
10. jūlijā, Sēlijas ap-
meklējuma laikā, Valsts 
prezidents Egils Levits 
Ilūkstes Kultūras namā 

tikās ar iedzīvotājiem diskusijā par 
Sēlijas kā latviešu vēsturiskās zemes 
identitāti un perspektīvām. Saruna 
Sēlijā aizsāks diskusiju ciklu Latvijas 
kultūrvēsturiskajās zemēs pirms rude-
nī gaidāmās Valsts prezidenta likuma 
iniciatīvas iesniegšanas Saeimā.

„Mēs piedzīvojam vēsturisku situā-
ciju, ka sēliskā identitāte savā veidā at-
dzimst, par to runā valstiskā līmenī. Tas ir 
jauns pavērsiens arī latviskuma apzināša-
nā, jo latviskums padomju laikā tika tverts 
ļoti plakani, vienveidīgi, būtībā, lai tas 
būtu virspusējs latviskums un nelaistu sak-
nes dziļumā. 30 gadus pēc valsts neatkarī-
bas atjaunošanas esam jaunā fāzē, kur kā 
pašapzinīga nācija varam brīvi kopt savu 
identitāti. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo esam 

Eiropas un globālās pasaules sastāvdaļa, 
un katra valsts un nācija ieņem savu vietu 
tajā ar savu unikalitāti un identitāti. Ja cil-
vēks jūtas piederīgs savai valstij, viņš par 
to rūpējas. Tas ir svarīgi demokrātiskai 
valstij, ka iedzīvotāji jūtas atbildīgi par 
valsts attīstību un uzlabošanu,“ atklājot 
diskusiju, teica Valsts prezidents.

Diskusijas ievadā tās dalībnieki – 
Valsts prezidents Egils Levits, Ilūkstes no-
vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, 
Stendera biedrības valdes loceklis Pēteris 
Stradiņš  un biedre Laura  Dimitrijeva, 
vēsturnieks, Nacionālās enciklopēdijas 
redakcijas vadītājs Valters Ščerbinskis, 
rakstniece un dzejniece Inese Zandere – 
iezīmēja, viņuprāt, Sēlijas unikalitāti, kas 
to atšķir no citiem Latvijas novadiem. Pie-
mēram, Valsts prezidents minēja, ka „sēļi 
ir viena no piecām latviešu sentautām, kas 

Nolūkā atzīmēt 15 
gadus kopš Likteņdārza 
tapšanas pirmsākumiem 
šodien dārzā viesojās Lat-
vijas  Valsts  prezidents 

Egils  Levits un bijusī  Latvijas  Valsts 
prezidente  Vaira  Vīķe-Freiberga,  kuri 
iestādīja veltījuma ozolus. To stādus sarū-
pēja AS Latvijas Valsts meži, kas ir Likteņ-
dārza ilggadīgs sadarbības partneris. Stādi 

audzēti LVM Kalsnavas kokaudzētavā un 
labos apstākļos augs vairākus simtus gadu.

Egils  Levits,  Latvijas  Valsts  pre-
zidents: „Likteņdārzā var apzināties un 
redzēt vizuāli to, ko mēs dēvējam par lat-
viešu likteņkopību. Cilvēki vienā noteik-
tā laikmetā ir piedzīvojuši to pašu likteni, 
tos pašus apstākļus, kas bijuši traģiski. 
Tas ir ļoti nozīmīgs nācijas saliedēša-
nas elements, ka mēs visi to atceramies. 

Staigājot pa „Likteņdārzu“, mēs varam 
pārdomāt mūsu tautas kopīgo likteni un 
veidot savu vīziju nācijai nākotnē.“

Vaira Vīķe-Freiberga, bijusī Latvi-
jas Valsts prezidente: „„Likteņdārzā“ ir 
ļoti pacilājoša sajūta, te ir skaista vide, 
lai arī šeit atceramies mūsu tautas sūro 
likteni. Te esam vedināti domāt, ka dzī-

„Likteņdārzs“ saliedē tautu
Un simbolizē stipru un zaļoksnu Latviju
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Valsts prezidents Sēlijā
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Pieņemt lēmumu 
atgriezties dzimtenē 
reizēm ir ļoti grūti, it 
sevišķi, ja ārzemēs esat 

ar ģimeni. Var biedēt neziņa un neiz-
pratne par daudziem jautājumiem, uz 
kuriem jārod atbildes un kuri ir saistīti 
ar dzīvesvietu, darbu, skolu, bērnudār-
zu, pabalstiem u.c. Rast atbildes uz šiem 
jautājumiem palīdzēs Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodar-
binātības dienesta tīkla (EURES ) kon-
sultanti, viņi sniegs Jums profesionālu 
informatīvo atbalstu. „Mēs apzināmies, 
ka katra cilvēka situācija ir individuāla, 
un konsultāciju laikā cenšamies ieteikt 
vispiemērotākos risinājumus,“ uzsver 
EURES projekta vadītāja Līga Baufale.

Sociālā nodrošināšana, arī ģimenes 
pabalsti un tiesības uz tiem, tiek noteik-
tas pēc Jūsu ekonomiskā statusa un dzī-
vesvietas, nevis pēc pilsonības. Proti, 
parasti atbildība par pabalstu izmaksu 
ir valstij, kurā esat nodarbināts un soci-
āli apdrošināts. Atcerieties, ka grūtnie-
cības un dzemdību atvaļinājums, kā arī 
periods, kad saņemat bezdarbnieka pa-
balstu, ir pielīdzināmi nodarbinātībai.

Persona sociāli apdrošināta vien-
laicīgi var būt tikai vienā valstī. Tas 
nozīmē, ka līdz brīdim, kamēr Latvijā 
nebūsiet atsācis darba gaitas un Lat-
vijas budžetā netiks veiktas sociālās 
iemaksas, Jūs esat sociāli apdrošināts 
savā šī brīža mītnes valstī.

Pirms prombraukšanas noteikti sazi-
nieties ar atbildīgajām iestādēm sociālās 
drošības jautājumos abās valstīs (Latvijā 
tā ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūra (VSAA)), lai izpildītu administratī-
vās prasības par informēšanu saistībā ar 
savu un/vai savu ģimenes locekļu dzīves-
vietas maiņu un izvairītos no pārpratu-
miem, piemēram, kad veidojas pabalstu 
pārmaksa, kuru pēc tam nāksies atgriezt.

Ar ģimenes pabalstiem var būt tā, 
ka tos izmaksās abas valstis, t.i. viena 

valsts maksās to pilnā apmērā, bet otra 
veiks starpības piemaksu. Gadījumi ir 
dažādi, tāpēc ir vērts saņemt individu-
ālu konsultāciju. Plašāku informāciju 
ar vairākiem piemēriem par pabal-
stiem pēc atgriešanās Latvijā, tostarp 
ģimenes pabalstiem, lasiet VSAA mā-
jaslapā: https://saite.lv/3zT9N

Ja ģimenē ir pirmsskolas vai skolas 
vecuma bērni, ir svarīgi pārrunāt un 
izskaidrot, kas ar viņiem notiks, atgrie-
žoties, un kādas pārmaiņas varētu skart 
Jūsu ģimenes dzīvi. Sniedziet emocio-
nālu un morālu atbalstu saviem bērniem. 
Atsvaidziniet savas un bērnu latviešu 
valodas zināšanas vai sāciet mācīties va-
lodu patstāvīgi – maciunmacies.valoda.
lv. Jums var noderēt arī informācija, kas 
pieejama Facebook domu biedru grupā 
Reemigrantu bērni Latvijas skolās.

Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē 
un noskaidrotu Jums svarīgus jautājumus 
par skolu vai bērnudārzu, sazinieties 
ar konkrētās pilsētas vai novada 
izglītības speciālistu, kontaktinformācija 
ir pieejama Izglītības ministrijas 
mājaslapā https://izm.gov.lv/lv/ja-
gimene-gatavojas-atgriezties-latvija.

Remigrantu bērniem ir tiesības 
saņemt arī īpašu atbalstu integrācijai 
mācībās: 1 mācību gadu atbalsta 
programma ir pieejama bērniem, kuriem 
iepriekš jau ir bijusi skolas pieredze 
Latvijā, savukārt tiem bērniem, kuri 
Latvijas skolās nav mācījušies, atbalsts 
var ilgt līdz 3 mācību gadiem.

Pārliecinieties, ka Jums ir skaidrs, 
kas notiks ar Jums un ģimenes locek-
ļiem, atgriežoties Latvijā. Meklējiet 
informāciju patstāvīgi vai sazinies ar 
EURES konsultantiem Latvijā:
Mājaslapa: www.nva.gov.lv/eures
E-pasts: eures@nva.gov.lv
Facebook: www.facebook.com/

eureslatvia/
Linkedin: www.linkedin.com/

company/eures-latvia
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EURES palīdz ģimenēm atgriezties Latvijā
Projekts nr. 7.1.2.1./15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā“

Ik piektdienu, izņemot svētku die-
nas, no plkst. 13.00 līdz 15.00 EURES 
čats https://ec.europa.eu/eures/public/
lv/chat-with-eures-advisers. Tā ir lie-
liska iespēja tiešsaistē uzdot un saņemt 
atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Nodarbinātības valsts aģentūra
6.07.2020.

Valsts prezidents Egils Levits ar dzīves-
biedri Andru  Leviti trešdien, 8. jūlijā, ap-
meklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), 
simboliski atzīmējot vienu gadu kopš prezi-

denta stāšanās amatā. Valsts prezidents ar LNB pārstāvjiem 
pārrunāja humanitāro zinātņu un digitālās jomas nozīmi 
Latvijas kā modernas valsts stiprināšanā.

Sarunā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru And-
ri Vilku tika apspriesta tuvāko gadu sadarbība. Šajā kontek-
stā LNB direktors informēja par LNB plāniem 2025. gadā 
atzīmēt pirmās latviešu valodā drukātās grāmatas 500-gadi 
un LNB arhitekta Gunāra Birkerta simtgadi, kā arī aicināja 
Valsts prezidentu kļūt par šo notikumu patronu. Abas puses 
bija vienisprātis, ka būtu vērtīgi līdz 2025. gadam veidot kon-

Valsts prezidents apmeklē LNB
Aicināts kļūt par pirmās latviski izdotās grāmatas 500-gades notikumu patronu

No kreisās: LNB direktors Andris Vilks, Valsts prezidents 
Egils Levits, Andra Levite.
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8. jūlijā Lietuvā, 
Rokišķu rajonā, Ilzen-
bergā notika Latvijas un 
Lietuvas ārlietu minis-
triju neformālais semi-
nārs, kura laikā Latvijas 

ārlietu ministram Edgara Rinkēviča 
bija divpusēja saruna ar Lietuvas ār-
lietu ministru Linu Linkeviču (Linas 
Linkevičius), kā arī abu ministriju va-
dība diskutēja par aktuālajiem drošī-
bas, Eiropas Savienības un reģionālās 
sadarbības jautājumiem.

Ārlietu ministri sarunā atzīmēja 
Latvijas un Lietuvas sekmīgo sadarbī-
bu Covid-19 radītās krīzes laikā. Abi 
ministri bija vienprātīgi, ka krīzes seku 
pārvarēšanai ir svarīgi saglābāt ciešus 

kontaktus, turpinot sadarboties gan 
divpusēji, gan arī Baltijas valstu starpā.

Seminārā abu valstu ārlietu ministri-
ju pārstāvji diskutēja par NATO un Ei-
ropas Drošības un aizsardzības politiku, 
Austrumu kaimiņiem un Ķīnu, kā arī re-
ģionālo ekonomisko sadarbību pēc Co-
vid-19 krīzes. Diskusijās tika atzīmēts 
ka ekonomikas atjaunošanā būs svarīga 
sadarbība ES vienotā tirgus, digitālos un 
klimata jautājumos. Lietuva arī iepazīs-
tināja ar savām prioritātēm Baltijas Jūras 
valstu padomes prezidentūrā.

Latvijas un Lietuvas ārlietu mi-
nistriju neformālais seminārs šogad 
notiek jau ceturto reizi. Seminārs tiek 
organizēts pēc rotācijas principa.

LR Ārlietu ministrija

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pirms 581 gada, 

1439. gada 16. jūlijā An-
glijas karalis Indriķis 6. 
(Henry VI) ar likumu 
aizliedza skūpstīšanos, 
tādējādi valstiskā līmenī 

cenšoties ierobežot mēra epidēmiju, 
kas jau pāris gadus plosījās pa visu Ei-
ropu. Tai laikā bija parasti, satiekoties 
skūpstīties, un viņa bruņinieki tradi-
cionāli izrādīja cieņu, skūpstot karali.

Iespējams, ka kāda puse no visiem 
Eiropas iedzīvotājiem mira no tā sauk-
tās „Melnās nāves“.

Uz šāda fona Covid-19 ir ļoti sek-
mīgi ticis ierobežots. Jāsaka gan, ka 
Melnā nāve bija daudz spēcīgāka – 
kad parādījās simptomi, tad slimnieks 
jau 3 līdz 5 dienu laikā bija miris.

Tagad notiek asas debates un pat 
vardarbīgi protesti ASV un Serbijā par 
kustības ierobežojumu atcelšanu. Tiek 
pretstatīti divi mērķi – slimības iero-
bežošana un ekonomikas glābšana.

Kā jau ar daudzām lietām, nav 
nemaz tik vienkārši. Ja Spāņu gripa 
notika uz Pirmā Pasaules kara beigu 
fona, tad tās ekonomiskās sekas va-
rēja arī norakstīt uz Pasaules kara rē-
ķina. Melnā nāve izraisīja vai vismaz 
pastiprināja reliģisko ekstrēmismu un 
ksenofobiju, kā arī veicināja Eiropas 
ekonomisko lejupslīdi. Bet pēkšņais 
darba spēka trūkums arī noveda pie 
sociālām izmaiņām.

Neierobežota Covid-19 izplatīšana 
būtu smags trieciens ekonomikai – ie-
dzīvotāju veselība un ekonomika nav 
šķirti jēdzieni. Jāvērtē viss kopumā. 
Vai mūsu valdība spēj to gudri izdarīt?

Melburnā pēdējās nedēļās ir 
straujš Covid-19 uzliesmojums. Šis ot-
rais vilnis pārspēj pat pirmo vilni. Bet 
ar visu to, Austrālijā no Covid-19 mi-
rušo skaits ir tikai 4 no miljons iedzī-
votājiem. Latvijā, kur nekad nebija tik 
stingri ierobežojumi kā Austrālijā, mi-
rušo skaits ir 16 no miljons iedzīvotā-
jiem. Bet ASV, kur ir salīdzinoši viegli 
ierobežojumi, mirušo skaits ir 415 no 
miljons iedzīvotājiem. Ir jau miruši 
138 000 cilvēki. Tas ir gandrīz precī-
zi tik pat daudz, kā Jelgavas, Vents-
pils un Jūrmalas iedzīvotāji kopā. Un 
skaits pieaug par gandrīz 1000 katru 
dienu.

Ir grūti apjēgt, ka vēl arvien ir 
cilvēki, kuri „netic“ Covid-19. It kā 
vīruss un mirušie būt pieņemt vai ne-
pieņemt uz ticības pamata. Tā ir mūsu 
laika nelaime – cilvēku kritiskā domā-
šana un veselais saprāts nav vairs paš-
saprotama lieta.

Neaizliegsim skūpstīšanos, bet 
sekosim citiem priekšrakstiem kā ie-
robežot šodienas dižsērgu. Un, lūdzu, 
nepakļausimies dažādām sazvērestī-
bas teorijām!

GN

Inese Vaidere ievēlēta
Par Eiropas Enerģētikas foruma finanšu direktori

Šonedēļ Eiropas Parlamenta (EP) 
deputāte Inese Vaidere  (ETP grupa) 
ievēlēta par Eiropas Enerģētikas foru-
ma finanšu direktori. „Esmu pagodinā-
ta ieņemt šo atbildīgo amatu, kas ļaus 
pārvaldīt organizācijas budžetu un vei-
dot Eiropas enerģētikas politikas prio-
ritātes. Darbojoties forumā, jau kopš 
2004. gada esmu iestājusies par Lat-
vijas enerģētikas neatkarību no Krie-
vijas, un šajā jomā panākts nozīmīgs 
progress. Tagad uzmanības centrā no-
nākusi Eiropas zaļā kursa ieviešana – 
jānodrošina videi draudzīga enerģija, 
kas vienlaikus būtu arī cenu ziņā pie-
ejama ikvienam,“ uzsver deputāte.

Eiropas Enerģētikas forums ir orga-
nizācija, kas veicina viedokļu apmaiņu 
starp Eiropas lēmumu pieņēmējiem un 
enerģētikas nozares pārstāvjiem. Tas pa-
līdz EP deputātiem veidot labāku ener-
ģētikas un klimata politiku, kas ir prak-
tiski īstenojama. „Enerģētikas forumā 
tiek apspriesti dažādi Latvijai būtiski 
jautājumi, ieskaitot starpvalstu infra-
struktūras izbūvi, energoefektivitātes 
uzlabošanu un atjaunojamo energore-

sursu attīstīšanu, izmantojot Eiropas fi-
nansējumu,“ skaidro deputāte, kura strā-
dā EP Vides un Ekonomikas komitejās.

I. Vaidere Eiropas Enerģēti-
kas forumā aktīvi darbojas jau kopš 
2004. gada. Ieņemot finanšu direk-
tores amatu, kas ir otrs atbildīgākais 
organizācijā, viņa kopā ar foruma pre-
zidentu Ježiju Buzeku – bijušo Polijas 
premjerministru un EP prezidentu – 
lems gan par foruma līdzekļu izman-
tošanu, gan saturiskajām prioritātēm.

Šogad tiek atzīmēti 25 gadi kopš 
Eiropas Enerģētikas foruma dibināša-
nas. Starp tā biedriem atrodami daudzi 
Eiropas Savienības vadošie politiķi no 
dažādām politiskajām frakcijām, kā 
arī teju 100 enerģētikas nozares asoci-
ācijas un uzņēmumi, piemēram, Shell, 
Neste un Eurelectric. Ik gadu forums 
organizē vairākus desmitus pasākumu 
saistībā ar enerģētiku, klimata politiku 
un transporta nozari.

Ģirts Salmgriezis,
ETP grupas Latvijas preses un 

komunikācijas padomnieks
2020. gada 7. jūlijā

Covid-19 krīzes pārvarēšana
Latvijas un Lietuvas ārlietu ministrijas pārrunā kopīgu stratēģiju

Priekšā uz kāpnēm, no kreisās: Lietuvas vēstnieks Latvijā Artūrs Žurausks, Lie-
tuvas ārlietu ministrs Linas Linkēvičs, Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
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Svētdien, 2020. gada 5. jūlijā,  notika 
pirmais dievkalpojums Svētā Jāņa baznīcā, 
kopš š.g. 15. marta, kad bijām spiesti slēgt 
baznīcu sakarā ar Covid-19.

Baznīca un draudzes nams tika saga-
tavoti, lai atbilstu Valsts noteikumiem. Uz 
dievkalpojumu ieradās 34 dievlūdzēji. Diev-
kalpojums bija bez draudzes dziedāšanas, un 

visa liturģija bija sacīta. Dievkalpojumu ievadot, mācītājs 
sveica draudzi un norādīja uz kārtības maiņām.

Draudzes dziesmu vietā atskaņojām dažādas dziesmas. 
Pirmā bija draudzes ansambļa Tuvāk, jēl tuvāk; otra dzies-
ma bija Latvijas Radio kora Corpus Christi ar solisti Inese 
Gallanti un trešā dziesma, noslēdzot dievkalpojumu, bija 
SLVK dziedājums Dievs, Tu esi zvaigzne mana.

Dievkalpojums bija ar dievgaldu. Mācītājs aicināja pie 
altāra ne vairāk kā sešus cilvēkus reizē, ievērojot 1,5 m at-
tālumu. Tika lietotas atsevišķās glāzītes vīnam.

Pēc dievkalpojuma pulcējamies zālē, kur Linda pasnie-
dza ķirbju zupu, mācītāja cepto rupjmaizi, kafiju un augļu 
kūku.

Bija jauki atkal tikties draudzei savā dievnamā, un lie-

kas, ka visi bija priecīgi.
Mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)

Laikrakstam „Latvietis“

Dievkalpojumi atsākas Sidnejā
Ievēro Covid-19 ierobežōjumus

Māc. Kolvins Makfersons.
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Zālē pēc dievkalpojuma.
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Laiks, – kur to likt?
Jancis nesūdzas

Jā, kas nu ir, tas ir, 
bet laika trūkums man 
patreiz nav. Sēžu visu 
dienu un guļu visu nak-
ti – bez darba, bez kaut 
kādas nodarbošanās un 
gudroju, ko sadarīt ar to 

laiku, kurā nav nekas ko darīt. Izklau-
sās baigi un sarežģīti, vai ne?

Ir ar̀  baigi un sarežģīti. Valdība, 
protams, pie visa vainīga, bet tas nepa-
dara tavas dienas rožainakas. Kāds ļoti 
asprātīgs (tā viņš iedomājās) līdziedzī-
votājs saka, ka viņš mani apskaužot, 
jo man vienmēr esot ko darīt – varot 
rakstīt un rakstīt...

Dodu viņam zīmuli un saku: pucē 
vaļā, ja tu domā, ka tas palīdz nosist 
laiku. Seko garāka izrunāšanās un 
aprunāšanās un beidzot piekūstam 
strīdēties un noslēdzam mieru. Un aiz-
ejam katrs uz savu pusi meklēt kaut ko 
ko darīt.

Vēlreiz – jā, laika man netrūkst. 
Un ja tie BURBUĻI ilgi vēl plivināsies 

apkārt, tad būs jāsāk bolīt acis un spert 
kājas spēcīgi pret grīdu, lai spundē 
kaut kur iekšā, jo drīz vien paliksim 
vai nu bļem-bļem vai traki. Vienādi 
vai otrādi – pats nekā vairs nesajēgsi. 
Varbūt tā būtu labāk.

Tas pats līdziedzīvotajs smej un 
saka – es pārspīlējot... Mums vienkār-
ši esot jāpadodās liktenim – kā būs 
tā būs. Nebiju gaidījis no tā stulbeņa 
tik prātīgu valodu, bet tas nu vienreiz 
ir kā naglai pa galvu. Ja mēs gudrie 
un pārgudrie cilvēciņi nevaram nekā 
vairs izdarīt un dibenā laisties vēl ne-
gribās, tad sēdi rātni un pieņem, ko tev 
tas likten’s dod. Protams, lai uzlabotu 
dūšu, šad tad var iesaukties: Nāks lat-
viešiem labāki laiki –(štrunts par tiem 
citiem). Var pat nodziedāt kādu panti-
ņu no Šalc zaļais mežs...

Lai kāds neiedomātos, ka es ti-
kai pūšu pīlītes, man jāpaskaidro, ka 
ne jau vienmēr te ir laika tukšums. 
Darbdienās var spēlēt spēles un darīt 
šo un to, darbinieku vadībā, un tad 

par laika trūkumu vai pārpilnību nav 
ko runāt. Bet sestdienās un svētdie-
nās darbinieki apkopj savas mājas 
un ģimenes un te, Aprūpes namā, ir 
TUKŠS. Protams, var jau lasīt grā-
matas, bet ja acu skats jau aptum-
šojies, lasīšana negrib veikties. Var 
jau klausīties mūziku, kas ir ieslēgta 
un kaut kur spēlē. Bet ja ausis ir jau 
uzdevušas kalpot, vai arī ir mazliet 
aizsērējušas, tad mūzika vairs tur 
netiek iekšā. Un tukša runāšana arī 
nē. Un tad cits nekas neatliek, kā sa-
likt rociņas, griezt īkšķus vienu ap 
otru un smaidīt.

Jā, tā mums te iet ar to laiku. Tāda 
pārpilnība, ka varētu pat pārdot, ja kā-
dam tā knapāk.

Tikai nepārprotiet, – mēs nesūdza-
mies. Esam priecīgi, ka esam dzīvi un 
sakām paldies Dievam, ka tiekam ap-
rūpēti un apgādāti. Ja tikai varētu iz-
gudrot, ko darīt ar to lieko laiku.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Šāviens kājā
Koptā mūzika pandēmijā un postpandēmijā

„Vai tu jau pieteicies kursos, lai 
beidzot apgūtu kādu sabiedrībai pa 
īstam vajadzīgu profesiju?“ (Egils 
Upatnieks, obojists, LNSO oboju gru-
pas koncertmeistars).

Ir saulaina pandēmijas diena, vēl 
neziņa par pilnīgi visu, bet pastkastīte 
iepriecina ar sūtījumu – zviedru ierak-
stu nams BIS Records atsūtījis jaunā-
ko Pētera Vaska disku. Uz vienas no 
pastmarkām dzīvojas Pepija Garzeķe 
un pērtiķītis Nilsona kungs. Šī jaukā 
nejaušība, kas, iespējams, nekad vairs 
neatkārtosies, uzmundrina – Pēteris 
Vasks un Pepija Garzeķe uz mirkli ir 
satikušies.

Pirms dažām dienām Latvijas Ra-
dio studijā novadīju sezonas noslēdzo-
šo tiešraides koncertu. Pandēmijas vir-
puļa viducī, kur koncertdzīve faktiski 
nepastāvēja, radio Klasika sāka tran-
slēt pianistu koncertus, protams, bez 
klausītājiem. Pēdējā koncerta pēcsa-
jūtu iespējams sasummēt vienā domā: 
nu jau būs gana. Man virsū uzvēlās 
tukšuma sajūta, kaut nebiju nospēlējis 
nevienu noti, tikai pieteicu un atteicu 
skaņdarbus. Tas patiešām nebija kon-
certs, kā to pa dienu jau bija pavēstī-
jis klarnetists Egīls Šēfers. Nebija ne 
miņas no rituāla – tā ir viena būtiska 
atbilde uz jautājumu, kas tad ir kon-
certs. Tas ir jautājums, kuru biju sācis 
pārcilāt, gaidot koncerta sākumu. Jau 
piesaukto tukšuma sajūtu noteikti pa-
stiprināja nogurums. Nogurums no tā, 
ka viss ir apstājies un abpusēja enerģi-
jas apmaiņa ir atdūrusies pret kameru 
objektīviem.

Vērojot tiešsaistes koncertus, ātri 
tapa skaidrs, ka ierastajā vienādmalu 
trijstūrī komponists-mūziķis-klau-
sītājs par nozīmīgāko punktu kļuvis 
viduspunkts, kurā atrodas skaņu reži-
sors. Ja koncerta skaņa nav izcila, tad 
pievērst visu uzmanību mūzikai no 
dzīvokļa dīvāna un likt sev noticēt, ka 
tas tiešām ir to vērts, kļūst jo grūtāk.

Mēģinu noskaidrot, kā klājas mū-
zikas profesionāļiem citās jomās. BIS 
Records direktors Roberts fon Bārs 
vēstulē izgāž dusmas uz Zviedrijas 
premjerministru, kurš zviedru pensio-
nārus pakļāvis nežēlīgam sociālam ek-
sperimentam. Kompānijas un savu lik-
teni Bārs apraksta ar veselīga sarkasma 
devu – lai arī jaunu ierakstu veikšana 
pašlaik nav iespējama, un mēnesī iz-
doto albumu skaits samazinājies no se-
šiem uz četriem/pieciem, līdz 2022. ga-
dam vēl ir ko izdot. Protams, ja kāds 
vēl kaut ko nopirks. „Mūs tas lielās 
līnijās neietekmē, ja vien, protams, es 
nesaķeršu vīrusu un nenomiršu,“ Bārs 
kopsavelk situāciju pandēmijas krīzē.

Kā pirmie dīgsti vēl neiesilušā 
pavasara zemē nu sāk parādīties daži 
koncerti ar nelielu klausītāju skaitu. 
Kad sākās izolācija, radio Klasika 

tiešā ētera intervijās sazvanījāmies ar 
mūziķiem un parunājām par dzīvi. Ie-
sākumā šķita, ka daļa mūziķu par ne-
skaidro nākotni ir noskaņoti visnotaļ 
cerīgi. Kādu mēnesi vēlāk sāka likties, 
ka optimistisks cerīgums bijis pārag-
rs. Arī šie koncerti pirmajā mirklī liek 
domāt, ka viss atkal atgriežas vecajās 
sliedēs, bet man tie atgādina trauslos 
dīgstus, kurus, nedod Dievs, pārliesi 
vai izkaltēsi. Skaidri kaut ko pateikt 
vēl nav iespējams, bet intuitīvi šķiet, 
taisnība tiem, kas saka – viss grūtākais 
vēl tikai priekšā, un Egila Upatnieka 
ironiskais izteikums diemžēl nepaliks 
bez svara. Bet tad noklausos raidījumu 
Etnovēstis ar komponista Uģa Prauli-
ņa apliecinošo, enerģisko vēstījumu, 
kas uz brīdi liek sajusties labāk par 
mūziķu nākotni. Sazvanos ar Margo 
Zālīti, un viņa jau sarunas sākumā 
pasaka – ja viss būs tikai slikti un vēl 
sliktāk, tad vispār nekam nav jēgas.

Skaidrs, ka šis laiks jo sparīgāk uz 
sarežģītiem jautājumiem liek meklēt 
atbildes koncertu organizatoriem un 
institūciju vadītājiem – kā turpmāk 
veidot koncertdzīvi, kā komunicēt ar 
sabiedrību, un kuri lēmumi būs vistāl-
redzīgākie. Varbūt orķestru mūziķi vēl 
labu laiku sēdēs atstatus, un drīz tiks 
organizēti iepirkumi nošu digitālajām 
planšetēm. Tas gan neatrisinās skaņas 
balansa un citus jautājumus. Iespē-
jams, visbūtiskāko no tiem nesen no-
formulēja diriģents Normunds Šnē, – 
ka visupirms „mūzika ir kopā būšana, 
nevis izolēšanās.“ Par būtisku aspektu 
runā režisore Margo Zālīte – par uzde-
vumu mākslu darīt pieejamāku plašā-
kām sabiedrības grupām. Tā ir saruna, 
vai vispārīgāk sakot, komunikācija ar 
savu jau esošo un, ļoti vēlams, vēl to-
pošo klausītāju, kas šajā laikā būs vēl 
izšķirošāka. Margo vīzija par mākslu, 
šajā šaurākajā kontekstā – koptās mū-
zikas kultūru, kas ir dažādu sabied-
rības grupu iesaistoša, komunicējoša 
un kopības sajūtu veicinoša, man šķiet 
jēgpilns sākuma punkts, no kura veidot 
scenārijus un rīcības plānus nākotnei.

Miglaini atminu, kādā Facebook 
komentāru virknē mūzikas kritiķe Ine-
se Lūsiņa bija ierakstījusi – apliecināt 
savu sajūsmu ar svilpieniem klasiskās 
mūzikas koncertā gluži neklātos. Ja es 
strādātu kādā koptās mūzikas adminis-
trācijā, uzstātu uz pilnīgi pretējo – nā-
ciet uz koncertiem klausīties mūziku, 
vienalga kā ģērbti, plaudējiet, rībiniet 
kājas un svilpiet, bet mēs jūs gaidām!

Mans ideālais klausītājs ir tāds 
klausītājs, kuru varētu regulāri sastapt 
gan Aleponijā, kur svilpieni starp ap-
lausiem ir tikai laba zīme par publikas 
atzinīgumu, gan Lielajā ģildē. Jo citā-
dāk, pat apmeklējot koncertu, var pie-
mesties vientulības sajūta. Koncertu 
etiķete ir atsevišķa tēma, bet izturēties 

vīpsnājoši pret klausītāju, manuprāt, ir 
šāviens sev kājā. Lielisks komunikāci-
jas piemērs ir nupat izveidotais LNSO 
podkāsts. Iespējams, tas pamazām 
bruģē ceļu manis augstāk aprakstītajai 
utopijai. Arī ģērbšanās ir atsevišķas 
sarunas tēma. Gada sākumā biju vienā 
vēstniecības organizētā koncertā, ne-
biju informēts par dreskodu un, saģēr-
bies sharp/casual formātā, kas pašam 
likās gana pieklājīgs esam, no darbi-
nieces saņēmu vēsti, ka vai nu ierodos 
atbilstoši kodam, vai arī mana klātbūt-
ne koncertā nav vēlama. Tas, protams, 
bija pārpratums ar ātru atrisinājumu, 
bet pirmo reizi es sajutos izraidīts un 
nevēlams – no visām iespējamajām 
vietām – klasiskās mūzikas koncertā. 
Mācība – dreskods nozīmē visu. No-
slēdzot šo tēmu – tradīcijas neizzudīs, 
vienmēr būs klausītāji, kuri uzskatīs 
par pienākumu, ejot uz operu, sapucē-
ties, bet operas parterim – tādam, kas 
vēlas pastāvēt pēc iespējas ilgāk, būtu 
jākļūst par vietu, kur cieņpilni sadzīvo 
un mākslu bauda gan rūdīti briljantu 
nēsātāji, gan hipsteri un saplēstu džin-
su piekritēji.

LNSO podkāsta pirmajā epizodē 
orķestra galvenais diriģents Andris 
Poga izsaka domu, ka, iespējams, 
profesionāli augstā līmenī nofilmēti 
un apskaņoti koncerti varētu kļūt par 
jaunu produktu, ko piedāvāt saviem 
klausītājiem. Viņš gan piebilst – tikai 
jāatrod šeihs, kas būtu ar mieru šādus 
koncertus finansēt.

Atgriežoties pie tālredzības, 
skaidrs, ka izšķiroši būs lēmumi par 
kultūras finansēšanu, sevišķi šajos, 
daudziem mūziķiem joprojām neap-
skaužamajos apstākļos. Bet par to jau 
24. aprīlī signalizēja kultūras darbi-
nieku atklātā vēstule par krīzi kultūras 
nozarē, kad citās valstīs atbalsts kul-
tūrai jau bija apstiprināts. Ciktāl runa 
ir par mūziku, pārstāvu nepopulāro 
viedokli, ka finansējumu primāri būtu 
jāiegulda profesionālajos mūziķos, 
viņu kolektīvos, nevis dziesmu svētku 
modernizēšanā.

Uzrakstu komponistam, Baltijas 
mūzikas izcilam zinātājam Benam 
Lunam. Viņš saka – visvarīgākais 
šajā laikā ir apzināties mākslu trauslu-
mu, un cik izšķirošs ir tām sniegtais 
atbalsts.

Apvaicājos, kā iet beļģu vokālajai 
grupai Graindelavoix. Grupas mene-
džeris Villems van Vorens atzīst, ka 
koncerti tuvākajos mēnešos ir atcelti, 
bet pagaidām klājoties labi, grupa jau 
strādājot pie jaunām idejām, un sa-
rakste noslēdzas ar cerību drīz atgriez-
ties uz skatuves dēļiem.

Dāvis Eņģelis
19.06.2020.

Pirmpublicējums Arterritory.com 
<info@arterritory.com>
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2020. gada  6. jū-
lijā Ārlietu ministrijā 
tika prezentēti Latvijas 
Universitātes Diasporas 
un migrācijas pētījumu 
centra (LU DMPC) jau-

nākie pētījumi diasporas jomā, pie-
daloties to autoriem asoc. prof. Intai 
Mieriņai un prof. Mihailam  Haza-
nam. Pasākumu atklāja Ārlietu minis-
trijas parlamentārā sekretāre Zanda 
Kalniņa-Lukaševica.

Parlamentārā sekretāre sacīja: 
„Viens no pētījumiem tapis, lai pre-
cīzāk apzinātu diasporas un remigrā-
cijas apmērus, kas kalpo par pamatu 
rīcībpolitikas instrumentu izstrādei. 
Pētījumi apliecina, ka cilvēkresursu 
ziņā esam plaši pārstāvēti visā pasau-
lē. Katrs diasporas pārstāvis ir vērtība 
un, efektīvāk satīklojot diasporu, tas ir 
potenciāls stiprināt piesaistes sajūtu 
Latvijai, tādējādi palielinot remigrā-
cijas iespēju.“

Tāpat Z. Kalniņa-Lukaševica uz-
svēra, ka „jaunākie pētījumi diaspo-
ras jomā tiks izmantoti Diasporas rīcī-
bas plāna 2021-2023. gadam izstrādei. 
Vienojoties par Diasporas rīcības 
plānu 2021.-2023. gadam, ir jāpieņem 
lēmumi par prioritātēm atkarībā no 
katras kopienas vajadzībām – vai tas 
būtu atbalsts diasporas organizācijām 
vai latviešu valodas apguves un kultū-
ras izzināšanas veicināšana jauniešu 
un bērnu vidū. Arvien lielāku aktuali-
tāti iegūst pasākumi ekonomiskās sa-

darbības stimulēšanai, diasporas un 
Latvijas uzņēmēju kontaktu veidoša-
na, kā arī zinātnieku satīklošana, vei-
cinot pieredzes apmaiņu ar citu valstu 
pētniecības iestādēs strādājošiem Lat-
vijas izcelsmes zinātniekiem.“

LU  DMPC  direktores 
asoc. prof. Intas Mieriņas vadībā pē-
tījumā Diasporas satīklošana: iesais-
tīšanās prakse un sadarbības iespējas 
izzināts, cik aktīvi ārvalstīs dzīvojošie 
savstarpēji tīklojas un iesaistās diaspo-
ras dzīvē – diasporas organizācijās, 
pašdarbības kolektīvos, brīvprātīgās 
asociācijās, kā arī diasporai domātos 
pasākumos, piemēram, koncertos, 
svinībās. Pētījuma mērķis ir sniegt 
pamatotu informāciju un rekomendā-
cijas ārpus Latvijas dzīvojošās Latvi-
jas diasporas efektīvākai satīklošanai, 
atbildot uz jautājumu, kas veicinātu 
diasporas pārstāvju plašāku līdzda-
lību diasporas dzīvē. Kā norāda pētī-
juma autore: „Šis pētījums ir būtisks, 
jo diasporas saliedētība un pastāvīga 
kontaktu uzturēšana, iesaistoties di-
asporas pasākumos, organizācijās un 
grupās, ir stipras latviešu kopienas 
ārvalstīs pamats.“

Ziņojuma autori vērš uzmanību uz 
to, ka Latvijas diasporas organizācijās 
un pasākumos šobrīd iesaistās gandrīz 
tikai latvieši, turklāt tie ir nozīmīgi 
mazāk populāri jauniešu vidū. Ziņoju-
ma autori norāda, ka tas, vai diaspo-
ras organizācijas spēs saglabāt savu 
aktualitāti un popularitāti arī jaunās 
emigrantu paau-
dzes vidū tāpat 
kā savulaik starp 
trimdas latviešiem 
un to pēctečiem, ir 
atkarīgs no tā, vai 
šīs organizācijas 
spēs pieskaņoties 
jaunajiem apstāk-
ļiem un prasībām.

Prof.   Mihai-
la  Hazana vadībā 
veikts pētījums 

Diasporas tīklošanās; emigrācijas un remigrācijas apjoms
Ārlietu ministrijā prezentē jaunākos pētījumus par to novērtējumu

Centrā referenti. No kreisās: Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, asoc. prof. Inta 
Mieriņa, prof. Mihails Hazans.
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Zanda Kalniņa-Lukaševica.
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Inta Mieriņa. FO
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Mihails Hazans.
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Laikraksta „Latvietis“ redaktors Gu-
nārs Nāgels uzdod jautājumu.
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Klausītājos, no labās: PBLA izpilddirektors Raits Eglītis, 
PBLA Valdes priekšsēde Kristīne Saulīte.
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Diasporas apjoma novērtējums, kurā 
sniegts līdzšinējo emigrācijas un re-
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2020. gadā ik mēnesi 
Rīgā, Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas vestibila 
apmeklētāji var iepazī-
ties ar vienu priekšmetu 
no muzeja „Latvieši pa-
saulē“ krājuma. Katrs 
no izstādes priekšme-

tiem atspoguļo kādu īpašu stāstu par 
latviešu dzīvi ārpus Latvijas. Šis stāsts 
arī tiek publicēts ik mēnesi presē. Iz-
stādi „Mēneša priekšmets“ 2020. gadā 
atbalsta Latvijas Universitātes Litera-
tūras, folkloras un mākslas institūts un 
Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Latvietības uzturēšana ārpus 
Latvijas

Latviešu sabiedrības izveidošana 
un uzturēšana ārpus Latvijas ir izvēle, 
kurai ir vajadzīgi līdzekļi: nauda, lai sa-
gādātu vietu, kur tikties, iegādātos ma-
teriālus, tērpus, skatuves dekorācijas, 
segtu ceļa, sarīkojumu izdevumus. Reti 
kura mītnes zeme valstiskā līmenī ir 
bijusi gatava piedāvāt līdzekļus latvie-
šu kopienām, kuras mīt viņu teritorijā. 
Latviešu organizācijas pasaulē pašas ir 
gadu gadiem uzturējušas sevi – biedri 
ir ziedojuši ne tikai naudu, bet arī savu 
brīvo laiku un darba spēku, lai varētu 
darboties kopā: mācīties latviešu valo-
dā, pirkt vai uzbūvēt savus namus un 
baznīcas, uzturēt bibliotēkas, korus, 

sporta un grāmatu 
klubus, tautas deju 
ansambļus un citus 
interešu pulciņus. 
Līdzekļu vākšanas 
akcijas ir bijušas 
dažādas: ja baznī-
cās pastāvēja ko-
lektes trauka tra-
dicionālā ceļošana 
d i e v k a l p o j u m a 
laikā, tad latviešu 
namos ir bijušas 
populāras loterijas 
un citi asprātīgi lī-
dzekļu vākšanas veidi. Latvijas valsts 
tikai salīdzinoši nesen ir sākusi finan-
siāli atbalstīt diasporas latviešu sabied-
rības aktivitātes. Ziedošanas kultūra 
latviešu kopienās ārpus Latvijas tur-
pinās joprojām – muzejs Latvieši pa-
saulē ir nevalstiska organizācija, kuras 
darbība lielākoties notiek, pateicoties 
ārzemju latviešu ziedojumiem.

Muzejs Latvieši pasaulē vāc un 
meklē priekšmetus, fotogrāfijas un 
stāstus par latviešu organizāciju lī-
dzekļu vākšanas akcijām ārpus Latvi-
jas.

Kolektes kastīte
Kolektes kastīte izmantota, lai 

vāktu ziedojumus no draudzes diev-
kalpojumu laikā. Šodien dēvētā Dža-

maikapleinas Trīsvienības evaņģēliski 
luteriskā latviešu draudze ir vecākā 
draudze Bostonā, kuru Bostonas Lat-
viešu biedrības biedri ar Jēkabu  Zī-
bergu priekšgalā dibināja kā Bostonas 
latviešu evaņģēliski luterisko Trīsvie-
nības draudzi jau 1891. gadā. Kaut arī 
latviešu draudzes Bostonā ir bijušas (un 
vēl ir) vairākas un katrai no tām ir sava 
notikumiem bagāta pastāvēšanas un 
sadarbības vēsture, visām draudzēm ir 
bijis svarīgi vākt ziedojumus, lai varētu 
ar tiem apmaksāt draudzes izdevumus 
un iesaistīties labdarībā, piemēram, at-
balstot bāreņus un trūkumā nonākušos 
tautiešus Latvijā un ASV.

Marianna Auliciema
„Latvieši pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs“

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Mēneša priekšmets – jūlijs 2020

migrācijas apjoma novērtēšanas me-
todoloģiju apskats un izvērtējums. 
Pētījumā aprēķināts, ka Latvijas valsts-
piederīgo un bijušo valstspiederīgo 
skaits ārvalstīs 2019. gada sākumā bija 
sasniedzis 292 tūkst. un 2020.g. sāku-
mā – 300 tūkst. Izmantojot pieejamos 
datus par etniskiem latviešiem vai 
Latvijā dzimušo personu pēcnācējiem 
ASV, Austrālijā, Kanādā un dažās Ei-
ropas valstīs, Latvijas diasporas apjoma 
novērtējums 2019. gadā pieaug atkarībā 
no izmantoto datu daudzveidības.

Pētījumā novērtēts arī remigrācijas 
apjoms. Kā norāda autors, tas būtiski 
atkarīgs no jēdziena remigrants tvēru-
ma (t.i., pēc cik ilga pavadīta laika ār-
valstīs un cik ilgi pēc atgriešanās cil-
vēks tiek uzskatīts par remigrantu). Tā, 
piemēram, 2017. gadā Latvijā dzīvoja 
30 tūkst., bet 2018. gadā – 34 tūkst. 
remigrantu ar iepriekšējo četru gadu 
laikā ārzemēs gūto darba pieredzi. 
2013.-2018. gadu laikā ik gadu Latvijā 
atgriezās 10 līdz 11 tūkst. remigrantu, 
kuri iepriekšējā gadā strādāja ārzemēs 
(neatkarīgi no prombūtnes ilguma).

Kopumā laikā no 2008. līdz 
2018. gadam Latvijā kā remigranti at-

griezās 53 tūkst. unikālo personu ar 
iepriekšējo 15 mēnešu laikā ārzemēs 
gūto darba pieredzi un 117 tūkst. uni-
kālo personu ar iepriekšējo četru gadu 
laikā ārzemēs gūto darba pieredzi. Sa-
vukārt 2019. gada beigās Latvijā bija 
vismaz 145 tūkst. 18 līdz 74 gadu vecu 
remigrantu, kuri pēdējo 10 gadu lai-
kā (2010.-2019. g.) strādājuši ārvalstīs 
vismaz 6 mēnešus pēc kārtas.

Pētījumu ziņojumi pieejami elek-
troniskā formā: https://www.diaspora.
lu.lv/petijumi/

Papildu informācijai: LU DMPC 
direktore Inta Mieriņa, t. 25919309.

LR Ārlietu ministrija

Diasporas tīklošanās; ...
Turpinājums no 6. lpp.

Kolektes kastīte, izmantota Džamaikapleinas (Jamaica 
Plain) Trīsvienības evaņģēliski luteriskajā latviešu draudzē 
Bostonā, ASV, domājams, sākot no 19. gadsimta beigām.
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Daugavas Vanagu Fonda Bradfordas nodaļas Vanadžu komi-
teja pie gadskārtējā loterijas galda 1958. gadā.
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Augusts Pušpurs izskaidro Monreālas latviešu centra 
finansiālo plānu, sniedzot pārskatu par plānotajiem iz-
devumiem un ienākumiem 1984. gadā.
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Sirsnīgs atkalredzēšanās prieks, 
augstas kvalitātes muzicēšana ar izci-
liem profesionāļiem un publika ar aiztu-
rētu elpu – tas raksturo pirmo Saulrieta 
dziesmu koncertu, kas aizvadītās nedēļas 
nogalē notika Ikšķiles estrādē. Harizmā-
tiskie latviešu komponisti Jānis Lūsēns 
un Mārtiņš Brauns, kā arī lieliskie dzie-
dātāji Zigfrīds  Muktupāvels un Ieva 
Sutugova noskaņu koncertā izdzīvoja 
abu skaņražu skaistākās un ļoti zināmās, 
kā arī mazāk dzirdētās melodijas.

Paši komponisti ar smaidu sevi no-
dēvējuši par huligānu un romantiķi, un 
abu spilgtās personības izpaužas gan 
skaņdarbos, gan improvizācijās, gan 
patiesā muzicēšanas kaislē.

Skatuves scenogrāfijā izmantoti dzī-
vās uguns elementi un divi gaismas koki, 
kas pietuvina skatītājus dabas ritmiem 
un noskaņās paspilgtina saulrieta tēmu.

Ar paveikto gandarīts ir arī koncer-
tu producents Aigars Dinsbergs: „Pēc 
tumsas vienmēr nāk gaisma... Sajūta, ka 
atkal varam būt kopā ar šādiem izciliem 
mūziķiem un mūsu klausītājiem klā-
tienē, ir neaprakstāma. Ir tik patīkami 

vērot smaidīgas sejas, dzirdēt aplausus, 
līdzdziedāšanu un atkal piedzīvot stāvo-
vācijas. Esmu cerīgi noskaņots un ļoti 
gaidu tikšanos nākamajos koncertos.“

Jau Saulrieta dziesmas izskanēja 
skaistajā Neikenkalna dabas koncertzālē 
Dikļos 10. jūlijā un Alūksnes Pilssalas 
estrādē – 11. jūlijā. Pēc tam koncerti no-
tiks Kuldīgas estrādē – 18. jūlijā, Baus-

kas Pilskalna parka 
estrādē – 25. jūlijā, 
Talsu pilskalnā – 
31. jūlijā, Baldones 
Vanagkalna estrā-
dē – 7. augustā, 
Madonas estrādē – 
14. augustā un 
Lielvārdē, Remba-
tes parka estrādē – 
15.  augustā.  Kon-
certu sākuma laiks 
plkst. 21.00. Biļetes 
iepriekšpārdošanā 
Biļešu Paradīzē. 
Koncertu rīko Pro-
ducentu grupa 7.

* * *
„Šeit nav nekāda izrādīšanās vai 

konkurence – kurš ir jaunāks, labāks vai 
veiklāks, salīdzinājumi šeit ir lieki. Mūsu 
sadarbība ir kā kontrastējošs dialogs 
labā mūzikā“, saka komponists Mārtiņš 
Brauns un, priecājoties par vasarīgo da-
bas atmodu, piebilst: „Vēlu visiem svinēt 
tos svētkus, ko saucam par vasaru. Lai sa-
jūtam prieku un tas dod mums otro elpu.“

Savukārt Jānis  Lūsēns atzīst, ka 
programmas tematisko izvēli diktējusi 
pēdējā laika situācija: „Kopš notiku-
miem, kas skāruši visu pasauli un arī 
Latviju, atrodos tālu prom no cilvēku 
un satiksmes burzmas. Vieta, kurā 
dzīvoju, ir īpaša ar ikvakara saulrieta 
izrādēm, gaismu, krāsu un ēnu saspē-
lēm. Cenšos izbaudīt to ikvakara mirk-
li, kad noklust vējš, putnu dziesmas un 
pasaule ietinas klusuma segā... Mani 
šie brīži iedvesmo un rada sajūtu, ka 
esmu vienots ar dabu un visumu...“

Maija Tālberga,
Producentu grupa 7

6.07.2020.

Jauniešu koris „Balsis“ dodas muzikālā ceļojumā
Koncerti jūlijā un augustā

Ilgojoties pēc aktī-
vas koncertdzīves un 
tikšanās ar klausītājiem, 
Jauniešu koris BALSIS 
jūlija otrās nedēļas no-
galē sniegs 3 publiskus 
koncertus – Upītē, Bal-
tinavā un Limbažos. Kā 

katru gadu, koris pēc iespējas biežāk 
koncertē Latvijā, izņēmums nav arī 
šī vasara. Latgales pusē Baltinavā un 
Upītē BALSIS būs pirmo reizi.

11.  jūlija  vakarā  plkst. 20.00 uz 
dvēselisku koncertu kopā ar Jauniešu 
kori BALSIS aicināja Andris Slišāns – 
Upītes Nemateriālās kultūras manto-
juma centra direktors. Koncerts notika 
pie Upītes Tautas nama. Muzicēt pir-

mo reizi šajā vietā koris izvēlējies, se-
kojot savu dziedātāju dzimtajām vie-
tām. Par Ziemeļlatgales pērli dēvētā 
Upīte ir 250 km attālumā no Rīgas un 
ir spilgta kultūras notikumu radītāja.

12. jūlijā BALSIS varēja dzirdēt 
īpašā dievkalpojumā Baltinavas Jau-
navas  Marijas  Pasludināšanas  Ro-
mas katoļu baznīcā – dievkalpojuma 
sākums 11.30, bet kora uzstāšanās bija 
plkts. 12.15.

12. jūlijā plkst. 18.00 koris kopā ar 
Limbažu pilsētu aicināja uz koncertu 
Limbažu svētā Jāņa baznīcā, atzīmē-
jot dievnama 340. gadskārtu. BALSIS 
Limbažu pusē nav bieži, bet toties re-
gulāri, gan Emiļa Melngaiļa un Bau-
maņu Kārļa svētkos, gan solo koncertos 

baznīcā.
Satu-

riski visi 
koncer t i 
bija at-
šķirīgi, bet priekšplānā vienmēr ir lat-
viešu autoru garīgā un laicīgā mūzika.

Arī augustā BALSIS būs dzirda-
mas daudzviet: 23. augustā –  Īlē un 
no 27. līdz  30. augustam kopā 10 
koncertos Lielupes krastos. Lielupes 
BALSIS būs dzirdamas no Bauskas 
līdz Jelgavai, jo dosies lejup pa upi ar 
laivām. Sīkākas ziņas par turpmāka-
jām aktivitātēm varēs atrast balsis.lv

Ints Teterovskis,
Jauniešu kora BALSIS 

mākslinieciskais vadītājs

Komponisti Jānis Lūsēns un Mārtiņš Brauns
„Saulrieta dziesmās“ apbur klausītājus

Koncerts „Saulrieta dziesmas“.
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„Saulrieta dziesmas“ dalībnieki. No kreisās: Zigfrīds Muk-
tupāvels, Jānis Lūsēns, Ieva Sutugova, Mārtiņš Brauns.
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Senās mūzikas festivāla ietvaros 
18. jūlijā  plkst. 13.00  Rundāles pils 
Baltajā zālē muzikālās skaņās iekrā-
sosies H. K. Andersena pasaka Īkstīte. 
Aizraujošie Īkstītes piedzīvojumi sa-
vīsies ar franču baroka ģēnija Marka 
Antuāna Šarpantjē mūziku. Pasakas 
tēlos iejutīsies dziedātāji  Marlēna 
Keine, Evija Martinsone, Kārlis Rū-
tentāls  un Mihails  Čuļpajevs. Kon-
certuzvedumu varēs noskatīties arī 
ar interneta tiešraides starpniecību. 
Pārraidi koncertstudijā vadīs mūziķis 
Jānis Šipkēvics.

„Hansa Kristiana Andersena pasa-
ka „Īkstīte“ ir pilna aizraujošiem noti-
kumiem un negaidītiem pavērsieniem”, 
saka producente Karina Bērziņa.”Tā 
stāsta par sievu un viņas sen ilgoto bēr-
niņu – Īkstīti, kuru atrod tulpes ziedā. 
Par nejauko Krupi, kas lolojumu nolau-
pa, par Lauku peli un Kurmi, arī Bezde-

līgu, kas aizved Īkstīti uz brīnumpilno 
Ziedu pasauli, kur viņa satiek Princi. 
Marka Antuāna Šarpantjē mūzikā no 

viņa sengrieķu mitoloģijas iedvesmotās 

Koncertuzvedums bērniem „Īkstīte“
Notiks Rundāles pilī un skatāms tiešraidē

Mežaparka Zaļajā teātrī 10. jūlijā 
sirsnīgā atmosfērā izskanējis koncerts 
Tenoru trio. Arrivederci Roma, savu-
kārt nākamajā  piektdienā,  17. jūlijā, 
turpat notiks koncerts Cantando y 
amando. Koncerti notiek ar SIA Rīgas 
meži atbalstu.

10. jūlijā Mežaparka Zaļajā teātrī 
notika Tenoru trio koncerts Arrive-
derci Roma. Trīs jauni, spilgti Latvijas 
Nacionālās operas solisti – Raimonds 
Bramanis,  Mihails  Čuļpajevs un 
Juris  Vizbulis –  kopā ar pavadošo 
mūziķu ansambli koncertprogrammā 
Arrivederci Roma atskaņoja iemīļotas 
opermūzikas melodijas, ko dažādos 
stilos – no klasikas līdz džezam – 
aranžējis Andrejs Puškarevs.

17. jūlijā plkst. 20.00 Mežapar-
ka Zaļajā teātrī notiks koncerts Can-
tando y amando. Mecosoprāns Ilona 
Bagele ievērību guvusi ne vien kā 
operas soliste, bet arī kā spilgta dže-

za un populārās mūzikas interprete. 
Astora Pjacollas fascinējošā mūzika 
un Ilonas Bageles balss, pavadošo 

mūziķu azarts un virtuozitāte uzbur 
īsto Argentīnas tango, ko nedejo, bet 
izdzīvo. Koncertā piedalīsies Ilona 
Bagele  (mecosoprāns),  Ilze Ozoliņa 
(klavieres), Svetlana  Okuņa  (vijole), 
Inga  Ozola  (čells), Ivars  Kalniņš 
(sitamie instrumenti), Inita  Āboliņa 
(akordeons), Oskars Petrauskis (sak-
sofons), Mareks Auziņš (kontrabass).

Biļetes uz koncertiem var iegādā-
ties tikai elektroniski Biļešu Paradīzes 
interneta vietnē. Ieejas biļete jāiegā-
dājas katram skatītājam neatkarīgi no 
vecuma. Koncertu neiesakām apmek-
lēt pirmsskolas vecuma bērniem. Bi-
ļetes uz koncertu Cantando y aman-
do: https://www.bilesuparadize.lv/lv/
event/82176

Irbe Treile,
Latvijas Nacionālās operas un baleta 

sabiedrisko attiecību vadītāja

Mežaparka Zaļajā teātrī
Izskanējis pirmais no diviem Latvijas Nacionālās operas un baleta koncertiem

Koncerts „Tenoru trio. Arrivederci Roma“ Mežaparka Zaļajā teātrī.
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Koncerts „Tenoru trio. Arrivederci Roma“
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No 2. jūlija  līdz 
15. augustam Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) 1. stāvā būs ap-
skatāma multimediāla 
izstāde Tautasdziesmu 
teicējas. 1991. Tajā sa-

tiekas laiks un cilvēki, tautasdziesmas 
un novadi, kā arī skatītāja pieredze un 
sajūtas, ciemojoties pie tautasdziesmu 
teicējām pirms 29 gadiem. Ieeja bez 
maksas LNB darba laikā.

Paraugoties un šo kultūras notiku-
mu, raisās atziņas: „Pārkāpt laika slieks-
ni ir tāpat kā pārkāpt latviešu kultūras 
slieksni cilvēka garīgajai telpai, kur sa-
tiekas tautasdziesma un dziedātājs.“

Ekspedīciju materiāliem īpašu vērtī-
bu piešķirt fakts ka tie uzņemti pirmajā 
atdzimušās brīvvalsts gadā. Darbs ir daļa 
no Latvijas vēstures, sākotnēji tā bija do-
kumentālā kino operatora Andra Slapi-
ņa (1949–1991) iniciatīva, kurš pie Rīgas 
Videocentra rosināja veikt izbraukuma 
ekspedīcijas pie tautas dziesmu teicējām, 
bet nepaguva. Pirms ekspedīciju sākuma 
1991. gada 20. janvārī militārās vienības 
Omon apšaudes laikā Bastejkalnā ope-
rators tika nošauts. 1991. gada 21. martā 
no Kanādas Vaira Vīķe-Freiberga vēstu-
lē Dacei Micānei-Zālītei raksta: [..] Vis-
pirms priecājos dzirdēt, ka multimediju 
projekts „Tautas dziesma“, kas Andrim 
Slapiņam bija tik ļoti pie sirds, tiek tur-
pināts Jūsu vadībā.“

Izstādes mērķis ir pabeigt reiz ie-
sākto Andra Slapiņa ideju un eksponēt 
ekspedīciju vākumu multimediālas iz-
stādes formātā.

Izstādē skatāmas latviešu laik-
metīgās fotomākslas meistara Jāņa 
Deinata fotogrāfijas pirms 29 gadiem, 
kad mākslinieks fotografēja ar Zenit 
kameru, melnbaltās fotogrāfijās fiksē-
jot notikuma vietas un tautasdziesmu 
teicēja vienkāršības unikalitāti.

Viestura Graždanoviča operatora 
un mākslinieka acs dokumentē ekspe-

dīciju – arī tautasdziesmu teicējas krun-
ciņas sejā sievietei gandrīz bīstamos 
tuvplānos, un izrādās – tie ir apgaroti.

Režisore Dace Micāne-Zālīte kā 
laivinieks pa krāčainu upi darbu ved uz 
priekšu gan toreiz, gan tagad. Pirms 29 
gadiem intervētas teicējas un izveidota 
koncepcija veidot ekspedīciju karti pēc 
modeļa vienā gadalaikā viens novads: 
Latgale – ziema, mūžs, Kurzeme – pa-
vasaris, kristības, Vidzeme – vasara, 
Līgo, Sēlija – rudens, kāzas.

Īpaši jāizceļ bagātie folkloras vā-
kumi Lejaskurzemē, kā arī pie kuršiem 
Sventājā, tagadējā Lietuvas teritorijā. 
Lai parādītu pirms 29 gadiem filmētos 
un fotografētos, skaņu lentē ieskaņo-
tos materiālus ir strādāts vairāk nekā 
divus gadus un materiāli ir digitalizēti, 
braukts ekspedīcijās pie teicēju tautas-
dziesmu mantiniekiem. Tā pirms gada 
Košragā tapa ekspedīciju filma Helmī 
Stalte – līvu vēja balss, kurā folkloris-
te un kultūras personība Helmī Stalte 
dalās atmiņas par Atmodas laiku, fol-

kloras kustību ceļā uz brīvu Latviju.
Izstādes saturu papildina Latvijas 

Brīvdabas etnogrāfiskā muzeja patapi-
nātās senlietas – pūralāde, saimes galds, 
krēsli, šūpulis, cimdi, lakats un vainagi. 
Ekspozīcijā izvietoti pieci ekrāni, kuros 
var apskatīt folkloras ekspedīciju vide-
ofilmas, iemūžinātas Latvijas teicējas 
dziedot, esot savā mājās, lauku sētas vidē.

Izstādes iekārtotāji ir māksliniece 
Sandra Strēle un inovatīvu mākslas 
projektu īstenotāji Latvijā, starptau-
tiski atzīta dizaina firma YESWECAN 
Rolanda Streļča vadībā.

Izstāde – ceļojums Tautasdziesmu 
teicējas. 1991. Gaismas pils ēkā sagaida 
apmeklētājus kā mīļus ciemiņus, kur var 
uz brīdi paciemoties, apmainīties ar ga-
rīgu enerģiju, un uzpildīti ar apliecinošu 
dzīves sparu doties tālāk. Lūk, Daugava 
nemainīgi tiecas uz jūru – tāpat kā ne-
mainīga ir tautasdziesma, kas ceļo no 
tautasdziesmu teicēja pie nākošās, jau-
nas paaudzes, un tas notur Latviju.

Dace Micāne-Zālīte

Multimediāla izstāde „Tautasdziesmu teicējas. 1991.“
Apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkā

Jāņa Deinata fotogrāfija pirms 29 gadiem.
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ferenču un notikumu ciklu, lai dziļāk pētītu un plašāk sabied-
rībā skaidrotu latviešu valodas attīstību cauri gadsimtiem un 
to, kā valodas attīstība ir iespaidojusi nācijas tapšanu.

Valsts prezidents arī uzsvēra: „Tehnoloģijām attīsto-
ties, mums nopietni jādomā par humanitāro un sociālo 
ietvaru, kādā mēs ļaujam mākslīgā intelekta attīstībai no-

tikt, jo arī pēc 10 gadiem mums kā sabiedrībai būtu svarīgi 
atšķirt mākslīgā intelekta un cilvēka radītu produktu. Ir 
svarīgi cilvēcisko autentiskumu saglabāt.“

E. Levits un A. Levite arī apskatīja LNB izstādīto Brī-
vības pieminekļa izgaismošanas projektam veltīto izstādi, 
multimediju izstādi Tautasdziesmu teicējas. 1991, Retumu 
krātuvi un izstādi Hernhūtiešu rokraksti.

LV prezidenta kanceleja
8.07.2020.

Valsts prezidents apmeklē LNB
Turpinājums no 2. lpp.

pastorālās operas „Akteons“ skaistie 
dziedājumi savīsies ar deju soļiem.“

Pasakas tēlos iejutīsies dziedātā-
ji Marlēna Keine, Evija Martinsone, 
Kārlis Rūtentāls un Mihails Čuļpa-
jevs. Viņiem pievienosies vokālā grupa 

Abaronin Ensemble un instrumentālās 
mūzikas ansamblis Lāsmas  Melde-
res-Šestakovas vadībā, kā arī NMV Rī-
gas Horeogrāfijas skolas un Rīgas Doma 
kora skolas audzēkņi. Stāstnieces lomā 
iejutīsies muzikoloģe Karina Bērziņa, 
bet par spilgtu vizuālo ietērpu būs parū-
pējusies māksliniece Ieva Ādamsone.

Tiešraides koncertus varēs skatī-

ties vēl mēnesi pēc pasākuma. Biļetes 
Biļešu paradīzes kasēs, kā arī interne-
tā: bilesuparadize.lv

Senās mūzikas festivālu atbalsta Rī-
gas dome un Valsts kultūrkapitāla fonds.

Rinta Bružēvica
„Latvijas Koncertu“ sabiedrisko 

attiecību speciāliste
2020. gada 9. jūlijā

Koncertuzvedums bērniem ...
Turpinājums no 9. lpp.



Trešdien, 2020. gada 15. jūlijā Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

ir īpaša ar savu izloksni.“ Ilūkstes domes 
priekšsēdētājs Stefans Rāzna pauda: „Sē-
lija nav izdomājums. Sēlija ir reāla. Sēlija 
ir daļa no Latvijas, un tā nav Zemgale, 
Kurzeme, Latgale – tā ir Sēlija. Sēlija ir 
vēsturiska zeme, kas var ieņemt nozīmīgu 
lomu Latvijas attiecībās ar Lietuvu, pie-
mēram, kādas tās ir starp Valku un Valgu.“ 
Dzejniece Inese Zandere uzsvēra, ka „Sē-
lija ir atvērta zeme kultūrām, tā vieno.“ Sa-
vukārt kāda kundze no iedzīvotāju vidus 
uzsvēra, ka viena no spilgtākajām Sēlijas 
pazīmēm ir dzīve mazās kopienās.

Runājot par identitātes jautājumiem, 
Stendera biedrības aktīviste L. Dimitri-
jeva atzina, ka „vieta, kur cilvēks ilgstoši 
uzturas, veido viņa identitāti“, savukārt 
I. Zandere norādīja, ka „tieši vietvārdi 
saglabā daudz ko no identitātes.“

Valsts prezidents atklāja, ka viņa li-
kuma iniciatīva par latviešu kultūrvēstu-
riskajām zemēm, ko plānots iesniegt š.g. 
septembrī Saeimā, stiprinās latviskumu 
savā identitātē un cilvēku piederību no-
teiktai latviešu zemei, jo Latvija ir izvei-
dojusies, apvienojot latviešu zemes. Tāpat 
likumprojekts veicinās cilvēku sabiedris-
ko aktivitāti savas identitātes saglabāša-
nā, jo nevienu identitāti nevar izveidot, ja 
nav cilvēku, kuri to pieņem un kopj. Li-
kums arī noteiks, kādos gadījumos valstij 
būs pienākums finansiāli atbalstīt vēstu-
risko novadu attīstību. „Šim likumam būs 
liela nozīme mūsu latviskuma padziļinā-
šanā apziņas līmenī. Latviskumam ir vēs-
turiski slāņi, un visi ir ieskaitīt šodienas 
latviskumā,“ norādīja E. Levits.

Savukārt P. Stradiņš atzina, ka 
„likums, ja to atbalstīs, būs nozīmīgs 
solis Sēlijas tālākai attīstībai.“

Diskusijā ar iedzīvotājiem tika aiz-
skarti arī tādi praktiski jautājumi kā Ad-
ministratīvi teritoriālā reforma (ATR). 
Sēļus satrauca pārvaldības, izglītības, 
lēmumu pieņemšanas, infrastruktūras 
attīstības, uzņēmējdarbības u. c. jautāju-
mi. Tāpat tika pārrunāta ideja par vēlētā-
ju apvienībām, kas bija Valsts prezidenta 
rosināts papildinājums ATR. Lai gan tas 
ilgstoši neguva Saeimas atbalstu, tomēr, 
pēc E. Levita sacītā, nu ir paredzēts, ka 
likums par vietējo kopienu demokrātiski 
vēlētām pārstāvniecībām tiks izstrādāts. 
„Cilvēkam ir vajadzība rūpēties par 
savu apkārtni, kur viņš fiziski atrodas, 

neatkarīgi no tā, vai tā ir tuvu vai tālu no 
Rīgas. Kopienām ir jābūt demokrātiski 
pārstāvētām,“ uzsvēra E. Levits.

Noslēgumā, atvadoties no klāteso-
šajiem, Valsts prezidents atzina: „Man 
ir liels gods diskutēt ar jums par iden-
titātes jautājumiem, Administratīvi te-
ritoriālo reformu u.c. jautājumiem, jo 
man ir ļoti svarīgi uzzināt visu Latvijas 
iedzīvotāju domas par jautājumiem, 
kas mūs visus nodarbina, lai mēs kopā 
varētu atrast vislabākos risinājumus.“

Sēlijas apmeklējuma laikā Valsts pre-
zidents apskatīja Raiņa muzeju Tadena-
va Jēkabpils novadā, Sunākstē aplūkoja 

par godu Vecā Stendera 300. gadadienai 
izveidoto Abeces taku (arī Abices taka), 
kas izveidota 2014. gadā, un Stenderu 
dzimtas kapus. Valsts prezidents apmek-
lēja arī bioloģisko zemnieku saimniecī-
bu Liepas Aknīstes novadā. Pirms Sē-
lijas apmeklējuma, atzīmējot Kokneses 
fonda biedrības 15. gadadienas nedēļu 
(biedrība aizsāka ideju par Likteņdār-
za veidošanu), Valsts  prezidents Egils 
Levits un bijusī Valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga apmeklēja Likteņdār-
zu, kur iestādīja veltījuma ozolus.

LV prezidenta kanceleja
10.07.2020.

Valsts prezidents Sēlijā
Turpinājums no 1. lpp.

Diskusijas Ilūkstes Kultūras namā. Centrā Valsts prezidents Egils Levits.
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Valsts prezidents Egils Levits apmeklē Raiņa muzeju „Tadenava“. Izglītojošā 
darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Agnese Timofejeva rāda ekspozīciju.
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Valsts prezidents Egils Levits apmeklē Vecā Stendera 
parku.
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Valsts prezidents Egils Levits apmeklē bioloģisko zemnie-
ku saimniecību „Liepas“.
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Atnāk pie manis 
2019. gada 2. decembrī, 
un, kā vienmēr ārzemēs 
dzimušie latvieši, kuri 
tagad dzīvo Latvijā, ir 
steigā. Tādēļ ātri izstāstu 
viņiem kāpēc un par ko 
rakstu savu 4. grāmatu 

par trimdas latviešu vēsturi.
Liene sāk pirmā, jo šodien viņa par 

Jāni ir mazliet steidzīgāka. Viņa stāsta:
„Sākums ir tāds, kas es piedzimu 

Stokholmā, Zviedrijā, kur mani vecāki 
Velta Leimane un Aleksandrs Dindonis 
bija no Latvijas aizbēguši kā bēgļi. Tur 
vecāki bija nonākuši no Mazirbes atse-
višķi, tur vēlāk tikušies un tur arī ap-
precējušies. Tur divus gadus pirms ma-
nis piedzima mana vecākā māsa. Kad 
man bija trīs gadi, vecāki izdomāja, ka 
Amerika ir tā laimīgā zeme, jo Zvied-
rija tai laikā nebija Baltijas bēgļiem tā 
pretimnākošākā zeme, un aizbrauca uz 
Ameriku, kur pirmo gadu nodzīvoja 
laukos kādā kartupeļu fermā. Ar to mēs 
varējām samaksāt mūsu ceļu uz Ame-
riku. Vēlāk man liekas, ka abi vecāki 
nožēloja to, ka Zviedriju bija atstājuši. 
Pirmkārt, Amerika bija daudz tālāk no 
Latvijas, un, otrkārt, viņiem sākumā 
nebija kontakta ar citiem latviešiem. 
Viņiem pagāja laiks, kamēr iedzīvojās 
un iepazinās ar amerikāņu dzīves stilu.

Māte Latvijā bija izskolojusies un 
strādāja kā māsiņa, un tēvs bija izskolo-
jies sava tēva Bulduru dārzkopības sko-
lā. No Mičigānas laukiem drīz viņi pār-
cēlās uz Čikāgas priekšpilsētu Džoljetu, 
kur bija neliela latviešu saime. Tur lat-
vieši izjuta Amerikas spiedienu asimilē-
ties, pret ko sevišķi cīnījās mana mam-
ma. Viņa ļoti izjuta Latvijas zaudēšanu, 
un viņa mūs abas audzināja ļoti latviskā 
garā. Viņa vienmēr uzsvēra to, ka Lat-
vija ir daļa no mums, un mēs esam daļa 
no Latvijas. Viņa vienmēr teica, ja kād-
reiz Latviju atbrīvos, kaut gan pati tam 
īsti neticēja, mums būs jābrauc atpakaļ. 
Katru sestdienu mēs braucām uz latvie-
šu skoliņu, lai gan tas bija diezgan garš 
gabals. Tur visi skolotāji bija diezgan 
veci, un man liela saite ar viņiem nera-
dās, bet tādas man radās Garezerā. Es 
tur sāku iet no pirmās dienas, kad tur vēl 
bija tikai jauniešu nometne. Kad sākās 
vidusskola, es gāju vidusskolā, tad es 
audzināju mazos bērnus nometnē, tad 
biju audzinātāja vidusskolā. Tā es Gare-
zerā pavadīju visas jaunības dienu vasa-
ras, un tas man radīja ne tikai prieku tik-
ties ar tautiešiem, tas bija ļoti nozīmīgs 
laiks manā izaugsmē. Bet es atceros, ka 
jau kā mazs bērns es zināju un varēju 
nodziedāt ļoti daudz tautas dziesmu. 
Arī lasīju latviešu grāmatas un darīju 
visu, ko pienācās darīt latviešu bērnam.

Kad es izstudēju bioloģiju, tad es 
gribēju sākt studēt entemoloģiju, jo 
man bija liela interese par dabas aiz-

sardzības jautāju-
miem.“ (Te man 
Liene bija jāpār-
trauc, jo man ne-
bija ne mazākās 
jēgas, kas tā par 
„loģiju“ ir. Viņa 
man ieskaidroja, 
ka tā ir zinātne par 
kukaiņiem. Diem-
žēl man tas nekad 
nav bijis sapro-
tams, kādēļ kādam 
varētu interesēt 
kukaiņi, jo man 
vienmēr ir bijušas 
briesmīgas bailes no visa kā, kas rāpo, 
lien vai ātri skrien. Tad Ļāvu Lienei 
turpināt.)

„Man bija liela interese par dabas 
aizsardzības jautājumiem, un es gri-
bēju palīdzēt attīstīt dabiskus veidus, 
kā apkarot kaitīgo kukaiņu izplatību, 
jo tajā laikā vislielākā problēma lauk-
saimniecībā bija kukaiņu apkarošana ar 
ķīmiju. Es strādāju un mācījos iestādē, 
ko sauca par bioloģisko kontroli. Gribē-
ju pētniecības institūtā turpināt strādāt 
un iegūt maģistra grādu, un mēs sākām 
izveidot dabiskos ķīmijas līdzekļus – 
hormonus, lai kontrolētu, kā kukaiņi 
kustās, ceļo, pārojās un dēj oliņas. Bet 
tad es atklāju, ka pētniecības darbs ir 
ļoti grūts un paņēma tik daudz laika, 
ka man pašai tas atlika ļoti maz. Tādēļ 
savos 30 gados izvēlējos studēt veteri-
nāro medicīnu, jo man gribējās kaut ko 
vieglāku, pētniecības darbs mani bija 
nogurdinājis, un medicīna man patika.

Tad es Mičiganas Universitātē iz-
studēju veterinārmedicīnu un sāku 
strādāt Kalamazū kā veterinārārste. 
Mēs bijām pārcēlušies uz Kalamazū, 
jo mēs gribējām vietu, kur ir latvieši. 
Mums jau bija divi dēli – Kaldis un Ma-
tīss, un mēs gribējām latvisku vidi. Tur 
mēs sākām nelielu kustību Kāpēc Kala-
mazū. Tai bija panākumi, jo tur saradās 
arvien vairāk jaunu ģimeņu ar bērniem. 
Tur tai laikā varēja dabūt samēra labu 
darbu, pilsētiņa nebija liela, jauka vide 
bērnu audzināšanai, un mēs uzsākām 
Kalamazū latviešu bērnudārzu. Nosau-
cām to par Pasaciņu, un to vadīja bijusī 
Latviešu Studiju Centra (LSC) studen-
te Andra Zommere. Bērnudārzs sākās 
mūsu mājā ar trim latviešu un vienu 
amerikāņu bērniņu, bet audzināšana 
notika latviešu valodā. Bet tad radās ar-
vien vairāk latviešu bērnu, un Pasaciņa 
pārcēlās uz Latviešu Centru.

Diemžēl, mani bērni Latvijā nedzī-
vo neviens, un par iemeslu ir tas, ka mēs 
ar bērniem jau atbraucām 1994. gadā 
un palikām te 13 mēnešus, bet tas laiks 
bērniem bija ļoti, ļoti grūts. Viņiem ne-
patika latviešu skolas, jo te skolas bija 
disciplināri daudz savādākas kā Ame-
rikā. Bez tam Kaldis bija atkal ielikts 

pirmajā klasē, lai gan Amerikā to bija 
jau beidzis. Arī mums nebija viegli te 
pierast, jo es mācīju fakultātē Jelga-
vā, man bija jābrauc ar vilcienu, tad 
ar autobusu līdz cukurfabrikai un tad 
vēl gabalu bija jāiet kājām. Man pa-
gāja pusotras stundas, lai tur tiktu, un 
vilcienā es ļoti salu. Tas bija ļoti grūts 
gads mums visiem, jo bieži pat dienā 
mums nebija silts ūdens. Nebija arī ve-
ļas mašīnas, un drēbes izmazgātas ilgi 
neizkalta. Nebija daudz vietu, kur ar 
bērniem aizbraukt, lai viņus izklaidētu.

Mēs iztērējām ļoti daudz mūsu ie-
krātās naudas, jo nevarējām pietiekoši 
sapelnīt, lai būtu varējuši iztikt, tādēļ 
izdomājām, ka brauksim atpakaļ. Bijām 
pārliecināti, kad bērni būs izskoloti, tad 
brauksim atpakaļ uz Latviju. To mēs 
arī izdarījām pirms 6 gadiem, bet visus 
gadus starplaikā mēs abi esam uzturē-
juši kontaktus, izveidojuši darbus, kole-
ģiālus sakarus, jo katru gadu te bijām 
2-3 reizes, lai vienmēr zinātu par uzņē-
mumiem un darba iespējām. Tādēļ šo-
reiz pārcelties mums bija daudz vieglāk.

Tad, kad mēs 2012. atbraucām te 
otro reizi, es atbraucu tieši uz 18. no-
vembri, jo man patika redzēt to tautas 
kopību svētkos. Bet arī šoreiz man sā-
kums te bija grūtāks, kā es to biju iedo-
mājusies, jo es taču visu te jau pazinu, 
un man te viss jau bija. Man sākums 
tomēr bija grūts, jo te centrā es vēl vi-
sur veikalos, uz ielas un satiksmes lī-
dzekļos sastapos ar krievu valodu. To 
man bija grūti pieņemt, jo biju pārlie-
cināta, ka pa šiem gadiem viņiem būtu 
vajadzējis iemācīties latviski. Es arī sa-
pratu, ka viņi nemaz nemēģina pāriet 
uz latviešu valodu, kā tas bija 1994. un 
1995. gadā. Tagad viņi bija uzstājīgi, 
ka man ar viņiem ir jārunā krieviski. 
Veikalos attieksme bija labāka kā to-
reiz, apkalpošana bija sirsnīgāka, bet 
vēl ne tuvu tik pieklājīga kā Amerikā.

Man bija grūti arī darbā, jo es visu 
laiku biju veidojusi klīniku pēc sava 
prāta, bet situācija bija savādāka, kā es 
to biju izpratusi. Kad es ar savu kolēģi 
meklējām iespēju kā izaugt, mums bija 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā
Trimdas bērni – Liene Dindone un Jānis Grants
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Jānis Grants un Liene Dindone.
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ļoti atšķirīgi viedokļi. Mēs meklējām 
kopsaucēju, bet mūsu domas bija at-
šķirīgas par ļoti daudz lietām. Tas bija 
grūti mums abiem, un mēs nevarējām 
saprasties par darbu mūsu klīnikā.

Man arī bija uzņēmums Jelgavā, 
ko es uzsāku pirms 30 gadiem. Tas bija 
vairumtirdzniecībā, ko es uzsāku fakul-
tātē, kur galvenais mērķis bija fakultā-
tes attīstība. Pirmos desmit gadus tā bija 
bezpeļņas organizācija, bet pēc tam mēs 
pieņēmām peļņas uzņēmuma statusu. 
Tas palīdz rīkot konferences, palīdz ar 
finansēm, palīdz ar izglītību. Mēs uzsā-
kām tādu kā izglītības centru ar kvali-
fikācijas celšanas kursiem un dažādiem 
semināriem. Tas ir ļoti daudz darījis, lai 
palīdzētu fakultātei attīstīties, ko varbūt 
fakultāte pat neatzīst. Tur ir arī Univer-
sitātes Vetfonds, kas turpina funkcionēt, 
un, ko mēs vēl arvien atbalstām.

Rīgā man bija trīs klīnikas; viena 
galvenā, centrālā klīnika, kuras mērķis 
bija pacelt līmeni veterinārmedicīnas 
jomā, un kas bija arī kā mācību klīni-
ka, kur studenti nāca mācīties un prak-
si iegūt augstākā līmenī. Tagad to savu 
daļu no tās prakses, es esmu pārdevusi 
savam bijušam kolēģim, un cilvēki pie 
manis griežas tikai uz konsultācijām.

Kopš 2013. gada mēs esam iesais-
tījušies nometņu 2x2 rīkošanā, un mēs 
esam tās padomē. Pēdējo 4 gadu laikā 
ir bijušas 5 nometnes. Pagājušo gadu 
bija pirmā, kas notika ziemā starp 
Ziemsvētkiem un Jauno gadu, citas bija 
notikušas vasarā. Šogad arī vēl viena 
būs tūlīt pēc Ziemsvētkiem, un nākoša-
jā gadā būs nometne Toronto dziesmu 
svētku laikā un vēl viena Latgalē. Tā 
tad gada laikā mums būs trīs nometnes. 
Turpmāk mēs gribam nometnes rīkot 
arī vēl citās Eiropas valstīs kā Zviedrijā 
Īrijā, Anglijā vai Vācijā, bet Latvijā tur-
pināt katru gadu. Parasti mums nomet-
nēs piedalās apmēram puse jauniešu 
no Latvijas un puse jauniešu no citām 
valstīm. Tā viņi savstarpēji iepazīstas, 
veido draudzības un viens no otra kaut 
ko iemācās. Tas ārzemju latviešiem pa-
rāda, ka arī Latvijā ir iespējams veidot 
karjeru un iespējami labi dzīvot. Mums 
jau ir zināmi vairāki jaunieši, kuri sa-
draudzējušies 2x2 nometnē, apprecēju-
šies un tagad dzīvo Latvijā un izveido-
juši itin labas karjeras.“

Tad par savu pieredzi stāsta Jānis:
„Abi mani vecāki ir no Latgales. 

Tēvs bija dzimis 1911. gadā, mamma 
1912.; 1930.tos gados viņi abi jau strā-
dāja. Tēvs bija beidzis komercskolu 
Rēzeknē, mamma bija beigusi Kauc-
mindes Mājturības skolu. Es domāju, 
ka viņiem 1930.tie gadi Latvijā bija 
zelta gadi. Viņi bija laimīgi, labi at-
tīstījās un ar Ulmaņa darbiem Latvijā 
bija apmierināti. Viņiem krievu ienāk-
šana Latvijā bija briesmīgs šoks.

Mans tēvs jau 1941. gada jūnijā 
tika arestēts, čeka viņu sagrāba un aiz-
veda uz Krieviju uz ieslodzījumu, bet 

tad sākās karš ar Vāciju, viņš no tā bija 
izlaists, un viņš tika atpakaļ uz Latvi-
ju. Tātad viņam ļoti palaimējās, jo ci-
tādi viņš būtu gājis bojā. Manas mam-
mas māsu gan 1941. gadā izsūtīja, un 
mani vecāki saprata, ka Latvijā viņiem 
nekāda dzīve nebūs. Kad saprata, ka 
Latvija būs jāatstāj, viņi bija satriekti. 
Mana vecākā māsa, kura tagad gan ir 
jau aizsaulē, vēl 1943. gadā piedzima 
Latvijā un kopā ar maniem vecākiem 
nonāca Vācijā.

Es piedzimu 1947. gadā Vircbur-
gas nometnē. No nometnes gan neko 
neatceros, jo man bija kādi divi vai trīs 
gadi, kad mēs Vāciju atstājām. Pārcē-
lāmies uz Ameriku, bet mani vecāki 
teica, ka tur dzīve bija interesanta. Viņi 
tomēr visu laiku cerēja, ka kādreiz tiks 
atpakaļ uz Latviju. Sākumā mēs kādu 
gadu vai mazliet vairāk dzīvojām Ken-
takī štatā fermā, lai varētu atmaksāt 
sponsoram par ceļu uz Ameriku. Tad 
mēs uz īsu brīdi dzīvojām tajā pašā šta-
tā Luivillā, kur piedzima mana jaunā-
kā māsa. Bet tad mēs pārcēlāmies uz 
dzīvi Indiniapolē, jo tur bija labāki dar-
ba apstākļi un daudz vairāk latviešu.

Es domāju, ka maniem vecākiem 
tur gāja relatīvi labi, jo tēvs strādāja 
kādā lielā firmā, kas ražoja telefonus. 
Tur bija arodbiedrības, un darba aps-
tākļi bija labi. Viņš tikai visu laiku 
baidījās, ka kāds viņu nosauks par 
kaut kādu krievu vai komunistu, jo tai 
laikā – 1950.tajos gados Amerikā bija 
tas makartija laiks. Bet tur es uzaugu, 
un man tur ļoti patika. Tur bija latviešu 
skola, un man bija daudz draugu. Sko-
lotāji visi bija tāda vecāka paaudze, 
kas visi jau bija bijuši skolotāji Latvijā, 
un tur noteikti bija kontrasts ar Ameri-
kas skolām, jo tās man bija garlaicīgas. 
Latviešu skolā man bija jauki satikties 
un rotaļāties ar draugiem, uzdzīvot, 
dejot tautas dejas un visu citu, ko mēs 
latvieši kopā darījām. Tā daļa no dzī-
ves Indianopolē man ļoti patika.

Pirmo grādu es ieguvu Indiānas 
Universitātē vairāk humanitārās zināt-
nēs, tā kā vēsture, politoloģija, psiholo-
ģija, un tad man jāsaka, ka es īsti nezi-
nāju, ko es tālāk gribēju darīt. Es tikai 
zināju, ka negribu dienēt armijā, jo tai 
laikā bija Vjetnamas karš. Bet man 
kaut kā laimējās, mani neiesauca. Es 
turpināju dzīvot Indianopolē, nezināju, 
ko īsti darīšu sakarā ar manu nākotni, 
piedalījos latviešu sabiedrībā. Tas bija 
jaunatnes pulciņā, teātrī, kur mums 
bija tāda maza grupiņa, kas uzstājās 
kopā ar Liliju Gleški. Mēs 1973. gadā 
piedalījāmies arī Klīvlandes Dziesmu 
svētkos. Mūsu grupā bija arī tāds Vito 
Burģis, kurš bija režisors. Tur mums ar 
Lieni radās pirmais kontakts, jo viņa 
tajā laikā bija sākusi savu augstāko iz-
glītību Batlera (Butler University) Uni-
versitātē. Tad mēs sadraudzējāmies, un 
es sāku domāt vairāk par savu nākotni.

Es biju mazliet strādājis ar cie-
tumniekiem caur vienu iestādi, kur es 
viņiem lasīju lekcijas un rādīju filmas 
par dzīvi. Es atklāju, ka man patīk cil-

vēkiem palīdzēt, un es nolēmu, ka strā-
dāšu psiholoģijas laukā. Tad mēs kopī-
gi izmeklējām skolas, kur mēs studijas 
maģistra grādam varējām turpināt 
kopā. Tā bija Mičiganas štata universi-
tāte Lansingā. Pirms tam, 1977. gadā, 
mēs apprecējāmies un tur nodzīvojām 
9 gadus, kamēr pabeidzām mūsu izglī-
tību. Liene savu maģistra grādu ento-
moloģijā un veterināra medicīnā, un es 
savu maģistru psiholoģijas laukā; sāku 
doktora studijas, bet tur nepabeidzu. 
Tās es pabeidzu te Latvijā 1998. gadā 
Latvijas Universitātē.

Mēs savu kopīgo dzīvi veidojām 
Lansingā. Tur mums 1983. gadā pie-
dzima mūsu vecākais dēls Matīss, un 
tad mēs pārcēlāmies uz Kalamazū, kur 
mēs nodzīvojām kādus 30 gadus. Otrais 
dēls Kaldis mums piedzima Kalamazū, 
un mēs vienkārši sākām daudz darīt 
latviešu sabiedrībā. Liene radīja to kus-
tību Kāpēc Kalamazū, kas piesaistīja 
ļoti daudz jaunu ģimeņu, un iesāka lat-
viešus bērnudārzu, kas tiešām bija fe-
nomenāls. Es jau iepriekš Lansingā biju 
strādājis latviešu skolā. 1986. gadā Ka-
lamazū Latviešu skolā mums bija seši 
bērni, bet trīs gadu laikā mums tur bija 
pāri par 50 bērniem. Cilvēki vienkārši 
pārvācās uz Kalamazū, un sabiedriskā 
dzīve tur ātri vien uzplauka.

Es esmu ļoti daudz strādājis latvie-
šu skolās, mācot vēsturi, ģeogrāfiju, 
aktualitātes un kā katram ir jākalpo un 
jādara latviešu sabiedrības darbi. Tas 
man pašam ir iegājis asinīs, un Liene to 
ļoti atbalstījusi un pati tajā ir bijusi ļoti, 
ļoti čakla un darbīga. Man liekas, ka 
mēs to vienkārši tādā veidā pārvedām 
arī uz Latviju. Liene strādāja kā vete-
rinārārste Kalamazū, es psiholoģijas 
laukā, es nodibināju privātpraksi, kas 
man bija līdz pat tam laikam, kad mēs 
pārcēlāmies uz Latviju. Es ļoti daudz 
strādāju ar cilvēkiem, kuriem bija biju-
šas smadzeņu traumas, kā automašīnu 
avārijās, un viņi bija dabūjuši smadze-
ņu satricinājumu. Bieži viņi bija zau-
dējuši dzīves jēgu un nevarēja vairs 
darīt to, ko bija darījuši pirms avārijas. 
Mans darbs bija galvenokārt palīdzēt 
viņiem atrast dzīves vērtību, un pierast 
pie dzīves jaunajos apstākļos. Bieži tie 
bija cilvēki vēl jaunos gados. Man tas 
ļoti patika, un sekmes bija labas.

Tas aicinājums uz Latviju bija inte-
resants, jo vēlajos 1980.tos gados, kad 
Latvijā sākās Atmoda, varēja izjust, ka 
mums arvien vairāk jāsāk domāt par 
Latviju, ka tā būs mūsu realitāte. Tai lai-
kā Solveiga Miezīte sāka organizēt psi-
hologus, kuri varēja braukt uz Latviju. 
Tas man bija noteikts konkrēts mudinā-
jums, un ar viņas palīdzību es iesaistī-
jos Latvijas Universitātē kā mācībspēks 
un arī turpināju pabeigt savu izglītī-
bu. Sakarā ar mūsu profesiju 1994. un 
1995. gadi mums abiem bija ļoti vērtīgi. 
It sevišķi man tas bija neticami vērtīgs 
laiks, jo es sakontaktējos un iepazinos 
ar ļoti daudz kolēģiem. Tā problēma psi-
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ve turpinās, nāk jaunas paaudzes un ceļ 
tālāk mūsu Latviju. Apcerīgā daba „Lik-
teņdārzā“ rada iespaidu par laika tecē-
jumu, kas ir aizrāvis līdzi daudzas dzī-
ves, daudzus mūžus sagrāvis par daudz 
priekšlaicīgi, tai pašā laikā koki aug un 
nāk jaunas paaudzes, kas, cerams, varēs 
dzīvot laimīgāku dzīvi un veidot stipru un 
zaļoksnu Latviju. Iestādot koku un domā-
jot par to, kā tas augs un zaļos, es domā-
ju, kā kuplos mūsu tauta un lai tik smagas 
vētras, kādas ir bijušas pēdējos 100 ga-
dos, mūsu tautai vairs nekad neiet pāri.“

Abiem jauniestādītajiem ozoliem 
pievienoti novēlējumi nākamajām paau-
dzēm. Egils Levits savā novēlējumā raks-
ta: „Tautas likteņstāstā rodam spēku nā-
kotnei“, savukārt Vaira Vīķe-Freiberga 
novēl: „Audz, zel un zaļo Latvijai līdzi!“

Ar Likteņdārzu Egilu Levitu un Vai-
ru Vīķi-Freibergu iepazīstināja Kokneses 
fonda padomes priekšsēdētāja Sandra 
Kalniete, kura viesus sagaidīja pie dārzā 
jaunizveidotās piemiņas vietas Latvijas 
valsts dibinātājiem un neatkarības at-
jaunotājiem, kas izveidota sadarbībā ar 
biedrību 4. maija Deklarācijas klubs.

Sandra  Kalniete,  Eiropas  Parla-
menta deputāte, Kokneses fonda pado-
mes  priekšsēdētāja: „Šī ir pirmā vieta 
mūsu valstī, kur, nosaucot vārdos, vienu-
viet pieminam Latvijas valsts dibinātājus 

un neatkarības atjaunotā-
jus, tādējādi tā ir vēl viena 
unikāla iezīme „Likteņ-
dārzam“ kopumā. Dārzs 
ir unikāls visādā ziņā – 
nav nevienas citas vietas 
pasaulē, kur tas varētu at-
rasties, kā vien Daugavas 
ieskauts, mūsu dižupes 
varenībā, tā pašos pama-
tos veidojot dārzu par lat-
viešu spēka vietu.“

Šonedēļ aprit 15 gadu 
kopš dibināts Kokneses 
fonds – biedrība, kas 
aizsāka ideju par Likteņ-
dārza veidošanu un ar 
daudzu ziedotāju atbalstu 
turpina to pilnveidot un 
labiekārtot kā gaišas atce-
res dārzu, veltot to 20. gs. svešu varu dēļ 
cietušo vai bojā gājušo latviešu piemiņai. 
Kokneses fondu 2005. gada 12. jūlijā dibi-
nāja 14 privātpersonas, to vidū mecenāti 
Marta un Vilis Vītoli, politiķe, diplomāte 
un viena no Atmodas laika līderēm Sand-
ra Kalniete, akadēmiķis Jānis Stradiņš, 
scenogrāfs Andris  Freibergs, dzejniece 
Māra  Zālīte, mākslinieks un Rundāles 
pils atjaunotnes līdzautors Imants Lanc-
manis, vēsturnieks Ainārs  Bambals, 
ārzemju latviešu sabiedriskais darbinieks 
Jānis Kukainis, uzņēmējs Valdis Loken-
bahs, demogrāfs Ilmārs Mežs, literatūr-
zinātnieks un Latvijas Okupācijas muzeja 

biedrības vadītājs Valters  Nollendorfs, 
uzņēmēja Baiba  Rubesa,  vēsturniece 
Rudīte Vīksne un Kokneses pašvaldība.

Likteņdārzs veidots pēc pasaulē pa-
zīstama Japānas ainavu arhitekta Šunmjō 
Masuno projekta, kas ir vienīgais viņa 
projekts Baltijas valstīs. Dārzs apvieno iz-
cilu kultūrainavu, arhitektūru ar Kokneses 
pussalas dabas un Daugavas krāšņumu, to 
ik gadu apmeklē 70 000 – 100 000 viesu, 
no kuriem aptuveni 30% ir bērni un jau-
nieši. Likteņdārzu aizsargā 2018. gadā Sa-
eimā pieņemts īpašs Likteņdārza likums.

Elīna Bīviņa
2020. gada 10. jūlijā

„Likteņdārzs“ saliedē tautu
Turpinājums no 1. lpp.

Valsts prezidents Egils Levits stāda ozolu.
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Valsts prezidents Egils Levits paraksta viesu grāmatu.
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Vaira Vīķe-Freiberga stāda ozolu.
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Juris Kronbergs mūžībā
09.08.1946. – 06.07.2020.

Nav labs gads. Pirmdien, 6. jūlijā, 
Stokholmā mūžībā aizgāja dzejnieks, 
tulks, Latvijas literatūras nesējs pa-

saulē, dzīves filozofs Juris Kronbergs.
Mums viņš bija arī ELJA Informā-

cijas redaktors, ELJA Skandināvijas 
nodaļas priekšsēdis un autors starplai-
kā jau leģendārai Odai Eiropas latvie-
šu jaunatnes apvienībai sakarā ar tās 
50 gadu jubilejas kongresu Saukrastos.

Juris piedzima 1946. g. 9. augustā 
Zviedrijā. Bija aktīvs skauts, basketbo-
lists, naudu pelnīja pazemē, pirmā lat-
viešu rokgrupā Saules brāļi spēlēja bun-
gas, vēlāk uzstājās arī ar Dunduru un 
Prusaku ansambli, piedalījās Mičotāju 
turnejā Austrālijā, kā arī daudzos ELJA 
kongresos un VLJK visos kontinentos.

Bija politiski angažēts – aktīvs sociāl-

demokrāts, protestēja pret Friča Mendera 
vajāšanu okupētajā Latvijā, piedalījās Rī-
gas Vasaras kursos un Baltijas brīvības 
un Miera kuģa braucienā. Pēc LR neatka-
rības atjaunošanas kopā ar ELJA Skandi-
nāvijas nodaļu palīdzēja uzcelt Latvijas 
vēstniecību Stokholmā, kurā pats vairā-
kus gadus strādāja par kultūras atašeju. 
Pirms gada pārcēlās uz dzīvi Latvijā.

Lai mūsu Jurim vieglas smiltis!
Ģirts Zēgners

* ELJA – Eiropas Latviešu jaunat-
nes apvienība.

** VLJK – Vispasaules Latviešu jau-
natnes kongress.

Juris Kronbergs
09.08.1946. – 06.07.2020.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
16. jūlijs
Hermīne, Estere
1439. Anglijā ar likumu tiek aizliegts 
skūpstīties, tādējādi valstiskā līmenī 
cenšoties ierobežot mēra epidēmiju.
1705. Lielais Ziemeļu karš: Mūrmui-
žas kaujā zviedri sakāva Krievijas ka-
raspēku.
1940. valodnieks Trevors Fennels.
1940. slēgts Daugavpils valsts skolotā-
ju institūts, kurš dibināts 1921. gadā.

17. jūlijs
Aleksis, Aleksejs, Alekss
1945. Otrais pasaules karš: sākās Pots-
damas konference. Piedalās Staļins, 
Trūmens un Čerčils.
1985. dziedātāja Laura Jēkabsone.

18. jūlijs
Rozālija, Roze
1870. teologs, literāts Voldemārs Mal-
donis. Miris 1941.
1910. katoļu garīdznieks, mūks Staņis-
lavs Dadzāns.
1933. SLT aktieris Ivars Apelis.

19. jūlijs
Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra
1924. sabiedriskais darbinieks Aus-
trālijā, Dienvidaustrālijas gubernatora 
vietnieks (2000-2007) Bruno Krū-
miņš.
1940. Vilhelms Munters (pēdējais 
pirmskara neatk. Latvijas ārlietu mi-
nistrs) deportēts uz PSRS.
1940. latviešu politiķis un ārsts Ilmārs 
Ančāns.
1949. skatuves, TV un filmu aktieris 
Ivars Kants.

20. jūlijs
Ritma, Ramona
1900. militārs darbinieks, Latvijas brī-
vības cīņu dalībnieks, LKOK, apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeni Pēteris 
Zvaigzne.
1923. inženieris un skolu darbinieks 
Austrālijā Osvalds Aizstrauts.
1940. žurnāliste, rakstniece Skaidrīte 
Gailīte.
1940. Kārlis Ulmanis noliek Latvijas 

Valsts prezidenta amatu un to pārņem 
Augusts Kirhenšteins.
1940. Britu valdība nobloķē Baltijas 
valstu resursus Lielbritānijā.
1951. aktieris, režisors, rakstnieks Ju-
ris Rozītis.
1960. Rīgā atklāta jaunā dzelzceļa sta-
cija.

21. jūlijs
Melisa, Meldra, Meldris
1865. publicists, tulkotājs, valodnieks 
Fricis (Frīdrihs) Garais.
1940. okupētās Latvijas jaunā Tautas 
Saeima pasludināja padomju varas 
atjaunošanu Latvijā un nolēma lūgt 
Latvijas uzņemšanu PSRS sastāvā. 
Līdzīgi lēmumi pieņemti arī okupētās 
Igaunijas un Lietuvas parlamentos.
1960. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ilze Švarca.

22. jūlijs
Marija, Marika, Marina
1940. Kārli Ulmani deportē uz Krievi-
ju.  ■

holoģijā un tāpat veterinārijā – līmenis 
te bija daudz zemāks kā rietumos. Psi-
holoģija Latvijā nebija attīstījusies, un 
te nebija zināms viss tas plašais spektrs, 
kas psiholoģijas laukā eksistēja. Visma-
zāk attīstīta bija nozare tieši palīdzības 
laukā cilvēkiem ar psiholoģiskām prob-
lēmām. Viens no maniem pirmajiem 
projektiem bija Latvijas Universitātē 
izveidot tādu kā psiholoģijas palīdzības 
centru, ko es darīju kopā ar manu kolēģi 
Sandru Sebri, kura arī bija pārcēlusies 
no Amerikas. Ar viņu es sarunāju, ka 
katru gadu savu laiku pavadīšu Latvijā 
un mācīšu vairākus kursus. Tāpēc mēs 
abi ar Lieni te braucām 2-3 reizes gadā, 
lai te vairākas nedēļas strādātu un palī-
dzētu katrs savai nozarei attīstīties. Es 
arī lasīju lekcijas, piemēram, probācijas 
dienestam un psihologiem, un izveidoju 
visādus citus kontaktus.

Pārcelšanās 2012. gadā mums ne-
bija komplicēta lieta, jo mēs izjutām, 
ka pazīstam Latviju, mums ir kontakti 
un problēmu mums nebūs. Arī dzīvok-
lis centrā mums jau bija nopirkts. Man 
toreiz maksāja 100 latus mēnesī, un arī 
Lienei bija alga, bet mēs katru mēnesi 
izdevām vairāk kā mēs saņēmām un 
bijām iztērējuši gandrīz visus mūsu 
iekrātos un līdzpaņemtos līdzekļus. 
Tagad 2012. gadā bija pilnīgi cita lieta, 
jo es arī tieši tajā laikā paliku 66 gadus 
vecs un pieprasīju Amerikas pensiju, 
un tādēļ mums tagad tās pārmaiņas 
nekādā veidā nebija grūtas.

Tagad Latvijā mums ar to 2x2 ir bi-
jis ļoti interesanti, jo galvenais iemesls, 
kādēļ tas notiek tik labi, ir tādēļ, ka 

Liene ir padomes priekšsēdētāja. Viņa 
komandu organizē, sadala darbus un 
gandrīz katru dienu pavada zināmu 
laiku ar 2x2 organizācijas darbiem, 
un mēs abi par to esam ļoti priecīgi. 
Man personīgi te varbūt ir vieglāk kā 
Lienei, jo es strādāju vietā, kur es to 
negatīvismu no krievu minoritātes tik 
stipri neizjūtu kā viņa. Savā darbā es 
izjūtu, ka cilvēkiem ir interese saprast 
un pārrunāt, ko es esmu stāstījis, un 
tur negatīvisma nav. Es ļoti izjūtu, ka 
mani kolēģi un studenti respektē mani, 
manas zināšanas un ko es varu viņiem 
dot. Mani daudz aicina turpināt strādāt, 
iesaistīties, darīt vairāk, ko es arī daru. 
Pateicoties latviešu psihologiem no ār-
zemēm, te Latvijā psiholoģija tiešām ir 
attīstījusies gandrīz vai neticam labā 
līmenī, jo tagad Latvijas Universitātē 
latviešiem ir iespēja izmācīties psiholo-
ģijas nozari, kas angliski saucās cogni-
tive behavioral psychology, un kad tā ir 
pabeigta, saņem sertifikātu, kas ir de-
rīgs visās Eiropas Savienības valstīs.“

Te Jānis paņem pauzi un atkal tur-
pina Liene:

Es vēl gribu pieminēt, ka darbs ar 
2x2 mums ir devis daudz tuvāku kon-
taktu un ieskatu šīs dienas jauniešos 
Latvijā, un tas dod sapratni par to krie-
visko ietekmi, kas te ir latviešu jaunie-
šiem. Bet tagad es redzu, cik daudz 
no viņiem ir gudri, radoši, spējīgi un 
brīnišķīgi, kas dod mums cerību. Man 
ir daudz paziņu, kuriem bērni skolojās 
citur Eiropā vai Amerikā, un es zinu, 
ka viņi tur droši vien arī paliks. Tas 
mani dara bēdīgu, bet man patīk, ka 
tomēr vēl ir arī tādi, kas citās zemēs 
skolas pat nepabeiguši atgriežas un 
turpina izglītību tepat Latvijā. Tagad 

man patīk lasīt žurnālā IR, kur raks-
ta par tiem jauniem latviešiem, kas 
atgriežas no laba darba citās Eiropas 
zemēs un atrod labu un ietekmīgu dar-
bu Latvijā. Te Latvijā viņi atrod to, kas 
viņiem svešumā ir pietrūcis.“

Pirms es šo diezgan garo interviju 
beidzu, man vēl interesē uzzināt, kas 
Grantu pārim te nepatīk un kas ir tas, 
kas patīk tik ļoti, ka viņi ir uzdevuši 
savu dzīvi zemē, kur nodzīvota lielākā 
daļa mūža, un tagad savus zelta pen-
sijas gadus pavada Latvijā. diezgan 
grūti strādājot. Uz to Lienes atbilde ir:

„Man visvairāk traucē krievu valo-
da, un bieži vien, ejot pa ielu, es nejūtos, 
ka esmu Latvijā. Nepatīk arī tā nepie-
klājība, ko es jūtu uz ielām un arī veika-
los, kaut gan ir labāk, kā tas bija agrākos 
gados. Vēl tomēr ir starpība starp Ame-
riku un Latviju. Latvijā man ļoti patīk 
tas, ka latviešu tauta ir ļoti muzikāla, 
kultūras dzīve ir daudz pieejamāka, un 
te nav tik pārāk bieza apdzīvotība.“

Jānim patīk tas, ka bieži var izbraukt 
uz laukiem un pavadīt laiku dabā, un vi-
ņam patīk tas, ka Latvija visu laiku at-
tīstās un lietas kļūst labākas. Viņš redz 
jaunus cilvēkus, kas ir gaiši un prot tikt 
galā ar dzīvi modernā pasaulē. Tas vi-
ņam Latvijā liekas daudz vairāk jūtams, 
kā citur rietumu pasaulē. Bet viņam ne-
patīk garās un tumšās ziemas dienas.

Ar to mūsu saruna ir galā, un šie 
abi atkal aizsteidzas savos daudzajos 
darbos, jo abiem šodien, pat svētdienā, 
ir vēl kāda tikšanās. Es atkal priecājos, 
ka bijusi iespēja iepazīties ar diviem 
Latvijai tagad tik vērtīgiem trimdas 
bērnu bērniem.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni ...
Turpinājums no 13. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 15. jūlijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 14. jūlijā.
€1 = 1,63480 AUD
€1 = 0,90778 GBP

€1 = 1,74170 NZD
€1 = 1,13750 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
ALB: ALB sarīkojumi tiek uz laiku 
ATCELTI. Darīsim zināmu, kad atkal 
darbība atsāksies. ALB valde
ALB LAIMA: ALB Laima birojs JO-
PROJĀM STRĀDĀ; tālr. 8172 0820
Svētdien, 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.
Svētdien,  2. augustā, plkst. 11.00 
9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums ar dievgaldu. Draudzes 
dāmu komitejas rīkotais kafijas galds 
paredzēts pēc dievkalpojuma, baznī-
cas zālē. Visi dievlūdzēji laipni aicinā-
ti piedalīties.

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

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

Melburnā
Daugavas Vanadžu pusdienas ir AT-
CELTAS Domājam, ka pusdienas 
atsāksies 2020. gada 7. sept., bet tas 
notiks tikai tad, ja būs atļauts saistī-
bā ar valdības noteikumiem. Vanadžu 
sanāksmes ir atceltas līdz septembra 
pilnsapulcei.
 

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Sākot ar 22. martu, visi dievkalpojumi 
tiek ATCELTI līdz turpmākajam.

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

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 19. jūlijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 26. jūlijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  2.  augustā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētrunas var tagad noskatīties uz 
YouTube gan latviešu, gan angļu 
valodā:
Turpināsim ierakstīt svētrunas 
YouTube – saites var atrast draudzes 
mājas lapa uz tīmekļa.

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

Zelta piekrastē

Zviedrijā
Ceturtdien, 16. jūlijā, plkst.19.00 En-
gelbrekt baznīcā Stokholmā ērģeļmū-
zikas koncerts ar latviešu skaņdar-
biem: https://www.svenskakyrkan.se/
engelbrekt/musikokultur
Svētdien,  26.  jūlijā, plkst. 16.00 Up-
salas Domā ērģeļmūzikas koncerts ar 
latviešu skaņdarbiem: https://www.
svenskakyrkan.se/uppsala/nyheter/
sommarkonserter-i-domkyrkan

Latvijā
Ceturtdien,  16.  jūlijā, plkst. 19.00 
Rīgas pilī sadarbībā ar Valsts prezi-
denta kanceleju pirmais cikla KOPĀ 
koncerts. Ikviens interesents Latvijā 
un pasaulē to bez maksas varēs no-
skatīties tiešraidē LMT Viedtelevīzijā, 
lietotnē LMT Straume un Facebook.
Ceturtdien,  16.  jūlijā, Senās mūzi-
kas festivālu Rīgas Domā ieskandinās 
Latvijas Radio koris diriģenta Kaspara 
Putniņa vadībā un Rīgas Doma galve-
nais ērģelnieks Aigars Reinis. Koncer-
tu klātienē varēs apmeklēt tikai 250 
klausītāji.
Piektdien, 17. jūlijā, plkst. 20.00 Me-
žaparka Zaļajā teātrī koncerts Can-
tando y amando.  Mecosoprāns Ilona 

Bagele ievērību guvusi ne vien kā ope-
ras soliste, bet arī kā spilgta džeza un 
populārās mūzikas interprete. Astora 
Pjacollas fascinējošā mūzika un Ilo-
nas Bageles balss, pavadošo mūziķu 
azarts un virtuozitāte uzbur īsto Ar-
gentīnas tango, ko nedejo, bet izdzīvo.
Sestdien, 18. jūlijā, plkst. 13.00 Run-
dāles pils Baltajā zālē Senās mūzikas 
festivāla koncertuzvedums bērniem – 
Īkstīte.
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.
Otrdien,  28. jūlija  rītā, plkst. 4.00 
Jūrmalas festivāla ietvaros Dzinta-
ru pludmalē ar ērģeļmūzikas skaņām 
saullēktu sagaidīs pasaulslavenā lat-
viešu ērģelniece, Hamburgas Elbas 
filharmonijas goda māksliniece Iveta 
Apkalna.
Trešdien,  29. jūlijā, plkst. 20.30 
Jūrmalas festivāla ietvaros Dzintaru 
koncertzālē – veltījums Marisam Jan-
sonam (pārcelts no 28. jūlija). Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestra, vijol-
nieces Kristīnes Balanas un diriģenta 
Andra Pogas izpildījumā baudīsim Pē-
tera Čaikovska 6. simfoniju un Maksa 
Bruha vijolkoncertu.
Ceturtdien,  30. jūlijā, plkst. 20.30 
Jūrmalas festivāla ietvaros Dzintaru 
koncertzālē – Raimonds Pauls. Pasau-
les kino mūzika. Maestro Raimonds 
Pauls kopā ar Latvijas Radio bigbendu 
un Sinfonietta Rīga stīgu grupu aici-
nās skaistā pastaigā pa pasaules kino 
mūzikas lappusēm.
Sestdien,  1.augustā, plkst. 18.00 
koncertzālē Lielais dzintars Liepājas 
Simfoniskais orķestris svinēs ilgi gai-
dītu atkalredzēšanos ar saviem klau-
sītājiem, diriģenta Gintara Rinkeviča 
vadībā kopā ar izcilo vijolnieci Līgu 
Baltābolu atskaņojot Antonio Vival-
di “Gadalaikus” un Pētera Čaikovska 
Ceturto simfoniju.

No 1.  jūlijā  līdz 31.  jūlijam Latvijā 
telpās  līdz 1000 m2 drīkst pulcēties 
ne vairāk kā 100 cilvēki, bet lielākās 
telpās –  500.  Savukārt  ārā  drīkst 
pulcēties  ne  vairāk  kā  1000  cilvē-
ki.  ■


