PSRS“.

Būs ar apaļais galds, kur piedalī-
sies visi trīs Baltijas sūtņi Austrālijā: 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – par 
Baltijas valstu attieksmi pret karu Uk-
rainā.

Lai pieteiktos, lūdz kontaktēt Uldi 
Ozoliņu:
Uldis@languagesolutions.com.au

Vai reģistrēties Facebook grupā, 
kur atrodama pieteikšanas anketa:
https://www.facebook.com/
groups/222088547883933

Reģistrācija līdz 2022. gada 
28. septembrim.

Uldis Ozoliņš

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijas pilsoņiem 

būs iespēja 1. oktobrī 
ievēlēt likumdevējus – 
Saeimu. Kaut arī Latvi-
jā ir dažādas problēmas 
ar politikas sistēmu, tā 

tomēr ir viena no valstīm ar godīgām 
un brīvām vēlēšanām un ar cilvēku 
pamattiesību ievērošanu. Pēc iecienī-
tā laikraksta The  Economist izdevēja 
pētniecības grupas Economist  Intel-
ligence  Unit šādas valstis ir pasaulē 
mazākumā – 71 no 167. No Latvijas 
četrām kaimiņvalstīm, divas – Lietuva 
un Igaunija – ir ar līdzīgu vērtējumu, 
bet divas – Krievija un Baltkrievija ir 
atzītas par autoritārām valstīm.

Lai nodrošinātu demokrātijas tur-
pināšanu, mūsu pienākums ir pieda-
līties vēlēšanās un apzinīgi balsot par 
partiju un kandidātiem, kuri ir godīgi 
un spējīgi mūs vadīt caur patreizēju 
krīzi uz kaut cik normālāku nākotni.

Politika ir vienmēr tāda spēle, kur 
vēlmes un iespējas ne vienmēr pārklā-
jas, un jāmeklē kompromisi, lai vispār 
kaut ko paveiktu.

Partiju programmas, kuras pub-
licētas Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājas lapā bieži ir kā fantāzija ar no-
sauktiem vēlamiem rezultātiem, bet 
bez kāda praktiska seguma. Tas seviš-
ķi attiecās uz jaunām partijām, kuras 
sola visu kaut ko, bet nevar pateikt, kā 
tas praktiski būtu ieviešams.

Priekšvēlēšanu laiks atšķiras dažā-
dās valstīs. Austrālijā vadošās partijas 
mēdz publicēt samērā detalizētus re-
dzējumus par vēlamo nākotni un kā to 
veidot. Tad jomu eksperti analizē pie-
dāvājumus, un publicētie secinājumi 
veido zināmu dialogu starp partijām 
un vēlētājiem.

Latvijā tas viss mēdz būt daudz pri-
mitīvāk. Politologi spriež par kandidātu 
vēsturi, par skandāliem, par attieksmēm 
pret dažādām tautībām un pret Krieviju, 
un par sadarbošanās iespējām ar citām 
partijām. Parasti ļoti virspusējā līmenī. 
Ekonomistiem mēdz būt ļoti maz ko 
analizēt, jo vienkārši nav nekādas deta-
ļas, tikai atsevišķi populistiski solījumi.

Dažas partijas un daži kandidāti 
arī melo. Vienkārši, brutāli melo. Vis-
lielākie meli ir turpinājumā kampaņai, 
lai Latvijā vairāk mirtu no Covid. Val-
dība patiešām bija veikusi ļoti nožēlo-
jamu publicitātes kampaņu par Covid 
ierobežošanas mēriem, un tagad vairā-
kas partijas to cenšas izmantot, mānot 
pilsoņus par patieso stāvokli.

Mūsu visu uzdevums ir gudri at-
šķetināt melus un tukšus solījumus, lai 
nesaņemtu pelavas un indi. Neviena 
partija nav perfekta, bet pēc vēlēša-
nām BŪS valdība – ja mēs to neievē-
lēsim, tad kāds cits ievēlēs sev izdevī-
gāku valdību.

GN

Baltijas studiju veicināšanas 
konference
Pieteikta bagātīga programma

Sestdien, 24. septembrī, Rīgas 
Latviešu biedrība aicina rudenīgās 
noskaņās atzīmēt urbānās biškopības 
projekta RLB Jumta bites 2022 ražas 
svētkus, kā arī piedalīties Somugru 
dienā!

Rudens ir laiks, kad priecājamies 
par padarīto un dabas veltēm, kā arī at-
ceramies senčus un viņu mantojumu – 
dzīvesziņu, valodu, kultūru. Senatnē 
lielu daļu mūsdienu Latvijas teritori-
jas apdzīvoja lībieši – tauta ar bagātu 
kultūru, kas pieder somugru valodu 
saimei. Rīgas Latviešu biedrības ak-
tivitātēs svarīgi apzināties lībisko-so-
mugrisko latvietībā, kā arī atrast kopī-
go un interesanto atšķirīgajā somugru 
tautu kultūrā.

Sākot no plkst. 13.30 Rīgas Lat-
viešu biedrības nama 2. stāvā būs 
apskatāmi darbi kurus iedvesmo-
jusi lībiešu kultūra – starptautiskā 
mākslas plenēra Līvzeme  gleznas, 
tēlnieka Ģirta Burvja skulptūras, 
kā arī RLB Folkloras komisijas ma-
teriāli par Dižās kokles izpētes pro-
jektu. Aktuālais somugru tautu kul-
tūras pētīšanā un kopšanā izskanēs 
sarunās plkst. 14.00 RLB Līgo zālē, 
piedaloties pārstāvjiem no somugru 
tautu valstu vēstniecībām (Igaunija, 
Somija, Ungārija), lektoriem, viesiem 
no Igaunijas, sabiedriskajām organi-
zācijām un muzejiem, folkloras kopu 
un māksliniecisko kolektīvu dalīb-

niekiem, kas pēta, kopj un popularizē 
somugru tautu kultūru, kā arī māksli-
niekiem, kuru iedvesmas avots ir šīs 
tautas.

Savukārt no plkst. 16.00 RLB pa-
galmā notiks RLB ražas svētku akti-
vitātes! RLB Folkloras komisijas ra-
došās darbnīcas aicinās sajust dabas 
materiālus pašu rokās, veidojot siena 
lelles un gadskārtu maskas. Noskaid-
rosies arī tas, cik čakli pastrādājušas 
biškopja Māra Buholca bišu saimes, 
kas šovasar liepu ziedēšanas laikā ap-
dzīvoja RLB Baltās zāles balkonu un 
Vērmanes dārzu – ar ievāktā medus 
degustācijām un ražas svara prog-
nožu spēles uzvarētāju apbalvošanu 
noslēgsies RLB urbānās biškopības 
projekta Jumta bites 2022. gada sezo-
na. Ražas svētku apmeklētāji aicināti 
ne tikai cienāties ar medu un rudens 
našķu bufetes gardumiem, bet arī da-
līties savās gardumu radīšanas pras-
mēs, piedaloties gardākās pašceptās 
rudens plātsmaizes konkursā!

Ar skanīgu mūziku un rudens dan-
čiem RLB ražas svētkus Somugru die-
nas noskaņās kuplinās Rīgas lībiešu 
dziesmu ansamblis  Līvlist,  folkloras 
draugu kopa Skandienieki, RLB Fol-
kloras komisijas Rīgas Danči un mu-
zikanti no Igaunijas.

Sevišķi īpašu atmosfēru sarīko-
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Lauku  Sieviešu 
Apvienības  (Country 
Women’s  Association – 
CWA) dāmas Jaundien-
vidvelsā (New South 
Wales) Austrālijā katru 
gadu izvēlas kādu zemi, 

ar kuru labāk iepazīties. Šogad tā ir 
Latvija. CWA nodaļas ir daudzas, kat-
rai ir savas sanāksmes un katra izpē-
ta Latviju kā tai patīk. Man laimējās 
piedalīties divās dažādās CWA rīkotās 
Latvijas dienās.

Sestdien, 20. augustā, mūsu rajonā 
(Georges River) uz CWA Latvijas die-
nu bija sapulcējušās kādas 25 dāmas. 
Sarīkojumu vadīja austrāliete Šarlīne 
(Sharleen Wright). Stāstīja, ka esot 
Latvijā dzīvojusi sešus mēnešus, Lat-
vijas Universitātē studējusi tūrismu un 
Latviju iemīlējusi. Ļoti jūsmoja. Cilvē-
ki jauki, ēdiens garšīgs. Pēc viņas in-
ternetā parādījās akadēmiķe Aija van 
der Steina no Latvijas. Stāstīja par 
savu ģimeni, par dzīvi Latvijā, par uz-
augšanu Padomju laikos, par brīvības 
atgūšanu. Atbildēja uz jautājumiem. 
Pēc tam pakavējāmies pie kafijas, pī-
rāgiem, šprotēm, rupjmaizes, medus 
kūkas un dažādām citām kūkām.

Pirmdien, 5. septembrī, Volon-
gongā (Wollongong) CWA nozare 
svinēja Latviju. Džena Makenzija 
(Jan McKenzie) bija rīkotāja, Lauma 
Reinfelde Latvijas programmas sastā-
dītāja, Spodra Viljemsa (Williams) 
latviskās lietišķās mākslas izstādes 
organizētāja. Izstādē bija Spodras un 
viņas māsas Rasmas Kreiles audumi, 
izšuvumi, keramika, koka darbi, dzin-
tars, saktas, sidraba un zelta rotas.

Uz sarīkojumu ieradās kādas 45 
CWA dāmas. Bija priecīgas satikties un 
pacilāti sarunājās. Sarīkojums sākās ar 
Volongongas pirmiedzīvotāju tradicio-
nālo tiesību atzīšanu, Austrālijas un Lat-
vijas valsts himnām un CWA solījumu. 
Tad tautas tērpā pie podesta stājās Lau-
ma Reinfelde, lai pastāstītu, kas  mēs 
esam, no kurienes nācām un kāpēc un 
kā šeit nokļuvām. Stāstījums autoritatīvs 
un plašs ar faktiem, datumiem un skait-
ļiem, sākot pirms pieciem vai sešiem 
tūkstošiem gadu pie Baltijas jūras un 

beidzot ap 1950.iem gadiem ar diaspo-
ras ierašanos Austrālijā un citās zemēs. 
Aicināja nākamgad (2023. gadā) ap-
meklēt Latviju uz Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā. Tei-
ca, ka notikums ir tik iespaidīgs un ie-
vērības cienīgs, ka tas ir nopelnījis vie-
tu UNESCO mutvārdu un nemateriālā 
kultūras mantojuma šedevru sarakstā. 
Laumas stāstījuma tulkojums tiks pub-
licēts visā garumā latviešu valodā.

Tad priekšā stājās Spodra ar 
personīgu stāstu par dzīves sākumu 
Austrālijā. Spodras vecāki bija Vācijā 
precējušies. Spodras dvīņu māsas pie-
dzima Vācijā, bet viņa pati – Austrā-
lijā. Māte, nelaiķe Mērija Paegle, bija 
Sidnejas rokdarbnieču kopas dalībnie-
ce. Pirmos 4 gadus Austrālijā ģimene 
dzīvoja teltī, un teltošana vēl arvien 
ļoti patīk. Tēvs strādāja pie dzelzceļa, 
nopirka zemes gabalu, uzbūvēja māju 
un tajā nodzīvoja līdz mūža beigām.

Spodra tad piegrieza uzmanību 
izstādītiem priekšmetiem. Vispirms 
dzintaram, kā tas radies, kur atro-
dams un ka tas ir dziedinošs. Tad lat-
viskiem rakstiem, ka tie ir ģeometris-
ki, dabiskās krāsās, ar tādiem dabas 
motīviem kā saule, mēness, zibens.

Pēc tam Maruta Tauriņa stāstīja 
par latviešu darbību Austrālijas politi-
kā. Pirmie latvieši Austrālijā ieradu-
šies 1947. gadā, tātad pirms 75 gadiem. 

Marutas tēvs, Emīls Dēliņš, Austrālijā 
60 gadus izdevis latviešu laikrakstu.

CWA dāmas visu noklausījās ar 
lielu interesi. Jautājumu bija bezgala 
daudz, sevišķi Laumai. Manu tautas tēr-
pu apbrīnoja, fotografēja. Gribēja tuvāk 
redzēt. Prasīja, lai par tērpu pastāstu. 
Aivars Sidorenko, bija atvedis savus 
Latvijas ceļojumu foto albumus. Dāmām 
ļoti interesēja viņa bildes un izskaidro-
jumi. Pārrunas turpinājās pie pusdienu 
galdiem. Ātri pagāja četras stundas, un 
neviens vēl nesteidzās mājās.

Stāsti par Latviju ir bijuši informatī-
vi un gaiši. CWA dāmu atsaucība drau-
dzīga un sirsnīga. Mājās braucu pacilāta!

Baiba Haringtona (Harrington)
Laikrakstam „Latvietis“

Iepazīšanās ar Latviju
Lauku sieviešu apvienībā Austrālijā

Latviešu lietišķās mākslas izstāde.
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No kreisās: Baiba Haringtone un Lau-
ma Reinfelde.
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No kreisās: Lauma Reinfelde, Maruta Tauriņa, Aivars Sidorenko, Spodra Viljem-
sa (Williams), Džena Makenzija (Jan McKenzie) un Eva Kambela (Campbell).
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Sestdien, 2022. gada 27. augus-
tā, Melburnas Latviešu namā Stu-
denšu korporāciju kopas Melburnā 
(S!K!K!M!) prezidija priekšsēde Anita 
Andersone atklāja sarīkojumu Misiņa 
zālē, sveica daudzos viesus un iepazīs-
tināja ar mākslinieci Andru Dārziņu, 
kura ir ieradusies no Štutgartes, Vācijā, 
lai piedalītos Austrālijas Pasaules Or-
ķestra  (Australian  World  Orchestra) 
koncertos Melburnā un arī meistarkla-
sēs un kamermūzikas koncertos Sid-
nejā. Viņa ir piekritusi dot koncertu 
latviešiem – ieinteresētai sabiedrībai 
kopā ar latviešu sabiedrībai pazīstamo 
pianistu Konrādu Olševski.

Profesore Andra Dārziņa sāk ar 
uzrunu, kurā uzsver, ka nav runātāja, 
bet gan mūziķe; tomēr valoda Andrai 
plūst tekoši, ar skaistu tembru un ap-
tveroši, kaut arī latviski runāt iznākot 
Štutgartē reti. Kā jau mācības spēks, 
viņa māk projicēt savu balsi bez manā-
mas piepūles tā, lai visi klātesošie var 
labi sadzirdēt.

Pirmais skaņdarbs ir Pētera Vas-
ka Mazā  vasaras  mūzika. Andra 
saka, ka Vaska skaņdarbi uzrunā 
klausītājus visā pasaulē. Viņš esot 
pasaules slavens 21. gs. komponists 
un sūtnis Latviešu kultūrai un mūzi-
kai pasaulē.

Mazai vasaras mūzikai ir 6 daļas – 
plaši, bez steigas, ar enerģiju, bēdīgi, 
spilgti, plaši un skanīgi. Andra mieri-
na publiku ar to, ka saka, ka katra daļa 
ir ļoti īsa!

Un tā arī ir; apmēram, desmit mi-
nūtēs Andra ar savu alta vijoli klavie-
ru pavadījumā ir mums demonstrējusi 
Vaska kompozīcijas dažādās sajūtas: 
prieku, bēdas, enerģiju un vispārēju 
pacilātību.

„Tagad  būs  Romantika,“ saka 
Andra. Nākošais skaņdarbs ir Jāze-
pa Mediņa Balāde. Andra min, ka ir 
trīs brāļi Mediņi – Jāzeps, Jānis un 
Jēkabs (19. gs.) Visi ir bijuši gan ins-
trumentālisti, diriģenti, komponis-
ti un pedagogi. Jāzeps no bērnības 
skolojies vijoles, čella un klavier-
spēlē; vēlākos gados apguvis arī citu 

instrumentu spēli. Šodien 
Jāzepa Mediņa vārdu nes 
ne tikai viena vien mūzi-
kas skola, tostarp Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskola – lielākā mūzi-
kas vidējās izglītības ies-
tāde Latvijā.

Ar savu spēli Andra 
parāda skaņdarba Balāde 
izteiksmīgo melodiskumu, 
harmonisko valodu un mai-
go gaisotni.

Nākošais skaņdarbs, 
ko Andra atskaņo, ir Sel-
gas Mences Inquieto čel-
lam un klavierēm. Selga 
Mence (1953) ir jau 10 
gadus Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Kompozīcija 
katedras vadītāja. Andrai 
patīk, ka Selgas Mences 
mūzika nejautā daudz par 
savu stilistisko piederību, 
bet labi jūtas visos iedar-
bīgas izteiksmes paņēmienos. Andra 
pārrakstīja šo oriģināldarbu čellam 
uz altu. Skaņdarbs Inquieto labi de-
monstrē vairākus izteiksmes veidus, 
ko uzkrājis mūsu laikmets. Var re-
dzēt, ka Andrai ir personīga attiek-
sme ar šo darbu.

Andrai ir personīga pazīšanās ar 
nākamo komponisti – Maiju Einfeldi 
(1939). Viņa ir vairākus gadus sadar-
bojusies un centusies viņas mūziku 
popularizēt visā pasaulē. Maija Einfel-
de uzrakstīja Koncertu altam ar stīgu 
orķestri,  kas ir veltīts Andrai un ko 
viņa pirmatskaņoja kopā ar Sinfoniet-
ta  Rīga 2010. gadā. Maijas Einfeldes 
dzīve nav bijusi viegla, kas atspogu-
ļojas viņas diezgan nopietnos, dažkārt 
emocionāli smagos skaņdarbos. Kom-
pozīcija Maestoso, kā daži citi Maijas 
Einfeldes skaņdarbi, ir ļoti personiska 
skaņu māksla – dziļa, dažreiz drama-
tiskiem pavērsieniem piesātināta un 
emocionāliem kontrastiem cauraus-
ta. Mēs dzirdam skaņdarbu Maesto-
so – nopietnu, skaistu un iekustinošu, 
bēdīgi pārliecinošu.

Nobeigumā Andra iepazīsti-
na ar komponistu Pēteri Plakīdi 
(1947 – 2017) un viņa skaņdarbu Ēnu 
dejas. Plakīdis ir viens no oriģinālā-
kajiem Latvijas komponistiem, ār-
kārtīgi erudīts mūziķis, arī asprātīgs 
un viegli sarkastisks humorists. Viņš 
bija izcils pianists. Andra ir kopā ar 
viņu atskaņojusi gan Ēnu  dejās, gan 
citus darbus. Strādājis par pedagogu 
Latvijas Mūzikas akadēmijā un arī 
Rīgas  Pantomīmā  un bijis Latvijas 
Nacionālā teātra Mūzikas daļas vadī-
tājs. Viņa mūzikā parādās viņa por-
tretista un raksturotāja talants. Plakī-
dis savā muzikālajā izteiksmē ir ļoti 
daudzšķautnains, kas arī atspoguļo 
viņa komplekso personību.

Mēs dzirdam šo daudzpusību ugu-
nīgajā priekšnesumā, kur ievīti gan at-
pazīstami tango ritmi, gan Čaikovska 
mūzikas citāts. Pārsteidzošs un aiz-
rautīgs fināls! Brīnišķīga saspēle starp 
altu un klavierēm!

Mākslinieki dod piedevu – Jāzepa 
Vītola skaņdarbu Melodija.

Mēs esam dzirdējuši lielisku kon-
certu ar enerģiskiem, interesi izraiso-
šiem skaņdarbiem, ar īsiem, apgais-
mojošiem paskaidrojumiem un izcilu 
saspēli divu meistarīgu mākslinieku 
starpā.

Studenšu korporāciju kopas Mel-
burnā prezidija priekšsēde Anita An-
dersone pateicas Andrai Dārziņai un 
pianistam Konrādam Olševskim par 
aizrautīgo spēli, pasniedz ziedus un 
aicina publiku pakavēties sarunās ar 
māksliniekiem pie glāzes šampānieša 
un Valdas Jefimovas ceptajiem brīniš-
ķīgi garšīgajiem pīrāgiem.

Mūzikas cienītāja
Laikrakstam „Latvietis“

30.8.2022.

S!K!K!M! literāri muzikāla pēcpusdiena
Profesores Andras Dārziņas muzikāls stāstījums

Andra Dārziņa un Konrāds Olševskis.
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Literārās-muzikālās pēcpusdienas publika.
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PBLA Kultūras fonds un padome
2022. gada piešķīrumu laureāti

„Priecājos  par  visiem  iesniegtiem  pro-
jektiem:  daži  tradicionāli  un  citi  ar  skatu 
uz nākotni.  Ir  labi redzēt projektus, kuri no 
vienas puses atzīmē vēsturisko un paveikto, 
bet citi,  kuri ved mūsu kultūru uz priekšu“, 
teica KF&P valdes priekšsēdis Juris Ķeniņš. 
„Ir arī prieks redzēt vairākus projektus, kuri 

turpina būvēt tiltus kultūrā starp tēvzemi un diasporu.“

Piešķīrumi
• Eslingenas Dziesmu svētkiem 75;

• XV Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki ASV, 
St. Paul, Minnesotā;

• Pasaules latviešu amatierteātru 
(PLAT) saiets;

• Dzejnieces Veltas Sniķeres arhīva 
krājuma sistematizēšana un kolekciju 
aprakstīšana;

• Piektais gadskārtējais Ņujorkas Baltijas filmu festivāls 
(NYBFF);

• Koncertfilma „866. Pirmie latviešu skolēnu koru svētki 
Lazdonā“;

• Kora Dzintars 75 gadu jubileja;

• Grāmata ar trimdas latviešu dzejnie-
ces Zentas Liepas dzejām, ar autobio-
grāfiju un komentāriem;

• Džeza albuma ieraksts BALTIC 
TRANSIT ar māksliniekiem no 
Latvijas un ASV;

• Atmiņu grāmata Kā es kļuvu par Lie-
tuvas ārlietu ministru un citi pekstiņi 
(diplomāts un sabiedrisks darbinieks 
Imants Lieģis);

• Kompaktdisks – veltījumi Rīgas 
Doma meiteņu korim Tiara 25 
gadu jubilejā;

• Jaundarba pasūtījums trompetei 
ar klavieru pavadījumu (Austrāli-
jas latviešu jaunās paaudzes kom-
poniste Aija Dragūna);

• Jura Ulmaņa dienasgrāmata „Ceļš uz Everestu, kas tur-
pinās“.

Apraksts
Par piešķīrumiem lēma 8 valdes locekļi no visām PBLA 

dalīborganizācijām, kopā ar 11 KF&P nozaru vadītājiem.
Priekšgalā ir piešķīrumi abiem ārpus Latvijas Dziesmu 

svētkiem, diasporas sabiedrības stūrakmeņiem – Eslingenā 
un Minesotā.

Vērtētāji nolēma atbalstīt lielu skaitu rakstīto vārdu 
projektus: dzejnieces Veltas Sniķeres arhīva krājuma sis-
tematizēšana un kolekciju aprakstīšanu; krājumu ar dzej-
nieces Zentas Liepas dzejām, ar autobiogrāfiju un komen-
tāriem; atmiņu grāmatu „Kā es kļuvu par Lietuvas ārlietu 
ministru  un  citi  pekstiņi“ (diplomāts un sabiedrisks dar-
binieks Imants Lieģis) un Jura Ulmaņa dienasgrāmatu 
„Ceļš un Everestu, kas turpinās“.

Mūzikā, KF&P atbalsta flautistes Ilonas Kudiņas dže-
za albumu BALTIC TRANSIT ar izpildītājiem no Latvijas 
un ASV, un jaundarbu trompetei un klavierēm no jaunās 
paaudzes komponistes Aijas Dragūnas, ar nolūku skaņ-
darbam pirmatskaņojumu piedāvāt Austrālijas Latviešu 
59. Kultūras dienās 2023. gadā.

Muzikālas jubilejas svin leģendārais sieviešu koris 
Dzintars – 75 gadi (diriģente Aira Birziņa) un Rīgas Doma 
meiteņu koris Tiara (diriģente arī Aira Birziņa), kurš savu 
25 gadu jubileju atzīmē ar kompaktdisku ar meitenēm vel-
tītiem skaņdarbiem.

Divi filmu projekti saņems atbalstu: piektais gadskārtē-
jais Ņujorkas Baltijas filmu festivāls (New York Baltic Film 
Festival) un koncertfilma „1866. Pirmie  latviešu  skolēnu 
koru svētki Lazdonā“.

Apsveicām visus projektu veidotājus un aicinām pie-
teikt projektus 2023. g. konkursam. Anketas atradīsies 
PBLA KF&P mājas lapā no janvāra, ar termiņu 1. marts.

Juris Ķeniņš
KF&P valdes priekšsēdis

Velta Sniķere.

Zenta Liepa.

Ilona Kudiņa.

Imants Lieģis.

Aija Dragūna.
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pārdalīt energokompāniju negaidīti 
augsto peļņu, lai palīdzētu patērē-
tājiem – gan mājsaimniecībām, gan 
uzņēmumiem. Kopējo summu, ko 
varētu pārdalīt, Komisija lēš ap 140 
miljardiem eiro.

„Šajos laikos ir nepareizi saņemt 
rekordlielu peļņu, kas gūta no kara 
un uz patērētāju rēķina. Šajos laikos 
ar peļņu ir jādalās, un tai ir jānonāk 
pie tiem, kam tā visvairāk vajadzīga,“ 
šonedēļ uzrunā Eiropas Parlamenta 
deputātiem teica Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.

Arī Latvijas galvenais elektrības 
ražotājs Latvenergo, pārdodot hid-
roelektrostaciju lēti saražoto elek-
trību, gada pirmajos sešos mēnešos 
strādājis ar rekordlielu peļņu – nepil-
ni 142 miljoni eiro. Latvijai iepriekš 
bija bažas, ka regulējums varētu likt 
daļu Latvenergo peļņas atdot citu 
valstu grūtībās nonākušo kompāni-
ju atbalstam, tomēr tagad skaidrs, 
ka nauda paliks valsts rīcībā. Latve-
nergo un Ekonomikas ministrija gan 
atzīst – Latvijas gadījumā tas neko 
nemaina, jo Latvenergo peļņa arī līdz 
šim nonākusi valsts budžetā.

„Latvenergo kāreiz jau pieder val-
stij, un visas dividendes ir valsts rīcī-
bā. Mūs tieši šis regulējums tik daudz 
neietekmē,“ saka Latvenergo valdes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste. Ekono-
mikas ministrijas valsts sekretāra viet-
nieks Edijs Šaicāns piebilst: „Ekspertu 
līmenī mēs vērtējam, cik tas attieksies 
uz Latvenergo, bet kopumā jāsaka, ka 
šis mūsu ieskatā nav tas veiksmīgākais 
pasākums, kas dotu tieši Latvijai bū-
tisku ieguvumu.“
„Latvijas gāzes“ rekordpeļņu 
pārdale neskars

Rekordaugstu peļņu šogad ie-
guvis ne tikai Latvenergo, bet arī 
Krievijas Gazprom daļēji piederošā 
Latvijas  gāze. Pateicoties kara iz-
raisītajam gāzes cenas kāpumam, 
kompānija pirmajos sešos mēnešos 
nopelnījusi gandrīz 85 miljonus eiro, 
kas vairākkārtīgi pārsniedz citu gadu 
pirmā pusgada rādītājus. Tomēr tā kā 
Latvijas gāze ir tikai tirgotājs, nevis 
gāzes ieguves vai pārstrādes uzņē-
mums, tās peļņu regulējums esošajā 
versijā neskars. Ekonomikas minis-
trija vēl vērtēšot, vai ieteikt komisijai 
izmaiņas, lai peļņas pārdale attiektos 

arī uz Latvijas  gāzi: „Lai saprastu 
komisijas jēgu tam regulējumam, ir 
jāsaprot arī šie pamatojošie doku-
mentu. Tāpēc ir svarīgi, ka šobrīd 
kolēģi strādā ar komisijas eksper-
tiem, mēģina saprast, kāpēc tieši šāds 
piedāvājums ir nācis no viņu puses,“ 
teica Šaicāns.

Enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš 
tikmēr uzskata, ka Latvijas gāzes ne-
iekļaušana regulējumā esot saprotama, 
un iesaka Latvijai kompānijas peļņu 
neaiztikt. Viņš stāsta – lai gan pirmais 
pusgads Latvijas gāzei bijis finansiāli 
veiksmīgs, nevar zināt, kā situācija 
turpināsies, un kompānijai vajadzē-
šot naudu, lai turpmāk spētu iepirktu 
gāzi: „Latvijas  gāze būtu tas poten-
ciālais uzņēmums, kurš iegādāsies 
gāzi Katarā, ASV, Nigērijā, Norvēģijā. 
Pagaidām jāatstāj viņam šī spēja. Mēs 
nevaram vienkārši pazudināt jau dar-
bojošos mehānismu.“
Par taupības pasākumiem 
ministrija skeptiska

Ozoliņa vērtējumā būtiskāk par 
peļņas pārdali ir elektrības taupīšana. 
Eiropas Komisija plāno ieteikt dalīb-
valstīm samazināt patēriņu par 10% 
līdz marta beigām, savukārt kā obli-
gāts uzdevums būs elektrības cenas 
pīķa stundās patēriņu samazināt par 
5%. „Tas ir pats efektīvākais no vi-
siem [pasākumiem] un tas patiešām 
ir balstīts uz reāliem mērījumiem. 
Ja mēs paskatītos iepriekšējos divus 
gadus, kādas bija cenas un patēriņa 
saistība ar kovida ierobežojumiem, 
tad mēs redzējām fantastiski zemas 
elektrības cenas, un tās brīžiem bija 
pat negatīvas. Tieši tādēļ, ka piedāvā-
jums apmierināja pieprasījumu,“ teica 
Ozoliņš. 

Ekonomikas ministrija savukārt 
pret obligātiem taupības pasākumiem 
ir skeptiska. Neesot saprotams, kā 
tieši patēriņa samazinājums ietek-
mēs elektrības cenas aprēķinu biržā 
par labu patērētājam. Ja taupība būs 
jāievieš, visticamāk, par patēriņa sa-
mazinājumu valsts maksās kompen-
sācijas. Elektrības pārvades sistēmas 
operatora Augstsprieguma  tīkls val-
des loceklis Gatis Junghāns stāsta, ka 
šāda kārtība Eiropā nav nekas jauns. 
To gan parasti izmanto gadījumos, ja 
kādā brīdī pietrūkst jaudas, nevis ce-
nas regulēšanai.

„Piemēram, gadījumā, ja ir zu-
dusi ģenerācija, pārvades sistēmas 
operatoram var būt noslēgti līgumi ar 

lielākajiem patērētājiem, kuri paredz 
par noteiktu kompensāciju, ka šie pa-
tērētāji uz noteiktu laiku atslēdz patē-
riņu. Bet šāda veida instrumentus var 
organizēt arī citas institūcijas,“ teic 
Junghāns.

Ekonomikas ministrijas pārstā-
vis Šaicāns atturas atbildēt, vai plāns 
Latvijai ir izdevīgs, vai nav. Vispirms 
esot jāizpēta detaļas. Tomēr redzams, 
ka papildu naudu instrumenti nedos, 
un nav skaidras pārliecības, ka pasā-
kumi ietekmēs cenas. Latvija sarunās 
Briselē iestājās par dabasgāzes at-
saistīšanu no elektrības cenas, kā arī 
dabasgāzes cenas griestu noteikšanu. 
Ja ne visiem, tad vismaz Krievijas 
gāzei. Tomēr valstis par to nav varē-
jušas vienoties, baidoties, ka gāzes 
piedāvājums samazināsies vēl vairāk. 
Pret cenu griestiem iebildusi arī ārpus 
Eiropas Savienības esošā Norvēģija, 
kas tagad ir lielākā dabasgāzes piegā-
dātāja Eiropai.

Enerģētikas eksperts Gunārs Vald-
manis atzīst, ka griestu noteikšana 
būtu riskanta, jo Eiropas Savienības 
noteikto cenu citi pircēji, piemēram, 
Āzijas valstis, varētu pārsolīt: „Re-
sursus bieži vien iegādājas tieši tas 
pircējs, kas ir gatavs par tiem maksāt 
vairāk, savukārt skopākais pircējs var 
palikt bešā. [..] Man ir šobrīd ļoti grūti 
iztēloties pat kādu skaidru risināju-
mu, kā piespiest ārvalstu dabasgāzes 
piegādātājus Eiropas Savienības tirgū 
pārdot [dabasgāzi] zem tirgus cenas.“

Ekonomikas ministrija norāda, ka 
risinājums varētu būt griestus pielī-
dzināt citu reģionu cenām, lai panāk-
tu vismaz to, ka Eiropas patērētāji par 
gāzi nemaksā dārgāk par citiem. Šo-
brīd starp dalībvalstīm diskusijas tur-
pinās un paredzēts, ka gala vienošanās 
par pasākumiem būs mēneša beigās 
ministru sanāksmē.

Tā kā Eiropas Savienības kopē-
jiem pasākumiem Latvijā lielas ietek-
mes, visticamāk, nebūs, par rēķinu 
samazināšanu turpina domāt valdība. 
Priekšlikumu par siltuma tarifu gries-
tiem šobrīd izstrādā Ekonomikas mi-
nistrija. Tās parlamentārais sekretārs 
Andris Čuda Latvijas Televīzijai šo-
nedēļ teica, ka iespējamais slieksnis, 
virs kura apkuri pilnībā apmaksātu 
valsts, varētu būt ap 150 vai 160 eiro 
par megavatstundu. Cik tas valstij va-
rētu izmaksāt, ministrija vēl nevarēja 
pateikt.

Latvijas TV raidījums „De facto“
Laikrakstam „Latvietis„

Enerģijas krīze
Turpinājums no 1. lpp.

jumā uzburs pasaulē lielākās kokles 
skanējums. „Tas būs pirmatskaņojums 
tādai mūzikai,  ko  ar  koklēm  līdz  šim 
nevarētu  iedomāties  skanam.  Dzir-
dēsim  gan  smalkas  lietus  lāses,  gan 
Pērkontēva dārdus, gad Dagavas šal-

koņu,” šādi instrumenta skanējumu 
raksturo koklētāja Zane Sniķere, kas 
komponējusi īpaši Dižkoklei veltītu 
skaņdarbu, kuru RLB ražas svētku va-
karā atskaņos kopā ar koklētāju Mal-
vīni Mantinieci.

Sarīkojumu organizē Rīgas Lat-
viešu biedrība sadarbība sadarbībā ar 
RLB Folkloras komisiju, asociāciju 

Fenno – Ugria (Igaunija), somug-
ru tautu valstu vēstniecībām Latvijā 
(Igaunija, Somija, Ungārija) un SIA 
Metsa Forest Latvia atbalstu. Ieeja vi-
sos pasākumos bez maksas.

Dana Zālīte
Rīgas Latviešu biedrības

Publicitātes un reklāmas projektu 
vadītāja

Rīgas Latviešu biedrībā
Turpinājums no 3. lpp.
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Dažādi darbi un ak-
tivitātes šopavasar trau-
cēja uzrakstīt plašāk par 
8. Jāzepa Pīgožņa balvas 
izstādi Latvijas ainavu 
glezniecībā, bet nupat 
17. septembrī Preiļos 
šī balva tika pasniegta. 

Jāteic gan, ka ļoti darbīgais laiks un 
dažādi notikumi pasaulē ienes savas 
korekcijas. Lūk, šīgada balvas izstāde, 
kas parasti notika Sv. Pētera baznīcā 
Rīgā, kā kļuvis zināms, šopavasar bija 
pēdējā. Tā kā šis dievnams atdots Rī-
gas Sv. Pētera baznīcas nodibinājuma 
rīcībā, izstādes turpmāk te vairs nebūs, 
un tām jāmeklē jauna mājvieta. Kā 
sestdien apliecināja Rīgas pašvaldības 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
vadītāja Iveta Ratinīka, Rīgas dome 
arīdzan turpmāk atbalstīs šo balvu, sa-
vukārt, izstāde varēs notikt vai nu VEF 
kultūras pilī, vai arī Ziemeļblāzmā.

Jāatceras, ka konkursam tika ie-
sniegti 105 mākslinieku 174 darbi, bet 
žūrija, kuras sastāvā bija žūrijas priekš-
sēdētājs gleznotājs Osvalds Zvejsal-
nieks (2021. gada galvenās balvas ie-
guvējs), profesors Aleksejs Naumovs, 
Jāzepa Pīgožņa meita Laura Pīgozne, 
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas 
muzeja ekspozīciju un izstāžu kurato-
re Silvija Berezovska, un mākslinieki 
Anda Munkevica un Jānis Strupulis, 
izstādei izraudzīja 83 autoru darbus. 
Tāpat žūrija izvēlējās galvenās balvas 
pretendentus, un tie bija Aivis Pīzelis 
(Preiļi), Indulis Landaus (Jelgava), 
Meldra Bula (Rīga), Elmārs Orniņš 
(Lauciena, Talsu novads), Maija Bēr-
ziņa (Rīga, Daugavpils), Inga Jurova 
un Silvija Meškone (abas Rīga).

18. martā Rīgā, Sv. Pētera baznī-
cā, atklāja 8. izstādi. Vēlāk izstādi sa-
dalīja divās daļās – viena daļa nonāca 
Bauskā, bet lielākā grupa aizceļoja uz 
Preiļiem.

Kā nojaušams, žūrija bija visai 
skarba, tā izsijāja turpat 100 darbus un 
vairāk par 20 māksliniekiem samazi-

nāja arī autoru skaitu.
Gribas uzsvērt, ka Krievijas iebru-

kums Ukrainā veicinājis nacionālās 
pašapziņas celšanos, kādēļ ainavās 
novērojams lepnums par dzimto zemi. 
„Prasme šo mīlestību uzlikt uz audek-
la ir tā Dieva dāvana, kas Jāzepa Pī-
gožņa glezniecību dara pārlaicīgu un 
tik  tuvu  cilvēkiem,“  izstādes katalogā 
akcentē žūrijas priekšsēdētājs, aina-
vists Osvalds Zvejsalnieks.

Motīvu izvēle ir visai plaša. Pār-
svarā parādās lauku atainojums, ko 
glezno te pietuvinājumā, te plašā per-
spektīvā. Tīkams daudziem māksli-
niekiem ir meža vai upju vai ezeru 
ieloka fiksējums rīta, novakara vai 
krēslas stundās. Visai iecienīta tēma 
ir pilsēta – mazpilsēta vai lielpilsētas 
ielu dunoņa. Mazāk parādās cilvēku 
darbīguma ieskicējums.

Bez šaubām, katrs mākslinieks at-
klāj savas jūtas atšķirīgi. Vieni cenšas 
attēlot izraudzīto motīvu pēc iespējas 

tuvāk dabai, citi dod priekšroku deko-
ratīvam krāsu pielietojumam, vēl kādi 
izceļ personīgās izjūtas, brīžiem aizej-
ot jo tālu no reālistiska vides tēlojuma. 
Izstādē parādās arīdzan abstrakts ska-
tījums, pat ģeometrisks. Dažādas ir tā-
pat tehnikas – tiek izmantoti gan eļļas, 
gan akrila pigmenti, gan arī pastelis 
un akvarelis. Parādās arīdzan kolāža 
un dažādu tehniku sajaukums.

Šīgada J. Pīgožņa balvas ieguvēja 
Latvijas ainavu glezniecībā Induļa 
Landaus godalgotais pagājušajā gadā 
radītais darbs Trīs vītoli ar rietošo sau-
li ārēji liekas ļoti vienkāršs, kluss un 
varbūt pat necils. Mākslinieks tēlo upes 
krastu ziemā ar ielu priekšplānā un 
trim vītolu stumbriem aiz tās un māju 
rindu ar krūmājiem fonā. Krietnā no-
vakarē aizsalušo straumi apspīd dzel-
tenīga gaisma ar agri uzlēkušo mēness 
disku, apaļu kā pankūku. Rāmajā ai-
navā dzīvīgumu ienes vārnu bars, kas 
salaidušās ielas malā un, skaļi ķērkda-
mas, sparīgi uzlasa tīkamos kumosus 
sniegā. Tās laidelējas, kašķējas savā 
starpā, paceļas spārnos un atkal nosē-
žas. Šī kustība, ko rada putnu bars, lie-
cina par dzīvi apkārt. Tā ir reālā dzīve, 
ko Indulis Landaus šajā gleznā uzbur. 
Viņš netīksminās par savām spējām 
un talantu. Māksliniekam ir būtiski ar 
krāsām rosināt skatītājā prieku. Viņam 
ir raksturīgs tonāli smalks nokrāsu pie-
lietojums. Indulis Landaus ir ļoti jūtīgs 
pasaules uztvērējs un attēlotājs. Viņš ir 
latviešu tonālās glezniecības tradīciju 
turpinātājs, viņa darbi vienmēr izceļas 
ar harmoniskas dzīves atspoguļojumu. 
Indulis Landaus ir viens no cītīgāka-
jiem pasteļglezniecības kopējs Latvijā.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Jelgavnieks Indulis Landaus J. Pīgožņa balvas laureāts

Induļa Landaus godalgotais 2021. gada darbs „Trīs vītoli ar rietošo sauli“.
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Induli ved pa ziedu ceļu.
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Limbažu novadā ir 
daudz ievērības cienīgu 
vietu, bet pati nozīmīgā-
kā visas valsts kontekstā 
nenoliedzami ir Viļķe-
ne. Jo – Baumaņu Kārļa 
dzimtene. Tas nav pār-

spīlēti teikts, ka šeit vietējie prot gan 
dziedāt, gan ar daudziem un dažādiem 
darbiem ziedēt. Tieši Viļķenē tika uz-
celts pirmais piemineklis Dievs,  svētī 
Latviju! autoram un drosmīgi atklāts 
jau 1988. gadā.

9. septembrī, kad citviet salna jau 
bija uzpūtusi stindzinošu elpu dau-
dziem puķu dārziem, Viļķenes Kul-
tūras nama priekšā rožu ziediem vēl 
nebija pieskāries neviens salnas zobs! 
Pat bērzi nebija atļāvušies rotāties 
dzelteniem akcentiem. Arī vāzēs Kul-
tūras nama priekšā dižojās gaumīgi 
sakārtoti rudens ziedi. Atvasaras siltā 
saulīte pavisam vasarīgi sagaidīja ik-
vienu lielu un mazu Grāmatu svētku 
dalībnieku.

Bet šoreiz ne grāmatas, bet krāsas 
un otas bija pirmie svētku simboli. 
Jo – Dzejas dienu noskaņas iedves-
mota, skolotāja un māksliniece Ilva 
Zvirgzdiņa ikvienu rosināja gleznot – 
pirms tam izvēloties (izvelkot kā ek-
sāmena biļeti) kādu no Guntara Rača 
dzejoļiem. Jā, nu nav viegli ilustrēt, 
piemēram, domu: „Visā, kas mirdzošs 
un visā, kas rūs, / Mīlestība bija un 
būs.“ Bet tieši tādas vārsmas iegadī-
jās rokās Limbažu novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājam Dagnim 
Straubergam, arhitektam pēc profesi-
jas. Kāpēc tieši šā dziesminieka dze-
jas šodien īpašā godā? Tālab, ka viņa 
klātbūtne un uzstāšanās bija grāmatu 
svētku izskaņas saldais  ēdiens. Bet 
arī visi citi sarīkojuma dienas kārtības 
punkti bija gana saldi – par to liecināja 
klausītāju sirsnībā starojošās sejas.

Amatā jaunā priekšsēdētāja Strau-

berga klātbūtnei 
šajā dienā bija 
īpašs svars; ne ti-
kai būšanā kopā 
ar novadniekiem 
garīgu svētku lai-
kā, bet arī iespējā 
publiski godināt 
Mārīti Purmali, 
Latvijas Biblio-
tekāru biedrības 
augstā novērtēju-
mu GADA  BIB-
LIOTEKĀRS  2021 
ieguvēju. No Mārī-
tes rokām lasītāji grāmatas saņem jau 
47 gadus, tieši viļķenieši – 41! Un viss, 
ko izdomas bagātā bibliotekāre dara, ir 
īpašā vērtē – gan tiešie pienākumi, gan 
izcili skaistie steļļu audumi. Baumaņu 
Kārlim par godu viļķenietes auda pat 
speciālus himnas  lakatus,  katru krā-
su apzināti pieskaņojot noteiktai no-
tij. Šajā reizē telpu greznoja Mārītes 
pašdarināts sarkanais grīdceliņš – par 
godu viesiem un viņu līdzi atvestajām 
GRĀMATĀM.

Visjaunāko grāmatu plejādē, pro-
tams, maksimālu interesi izraisīja 

apgāda Jumava izdotā Ukrainas vēs-
ture, vienam no grāmatas autoriem, 
klātesošajam Imantam Liepiņam, 
bija jāatbild uz ļoti daudziem sarež-
ģītiem jautājumiem. Pati svētku gal-
venā organizatore Mārīte Purmale 
par dienas gaitu bija ļoti apmierināta, 
viņa ļoti operatīvi pateicās par atsaucī-
bu gan kolēģiem, gan uzņēmējiem, jo 
katru tikšanos vainagoja arī neparas-
tas, novadā tapušas, viesiem sarūpētas 

Uz 800 un 500 gadi ar grāmatām rokās!
Tradicionālie grāmatu svētki Baumaņu Kārļa dzimtenē

Sanita Vīksne un Mārīte Purmale viesus sagaida uz kultūras nama kāpnēm.
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Viļķenes rozes vēl zied!
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Visi gleznojumi tika veikti uz maziem koka dēlīšiem un pēc ekspresizstādes kul-
tūras nama priekšā, par kuru visvairāk prieka tika Guntaram Račam, varēja 
ceļot „gleznotājiem“ līdzi uz mājām.
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Imants  Liepiņš  ukraiņu  tautas  tērpa 
kreklā ar jauno grāmatu rokās.
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Stokholmas Atraktīvais Latviešu 
amatierteātris Sala uzņem pie sevis 
pirmo diasporas teātru saietu PLATS 
SOLIS, ko rīko Pasaules Latviešu 
Amatieru Teātru savienība (PLATS). 
Saietā bija aicināti piedalīties visi 
ārpus Latvijas spēlējošie latviešu te-
ātri un aicinājumam ir atsaukušies 
amatierteātri no trīs kontinentiem – 
Austrālijas, ASV un Eiropas. Saiets 
PLATS SOLIS norisināsies Stokhol-
mā Årsta Folkets Hus 23. – 25. sep-
tembrī un šajās trīs saieta dienās varēs 
apmeklēt 19 izrādes, meistarklases un 
diskusijas. Pasākuma dalībnieki satik-
sies, dibinās kontaktus un kopā darbo-
sies ballēs un spēlēs. Saieta eksperti 
būs Latvijas teātra profesionāļi reži-
sore Māra Ķimele, teātra un operas 
režisore Laura Groza, žurnālists un 
teātra kritiķis Atis Rozentāls un pe-
dagogs, animators, aktieris un režisors 
Dzintars Krūmiņš.

Saieta mērķis ir ne tikai izglītot 
PLATS dalībniekus un citus intere-
sentus meistarklasēs, bet arī veicināt 
ciešāku saikni starp dažādu valstu 
latviešu amatieru teātru dalībniekiem 
un tiem, kuri ikdienā strādā ar šiem 
teātriem. Papildus diasporas teātriem 
festivālā piedalīsies arī amatieru te-
ātri no Latvijas, tautiešiem veidojot 
ciešāku saikni ar Latviju, kā arī divi 
mājinieku, zviedru amatierteātri, kas 
veicinās veselīgu latviešu teātru mij-
iedarbību ar pasākuma mītnes zemes 
amatiermākslu. Pamīšus ar izrādēm 
notiks meistarklases un diskusijas, 
savukārt katra diena noslēgsies ar 
balli, spēlēm vai citām kopīgām ak-
tivitātēm. Būs arī īpaša akcija un 
mākslas darbu izstāde.

Stokholmā trīs dienu laikā tiks 
izrādīti 19 teātru iestudējumi, aptve-
rot 10 valstis – Austrālija, Latvija, 
Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija, 
Islande, Dānija, Īrija, Itālija, Somija. 
Saietā būs pārstāvēti visi teātra žan-
ri – gan drāma, gan melodrāma, gan 
komēdija un farss, arī divi mūzik-
li un vairākas video izrādes. Saieta 
rīcībā būs mākslas centrs ar divām 
skatuvēm, āra estrādi, diskusiju tel-
pām un kafejnīcu, tāpēc pasākumu 
programma ir plaša un neaprobežo-
jas tikai ar izrādēm. Meistarklases 
vadīs improvizācijas pedagoģe un 
režisore Astra Kacena un pedagogs, 
animators, aktieris un režisors Dzin-
tars Krūmiņš. Ekspertu Māras Ķi-
meles, Lauras Grozas, Ata Rozen-
tāls un Dzintara Krūmiņa diskusijas 
par izrādēm vadīs žurnāliste Gunta 
Eneroth. Ballītē dančus mācīs Stok-
holmas  Spēlmaņi, savukārt spēles 
un akciju pasākumi notiks Latviešu 
Kultūras centra Birmingemā vadī-
bā. Visu saieta laiku varēs apskatīt 
mākslinieces Kristīnes Lagzdas Ha-

„Plats solis“ Stokholmā
Saietā „Plats solis“ satiksies latviešu teātri no visas pasaules

   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

apanen izstādi Mana domu līnija te-
ātra solī. Tāpat arī saieta dalībnieki 
vienosies akcijā Saulespuķe, lai iz-
teiktu atbalstu Ukrainai.

Jāpiebilst, ka šajās trīs dienās 
pirmo reizi klātienē PLATS teātri sa-
tiksies arī ar saviem sadarbības part-
neriem no Latvijas amatieru teātru 
asociācijas (LATA) un Dramaturgu 
asociācijas Latvijā, kuru pārstāvjiem 
būs iespēja noteikt savus saieta fa-
vorītus. Papildus visi izrāžu skatītāji 
balsojot varēs noteikt skatītāju simpā-
tiju – izrādi, aktieri un aktrisi.

Saietu atbalsta Latvijas vēstniecī-
ba Zviedrijā, kas cita starpā rūpēsies 
arī par saieta dalībnieku ekskursiju 
pa Stokholmu un nākamajā dienā pēc 
saieta noslēguma uzņems pie sevis 
PLATS dalībniekus.

Saiets ir atklāts ikvienam, kam in-
teresē un patīk teātris. Stokholmas At-
raktīvais Latviešu amatierteātris Sala 
aicina pievienoties saietam PLATS 
SOLIS gan skatītājus, gan dalībniekus, 
gan mediju pārstāvjus, un gaida tos 
23. septembrī Zviedrijā.

Plašāka pasākuma programma 
pieejama PLATS Facebook platformā 
https://www.facebook.com/platssolis, 
bet biļetes iegādāties uz izrādēm 
šajā saitē: https://www.eventbrite.
co.uk/e/416127497547.

Diasporas teātru saietu PLATS SO-
LIS atbalsta Sabiedrības integrācijas 
fonds no Kultūras ministrijas piešķir-
tajiem Latvijas valsts budžeta līdzek-
ļiem, PBLA Kultūras fonds, Latviešu 
Kultūras centrs Birmingemā, Zviedri-
jas Latviešu apvienība, portāls latvie-
si.com un laikraksts Latvietis.
Par Pasaules Latviešu Amatieru 
Teātru savienību (PLATS)

PLATS – Pasaules Latvie-
šu Amatieru Teātru savienība ir 
2021. gada 16. janvārī dibināta bez-
peļņas organizācija, kas apvieno 22 
diasporas latviešu teātru kopas no 
trīs kontinentiem un 12 dažādām 
valstīm – Austrālijas, Norvēģijas, 
Lielbritānijas, Dānijas, ASV, Beļ-
ģijas, Zviedrijas, Somijas, Islandes, 

Itālijas, Īrijas un Vācijas. PLATS 
dibinātāji ir ārvalstīs mītošie teāt-
ru profesionāļi, kuriem rūp Latvijas 
tēla spodrināšana un latviešu teātra 
mākslas attīstība ne tikai Latvijā, bet 
visā pasaulē. PLATS misija ir nodro-
šināt ciešu saikni starp latviešu ama-
tierteātriem pasaulē.
Par Stokholmas Atraktīvo 
Latviešu amatierteātri Sala.

Sala  pirmo reizi uz mēģinājumu 
sanāca 2019. gada maijā, kopš tā lai-
ka mēģinājumi notiek vienreiz vai pat 
divas reizes nedēļā. Amatierteātra va-
dītāja un režisore ir Agnese Jēgere. Te-
ātra sastāvā darbojas 10 burvīgi aktieri 
dažādos vecumos.

Agnese Jēgere,
Stokholmas Atraktīvai Latviešu ama-
tierteātra „Sala“ vadītāja un režisore

E-pasts:  platssolis@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
PLATSlatviesuteatri

Instagram: https://www.instagram.
com/p_l_a_t_s/

Twitter: https://twitter.com/PLATS2021
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No 23. līdz 25. sep-
tembrim Jūrmalā notiks 
piektais Starptautiskais 
Baltijas jūras koru kon-
kurss, kurā uzstāsies kori 
no piecām Baltijas jū-
ras valstīm – Zviedrijas, 

Somijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas. 
Par Grand Prix ieguvēja titulu sacentī-
sies jauktais koris Hägersten A Cappel-
la (Zviedrija), sieviešu koris Musmari 
(Igaunija), Turku Konservatorijas ka-
merkoris (Somija), Poznaņas Tehnolo-
ģiju universitātes koris Volantes  Soni 
(Polija), kā arī divi pašmāju kolektīvi – 
jauktais koris Ventspils un Emīla Dār-
ziņa jauktais koris. Sestdienas īpašie 
viesi konkursa starplaikos būs Ropa-
žu novada jauktais koris Pa Saulei un 
Mārupes novada jauktais koris Maska, 
savukārt svētdien Noslēguma koncertā 
uzstāsies vokālā grupa Latvian Voices. 
Pasākums tiks translēts tiešraidē kanā-
lā TV24 un Facebook Live.

 „Mūsu mērķi, rīkojot konkur-
su, ik reizi ir nemainīgi – jātiecas uz 
visaugstāko kvalitāti un standartiem 
gan no organizatoriskās puses, gan no 
mākslinieciskās puses, jo ambīcija ir 
nemainīga – Baltijas jūras koru kon-
kursam ir jāiekļūst prestižajā Eiropas 
Grand  Prix ciklā. Un tikai no mūsu 
veikuma ir atkarīgs rezultāts, kuru 
Latvija jau sen ir pelnījusi. Arī šogad 
piedalīsies izcili kori, tos vērtēs patie-
si prominenta profesionāļu žūrija un 
uzņems viena no labākajām Latvijas 
koncertzālēm,“ stāsta konkursa māks-
linieciskais direktors Jānis Ozols

„Ar prieku jau piekto reizi, pēc 
divu gadu pārtraukuma, sagaidām 
Jūrmalā starptautiskā konkursa dalīb-
niekus, žūrijas komisiju un viesus – 
kormūzikas cienītājus. Esam lepni, ka 
Jūrmala ir kļuvusi par Starptautiskā 
Baltijas jūras koru konkursa mājvie-
tu un konkursa tradīcijas turpinātāju, 
veicinot mūsu pilsētas un valsts atpa-
zīstamību starptautiskā mērogā,“ Rita 
Sproģe, Jūrmalas domes priekšsēdētā-
ja vietniece. 

Koru sniegumu vērtēs profesionāla 
starptautiska žūrija ar poļu diriģentu, 
vairāku kormūzikas festivālu māks-
liniecisko direktoru un diriģēšanas 
profesoru Eugeņiušu Kusu (Eugeniusz 
Kus) priekšgalā. Pārējie žūrijas locek-
ļi būs Kijivas akadēmiskās Operas un 
baleta teātra kora vadītāja Anžela Ma-
slenņikova (Анжела Масленнікова) 
no Ukrainas; diriģents, pasniedzējs 
un vairāku Igauņu Dziesmu svēt-
ku mākslinieciskais direktors Hirvo 
Surva (Hirvo Surva) no Igaunijas; 
kordiriģents, dziedātājs un vokālo an-
sambļu dalībnieks Egidijus Kavecks 
(Egidijus Kaveckas) no Lietuvas, kā 
arī 2019. gada konkursa obligātā skaņ-
darba autors un starptautiski pazīsta-

mais latviešu komponists un mūziķis 
Uģis Prauliņš.

Obligātā skaņdarba Amor  vincit 
omnia  (Mīlestība  uzvar  visu) autore 
ir latviešu komponiste Selga Mence. 
„Dziesma vēl nav sākusi elpot, tā pie-
dzims tikai konkursa laikā. Pierasts, ka 
komponists uzraksta skaņdarbu, uzreiz 
seko tā iestudēšanas laiks ar iespēju 
pielabot, mainīt partitūru un notiek 
pirmatskaņojums. Šoreiz process ir sa-
vādāks, jo pirmatskaņojums bija jāgai-
da divus gadus un pati to dzirdēšu tikai 
konkursa laikā. Komponista uzdevums 
ir sarežģīts – uzrakstīt vienu dziesmu 
trīs koru sastāviem, katram no tiem 
ļaujot parādīt savas spējas gan liriska 
dziedājuma, gan tehniskās virtuozitā-
tes jomās. Obligāto skaņdarbu rakstīju 
ar lielu prieku, jo sekoju līdzi konkursa 
norisei iepriekšējos gados. Latvija ir 
pelnījusi būt koru konkursu elitē, un 
šis konkurss ir izcila iespēja mums tur 
būt!“, akcentē komponiste S. Mence.

Trīs augstāko vērtējumu ieguvušie 
kori iegūs naudas balvas: Grand Prix 
jeb 1. vietas ieguvējs saņems Jūrmalas 
pilsētas kausu un Latvijas Valsts Meži 
Lielo balvu – 3500 eiro; 2. vietas ie-
guvējs – 2000 eiro, bet 3. vietas iegu-
vējs – 1000 eiro. Papildus tiks pasnieg-
ta Labākā diriģenta balva (500 eiro), 
Labākā obligātā skaņdarba interpreta 
balva (250 eiro), kā arī Skatītāju sim-
pātijas balva, kuru noteiks skatītāju 
balsojums klātienē un internetā. Pa-
redzētas arī balvas par labāko unisona 
skaņdarba interpretāciju, kā arī skatu-
viski atraktīvāko priekšnesumu.

Konkursa Grand Prix balvas sta-
tueti piekto gadu veidojusi mākslinie-
ce un kordziedātāja Ginta Grūbe. „Šī 
konkursa īpašā iezīme ir arī oriģinālā, 
konkrētam gadam veidotā statuete. Ik 
gadu tā tiek veidota no cita materiāla, 
iedvesmojoties no konkursa zīmes, un 

faktiski nu jau varētu veidot šo balvu 
galeriju. Grand  Prix  statuete šogad 
ir veidota no tērauda un tajā redza-
mās vītnes simbolizē piecus gadus, 
kuru laikā Jūrmalā dimd šis augstās 
raudzes starptautisks pasākums,“ par 
2022. gada uzvarētāju statueti stāsta 
G. Grūbe.

Konkurss tapis sadarbībā ar Jūr-
malas pašvaldību, Latvijas valsts me-
žiem, Valsts  Kultūrkapitāla  fondu  un 
Dzintaru  koncertzāli.  Atbalsta:  Die-
nas mediji, TV24, izdevniecība Musica 
Baltica, restorāns 36.line un Kalncie-
ma Kvartāls.

Konkursa programma
• 23. septembrī 20.00 Atklāšanas 

koncerts Dubultu Evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā;

• 24. septembrī 11.00 Obligātās prog-
rammas konkursa pusfināls Dzinta-
ru koncertzālē;

• 24. septembrī 17.00 Brīvās izvē-
les programmas konkursa pusfināls 
Dzintaru koncertzālē;

• 25. septembrī 11.00 Grand  Prix 
fināls, Noslēguma koncerts un kon-
kursa uzvarētāju apbalvošana Dzin-
taru koncertzālē.

Ieeja visos pasākumos – BEZ 
MAKSAS. Uz Noslēguma koncertu 
vietu skaits ierobežots, tāpēc pirms pa-
sākuma laicīgi jāizņem bezmaksas ie-
ejas kartes Dzintaru koncertzāles kasē.

Informācija
www.balticchoir.lv
Facebook: https://www.facebook.com/
BalticSeaChoirCompetition
YouTube: IBSCC / International Baltic 
Sea Choir Competition

Inga Vasiļjeva,
Starptautiskā Baltijas jūras koru 

konkursa
Sabiedrisko attiecību vadītāja

5. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss
Par galveno godalgu sacentīsies kori no piecām valstīm

Konkursa mākslinieciskais direktors Jānis Ozols un obligātā skaņdarba kom-
poniste Selga Mence preses konferencē.
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Lai risinātu gaisa piesārņojuma 
problēmas Eiropā un aktualizētu šī 
temata nozīmi arī sabiedrībā, šogad 
Eiropā norisinās ideju vākšanas talka, 
kas Latvijā pazīstama ar nosaukumu 
Par  tīru  gaisu  Rīgā.  Piedaloties un 
sniedzot savu ieguldījumu katrā no 
projekta posmiem, iedzīvotāji palīdz 
izstrādāt politikas priekšlikumus Ei-
ropas Savienības likumprojektam, kas 
būs paredzēts cīņai pret atmosfēras 
piesārņojumu.

Līdz šā gada 30. septembrim no-
risināsies projekta trešā fāze, kuras 
ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti doties 
uz vietni www.partirugaisuriga.lv un 
novērtēt tur publicētās idejas gaisa 
kvalitātes uzlabošanai, izvēloties pie-
cus, viņuprāt, nozīmīgākos no publi-
cētajiem priekšlikumiem un piešķirot 
tiem vērtības, kas svārstās no 1 (zemā-
kā vērtība) līdz 5 (augstākā vērtība).

Kopumā vietnē publicētas 30 po-
pulārākās idejas, kas tika saņemtas no 
desmit Eiropas pilsētu iedzīvotājiem 
projekta iepriekšējā posmā. Izvērtēja-
mo ideju vidū ir arī tādi Latvijā plaši 
aprunāti temati, kā: zaļo zonu izveide 
pilsētās, velobraucēju un gājēju in-
frastruktūras kvalitātes uzlabošana, 
malkas apkures ierobežošana, ātruma 
ierobežojums pilsētās līdz 30 km/h, 
zemo emisiju zonu izveide, ēku silti-
nāšana, kā arī Rīgā tik aktuālā putekļu 
piesārņojuma izskaušana.

Līdz šim projekta gaita ļauj seci-
nāt, ka ir gaisa kvalitātes problēmas 
un to vēlamie risinājumi, kas vieno 
eiropiešus neatkarīgi no klimata, ur-
banizācijas pakāpes un citiem aspek-
tiem, piemēram, automašīnu skaita 
samazināšana un alternatīvās enerģi-
jas izmantošanas veicināšana. Tomēr 
ir jomas, kurās novērojamas pretru-
nas, piemēram, kamēr daļa eiropiešu 
norāda, ka elektroauto subsidēšana 
no valsts līdzekļiem ir vajadzīga un 
pozitīvi vērtējama ideja, daļa tomēr 
uzskata, ka, ņemot vērā strauji augošo 
elektroauto tirgu, valstij nevajadzētu 
atbalstīt to iegādi, tā vietā koncentrē-
ties uz ieguldījumiem elektroauto uz-
lādes tīkla attīstīšanā.

Pašreizējā Par tīru gaisu Rīgā pro-
jekta posma mērķis ir iezīmēt Eiropas 
iedzīvotājiem vēlamo virzienu un izda-
līt konkrētas prioritātes gaisa kvalitā-
tes uzlabošanai, lai jau šī gada oktobrī, 
projekta noslēdzošajā fāzē, Eiropas Vi-
des birojs, nozaru eksperti un iedzīvo-
tāji varētu koprakstīt politikas priekšli-
kumus par gaisa kvalitāti, vadoties pēc 
konkrētiem, iedzīvotājiem saistošiem 
un saprotamiem priekšlikumiem.

Rīgā projektu vada organizācija 
ManaBalss un Sabiedriskās  politikas 
centrs PROVIDUS. Projekta aktualitā-
tēm un vērtīgai informācijai par pilsētas 
gaisa kvalitātes jautājumiem var sekot 
www.partirugaisuriga.lv un Par  tīru 

gaisu  Rīgā  –  Facebook: https://www.
facebook.com/ParTiruGaisuRiga!

Projekts CODE  Europe visa 
2022. gada garumā norisināsies piecās 
Eiropas pilsētās – Rīgā, Tallinā, Atē-
nās, Lisabonā un Burgasā. Tā ievaros 
tiek ieviests arī inovatīvs sociālās ie-
klausīšanās rīks, kas ar mākslīgā in-
telekta palīdzību spēj ievākt internetā 
pieejamo informāciju par iedzīvotāju 
nostāju gaisa kvalitātes jautājumos. 
Projekta gaitā norisinās arī pētniecis-
kā darbība par digitālo līdzdalību un 
tiek izstrādāta vispārēji pielietojama 
metodoloģija tās izvērtēšanai, kā arī 
ētikas vadlīnijas turpmākajām soci-
ālās ieklausīšanās kampaņām.

Dace Ševčenko,
Organizācija „Mana Balss“

„Par tīru gaisu Rīgā“
Rīgas iedzīvotāji aicināti izvērtēt un prioritizēt risinājumus

Par ko tu uztraucies? 
Un kas tevi satrauc par 
to, par ko tu uztraucies?

Mēs esam cilvē-
ki, mēs uztraucamies 
par daudz un dažādām 
lietām: mēs uztrauca-
mies par laika apstāk-

ļiem, mēs uztraucamies, ka būs pārāk 
auksts, mēs uztraucamies, ka būs pā-
rāk karsts, mēs uztraucamies, ka būs 
slapjš, mēs uztraucamies, ka būs sauss.

Ja kāds skatītos uz tavu dzīvi, vai 
tas redzētu ticīgu vai uztrauktu cilvēku?

Mateja evaņģēlijā 6:25-27 ir 
rakstīts: „Tāpēc  es  jums  saku:  nebīs-
tieties par savu dzīvību, ko jūs ēdīsiet, 
nedz arī par savu miesu, ar ko ģērbsie-
ties! Vai dzīvība nav vairāk kā barība 
un miesa vairāk kā apģērbs?

Skatieties debess putnos: ne tie sēj, 
ne  tie pļauj, ne šķūņos krauj, un  jūsu 
Debestēvs  tos  uztur.  Vai  jūs  neesat 
daudz vairāk nekā viņi?

Bet kas no jums var pie sava augu-
ma pielikt vienu olekti?“

Tomēr, ne daudzi no mums patie-
sībā ļaujam Dieva vārdam iekļūt mūsu 

sirdīs un Dieva mīlestībai atbrīvot no 
mūsu ieraduma uztraukties. Uztrauk-
šanās atņem mums prieku, miegu, 
laiku veselībai un ticību. Kad mēs 
pārtraucam mēģināt visu darīt paši, 
kad mēs paļaujamies uz Dieva spēju 
parūpēties par situāciju neatkarīgi no 
apstākļiem, tad stress beidzas un sā-
kas paļaušanās uz Dievu. Dieva miers 
mūs nomierina ikkatrā situācijā.

Bet tā nav mūsu dabiskā izvēle.
Mēs vēlamies kontrolēt, mēs vēla-

mies izskatīties spēcīgi, mēs vēlamies 
ātri tikt tam cauri, mēs vēlamies būt 
sava likteņa saimnieki.

Mateja evaņģēlija 6:34 Jēzus mums 
saka: „Tāpēc neraizējieties par rītdie-
nu!  Rītdiena  rūpēsies  pati  par  sevi. 
Katrai dienai pietiek savu rūpju.“

Tomēr nav viegli tā darīt. Jēzus vār-
di izklausās tik vienkārši. Un, ja mēs 
patiešām dzīvotu ticībā, tas tā būtu. 
Dievs mums ir padarījis to vieglu, taču 
mēs izvēlamies to padarīt grūtāku sev. 
Jūs varbūt domājiet: „Bet, mācītāj, jūs 
nezināt  problēmu,  kas  notiek  manā 
dzīvē, jūs nesaprotat manu situāciju.“

Tev taisnība. Es nesaprotu, bet 

Dieva vārds ir patiess, kad tas saka, 
meklējiet Dievu, un Viņš jums dos 
visu, kas jums nepieciešams.

Bet kā ar šo... kas par to... kā ar to, 
kas varētu notikt rīt? Vai vēlaties trīs 
soļu garantētu plānu katram notiku-
mam, problēmai, situācijai vai apstāk-
lim, kas varētu notikt?

Lūk: 1. meklējiet Dievu un Viņa 
taisnību; 2. tici, Viņš par to parūpēsies 
tavā vietā! 3. atkārtojiet 1. un 2. darbību 
un uzticieties Dieva noteiktajam laikam.

Dievs to ir padarījis tik vienkāršu; 
tā ir mūsu cilvēciskā daba, kas vien-
mēr visu sarežģī.

Mums ir Dieva vārds, kuru mēs 
varam satvert, pie tā stāvēt un ticēt, ka 
tas, ko Viņš saka, notiks!

Ļaujiet man jums atgādināt, ka 
pie krusta Jēzus pabeidza savu darbu. 
Viņš jau ir parūpējies par katru problē-
mu, katru situāciju pie krusta.

Jēzus ir jau izdarījis visu, ko varēja 
darīt, lai mēs saņemtu svētību.

Neuztraucieties – uzticaties Viņam, 
uzticaties Viņa plāniem, uzticaties 
Viņa Vārdam. Ejat uz priekšu ticībā.

Māc. Valdis Andersons

Par ko tu uztraucies?
Mācītāja Valda Andersona pārdomas
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Historia.lv seminārs
Senie amati un industriālā mantojuma vietas lauku kultūrainavā

5. oktobrī Valmierā notiks Histo-
ra.lv seminārs novadpētniekiem Senie 
amati  un  industriālā  mantojuma  vie-
tas lauku kultūrainavā.

Jau sesto gadu rīkojot novadpēt-
nieku mācības, Historia.lv komanda 
šogad ir nolēmusi pievērsties seno 
amatu un Latvijas lauku kultūraina-
vā nereti sastopamo, bet maz zināmo 
industriālā mantojuma vietu izzinā-
šanai, iepazīšanai un popularizēša-
nai.

Zināšanas par senajiem amatiem, 
novadpētniekam pētot kādas dzimtas, 
mājvietas vai plašākas teritorijas vēs-
turi, ļauj labāk izprast gan iepriekšējo 
gadsimtu sabiedrības struktūru, gan 
arī dažādu slāņu un kārtu ļaužu ikdie-
nas dzīves norises. Lai amatu aptvē-
rums būtu pilnīgāks, esam paredzējuši 
aplūkot ne tikai tos amatus, kas sais-
tās ar sadzīves priekšmetu un dažādu 
ražojumu izgatavošanu (audēji, kalēji, 
darvdeģi...), bet arī tos, kuru veicēji 
nodrošināja pagasta, muižas un zemes 
pārvaldi (fogti, muižkungi, vagari, 
grāmatneši...).

Ja 2021. gada semināru valstī 
noteikto epidemioloģisko ierobežo-
jumu dēļ varējām sarīkot tikai Zoom 
platformā, tad šogad seminārs pēc 
divu gadu pārtraukuma atkal no-
tiks klātienē, dodot iespēju vēstur-
niekiem, novadpētniekiem, muzej-

niekiem un bibliotekāriem, citiem 
interesentiem klātienē satikties, ie-
pazīties, apmainīties domām, plānot 
sadarbību...

Semināra dalībniekus gaidī-
sim Valmieras muzeja izstāžu zālē, 
2022. g. 5. oktobrī. Dalība brīva. 
Reģistrācijas anketa: https://forms.
gle/7npVw2MQNQTR33K5A

Programma
No 9.30 Ierašanās, reģistrācija, kafija.
10.00 Valters Grīviņš. Ievadvārdi.
10.10 – 10.50 Vija Stikāne, Dr. hist., 

Administratīvie amati viduslai-
ku Livonijas pilīs un pilsētās.

11.00 – 11.40 Agris Dzenis, Mag.hist., 
Kunga sētā, tīrumā, mežā... 
Muižas amati no 16. līdz 19. 
gadsimtam.

11.50 – 12.30 Edgars Žīgurs, Mag.hist. 
Etnogrāfiskie amati lauku sētā.

Kafijas pauze
13.20 – 14.00 Muntis Auns, Dr.hist. 

Vietvārdi kā seno amatu lieci-
nieki.

14.10 – 14.50 Valters Grīviņš Cep-
ļi, manufaktūras, dzirnavas... 
Mazāk zināmās 17.–20.gs. in-
dustriālā mantojuma vietas Vi-
dzemes lauku kultūrainavā.

Valters Grīviņš

dāvaniņas. Un izcili gardas zupas va-
renais katls zem zilajām debesīm.

Ko vēl nepieminēju? Bibliotekāre 
mani papildina: „Grāmatu svētku gai-
sotne valdīja ne tikai kultūras namā. 
Bērnudārzā kopā ar mūsu novadnie-
cēm – rakstnieci Eviju Gulbi un ilus-
tratori Lindu Lošinu – tika svinēta 
Kukainīšu  balle saistībā ar grāmatu 
Bizbizmāsiņa.  Mazie ķipari ballējās 
aizrautīgi. Baumaņu Kārļa Viļķenes 
pamatskolā viešņas jaunāko klašu bēr-
niem stāstīja par grāmatu sēriju Koko 
un  Riko. Abi žurku puikas bērniem 
vairs nav sveši, jo tieši šīs grāmatai 
mazajiem tiek dāvinātas, uzsākot sko-
las gaitas.

Pēcpusdienā Lielā zāle bija pārpil-
dīta līdz malām, jo visi gribēja redzēt 
Aļaskas malamutu uznācienu kopā ar 
viņu saimniekiem – Sanitu Vīksni, 
dzīvesbiedru Miķeli un dēlu Reini. 
No Sanitas stāstījuma un fotomate-
riāliem uzzinājām neparastus faktus 
par malamutu izcelsmi un vēsturi. 
Interesenti varēja uzdot jautājumus 
individuāli, kā arī izmantot izdevību 
nofotografēties ar inteliģentajiem un 
labi audzinātajiem suņukiem, pat ie-

mēģināt roku suņu 
vilnas vērpšanā.

Mārītes teik-
tajam vēl pievie-
nošu faktu, ka 
jaunākais grāmatu 
svētku dalībnieks 
bija Idre, pēc ska-
ta ļoti līdzīgs mīk-
stai spēļmantiņai; 
3 mēnešus vecais 
malamuts, ku-
ram tāpat kā viņa 
ciltsbrāļiem neiz-
bēgami būs lemts 
smagais un atbildī-
gais kamanu vilk-
šanas pienākums. 
Bērni līksmoja – 
tā tik bija iespēja! – sasveicināties un 
paglaudīt īpašās sugas suņus, kuri līdz 
šim redzēti vien TV ekrānos.

Diena viļķeniešiem izvērtās rai-
ba un sirsnīga. Un ne tikai viņiem, 
jo novads tagad ir prāvs, un tajā stā-
dā vismaz četri desmiti bibliotekāru. 
Tie, kuri savā postenī ir vienīgie, pro-
tams, svētkus klātienē ne visi varēja 
atļauties, jo bibliotekāru darbs sen 
vairs nav tikai grāmatu izsniegšana, 
bet nopietna palīdzība ikvienam, ku-
ram jāiet kopsolī ar jaunajām tehno-

loģijām.
Atvainojos, nevar palikt neatbil-

dēts jautājums par diviem lieliem ci-
pariem šīs informācijas virsrakstā. Jau 
augustā viss Limbažu novads svinēja 
svētkus ar devīzi Grāmata  apgaismo 
pasauli,  tādējādi soļodams pretim di-
viem nākamo gadu ļoti nozīmīgiem 
gadskaitļiem: Limbažiem 800 un 
Latviešu grāmatai – 500! Skaista sa-
kritība.

Anita Mellupe,
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

Uz 800 un 500 gadi ...
Turpinājums no 9. lpp.

Dangis Straubergs ar savu glezniņu un radošās darbnīcas 
„Uzglezno dzeju“ saimnieci Ilvu Zvirgzdiņu.
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Jumta skaidu plēšana Jaunpiebalgas „Lāčplēšos“. Ap 1930. A. Dulbes foto. No 
Jaunpiebalgas muzeja krājuma.
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2010. gadā, kad Latvija vēl cīnījās ar 
„dižķibeles“ jeb lielās finanšu krīzes 
sekām, Vienotība no Eiroparlamenta 
atsauktā premjerministra Valda Dom-
brovska vadībā 10. Saeimas vēlēšanās 
ieguva 33 vietas parlamentā, otro la-
bāko rezultātu Latvijas vēsturē. Tagad 
aptaujas liecina, ka Jaunā Vienotība no 
Eiroparlamenta atsauktā premjerminis-
tra Krišjāņa Kariņa vadībā ar atrāvienu 
apsteidz visus sāncenšus. Pat ja rezul-
tāts nebūs tik labs kā 2010. gadā, JV vis-
drīzāk kļūs par noteicošo spēku 14. Sa-
eimā. Rezultāts ir sevišķi zīmīgs tāpēc, 
ka pirms četriem gadiem bija šaubas, 
vai JV vispār iekļūs parlamentā. Savā 
ziņā Kariņa lielākais sasniegums ir tas, 
ka pastāvīgo krīžu šūpotajai valdībai 
izdevies noturēties ilgāk nekā jebkurai 
citai demokrātiskās Latvijas vēsturē, 
un JV sola turpināt tās uzņemto kursu. 
Septembra sākumā veiktās aptaujas 
liek spriest, ka daudziem vēlētājiem tas 
rada stabilitātes sajūtu nestabilā laikā.

Zaļo un Zemnieku savienība (3. sa-
raksts). 13. bija pirmā Saeima, kurā ZZS 
tika ievēlēta, bet pavadīju visus četrus ga-
dus opozīcijā. Šopavasar ZZS piedzīvoja 
arī šķelšanos, kad to pameta gan Zaļā, gan 
Liepājas partija. Priekšvēlēšanu kampaņā 
partijas vadošie kandidāti bijuši spiesti 
norobežoties no pašu izvirzītā premjer-
ministra amata kandidāta Aivara Lem-
berga izteicieniem, kurus daudzi tulko kā 
Krievijai labvēlīgus, un taisnoties, ka pir-
majā instancē par smagiem ar korupciju 
saistītiem kriminālnoziegumiem notie-
sātajam un gadu cietumā pavadījušajam 
ventspilniekam spriedums ir pārsūdzēts 
un vēl nav stājies spēkā. ZZS politiskais 
piedāvājums vienmēr balstījies uz naudas 
piesaistīšanu provinces pašvaldībām un 
Lemberga īpatnējo valdzinājumu daļai 
vēlētāju, kuri neko labāku par „zog, bet 
dalās“ no politiķiem nesagaida. Tomēr 
laiki mainās, un ZZS ietekme mazinās. 
Saeimā tā visdrīzāk iekļūs, bet iekļauša-
nās koalīcijā tai būtu liela veiksme.

Nacionālā apvienība Visu Latvi-
jai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (11. 
saraksts). NA pēdējos četros gados tur-
pināja apvienot savu statusu kā „sistē-
mas partija“, kura regulāri tiek iekļauta 
valdošajā koalīcijā, ar labējo populismu, 
kuram raksturīga agresīva nostāja pret 
imigrantiem un viendzimumu laulībām. 
Pēc 24. februāra šī ideoloģija NA poli-
tiķus nostādīja neērtā situāciju, jo viņu 
līdzšinējā varoņa, Ungārijas premjermi-
nistra Orbāna Putinam draudzīgā politi-
ka tagad apdraud Ukrainas un līdz ar to 
arī Latvijas drošību. NA arī nav vairs tik 
viegli izcelties ar savu nacionālo politi-
ku, jo kopš Krievijas agresijas visas „lat-
viskā spārna“ partijas atbalstījušas gan 
pilnīgu pāreju uz latviešu valodu skolās, 
gan padomju pieminekļu gāšanu. Reitin-
gi liecina, ka NA atbalsts šajās vēlēšanās 
varētu būt līdzīgs pirms četriem gadiem 
saņemtajam. Kā premjerministra kandi-
dātu NA izvirzījusi plašākā sabiedrībā 

mazpazīstamo Siguldas novada domes 
priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu, kas liek 
domāt, ka NA nevis pretendē uz vadību 
nākamajā koalīcijām, bet gan plāno atkal 
ērti iekārtoties iekšējās opozīcijas lomā.

Konservatīvie (13. saraksts) pirms 
vēlēšanām nonākuši īpatnējā un neērtā si-
tuācijā. Partijas skaļākais solījums pirms 
iepriekšējām vēlēšanām – „3 x 500“ jeb 
minimālās algas un neapliekamā mini-
muma gan algām, gan pensijām palieli-
nāšana līdz 500 eiro – ir izpildīts, taču 
atbalsts šajās vēlēšanās gandrīz noteikti 
būs ievērojami zemāks nekā 2018. gadā, 
kad viņi saņēma 13,9% balsu – trešo lie-
lāko skaitu. Iespējams, ka vēlētāji gaidīja 
vairāk no viņiem kā „bezkompromisa 
tiesiskuma“ aizstāvjiem, un bijušās Ko-
rupcijas novēršanas un apkarošanas biro-
ja vadītāja vietnieces Jutas Strīķes nāve 
2020. gadā atņēma partijai cilvēku, kurš 
sabiedrības acīs visspilgtāk iemiesoja 
cīņu pret korupciju. Partijas premjermi-
nistra amata kandidāts, tieslietu ministrs 
Jānis Bordāns gan atgādina, ka tieši pa-
teicoties konservatīvo stingrajai nostājai 
pie ministru krēsliem netika ar Lember-
gu saistītā ZZS. Taču, pat ja Konservatī-
vie iekļūs Saeimā, viņu ietekme visdrī-
zāk būs mazāka nekā līdz šim.

Progresīvie (15. saraksts) ir uz viļņa. 
Pēc veiksmīga starta Rīgas domes ārkār-
tas vēlēšanās 2020. gadā, viņi piesaistīju-
ši uzmanību un izvirzījušies kā nopietna 
alternatīva liberālajiem vēlētājiem, kuri 
iepriekšējās vēlēšanās visdrīzāk izvēlē-
jās starp Jauno Vienotību un Attīstībai/
Par! Partijai izdevies arī piesaistīt spēcī-
gus kandidātus uz ministru amatiem, tai 
skaitā premjerministra amata kandidātu 
Kasparu Briškenu, kurš līdz šim atbil-
dēja par milzīgā infrastruktūras projek-
ta Rail Baltica stratēģisko attīstību. Pēc 
Latvijas Zaļās partijas izslēgšanas no 
Eiropas zaļo partiju ģimenes, Progresī-
vie kļuvuši par kandidātpartiju uz viņu 
atbrīvoto vietu. Tomēr partiju vajā daž-
kārt pārspīlēti pārmetumi gan par sociāl-
demokrātisko ekonomisko programmu, 
gan par liberālo nostāju nacionālajos jau-
tājumos. Tas liek jautāt, kā Progresīvie 
varētu iekļauties kādā no iespējamajām 
nākamās Saeimas koalīcijām. Tomēr 
septembra sākuma reitingi liecina, ka 
Saeimā viņiem vieta atradīsies.

Attīstībai/Par! (16. saraksts) Ir biju-
ši nozīmīgi sasniegumi šajā Saeimā. Ap-
vienība panākusi vairāku sen iekavētu 
darbu nobeigšanu, tai skaitā administra-
tīvi teritoriālo reformu, kura apvienoja 
daudzas mazas, neefektīvas pašvaldības 
lielākos novados, un pudeļu depozīta 
sistēmas ieviešanu. A/P ar mainīgām 
sekmēm uzņēmās arī nepateicīgo vese-
lības ministra amatu pandēmijas laikā. 
A/P partiju aliansi vieno sociālais libe-
rālisms, bet tajā spriedzi izsauc skandāli, 
kuros šajās Saeimas laikā iekūlušies po-
litiķi no partijas Attīstībai. Tās ciešās sai-
tes ar dažādiem vietējiem uzņēmējiem 
daudzu acīs spilgti izgaismoja apvienī-
bas ministra Pleša lēmums apturēt Rī-
gas teritoriālo plānojumu, jo, cita starpā, 
tajā bija iecerēts gandrīz pilnībā aizliegt 

pilsētā azartspēles. Rezultātā no Par! Iz-
stājās viens no partijas redzamākajiem 
biedriem, Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. 
A/P! premjerministra amata kandidāts, 
aizsardzības ministrs Artis Pabriks, sola 
būt izlēmīgāks un efektīvās valdības 
vadītājs par Krišjāni Kariņu, taču sep-
tembra sākuma reitingi liek domāt, ka 
Saeimā A/P iekļūs, bet ar mazāku pār-
stāvniecību nekā iepriekšējās vēlēšanās.

Apvienotais saraksts (18. sa-
raksts) ir nosaukums arhitekta un 
uzņēmēja Ulda Pīlēna politiskajam 
projektam, kuram viņš piesaistījis Re-
ģionālo apvienību un no ZZS aizgājušās 
Zaļo un Liepājas partijas. Pīlēns, kurš 
savulaik bija starp Tautas partijas pir-
majiem, redzamākajiem biedriem, ir AS 
premjerministra kandidāts, lai gan pats 
vēlēšanās nepiedalās. Saraksts sevi pie-
saka kā konservatīvs spēks un „krīzes 
menedžeru“ komanda, taču programmā 
un intervijās ļoti nekonkrēti izsakās par 
saviem plāniem un iecerēm ekonomikas 
stabilizēšanai un attīstīšanai. Savukārt 
solījumi mainīt vēlēšanu sistēmu un 
atvieglot referendumu sarīkošanu pār-
klājas ar daudzu opozicionāro sīkparti-
ju iecerēm. Tomēr Factum aptaujās AS 
reitingi kopš jūlija strauji pieauguši. Lat-
vijas vēlēšanās tradicionāli izceļas kāda 
jauna partija un līderis, kas piesaista ar 
līdzšinējo varu vīlušos, un šo lomu, tie-
sa, mazākā mērogā nekā savulaik Šķēle 
vai Repše, šogad varētu izpildīt Pīlēns.

Saskaņa un pārējie. Kopš tās iz-
veidošanas 2005. gadā, Saskaņas (tolaik 
Saskaņas  Centra) nemainīgais mērķis 
ir bijis iekļūšana Latvijas valdībā. Kopš 
2010. gada partija allaž bija starp vēlē-
šanu līderiem un saņēma starp 23 un 31 
deputātu mandātu, taču Saskaņas ietek-
me satrauca visus, kuriem aizdomīgs 
licies politisks spēks, kas bija slēdzis 
sadarbības līgumu par Putina partiju 
Vienotā Krievija. Tāpēc jautājums, vai 
Saeimā varētu izveidoties politisko spē-
ku izkārtojums, kas akceptētu Saska-
ņas  piedalīšanos koalīcijā, bijis starp 
svarīgākajiem pēdējās četrās vēlēšanās.

Šis posms Latvijas politiskajā vēsturē 
ir beidzies. Saskaņu no spēles izslēdzis 
gan nozīmīgi samazinātais atbalsts, gan 
partijas politiskā pozīcija. Tiesa, sākotnēji 
Saskaņa (7. saraksts) ieņēma pārsteidzo-
ši stingru nostāju pret Putina agresiju. 
Kopā ar visām citām Saeimā pārstāvēta-
jā partijām tā 24. februāri nobalsoja par 
Krievijas agresijas nosodīšanu. Tomēr 
laika gaitā Saskaņas nostāja kļuvusi svār-
stīgāka. Tā atteicās nosaukt Krieviju par 
terorismu atbalstošu valsti un kritizēja 
lēmumu nojaukt padomju pieminekļus. 
Mainīgās nostājas rezultātā tā ne tikai 
zaudējusi reālas izredzes iekļūt nākamajā 
valdībā, bet vienlaikus arī kādu daļu savu 
vēlētāju. Prognozējams, ka tā iegūs ievē-
rojami mazāku atbalstu par tiem 19,8%, 
kurus saņēma iepriekšējās vēlēšanās.

Taču, kā Rainis savulaik rakstīja, 
„zārks jau nevar palikt tukšā“, un uz 
Saskaņas zaudētajām, Putinam simpa-

Vēlēšanas krīžu laikā
Turpinājums no 1. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 22. sept., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa 
$10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 24. sept., plkst. 13.00 DV 
namā kino pēcpusdiena. Filma Lat-
gale. Trīs stāsti 2013. Filmā akcentēti 
Latgales pozitīvie un iedvesmojošie 
stāsti. To veidojuši žurnālisti Sandijs 
Semjonovs, Gundars Rēders un Dīvs 
Reiznieks.
Sestdien, 24. sept., plkst. 11.00, ALB 
namā Pavārmākas kursi. Ulla Gicašvi-
li demonstrēs pīrāgu recepti. Visi laip-
ni aicināti. Dalības maksa $10; LAI-
MAS klientiem $5.
Otrdien, 27. sept., no plkst. 10.00 līdz 
plkst.12:00, ALB namā māksliniece 

Sandra Lange pasniegs mākslas kla-
ses. Aicinām visu līmeņu mākslinie-
kus, visus, kuriem interesē iemācīties 
zīmēt un gleznot. Dalības maksa $10; 
LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 29. sept., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa 
$10; LAIMAS klientiem $5.
Piektdien, 30. sept., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Būs 
sātīga zirņu zupa ar gaļas pīrāgu vai 
bulku – $12. Atspirdzinājumi par 
draudzīgām cenām. Visi mīļi gaidīti, 
bet tomēr ir jāpiesakās pirms 26. sep-
tembra, zvanot vai nosūtot īsziņu Ru-
dītei, mob. 0411068486.
Sestdien, 1. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
14. Saeimas vēlēšanas Adelaides Lat-
viešu biedrības namā, 36 Rose Terra-

ce, Wayville. Balsošanai ir vajadzīga 
derīga Latvijas pilsoņa pase, vai Lat-
vijas pilsoņa personas apliecība (eID 
karte).
Svētdien, 9. okt., plkst. 13.00, Tālavas 
mazajā zālē notiks Latvijas Universitā-
tes 103. gada dibināšanas atcere. Lat-
viešu dziesmu un deju svētki – vēsture 
un pieredze. Svētku runātājas Tamāra 
Līduma (Dzintra) B. Physiotherapy 
(Hon.), Astra Kronīte (Dzintra) B.A. 
Dip.Ed. Assoc. Dip. Bus. (Tourism). 
Sarīkojumu kuplinās koklētāju an-
samblis Ausma Lilitas Daenke vadībā. 
Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $10. 
VISI LAIPNI AICINĀTI S!K! Dzintra 
per Adelaides S!K!K!

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 2. okt., plkst. 11.00 dievkal-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
24. septembris
Agris, Agrita
1932. Daugavpilī dibināta Jūras skautu 
vienība.
1935. ALTA aktrise Ilga Puide.

25. septembris
Rodrigo, Rauls
1867. Daugavpilī dzimis militārais 
darbinieks, Krievijas armijas ģenerāl-
leitnants, viens no Baltās armijas ko-
mandieriem Evgēņijs Millers. Nozagts 
Parīzē 1937.g., izvests uz Padomju Sa-
vienību un nošauts 1939.g.
1887. komponists, vijolnieks Jūlijs 
Sproģis.
1921. dziedātāja Geņa Janmeija.
1927. žurnālists, rakstnieks Gunārs 
Ievkalns.
1937. pašvaldību darbinieks, politiķis 
Jānis Karro.
1967. dziedātāja un dziesmu autore 
Aija Rimša.

26. septembris
Gundars, Kurts, Knuts

Valodu diena Eiropā
1852. aktieris, tulkotājs Mārcis Zīraks 
(arī Mārtiņš Zīraks).
1907. pirmā latgaliešu pamatskola di-
binātā Rēzeknē. Tā bija vienīgā skola 
Latgalē, kur mācīja latviešu valodu.
1917. rakstnieks Voldemārs Zariņš.
1937. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 
Jolanta Lūse.
1942. dzejnieks Andris Zauers.
1947. keramiķis Jānis Seiksts.

27. septembris
Ādolfs, Ilgonis
Pasaules tūrisma diena
1817. Rīgā, Pils laukumā uzstādīta Uz-
varas kolonna par godu Krievijas Im-
pērijas uzvarai 1812. gada karā.
1934. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Eduards Lēmanis.

28. septembris
Sergejs, Lana, Svetlana
1942. politologs, Saeimas deputāts 
Atis Lejiņš.
1982. Skautu un gaidu organizācijas 

Latvijā vadītāja Agnija Jansone.
2007. apstiprināti latgaliešu pareiz-
rakstības nosacījumi.

29. septembris
Miķelis, Mikus, Miks, Mihails
Miķeļdiena
1887. sabiedrisks darbinieks, rakst-
nieks Sīmanis Berģis.
1923. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Ērika Stokāne.
1939. latviešu mākslinieks Austrālijā 
Jānis Šēnbergs (Jan Senbergs).
1962. koktēlnieks Jānis Straupe.

30. septembris
Elma, Elna, Menarda
1846. dzejnieks, tulkotājs, žurnālists 
Mārtiņš Lapa.
1847. katoļu garīdznieks, Mogiļevas arhi-
bīskaps (1910-1914) Vincents Kļučinskis.
1856. latviešu komponists un folklo-
rists Andrejs Jurjāns.
1867. dzejnieks Pavasaru Jānis (īstajā 
vārda Jānis Veismanis).
1964. mācītājs Dainis Markovskis.  ■

tizējošajām balsīm tagad pretendē gan 
bijušais Saskaņas biedrs, 1984. gadā dzi-
mušais, agresīvi populistiskais Aleksejs 
Rosļikovs (Stabilitātei!, 8. saraksts), gan 
vecmodīgākā Latvijas Krievu savienī-
ba (2. saraksts), kuras pazīstamākā seja 
ir 73 gadus vecā Eiropas Parlamenta de-
putāte Tatjana Ždanoka. Abām šīm parti-
jām atbalsts septembra sākumā svārstījās 
ap 5% slieksni. Bet pat ja viena vai abas 
iekļūst Saeimā, valdībā tās nebūs.

No pārējiem deviņiem sarakstiem 

vienīgi Aināra Šlesera partijai Latvija 
pirmajā vietā (12. saraksts) septembra 
sākuma Factum aptauja deva kādas ce-
rības iekļūt Saeimā. Lai gan vēl jūlijā 
tai bija pat 7,5% atbalsts, tas tagad ir ne-
daudz zem 5%. Otra pazīstamākā po-
pulistu partija, Alda Gobzema Katram 
un Katrai (14. saraksts) arī piedzīvoju-
si reitingu kritumu. Pavasarī tā vēl atra-
dās diezgan stabili virs 5% barjeras, bet 
tagad piesaista tikai 3,3%. (Par abiem 
šiem politiskajiem spēkiem varat iz-
vērstāk lasīt Ingas Spriņģes PBLA spe-
ciāli rakstītajā analīzē „Kādas ir popu-
listu izredzes iekļūt nākamajā Saeimā“. 

(Raksts būs publicēts LL720).
Nevienam citam sarakstam atbalsts 

Factum aptaujās nepārsniedz 2%.
Ja šīs tendences saglabāsies arī vē-

lēšanu dienā 1. oktobrī, var izrādīties, 
ka par spīti dažādu analītiķu un vēro-
tāju paustajām bažām, krīze Latvijā 
nav labvēlīga augsne populistiem un 
tautas neapmierinātības kurinātājiem. 
Neba jau pirmo reizi Latvijas vēlētāji 
apliecinās, ka nestabilitātes laikā viņi 
nav gatavi eksperimentēt, bet turas pie 
mierinoši pazīstamā.

Pauls Raudseps,
Žurnāla Ir komentētājs

Vēlēšanas krīžu laikā
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2022. gada 22. septembrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 21. septembrī.
€1 = 1,48510 AUD
€1 = 0,87335 GBP

€1 = 1,68440 NZD
€1 = 0,99060 USD

pojums ar dievgaldu. 17. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem.

Brisbanē
Sestdien, 1. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
14. Saeimas vēlēšanas Brisbanes Lat-
viešu namā, 24 Church Avenue, Wool-
loongabba. Balsošanai ir vajadzīga de-
rīga Latvijas pilsoņa pase, vai Latvijas 
pilsoņa personas apliecība (eID karte).

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Goldkostā
Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša 
pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Zoom sai-
te izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā.

Kanberā 
Katru otrdienas vakaru no plkst. 
18:00, Tikšanās Poļu kluba telpās, 
38 David St., Turner ACT kur notiek 
latviešu skola, tautas deju mēģināju-
mi un patērzēšana pie alus kausa vai 
vīna glāzes, vai arī pie kafijas vai tē-
jas krūzes. Būs izņēmumu reizes, kad 
klubs būs ciet un tikšanās nenotiks. 
Ja vēlaties iepriekš sazināties, lūdzu, 
zvaniet Ivetai Leitasei 0402 054 854 
jeb Mārim Neimanim 0481 099 880. 
Latvieši, latviešu dzīves biedri, drau-
gi, satiksimies!
Sestdien, 1. okt., plkst. 07.00 – 20.00 
balsošana 14. Saeimas vēlēšanās. ACT 
vēlēšanu iecirknī vēlēšanas ir Latvijas 
Republikas vēstniecībā, 221 London 
Circuit, Kanberā. Lai balsotu vēstnie-
cībā, ir vajadzīga derīga Latvijas pase, 
vai derīga Latvijas eID karte.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi 

ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Piektdien, 30. sept., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 1. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
14. Saeimas vēlēšanas Melburnas Lat-
viešu namā, 3 Dickens Street, Elwood. 
Balsošanai ir vajadzīga derīga Latvijas 
pilsoņa pase, vai Latvijas pilsoņa per-
sonas apliecība (eID karte).
Sestdien, 1. okt., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē. Pieteikties 
pie Koi 0416234758 līdz iepriekšējai 
trešdienai.

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Sestdien, 1. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
14. Saeimas vēlēšanas Pertas Latviešu 
Centrā, 60 Cleaver Terrace, Belmont.. 
Balsošanai ir vajadzīga derīga Latvijas 
pilsoņa pase, vai Latvijas pilsoņa per-
sonas apliecība (eID karte).

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

Sidnejā
Sestdien, 24. sept., plkst. 15.00 Latvi-
jas Universitātes dibināšanas atcere un 
Korp. Daugaviete 100 gadu dibināša-
nas atcere Latviešu namā. Akadēmis-
ko runu teiks Vita Kristovska.
Sestdien, 1. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
14. Saeimas vēlēšanas Sidnejas Latvie-
šu namā, 32 Parnell Street, Strathfield. 
Balsošanai ir vajadzīga derīga Latvijas 
pilsoņa pase, vai Latvijas pilsoņa per-
sonas apliecība (eID karte).
Sestdien, 1. okt., plkst. 10.00 – 15.00 
Sydney Baltic Markets Latviešu namā. 
www.sydneybalticmarkets.com.au
Sestdien, 1. okt., plkst. 10.00 DV 
namā Sidnejas nodaļas (DVSN) 2022. 
gada pilnsapulce.
Sestdien, 1. okt., plkst. 12.00 DV 
namā pusdienas.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 25. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 25. sept., plkst. 11.00 Pļau-
jas svētki. Pusdienas un jauka pēcpus-
diena. Piedalīsies akordeonists Ross 
Mayo, Visi mīļi gaidīti.
Svētdien, 2. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 9. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan lat-
viešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas 
notiks divas reizes mēnesī, plkst. 9.00 
baznīcā un plkst. 10.00 Latviešu namā. 
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Zviedrijā
Piektdien, 23. sept. – svētdien, 25. 
sept., diasporas teātru saietu PLATS 
SOLIS Stokholmā Årsta Folkets Hus. 
Trīs saieta dienās varēs apmeklēt 19 
izrādes, meistarklases un diskusijas 
https://www.facebook.com/platssolis
Svētdien, 25. sept., plkst. 14.00 diev-
kalpojums St.Mikaels baznīcā, Orkes-
tergatan 5, Malmö. Kalpos diakone 
Inta Meiere.
Sestdien, 1. okt., plkst. 17.00 Teātris 
SALA aicina uz PIRMIZRĀDI! Mā-
ras Hornas luga Viss šķērsām ir atrak-
tīva komēdija vienā cēlienā. Stokhol-
mā, Blackebergsplan 3, Bromma.

Latvijā
Ceturtdien, 22. sept., plkst. 18.00 
ukraiņu dzejai un mūzikai veltīts sarī-
kojums Rīgas Latviešu biedrībā. Pasā-
kums iecerēts kā RLB biedru, dzejnie-
ces D. Dreikas, mūziķa M. Lasmaņa, 
aktieru A. Grūbes un P. Vilkastes, 
kā arī visas Rīgas Latviešu biedrības 

Sarīkojumi, ...
Turpinājums no 15. lpp.

apliecinājums solidaritātei ar ukraiņu 
tautu. Ieeja pasākumā par ziedoju-
miem.  25% no sarīkojumā gūtajiem 
ieņēmumiem Rīgas Latviešu biedrība 
ziedos Ukrainas cilvēku atbalstam.
Piektdien, 23. sept. – svētdien, 25. 
sept., 5. Starptautiskais Baltijas jūras 
koru konkurss:

23. sept., plkst. 20.00, Atklāšanas 
koncerts Dubultu Evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā;
24. sept., plkst. 11.00, Obligātās 
programmas konkursa pusfināls 
Dzintaru koncertzālē;
24. sept., plkst. 17.00, Brīvās izvē-
les programmas konkursa pusfināls 
Dzintaru koncertzālē;
25. sept., plkst. 11.00, Grand Prix 
fināls, Noslēguma koncerts un kon-
kursa uzvarētāju apbalvošana Dzin-
taru koncertzālē.

Ieeja  visos  pasākumos  –  BEZ  MAK-
SAS.  Uz  Noslēguma  koncertu  vietu 
skaits ierobežots, tāpēc pirms pasāku-
ma  laicīgi  jāizņem  bezmaksas  ieejas 
kartes Dzintaru koncertzāles kasē.
Piektdien, 23. sept., plkst. 19.00 Liela-
jā ģildē savu 17. koncertsezonu uzsāks 
diriģenta Normunda Šnē vadītais ka-
merorķestris Sinfonietta Rīga. Sezonas 
atklāšanas koncertā uzmirdzēs arī izci-
lā latviešu vijolniece Vineta Sareika.
Sestdien, 24. sept., Rīgas Latviešu 
biedrība aicina  rudenīgās noskaņās 
atzīmēt urbānās biškopības projekta 
RLB Jumta bites 2022 ražas svētkus, 
kā arī  piedalīties Somugru  dienā! 
Sākot no plkst. 13.30 Rīgas Latviešu 
biedrības nama 2. stāvā būs apskatāmi 
darbi kurus iedvesmojusi lībiešu kul-
tūra – starptautiskā mākslas plenēra 
Līvzeme gleznas, tēlnieka Ģirta Burv-
ja skulptūras, kā arī RLB Folkloras 
komisijas materiāli par Dižās kokles 
izpētes projektu. Aktuālais somugru 
tautu kultūras pētīšanā un kopšanā iz-
skanēs sarunās plkst. 14.00 RLB Līgo 
zālē. no plkst. 16.00 RLB pagalmā 
notiks RLB ražas svētku aktivitātes! 
Ieeja visos pasākumos – bez maksas.
Sestdien, 24. sept., plkst. 15.00 Bērnu 
un jauniešu vokālais ansamblis Kolibri 
aicina uz savas 10. dzimšanas dienas 
koncertu RKTMC Mazā ģilde Lielajā 
zālē. Kopā ar bērniem un jauniešiem 
uz skatuves instrumentāla grupa – 
Ligita Spūle (flauta), Inita Malnača 
(čells), Māris Treijs (klavieres), Toms 
Kursītis (bass) un Mārtiņš Kokars (si-
taminstrumenti).
Piektdien, 30. sept., plkst. 18.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Zelta zālē Latvijas 
Komponistu savienība aicina iepazīt 
ievērojamā latviešu skaņraža Jāņa Ķe-
pīša (1908–1989) klaviermūzikas man-
tojumu. Ieeja pasākumā bez maksas. ■


