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Piederība
Katras Latvijas vietas vērtība, uni-
kalitāte un būtiskums (vienvērtība)

Valsts prezidents pirmajā preziden-
tūras gadā ir veltījis īpašu uzmanību tam, 
lai izceltu katras Latvijas vietas pašvērtī-
bu, unikalitāti un būtiskumu. Nav svarī-

gas un mazāk svarīgas vietas Latvijā.
2019. gada jūlijā, augustā un sep-

tembrī Valsts prezidents Egils Levits 
pirmajās darba vizītēs apmeklēja Indru 
Krāslavas novadā, Mazirbi Dundagas 
novadā, Skaistkalni Vecumnieku no-
vadā un Ipiķus Rūjienas novadā – vie-
tas, ko Valsts prezidents pieminēja savā 
inaugurācijas runā. Šīs vizītes teju tālā-
kajos valsts austrumu, rietumu, ziemeļu 
un dienvidu punktos ļāva izcelt šo vietu 
unikālo kultūrvēsturisko mantojumu, 
sastapt iedzīvotājus, kā arī uzsvērt nozī-
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Levita prezidentūras pirmais gads
2019. g. 8. jūlija–2020. g. 6. jūlija kopsavilkums
„Ir trīs virzieni, par kuriem kopējā labuma vārdā es gribu domāt un pārliecināt savas prezidentūras gados. Es būšu 
pateicīgs par jūsu atbalstu un sadarbību. Šie virzieni ir: SOLIDARITĀTE, PIEDERĪBA un MODERNA, ILGTSPĒJĪGA 
VALSTS.“ (08.07.2019., E. Levita runa Saeimā, stājoties amatā)

mīgus tematus – vienotas informatīvās 
telpas nozīmi, televīzijas un radio ap-
raidi pierobežā un pārrobežu attiecības.

Gan šajos apmeklējumos, gan tā-
 

Turpinājums 12. lpp.

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī preses konferencē par aizvadī-
to prezidentūras pirmo gadu.

Austrālijas ziedi.
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Š.g. martā, tāpat kā 
uzņēmumi visās pasau-
les malās, Adelaides 
Latviešu nams Tālava 
bija spiests aizvērt dur-
vis uz nezināmu laiku, 
jo Covid 19 bija nonācis 

arī mūsu pasaules stūrītī. Tas nozī-
mēja, ka Sabiedriskā kluba Laimīgās 
stundas, kuras notika ik mēneša pē-
dējā piektdienā Tālavas kafejnīcā, uz 
nezināmu laiku bija jāpārtrauc. Nams 
bija kluss un baismīgs. Ienākumus 
nogrieza kā ar nazi, bet vīruss neaiz-
dzina tekošos izdevumus! Tomēr dur-
vis nebija jāslēdz uz visiem laikiem, 
jo nams saņēma dažādus gan fede-
rālās, gan Dienvidaustrālijas valdību 
pabalstus.

Daļa Austrālijas austrumkrast-
nieki Adelaidi uzskata par tādu no-
males ne pārāk dinanimisku pilsētu. 
Mēs, vietējie, protams, zinām, ka tā 
nav, un te ir ļoti interesanta un patī-
kama dzīve. Šinī Covid 19 laikā esam 
it sevišķi pateicīgi, ka atrodamies 
mazāk apdzīvotā pavalstī. Iedzīvo-
tāju skaists mums aptuveni salīdzi-
nās ar Latvijas iedzīvotāju skaitu. 
Dienvidaustrālijā mums ir bijuši 440 

Covid 19 pacienti un no tiem 436 at-
kopušies. Šobrīd (29. junijā) nav ne-
viena Covid 19 pacienta, un tādi nav 
bijuši 33 dienas.

Un tā tas nācās, ka Dienvidaustrā-
lijas valdība jūnija sākumā atviegloja 
vairākus Covid 19 ierobežojumus, un 
Sabiedriskais klubs varēja tūlīt plānot 
nākamo Laimīgo stundu, kas arī no-
tika 26. jūnijā. Pasākums bija knapi 
izsludināts, kad bija vairāk pieteiku-
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„Laimīgā stunda“ Adelaidē
Pēc COVID – 19 „atvaļinājuma“

Mazā zālē. Muzikanti, no kreisas: Matīss Reinhards, Daila Šmite un Davids 
Orčards (Orchard).
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Pavāri virtuvē. No kreisās: Ināra Put-
niņa, Andis Bērziņš un Rudīte Bērziņa.

FO
TO

 A
nd

ri
s J

au
dz

em
s

Kafejnīcā. No kreisās: Rūdis Dancis, Monta Antona, Kārlis Antons, Stella An-
tona, Mairita Antona.
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No kreisās: Ilga Vasele, Dace Freja, Mārīte Rumpe, Ļena Rumpe.
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Pēc gadu desmitiem ilgušām disku-
sijām 16. jūnijā Ministru kabinets pie-
ņēma vēsturisku lēmumu par Nacionālās 
koncertzāles celtniecību valstij piederošā 
zemesgabalā Elizabetes ielā 2. Lēmums 
ir bijis vienlaikus negaidīts un pēkšņs, un 
tāpēc saprotams ir tik pat spējais retorisku 
un izzinošu jautājumu (bieži nekritisku 
pārmetumu) birums. Jo īpaši no atsevišķu 
arhitektu un piesardzīgu neticīgo puses, 
kas gluži pamatoti vēlas rast atbildi, kāda 
ir 16. jūnija lēmuma dialektika, un vai 
LPSR Komunistiskās partijas Centrālās 
komitejas ēka būtu pelnījusi tapt nojaukta.

Kopš lēmuma pieņemšanas ir aizritējis 
nu jau pus mēnesis, un ieceres pamatojumi, 
situācijas izklāsts, finansiālie apsvērumi 
no projekta iniciatora – Kultūras ministri-
jas puses ir izskanējuši visplašākajā un de-
talizētākajā gammā, kamēr projekta opo-
nenti no reizes uz reizes un no diskusijas 
uz diskusiju maina galvenos pret akcentus. 
Dažkārt priekšplānā izvirzās aicinājumi 
ievērot demokrātisku projekta virzības 
procedūru, dažkārt tiek apdziedāta ēkas 
Elizabetes ielā 2 arhitektoniskā izcilība. 
Neredzot projektu, mūsu zaļie oponenti 
metas gausties par potenciālās koncertzā-
les ietekmi uz parka kokiem, taču vien-
laikus aicina koncertzāles projektu attīstīt 
kādā Rīgas degradētajā zonā ar autostāv-
vietu visiem gribētājiem. Argumentu un 
pseidoargumentu nudien ir daudz.

Mēs no visas sirds vēlētos atturēties 
no iesaistīšanās šajās pretrunu vētrās – 
tās brīžam pieņem visnotaļ asas un grie-
zīgas intonācijas – tomēr redzot, ka visas 
sabiedrības kopējais labums – izkopta 
kultūrvide, pieejama mākslas un mū-
zikas infrastruktūra, kas piešķir mūsu 
visu eksistencei un valsts idejai augstā-
ku jēgu kopējā diskursā ieņem aizvien 
nenozīmīgāku lomu. Tāpēc vēlamies 
izteikt stingru atbalstu Nacionālās kon-
certzāles projektam Elizabetes ielā 2.

Nereti izskanējuši priekšlikumi Na-
cionālo koncertzāli celt ārpus pilsētas 
centra. Lieki neiedziļinoties pilsētbūvnie-
cības jautājumos un Rīgas monocentris-
kajā raksturā, varētu retoriski vaicāt – vai 
kāds no oponentiem vēlētos uz Nacionālā 
teātra izrādēm doties uz Vecmīlgrāvi, vai 
Nacionālo bibliotēku apmeklēt Bolderājā?

Vizuālās mākslas cienītājiem 
2016. gads nāca ar ilgi gaidītu notiku-
mu – Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja 
rekonstrukcijas pabeigšanu, tai skaitā ar 
Esplanādes parka pazemē tapušo muzeja 
piebūvi. Lieki atgādināt, ka kopš durvju 

atkalatvēršanas LNMM piedzīvojis īste-
nu apmeklētāju bumu, un ne vien patei-
coties kvalitatīvai arhitektūrai un pirmās 
ažiotāžas raisītai ziņkārei vien. LNMM 
ir kā no pelniem atdzimis Fēnikss. Viena 
aiz otras top visaugstākās kvalitātes eks-
pozīcijas, kas apliecina auglīgo sinerģiju 
starp sakārtoto vidi, skatītāju, radītāju 
un kultūras iestādes personālu.

Daudz skumju nopūtu un palīgā sau-
cienu skaudrajā Covid-19 laikā dzirdam 
no reģionālajām koncertzālēm, tomēr 
neaizmirsīsim kā šīs lokālās gaismas pi-
lis ir mainījušas Latvijas novadu iedzī-
votāju pašapziņu, audzinājuši to izpratni 
par kvalitatīvu mūzikas saturu, veicinā-
jušas reģionu ekonomisko izaugsmi. 
Otrkārt, reģionālās koncertzāles tika 
izveidotas kā apgaismības centri, kurās 
galvaspilsētā koncentrētie nacionālas 
nozīmes orķestri var sūrā darbā iestudē-
tās koncertprogrammas atskaņot arī ār-
pus Rīgas. Nedz Bēthovena devīto, nedz 
Šostakoviča ceturto vai Mālera astoto 
novada tautas namā vis atskaņot nevar.

Taču šobrīd situācija ir tāda, ka 
orķestri Rīgā programmas iestudē 
kritiskos darba apstākļos un atskaņo 
akustiski ne gluži atbilstošās zālēs, bet 
novadu iedzīvotāji šīs pašas program-
mas var noklausīties izcilos apstākļos 
Rēzeknē, Liepājā, Cēsīs un Ventspilī. 

Kamdēļ gan Rīgas iedzīvotājs (ne-
runājot nemaz par valstij tik būtisko kul-
tūrtūrisma nozari) nebūtu pelnījis prestižā 
vietā novietotu valsts galveno koncertzā-
li. Ar izcilu skaņu, ērtu un estētisku vidi, 
sabiedrisko transportu uz visām debess 
pusēm un, iespējams, arī pieejamākām 
biļešu cenām. Jo ir taču zināma starpība, 
vai zālē ir 650 vai 1200 sēdvietas.

Ministru kabineta lēmums nojaukt 
arhitektu J. Vilciņa, A. Ūdra, A. Staņis-
lavska un G. Asara 1974. gadā projektē-
to ēku nav un nekad nav bijis ierēdņu 
vai vēlētu amatpersonu pašmērķis vai 
ambīcija, to vēlme izrēķināties ar vēs-
tures rēgiem. Šis ir nepieciešams kom-
promiss, kurā izsvērtas valsts iespējas 
atdot saviem pilsoņiem gadu desmitiem 
senu parādu. Rīga ir Vāgnera, Lista, Šū-
maņu, Berlioza, Vītola, brāļu Mediņu, 
Jurjānu Andreja un daudzu citu spilgtu 
Eiropas un Latvijas radošo garu pilsēta.

Kas notiek ar Lāčplēsi, ja tam no-
cērt ausis? Tas zaudē savu spēku un iet 
bojā. Nepieļausim to!

„Sinfonietta Rīga“
Rīgā, 2020. gada 2. jūlijā

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Maldināšana ir vien-

mēr bijis spēcīgs poli-
tisks ierocis. Tā var būt 
vienkārša, kur viens 
fakts ir atvietots ar vie-
nu nepatiesību, vai kom-

plekss, kur vesels stāsts ir samudžināts 
ar puspatiesībām. Dažreiz maldināša-
na notiek kādas valsts uzdevumā, un 
kādreiz liekas, ka maldināšana ir iegu-
vusi pati savu dzīvību, un izplatās bez 
īpašas piepūles no ieinteresētas puses.

Spilgts piemērs no maldināšanas 
valsts uzdevumā ir Maskavas mūžīgie 
centieni pierādīt, ka visi viņus mīl; visi 
grib būt kopā ar viņiem un apvienoties lie-
lā, draudzīgā saimē ar Maskavas vadoni 
priekšgalā. Nebija nekādas okupācijas ne 
Latvijā, ne Lietuvā, ne Igaunijā, ne Kri-
mā, ne Austrumukrainā. Tauta brīvprātī-
gi taisījusi savu izvēli, un viss. Ja kāds to 
apšauba, tad tas ir tautas ienaidnieks.

Krievijas prezidenta Putina nese-
nais dogmas izklāsts ir loģiskais tur-
pinājums. Kaimiņi jāapspiež, un pie 
reizes jāpieprasa, ka apspiestie kaimi-
ņi dzied slavas dziesmas apspiedējam, 
apgalvojot, ka īstenībā ir ļoti jauki būt 
apspiestam. Un vispār, apspiestie ir 
paši vainīgi, jo viņi lielā mērā ir fašisti, 
kara noziedznieki, kuru rokas ir lielā 
mēra aptraipītas ar nevainīgo asinīm.

Mēs varam priecāties, ka esam iz-
sprukuši no „brālīgo republiku saimes“, 
un mūs sargā NATO līguma 5. pants, bet 
tas nenozīmē, ka drīkstam zaudēt modrī-
bu. Maldināšanai ir graujošas ilgtermiņa 
sekas, kas var likt ne tikai mūsu sabied-
rotiem, bet pat mums pašiem aizmirst pa-
tiesību, un sākt ticēt mūsu mazvērtībai.

Pie kompleksās maldināšana arī 
pieder uzmanību novēršana no īstā 
jautājuma, to izpludinot vai arī to pa-
griežot pilnīgi citā virzienā.

Iedomāsimies – 1987. gadā notiek 
latviešu demonstrācija kādā brīvās pa-
saules pilsētā ar prasību atbrīvot kādu 
ieslodzīto latviešu disidentu. Uzreiz 
iedarbojas maldināšanas aparāts. Pir-
mais – izpludināt uzmanību: „Nedrīkst 
iestāties tikai par vienu cilvēku. Jāat-
balsta netaisnīgi ieslodzītie visā pasau-
lē“. Otrais – pataisīt cietušo par vainīgo: 
„Latvieši taču sadarbojas ar Hitleru un 
slepkavoja ebrejus. Visi ir nelieši“.

Salīdzināsim pasaulē aktuālu jau-
tājumu – policijas brutalitāte pret mel-
nādainiem Amerikā. Ir pazīstamais 
gadījums, kad policists nogalināja 
Džordžu Floidu pēc tam, kad viņu ap-
cietināja par cigarešu paku nopirkšanu 
ar ļoti slikti viltotu naudas zīmi. Ir zi-
nāmi daudzi citi līdzīgi gadījumi, arī 
tāds, kad četri baltie policisti Seintlui-
sā smagi piekāva melnādaino, kurš ne-
pretojās, un, izrādījās, pats bija slepen-
policists, veicot dienesta pienākumus.

Tātad, pēc programmas. Pirmais – 
izpludināt uzmanību: „Visas dzīvības 

Par Nacionālo koncertzāli
Valsts kamerorķestra „Sinfonietta Rīga“ Atklāta vēstule

ir no svara, ne tikai melnās“. Otrais – 
pataisīt cietušo par vainīgo: „Melnā-
dainie piedalās nekārtībās un maro-
dierismā, Visi ir nelieši“.

Pie uzmanības novēršanas es arī 
pieskaitu visus, godīgi sakot, muļķīgos 
mēģinājumus būt pārspīlēti „politiski 
korekti“, gāžot pieminekļus, cenzēt 

mākslas darbus un ierobežot normālu 
valodu. Visu ar mēru, lūdzu!

Kā pienākas labai maldināšanai, 
abiem stāstiem ir patiesības elementi. 
Bet secinājums – nav ko demonstrēt – 
abos gadījumos ir nepareizs.

Nepaļausimies maldināšanai!
GN
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Melburnas Latviešu ciema ziņas
Dažādi pasākumi jūnijā

Vasarsvētki
Latviešu Ciema ļau-

dis pulcējās Ciema Lie-
lajā zālē, lai visi kopā 
noskatītos Vasarassvēt-
kiem veltītu video diev-

kalpojumu, kuru bija sagatavojušas 
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznī-
ca ārpus Latvijas.

Dievkalpojumā piedalījās garīdz-
nieki un laji no visiem sešiem LEL-
BĀL apgabaliem!
Aizvesto piemiņas dienas 
sarīkojums

Arī šogad, kā katru gadu, Latviešu 
Ciemā notika Aizvesto piemiņas die-
nas sarīkojums.

Tā kā arvien, kopā pulcējoties, ir 
jāievēro valdības noteiktie ierobežo-
jumi, tad Latviešu Ciema Lielajā zālē 
Ciema iedzīvotājiem tika piedāvāts 
noskatīties Melburnas Latviešu orga-
nizāciju apvienības (MLOA) sagata-
votais sarīkojums, ko iedzīvotāji ar 
interesi noskatījās.

Sarīkojumu veidoja uzrunas un 
muzikāli sniegumi. Uzrunas bija an-
gļu valodā. Piedalījās Baltijas valstu 
goda konsuli Viktorijā: Danute Le-
vicka – Lietuvas republikas goda ģe-
nerālkonsule un Igaunijas un Latvijas 
republiku goda konsuli – Lembits 
Marders un Jānis Roberts Dēliņš. 
Goda runas teica Egils Levits – Lat-
vijas Valsts prezidents un Vaira Vī-
ķe-Freiberga – Latvijas Valsts prezi-
dente (1999 – 2007).

Ar muzikāliem priekšnesumiem 
piedalījās mākslinieki no vietējās bal-
tiešu saimes.

Anita Andersone – MLOA 
priekšsēde, jau iepriekš laikrakstā 
Latvietis ikvienu aicināja apmeklēt 
Aizvesto piemiņas video sarīkojumu 
un aizdedzināt svecīti, pieminot ko-
munistiskā režīma deportāciju upurus. 
Paldies par šo sagādāto iespēju.

Šajā dienā Ciemā tika arī iedegta 
svece, uzvilkts Latvijas sarkanbaltsar-
kanais karogs pusmastā, tā kopīgi pie-
minot šo drūmo vēstures lappusi!

Jāņu 
svinēšana

Jūnija otrā 
puse Latviešu 
Ciemā ir rosības 
pilna! Tuvojas 
Jāņi. Tāpēc, liekot 
galvas kopā, ir jā-
izdomā, kurš sies 
sieru, kurš gādās 
miestiņu, kurš gā-
dās Jāņu zāles, ar 
ko izpušķot Ciema 
zāli un iepīt dau-
dzajos ziedu un 
lapu vainagos.

Jāmeklē Līgo dziesmu vārdi un 
jāpārskata daudzie Jāņu dienas ticē-
jumi, lai godam nosvinētu vienus no 
svarīgākajiem gada svētkiem un neko 
nepalaistu garām.
Jāņu siers

Arī šogad Anna Švalbe ar saviem 
palīgiem sēja Jāņu sieru. Jāsaka, ka ar 
katru gadu sasiet īstu Jāņa sieru pa-
liek arvien grūtāk, jo lai arī izvēlēta-
jiem produktiem nosaukumi atbilst, 
kā piemēram, kef īrs, piens, biezpiens, 
tad tos karsējot un savienojot, tiem ir 
parādījušās citas īpašības, kas dau-
dzajām saimniecēm liek vilties. Tā arī 
Anniņai nācās izmantot vairākas no 
savām receptēm, lai tiktu pie īsta Jāņu 
siera, kuru Jāņu dienā visi svinētāji va-
rēja nogaršot! Visiem siers ļoti garšoja, 
vien esot bijusi mazuma piegarša...
Pinam vainagus

Vesela gara diena pagāja, kamēr 

visi sagādātie ziedi, papardes, ozola 
zari un citi zaļumi savijās skaistos zie-
du vainagos.

Pēc pagājušā gada rūgtās piere-
dzes, kad ziedi ļoti ātri aptrūkās, šo-
gad zaļumi un ziedi bija tik daudz, ka 
lielā zāle bija pārvērtusies pļavā. Ka-
mēr Ciema puiši dziedāja dziesmas no 
Ciema dziesmu grāmatas, dziesmas 
pārveidojot Līgo skaņās, tikmēr ciema 
meitas pina daudzus skaistus ziedu un 
arī ozola lapu vainagus. No tādas za-
ļumu pārbagātības Austrālijas ziemas 
viducī vienam otram piemetās siena 
drudzis un nācās meklēt drapes.
Svinamā diena klāt!

Skaisti saposta zāle bija rotāta ar 
lielām papardēm un pat uzplaukušiem 
papardes ziediem starp tām. (Paldies 
Annai par sarūpētajiem ziediem!) 
Daudzajās māla vāzēs gozējās dažādi 
lauku ziedi un smilgas.

Skaisti saposušies ļaudis ieradās 
uz Jāņu dienas sarīkojumu, kuru vadīt 
bija uzņēmušās Iveta Laine un Anita 
Elberte. Ar vijoļspēli Līgo dziesmu 
dziedājumam piepalīdzēja Anitas mei-
ta Kristīne.

Vispirms klātesošie noklausījās 
Latvijas Valsts prezidenta Egila Levi-
ta apsveikumu Līgo svētkos. Tad se-
koja Ivetas Laines stāstījums par Jāņu 
dienas svinēšanu senos laikos, nosau-
ca dažus Jāņu dienas ticējumus un iz-
skaidroja to nozīmi.

Visi klātesošie varēja noklausīties 

Vasarsvētku video dievkalpojums. Ekrānā redzama arhibīskape Lauma Zušēvica.
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Aizvesto piemiņas dienas sarīkojums.
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Vainagu pīšana.
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Šomēnes es mazliet 
kavējos ar savu rakstu, 
bet laikam vēl paspēšu 
iesniegt Ciema Avīzītei. 
Pēdējās nedēļās ir bijis 
tā, ka dzīvība ir pēkšņi 
radusies Rīgā, un līdzi 
ar to mans grafiks sāk 

piepildīties. Pēkšņi sākās mēģinājumi, 
projekti un lēnam – uzstāšanās. Krogi 
ir atvērti, un vairākas Eiropas valodas 
ir atkal dzirdamas Vecrīgas ielās. Bet 
visslabākā lieta manās acīs ir, ka dzīvā 
mūzika atkal skan vairākās vietās!

Lielākoties ES valstu robežas ir at-
vērtas, un cilvēki drīkst ceļot un braukt 
brīvdienās. Bet šis nenozīmē, ka viss ir 
tagad tā, kā kādreiz bija. Vēl arvien ir 
jāuzmanās par otro vilni, un ir vēl iero-
bežojumi uz cilvēku pulcēšanās skait-
ļiem. Esmu dzirdējis, ka Melburnā ir 
varbūt sācis Covid otrais vilnis. Es ļoti 
ceru, ka šis būs apturēts ātri un efek-
tīgi. Būtu traģiski, ja atkal būtu jāiet 
uz pilno lockdown gan Austrālijā, gan 
Eiropā. Mūziķi un uzstāšanās vietas ir 
knapi izdzīvojušas līdz šim, un, ja atkal 
viss apstāties, daudziem tā būtu pēdējā 
nagliņa zārkā. (Nezinu, vai šim sakām-
vārdam ir nozīme latviešu valodā.)

Bet nu skatīsimies uz optimistisko 
pusi. Austrālijā lielākoties apgabali 
ir atvērti, kā arī Eiropā. Jūlijā man ir 
dažas uzstāšanās gan solo, gan ar gru-
pām, kur es tagad esmu iestājies kā 
ģitārists!

Laiks ir bijis ļoti karsts pēc Lat-
vijas mērogiem, un mūsu bēniņu dzī-
voklis ir tiešām tā kā pirts. Es skatos, 
ka mērītājs rāda 29°C iekštelpā, kad 
ārā ir 22°C. Bet nu, izņemot 24 stundu 
pirti, Latvijas vasara ir tiešām skaista. 
Pat vasaras lietus ir silts, un saulīte ir 
maigāka un mīlīgāka nekā Austrālijā. 
Daba ir tik dzīva, un kaut kā arī ezer-
malas odu un dundura bars iedvesmo 
uz nostalģiju.

Saulgrieži un Jāņi bija citādāki 
šogad. Parasti Daugavmalā ir lielie 
koncerti un Dzegužkalnā tradicionā-
lās ielīgošanas. Šogad Latvijas valdība 
prasīja visiem, lai svinētu Jāņus mazās 
grupās ar ģimeni un tuviniekiem pri-
vātās pasākumos. Mēs ar dažiem drau-
giem aizbraucām pavadīt dažas dienas 
Latgalē. Mūsu draugs daudz gadus 
dzīvoju Šķeltovā, un tur viņa ģimenei 
pieder zemes gabalu pie ezermalas, 
kur var kurināt uguni, makšķerēt un 
dzīvot teltīs. Visur apkārtnē jau bija 
gatavas meža zemenes, un vakaros 
mēs uzcepam šašlikus uz ugunskura 
un dzērām garšīgo Latvijas alu un, kā 
vienmēr Latgalē, – mazliet šmakavku.

Jau līgo vakarā mēs bijām atpakaļ 
Rīgā. Mūsu draugiem bija jāspēlē pri-
vātajā koncertā. Es ar Lailu satikāmies 
ar viņas brāļiem. Mums vakariņās bija 
kotletes, un tad izdomājām braukt uz 
Mežaparku pasēdēt pie Ķīšezera. Mēs 
nebijām vienīgie ar šo ideju, un kamēr 
lēnam saulīte pusnaktī aizmuka aiz 

mežiem, cilvēki dedzināja ugunskurus 
gan mežā, gan ezermalā, un salūti ska-
nēja nakts zilajā pustumsā.

Nu šie biji tādi citādāki Jāņi, bet 
vēl arvien jauki un garīgi atsvaidzino-
ši. Es ceru turēt šo garīgo stiprumu un 
cerēt uz spožo nākotni mums visiem.

Ivars
30.06.2020., Rīgā

Laikrakstam „Latvietis“ 

Ivara Štubja uzstāšanos ar trīs Jāņu 
dziesmām, un vēlāk sekoja viktorīna 
ar dažādiem jautājumiem saistībā ar 
Jāņa dienu, kur ļaudis, pareizas atbil-
des gadījumā, tika pie Gotiņām!

Visiem sanākušajiem galvā bija 
vainagi, darbiniekiem bija tautas tēr-
pi, un tā, kopā dziedot, dzerot un ēdot, 
ziemīgā Jāņu diena pagāja un palika 
siltā atmiņā.

Visi tiek pie gabaliņa Jāņu siera
Tā kā šogad visi sarīkojumi notiek 

savrup, piedaloties vien Aprūpes nama 
ļaudīm, tad nebija aizmirsts par māji-
ņu iedzīvotājiem. Arī Ingrīda Houka 
(Hawke) ķērās pie Jāņu siera siešanas, 
kas arī šajā gadā iznāca mazliet citā-
dāks, kā bija gaidīts, bet dzeltens, tik-
ko siets un garšīgs, vēlāk kopā ar rupj-
maizi, alu un citiem labumiem, iegūla 
skaistās papīra somiņās, kuras Ingrīda 
Houka pati arī iznēsāja un uzdāvināja 
mājiņās dzīvojošiem ļaudīm!

Paldies visiem, kas piedalījās, da-
rot Jāņu dienu priecīgu, siltu un diže-
nu!

Treju ziedu vijas viju
Apkārt savu tēvu zemi,
Lai redzēja sveši ļaudis,
Ka naidiņa neturēja.

Sveši ļaudis brīnījās,–
Cik dižena tauta nāca:
Baltas sagšas, sārtas jostas,
Treju zīļu vainadziņš.

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Latviešu ciema ziņas
Turpinājums no 4. lpp.

Līgošana Latviešu ciemā.
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Ivars no Rīgas
Priecīgus Jāņus!

Ugunskurs pie ezera.
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Pirms plānotās pensionāru Jāņu 
programmas mēs redzējām burvīgu 
video par vainagu vīšanu, ko mums 
sagādāja Irisa Purene. Jāņu vainags 
ir goda lieta, pilns ar ziediem, sim-
bolismu, pacietību un mīlestību. Līga 
Reitere no Latvijas demonstrēja kā pin 
vainagu, un pinot viņa izskaidroja, kā 
to darīt, lai vainags turētos stingri visu 
Jāņu svinēšanas laiku. Viņa paskaidro-
ja kādus augus un ziedus liek vainagā 
un ko viņi nozīmē, proti, vainagā lieto 
tās zāles, no kurām var brūvēt tējas, 
neviena kaitīga vai indīga zāle neatrod 
vietu Jāņu vainagā. Vainagā liek lapas, 
kas simbolizē spēku, ziedus, kas dod 
greznumu, un smilgas, kas dod sīk-
stumu. Vainagu var vīt vienkārši vai 
dubulti – dubults vainags ir it sevišķi 
interesants, jo to var valkāt ar lapām 
un ziliem ziediņiem uz augšu – simbo-
lizējot sievu, kamēr valkājot viņu ar la-
pām uz leju, virspusē var būt margrie-
tiņu baltie ziedi, simbolizējot meitu.

Vainags ir goda lieta, godam pi-
nams un godam valkājams. Liels prieks 
bija redzēt, ka no vairāk nekā 50 saieta 
dalībniekiem daudzus rotāja ziedu vai-
nagi. Mūsu priekšniekam Auseklim 
Zaķim galvā bija stalts ozola vainags!

Šogad, neskatoties uz vīrusu, 
mūsu pensionāri pulcējās ar zoom pa-
līdzību, lai atzīmētu un kopā svinētu 
Jāņus, vienu no latviešu svarīgākiem 
svētkiem. Galveno programmas daļu 
mums sniedza Sandra Maija Ķuze 
ar dziesmām Helēnas Ginteres pava-
dījumā un piedaloties arī mūsu pašu 
Maijai Ķuzei kā Jāņu mātei.

Sandra Maija Ķuze iesāka savu de-
vumu ar ļoti interesantu paskaidrojumu, 

ko daudzi no mums varbūt nezināja; tas 
vārdiņš LĪGO, ko dzirdam katrā Jāņu 
dziesmā, nāk no lībiešu valodas un no-
zīmē – lai top. Tā katrā Jāņu dziesmā ir 
lūgšana auglībai un mīlestībai. Sandra 
iesāka programmu ar parasto Visu gadu 
dziesmas krāju un aicināja pensionārus 
dziedāt līdzi. Te jāpaskaidro, lai zoom 
varētu labāk strādāt, Egilam ir jāklusi-
na visi klātesošie, izņemot Sandru, bet 
kā viņa saka, mēs varēsim redzēt, ka 
jūs dziedat, jo jums kustēsies mute!

Sekoja Jāņu dziesmu variācijas, ko 
aranžējusi Helēna Gintere. Skaistas, 
līdz šim nedzirdētas Jāņu melodijas, 
un lai tās pavadītu, tiešām vajadzēja 
būt meistaram. Urrā, Helēna! Helē-
nas aranžējumā turpinājām ar Tumsa, 
tumsa, kas par tumsu, atceroties, ka 

Jāņu nakts ir īsāka par visām naksni-
ņām un Jāņu naktī pat īsta tumsa nav...

Kas būtu Jāņu svinēšana bez ievu 
smaržas. Tā piepilda Jāņu vakaru ar 
savu reibinošo smaržu. Dzied Sandra 
Maija Ķuze skaisto dziesmu Zied ie-
vas Siguldā.

Tad sekoja mums visiem pazīstama 
kopdziesma Bēdu manu, lielu bēdu, un 
pensionāri lustīgi dziedāja līdzi.

Kaut neesam fiziski kopā, tomēr 
bija kopības sajūta. Pēc šīs dziesmas 
Jāņu māte Maija Ķuze ienesa lielu sķī-
vi, pilnu ar gardumiem... žēl, ka pen-
sionāri tos varēja baudīt tikai virtuāli... 
Godinot Jāņu māti, mēs nodziedājām 
Sieru, sieru Jāņa māte un Helēnas Gin-
teres aranžējumā nodziedājām arī pa-
zīstamo dziesmu Kālabadi galdiņam.

Sekoja vēl dziesmas dzimtenei, 
kā arī mīlestības dziesma – Raimon-
da Paula Balta saule spīd, kā arī Kam 
ziedi, mežābele. Tiešām bija žēl, ka šis 
skaistais saiets beidzās, bet ne pirms 
mēs visi nodziedājām Šeit ir Latvija.

Paldies Egilam un Guntai par lielo 
darbu šo saietu saorganizēt, un milzīgs 
paldies Sandrai Maijai Ķuzei un Helē-
nai Ginterei par burvīgo Jāņu program-
mu, kā arī Jāņu mātei – Maijai Ķuzei.

Noriet saule vakarā, līgo, līgo
Meža galus rotādama, līgo!

Irēna Zvagule
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā „Latvija 
Amerikā“.

Līgo Toronto
Jāņi ar pensionāriem

Virtuālā līgošana.

No kreisās: Sandra Maija Ķuze, Helēna Gintere, Maija Ķuze.

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

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

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Manā laikā mēs savu 
sievu saucām par sievu 
un sievas savu vīru par 
vīru. Gadījās kādreiz 
jautru draugu pulkā, 
kad mēs par savu sievu 
teicām – mana kundze, 
bet tas nebija nopietni 

domāts. Protams, sarunā ar cilvēkiem, 
ar ko nebijām uz Tu, teicām jūsu kun-
dze vai atiecīgi, jūsu vīra kungs. Tagad 
laikrakstos lasu, ka mūsu Prezidents, 
arī citi, savu sievu sauc par kundzi, 
tāpat Latvijā sievas, runājot par savu 
vīru, saka – mans kungs.

Agrāk, ja teica mans Kungs, to tad 

rakstīja ar lielo K, runa bija par Dievu 
Kungu. Tagad katrai pašai savs kungs. 
Atceros 1990.to gadu sākumā saņēmu 
vēstuli no man nepazīstama cilvēka 
Latvijā, un viņš, vēstuli parakstot, sava 
vārda un uzvārda priekšā bija licis titu-
li – kungs. Vēlāk nožēloju, ka netiku 
saglabājis šo laikmeta dokumentu.

Valodas jau laika gaitā mainās. 
Kad es, pirms gandrīz 70 gadiem, 
1953. gadā ierados Norvēģijā, te arī 
bija ir kungi, ir kundzes un visādi titu-
ļi. Atceros lasīju, ka toreizējais karalis 
Haakons, apmeklējot kādu pagastu, 
par kuru viņš bija informēts, ka tur vi-
sus uzrunājot ar Tu, sarunā ar pagasta 

vecāko jautāja, vai tas tiesa, ka jūs vi-
sus uzrunājat ar tu? Jā, teica pagasta 
vecākais, mēs visus uzrunājam ar tu, 
tikai Tevi un tavu dēlu – nē.

Šodien vārds jūs Norvēģijā vairs 
nav apritē. Visus – ministru preziden-
ti, ministrus, skolēni skolotājus, visus 
uzrunā ar tu. Vienīgais izņēmums, tie 
paši toreizējā pagasta vecākā minētie. 
Kungi Norvēģijā ir tikai divi – Kungs 
Dievs un kungs Karalis.

Redzēsim, kā Latvijā ar laiku iz-
kārtosies tā kundzēšanās un kungoša-
nās.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Par gadskārtu Jānīts nāca
Savus bērnus apraudzīt;
Vai tie ēda, vai neēda,
Vai Jānīti daudzināja
Jāņi ir latviešu tautas gadskārtas svētki, 

ko svin laikā, kad ir visīsākā nakts un visga-
rākā diena. Jāņi ir latviešu lielākie un tradīcijām bagātākie 
svētki, kurus svin visas paaudzes un visas sabiedrības gru-
pas. Dienu pirms Jāņiem sauc par Zāļu dienu, tās vakaru 
sauc par Jāņu vakaru, nakti par Jāņu nakti un nākamā die-
na ir paši Jāņi. Viena no svarīgākajām Jāņu tradīcijām ir 

vainagu pīšana. Sievietēm vainagi tiek pīti no puķēm, bet 
vīriešiem vainagi parasti ir no ozola lapām.

Jāņu parašas ir ļoti senas un atrodamas tautas folklo-
rā kopš viduslaikiem. Līgo svētkus svin daudzas valstis: 
tos svin Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā, Norvēģijā, Somijā, 
pat Ķīnā un citviet pasaulē! Jāņu dienas parašas saistās ar 
Jāņu tautas dziesmu dziedāšanu, Jāņu siera ēšanu un alus 
dzeršanu.
Visiem šī rakstiņa lasītājiem vēlu skaistu, siltu Jāņu nedēļu!

Līgo, līgo!
Vilis Mileiko

Laikrakstam „Latvietis“

Līgo, līgo, līgo! Kas Jānīti daudzināja?
Līgo dienas svinības

Jāņi Latvijā.
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Jāņuguns.
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Lasītāja vēstule
Kundzes un kungi – mūsu valoda

šies nekā ar likumu atļautais skaits! 
Katrā telpā atļautais skaits nozīmēja, 
ka bija jāizmanto ne tikai kafejnīcu, 
bet blakus istabu un Mazo zāli. Tomēr, 
kad visi sanācām svecīšu gaismā, bija 
omulīgi, un visi bija tādā sajūsmā sa-
tikties, ka jaunais formatēs nemaz ne-
traucēja! Un dalībnieku skaits bija Lai-
mīgai stundai rekords – 40, neieskaitot 
dežurantus un muzikantus! Pagaidu 
sarakstā bija vēl 10 personas! Tautieši 
bija noilgojušies pēc latviešu sabied-

rības! Bija sanākušas gan ģimenes ar 
bērniem, gan sirmgalvji.

Vakars pagāja nemanot. Pēc gar-
dām kotlešu vakariņām, mūs ar dzīvo 
mūzīku iepriecināja Daila Šmite un 
Matīss Reinhards. Uz dažām dzies-
mām pienāca klāt Lilita Daenke un 
Davids Orčards (Orchard). Ar mo-
derno tehnoloģiju bija iespējams pār-
raidīt muzikālo devumu ne tikai uz 
ekrāniem blakus kafejnīcā, bet visai 
pasaulei!

Esam iemācījušies Covid 19 lai-
kā, ka ir ļoti svarīgi būt elastīgiem 
un piemēroties valdības mainīgajiem 

likumiem un ieteikumiem. Šonedēļ 
atkal jaunas maiņas stājās spēkā, kas 
nozīmē, ka nākamai Laimīgai stundai 
jūlija beigās būs citas prasības. Piedā-
vāsim mūsu ieredzētās ziemas vaka-
riņas – gaļas pīrāgs zirņu zupā (angl.: 
pie floater). Tuvāka informācija tiks 
izsūtīta Kluba biedriem un parādīsies 
feisī.

Ir tik labi atkal redzēt dzīvību 
mūsu namā!

Rudīte Bērziņa,
Adelaides Latviešu nama kooperatīva 

un Sabiedriskā kluba sekretāre
Laikrakstam „Latvietis“

„Laimīgā stunda“ Adelaidē
Turpinājums no 2. lpp.
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Jelgavai, būdama 
spiesta padoties vispā-
rējam diktātam, nācās 
aizmirst savu 755 gadu 
jubileju, ko bija pare-
dzējusi vērienīgi svi-
nēt maija beigās, tādēļ, 
kad pandēmija zēla un 

plauka, nācās ieceres paslēpt dziļi jo 
dziļi pūra lādē. Gāja laiks, mazinājās 
ierobežojumi, un pilsētas saimnieki 
ar kultūras dzīves veidotājiem tomēr 
ieplānoja svētkus nosvinēt vēlāk, tie-
sa, sašaurinot pasākumu apjomus un 
daudzskaitlīgumu.

Kā katru gadu, arī šovasar bija 
paredzēts kārtējais, nu jau 14. starp-
tautiskais smilšu skulptūru festivāls. 
Tas notikt nevarēja. Ar laiku radās 
doma tomēr smilšu skulptūras veidot, 
sākotnējo ideju pavēršot citā virzienā. 
Pilsēta uzaicināja vienu no titulētāka-
jiem pasaules smilšu un ledus skulp-
tūru konkursu uzvarētājiem tēlnieku 
Kārli Īli izstrādāt jaunu koncepciju 
un to realizēt. Tā kā visas robežas bija 
slēgtas, viņš rosināja sapulcināt tikai 
Latvijas skulptorus un lielās jubilejas 
sakarā izstāstīt Jelgavas stāstu.

Tika sludināts, ka smilšu skulp-
tūru parkā, kā tagad tiek dēvēts ie-
rastais smilšu festivālu laukums, 
varēs iepazīties ar pilsētas vēsturi 
„no Hercoga Jēkaba līdz „Prāta vēt-
rai““, taču patiesībā stāsts ir garāks. 
Ledus laikmetā, kā atklājuši arheolo-
gi, šajā apvidū dzīvoja ziemeļbriežu 
mednieki, līdz viņus nomainīja zem-
gaļi. Tie jau kopš senām dienām te 
virpoja krūzes un podus, kā tas no-
tiek vēl joprojām. Krāšņs ir Agneses 

Rudzītes-Kirillovas hercogs Jēkabs, 
attēlojot viņu mielojamies pie bagā-
tīgi klāta galda. Tā centrā atrodami 
kartupeļi, ko viņš atveda uz Latviju 
no tālām zemēm un še iesakņojās uz 
mūžīgiem laikiem, un vīnogas, bla-
kus atrodamas arī vietējās desiņas 
un siera rituļi, tāpat saldais miestiņš 
tautiskos kausos.

Tāpat nav aizmirsts latviešu jau-
neklis Ernsts Johans Bīnemanis, kurš 
18. gs. Jelgavā pirmais mūsu tēvzemē 
izdomāja gaisa balonus un palaida de-
besīs. Seno Mītavu bija iecienījuši to 
dienu dēkaiņi, kāds bija, piemēram, 
Kazanova. Jelgava nav iedomājama 
bez teātra tēva Ādolfa Alunāna. Savu-
laik viena no populārākām bija pirmā 
latviešu operete Mucenieks un muce-
niece. Visu stāstu nobeidz Prāta vēt-
ras puiši, kas nākuši no pilsētas pie 
Lielupes un kļuvuši populāri daudzās 
zemēs.

Pāri visiem izstāstītiem sižetiem 
paceļas smiltīs veidotais Kārļa Īles 
un Maijas Puncules Jelgavas lielais 
ģerbonis. To valsts mērogā apstip-
rināja 2016. gada 24. novembrī. Kā 
zinām, tagadējais Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrs Juris 
Pūce reģionālās reformas dēļ brīžiem 
izrīkojās kā kārtīgs miesnieks, aklām 
acīm cirzdams ar asu dunci kur pa-
gadās dzīvajā Latvijas miesā, nerēķi-
noties ne ar ko, tik paklausot savām 
voluntārām iegribām. Un tas notika 
tikai tādēļ, lai ieriebtu saviem politis-
kajiem pretiniekiem zaļzemniekiem, 
kas pilsētā ilgu laiku atrodas pie vadī-
bas stūres, pazemojot Jelgavu un no-
sakot tai, bijušajai Zemgales un Kur-
zemes galvaspilsētai, zemāku statusu 
nekā Rēzeknei, kur saimnieko Saska-

ņa. Lielākā daļa jelgavnieku sacēlās 
pret ministra diktatorisko lēmumu, 
rakstīja vēstules, devās demonstrāci-
jās, līdz pavisam nesen senā Mītava 
tomēr tika atzīta par valsts nozīmes 
pilsētu, piešķirot tai jaunu nesaprota-
mu titulu valstspilsēta. Jelgavas 755 
gadu jubilejas reizē un šo politisko 
notikumu dēļ lielais ģerbonis Smilšu 
skulptūru parkā piešķir gluži jaunu 
skanējumu un nozīmi, un tas izskatās 
lepns un varens – Jelgava jeb Mītava 
sendienis bija nozīmīgs rūpniecības, 
tirdzniecības, zinātnes un kultūras 
centrs visā Latvijā. Daudzi zinātnes 
un kultūras pirmsākumi atrodami 
tieši šeit, Jelgavā.

Taču ar smilšu skulptūrām ju-
bilejas svinēšana nebeidzās. Kopš 
1999. gada trīs Baltijas valstu sadrau-
dzības pilsētas – Jelgava, Pērnava 
un Šauļi katru gadu pārmaiņus savā 
vietā uzņem māksliniekus. Šogad bija 
pienākusi kārta Jelgavai. Likās jau, ka 
Covid-19 vīrusa dēļ šī tikšanās būs jā-
atliek uz nākamo gadu. Taču, paldies 
Dievam, pilsēta riskēja. Populāri ir 
Jelgavā rīkotie šamota skulptūru sim-
poziji, kas rosināja Pasta salā izveidot 
krāšņu skulptūru parku. Būtiski ir 
tas, ka šie keramikas simpoziji pulci-
na nelielu skaitu mākslinieku. Parasti 
tiek uzaicināts viens mākslinieks no 
katras kaimiņu pilsētas, kamēr mēs 
kā saimnieki uzaicinām piedalīties 
divus keramiķus. Šīgada tēma bija 
Baltu ugunis.

Laiks nostājās mūsu pusē – kad 
robežas bija atvērtas, nekas netraucē-
ja atkal draugiem tikties. Tad nu kopš 
10. jūnija Pasta salā strādāja četri 

Māra Branča skatījums
Trīs notikumi vienā reizē jeb Kā Jelgava nosvinēja 755 gadu jubileju

Sanita Rāviņa. Hercogs Jēkabs.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

 
Turpinājums 11. lpp.

Mārīte un Aleksandrs Djačenko. 
Ugunskrūms.
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LNB vasarā pirmdienās
Īpaši gaida pilsētas viesus un kultūras interesentus

Diez, vai kāds 
mākslas cienītājs ir pie-
dzīvojis tādu neordināru 
situāciju, kad izstādes 
pirmā diena sakrīt ar 
pēdējo? Tas šogad ir 
pieredzēts pandēmijas 
dēļ. 19. jūnijā galerijā 

Art Platz, kas atrodas Alberta ielā 4, 
aicināja atvērt Amerikas latviešu 
mākslinieka Jāņa Krišāna pasteļu 
izstādi. Svētku reizē izstādes atbalstī-
tājs Rihards Jēkabsons dāvināja ka-
talogus un sarīkoja burvīgu koncertu 
ar Monteverdi dziesmām, ko kopā ar 
draudzenēm ļoti aizkustinoši izpildīja 
sponsora māsa Nora. Pēc tam izstādi 
arī aizvēra, lai telpas atdotu Jāņa Pau-
ļuka glezniecībai.

Galerija Art Platz (ak, cik smalks 
nosaukums!) iemitinājusies vienā no 
krāšņākajiem jūgendstila ielas grez-
nākajiem namiem, ko projektējis ar-
hitekts Mihails Eizenšteins, slavenā 
krievu kino režisora Sergeja Eizenštei-
na tēvs. Galerija ir iekārtota ar patiesi 
augstu gaumi, radot svētku noskaņu 
un iedvesmojošu mākslas iespaidu.

Šādā gaisotnē ļoti iederējās arīd-
zan Jāņa Krišāna smalkie gleznojumi. 
Taisnība izstādes rīkotājiem, ka māks-

linieka vārds Latvijas iedzīvotājiem 
praktiski ir svešs. Nevienā izdevumā 
viņa vārdu nesastapu, tāpat arī ALMA 
(Amerikas Latviešu mākslinieku ap-
vienības) albumā un Amerikas latvie-
šu mākslas dzīves hronistes Eleonoras 
Šturmas grāmatā. Jāatzīst, ka pat ka-
talogs nekādu skaidrību neievieš – te 
skopās ziņas tiek vairākkārt atkārto-
tas, tuvāk ar šo tēlnieku un gleznotāju 
neiepazīstinot.

Jānis Krišāns ir dzimis 1936. gadā 
Rogovkā, Latgalē. Kara beigās līdz ar 
ģimeni devies bēgļu gaitās uz Vāciju, 
pēc tam pārcēlies uz dzīvi ASV. Te 18 
gadu vecumā sācis studijas Čikāgas 
Mākslas institūtā (Art Institute of Chi-
cago), kur apguvis tēlniecību un figu-
rālo glezniecību (1954-1958), tajā pašā 
institūtā, kurā mācījušies tādi spoži 
latviešu mākslinieki kā Edvīns Straut-
manis. Pēc dienesta ASV bruņotajos 
spēkos, kā teikts katalogā, darbojies 
tēlniecības studijā, ko gan īsti nevar 
saprast – vai pats vadījis studiju, vai 
mācījies šajā studijā, vai kā citādāk. 
No pāris avīžu rakstu faksimiliem var 
noprast, ka viņš vairāk nodarbojies ar 
glezniecību. Jāņa Krišāna gleznu labā-
kā īpašība, pēc Anšlava Eglīša ieska-
ta, ir „diezgan iespaidīgā masīvitāte“. 

Visbeidzot viņš uzslavē neliela 
izmēra gleznojumus, akvareļus 
un krāsainos zīmējumus, „kas 
darināti vieglos, dzidrākos toņos 
un liecina par gluži labu krāsu 
izjūtu un mākslinieciski elastīgu 
pieeju.“

Katalogā minēts, ka piedalī-
jies izstādēs Milvokos, Sandje-
go, Ņūmeksikā un Losandželo-
sā. Labprāt ceļojis uz Meksiku, 
kāds foto uzņēmums liecina, ka 
kopā ar sievu bijis Florencē. Jā-
nis Borgs vēsta, ka mākslinieks 
„daudzus gadus pavadījis Itāli-
jas kultūrtelpā, pat identificējies 
kā tās mākslas piederīgais, kā 
gara radinieks, kurš pārman-
tojis sena valdzinājuma noslē-
pumus“. Arī šis apgalvojums ir 
visai mīklains. Bet varbūt tāds 
ir šī mākslinieka kredo – palikt 
neuzminētam, neiepazītam, tikai 
nodarboties ar mākslu.

Izstādē ieraugāmais liecina par ļoti 
būtisku lietu – māc šaubas, vai Jānis 
Krišāns ir Amerikas kultūrā gribējis 
ierakstīties. Viņš ir bijis un joprojām 
ir eiropietis, Eiropas kultūras cienī-
tājs un apbrīnotājs. Cilvēka personība 
kopš renesanses laikiem ir bijusi Vecā 
kontinenta uzmanības lokā, ko pār-
mantojis arīdzan latviešu mākslinieks. 
Pasteļos jaušams latvieša inspirācijas 
avots – franču glezniecība, kurā liela 
vieta 20. gadsimtā bija ierādīta pasteļ-
glezniecībai, atcerēsimies kaut vai Ed-
garu Degā (Edgar Degas).

Jānis Krišāns lieliski pārvalda zī-
mējuma specifiku, portrets un akts ir 
apbrīnojami ar savu maigumu, noska-
ņām, lirismu. Katalogs dod maldīgu 
priekšstatu par gleznotāja krāsu izjūtu 
un pielietojumu. Izstādē apbūra mai-
gās krāsas, izsmalcinātā, apgarotā to-
nālā harmonija, krāszieda liegums un 
patiesums. Būtu gan gribējies uzzināt, 
vai izstādē skatāmie darbi un katalogā 
reproducētie ir pēdējo gadu vai agrāka 
laika darbi – datējumus un tehniku ne-
kur neatrast.

Nobeigumā jāizsaka cerība, ka šī 
izstāde nebūs pēdējā, un mēs šo visno-
taļ interesanto mākslinieku iepazīsim 
vairāk.

Vēl tikai jāuzsver, ka Jānis Krišāns 
šo izstādi veltījis ilggadīgajai iedves-
motājai sievai Skaidrītei, kura nu jau 
vēro vīru un mūs no debesu maliņas.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Veltījums Skaidrītei

Kataloga vāks.
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Jānis Krišāns. „Beduīns“.
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Sākot ar 6. jūliju, pirmdienās no 
plkst. 10.00 līdz 15.00 Latvijas Nacio-
nālā bibliotēka (LNB) aicina pilsētas 
viesus un citus interesentus apmek-
lēt Gaismas pils ēkas 1. stāvu, iepazīt 
izstādes, uzzināt interesantus faktus 
par LNB un tās vēsturi, aplūkot Tau-
tas grāmatu plauktu, kā arī uzkavēties 

restorānā Klīversala uz tasi kafijas vai 
pusdienām.

Atvērtas būs šādas izstādes:
Pastāvīgā ekspozīcija Grāmata 

Latvijā – 21. gadsimta un bibliotēkas 
jaunā veidola iedvesmots stāsts par 
Latvijas grāmatniecības vēsturi pa-
saules kontekstā.

Tautas dziesmu teicējas. 1991. – 
2. un 3. izstāžu zālē (līdz 15. augus-
tam) –multimediāls vēsturisks stāsts 
par latviešu tautasdziesmu vācējām un 
teicējām.

Gaismas pils un Stikla kalns – 
 

Turpinājums 14. lpp.
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2020. gada 2. jūlijā 
stājas spēkā Latvijas Re-
publikas valdības, Igau-
nijas Republikas valdības 
un Lietuvas Republikas 
valdības līgums par kon-

sulāro palīdzību un sadarbību. Ar šo 
līgumu tiek aizstāts 1999. gada 5. feb-
ruārī Viļņā parakstītais Latvijas Re-
publikas valdības, Igaunijas Republikas 
valdības un Lietuvas Republikas valdī-
bas līgums par konsulāro sadarbību un 
palīdzību, kura normas bija uzskatāmas 
par novecojušām un bija nonākušas 
pretrunā ar šobrīd spēkā esošo tiesisko 
regulējumu konsulārās palīdzības jomā 
Eiropas Savienības un visu trīs valstu 
nacionālajos normatīvajos aktos.

Atjaunotā konsulārā konvencija 
nodrošina iespēju organizēt mūsdienu 

vajadzībām atbilstošu trīs Baltijas val-
stu konsulāro dienestu sadarbību. Tajā 
paredzētas tiesības sadarboties konsu-
lārās palīdzības sniegšanas jomā ne ti-
kai trešajās valstīs (atbilstoši Padomes 
Direktīvai (ES) 2015/637), bet arī ES. 
Tas nozīmē, ka Latvijas pilsoņi varēs 
vērsties Igaunijas vai Lietuvas diplo-
mātiskajās un konsulārajās pārstāv-
niecībās ES dalībvalstīs, kurās nav 
Latvijas diplomātiskās vai konsulārās 
pārstāvniecības, bet ir Igaunijas vai 
Lietuvas pārstāvniecība, piemēram, 
Portugālē, Rumānijā, Horvātijā.

Attiecībā uz ES pagaidu ceļošanas 
dokumentu izsniegšanu, kā arī Baltijas 
valstu sadarbību, kad hoc konvencija 
attiecināma uz Latvijas un Igaunijas 
nepilsoņiem; šāds regulējums bija ie-
kļauts arī 1999. gada līgumā.

Jaunā konvencija detalizētāk nekā 
līdz šim nosaka konsulārās palīdzības 
standartus tādās jomās kā palīdzība 
noziedzīgos nodarījumos, smagos ne-
gadījumos un nelaimē nokļuvušajiem, 
palīdzība nāves vai repatriācijas gadī-
jumos, palīdzība aresta, aizturēšanas 
vai ieslodzījuma gadījumos, ES pagai-
du ceļošanas dokumenta vai nacionā-
lās atgriešanās apliecības izsniegšana. 
Konvencijā noteiktie konsulārās palī-
dzības standarti atbilst Padomes direk-
tīvai (ES) 2015/637 par koordinācijas 
un sadarbības pasākumiem, ar ko vei-
cina nepārstāvēto Savienības pilsoņu 
konsulāro aizsardzību trešajās valstīs.

Līgums tika parakstīts 2019. gada 
6. decembrī Rīgā Baltijas Ministru pado-
mes premjerministru sanāksmes laikā.

LR Ārlietu ministrija

Gruzīnu vēsturnieks 
Badri Goguadze jau 
vairākus gadus pēta ad-
mirāļa Teodora Spādes 
dzīvi. Rezultātā ir tapu-
šas vairākas publikācijas 
un konference. Tagad ir 

pabeigts darbs pie grāmatas, kas ņem-
ta par pamatu filmai Admiral Spade.

Teodora Spādes dzīve ir cieši sais-
tīta ar Gruziju. Pēc Pirmā pasaules 
kaŗa sākuma T. Spādi 1914. gada jū-
lijā mobilizēja, ieskaitīja Baltijas jū-
ras kara flotē, un viņš devās uz jūras 
virsnieku skolu Petrogradā. Pēc pār-
baudījumu nokārtošanas viņš šo skolu 
pabeidza 1915. gadā un tika nosūtīts 
uz Melnās jūras kara floti.

Pirmā pasaules kara ugunskristības 
T. Spāde iziet cīņās ar Vācijas un Turci-
jas jūras kara flotes kuģiem Melnajā jūrā.

Pēc lielinieku apvērsuma Petrogradā 
1917. gadā sākās juku laiki un 1918. gadā 
Teodors Spāde jau pārgāja Gruzijas Tau-
tas republikas dienestā, kļūdams par 
Aizkaukāza flotes Kuteru diviziona ko-
mandieri Batumi pilsētā. Teodors Spāde 
bija viens no Gruzijas Jūras kara flotes 
un krasta apsardzes izveidotājiem.

Batumi notiek arī Teodora Spādes 
personīgās dzīves svarīgākais noti-
kums – viņš salaulājas ar gruzīnieti 
Nadeždu Švelidzi.

Gan jaunās filmas scenārija autori 
Badri Goguadze un Tengiz Tkhilava, 
gan filmas režisors George Toradze 
uzsver: „Protams, ka filmā galvenais 
uzsvars ir likts uz Gruzijas periodu 
Teodora Spādes dzīvē un cēlo Teodora 
Spādes un Nadeždas Švelidzes mīlas 
stāstu. Bet mēs arī stāstām par citiem 
šīs izcilās personas dzīves posmiem, 
kas ir pilni interesantiem piedzīvoju-

miem un dziļām traģēdijām. Jāpiemin, 
ka, pat atgriežoties Latvijā, Teodors 
Spāde neaizmirsa Gruziju un dažādi 
palīdzēja Gruzijas diasporai Latvijā.

Teodoram Spādem ir lieli nopelni 
mūsu valsts veidošanā. Viņa piemiņa 
Gruzijā ir jāgodā.

Latviešu skatītājiem mēs vēlamies 
atgādināt, ka Gruzijai un Latvijai ir 
daudz kopīga, neskatoties uz lielo ģeo-
grāfisko attālumu.

Filmas izdošanā atbalstu sniegu-
šas Aizsardzības ministrijas Gruzijā 
un Latvijā, Latvijas vēstniecība Gruzi-
jā, gruzīnu kopiena Latvijā un latviešu 
kopiena Gruzijā.“

Gruzijā, Batumi pilsētā, pie Valsts 
Jūras akadēmijas ēkas 2014. gadā at-
klāja piemiņas plāksni ievērojamajam 
latviešu karavīram, jūrniekam, Latvi-
jas Kara flotes pēdējam komandierim 
Teodoram Spādem.

Vita Gaiķe
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā „Latvija 
Amerikā“

Gruzijā top filma par admirāli Teodoru Spādi
Latvijas Kara flotes pēdējais komandieris

Admirālis Teodors Spāde.

Teodora Spādes un Nadeždas Švelidzes kāzu aina filmā.
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Atjaunotā Baltijas valstu konsulārā konvencija
Stājusies spēkā 
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keramiķi, spītējot laika kaprīzēm. Te 
vējš kaltēja šamotu, kādēļ nepārtrauk-
ti nācās to slapināt vai slēpt mitrās 
drānās. Bet tad pieņēmās karstums, 
kas kaltēja arīdzan pašus veidotājus. 
Jā, vēl pabaidīja lietus, kad no debe-
sīm vietvietām gāzās lejā balts, tik, 
paldies Dievam, nelielo pleķīti starp 
Lielupi un Driksu tas atstāja neskar-
tu. Ja paveras ar laika distanci atpa-
kaļ, jāpabrīnās par māksliniekiem, 
kuri sava darba labad gatavi upurēt 
visu, pat, ja nepieciešams, sevi. Upu-
rēt nevienu šoreiz nevajadzēja, taču 
spēka un izturības pārbaudījums tas 
bija liels.

20. jūnija vēlā vakara stundā no-
tika skulptūru dedzināšana jeb pats 
uguns šovs. Rezultātā Jelgavas ša-
mota skulptūru parks bagātinājās ar 
četriem izteiksmīgiem darbiem, ko 
Aleksandra Djačenko pārraudzībā 
veidoja Alars Raudoja (Pērnava), Vi-
tālija Kurtinaitiene (Šauļi) un vietējie 
latviešu meistari – izcilā jelgavniece 
keramiķe Mārīte Djačenko un Elīna 
Titāne, kura ievērību guvusi jau pa-
saulē.

Jubilejas trešā sastāvdaļa ir foto 
izstāde. Tās ideju rosināja Jelgavas 
fotogrāfe Dzintra Žvagiņa, kura 
kopš pandēmijas sākuma fiksēja uz-
ņēmumos, kā pārlaiž ģimenes šo 

uzspiesto norobežošanos no pasau-
les. Parasti fotogrāfa un modeļu ko-
munikācija notika caur logu, katram 
atrodoties savā stikla pusē. Viņa foto 
laiku pa laikam publicēja Facebook, 
iepriecinot šīs interneta vietnes ap-
meklētājus. Šajos trīs mēnešos atga-
dījās arīdzan dramatiskas situācijas, 
taču autore vienmēr atklāj notiekošā 
dzīves pozitīvo pusi. Dzintra caur ik-
dienišķo pratusi parādīt dzīves aplie-
cinājumu, arī poētisko, cilvēka gara 

nesalaužamību un spīti arī.
Kaimiņi lielāku uzmanību veltījuši 

detaļām, kas pasniegtas gan kā drama-
tisks dzīves saasinājums, gan dīvai-
nais un pat komiskais.

Jelgavas jubilejas kulminācija no-
tika visai neparastā laikā – 20. jūnijā, 
laikā, kad diena ir visgarākā, bet nakts 
visīsākā. Jelgava, kā liekas, tagad pa-
kāpusies līdz ar sauli zenītā.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Dzintra Žvagiņa 3061.
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Tuvojoties 4. mai-
jam – Latvijas Republi-
kas Neatkarības atjau-
nošanas deklarācijas 
trīsdesmitajai gadadie-
nai, Latvijas Institūts 

īstenoja jaunu multimediālu projek-
tu – The Latvian ABC, kas angļu va-
lodā ir pieejams brošūrās, audio un 
digitālā formā.

Izmantojot 33 latviešu alfabēta 
burtus, tajā ieskicēti Latvijas vēstu-
res galvenie pieturas punkti, izceltas 
Latvijas ikoniskākās vietas, spilg-
tākās personības, kā arī nedaudz 
ironiskā veidā apspēlētas latviešiem 
raksturīgākās īpašības.

Latvijas Institūta vadītāja Vita 
Timermane-Moora par šī projekta 
nepieciešamību saka: „Mainīgā si-
tuācija rosina meklēt jaunus ceļus 
stāstiem par Latviju. Latviešu valo-
da ir mūsu prieka avots – latviešu 
alfabēta burti, un mums tik nozī-
mīgie asociatīvie vārdi ir Latvijas 
tautas kods. Stāstus var gan lasīt, 
gan klausīties, gan vērot digitāla-
jā vidē – aicinu kopā priecāties un 
smaidīt.“

Projekta tapšanā iesaistījās plaša 

sabiedrība. Ar so-
cialo tīklu palīdzī-
bu ikviens tika ai-
cināts rakstīt savu 
asociāciju vārdus 
par Latviju, radot 
ierosmi un iedves-
mu grāmatas auto-
riem, līdzautoriem 
un padomdevējiem 
nonākt līdz gala 
rezultātam 64 krā-
sainās lapaspusēs.

The Latvian 
ABC angļu valodā 
būs pieejams da-
žādos formātos – 
kā e-kartītes, kā 
klausāmgrāmata 
un kā iespiesta 
brošūra, kas, tā-
pat kā citi Latvijas Institūta izde-
vumi, tiek radīta visplašākajai lie-
tošanai, lai stāstītu par Latviju visā 
pasaulē.

Pieteikties izdevumam brošūras 
formā var:
http://li.lv/lv/pakalpojumi/pieprasijums

Digitāli grāmata lasāma:
https://www.latvia.eu/sites/default/

files/media/the_latvian_abc.pdf
Grāmata klausāma:

https://soundcloud.com/li-info/sets/
the-latvian-abc

Grāmatas māksliniece ir Linda 
Rutule, tekstu autori Filips Birzulis 
un Kristīne Komarovska.

Latvijas Institūts
30.04.2020.

„The Latvian ABC“
Latvijas Institūts īsteno multimediālu projektu ārvalstu auditorijai

Grāmata „The Latvian ABC“.
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pat citos novados Valsts prezidents uz-
svēra vienvērtības principu: „Vien-
alga, kur tu Latvijā dzīvo, tev ir jābūt 
tādām pašām dzīves iespējām kā citās 
Latvijas daļās, it sevišķi Rīgā. Un šis 
vienvērtības princips ir jāievēro visos 
aspektos.“ (30.09.2019., Ipiķi)

Demokrātiskā pārstāvniecība
Visa gada garumā Valsts preziden-

tam ir bijušas neskaitāmas tikšanās un 
domu apmaiņa gan novados, gan Rī-
gas pilī par Administratīvi teritoriā-
lo reformu.

Tiekoties ar iedzīvotājiem, pašval-
dību vadītājiem, ministriem, Saeimas 
deputātiem, NVO pārstāvjiem, zemnie-
kiem un uzņēmējiem, šī reforma bija 
starp centrālajiem sarunas tematiem. 
Debatēs Valsts prezidents vienmēr uz-
svēra demokrātiskās pārstāvniecības un 
pilsoniskās aktivitātes nozīmi, aizstāvēja 
priekšlikumu par vēlētāju apvienībām 
pašvaldību līmenī, kā arī nāca ar likum-
došanas iniciatīvu par vēlētu iedzīvotā-
ju pārstāvniecību pilsētās un pagastos.

„Manuprāt, galvenais ir tas, ka arī 
pēc Administratīvi teritoriālās refor-
mas paliek šī lokālā vienība. Proti, šis 
pagasts nedrīkst pazust no Latvijas teri-
torijas reformas rezultātā. Ipiķi vienmēr 
ir bijuši, un tiem ir jāpaliek arī turpmāk. 
Jautājums ir par to, cik daudz uzdevumu 
tiek uzlikti pagastam un cik daudz uzde-
vumu tiek uzlikti novadam tādam, kāds 
tas ir patlaban. Tas ir vairāk tehnisks 
jautājums, taču no identitātes viedokļa 
šie vēsturiskie veidojumi (un Ipiķi un Rū-
jienas novads noteikti pieder pie tiem) ir 
ļoti būtiski no visas valsts viedokļa un 
no latviešu nācijas un nacionālās identi-
tātes viedokļa.“ (30.09.2019., Ipiķi)

Vēsturiskās zemes
Atzīstot, ka Administratīvi terito-

riālā reforma ir nepieciešama, lai sek-
mētu visas Latvijas vienmērīgu un ilgt-
spējīgu attīstību, ekonomisko izaugsmi 
un pašvaldību pakalpojumu efektivitāti, 
Valsts prezidents kritiski vērtēja veidu, 
kādā šī nozīmīgā reforma tika veikta.

Administratīvi teritoriālā reformas 
mērķos, kādu to bija sagatavojusi val-
dība, neietilpa kultūrvēsturiskās pie-
derības, unikālo kultūrtelpu un vietējo 
kopienu identitātes saglabāšanas jautā-
jumi, tāpēc Valsts prezidents jau drī-
zumā ir apņēmies iesniegt Saeimā Lat-
viešu vēsturisko zemju likumprojektu: 
„Katrai vietējai kopienai ir jāsaglabā 
sava identitāte un sava vienreizība, un 
tas ir būtiski kā no visas valsts ilgter-
miņa kopējām interesēm, tā no latviešu 
nācijas un mūsu nacionālās identitātes 
perspektīvas.“ (19.06.2020., E. Levita 
paziņojums presei par Administratīvi 
teritoriālās reformas īstenošanu)

Valsts valoda
Valsts prezidents vērsās ar likum-

došanas iniciatīvu Saeimā noteikt 

15. oktobri kā Valsts valodas dienu, tā-
dējādi uzsverot latviešu valodas lomu 
Latvijas valstiskuma pastāvēšanā un 
tās nozīmi saliedētas sabiedrības vei-
došanā. Diskusijās, tai skaitā tiekoties 
ar Latviešu valodas un literatūras sko-
lotāju asociācijas valdi, tika pārrunātas 
latviešu valodas pozīcijas topošajā Sko-
la 2030 mācību saturā un iespējas stip-
rināt latviešu valodu valstiskā līmenī.

Nacionālā pretošanās mūsu 
vēsturiskajā atmiņā

Valsts prezidenta likumdošanas ini-
ciatīva paredz noteikt 17. martu kā Na-
cionālās pretošanās dienu: „Nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieki pama-
tīgi un nopietni pretojās visus Latvijas 
okupācijas 50 gadus. Pretošanās veidi 
bija dažādi – gan bruņotā pretošanās 
no pēckara gadiem līdz pat 1950. gadu 
vidum, gan nevardarbīgā pretošanās 
dažādos veidos, kur beigās bija iesais-
tīta liela Latvijas tautas daļa. Latviešu 
tautas nacionālajā atmiņā, kas ir svarī-
ga ikvienai nācijai, ir ļoti būtiski iekļaut 
šo pretošanās kustību, kas beigu beigās 
noveda mūs pie Latvijas valsts atjauno-
šanas. Ja nebūtu pretošanās kustības, 
būtu izzudusi valstsgriba un nebūtu ne-
viena, kurš gribētu atjaunot Latvijas ne-
atkarību.“ (08.06.2020., Renda) Tāpat 
tika iecerēts Rīgas pilī pirmo reizi rīkot 
forumu Nacionālā pretošanās kustība 
Latvijas vēsturiskajā atmiņā, kas Co-
vid-19 dēļ tika pārcelts uz 2021. gadu.

Valsts prezidents arī nosūtīja Saei-
mai otrreizējai izskatīšanai Grozījumi 
Publisku izklaides un svētku pasākumu 
drošības likumā: „Latvijas Republikas 
Satversmes ievads paredz valsts un sa-
biedrības pienākumu nosodīt komunis-
tisko un nacistisko totalitāro režīmu un 
to noziegumus. Viena no šī pienākuma 
īstenošanas formām ir arī attiecīgo režī-
mu simbolu un to totalitāro un noziedzī-
go dabu īpaši izceļošu atribūtu izslēg-
šana no publiskās telpas“ (02.05.2020.)

Demokrātijas nedēļa
Pozitīvu rezonansi ieguva Valsts 

prezidenta aicinājums sabiedrībai iedi-
bināt jaunu tradīciju un maija sākumā 
rīkot Demokrātijas nedēļu no 1. līdz 
9. maijam, veicinot izpratni sabiedrī-
bā par demokrātijas, valstiskuma un 
Eiropas vērtībām. Lai arī ārkārtējās 
situācijas dēļ norises notika virtuālajā 
telpā, bija liela interese no dažādām 
nevalstiskā sektora organizācijām un 
pašvaldībām šo tradīciju turpināt iedi-
bināt. Īpaši iepriecinoši, ka šī iniciatī-
va guva atsauksmi tieši jauniešos.

Pēc Valsts prezidenta iniciatīvas 
Latvijas skolu vecāko klašu skolēni 
4. maija priekšvakarā bija aicināti no-
klausīties Valsts prezidenta virtuālo 
lekciju par Latvijas neatkarības un de-
mokrātiskās valsts iekārtas atjaunoša-
nu pirms 30 gadiem, tās nozīmi Eiro-
pas un pasaules vēsturē.

Kultūra
Valsts prezidents gan publiskās ru-

nās, gan sarunās ar politiķiem ir uzsvē-
ris kultūras nozīmi Latvijas kā nacio-
nālas valsts pastāvēšanā: „Mēs varam 
teikt, ka kultūras kodi ir veidojuši lat-
viešu nāciju, kas ir prasījusi, izveidojusi 
un izcīnījusi savu valsti, un pēc okupā-
cijas gadiem to atjaunojusi. Mūsu kon-
stitucionālajās tiesībās ir atzīta šī kau-
zalitāte jeb cēloņsakarība, kas apraksta 
ceļu no kultūras uz nāciju, no nācijas uz 
valsti. Latvijas valstij tātad ir dots uz-
devums, kas vienlaikus ir arī iemesls, 
kādēļ valsts pastāv, nodrošināt latviešu 
nācijas, tās valodas un kultūras pastā-
vēšanu cauri gadsimtiem, tātad bezga-
līgi ilgi.“ (15.05.2020., E. Levita lekcija 
„Kāpēc kultūra?“ Latvijas Kultūras 
akadēmijas 30. jubilejas svinīgajā sēdē.)

Tāpat E. Levits pievērsa uzmanī-
bu lībiešu kā Latvijas pamattautības 
kultūras un sociālekonomiskajiem 
jautājumiem. Valsts prezidents ir uz-
turējis dialogu par kultūrpolitikas jau-
tājumiem ar kultūras darbiniekiem un 
Kultūras ministrijas pārstāvjiem, kā 
arī iestājies par valsts ārkārtas finan-
siālu atbalstu kultūrai kā stratēģiski 
svarīgai nozarei, ko smagi skāra ārkār-
tas situācijas ierobežojumi.

Valsts prezidents aicināja sabied-
rību gan apceļot Latviju, gan atbalstīt 
krīzē cietušo kultūras nozari, apmek-
lējot daudzveidīgos Latvijas muzejus, 
un 2020. gada maijā un jūnijā devās 
uz vairākiem muzejiem Latvijas reģio-
nos: „Latvieši ir kultūrnācija, un neat-
ņemama kultūras sastāvdaļa, protams, 
ir muzeji. Tiem allaž ir nepieciešami 
apmeklētāji, bet šajā laikā, kad soci-
ālā dzīve pieklususi, it īpaši. Aicinu, 
ievērojot ierobežojumus un izvērtējot 
iestāžu telpu un teritoriju dotās iespē-
jas, apmeklēt Latvijas dažādos muze-
jus, pavadīt tur vairāk laika nekā ag-
rāk, kad dzīvojām steigā, un smelties 
mūsu daudzveidīgo muzeju kultūras 
piedāvājumu.“ (27.05.2020., Rundāle)

Solidaritāte
2019. gada 29. novembrī Valsts 

prezidents Rīgas pilī rīkoja Solidari-
tātes sarunu domnīcu „Latviešu nā-
cija un saliedēta Latvijas valsts“.

Dažādu paaudžu sabiedrības pār-
stāvji – pētnieki, interešu grupu pār-
stāvji, politikas veidotāji, žurnālisti, 
pedagogi, mūziķi, karavīri, skolēni un 
studenti, biedrību un NVO pārstāvji – 
diskutēja par to, kā veicināt latvisko 
identitāti un piederību Latvijas valstij un 
Eiropas kultūrtelpai, kā sekmēt jaunie-
šu pilsonisko kultūru un patriotismu, kā 
stiprināt iedzīvotājos vēsturisko atmi-
ņu, kā veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos 
lēmumu pieņemšanā un sabiedriski no-
zīmīgu jautājumu risināšanā. Savukārt 
ar skolēniem īpaši tika pārrunāti dažādi 
solidaritātes un demokrātijas jautājumi, 
lai veicinātu viņu izpratni un kritisko 
domāšanu, kā arī rosinātu viņos pārdo-
mas par solidaritāti kā vērtību ceļā uz 
stipru un saliedētu Latvijas nāciju.

... prezidentūras pirmais gads
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 13. lpp.
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No dalībniekiem izskanēja dažādas 
ierosmes, kā Latvijai kļūt par modernu, 
ilgtspējīgu Ziemeļeiropas valsti ar spē-
cīgu iedzīvotāju piederības izjūtu, tai 
skaitā iedzīvināt terminu līdztautieši.

Ar šo domnīcu tika aizsākts so-
lidaritātes sarunu cikls, lai izvērstu 
Satversmes ievadā nostiprinātā soli-
daritātes principa saturu un veidotu 
plašāku izpratni par tā tvērumu, kā arī 
nospraustu virzienus tā iedzīvināšanai 
likumdošanā, rīcībpolitikas veidošanā 
un sabiedrībā. Ņemot vērā ārkārtas 
situācijas ierobežojumus, 2020. gadā 
diskusijas par solidaritātes tematiem 
un nepieciešamajām izmaiņām valsts 
politikā turpinājās strukturētā veidā, 
pievēršoties atsevišķām jomām.

Uzsverot nepieciešamību gan uz-
labot veselības sistēmas organizāciju 
un pieejamību, gan tās finansējumu, 
E. Levits rīkoja diskusijas par veselī-
bas sistēmas problēmām ar Latvijas 
lielāko slimnīcu vadītājiem, ar vese-
lības sistēmu saistītajiem nevalstisko 
organizāciju vadītājiem un veselības 
ministrijas pārstāvjiem.

Valsts prezidents ārkārtas stāvok-
ļa laikā regulāri uzturēja dialogu ar 
pašvaldību vadītājiem, pārrunājot 
situāciju attiecīgajā pašvaldībā un ne-
pieciešamo valsts institūciju atbalstu.

10. janvārī Valsts prezidents Egils 
Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti vie-
sojās Valsts sociālās aprūpes centrā Rīga 
Kapseļu ielā 31, kur pārrunāja aktuālos 
sociālās jomas jautājumus ar nozares 
pārstāvjiem un ģimenēm, kur aug bēr-
ni ar invaliditāti. Īpaši tika izcelti temati 
saistībā ar adopciju, infrastruktūras piln-
veidošanu un vides pieejamību, sabiedrī-
bas attieksmi un valsts iesaisti jomas sa-
kārtošanā. Uzklausot dažādos viedokļus 
un pieredzes stāstus, Valsts prezidents 
norādīja, ka „valstī nav attīstīta sistemā-
tiska pieeja jautājumu risināšanā un viss 
tiek darīts sektoru līmenī, nevis horizon-
tāli, starpinstitucionāli“. (10.01.2020.)

Tādēļ Valsts prezidents aicināja 
valsts pārvaldes institūcijas uz jauna lī-
meņa izpratni, pieeju un sadarbību, lai 
starpinstitūciju sadalījumā nepazustu 
tie cilvēki, kuriem sociālais atbalsts 
ir nepieciešams: „Lai sakārtotu soci-
ālās aprūpes jomu, ir jāmaina valsts 
pārvaldības modelis – ir jāsāk saistīt 
kopā nozares – izglītība, ekonomika, 
finanses, labklājība u. tml., nevis viss 
jādara vienai iestādei. Uz problēmām 
un to risinājumiem jāskatās komplek-
si, ilgtermiņā, un jābūt skaidram re-
dzējumam par to, kur vēlamies nokļūt 
un ar kādiem soļiem to sasniegsim. Šo-
brīd šāda uzstādījuma iztrūkst, tāpēc 
arī sistēma nemainās.“ (10.01.2020.)

Valsts prezidents Egils Levits, tie-
koties ar Latvijas Sociālās uzņēmējdar-
bības asociāciju, izteica atbalstu soci-
ālās uzņēmējdarbības jomas tālākai 
attīstībai, norādot uz šādu uzņēmumu 
nozīmi: „Sociālā uzņēmējdarbība hu-

mānā sabiedrībā noteikti ir jāattīsta. 
No politikas, cilvēku un vērtību viedok-
ļa sociālā uzņēmējdarbība viennozīmī-
gi ir atbalstāma!“ (06.03.2020.) Saru-
nas laikā tika pārrunāti arī jautājumi 
saistībā ar Sociālā uzņēmuma likuma 
darbību un ieviešanu, finanšu un inves-
tīciju pieejamību un daudzveidību so-
ciālajiem uzņēmumiem, lielo uzņēmu-
mu iespējām sadarboties ar sociālajiem 
uzņēmumiem, kā arī sociālo uzņēmu-
mu ikdienas darbs un izaicinājumi.

Valsts prezidents aicināja Saeimas 
deputātus kritiski izvērtēt pašreizējo 
Latvijas nodokļu sistēmu, kuras nepil-
nības skaidri iezīmēja Covid-19 krīze: 
„Tā izgaismoja mūsu sabiedrības ne-
vienlīdzības un sašķeltības cēloņus, ko 
rada gan ēnu ekonomikas īpatsvars, 
gan nodokļu režīmi, kas krīzes situācijā 
atstāj ievērojamu daļu iedzīvotāju bez 
valsts sociālajām garantijām. Nodok-
ļi ir cena par valsti, kādā mēs gribam 
dzīvot. Krīzē gūtā mācība mērķtiecīgi 
jāizmanto, lai celtu mūsu valsts vērtību, 
kā arī panākot viegli administrējamu 
nodokļu sistēmu, kas ir arī jāievieš, un 
uzsverot nulles toleranci pret jebkādu 
krāpšanos ar nodokļiem. Tas Latviju ve-
dīs modernas un solidāras valsts virzie-
nā.“ (18.06.2020., E. Levita runa Saei-
mas pavasara sesijas noslēguma sēdē)

Moderna valsts
Stājoties Valsts prezidenta amatā, 

Egils Levits kā vienu no savas pre-
zidentūras darba mērķiem izvirzīja 
Latvijas pārveidi modernā, ilgtspējīgā 
Ziemeļvalstī šajā desmitgadē.

Pie šī virziena pieder gan tiesisku-
ma stiprināšana, gan aktīva iesaistīša-
nās Eiropas un globālo jautājumu risi-
nāšanā starptautiskajās organizācijās 
un forumos, lai nostiprinātu starptautis-
ki tiesisko kārtību un veicinātu globā-
lo drošību un izaugsmi. Pie šī virziena 
pieder arī Ziemeļvalstīm raksturīgā sa-
biedrības sociālā atbildība par neaizsar-
gātām grupām, rūpes par vidi, mūsdie-
nīga pilsētplānošana u.c. iezīmes, kas 
ne vienmēr prasa lielus līdzekļus, bet 
attieksmes maiņu un politisko gribu.

Valsts prezidents arī uzsvēra, ka 
„mēs esam neatņemama Rietumu pa-
saules un Eiropas daļa –un nevis kāds 
tilts starp Rietumiem un Austrumiem“ 
un „pie manis iezīmētā modernas valsts 
un ilgtspējības virziena pieder arī aktī-
va iesaistīšanās Eiropas un lielo globā-
lo jautājumu risināšanā.“ (08.07.2019., 
E. Levita runa Saeimā, stājoties amatā)

Modernās tehnoloģijas un 
digitalizācija

Valsts prezidents ir uzsvēris, ka 
moderna valsts balstās uz mūsdienī-
giem, progresīviem risinājumiem, ie-
tverot jauno tehnoloģiju izmantošanu 
valsts darba organizācijā, lai uzlabotu 
efektivitāti un pakalpojumu sniegša-
nas kvalitāti, analītiku.

Tajā pašā laikā gan uzrunās Lat-
vijā un pasaulē, tai skaitā Valsts prezi-
denta pirmajā uzrunā ANO Ģenerālajā 

Asamblejā 2019. gada septembrī, gan sa-
runās ar politiķiem un ekspertiem Valsts 
prezidents ir norādījis, ka tehnoloģijas 
jāizmanto atbildīgi – tā, lai tās kalpo cil-
vēkam, nevis otrādi: „Digitālā transfor-
mācija nenozīmē naivu visu dzīves jomu 
digitalizāciju bez sajēgas, bet gan gudru 
un kritisku – es uzsveru – kritisku digitā-
lo iespēju izvērtēšanu, ņemot vērā visus 
riskus – ne tikai tehniskos, bet arī soci-
ālos. Tā ietver arī rūpīga datu aizsardzī-
bas politiku, apzinoties, ka tā saucamie 
lielie dati kombinācijā ar mākslīgo in-
telektu kļūst par cilvēku izsekošanas un 
manipulācijas sistēmu, kas beigu beigās 
var apdraudēt brīvību un demokrāti-
ju.“ (18.06.2020., E. Levita runa Saei-
mas pavasara sesijas noslēguma sēdē)

Valsts prezidents uzrunāja šos jau-
tājumus pasaules globālajos forumos – 
ANO, Parīzes Miera forumā, Eiropas lī-
deru tikšanās Atēnās, Davosas tikšanās, 
Minhenes konferencē. Ārvalstu vizīšu 
laikā Valsts prezidents tikās ar globālo 
tehnoloģiju kompāniju kā Google, Face-
book un Microsoft vadītājiem, lai akcen-
tētu minētos jautājumus un pārrunātu 
tos detaļās. ANO vizītes laikā Ņujorkā 
Valsts prezidents tikās ar nevalstisko 
organizāciju (Atlantic Council) un aka-
dēmisko sektoru (Kolumbijas Universi-
tāte, Prinstonas Universitāte), lai padzi-
ļināti pārrunātu moderno tehnoloģiju 
šodienas un nākotnes izaicinājumus.

Jau tūlīt pēc stāšanās amatā, vieso-
joties kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lie-
tuvā, tika pārrunāta digitālā politika un 
sadarbības iespējas. Pandēmijas laik-
mets lika politiķiem un diplomātiem 
visā pasaulē pārdomāt, kā izveidot un 
uzturēt kontaktus, kas nepieciešami ār-
politikas sekmīgai īstenošanai. Ieviešot 
virtuālu saziņu, ļoti sekmīga jauno izai-
cinājumu laikā bija triju Baltijas valstu 
sadarbība, tai skaitā ietverot regulāru 
dialogu starp Baltijas valstu preziden-
tiem un izveidojot mazo Šengenu – pir-
mo brīvo mobilitātes zonu Eiropā pēc 
ārkārtējās situācijas. Valsts prezidents 
ir arī paudis atbalstu kontaktu apziņo-
šanas lietotnes Apturi Covid ieviešanai.

Pēc ārkārtējās situācijas pasludinā-
šanas 23. martā Valsts prezidents rīkoja 
attālinātu tikšanos ar valsts konstitucio-
nālajiem orgāniem, lai runātu par konsti-
tucionāli pamatotu un modernu virtuālo 
Latvijas parlamenta darbības nodroši-
nāšanu, e-parlamenta izstrādi un ievie-
šanu. Valsts prezidents akcentēja nepie-
ciešamību izmantot radušos apstākļus 
un veicināt valsts digitālās politikas un 
instrumentu mērķtiecīgu attīstību. Tāpat 
tika spriests par Satversmes 81. panta 
mūsdienīgas, demokrātiskai valstij atbil-
stošas redakcijas iekļaušanu Satversmē.

Likumdošana un tiesiskums
Stiprinot likumdošanas procesa 

kvalitāti, Valsts prezidents ir iedibi-
nājis jaunu instrumentu – Valsts pre-
zidenta viedoklis pirms likuma izslu-
dināšanas, kas prezidentam vēl pirms 

... prezidentūras pirmais gads
Turpinājums no 12. lpp.
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Vārdi Jēkaba Ziedara piemiņai
In memoriam. 20.05.1924. – 11.05.2020.

Laiks šovasar vairs neies vecās sliedēs,
Būs puķes skumjas, bišu medus rūgts;
Uz tāliem ciemiem kumeļš netiks jūgts,
Un jasmīns zarains maijā neuzziedēs…

Šīs dzejas rindas man spontā-
ni ienāca prātā mirklī, kad mani bija 
sasniegusi ziņa, ka Jēkabs Ziedars 
š.g. 11. maijā beidzis savas zemes gai-
tas un devies mūžībā. 20. maijā viņš 
būtu kļuvis 96 gadus vecs. Jēkaba Zie-
dara daudzo paziņu un draugu pulkā, 
kādi viņam bijuši, es noteikti esmu 
pats tālākais un droši vien pēdējais, 
mūsu pazīšanās bija neilga – vien ne-
pilnus pēdējos septiņus gadus. Nekad 
klātienē neesam tikušies, spieduši 
viens otram roku, komunicējām tikai 
ar vēstulēm, tās rakstījām gana bieži.

Bijām domu biedri, mūs vienoja in-
terese par savu dzimtu vēsturi. Jēkabs 
bija veicis plašu pētījumu par Ziedaru 
dzimtas saknēm Dunikā, Dienvid-
kurzemē. Pētījuma rezultāti apkopoti 
grāmatā ZIEDARI. Viena Dunikas 
leitīšu ģimene (1999.g). Grāmatai ir 
nenoliedzama lokāla kultūrvēsturiska 
vērtība. Līdzīgu pētījumu biju veicis 
arī es. Un tad atklājās, ka mūsu vectēvi 
bijuši brāļi, un mēs abi attiecīgi esam 
otrās pakāpes brālēni! Pārsteigums un 
prieks! Mūsu sarakste bija intensīva, 
daudz ko viens no otra uzzinājām un 
viens otram pastāstījām.

Jēkaba šūpulis kārts Dunikas 

pagasta Sedviņu ciemā 1924. gada 
20. maijā. Skolas gaitas uzsācis Silenē, 
vēlāk mācījies ārodskolā Daugavpilī. 
1940. gadā, kad Latvija tiek ierauta 
postošo vēsturisko notikumu virpulī, 
Jēkabs ir Liepājā, lai mācītos Liepā-
jas Valsts tehnikuma elektrotehnikas 
nodaļā. Te viņš piedzīvo pirmo krievu 
okupāciju, Baigo gadu, kara sākšanos, 
vācu armijas ienākšanu Liepājā. Pirms 
iesaukšanas vācu armijā vēl pagūst 
absolvēt tehnikumu un iegūt vēlāk tik 
noderīgo elektriķa specialitāti, aplieci-
nātu ar tehnikuma diplomu.

Liktenis Jēkabam ir labvēlīgs, viņa 
vienība Austrumprūsijā lielās kaujās 
neiekļūst, veiksmīgi iziet no Dancigas 
aplenkuma, nonāk Štetīnā, kur tiek 
gaidīts kuģis nosūtīšanai uz Kurzemi. 
Plāns tomēr nerealizējās, rit kara pē-
dējās nedēļas, valda liela nenoteiktība. 
Vācijas kapitulāciju Jēkabs sagaida uz 
kuģa Baltijas jūrā kaut kur tuvu Dā-
nijas krastam. Seko gūsts, kaleidosko-
piska gūstekņu nometņu maiņa, līdz 
beidzot tiek saņemta Atlaides apliecī-
ba, kas apliecina atbrīvošanu no gūsta 
un dod tiesības dzīvot pārvietoto per-
sonu nometnē. Tā ir Saules DP nomet-
ne Gestahtā, kur Jēkabs laimīgi atrod 
savu māti. Svešas armijas mundieris ir 
novilkts, ir atgūts vārds un pašcieņa!

Nākošie gadi pavadīti visnotāļ 
produktīvi. 1946. gada 1. jūlijā Jēkabs 
kļūst par Baltijas Universitātes studen-
tu. Šo savu studiju laiku viņš vēlāk ap-
rakstīs ar lielu sirsnību kā īpašu laiku 
savā dzīvē. Jēkabs ir to 24 studentu 
vidū, kas nodibina studentu korporā-
ciju Gersicania, vēlāk kļūst par kor-
porācijas filistru. 1949. gada 30. maijā 
Jēkabs kopā ar māti ieceļo Austrālijā, 
kas kļūst par viņa otro dzimteni. Viņš 
atsāk studijas Melburnas Universitātē, 
kuras beidz ar bakalaura grādu elek-
troinženieru zinātnēs. Lielāko daļu 
profesionālās karjeras strādājis firmā 
Bechtel kā stiprās strāvas nodaļas va-
dītājs. Nodibina ģimeni; drīz pasaulē 

nāk dēls Andris un meita Ilze. Bēr-
niem nodibinot savas ģimenes, Jēkabs 
kļūst par vectēvu septiņiem mazbēr-
niem. Tā bija jēgpilna dzīve, piepildīta 
ar darbu un rūpēm, bet tajā netrūka arī 
panākumu un prieka.

Jau no pašiem mūsu pazīšanās sā-
kumiem, kad Jēkabs jau bija uz savu 
90 gadu sliekšņa, mani ir pārsteidzis, 
iespaidojis un sajūsminājis viņa do-
mas asums un skaidrība, viņa aktīvā 
un dzīvā interese par notikumiem un 
situāciju pie mums Latvijā. Viņa uz-
manības lokā bija daudz kas, tai skaitā 
demogrāfiskā situācija un dzimstī-
bas problēmas Latvijā. Par šo tēmu 
2009. gadā publicēta grāmata Šūpo 
šūpuli. Tikai nepilnus divus gadus at-
pakaļ, 2018. gadā, klajā nāca viņa tre-
šā grāmata Puišķins, Anūts un Džeks. 
Kā tas toreiz bija – atmiņu stāsts par 
pieredzēto un pārdzīvoto no agras bēr-
nības līdz laikam, kad viņš sāk jaunu 
dzīves posmu Austrālijā.

Jēkabs nodzīvoja ilgu un ražī-
gu mūžu, no kura var mācīties, kā 
pastāvēt un nesalūzt, kā cīnīties un 
nepadoties, kā censties un sasniegt 
nospraustos mērķus. Atmiņas par bi-
jušo vienmēr ir personīgas, tās ir kat-
ram savas. Man viņš paliks atmiņā kā 
gudrs, ar dzīves pieredzi, asu prātu un 
humoru apveltīts vīrs, atcerēšos viņa 
tiešos, trāpīgos un reizēm nesaudzīgos 
spriedumus par sabiedriski politiskās 
dzīves norisēm pie mums Latvijā, at-
cerēšos kā interesantu komunikācijas 
partneri, kura man ļoti, ļoti pietrūks.

Jēkabu Ziedaru bija par ko cienīt 
viņa aktīvās dzīves gados un pieminēt 
tagad, kad viņa vairs nav.

Sit tibi terra levis!*
Apliecinot visdziļāko līdzjūtību 

Jēkaba Ziedara tuviniekiem, patiesā 
cieņā, – 

Andris Tolks.
Jūrmalā, 2020. gada 30. jūnijā

* Lai tev vieglas smiltis!

Jēkabs Ziedars
20.05.1924. – 11.05.2020.

stāsts par Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas projektu –oranžērijas telpā pie 
galvenās ieejas – ekspozīcija iepazīs-
tina ar LNB ēkas projekta vēsturi un 
tapšanas gaitu.

Festivāla Rīgas Fotomēnesis izstā-
de, 1. izstāžu zālē (no 17. augusta).

Apmeklētāji varēs satikt LNB dar-
biniekus un dzirdēt interesantus stās-
tus un faktus par bibliotēkas vēsturi, 
ēku, īpašiem viesiem un notikumiem, 
kā arī noskatīties īsfilmas par LNB un 
akciju Gaismas ceļš – Grāmatu drau-
gu ķēde.

1. stāvā saskaņā ar LNB darba lai-
ku būs atvērts arī grāmatu, suvenīru un 
dizaina lietu veikals Draugu telpa un 

restorāns Klīversala (ieeja restorānā no 
ēkas priekšlaukuma Daugavas pusē).

Atgādinām, ka LNB studiju un 
pētniecības nolūkos pieejama šādā 
darba laikā:

O., C., S. plkst. 10.00–16.00
T., Pk. plkst. 14.00–20.00

Anna Muhka,
Latvijas Nacionālā bibliotēkas 

Korporatīvās komunikācijas vadītāja

LNB vasarā pirmdienās
Turpinājums no 9. lpp.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $48.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
9. jūlijs
Zaiga, Asne, Asna
1940. SLT aktieris, režisors Jānis Sal-
dums.
1970. biatlonists Ilmārs Bricis.

10. jūlijs
Lija, Olīvija, Olivers, Odrija
1905. dzejnieks Vladislavs Bojārs.
1940. latviešu aktieris Ģirts Jakovļevs.
1945. Britu valdība aizliedz baltiešu 

bēgļus atbalstīt ar bloķētiem Baltijas 
valstu līdzekļiem.

11. jūlijs
Leonora, Svens
Jūras svētku diena (2020)
1892. (j.s., pēc v.s. 29. jūnijā) Latvijas 
armijas ģenerālis, pēdējais pirmsoku-
pācijas Latvijas Armijas štāba priekš-
nieks Lkok Hugo Rozenšteins. Apcie-
tināts 1940.g. augustā un izvests uz 

Krieviju, kur 1941.g. 30.jūlijā izpildīts 
nāvessods.

12. jūlijs
Indriķis, Ints, Namejs
1920. Maskavā noslēgts Padomju 
Krievijas-Lietuvas miera līgums.
1945. aktieris Jānis Brodelis.
1950. teātra zinātniece Guna Zeltiņa.
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likuma pieņemšanas dod iespēju no-
rādīt Saeimai uz likumdošanas trūku-
miem un iespējamiem riskiem.

Kopīgi ar Saeimu un Satversmes 
tiesu Valsts prezidents 2020. gada 
7. februārī diskusijā vērtēja Valsts pa-
domes iedibināšanas iespēju. Valsts 
padome būtu nobriedušas parlamentā-
rās demokrātijas adekvāta reakcija uz 
valstij risināmo jautājumu pastāvīgi 
pieaugošo kompleksitāti. Valsts prezi-
dents daudzkārt ir uzsvēris nepiecie-
šamību pilnveidot likumdošanas pro-
cedūras, lai pieņemtie likumi būtu labi 
un kvalitatīvi un tie tiktu apspriesti un 
izvērtēti pienācīgā procedūrā.

Valsts prezidents vairākkārt ir aici-
nājis Tieslietu padomi izveidot komi-
siju, kas izskatītu un izvērtētu ilgākos 
tiesvedības procesus Latvijā un piedā-
vātu risinājumus, kas tos novērstu. Šī 
iniciatīva ir atbalstīta, un Tieslietu pa-
domes ziņojumu plānots pabeigt rude-
nī: „...tiesu sistēmas reputāciju mazina 
tieši šie ļoti garie procesi, tādēļ man ir 
ierosinājums. Tieslietu padome varētu 
izveidot komisiju, kas izskatītu, teiksim, 
desmit ilgākos procesus Latvijā. Proti, 
paņemt šos desmit ilgākos procesus un 
izanalizēt, kādēļ šie garie procesi va-
rēja būt iespējami. Iespējams, ka tas ir 
likumdošanas jautājums, sistēmas jau-
tājums. Iespējams, tas ir tiesnešu vadī-
bas, procesu vadības jautājums, bet es 
domāju, ka visiem kolēģiem un ne tikai 
kolēģiem, bet arī visai sabiedrībai būtu 
svarīgi uzzināt, kur ir problēmas, kā-
dēļ šādi procesi pastāv.“ (01.11.2019.)

Pirmā prezidentūras gada laikā 
Valsts prezidents ir izvērtējis un iz-
sludinājis kopā 284 likumus, no tiem 
66 pieņemti ar lielo steidzamību. Gada 
laikā ir notikušas sešas jauno tiesnešu 
ceremonijas, kur zvērestu devuši divi 
Augstākās tiesas tiesneši un septiņi ra-
jona tiesas tiesneši.

Tāpat Valsts prezidents šajā lai-
kā (no 2019. gada 18. septembra līdz 
2020. gada 20. maijam) ir izskatījis 89 
notiesāto personu apžēlošanas lūgu-
mus, no kuriem četri ir atbalstīti.

Augstākā izglītība
Valsts prezidents aktīvi izmantoja 

savas pilnvaras un iesaistītājās Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas organizēta-
jās diskusijās pirms konceptuālā ziņoju-
ma Par augstskolu iekšējās pārvaldības 
modeļa maiņu iesniegšanas izskatīšanai 
Ministru kabinetā. Noslēdzošo – piekto 
diskusiju ciklu Izglītības un zinātnes 
ministrija sadarbībā ar Valsts preziden-
ta kanceleju organizēja Rīgas pilī.

Diskusiju cikla noslēgumā Valsts 
prezidents pauda atbalstu augstākās iz-
glītības institūciju iekšējās pārvaldības 
modeļa maiņai, aicinot turpināt strādāt 
pie Latvijai piemērotākā modeļa un 
rosinot iesaistīt plašākās diskusijās sa-
biedrību. Vienlaikus Valsts prezidents ir 
uzsvēris, ka pārvaldības modelis ir tikai 
viens no plašākas un ilgstošākas refor-
mas elementiem, kuras mērķis ir sek-
mēt Latvijas augstākās izglītības sistē-
mas kvalitāti un celt tās konkurētspēju.

Informācijas telpa
Valsts prezidents ir atkārtoti uz-

svēris kvalitatīvu mediju nozīmi de-
mokrātijā, kā arī aicinājis valdību 
sniegt šai stratēģiski svarīgajai noza-
rei nepieciešamo atbalstu. Īpaši Valsts 
prezidents ir izcēlis sabiedrisko medi-
ju lomu Latvijas informācijas telpā. 

Valsts prezidents iesniedza priekš-
likumus Sabiedriskā mediju likuma 
2. lasījumam, kas bija vērsti uz sabied-
riskā medija neatkarības un kvalitātes 
nostiprināšanu.

Drošas Latvijas informācijas tel-
pas nozīmi Valsts prezidents uzsvēra 
gan Latgales apmeklējumu laikā Indrā 
un Viļakā, kur atklāti apraides masti, 
uzlabojot apraides kvalitāti pierobežā, 
gan darbā ar Saeimu par grozījumiem 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu li-
kumā, ieviešot TV pakās valsts valo-
das proporciju 80/20.

„Man ir liels prieks, ka šodien tiek 
atklāts informatīvajai telpai tik ļoti 
nozīmīgais tehniskais rīks – Aizpur-
ves apraides masts, kam pateicoties 
Latvijas informatīvā telpa tiek nosegta 
faktiski par 100 %. Informatīvā telpa 
ir pamats sabiedriskajai dzīvei jebkurā 
demokrātiskā valstī, un tas ir ļoti būtis-
ki, ka visi Latvijas iedzīvotāji beidzot ir 
tajā iekļauti.“ (09.01.2020., Viļaka)

Zinātne un tautsaimniecība
Valsts prezidents pastāvīgi ir uzsvē-

ris izglītības, zinātnes un inovāciju no-
zīmi, lai valsts ekonomikas nozares at-
tīstītos ar augstāku pievienoto vērtību.

Tas jāņem vērā arī domājot par 
Latvijas valdības un Eiropas Komisijas 
ieguldījumiem valstī Covid-19 krīzes 
pārvarēšanā: „Ieguldījumus nedrīk-
stam izmantot kā aizdegtu sērkociņu, 
kas pēc brīža izplēn. Mums ir jāiegul-
da zinātnē un izglītībā, kas nesīs ilgter-
miņa iespaidu valsts attīstībā. Tas būtu 
visu valdībā pārstāvēto partiju intere-
sēs vienoties par šāda veida atbalstu, 
kas arī ierakstīts visu šo politisko spēku 
vēlēšanu programmās.“ (28.05.2020.)

Valsts prezidents gan savās runās 
Latvijā, gan Davosas Pasaules ekonomi-
kas forumā norādīja uz nepieciešamību 
strādāt pie ekonomikas transformāci-
jas: „Tie ekonomikas pamatprincipi, kā 
kapitālistiskā ekonomika darbojās līdz 
šim, lielā mērā noveduši pie šī rezultāta. 
Līdz ar to mums jārunā nevis virspusē-
ji, bet par to, kā mēs mainām principus, 
pēc kā darbojas ekonomika. Tur es re-
dzu divu veidu nostāju. Viena ir tāda, ka 
tas mums radīs izmaksas, bet otra, ko 
atbalstu es, ir, ka šīs pārmaiņas mums 
dod iespējas izaugt un attīstīt ekonomi-
ku. Mums jākoncentrējas uz to, lai mēs, 
izmantojot pasaules ekonomikas trans-
formāciju uz „zaļo ekonomiku“, palie-
linātu Latvijas spējas. Protams, to var 
un darīs visa pasaule.“ (04.02.2020., 
E. Levita intervija portālam DELFI)

Valsts prezidents Egils Levits, 
tiekoties ar Latvijas Bioloģiskās lauk-
saimniecības asociāciju, uzsvēra, ka 
Latvijai, kas savā zīmolā nes zaļas 
valsts tēlu, ir jāiedibina rīcībpolitika, 
kas mudinātu Latvijas lauksaimniecī-
bu perspektīvā un pakāpeniski vairāk 
orientēties uz bioloģisku lauksaimnie-
cību. To paredz arī Eiropas Komisijas 
izvirzītais t. s. Zaļais kurss: „Latvijas 
zīmols ir zaļums, un mums vajag šo za-
ļumu arī īstenot mūsu politikā. Latvija 
jau iet šajā virzienā, šis pagrieziens 
notiek, bet šim kursam ir jābūt pilnīgi 
skaidram, lai mēs zināmā laika posmā 
tomēr „pagriežam kuģi“ zaļās lauk-
saimniecības virzienā.“ (09.06.2020.)

Jāpiebilst, ka E. Levits ir arī Lielās 
Talkas patrons, iesaistoties Latvijas vi-
des ilgtspējas aktivitātēs.

LV prezidenta kanceleja
3.07.2020.

... prezidentūras pirmais gads
Turpinājums no 13. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 8. jūlijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 7. jūlijā.
€1 = 1,62610 AUD
€1 = 0,90150 GBP

€1 = 1,72600 NZD
€1 = 1,12900 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
ALB: ALB sarīkojumi tiek uz laiku 
ATCELTI. Darīsim zināmu, kad atkal 
darbība atsāksies. ALB valde
ALB LAIMA: ALB Laima birojs JO-
PROJĀM STRĀDĀ; tālr. 8172 0820
Sestdien, 11. jūlijā, Vanadžu pusdie-
nas DV namā. Obligāta iepriekšējā 
pieteikšanās 0421 282 262.
Svētdien, 12. jūlijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Svētdien, 19. jūlijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Trešdien, 22. jūlijā, plkst. 11.00 at-
sāksim izbraukumus no ALB nama. 
Dosimies uz Hahndorf, Old Mill Ho-
tel. Sakarā ar pašreizējo likumdošanu 
šajā izbraukumā var piedalīties tikai 
12 cilvēki, tāpēc lūdzam pieteikties 
iepriekš līdz 16. jūlijam. Pieteikšanās 
obligāta!!
Svētdien, 26. jūlijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi; jāsagatavo dalībnieku sa-
raksts ar adresēm.
Svētdien, 19. jūlijā, plkst. 11.00 
7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums. Draudzes dāmu komitejas 
rīkotais kafijas galds paredzēts pēc 
dievkalpojuma, baznīcas zālē. Visi 
dievlūdzēji laipni aicināti piedalīties.

Brisbanē
Līdz jūlija beigām ATCELTI visi Bris-
banes Latviešu biedrības pasākumi, 
kora Baltika mēģinājumi, Draudzes 
dievkalpojumi un citas sanāksmes. 
Brisbanes Latviešu nams ir SLĒGTS.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Draudzes dievkalpojumi ATCELTI.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Daugavas Vanadžu pusdienas ir AT-
CELTAS Domājam, ka pusdienas at-
sāksies 2020. gada 7. sept., bet tas notiks 

tikai tad, ja būs atļauts saistībā ar valdī-
bas noteikumiem. Vanadžu sanāksmes 
ir atceltas līdz septembra pilnsapulcei.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Sākot ar 22. martu, visi dievkalpojumi 
tiek ATCELTI līdz turpmākajam.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. jūlijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 10. jūlijā, plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā. Ilona Brū-
vere stāstīs par viņas pieredzi dzīvojot 
Rīgā.
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 12. jūlijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 19. jūlijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 26. jūlijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas var tagad noskatīties uz 
YouTube gan latviešu, gan angļu 
valodā:
Turpināsim ierakstīt svētrunas 
YouTube – saites var atrast draudzes 
mājas lapa uz tīmekļa.

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi jūlijā notiks 
saskaņā ar sabiedriskajām regulām. 
Dievkalpojumus vadīs mācītājs Rai-
monds Sokolovskis. Lūgums sazināties 
ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu 
par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien, 10. jūlijā, plkst. 20.00 Me-
žaparka Zaļajā teātrī uz koncertu Arri-
vederci Roma aicina Tenoru trio. Rai-
monds Bramanis, Mihails Čuļpajevs 
un Juris Vizbulis – trīs jauni, spilgti, 
publikas un kritiķu atzinību guvuši 
Latvijas Nacionālās operas solisti ir 

apvienojuši savas balsis un harismu 
muzikālā apvienībā Tenoru trio.
Ceturtdien, 16. jūlijā pl. 21.00, Se-
nās mūzikas festivāla Rīgas koncerts 
Baroka un renesanses meistardarbi 
Rīgas Domā. Latvijas Radio koris di-
riģenta Kaspara Putniņa vadībā atska-
ņos Johana Sebastiāna Baha, Tomasa 
Luisa de Viktorija un Žoskēna de Prē 
kompozīcijas. Rīgas Doma ērģeļu sta-
bules būs ērģeļu virtuoza, Lielās mū-
zikas balvas 2019 laureāta – Aigara 
Reiņa pārziņā.
Trešdien, 22. jūlijā, plkst. 20.30 Jūr-
malas festivāla atklāšana Dzintaru 
koncertzālē – viens no gaidītākajiem 
klaviermūzikas koncertiem – Trīs Os-
okinu dinastijas koncerts.
Piektdien, 24. jūlijā, plkst. 20.30 Jūr-
malas festivāla ietvaros Dzintaru kon-
certzālē koncerts Dzimuši Latvijā (pār-
celts no 31. jūlija). Tiksimies ar izciliem 
Latvijā dzimušiem mūziķiem, kuri ie-
guvuši plašu starptautisku atzinību.
Sestdien, 28. jūlija rītā, plkst. 4.00 
Jūrmalas festivāla ietvaros Dzinta-
ru pludmalē ar ērģeļmūzikas skaņām 
saullēktu sagaidīs pasaulslavenā lat-
viešu ērģelniece, Hamburgas Elbas 
filharmonijas goda māksliniece Iveta 
Apkalna.
Svētdien, 29. jūlijā, plkst. 20.30 Jūr-
malas festivāla ietvaros Dzintaru kon-
certzālē – veltījums Marisam Janso-
nam (pārcelts no 28. jūlija). Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestra, vijol-
nieces Kristīnes Balanas un diriģenta 
Andra Pogas izpildījumā baudīsim Pē-
tera Čaikovska 6. simfoniju un Maksa 
Bruha vijolkoncertu.

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

1950. latviešu pārtikas tehnoloģe un 
LLU profesore Daina Kārkliņa.

13. jūlijs
Margrieta, Margarita
1260. Ziemeļu krusta kari: Durbes 
kaujā žemaišu karaspēks sakāva krust-
nešus un viņu sabiedrotos.
1860. žurnālists un uzņēmējs Antons 
Benjamiņš.
1940. Alfrēds Bīlmanis – Latvijas sūt-

nis Vašingtonā pirmais protestē pret 
notikumiem Latvijā.
1940. PSRS valdība pieprasa Baltijas 
valstu zeltu, kas deponēts britu bankās.

14. jūlijs
Oskars, Ritvars, Anvars
1940. viltus vēlēšanas par okupētās 
Latvijas Saeimu (obligāta balsošana 
un nav dažādu sarakstu no kā izvēlē-
ties), beidzas 15.07.
1985. Šengenā, Luksemburgā paraks-
tīta Šengenas vienošanās.

15. jūlijs
Egons, Egmonts, Egija, Henriks, Heinrihs
1240. Ziemeļu krusta kari: Ņevas kau-
jā Novgorodas karaspēks Aleksandra 
Ņevska vadībā uzvarēja Zviedrijas ka-
raspēku.
1410. Grīnvaldes kaujā Polijas un Lietu-
vas apvienotais karaspēks karaļa Jagaiļa 
vadībā sakāva Vācu ordeņa spēkus liel-
meistara Ulriha fon Junginena vadībā.
1920. Latvija un Vācija paraksta pa-
gaidu miera līgumu.
1940. ASV valdība iesaldē ASV bankās 
noguldītos Baltijas valstu līdzekļus. ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


