
Bijušajā LPSR valsts 
drošības komitejas (čekas) 
ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61, 
sauktā arī par Stūra māju, 
notekcaurulē ir atrastas 
šaujamieroču patronu čau-
lītes. Netīšais atradums 
noticis ēkas pagrabā, pār-

baudot lietus ūdens kanalizācijas caurules.
Kā zināms, ēkas apsaimniekotājs 

Valsts akciju sabiedrība Valsts nekus-
tamie īpašumi ēku ir atkārtoti izsolījusi 
pārdošanai un veic tajā sakārtošanas dar-
bus. Daļu no pirmā stāva un pagrabstāva 
kopš 2015. gada īrē Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrība Latvijas Okupācijas 
muzeja izstādes Čekas vēsture Latvijā 
vajadzībām. Īres līgums ir noslēgts uz 
30 gadiem, un to ir plānots nodot manto-
jumā mājas nākamajam īpašniekam.

16. oktobrī SIA Livland Group pro-
jektu vadītāja Maija Ļaksa Okupācijas 
muzeja vēsturnieka Jāņa  Gold šmita 
pavadībā ēkas pagrabstāva telpās apse-
koja kanalizācijas sistēmu, lai atrastu 
pieslēguma vietu pilsētas kanalizācijai. 
Jau vairākus gadus pagalma lietus ūdeņi 
bojāja ēkas pamatu konstrukcijas. Deta-

Augsta temperatūra 
un grūtības paelpot, taču 
slimnīcā, uz kurieni at-
vedusi ātrā palīdzība, 
Covid-19 testu netaisa! 
To pagājušā svētdienā 

pieredzējis kāds pacients Ziemeļkur-
zemes slimnīcā Ventspils filiālē, vēsta 
LTV raidījums de facto. Joprojām ir 
neskaidrības, kādos gadījumos slimnī-
cās Covid-19 tests jāveic, un Slimību 
profilakses un kontroles centra ietei-
kums katrs tulko pa savam. Tomēr tā 
nav vienīgā problēma, ko nākas novē-
rot slimnīcās, īpaši – reģionos.

Ventspils slimnīcā 11. oktobrī 
pacients ar akūtām veselības problē-
mām – augstu temperatūru, grūtībām 
elpot un galvassāpēm, atvests ar ātro 
palīdzību no Kuldīgas, kur nesen bija 
Covid-19 uzliesmojums. Tomēr vēlāk 
no slimnīcas pacients aizsūtīts mājās, 

un Covid-19 analīzes veiktas jau pie 
ģimenes ārsta nākamajā dienā. Taču 
vēl pirms rezultātu saņemšanas veselī-
bas stāvoklis pasliktinājās. Atkal ātrā 
palīdzība, Ventspils slimnīca, un jau 
nodoto Covid analīžu rezultāti gaidīti 
līdz nākamās dienas pēcpusdienai. At-
bilde – negatīvs.

Bija pagājušas divarpus dienas, lai 
izslēgtu Covid-19. Slimnīca, neveicot 
testu jau svētdien, varētu būt pārkāpusi 
ārstniecības iestādēm noteiktos algo-
ritmus, secina gan Veselības inspek-
cijā, gan Veselības ministrijā, jo „visi 
pacienti, kas nonāk uzņemšanas no-
daļās ar temperatūru, pneimoniju vai 
augšējo elpošanas ceļu infekcijām ir 
jātestē,“ saka ministrijas Ārstniecības 
kvalitātes daļas vadītāja Santa Janka.

Ventspils slimnīcā norāda, ka plān-
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Baltijas valstu un Kanādas ārlietu ministru tikšanās
Uzsver transatlantiskās partnerības nozīmi Eiropas un pasaules drošībai

2020. gada  16. ok-
tobrī  Viļņā, Lietuvā, 
notikušajā Baltijas val-
stu un Kanādas ārlietu 
ministru tikšanās Latvi-
jas ārlietu ministrs Ed-
gars Rinkēvičs uzsvēra 

transatlantiskās partnerības un vie-
notības neaizstājamo nozīmi Eiropas 
un pasaules drošībai. Latvijas ārlietu 
ministrs atzina, ka Eiropu, Kanādu un 
ASV vieno kopīgi stratēģiskie mēr-
ķi, kas ietver transatlantisko drošību, 
Covid-19 pandēmijas negatīvo seku 
novēršanu, kā arī demokrātijas un no-
teikumos balstītas starptautiskās kār-
tības veicināšanu pasaulē.

Tikšanās laikā E. Rinkēvičs kopā 
ar Lietuvas ārlietu ministru Linu 
Linkēviču  (Linas Linkevičius), Igau-
nijas ārlietu ministru Urmasu Reinsa-
lu (Urmas Reinsalu) un Kanādas ārlie-
tu ministru Fransuā Filipu Šampaņu 
(François-Philippe Champagne) pār-
runāja transatlantisko sadarbību, starp-
tautiskās darbakārtības aktualitātes, 
tostarp situāciju Krievijā un Baltkrievi-
jā, Kalnu Karabahas konfliktu un citus 
reģionālās drošības jautājumus.

Latvijas ārlietu ministrs pauda vie-
dokli, ka Kanāda ir nozīmīgs Latvijas 
un Eiropas Savienības stratēģiskais 
partneris. E. Rinkēvičs izteica pateicī-
bu Kanādai par nozīmīgo ieguldījumu 
Baltijas reģiona drošības stiprināšanā, 
vadot NATO paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupu Latvijā.

Ministri bija vienisprātis, ka Co-
vid-19 pandēmijas izraisītā krīze ir 
spilgti izgaismojusi transatlantiskās 
partnerības nozīmi. „ES un Kanāda ir 
līdzīgi domājoši partneri. Kopīgi mēs 
varam demonstrēt pārējai pasaulei, 
ka demokrātiskas sabiedrības spēj vi-
sefektīvāk atgūties no pandēmijas un 
visstraujāk atgriezties pie ekonomis-
kās izaugsmes,“ pauda E. Rinkēvičs.

Pārrunājot situāciju Baltkrievijā, 
E. Rinkēvičs pozitīvi novērtēja ES ap-
stiprinātas sankcijas pret Baltkrievijas 

amatpersonām, kā arī Kanādas lēmu-
mu sankcionēt Baltkrievijas amat-
personas. Vienlaikus Latvijas ārlietu 
ministrs atzīmēja, ka ES sankciju sa-
raksts pret Baltkrievijas amatperso-
nām ir jātur atvērts. „Pēc 9. augusta 
prezidenta vēlēšanu rezultātu vilto-
šanas un miermīlīgo protestu vardar-
bīgas apspiešanas Latvija neatzīst 
A. Lukašenko par leģitīmu preziden-
tu. Uzskatām, ka Rietumu partneriem 
jāveicina varas dialogs ar tautu un 
jāpanāk jaunu prezidenta vēlēšanu rī-
košana starptautisko novērotāju klāt-
būtnē,“ teica E. Rinkēvičs.

Saistībā ar Krievijas īstenoto po-
litiku reģionā E. Rinkēvičs puda vie-
dokli, ka Krievija nav ieinteresēta at-
tiecību uzlabošanā ar Rietumvalstīm. 
Par to liecina tas, ka Krievija ignorē 
Rietumvalstu bažas par opozīcijas po-
litiķa A. Navaļnija indēšanu, izplata 
dezinformāciju par Novičok izman-
tošanu un Otrā pasaules kara noti-
kumiem, kā arī ievieš arvien jaunus 
ierobežojumus demokrātijai un vārda 
brīvībai Krievijā.

Baltijas valstu un Kanādas ārlietu 
ministri arī pārrunāja notikumu at-
tīstību Kalnu Karabahā. Ministri uz-
svēra, ka konflikts risināms vienīgi ar 
miermīlīgiem līdzekļiem un balstoties 
uz vispārēji atzītiem starptautisko tie-
sību principiem EDSO Minskas gru-
pas formātā. Ministri Viļņā tikās arī ar 
Baltkrievijas opozīcijas pārstāvi Svet-
lanu Tihanovsku, lai uzklausītu viņas 
redzējumu par situāciju Baltkrievijā.
Baltijas valstu un Kanādas ārlietu 
ministru kopīgs paziņojums

2020. gada 16. oktobrī, Viļņā pir-
moreiz tikās Latvijas ārlietu ministrs 
Edgars  Rinkēvičs, Igaunijas ārlietu 
ministrs Urmass  Reinsalu  (Urmas 
Reinsalu),  Lietuvas ārlietu ministrs 
Lins  Linkevičs  (Linas  Linkevičius) 
un Kanādas ārlietu ministrs Fransuā 
Filips  Šampaņs  (François-Philippe 
Champagne).

Ministri vienojās ik gadus rīkot 
Baltijas valstu un Kanādas ministru 
līmeņa tikšanos, lai apspriestu kopējas 
intereses un prioritātes.

Viņi arī pārrunāja miera un dro-
šības jautājumus, savstarpēju aizsar-
dzību, kā arī ģeopolitiskas norises, 
īpaši saistībā ar Krieviju, Ķīnu un 
Ukrainu, un situāciju Baltkrievijā, 

16. oktobrī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Viļņā, Lietuvā, tiekas ar Igaunijas, Lietuvas un Kanādas ārlietu ministriem.
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lizētāk izpētot kolektoru un kanalizāci-
jas cauruļu ievadus telpā, kas čekas dar-
bības gados bija kalpojusi par vietu, kur 
izlej kameru tualešu traukus, kanalizāci-
jas caurulē parādījās negaidīti atradumi.

Kā stāsta J. Goldšmits, telpas ap-
skate notikusi, izmantojot lukturus, jo 
šī ēkas daļa ir neapgaismota. Spilgtākā 
lukturu gaismā, M. Ļaksa pamanījusi, 
ka notekas caurulē ir čaulītes. Pētot tu-
vāk, izrādījās, ka čaulītes ir arī masā, 
kas pilda betona bedri telpas grīdā un 
caur kuru, visticamāk, ir plūduši arī 
kanalizācijas ūdeņi no visas ēkas.

Vēsturnieks veica pārbaudes raku-
mu arī bedres pildījumā un atklāja, ka 
čaulītes skaitāmas simtos. Tās ir apaugu-
šas ar rūsu, tomēr vizuāli ir novērtējams, 
ka tās šautas no dažādu kalibru ieročiem. 
Čaulīšu datējums pagaidām nav zināms.

Jau iepriekš vēstīts, ka 2016. gada 
augustā J. Goldšmits ēkas pirmā stāva 
telpā aiz tapetēm un preskartona atra-
dis iesprūdušu lodi. Par šo telpu kā no-
šaušanas vietu liecības bija jau agrāk. 
2017. gada decembrī Okupācijas muze-
ja vēsturnieku izpētes grupa sienas dē-
ļos atklāja šaujamieroču ložu caurumus 
un arī iesprūdušas lodes. Tās tika atras-
tas kā dēļu sienā, kas fiksēta 1942. gada 
fotogrāfijās, tā arī dēļos, kas uz sienas 
bija uzlikti pēckara gados.

Šie atradumi rādīja, ka telpā tie-
šām ir šauts. Toreiz radās jautājums – 
vai šaušana turpinājusies arī pēc PSRS 

okupācijas 1944. gada beigās. Tāpat 
vēsturniekus pārsteidza, ka tur neatra-
dās izšauto patronu čaulītes.

Strādājot pie izstādes Čekas vēstu-
re Latvijā izveides, vēsturniecei Inesei 
Dreimanei izdevās noskaidrot, ka no 
1941. gada sākuma līdz jūnija beigām če-
kas mājā nošauti 188 cilvēki, kuriem oku-
pācijas režīma iestādes bija piespriedušas 
nāvessodu. Neatbildēts jautājums paliek 
par iespējamām eksekūcijām pret Latvi-
jas iedzīvotājiem arī pēc 1944. gada.

Pagaidām aktīva vietas izpēte neno-
tiek. Atradums noticis telpā, kas ietilpst 
vēsturiskā notikuma telpu kompleksā un 
kam ir valsts aizsardzības statuss, bet šīs 
telpas nav Latvijas Okupācijas muzeja īrē-
to telpu skaitā. J. Goldšmits gatavo oficiā-
lu ziņojumu Nacionālajai kultūras manto-
jumu pārvaldei un ēkas apsaimniekotājam 
VAS VNĪ, tomēr pastāv zināmas šaubas, 
vai jautājumi par iespējamiem noziegu-
miem pret Latvijas iedzīvotājiem, par ku-
riem liecina šautuves sienās atrastās lodes 
un lielais skaits patronu čaulīšu ēkas kana-
lizācijas caurulēs, būtu jārisina īpašumu 
apsaimniekotājam, kultūras pieminekļu 
sargiem vai sabiedriskai organizācijai.

PSRS represīvais orgāns – čeka – 
ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61, darbojās no 
1940. gada rudens līdz 1941. jūnija bei-
gām un atkal tur atgriezās 1944. gada bei-
gās līdz ar padomju otrreizējo okupāciju.

Kad atjaunotā Latvijas valsts 
1991. gadā 24. augustā likvidēja LPSR 
Valsts drošības komiteju kā noziedzī-
gu organizāciju, čekas darbinieki to 
pameta, un ēkā ievācās Latvijas Valsts 
policijas struktūras.

Visu padomju okupācijas periodu 
Latvijā čeka izsekoja, apcietināja un 
apsūdzēja cilvēkus par neuzticību pa-
domju okupācijas režīmam. Kopumā 
laikā no 1940.-1990. gadam politiski 
apsūdzēti vairāk par 49 tūkstošiem 
Latvijas iedzīvotāju. Tomēr ne visi če-
kas apcietinātie nonāca līdz oficiālai 
apsūdzībai un tiesai. Ir zināmi gadīju-
mi, kad cilvēki tika nogalināti izmek-
lēšanas laikā.

Līga Strazda, 
LOM Komunikācijas un attīstības 

nodaļas vadītāja

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„Stūra māja“ pati iz-

teikusi protestu pret tās 
pārdošanu. Kamēr īpaš-
nieks – Latvijas Valsts 
akciju sabiedrība „Valsts 
nekustamie īpašumi“ 

gatavo trešo atklāto izsoli par vēl ze-
māku sākumcenu, un īrnieks, Latvijas 
Okupācijas muzeja biedrība, apgalvo, 
ka „Ir līdz sīkumiem izpētītas gan pa-
šas telpas un izpētīti čekas 1940./1941. 
gada upuru likteņi“, tikmēr pati ēka ar 
uzviju pierāda, ka tai vēl ir ko teikt.

Oktobra vidū SIA Livland Group 
darbiniece tīri nejauši atklāja vietu 
Stūra mājas pagrabā, kur guļ izšautas 
simtiem šaujamieroču patronu čaulītes. 
Tās ir dažādu kalibru, un pat, iespē-
jams, arī nedaudzas no automātu mu-
nīcijas. Telpa, kurā bija čaulītes, patla-
ban stāv tukša, un tai nav nomnieka.

Vēl tik pat kā neanalizētas ir dau-
dzās lodes, kuras atrada 2017./2018. 
gadā tā sauktās „Šautuves“ izpētē – 
telpa „Stūra mājas“ pirmajā stāvā, kurā 
1941. gadā čeka izpildīja nāves sodus.

Vairākas no minētajām lodēm at-
rastas sienas apdares dēļos, kuri ie-
būvēti „Šautuvē“ tikai pēc tam, kad 
sākās otrreizējā Padomju okupācija 
1944. gada oktobrī. Tieši vienu šādu 
pēckara lodi kriminoloģijas ekspertes 
šā gada februārī pārbaudīja ar reaģen-
tiem, kuru rezultātā tika konstatētas 
iespējamās asins pēdas. Nākamais so-
lis – veikt DNS analīzi ar nolūku mē-
ģināt noskaidrot nošautās, vai vismaz 
sašautās personas identitāti – līdz šim 
nav veikts.

Zīmīgi, ka nekur nav nekādu ziņu, 
ka otrreizējā Padomju okupācijas lai-
kā „Stūra mājā“ būtu oficiāli izpildīts 
kaut vai viens nāves sods. Ja tomēr 
kāds tur būtu bijis nošauts, tad tas ir 
pretrunā pat ar tā laika likumiem.

„Stūra māja“ kā rēgs vieno latvie-
šus, kuri pēckara laikā dzīvoja okupē-
tajā Latvijā, tos, kuri tika izsūtīti uz 
Sibīriju, un tos, kuri bēga trimdinieku 
gaitās uz ārzemēm. Pirmajiem „Stūra 
māja“ bija drausmīgs izpildlīdzeklis, 
kas nodrošināja nepretošanos „kun-
giem“. Otrajiem tā bija bende, kas cen-
tās salauzt cilvēku un to „aizspļaut“ 
tik tālu uz austrumiem, cik iespējams. 
Trešajiem tā bija pamatots iemesls 
bēgt, un apziņā vai zemapziņā murgs 
līdz dzīves beigām.

Visos mūsos ir „Stūra mājas“ rētas.
Ēku nedrīkst pārdot. „Stūra mā-

jas“ izpēte ir tikai sākusies un tā ir 
vēl neizmeklētu kriminālnoziegumu 
vieta. Būtu grēks un negods pieļaut 
„Stūra māju“ pārvērst par vēl vienu 
luksusa viesnīcu, kā ir jau izdarīts ar 
nacistiskās Vācijas represīvo orgānu 
ēku Reimersa ielā 1.

Kas glābs tautas godu?
GN

„Stūra mājā“ jauns atradums
Turpinājums no 1. lpp.

Jānis Goldšmits „Stūra mājas“ pagrabā ar vienu no atrastajām patronu čaulītēm.
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Patronu čaulītes tiek piereģistrētas.
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1. novembrī  Latvijas Radio atzī-
mēs 95. gadadienu. Covid-19 izplatības 
dēļ sabiedriskā medija svētku pasāku-
mi ir atcelti, taču Radio svētkus svinēs 
ēterā un aicina iesaistīties arī savus 
klausītājus. Nozīmīgās gadadienas 
ietvaros izstrādāta tīmekļa vietne ra-
diofanati.lv, ļaujot interaktīvā veidā ie-
lūkoties radio vēsturē no tā pirmsāku-
miem līdz mūsdienām, ieraudzīt radio 
personības un klausītāju iemīļoto balsu 
īpašniekus video formātā, kā arī aicinot 
ierakstīt savu stāstu par Latvijas Radio 
un nosūtīt sveicienu 95. gadadienā.

„Mēs ar gandarījumu un lepnumu 
varam atskatīties uz aizvadītajiem 95 
gadiem. Latvijas Radio ir vecākais ra-
dio Baltijas valstīs, uzrunājot vispla-
šāko auditoriju un saglabājot līdera 
pozīciju sasniegtās auditorijas ziņā 
ne vien Latvijas radiostaciju, bet arī 
Baltijas valstu sabiedrisko radio vidū. 
Izejot cauri dažādu vēsturisku un eko-
nomisku līkloču pārbaudījumiem, ra-
dio vienmēr ir spējis raidīt, veidojot 
būtisku informācijas un kultūras telpu, 
turot ļoti augstu kvalitātes līmeni. Mēs 
strādājam, lai Radio būtu izcils visās 
nozīmēs, un lai tas saglabā ne tikai 
savu vēsturisko nozīmi un svarīgumu, 
kāds ir bijis, bet lai tas kļūst par vēl 
mūsdienīgāku, spēcīgāku un jaudī-
gāku, visiem sabiedrībā vajadzīgāku 
mediju. Un, lai ejot pretim mūsu simt-
gadei, vismaz viens Latvijas Radio 
produkts katram iedzīvotājam būtu 
mīļš, svarīgs, ko viņš lietotu, zinātu un 
atpazītu,“ stāsta Latvijas Radio val-
des priekšsēdētāja Una Klapkalne.

„Mūsu 95. gadadiena ir nozīmīga 
gan sabiedrībai kopumā, kas no paau-
dzes paaudzē klausās radio, gan radio 
radošajiem un profesionālajiem dar-
biniekiem, kuri visos laikos aizrautīgi 
veidojuši programmu saturu. Mēs esam 
bijuši klātesoši ikvienā valstij izšķirīgā 
brīdī – no Latvijas brīvvalsts laikiem, 
līdz neatkarības atjaunošanai, pučam, 
barikādēm, pat Covid-19 ārkārtējai si-
tuācijai. Šo klātesamību caurvij mūsu 
vērtības un uzdevumus – nodrošināt 
daudzveidīgu, objektīvu un operatīvu 
informāciju, vienlaikus saglabājot līdz-
svaru starp aktuālo, ikdienā noderīgo 
un izklaidējošo,“ atzīst U. Klapkalne.

Virtuāls ceļojums Radio vēsturē
Tīmekļa vietnes radiofanati.lv 

sadaļā Ceļojums vēsturē ikviens gan 
savā datora interneta pārlūkā, gan vie-
dtālrunī var ceļot pa interaktīvu laika 
līniju, atklājot un iepazīstot nozīmīgā-
kos notikumus un faktus, kas veidoju-
ši Radio deviņdesmit piecu gadu garu-
mā. Faktus ilustrē attēli, skaņas celiņi 

un video kadri.
Rīgas Radiofons eksperimentāli 

sāka raidīt 1925. gada martā ar nere-
gulārām, līdz 15 minūtēm īsām pār-
raidēm, taču oficiāli tika atklāts 1. no-
vembrī ar operas Madame Butterfly 
translāciju. Pasaulē radio bija jauna 
modes lieta. Rīgas radiofons bija vien 
16. radio stacija Eiropā, tā kļuva par 
Starptautiskās radio apvienības bied-
ru. Radio džingls toreiz bija Rīga dimd.

Padomju laikā Radio bija ideoloģis-
kā un propagandas aparāta sastāvdaļa. 
1980. gadu beigās, atbrīvojoties no cen-
zūras, Radio iesaistījās cīņā par Latvi-
jas neatkarības atjaunošanu. Sevišķa 
nozīme Radio bija 1991. gada janvāra 
barikāžu un augusta puča dienās.

Kopš 1993. gada Latvijas Radio ir 
Eiropas Raidorganizāciju savienības 
biedrs.

Ieraugi Radio balsi
Tīmekļa vietnes sadaļā Radio fanā-

ti aplūkojami vairāk nekā 80 video stās-
ti – sarunas ar cilvēkiem, kuri ik dienas 
ir sastopami Radiomājā, sākot ar žur-
nālistiem, producentiem, redaktoriem 
un programmu vadītājiem, beidzot ar 
zinošiem un prasmīgiem tehniskajiem 
darbiniekiem, programmētājiem, skaņu 
operatoriem un ierakstu inženieriem. 
Šie cilvēki ir Latvijas Radio šarms un 
dzīvā vēsture – katrs no tiem glabā uni-
kālus stāstus un pieredzes. Viņi ir sava 
darba entuziasti, Latvijas Radio patrio-
ti un fanāti šī vārda vislabākajā nozīmē.

Radio klātbūtne klausītāju dzīvē
Tīmekļa vietnes trešā sadaļa Tavs 

stāsts ir aicinājums ikvienam klausītā-
jam dalīties ar savu stāstu – ko Radio 
devis vai mainījis mūsu klausītāju dzī-
vēs. Radio kā medijs ir cieši saistīts ar 
mūsdienu tehnoloģiju attīstību, tāpēc 
šajā sadaļā integrēts īpašs risinājums – 
mākslīgā intelekta balss. Rakstītās 
atmiņas un sveicienus ar Tildes Balss 
tehnoloģijas palīdzību tiešsaistē varēs 

noklausīties Radio leģendārās diktores 
Sandras Glāzupas digitalizētajā bal-
sī. No 26. oktobra līdz 8. novembrim 
interesantākie, digitāli sintizētie stāsti 
tiks atskaņoti arī Radio ēterā.

Risinājuma partneris, Tildes Biz-
nesa  attīstības  direktors  Kaspars 
Kauliņš atzīst: „Lai padarītu latvie-
šu valodu konkurētspējīgu digitālajā 
vidē, pirms četriem gadiem uzsākām 
izaicinājumiem bagātu ceļojumu pre-
tī pirmajai mākslīgā intelekta balss 
sintēzes tehnoloģijai latviešu valodai. 
Mūsu pētniekiem izdevies izveidot ri-
sinājumu, kurā grūti atšķirt mākslīgi 
sintezēto balsi no cilvēka balss. Tildes 
radītā tehnoloģija runā pazīstamās 
Latvijas Radio ziņu diktores un re-
daktores Sandras Glāzupas balsī. Un 
ir patiess prieks un lepnums, ka tieši 
Sandras balss kļuvusi par pirmo nei-
ronu tīklu tehnoloģijās veidoto sintezē-
to balsi Latvijā, ieliekot pamatus turp-
mākai šī mākslīgā intelekta risinājumu 
attīstībai. Mums ir patiess prieks, ka 
mākslīgais intelekts kļūs par daļu no 
Radio jubilejas un ļaus ieskanēties Ra-
dio sveicieniem vēl nebijušā veidā!“

Par Latvijas Radio
Latvijas Radio kanālu grupa ar 

35,4% radio klausīšanās laika daļu 
joprojām saglabā tirgus līdera pozīciju 
Latvijā, liecina Kantar TNS jaunākie 
auditorijas dati par 2020. gada pava-
sara-vasaras periodu. Latvijas Radio 
programmas klausās vairāk nekā 700 
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Eiropas 
Raidorganizāciju apvienības dati lie-
cina, ka pēc tirgus daļas, iknedēļās 
klausītāju skaita un jauniešu auditori-
jas klausītāju skaita Latvijas Radio ir 
līderis arī Baltijas valstu sabiedrisko 
radio kontekstā un pārspēj arī lielu 
daļu sabiedriskās raidstacijas Eiropā.

Šobrīd Latvijas Radio ir lielākais 
programmu producents Latvijā. Ra-

Latvijas Radio atzīmē jau 95. gadadienu
Svētkus svinēs ēterā un aicina iesaistīties arī savus klausītājus

Radio māja Doma laukumā, Rīgā.
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Šogad Brīvdabas muzeja 50. Lat-
viešu tautas lietišķās mākslas darinā-
jumu gadatirgus ar Luminor bankas 
atbalstu notiek tiešsaistē. Vietnē www.
egadatirgus.lv iespējams atbalstīt vie-
tējos ražotājos, apskatot un iegādā-
joties kādu no teju 2000 produktiem. 
E-gadatirgus rīkotāji piedāvā iepazī-
ties ar interesantiem vietējo amatnieku 
darinājumiem, kas būs praktiski node-
rīgi saimniecībā vai kā dāvana svētkos.

Koks  un  tāss:  mājsaimnieces 
gramu  špikeris.  Mājsaimniecēm, 
kurām patīk rosīties virtuvē, noderēs 
praktisks špikeris, kurā ieskatīties, lai 
pārliecinātos, cik gramu dažādu pro-
duktu ir vienā glāzē, ēdamkarotē vai 
tējkarotē. Jelgavas uzņēmuma Sidrab-
koks koka dēlītis ar špikeri pieejams 
gan latviešu, gan krievu valodā.

Tekstils: ilgtspējīgas kosmētikas 
noņemšanas lupatiņas. Dabas draugi 
novērtēs zīmola Muscari Linen daudz-
reiz lietojamos kosmētikas noņemša-
nas aplīšus, kas darināti no mīkstas un 
ekoloģiski audzētas filcētās kokvilnas. 
Katram aplītim ir piešūta arī kokvilnas 
lentīte ērtākai turēšanai rokās, kā arī 
pieejams lina maisiņš uzglabāšanai.

Keramika: kamolu trauks. Kera-
mikas kamolu trauks iederēsies ikvie-
na rokdarbnieka interjerā, un praktiski 
kalpos kā palīgs, kas neļauj aizripot 
un sapiņķerēties dzijas kamoliem. Lai 
adīšanas vai tamborēšanas process 
būtu vēl ērtāks, bļodiņas sānā ir divi 
caurumiņi adatām. Kamolu trauks būs 
vērtīga dāvana sev vai tiem, kuriem 
patīk garos ziemas vakarus pavadīt 
ar adatām rokās. Keramikas studi-
ja Jogita Art Studio piedāvā arī citus 
keramikas izstrādājumus, piemēram, 
bļodiņas četrkājainajiem draugiem un 
puķu podus.

Rotas:  līgavas  kronis.  Kroni 

mēdz dēvēt par 
vienu no spēka 
simboliem. Sievie-
tēm, kuras plāno 
tautiskas kāzas, ie-
spējams iegādātie 
jau gatavus vai pēc 
individuāla piepra-
sījuma izgatavotus 
līgavu kroņus. Iz-
mantotie materiāli 
kroņu darināšanā 
ir žakarda, tilla 
un samta audums, 
stikla, dabīgā ak-
mens, metāla un 
akrila pērlītes, kā 
arī furnitūra un 
stieples. Kroņus ar rūpību un sirsnību 
izgatavo rokdarbniece Daiga Veisa.

Rotaļlietas:  papīra  lelles.  Di-
zaineres Agneses Fūrmanes radītās 
Claudia papīra lelles tika veidotas kā 
izzinošs un izglītojošs materiāls par 
Latvijas novadu etnogrāfiskajiem tau-
tastērpiem. Ar krāšņām papīra lellēm 
projekta autore vēlas veicināt gan Lat-
vijā, gan ārvalstīs dzīvojošo bērnu un 
jauniešu nacionālās identitātes apzi-
nāšanos. Lelles ļauj bērniem izveidot 
pašiem savu unikālo rotaļlietu.

Stikls:  lampa  kaktusa  formā. 
Skaista un neparasta interjera mīļiem 
patiks dekoratīvs un oriģināls gaismas 
objekts – kaktusa formas lampa, ko ra-
dījusi stikla māksliniece Marta Ģibiete.

Āda:  pastalu  darināšanas meis-
tarklase. Māksliniece Agrita Krievi-
ņa-Siliņa, kura Brīvdabas gadatirgū 
piedalās jau 30 gadus, piedāvā iegādā-
ties dalību pastalu darināšanas meis-
tarklasē. Darbošanās norit aptuveni 
trīs stundas, un to laikā katram ir ie-
spēja izgatavot pašam savas pastalas 
klasiskajā vai jebkurā citā krāsā.

Metāls: ekskluzīvi naži. Juris Ka-
rosevičs ir kalējs ar 15 gadu pieredzi, 
kurš darina nažus un dažādus citus 
instrumentus koka darbiem, piemē-
ram, kalti, greblīti u.c. Nažus meis-
tars kaļ pēc autentiskām metodēm, un 
instrumenti ir praktiski un ar tiem ir 
patīkami strādāt. Katrs nazis ir vienā 
eksemplārā, tāpēc ekskluzīvs un var 
tikt izgatavots arī individuāli pēc katra 
īpašām vēlmēm.

Pārtika  un  dzērieni:  bišu  mai-
zes pastilas. Ģimenes uzņēmums Bee 
Bite no Saldus novada nodarbojas ar 
bišu maizes ražošanu, e-gadatirgū 
piedāvājot iespēju iegādāties dažādu 
garšu košļājamas bišu maizes pastilas. 
To sastāvā ir 100% dabīga un Latvijā 
ievākta bišu maize, un tajā ir lielākais 
bioloģiski aktīvo vielu daudzveidība, 
kas nodrošina pilnvērtīgu cilvēka or-
ganisma darbību. Turklāt bišu maizes 
kumosos ir vairāk olbaltumvielu nekā 
gaļā, zivīs un piena produktos.

Arnita Beinaroviča,
„Luminor“ sabiedrisko attiecību 

konsultante

9 interesanti un praktiski darinājumi
Ko var iegādāties Brīvdabas muzeja e-gadatirgū 

Mājsaimniecības gramu špikeris.
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Lampas kaktusa formā.

FO
TO

 P
ub

lic
itā

te
s f

ot
o

Pastalas.
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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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No 8. oktobra Lat-
vijas Nacionālās bib-
liotēkas (LNB) 4. stāva 
mazajā galerijā skatāma 
izstāde Boriss Bērziņš. 

Lapaspuses. Tā veltīta mākslinieka 
Borisa Bērziņa (1930–2002) 90. jubi-
lejai un iepazīstina ar neparastiem ar-
tefaktiem no viņa apjomīgā mantoju-
ma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
(LNMM) krājumā. Šeit parādīti māks-
linieka zīmējumi un skices grāmatās, 
žurnālos, uz reprodukcijām, skrejla-
pām, aploksnēm un citiem ikdienišķas 
informācijas un tekstu nesējiem.

Pašizpausme piezīmju veida zīmē-
jumos māksliniekam palīdzēja attīs-
tīt pēkšņi radušās iztēles ainas un idejas, tā bija daļa no 
viņa dzīves uztveres un kļuva par ieradumu mūža garumā. 
Darbi, bieži bez nosaukuma un datējuma, atspoguļo rado-
šā procesa izpausmes, kas līdz šim izstādēs redzētas reti. 
Tie ir atjautīgi un spontāni zīmējumi, viegli ieskicējumi un 
tekstu pieraksti, kas ataino dzīves pētīšanā uztvertās smal-
kās un reizēm arī ironiski ietonētās nianses.

Grāmatām B. Bērziņa dzīvē un daiļradē vienmēr biju-
si liela loma – bērnībā ar aizrautību skatītas tēva atnestās 
mākslas grāmatas, pētīti, kopēti un jaunradīti sižeti, bieži 
savus uzmetumus vai pierakstus veicot turpat uz reproduk-
cijām vai tekstu lappusēs.

Gleznotājs, grafiķis, zīmētājs un pedagogs Boriss 
Bērziņš dzimis 1930. gada 7. oktobrī Rīgā. No 1947. līdz 
1952. gadam mācījies Rīgas Jaņa Rozentāla mākslas vidus-
skolā, no 1952. līdz 1959. gadam – Latvijas Valsts Mākslas 
akadēmijā, ko beidza ar diplomdarbu Plostnieki Eduarda 
Kalniņa vadībā. Izstādēs piedalījies kopš 1955. gada. Pēc 
Eduarda Kalniņa nāves 1988. gadā pārņēmis un vadījis 
PSRS Mākslas akadēmijas Glezniecības radošo darbnīcu 
Rīgā. Kopš 1961. gada bijis Latvijas Mākslinieku savienī-
bas biedrs. Saņēmis nozīmīgus apbalvojumus Latvijā un 
ārvalstīs. 1994. gadā ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadē-
mijas goda locekli. 1995. gadā piešķirts Triju Zvaigžņu 

ordenis. No 1997. gada – Valsts Kultūrkapitāla fon-
da mūža stipendiāts. 2000. gadā saņēmis Latvijas 
Kultūras fonda Spīdolas balvu par mūža ieguldījumu 
mākslā. Ar darbu Mākslinieks un modelis (1985) ie-
kļauts Latvijas kultūras kanonā.

Ar 2002. gada 1. februāra testamentu visus savus 
darbus B. Bērziņš novēlējis Latvijas Nacionālajam 
mākslas muzejam. Miris 2002. gada 11. februārī. 
Apbedīts Rīgā, Pirmajos Meža kapos.

Izstāde apskatāma līdz 2021. gada 31. janvārim 
LNB darba laikā. Ieeja bez maksas. Izstādes rīkotājs: 
LNMM sadarbībā ar LNB. Satura autore: LNMM 
Borisa Bērziņa kolekcijas glabātāja Gundega Cēbe-
re; dizains – Verners Timoško; projekta vadītāja – 
Brigita Zelča-Aispure.

Augusts Zilberts,
Latvijas Nacionālā bibliotēkas
Sabiedrisko attiecību vadītājs

Oslo notiek Baltijas kino dienas
Īpaša uzmanība veltīta Latvijas kinomākslai

Šī gada 16.-18. ok-
tobrī kinoteātrī Cine-
mateket, Oslo, Norvē-
ģijā notika 17. Baltijas 
valstu kino dienas, ku-
ras organizēja Norvēģi-
jas, Latvijas, Lietuvas 

un Igaunijas kino entuziasti un Bal-
tijas valstu vēstniecības Oslo. Šogad 
rotācijas kārtībā īpaša uzmanība tika 
veltīta Latvijas kinomākslai.

Filmu dienu atklāšanā tika izrā-
dīta režisores Ilzes Burkovskas-Ja-
kobsenas režisētā filma Mans mīļā-
kais karš. Atklāšanā piedalījās arī 
pati režisore un filmas producents 

Tronds  Jakobsens  (Trond  Jacob-
sen),  kuri iepazīstināja ar filmas 
tapšanas gaitu un atbildēja uz ska-
tītāju jautājumiem. Paralēli notika 
arī meistarklase par minētās filmas 
veidošanu, kā arī grāmatu prezentā-
cijas.

Filmu dienu programmā bija ie-
kļautas latviešu filmas Dvēseļu pute-
nis (rež. Dzintars  Dreibergs), Jelga-
va 94 (rež. Jānis Ābele), Spiegs, kurš 
mans tēvs (rež. Gints Grūbe), kā arī 
īsfilmas Melleņu gari (rež. Astra Zol-
dnere), Mans mīļais Don (rež. Pauls 
Dombrovskis) un Lelles (rež.  Ieva 
Norvele).

Filmu dienas piesaistīja plašu pub-
likas uzmanību, vairākkārt piepildot 
kinoteātra zāles līdz maksimāli pie-
ļaujamam apmeklētāju skaitam. Lai 
mazinātu COVID-19 ietekmi uz filmu 
dienu norisi, pirmo reizi pasākuma 
vēsturē, Baltijas filmu dienu mājaslapā 
tika nodrošināta iespēja skatīties fil-
mas attālināti.

Latviešu filmas kino festivālā tika 
demonstrētas ar Latvijas vēstniecī-
bas Norvēģijā atbalstu, un bija viens 
no vēstniecības īstenotajiem Latvijas 
valsts simtgades publiskās diplomāti-
jas projektiem.

LR vēstniecība Norvēģijā

LNB atklāta Borisam Bērziņam veltīta izstāde
Parādīti mākslinieka zīmējumi un skices

Skats no izstādes.
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„Brīvība“
Divu svētku laiks

„Brīvība, kāds tev 
ir vārds?“ Tā iesākas 
Andreja Eglīša dzejo-
ļa vārdi, kuri daudzas 
reizes dzirdēti Dziesmu 
svētkos un arī dziedāti 
manā paša vīru korī Ve-

seris.
Labs jautājums. „Kāds tev ir 

vārds?“ Daudz un dažādi tas ir bijis 
pārrunāts, debatēts, pat izcīnīts.

Ko brīvība īsti nozīmē? Kurš un kā 
var to atbildēt? Gada laikā, kurā paš-
laik atrodamies, esam tuvu pie diviem 
vēsturiskiem notikumiem mūsu tautai. 
Reformācijas svētki (1517. g. 31. ok-
tobrī) un Latvijas Valsts neatkarības 
pasludināšanas svētki (1918. g. 18. no-
vembrī).

Abiem diviem šiem svētkiem ir 
saistība ar brīvību. Abiem diviem šiem 
notikumiem pamats iet vēl tālāk atpa-
kaļ pasaules vēsturē. Pirms 2 000 ga-
diem Jēzus Kristus runāja par brīvību. 
„Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs pa-
tiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit 
patiesību, un patiesība darīs jūs brī-
vus.“ (Jāņa ev. 8:31-32). Mēs redzam, 
ka brīvība un patiesība iet roku rokā. 
Cilvēks vai tauta nevar būt īsti brīva, 

ja trūkst patiesības. Tas, protams, pa-
ceļ citu jautājumu: „Kas ir patiesība?” 
Mēs dzīvojam laikmetā, kurā atbildes 
uz šo jautājumu ir tik daudzas un da-
žādas kā indivīdi, kas mēģina to atbil-
dēt. Tomēr, mums jāmēģina mācīties 
un domāt dziļāk un tālāk (Mūžu dzīvo, 
mūžu mācies.), jo tikai tā mēs tiksim 
pie īstas brīvības.

Šomēnes runāšu par patiesību un 
brīvību, ko atrada baznīcas reformā-
tors Mārtiņš Luters.

Viņa reformācija bija rezultāts 
tam, ka viņš pats nejutās brīvs. Viņš 
ļoti ilgojās pēc miera ar Dievu, bet to 
nevarēja atrast, pat ne kā mūks katoļu 
(vispārējā) baznīcā. Viņa vārdos, viņš 
ienīda Dievu un bija dusmīgs uz Viņu! 
Lutera ceļš uz brīvību saistījās ar viņa 
Dieva vārdu studijām. Pāvila vārdi 
romiešiem viņu īpaši skāra un kļuva 
kā brīvības atslēga. Tajos viņš lasīja 
„no ticības taisnais dzīvos.“ (Rom. 
1:17). Luters pats apraksta kas notika. 
„Beidzot, caur Dieva žēlastību, es sa-
pratu, ka Dieva taisnība tiek atklāta 
caur evaņģēliju, proti, pasīva taisnī-
ba ar ko žēlastības Dievs mūs taisno 
caur ticību… Ar to es jutu, ka viscaur 
biju atdzimis no jauna („I felt that I 

was altogether born again“), un ka 
biju iegājis paradīzē caur atvērtām 
durvīm.“ Šis piedzīvojums kļuva par 
stūrakmeni reformācijai kas iesākās 
pirms 500 gadiem. „Ja jūs paliekat 
Manos vārdos...“ Jēzus vārdi ir pa-
tiesība, kas padara mūs brīvus. Re-
formācijas sauklis bija Sola scriptura 
(Tikai Dieva vārds). Caur tiem Mār-
tiņš Luters kļuva brīvs. „Es cildināju 
savu saldāko vārdu ar mīlestību tik 
pat lielu, kā dusmām, ar kurām es 
pirms tam ienīdu vārdus, „Dieva tais-
nību.“ Tā šī vieta Pāvila vārdos patie-
šām man kļuva par vārtiem debesīs.“ 
Simbols šai reformācijai bija Lutera 
roze. Melns krusts sirds vidū ir, kas 
padara mūs sķīstus. Dieva vārds vēl 
joprojām ir ceļš uz brīvību. Dieva 
vārds mums atklāj, ka Jēzus Kristus 
ir ceļš, patiesība un Dieva gaisma, kas 
iemiesojās un savas asinis izlēja pie 
krusta, lai mūs piedotu un taisnotu. 
Tici, vai netici, šis ir tas vārds kas pa-
dara mūs brīvus.

„Brīvība, brīvība, kāds tev ir vārds?
Tu asinis un gaismā labā,
Tavs vārds mums mīlestība ir.“

Mācītājs Aldis
Laikrakstam „Latvietis“

veida pacientus uzņem, ja viņi paši 
Covid-19 analīzes veikuši ne vēlāk 
kā 48 stundas pirms ierašanās, savu-
kārt pacientus ar akūtām saslimšanām 
testējot tikai tad, ja viņus pēc pirmās 
apskates un citām analīzēm arī patur 
stacionārā. Slimnīcas uzņemšanas 
nodaļas vadītāja Anita  Kalēja saka, 
ka jebkurā gadījumā katru pacientu 
traktē kā iespējami Covid-19, attiecīgi 
ievērojot drošības pasākumus. Taču, ja 
slimnīcā secina, ka pacients ir ārstē-
jams ambulatori, ambulatori arī varot 
veikt Covid-19 testu.

Neesot arī tā, ka pie rezultāta slim-
nīcā varētu tikt uzreiz. Savāktos testus 
savāc un vienreiz dienā ved uz Rīgu, 
kur tos analizē. To, ka pacienti, kas 
nonāk reģionu slimnīcās, arī ievērojot 
algoritmus, ir salīdzinoši sliktākā situ-
ācijā nekā galvaspilsētā, apliecina arī 
citās slimnīcās.

„Mums katru dienu ap deviņiem 
mašīna savāc visas barotnes un testus 
par pagājušo dienu, un mašīna brauc 
uz Latvijas infektoloģijas centru. 
Protams, švakāk ir tad, ja pacients ir 
iestājies ap desmitiem. Tad viņam jā-
sagaida nākamās dienas pārvedums, 
un tad tikai pēc kādām piecām sešām 
stundām mēs saņemam rezultātus. Ir 
jāsaprot, ka tas ir perfektā gadījumā. 
Gadījumā, ja tie testi nonāk vienlaikus 
no visām reģionālajām slimnīcām – 

mēdz būt divas dienas,“ stāsta Dau-
gavpils reģionālās slimnīcas vadītājs 
Grigorijs Semjonovs.

Daugavpils slimnīcā vērtējuši, ka 
izbraukums uz Rīgu prasītos divreiz 
dienā, taču tam izmanto savu trans-
portu, kas vajadzīgs arī citiem mēr-
ķiem. Sadarboties ar citām slimnīcām 
pa ceļam uz Rīgu, arī neesot tik vien-
kārši. No Daugavpils testus sūta uz 
References laboratoriju; citām slimnī-
cām ir līgums ar Gulbja vai Centrālo 
laboratoriju, kur testus vadā laborato-
riju transports.

Arī Gulbenes un Balvu slimnīcu 
apvienība uz Rīgu savāktos testu pa-
raugus sūta reizi dienā – četros pēc-
pusdienā. Tur saka – pagaidām ar šo 
vienu reizi pietiek, taču, ja cilvēku pie-
plūdums būs lielāks, vajadzēs domāt, 
kā testus galvaspilsētā nogādāt divas 
reizes dienā.

Balvu un Gulbenes slimnīcu ap-
vienības galvenā ārste Sigita Drubiņa 
skaidro: „Izolatori mums ir septiņi, 
un, ja pacients atnāk no rīta pulksten 
astoņos, viņam paņem testu, līdz čet-
riem tests ir pie mums, tad viņu ved – 
tās ir apmēram trīs stundas ceļā, tas 
nonāk laboratorijā apmēram – septiņi 
astoņi vakarā. Šo visu laiku pacients 
uzturas izolatorā, ja ir liels pacientu 
pieplūdums – tas ir par ilgu. Izolatora 
apritei būtu jābūt ātrākai.“

Lai saīsinātu rezultāta gaidīšanu, 
var veikt arī ātros molekulāros tes-
tus – tiem analīzei vajadzīgais laiks 

laboratorijās ir 45 minūtes. Taču tik 
un tā jāpieskata ceļš, turklāt šo testu 
skaits ir ļoti ierobežots – visai Latvijai 
dienā 70. Tos varētu veikt arī reģionu 
slimnīcās. Piemēram, Liepājā no 1.ok-
tobra to jau dara. Taču tam vajadzīgi 
speciāli analizatori un valsts lēmums 
piešķirt kvotas. 

Piemēram, Liepājā kvota ir 6 testi 
diennaktī. Citām slimnīcām iespēja ir 
tikai, sūtot uz Rīgu. Tā priekš Daugav-
pils Reģionālās slimnīcās no septem-
bra sākuma līdz oktobra vidum Refe-
rences laboratorijā veikti 20 šādi ātrie 
testi. Daugavpilī tāpat kā Ventspilī tos 
gribētu veikt paši. Balvu un Gulbe-
nes slimnīcā kā trešā līmeņa slimnī-
ca uz to nepretendē, taču arī gribētu, 
lai tuvumā, piemēram, Valmieras vai 
Rēzeknes slimnīcās tāda iespēja būtu. 
Tomēr vienīgais, ko šobrīd var pateikt 
Veselības ministrijā, ka par to notiek 
diskusijas.

„Jāsaprot tas, ka šo ātro moleku-
lāro testu skaits ir ierobežots, jo mēs 
nevaram dabūt Latvijā tik, cik mēs 
gribam, bet tik, cik mums piegādā,“ 
norāda S. Janka. Un otra problēma 
pēc viņas teiktā – ne visās reģionāla-
jās slimnīcās ir savas laboratorijas. Lī-
dzekļi iekārtām gan jau esot piešķirti. 
Nacionālais veselības dienests šobrīd 
veicot tirgus izpēti un plānojos iepir-
kumus. Taču, cik ilgi tirgu pētīs un kad 
iepirkumi būs – konkrētas atbildes nav.

LTV raidījums „de facto“
2020. g. 18. okt.

Covid-19 testēšana
Turpinājums no 1. lpp.
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Nebūšu oriģināls, 
pavēstot, ka laiks skrien 
nenormāli ātri – nepa-
gūsti ievilkt elpu, kad 
diena jau vakara apskā-
vienos. Tāpat nepamani, 
ka viens gads jau atsvei-
cinās, un cits piestājis 

pie durvīm. Arī tie desmit gadi, kopš 
atjaunots un svarīgu vietu pilsētas sa-
biedrības un kultūras dzīvē ieņēmis 
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas 
tornis, liekas pagaisuši kā rīta migliņa 
vasaras saulgriežu laikā.

Pirms tam ilgus gadu desmitus 
tornis atgādināja par pēdējo karu, par 
komunistu varas iestāžu ignoranci un 
nevēlēšanos kaut cik to savest kārtībā, 
lai nedurtos acīs iekārtas paviršība, 
taču tā arī neaizvāca baznīcas torņa 
graustu, kas palicis pāri baznīcas jomu 
un altāra uzspridzināšanas 1954. gadā. 
Kādēļ? Izrādās, ka Jelgavas Svētās 
Trīsvienības baznīcas tornis ir ļoti 
svarīgs punkts ģeodēziskajos mērīju-
mos  triangulācijas punkts, kuru pat 
padomju militāristi bija spiesti ievērot, 
un tādēļ tornis kā rēgs visu laiku stā-
vēja pamests un aizmirsts.

Kopš 1993. gada jaunatne rīkoja 

labdarības rokmū-
zikas koncertus 
ar moto Mēs – 
tornim. Tikai ar 
1990. gadu vidū 
pilsētas dome sāka 
izstrādāt torņa 
pārbūves un iz-
mantošanas pro-
jektus, meklējot 
finansējumu gan 
valstī, gan Eiropā. 
Ar 21. gadsimta 
pirmajiem gadiem 
torni lēnām atjau-
noja, un 2010. gada 
16. novembrī svinīgi atklāja torni, re-
konstruētu un jaunām funkcijām pie-
lāgotu. Bez tūrisma informācijas cen-
tra trijos stāvos, ņemot palīgos jaunās 
tehnoloģijas, var iepazīties ar četriem 
Latvijas prezidentiem, kas nākuši no 
Zemgales, ar Jelgavas vēsturi, simbo-
liku un Zemgales tautastērpiem, kā 
arī ielūkoties Svētās Trīsvienības baz-
nīcas vēsturē. Tornī ir iekārtots arīd-
zan restorāns un – kas vēl būtiskāk – 
9. stāvā atrodas izstāžu galerija, kurā 
regulāri mainās izstādes. Pirmajā no 
tām bija skatāmi mākslas darbi, kuros 

iemūžināta Svētās Trīsvienības 
baznīca.

Tuvojoties torņa atjaunotnes 
10 gadu jubilejai, Jelgavas Māks-
linieku biedrība un Jelgavas re-
ģionālais tūrisma centrs, kura 
pakļautībā ir tornis, iecerēja 
Latvijas mērogā sarīkot kon-
kursizstādi Jelgavas dominante 
ar naudas balvām. 2. oktobrī šī 
izstāde tika arī atklāta un lau-
reāti sumināti.

Konkursa rīkotāji gaidīja, 
ka par Jelgavas tēmu māksli-
nieki ne tikai radīs gleznas, 
akvareļus, zīmējumus, bet arī 
lietišķās mākslas darbus. Da-
ļēji tas arī notika, lai gan bijām 
cerējuši uz mazdrusciņ lielā-

ku atsaucību. Tomēr vienalga, 

esam pateicīgi ikvienam mākslinie-
kam, kurš radījis gleznu, akvareli vai 
ko citu, par Jelgavu domājot.

Žūrija, izvērtējusi darbus, izlēma, 
ka 1. vieta un naudas balva piešķira-
ma ādas apdares māksliniecei Ilizanei 
Grīnbergai par darbu Virsotnes, kas 
tapis no bronzētas un zeltainas kazā-
das un attēlo trīs virsotnes, smailes. 
Tas ir abstrakti dekoratīvs veidojums, 
kas izceļas ar faktūru, ar izteiktu per-
fektu plakņu kārtojumu, ar simbolisku 
jēgpilnību.

3. vietu ieguva Asnates  Marts 
Zuteres vitrāža Jelgavas sajūtas, 
patapinot ideju no Trīsvienības baz-
nīcas torņa smailes un darinot to trīs 
dimensionālu.

Kates Seržānes savukārt ideju par 
virsotni īstenojusi grafikas lapā sēpi-
jas tehnikā (Sfēras fokuss), attēlojot 
kustīgu ūdens virsmu, kas tik tuva vi-
ņas daiļrades centrālajai tēmai – zivs, 
un makšķeres kātu. Tas mākslinieces 
interpretācijā var būt gan kā smaile, 
kurp tiecas mūsu vēlmes, gan kā mak-
šķeres aukla, kuras galā, tur, kur tā 
iegrimusi ūdenī un tagad izliekas kā 
gaismas avots, varbūt ir zivs, varbūt 
nē, lai katrs domā, ko vēlas!

Pārējie darbi bija ierastāki, bet ne 
mazāk pievilcīgi. Uldis  Zuters bija 

Māra Branča skatījums
Kas ir Jelgavas dominante?

Skats no izstādes.
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Ilizane Grīnberga pie sava darba „Virsotnes“.
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Asnate Marts Zutere. „Jelgavas sajūtas“.
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Dzejniece un valodniece  Lalita 
Muižniece  (1935)  dzimusi dzejnie-
ces Rūtas Skujiņas un rakstnieka Jū-
lija Lāča ģimenē. Publicējusi dzejoļu 
krājumu Žuburu rota (1970) un dzej-
lapu Rikšiem ziloni es palaidu (1975), 
populārzinātniskus darbus un pasaku 
bērniem. Lielāko mūža daļu pavadī-
jusi Amerikā, šobrīd dzīvo Rīgā un 
augustā nosvinēja 85 gadu jubileju. 
Jaunā grāmata iekļauj divus prozas 
darbus: emocionālās Pēdas par lik-
tenīgo 1941. – 1945. gadu un sirreālo 
iespaidu stāstu par viesošanos Latvijā 
1974. gadā Melita Rīgā. Pirmo reizi 
abi darbi apkopoti vienā grāmatā.

Lalita Muižniece grāmatas ieva-
dā raksta: „Abus darbus uzrakstīju 
apmēram vienā laikā – “Pēdas” 1974. 
un “Melitu Rīgā” 1975. gadā. “Pē-
das”, kuŗu darbība risinās no 1941. 
gada janvāŗa līdz 1945. gada maijam, 
prātā rosījās ilgi, gadiem. Man daž-
reiz vaicā, kādēļ nerakstīju cilvēku īs-
tos vārdus, kaut grāmatā minētie tēli 
visi ir dzīvojuši un aprakstītos notiku-
mus piedzīvojuši. Gribēju, lai stāstu 
neuztvertu kā tikai vienas konkrētas 
ģimenes likteni, bet tajā justu laikme-
ta cietsirdību un jucekli jebkuŗa bēr-
na skatījumā. Vai tas ir izdevies, lai 
spriež lasītāji. “Melitu Rīgā” toties 
uzrakstīju gandrīz vai vienā elpas vil-
cienā. Dzīvojām ASV. 1974. gadā jutu, 
ka ir laiks aizvest abus mūsu jau pus-

audža vecuma bērnus uz Latviju, lai 
viņi pieredzētu, ka Latvija nav tikai 
vecāku un vecvecāku, latviešu skolas 
skolotāju izdomāta vieta, bet ir reāla 
zeme, kur dzīvo mūsu tuvi radi un citi 
labi cilvēki.“

Lalitas Muižnieces interešu lokā ir 
latviešu dzeja, kas tapusi gan trimdā, 
gan Latvijā, un folklora, tautasdzies-
mu metrikas jautājumi un fonoloģi-
ja. 1981. gadā Mičiganas universitātē 
viņa ieguvusi doktores grādu lingvis-
tikā par disertāciju Linguistic Analy-
sis of Latvian Death and Burial Folk 
Songs (Latviešu miršanas un bēru 
dziesmu lingvistiskā analīze).

Kopš 1970. gada Lalita Muižnie-
ce bijusi mācībspēks Rietummičiga-
nas universitātē Kalamazū Mičiganā, 
kur kopā ar profesoru Jāzepu Leli 
izstrādājusi jaunas un modernas lat-
viešu valodas mācīšanas metodes ār-
pus Latvijas dzīvojošiem studentiem; 
1980. gadā izveidojusi akreditētu 
Latviešu studiju programmu. Strā-
dājusi trimdas žurnālu Jaunā Gaita, 
Mazputniņš un Mēs, kā arī apgāda 
Ceļinieks latviešu klasiķu mazgrāma-
tiņu sērijas redakcijās.

No 1993. līdz 2004. gadam lasījusi 
lekcijas par latviešu tautasdziesmu va-
lodu un trimdas dzeju Latvijas Univer-
sitātē un Latvijas Kultūras akadēmijā.

Izdevumu papildina plašs pētnie-
ces Baibas  Krogzemes-Mosgordas 

pēcvārds un fotogrāfijas no Lali-
tas Muižnieces arhīva. Uz grāmatas 
vāka – Jura Poiša foto no Latvijas Fo-
togrāfijas muzeja krājuma. Grāmatas 
izdošanu atbalstījis Amerikas Latvie-
šu apvienības Kultūras fonds.

Arvis Ostrovskis,
apgāda „Mansards“ sabiedrisko 

attiecību pārstāvis
20.10.2020.

„Pēdas. Melita Rīgā“
„Mansards“ izdod Lalitas Muižnieces grāmatu

uzgleznojis senu parku pilsētas no-
malē, kas pēdējos gados ir sakopts un 
kļuvis par iecienītu pastaigu vietu – 
Langervaldē beidzot sniegs (2. vieta). 
Veicināšanas prēmiju ieguva divi glez-
notāji – Einārs Kvilis no Jūrmalas par 
darbu Vakara saulē un Zane Neimane 
no Rīgas par lielformāta gleznu Jel-

gavas dominante. 
Jūrmalnieks atai-
nojis Trīsvienības 
baznīcas torni 
rieta stundās, bet 
kolēģe ir uzglez-
nojusi senu Mī-
tavas plānu, kur 
i e k o m p o n ē j u s i 
mūsdienās jop-
rojām pastāvošus 
nozīmīgus arhi-
tektūras un kultū-
ras pieminekļus. 
Te piebildīsim, 
ka viņa ir avīzes 
Laiks māksliniece.

Protams, ka 
arīdzan citi autori 
bija piedomājuši 
pie tā, ko iesniegt 
konkursizstādei. 
Lūk, Arnis Ozols bija iesniedzis Trīs-
vienības torņa atjaunošanas projekta 
autora arhitekta Artūra Lapiņa portre-
tu, Ritma Zikmane-Lagzdiņa paste-
lī atainojusi Jelgavas Annas baznīcu, 
kam viņas dzimtas vēsturē ir zīmīga 
vieta – te savulaik laulājušies viņas 
vecāki. Ligita Caune uzzīmējusi šo-
dien tik populāro Mītavas tiltu, Anda 

Buškevica centusies iztēloties, kā šajā 
pilsētā dzīvojuši ļaudis. Anna Kalti-
gina un Aļona Prokofjeva iemūžinā-
jušas mūsdienu Jelgavu.

Kad skaties izstādes darbos, rodas 
jautājums: Kas ir Jelgavas dominante, 
uz ko jāatbild: Cilvēks.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Zane Neimane. „Jelgavas dominante“. 2020.
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Kate Seržāne pie sava darba.
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Grāmatas „Pēdas. Melita Rīgā“ vāks.
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Burulis šajā gadā izskanēja septiņpad-
smito reizi. Veltīts dzejnieka Pētera Zirnīša 
piemiņai, tas kļuvis par neatņemamu Burt-
nieku kultūras dzīves daļu.

Šoruden, sarīkojumā ar tēmas pieteikumu 
Pieredzētais un esošais, vēstītāju pulkā bija vai-

rāki Pētera Zirnīša laika un darba biedri. Runājām par tolaik 
spēka zenītā esošās, radošo cilvēku paaudzes pienesumu kul-
tūras kopšanā un ieguldījumu tautas dzīvā gara uzturēšanā.

Dzejnieces un publicistes Andas Līces lasījums no viņas 
nesen iznākušā dzeju krājuma Ceļadomas, veda klausītājus 
personīgās pārdomās par laika ritējumu mūža ceļa garumā. – 
„Nav tādas varas, kas saved kopā tos, kam dvēseles nesaska-
ras,“ – saka dzejniece un atbalso klausītāju sirdīs. Jau kopš 
pirmās grāmatas Uzvilkti pulksteņi, laika un cilvēku attiecību 
tēma viņai allaž bijusi nozīmīga. Taču ne vien liriskā šķautne, 
bet arī skarba publicistika veido būtisku Andas Līces dzīves 
daļu. Atmodas laikā, strādādama Rakstnieku Savienībā un 
darbodamās staļinisma noziegumu atmaskojošo atmiņu ap-
kopošanā, veikusi nozīmīgu tautas vēsturiskās atmiņas uztu-
rēšanas pienākumu. Ar brīvu vieglumu, runājot par smagām 
tēmām, viņa dziļi uzrunā savus klausītājus un lasītājus. – 
„Vienkārši būt par stikliņu dievnama logā,“ – Andas atziņa.

Tad skanēja dziesminieces – dzejnieces Elīnas Līces 
mūzika un balss. Gaišs jaunības romantisms, stabules un 
ģitāras skaņās, apmīļoja klātesošos klausītājus. Elīna savu 
darbu ierosmi radusi gan folkloras mītiskajā slānī, gan sie-
višķīgi intuitīvajā pasaules redzējumā. Viņas dzeja lasāma 
grāmatā Tik tuvu pie, kas kopā ar mātes Andas Līces liriku 
veido vienu veselumu. Pirms pāris gadiem iznāca Elīnas 
Līces krājums Redzu. Jaunā sieviete uzsver, ka viņas daiļ-
radē gan dzeja, gan mūzika ir vienlīdz svarīgas, abas šīs 

radošā gara izpausmes skan un runā par mīlestību.
Pēc Elīnas nestā jaunības vēja, garā starpbrīža, ar senu 

draugu sarunām, atkal ieklausījāmies Pētera Zirnīša paau-
dzes līdzbiedru atmiņās.

Mudīte  Luksa daudzus gadus vadīja RS literatūras 
sarīkojumus, pārraudzīja praktisku lietu risināšanu. Būd-
ma dažnedažādu situāciju lieciniece, viņa redzējusi to sav-
starpēji cilvēciski ieinteresēto gaisotni, kas tolaik valdīja 
rakstnieku sabiedrībā. Mudītes asprātīgajā sniegumā, uz-
klausījām jautru sadzīves situāciju atstāstus. Būdama pro-
fesionāla žurnāliste, Mudīte Luksa publicē atmiņu stāstus 
par mūsu kultūrai nozīmīgām personībām patreizējos pre-
ses izdevumos. Vakara klausītājiem tika daudz izvērstāki 
stāsti par jo krāšņiem notikumiem.

Jānis Lukss pastāstīja par savas bērnības un jaunības 
gadiem. Uzaudzis tā laika spožāko rakstniecības pārstāvju 
tuvumā, mazais Jancis sasmēlies gan jocīgus, gan skum-
jus pieredzējumus. Viņa tēvs, augstu vērtēts dzejnieks un 
sabiedriskais darbinieks Valdis Lukss, mājās bieži pulcē-
jis draugus. Interesantas sarunas par literatūru, asprātīgi 
dzīves situāciju pārspriedumi, neapšaubāmi ietekmējuši 
tobrīd augošā jaunā cilvēka prātu un dzīves izjūtu, arī žur-
nālista profesijas izvēli. Jānis Lukss pamatīgi izsmīdināja 
publiku. Viņa stāstītāja prieks nerimās vēl ilgi pēc sarīko-
juma nobeiguma zvana izskanēšanas.

Burtnieku rudens ziedi tagad smaržo Jūrmalā, Cesvai-
nē, Piebalgā un Rīgā. Tik dažādos Latvijas virzienos dziļā 
nakts tumsā pa gaismas ceļiem tika aizvizināti vairāku ga-
rīgi piesātinātu stundu sarunu biedri – pārdomu un atziņu 
virzītāji. Patreizējā, daudz atsvešinātākā pasaulē, mūsu sa-

„Burulis“ 2020. gadā
Burtnieku rudens literatūras sarīkojums

Vēstītāji. No kreisās: Valdis Lukss, Mudīte Luksa, Anita Jansone-Zirnīte, Anda Līce, Elīna Līce.
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Sarīkojuma publika.
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Fonds Mākslai vajag telpu
22. oktobrī  tīmekļa vietnē www.
atstatuvums.lv atklāja fotoizstādi 
Atstatuvums, kurā ir skatāmi sešu 
fotogrāfu mākslas projekti, kas ir 
mākslinieku tieša pieredze ar pētījumā 
sastaptajiem cilvēkiem. Izstādītie foto 
pētījumi piedāvā tuvāk iepazīties ar 
tādām sociālām grupām kā indiešu 
kopiena; ģimenes, kurās adoptēti bērni; 
cilvēki ar mentāliem traucējumiem; 
pusaudži bērnunamā; Ziemeļkurzemes 
lībieši (līvi) un Lucavsalas iemītnieki.

Piedalīties foto projektā Atsta-
tuvums tika aicināti seši fotogrāfi – 
Andrejs Strokins, Kristīne Madjare, 
Reinis Hofmanis, Georgs Avetisjans, 
Ieva Balode un Iveta Gabaliņa, lai šīs 
vasaras laikā veiktu foto pētījumus par 
viņu izvēlētajām mērķgrupām. Katrs 
mākslinieks tika lūgts visu vasaru pa-
vadīt ar mērķgrupu locekļiem, veido-
jot ar viņiem attiecības un iemūžinot 
dažādas sadzīves detaļas, ierakstot 
sarunas un uzņemot video materiālus, 
kas atbilstu mākslinieku iecerei atklāt 
šo sabiedrību vai indivīdu raksturus. 
Projekta mērķis ir pētīt sociālās gru-
pas un atklāt to cilvēciski emocionā-
lās šķautnes, apzinoties, ka māksla ir 
labākais veids, kā mudināt sabiedrību 
lauzt savus stereotipus un mazināt 
sociālo nošķiršanos. Šis ir aicinājums 
sabiedrībai apzināties līdzcilvēkus, 
motivēt nenovērsties, neraugoties uz 
atšķirībām, bet tieši pretēji – vairot 

vēlmi komunicēt, iepazīt dažādību un 
izprast savstarpējo attiecību nozīmī-
gumu mūsdienu Latvijas sabiedrības 
veidošanā.

Pirms pētījumi tika uzsākti, fo-
togrāfus konsultēja kultūras antropo-
loģe un Latvijas Kultūras akadēmijas 
rektore Rūta Muktupāvela, sniedzot 
ieskatu lauka pētījuma specifikā un 
izpratni ētiskajos principos. Mākslas 
projekta kuratore Katrīna  Jaunupe
par gaidāmo digitālo izstādi saka šādi:
„Veidojot izstādes „Atstatuvums“ kon-
cepciju un mākslas darbu virtuālās 
eksponēšanas telpu, manas radošās 
darbības virzītājspēka pamatā ir pār-
liecība, ka mēs visi esam vienlīdzīgi. 
Mēs ikviens vēlamies būt mīlēts, atzīts 
un uztverts kā vērtīgs. Un nevis kādu 
ārējo pazīmju vai materiālo sasniegu-
mu skalā, bet sirds līmenī. Un māksla 
ir viens no precīzākajiem, efektīvāka-
jiem un arī efektīgākajiem veidiem, 
kā runāt par cilvēcību. Savā būtībā – 
par sevi un pasauli, kurā dzīvojam un 
kādā vēlamies dzīvot.“

Sākot ar 22. oktobri tīmekļa vietnē 
www.atstatuvums.lv ir pieejama 
virtuālā foto izstāde, kuru plānots 
nākamā gada laikā realizēt fiziskā 
veidolā. Atklāšanas dienā fonda 
Mākslai vajag telpu Facebook lapā 
(pieejama šeit: https://www.facebook.
com/makslaivajagtelpu/) tika 
pārraidīta diskusija ar māksliniekiem 
un kuratori,  kuru moderēja kultūras 

antropoloģe Rūta Muktupāvela, 
pārspriežot projekta izpildes procesu 
un iznākumu.

Projekts tapis ar Sabiedrības integ-
rācijas fonda atbalstu. Vizuālo identi-
tāti un grafisko dizainu veidojis Ģirts 
Reiniks, video mākslinieks – Rolands 
Briedis, savukārt tīmekļa vietnes risi-
nājumu nodrošina reklāmas aģentūra 
WRONG.

Lāsma Goba
fonds „Mākslai vajag telpu“

Fotoizstāde „Atstatuvums“
Par dažādām sociālām grupām Latvijā tika atklāta virtuālajā vidē

rīkojuma noskaņa bija tik tuvi sirsnīga.
Pētera Zirnīša portreta klātbūtne visa vakara gaitā jēg-

pilni apstiprināja pieļāvumu, ka laika lineārais plūdums var 
koncentrēties vienā punktā. Jauši vai nejauši, bet sagadījies 
tā, ka patlaban burtnieciešu prātos un darbos īpašu vietu ie-
ņem senās Burtnieku baznīcas durvju atjaunošana. Tur, lie-
lajā Pētera portretā, viņš stāv ar atslēgu plaukstās baznīcas 
priekšā, atgādinot to, ka astoņdesmitajos gados viņš bija 

viens no baznīcas un draudzes atjaunošanas aizsācējiem.
Burulis allaž iesākas ar Pētera Zirnīša dzejoli, kuru 

lasa kāds no sarīkojuma dalībniekiem. Šajā vakarā Jāņa 
Ulmes lasījums. Lūk, dažas rindas no tā:
„...
mētru maigajos vaigos cerība zaļo.
izklīdīsim, lai satiktos, mazliet mirsim, lai dzīvotu ilgāk varbūt.
valga migla klāj mūsu vienīgo māju,
šīs pasaules nesalāpāmo jumtu.“

Anita Jansone-Zirnīte
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

„Burulis“ 2020. gadā
Turpinājums no 10. lpp.

Kalnu Karabahā un Venecuēlā. Mi-
nistri vienojās turpināt darbu, stip-
rinot NATO, transatlantisko saikni, 
drošības politiku, daudzpusējo sadar-
bību, cilvēktiesības un risinot patva-

ļīgas aizturēšanas problēmu, par ko 
trīs Baltijas valstis pauda solidaritāti 
ar Kanādu.

Baltkrievijas jautājumā minis-
tri tikās ar Svetlanu Tihanovsku un 
apsprieda nepieciešamību atbalstīt 
Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību un 
Sadarbības padomi. Viņi aicināja Balt-

krievijā sarīkot jaunas, demokrātiskas 
vēlēšanas un pārtraukt vardarbību pret 
mierīgiem demonstrantiem un represi-
jas pret žurnālistiem.

Ministri vienojās vēl ciešāk saska-
ņot rīcību apspriestajos jautājumos, to-
starp daudzpusējos forumos.

LR Ārlietu ministrija

... ārlietu ministru tikšanās
Turpinājums no 2. lpp.

dio veido piecas programmas: Latvijas 
Radio 1 – trešais klausītākais kanāls 
Latvijā, Latvijas Radio 2 – visklau-
sītākā radio stacija Latvijā, Latvijas 
Radio 3 Klasika – vienīgais klasiskās 

mūzikas kanāls Latvijā, Latvijas Ra-
dio 4 – Doma laukums (kanāls ma-
zākumtautību valodās), jauniešu 
multimediālā platforma Latvijas Ra-
dio 5 – Pieci.lv.

Latvijas Radio ir unikāla Skaņu 
ierakstu studija – vienīgā Baltijā, kas 
augstā kvalitātē veic liela dalībnieku 

sastāva muzikālos ierakstus, fiksējot 
mūzikas vēsturisko mantojumu. Fono-
tēkā uzkrāts ap pusmiljonu ieskaņoju-
mu, kas ir vērtīgs vēsturisks un kultū-
ras mantojums.

Ieva Aile,
Latvijas Radio Komunikācijas un 

multimediju daļas vadītāja

Latvijas Radio atzīmē jau 95. ...
Turpinājums no 4. lpp.
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Tēlotāja ģeometrija
Mana pirmā lekci-

ja Baltijas Universitātē 
bija Tēlotājā ģeometrijā, 
kuru lasīja prof. Jēkabs 
Vītols. Šo priekšmetu 

kopīgi klausījās arhitektūras un inže-
nierzinātņu fakultātes un mehānikas 
fakultātes studenti.

Par manu saskarsmi ar profesoru 
Vītolu, galvenokārt Austrālijas dzīves 
gados, jau biju rakstījis laikraksta Lat-
vietis 409. numurā.

Lai gan manā studiju grāmatiņā 
lasāms, ka 1947./48. gada 1. semestra 
sākums ir 17.11.47., pirmā lekcija noti-
ka tikai 12. decembrī.

Sēžam aulas klausītavā, pa logu re-
dzam profesoru, nākot uz lekciju. Bija 
pavēsa ziemas diena. Celiņš uz aulu vie-
tām ar paplānu ledus kārtiņu. Profesors 
nāk un paslidinājas, gandrīz kā kāds 
jauns zēns, bet viņam jau 1947. gadā 
bija nosvinēta 70. dzimšanas diena.

Tēlotāju ģeometriju definē kā Trīs-
dimensionālās telpas problēmu atri-
sināšanu un attēlošanu plaknē. Bet šī 
atrisināšana un attēlošana nav vien-
mēr studentiem tūlīt labi saprotama. 
Profesora ļoti reālās ilustrācijas un 
paskaidrojumi bija zelta vērti. Vārdos 
grūti aprakstāmi. Tie bija jāredz, jā-
dzird un jāizbauda.

Ienācis klausītavā un apsveicinā-
jies, profesors sāk lekciju par telpas 
punkta projekcijas noteikšanu plaknē. 
Lai mēs to labāk saprastu, ņem palīgā 
tāfeles rādāmo kociņu, kas izskatījās 
pēc biljarda kijas. Varbūt bija arī, jo 
universitāte bija novietota kādreizē-
jās vācu Luftwaffe kazarmās, un var 
pieņemt, ka virsnieki būtu spēlējuši 
biljardu. Kija bija kādu metru, pusot-
ru vai nedaudz garāka. Resnāko galu 
(punktu) pieliek pie savas acs, varbūt 

pats nedaudz paceļas uz pirkstgaliem, 
lai kūju varētu turēt vertikāli, un tad ar 
tās tievāko galu uz grīdas rāda punkta 
projekciju. Nu mums viss ir skaidrs!

Tikpat apbrīnojama bija arī preci-
zitāte, ar kādu profesors ģeometrijas 
problēmas risināja uz tāfeles. Dažu 
labu reizi gan, kad trim vai vairākiem 
punktiem bija jāatrodas uz vienas tais-
nes un, tomēr ar vienu taisni tos neva-
rēja savienot, profesors arvien uzsvē-
ra, ka tā neesot ģeometrijas, bet gan 
zīmētāja paša vaina.

Ir uzskats, ka tēlotājā ģeometrijā, 
ko izveidoja francūzis Monge (1746-
1818), nekas jauns kopš tā laika nav 
nācis klāt. Tomēr laiku pa laikam 
profesors pievērsa mūsu uzmanību, ja 
kāds atrisinājums vai nu viņa, vai arī 
kāda cita ģeometra, bija jauns un ie-
priekš nepublicēts.

Lekciju beigās profesoram allaž bija 
mazliet laika, lai padebatētu ar studen-
tiem dažas aktualitātes – par politiku, 
brīvmūrniecību, Einšteinu un relativi-
tātes teoriju. Dažus no šiem tematiem 
viņš bija krietni studējis, citus gan ma-
zāk, bet savi noteikti un negrozāmi uz-
skati profesoram bija ikvienā jautājumā. 
Profesors ar debatēm dažkārt aizpildīja 
praktisko darbu stundas. Viņš teica: 
„Nu, jaunie cilvēki, parunāsimies maz-
liet par politiku.“ Runātājs, protams, 
bija profesors pats, studentu uzdevums 
bija tikai klausīties. To darījām ar lielu 
interesi, kaut dažkārt varbūt nepievie-
nojāmies visam, ko profesors teica.

Reizēs, kad klausītavā bijām tikai 
latviešu tautības studenti, šīs debates 
notika latviešu valodā, citādi – vāciski.

Profesors stāstīja, ka 1905. gadā, 
kad Einšteins formulēja savu speciālo 
relativitātes teoriju, viņi, daži Rīgas Po-
litehniskā Institūta (RPI) studenti, esot 
satikušies kādā Rīgas krodziņā un nā-
kuši pie atziņas, ka tā teorija esot totāls 

neprāts  (Totaler 
Unsinn). Savus 
uzskatus profesors 
nebija mainījis līdz 
mūža galam.

Profesors arī 
šķietami neatzina 
tās matemātikas 
daļas, kas nodarbo-
jas ar imagināriem 
un kompleksiem 
skaitļiem. Atmiņā 
palikusi viņa ilus-
trācija šajā jautāju-
mā. Profesors teica: 
„Es spēju saprast, 
ka pie petrolejas 
var pielikt cukuru, 
t.i. (a + bi), kur i ir 
imaginārais skait-
lis √(-1), bet, ka no 

petrolejas varētu atņemt cukuru (a - bi), 
to gan es nekad nespēju saprast.“

Slavenākā no visām profesora 
izdarībām, protams, bija daudzkārt 
pieminētā vestes griešana. Attiecīgās 
lekcijas sākumā viņš runāja par trīsdi-
mensionālās un četrdimensionālās tel-
pas problēmām, tāpat daudzām citām 
iespējamām un neiespējamām lietām. 
Tā, starp citu, profesors izmeta: „Jūs 
jau visi taču zināt, ka vestei var kreiso 
pusi izgriezt uz āru, nemaz nenovel-
kot žaketi.“ Mēs, tāpat kā visas viņa 
iepriekšējās studentu paaudzes, apgal-
vojām, ka to nu gan nevar izdarīt. Drīz 
vien profesors bija pierunājams darbos 
pierādīt savu vārdu patiesību.

Eksāmenā mums izdalīja lapas ar 
jau uzzīmētu vaļēju kastīti, kurai bija 
jāzīmē projekcijas divās perpendiku-
lārās plaknēs. Lai galīgi nepaļautos uz 
savu blakus sēdētāju, katram studen-
tam kastīte bija novietota nedaudz ci-
tādākā orientācijā.

Manā studiju grāmatiņā lasāms, ka 
1. semestra Tēlotāju ģeometriju esmu 
nolicis ar Maxime sufficit 28.5.48. Tē-
lotājas ģeometrijas vingrinājumi pie-
ņemti 28.5.48. Parakstījis J. Wihtols.

Gadiem ejot, tēlotāja ģeometrija 
ir daļēji datorizēta. Daudzas augstā-
kās mācību iestādes to kā atsevišķu 
priekšmetu vairs nemāca. Bet pār-
šķirstot tīmekli, esmu redzējis piedā-
vājumus jaunām tēlotājas ģeometrijas 
grāmatām gan angļu, gan latviešu va-
lodā. Droši vien arī citās valodās.
Nedaudzi vārdi par profesoru 
Jēkabu Vītolu pašu

Dzimis 1877. gada 30. augustā Jē-
kabpils apriņķa, Sērenes pagasta Pam-

Baltijas Universitāte Pinebergā (2)
Guntara Saivas atmiņas
Pirmais turpinājums. Sākums LL620.
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Profesors Jēkabs Vītols.

FO
TO

 n
o 

G
un

ta
ra

 S
ai

va
s p

er
so

nī
gā

 a
rh

īv
a

Baltijas Universitātes studiju grāmatiņa ar atzīmēm Tēlo-
tāju ģeometrijā (Descriptive Geometry).
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pānos. Mācījies vietējā baznīcas skolā 
un Rīgas pilsētas reālskolā. 1897. gadā 
iestājies RPI būvinženieru nodaļā 
un tajā pašā gadā uzņemts Selonijā. 
1907. gadā beidzis RPI ar būvinženie-
ra diplomu.

Savu specialitāti – tēlotāju ģe-
ometriju – Vītols bija apguvis pie RPI 
profesora Kupfera.

Pēc RPI beigšanas strādājis Aiz-
baikāla dzelzceļu valdē. No 1908. līdz 
1912. gadam bijis Tukuma un Valkas 
komercskolas skolotājs. 1914. gadā de-
vies uz Permas guberņu Krievijā, kur 
strādājis par zemstes apgabala ceļu 
inženieri. Pirmā pasaules kara laikā 
iesaukts kara dienestā, demobilizēts, 
pilsoņu karam sākoties, iesaukts Kol-
čaka armijā, nonācis Sibīrijā, kur bū-
vējis dzelzceļus. 1922. gadā atgriezies 
Latvijā. Arhitektūras fakultātes de-
kāns Eižens Laube esot gaidījis Vītola 
atgriešanos no Krievijas. Vītols tūlīt 
1922./23. mācību gadā ievēlēts par LU 
docenta vietas izpildītāju pie Tēlotājas 
ģeometrijas katedras. 1924./25. gadā – 
lektors, 1925./27. gadā – docents, 
1927./38. gadā – vecākais docents.

1938. gadā pēc Dr. ing. grāda ie-
gūšanas ar disertāciju Algebrisku līk-
ņu kinemātiskā veidošana, – profesors 
un Tēlotājas ģeometrijas katedras va-
dītājs. 1929. gada pavasara semestrī 
viņš pirmo reizi LU lasīja neobligā-
tu kursu – kinemātisko ģeometriju. 
1938. gadā bija zinātniskā komandē-
jumā Vācijā, Itālijā un Šveicē. Cīrihes 
Tehniskā augstskolā nolasīja 2 lekcijas 
par algebrisko līkņu kinemātisku vei-
došanu un līkņu transformācijām. No 
1934. līdz 1937. gadam – LU Padomes 
loceklis un ilggadīgs Arhitektūras fa-
kultātes sekretārs.

Prof. J. Vītola mūža darbs ir alge-
brisku plaknes un telpas līkņu kine-
mātiska veidošana un sistemātiska 
pētīšana.

Tā kā es 1948. gada augustā atstāju 
Pinebergu, lai izceļotu uz Austrāliju, 
tad man nebija iespējams noklausīties 
Vītola otrā semestrī lasīto algebrisko 
un transcendento līkņu kinemātisko 
veidošanas kursu.

Jau lasījām, ka 1929. gada pavasa-
ra semestrī Vītols pirmo reizi LU bija 
lasījis neobligātu kursu – kinemātisko 
ģeometriju. Vai šis kurss LU visu laiku 
bija neobligāts? Sidnejā to būtu varējis 
noteikti noskaidrot no paša profesora, 
bet tad par to neinteresējos. Saprotu, 
ka ne LU, ne arī BU šis kurss nebija 
obligāts.

Līdz mūža nogalei Vītols bija kons-
truējis un uzzīmējis matemātiķiem ie-
priekš nezināmas pāri par 4000 līkņu. 
Tuvāk par šo viņa mūža darbu jau rak-
stīju laikraksta Latvietis 409. numurā.

Šo darbu pārsūtīja vecākai meitai 
Irēnei Cīrulei uz ASV. Uz manu ie-
teikumu to nosūtīja Misiņa Bibliotēkai 
uzglabāšanai retumu nodaļā.

Pēc BU slēg-
šanas prof. Vītols 
ar dzīvesbiedri iz-
ceļoja uz Austrāli-
ju, kur dzīvoja pie 
jaunākās meitas 
Līvijas Sidnejā. 
Pēc īsas slimības 
viņa mūžs noslē-
dzās 1961. gada 
7. decembrī.

Statika
Šo priekšmetu 

mums, mehānikas 
studentiem, lasī-
ja prof. Nikolajs 
Rozenauers. Par 
manu saskarsmi ar 
profesoru jau biju 
rakstījis laikraksta 
Latvietis Nr. 408. un Nr. 410. sakarā ar 
Baltijas Universitātes 70 gadiem. Pēc 
iespējas mēģināšu neatkārtot iepriekš 
rakstīto.

Zinājām, ka profesors ir starptau-
tiska mēroga autoritātē mehānismu 
kinemātikā un dinamikā. Bijām arī 
dzirdējuši par profesora fenomenālo at-
miņu – zinājis visu savu bijušo studentu 
matrikulu numurus no galvas. Inženie-
riem mehāniķiem, lai nobeigtu studijas, 
bija jātiek garām Rozenauera lasītiem 
priekšmetiem statikā, kinemātikā un 
dinamikā. Pastāvējis pat uzskats, ja var 
nolikt eksāmenus pie Rozenauera, tad 
fakultāte ir tikpat kā nobeigta.

Baltijas Universitātē profesors bija 
arī Mehānikas fakultātes dekāns, kas 
viņam uzlika dažādus administratīvus 
pienākumus.

Ar lielu respektu un gandrīz vai ar 
nobīli klausījāmies profesora Rozenau-
era lasīto statiku, kas gan bija profeso-
ra pats elementārākais lasītais priekš-
mets. Lekcijas lasīja samērā paklusu. 
Bija vēlams sēdēt priekšējos solos.

Lekcijas lasīja brīvi, bez piezī-
mēm. Iepriekšējā vakarā profesors 
esot vienmēr sagatavojis nākošās die-
nas lekciju, pat uzzīmējot uz papīra 
visus nākošās dienas uz tāfeles pare-
dzētos zīmējumus.

Tā kā statikas lekcijas klausījās arī 
daži lietuvieši un varbūt arī kāds igau-
nis, tad tās lasīja vācu valodā.

Tas man tagad ir radījis termino-
loģijas problēmas. Lekcijas klausījos 
vācu valodā. Austrālijā mācījos angļu 
valodā. Tagad atmiņas jāraksta latvie-
šu valodā.

Lekcijās mēs mācījāmies analizēt 
un aprēķināt spēkus miera stāvoklī 
dažādu būvkonstrukciju elementos. 
Piemēram, uz abos galos atbalstītām 
sijām. Lieces momentu vienā galā ie-
spīlētai sijai. Spēkus tilta fermu un 
jumta siju elementos. Jumta fermas 
tagad Latvijā sauc par kopnēm.

Nekas nebija jāatceras no galvas, 
jo, kā profesors teica, inženiera praksē 
mēs lietotu rokasgrāmatas.

Ja eksāmenā kādam kas aizķērās, 
tad, lai uzvestu uz ceļa, profesors ne-

daudz palīdzēja.
Manā studiju grāmatā lasāms, ka 

21.4.48. esmu ar Max. Suff. nolicis gan 
Statiku, gan arī Statikas vingrināju-
mus (exercises).
Daži vārdi par profesoru 
Nikolaju Rozenaueru

Dzimis 1890. gada 8. decembrī 
Svētes pilī pie Jelgavas. Studējis Pē-
terburgas ceļu inženieru institūtā. Pēc 
institūta beigšanas strādājis pie dzelz-
ceļu tiltu būvēm Sibīrijā. 1922. gadā 
sācis darbu LU Tehniskās mehānikas 
katedrā kā profesora Alfreda Vītola 
jaunākais asistents. 1925. gadā, iz-
strādājot habilitācijas darbu Mēģinā-
jums noteikt Daugavas hidrauliskos 
koeficientus, ieguvis privātdocenta 
tiesības. No 1936. gada, pēc Dr. grāda 
disertācijas Grafoanalītiskā metode 
paātrinājuma centra un centroidu no-
teikšana koplānā kustībā aizstāvēša-
nas, – profesors. Latvijas Universitā-
tes rakstu Mehānikas fakultātes sērijā 
publicējis 18 rakstus un vēl 16 rakstus 
dažādos ārzemju izdevumos. Mācību 
grāmatas Mehānismu kinemātika au-
tors. Piedalījies zinātnieku kongresos 
Kembridžā un Berlīnē.

1949. gadā profesors izceļoja uz 
Austrāliju un strādāja par vecāko lek-
toru Jaundienvidvelsas Universitātē 
Sidnejā.

1955. gadā, sasniedzot 65 gadu ve-
cumu, izbeidzās viņa vecākā lektora 
darbs. Universitāte gan vēl deva iespēju 
lasīt vairākus priekšmetus, kas tomēr 
vairs nebija viņa specialitātē. Viens no 
tādiem bija – tēlotāja ģeometrija.

Sarūgtināts par savu degradāciju, 
Rozenauers pieņēma viesprofesora 
darbu Vindzoras Universitātē Kanādā. 
No 1967. līdz 1970. gadam bija vie-
sprofesors Tenesijas Tehnoloģiskajā 
Universitātē Kukvilē, ASV, kur mira 
1970. gada 24. martā.

Profesora mirstīgās atliekas ir ap-
glabātas Sidnejas latviešu kapsētā.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Baltijas Universitāte Pinebergā (2)
Turpinājums no 12. lpp.

Baltijas Universitātes studiju grāmatiņa ar atzīmēm Sta-
tikā (Statics).
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14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 28. oktobrī

Veselību visiem! Kā 
jūties? Vai viss labi? Tagad 
tie ir galvenie jautājumi.

Vasara un rudens sā-
kums pagāja tik rožaini, 
ka, godīgi sakot, neticēju 
kroņvīrusa otrajam vil-

nim. Uzliesmojums sākās ap padsmi-
tajiem datumiem. Līdz tam vēl varēja 
uzvilkt pat vasaras kleitu un baudīt ne-
parasti silto laiku. Tad nāca aukstums, 
lietus un draņķa Covids arī klāt – no da-
žiem saslimšanas gadījumiem diennaktī 
uzreiz uz simtu un pat diviem. Diemžēl 
arī manu paziņu lokā...

Ja pavasarī likās, ka valdība reaģē 
ļoti adekvāti un savlaicīgi, tad tagad 
šķiet – visi aizmiguši, baidās nogrem-
dēt ekonomiku un atstājuši sargāšanos 
no saslimšanas katra paša ziņā. Turklāt 
slapjā un vējainā laika dēļ brūk virsū arī 
parastie ikgadējie rudens vīrusi, kas ta-
gad mulsina prātu un liek baidīties. No 
dažādām pusēm dzirdu, ka mediķi pār-
strādājas, izdeg, kas ir ļoti slikti un var 
mums sagādāt lielas ziepes. Tāpēc esmu 
atkal izolācijā: tikai mājas un dārzs, ar 
draugiem pa telefonu, uz veikalu galējas 
nepieciešamības gadījumā un ar masku. 
Un nav jau tā, ka te trūktu darba.

Nu var vairāk pie datora padarbo-
ties, ko pirms pāris nedēļām tikai ar lielu 
piespiešanos. Dārzs jāieziemo, kas nozī-
mē – aizvākt noražojušo augu paliekas, 
uzrakt zemi, iesēt rudzus zaļmēsloju-
mam, izdezinficēt siltumnīcu, sakopt 
ziemcietes, iestādīt sīpolpuķes, lai pava-
sarī atkal viss krāšņi zied, nogrābt un ie-
rakt zemē lapas, apgriezt kokus un krū-
mus... utt., nemaz visu nevar uzskaitīt.

Pavisam glupa šķiet politiķu vēlme 
tieši tagad pacelt nodokļus, it kā lielai 
sabiedrības daļai jau tā neklātos pietie-
kami slikti, un it kā viņi paši atrastos 
uz kādas citas planētas. Plašsaziņas lī-
dzekļi cits par citu skaļāk runā par šī 
soļa nejēdzību un laika nepiemērotību, 
bet ar ko tas beigsies, nevar zināt; ir 
jau piedzīvots pilnīgs kurlums gan no 
valdības, gan Saeimas puses.

Bet mēnesis sākās ar Starptautisko 
veco ļaužu dienu. Agrāk nemaz īpaši 
nebiju ievērojusi kaut ko tādu, jo ne-
vienā senioru organizācijā neesmu ie-
stājusies. Šoreiz gadījās tieši 1. oktobrī 
iebraukt Siguldā, kur bija jānokārto da-
žas praktiskas darīšanas. Par to izstās-
tīju savai draudzenei Vijai Brikmanei, 
kas tur dzīvo. Cerēju uz zelta rudens 
baudīšanu un kādu jauku pakafijošanu.

Jā, kad dzeltē lapas, visi kā traki 
metas uz Siguldu, it kā nekur citur tās 
nedzeltētu un nevienā citā vietā nebūtu 
krāšņu skatu. Ir jau, ir tā mūsu Sigulda 
brīnišķīga, un Gaujas senleja tai piešķir 
īpašu gleznainumu, tomēr smieklīgi, kad 
oktobra nedēļas nogalēs parasti te sabrauc 
tik daudz tautas, ka nevienā kafejnīcā 
nevar iekļūt, lai gan lielāku un mazāku 

ēstuvju te noteikti netrūkst. Uz ielām tik 
daudz ļaužu, ka jāmulst, kur viņi visi tādā 
skaitā saradušies, mašīnu nav kur nolikt, 
vilcienos jāstāv kājās, arī tie pilni līdz pē-
dējam. Tāpēc oktobrī brīvdienās izvairos 
no Siguldas apmeklējuma. Šoreiz nebija 
tik biezs, jo darba diena. Vija nopriecājās 
par manu ierašanos un uzaicināja noklau-
sīties labu koncertu nesen izremontētajā 
kultūras namā Siguldas Devons, kur, 
atzīmējot Senioru dienu, būšot sirmgalv-
jiem veltīts sarīkojums. Vija ir pensionāru 
biedrības Sigulda vadītāja un šajā darbā 
iegulda ļoti daudz savas enerģijas, orga-
nizējot dažādu svētku svinēšanu, ekskur-
sijas, palīdzot pašvaldībai sociālajā dar-
bā un tamlīdzīgi. Pati saka, ka tas prasa 
ikdienas darbu no rīta līdz vakaram, lai 
gan, protams, nekādu atlīdzību par to 
viņa nesaņem. Tas ir sirds darbs, un lai-
kam jau citādi nemaz nevar būt.

Izklausījās pēc laba koncerta un arī 
Devonā vēl nebija gadījies būt, tāpēc 
labprāt gāju. Kultūras centrs izremon-
tēts smalki, vairākas zāles. Pensionā-
riem atvēlēta lielākā. Kā jau pandēmijas 
laikā, ik pēc pāris krēsliem daži atzīmēti 
ar krustiņu, kurus aizņemt nedrīkst, lai 
ieturētu distanci. Zāle tomēr izskatījās 
piepildīta. Sirmgalvji sabraukuši no visa 
novada – safrizējušies, sapucējušies, ra-
dot īstu svētku noskaņu. Zāle arī skaisti 
izdekorēta, daudz rudens ziedu. Koncer-
tu sniedza Opernama jaunie mākslinie-
ki Evita Teterovska un Nauris Indzeris. 
Evitu esmu dzirdējusi daudzkārt, ska-
nīgs soprāns, bet Nauri līdz šim nez kā 
nebiju ievērojusi. Ļoti atraktīvs, ar sulī-
gu baritonu. Turklāt tie nebija tikai daži 
priekšnesumi, kā dažkārt gadās dzirdēt, 
bet gan pilnvērtīgs koncerts ar labi atla-
sītu repertuāru, gaišu un priecīgu noska-
ņu, laba humora piesitienu. Brīnišķīgi!

Varbūt cilvēkam no malas mazāk 
saistoša bija visai haotiskā otrā daļa, kad 
vietējā pašvaldība sveica pensionārus, 
kuriem šajā gadā apaļas jubilejas, un tos, 
kas nesavtīgi strādā sabiedrības labā. Sa-
nāca daudz sveicamo. Vispār jau labi, ka 
sveica un ka to novērtē. Man arī patika, 
ka vairāki sirmgalvji pateicās Vijai par 
darbu, uzdāvinot ziedus. Tātad viņa strā-
dā labi, un cilvēki to redz, ievēro, kas arī 
svarīgi. Vientuļiem, veciem cilvēkiem 
šādas organizācijas noteikti ir daudzu 
problēmu risinājums, tas neapšaubāmi.

Šogad vairāk nekā jebkad agrāk 
esmu ievērojusi daudzu latviešu atgrie-
šanos no ilgas prombūtnes atkal Latvi-
jā. Viena daļa ārzemēs pastrādājušo jau 
nopelnījuši pensijas, citus ietekmējusi 
pandēmija, bet katrā ziņā manā burbulī 
to ir patiešām pamanāmi daudz. Mājās 
atgriezusies arī mana meita, par ko esmu 
ļoti laimīga, un arī tepat netālu dzīvojo-
šā viņas kādreizējā darba biedre Līga 
Driķe, kurai nu jau pensionāres statuss. 
Līga ir bijusī skolotāja, kura kādu laiku 
mācīja ārzemju latviešu bērniem valodu 

un literatūru, vēlāk kļuva par korektori 
Eiropas Savienības Tiesas tulkošanas 
nodaļā Luksemburgā. Ikšķilē viņai ne-
liels dzīvoklis, bet gada siltos mēnešus 
Līga nolēmusi pavadīt Zaļeniekos, kur 
atrodas viņas vectēva māja un zeme. 
Esam uzaicinātas tur paciemoties, un tā 
kādu dienu dodamies atkal uz Zemgali.

Zaļenieku pagastā, kas atrodas pār-
desmit kilometrus aiz Jelgavas, nav 
viegli noorientēties. Un nevis tāpēc, ka 
tas liels, bet tāpēc, ka te ļoti maz norāžu, 
gandrīz ar uguni jāmeklē pat ielu no-
saukumi pašā pagasta centrā. Visvisādi 
ceļi un celiņi, uzrakstu nekādu, vismaz 
svešiniekam pamatīgi jāmaldās, kamēr 
atrod meklēto. Savējie visu zina tāpat, 
smejas Līga, kad beidzot esam atradu-
šas viņas māju. Tā ir omulīga un aicino-
ša pat no ārpuses, nemaz nerunājot par 
iekštelpām. Izrādās, pagājušā gadsimta 
sākumā būvēto vectēva māju Līga re-
montējusi no attāluma, vēl strādājot 
Luksemburgā, kam gandrīz grūti noti-
cēt, jo viss izskatās eleganti un mājīgi, 
pārbūvēts rūpīgi, ar labu gaumi, saglabā-
jot vērtīgo: te mūrītis, te kāda siena pali-
kusi, bet te manteļskurstenis ar visu no-
kvēpušo kambari. Pārbūvei galvenokārt 
izmantots koks, kas arī dod šo siltuma 
sajūtu. Nama divām sienām ārpusē ele-
ganta terase. Slavējam meistaru darbu un 
pašas Līgas izdomu. Izstaigājam arī ap-
kārtni. Līgai un viņas bērniem te pieder 
vairāki hektāri zemes līdz pat Tērvetes 
upītei, kas rāmi plūst gar īpašumu. Maz-
bērniem izveidots plašs rotaļu laukums 
ar visa veida iespējamo rāpšanos un šū-
polēm, zem augļu smaguma līkst ābeles. 
Plaša un bagāta vieta. Turklāt, kas nav 
mazsvarīgi, kaimiņos labi cilvēki, palīdz 
Līgai pieskatīt īpašumu. Vienojamies, ka 
tiklīdz paliks vēsāks un viņa pārcelsies 
atpakaļ uz Ikšķili, kurināsim par godu 
Līgai mūsu pirtiņu un gaidīsim ciemos.

Dažas dienas pastrādājušām mājā 
pie datora un dārzā, mums abām ar 
meitu atkal cilājas spārni. Kamēr die-
nas tik saules pielietas un vakari kā silts 
piens, gribas vēl kaut kur aizbraukt. 
Viena no manām vismīļākajām vietām 
Latvijā ir Zvejnieki pie Lubāna ezera. 
Kopš man līdzās nav dzīvesbiedra – tā-
tad vairākus gadus – tur neesmu bijusi. 
Sazvanos ar saimniekiem Annu un Jāni 
Macāniem. Viņi sirsnīgi pauž, ka mūs 
jau sen gaida. Parasti oktobris šajā vie-
su namā ir mierīgs laiks, bet izrādās – 
ne šogad. Nedēļu nogales joprojām ļoti 
aizņemtas, tāpēc braucam darba dienā.

Īdeņā, vienīgajā zvejnieku ciematā 
Latvijā, kas neatrodas pie jūras, ieroda-
mies pievakarē. Ir brīnišķīgi silts, spožā 
saules ripa gan laižas jau uz apvāršņa 
pusi. No Zvejnieku pagalma paveras ne-
aizmirstams skats uz Lubānu un tā pļa-
vām, kur tieši tobrīd ganās brieži. Jānis 

Lasītājas vēstule
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
29. oktobris
Laimonis, Laimis, Elvijs, Elvis, Elva
1964. garīdznieks Austrālijā Rai-
monds Sokolovskis.

30. oktobris
Nadīna, Adīna, Ulla
1825. literāts, skolotājs Ernests Ferdi-
nands Šēnbergs.
1905. (j.s., pēc v.s. 17. oktobrī) Oktob-
ra manifests: Krievijas cars Nikolajs II 
apstiprināja parlamenta izveidi.

31. oktobris
Rinalds, Rinalda, Valts
1835. (j.s., pēc v.s. 19. oktobrī) folklo-
rists, publicists, rakstnieks Krišjānis 
Barons.
1935. satīriķis Žanis Ezītis (īstajā vār-
dā Andrejs Puriņš).

1. novembris
Ikars
Visu svēto diena

1905. rakstniece Antonija Čivle.
1915. svinīgi apbedī pirmos kritušos 
latviešu strēlniekus tagadējos Brāļu 
kapos Rīgā.
1921. ALTA (Adelaidē) aktieris un re-
žisors Miervaldis Bumbieris.
1925. darbu sāk Rīgas radiofons, kaut 
kopējais raidlaika ilgums dienā nepār-
sniedz divas stundas.
1930. latviešu jurists un politiķis Il-
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ir ne vien zvejnieks, bet arī mednieks, 
taču no šejienes nekad nešauj. Lai ganās! 
Skaisti taču, vai ne? Platām acīm skatā-
mies un skatāmies, pakrūtē kaut kas ne-
izsakāms. Tikmēr Anniņa jau uzklājusi 
galdu – tepat pagalmā, lai var noskatīties 
saulrietu. Mums priekšā varens zandarts 
tieši no cepeškrāsns ar apbrūnējušiem 
kartupelīšiem un citiem dārzeņiem. Mie-
lojamies ar vienreizīgi gardo zivi, klau-
sāmies saimnieku aizrautīgajos stāstos 
un vērojam, cik steidzīgi ugunsbumba 
iekrīt ezerā, nemaz nepaguvusi izmantot 
savas daudzās debesu akvareļkrāsas.

Pagalmā tumst strauji, vēl iekož kāds 
nomaldījies un laiku sajaucis ods, kura 
līdzinieku tūkstoškārtīgā palielinājumā 
Mākslas skolas audzēkņi izkaluši no 
metāla un izstādījuši vispārējai apskatei 
tepat nokalnītē. Kāpnes uz lejas namiņu 
ar terasi Anniņa sauc par savu trenažie-

ri. Šogad bijis sevišķi daudz darba, jo ja 
ceļojošais latvietis netiek uz ārzemēm, 
tad nu aktīvāk kā citkārt apskata savu 
dzimto zemīti. Turklāt, kas kaut reizi 
bijis pie Macāniem, to nekad neaizmirst 
un cenšas te nokļūt atkal. Pie dienas 
gaismas nolemjam nofotografēties pie 
izteiksmīgā zivs atveida pagalma stūrī 
un noteikti nopirkt žāvētās karpas, ku-
ras zvejo un kūpina pats saimnieks, tur-
klāt tik gardi, kā neviens cits to neprot.

Vakars paiet apskatot krāšņos fo-
toalbūmus ar visfantastiskākajiem 
saulrietiem un Zvejnieku notikumiem, 
kurus īsti mākslinieciski nofiksēju-
si saimnieku meita, topošā arheoloģe 
Aija Macāne, kuru ārzemēs, rakstot di-
sertāciju, aizkavējusi pandēmija, taču 
drīz arī viņa būšot mājās. Vēl ir salds 
miegs ērtajās viesu istabās, pēc tam ba-
gātīgas brokastis ar siltu putru, brieža 
galertu, pastēti un citiem gardumiem. 
Negribīgi atvadāmies – tik labi te ir.

Ja jau esam Latgalē, tad nevaram 

neiebraukt pie Mares – tās pašas, par 
kuru rakstīju savā grāmatā Ceturtais 
bauslis (Rīga, 2017.), varenas saimnieces 
tepat netālu Pilskalnā, kurai 83 gadi, bet 
60 hektāri zemes joprojām apstrādāti, 
labība izaudzēta un nokopta, zeme at-
kal uzarta. Kā viņa to dabū gatavu, zina 
tikai pati. Pagājušajā ziemā un pavasarī 
paslimojusi, padzīvojusi arī pa slimnīcu. 
Piesakāmies uz stundiņu apraudzīt un 
pagatavot pusdienas, varbūt ko vajag aiz-
vest. Neko nevajagot, tikai atbrauciet pa-
šas, – Mare saka. Un mēs braucam. Mare 
mūs sagaida runīga un darbīga; stundiņa 
izstiepjas uz visu pēcpusdienu. Un atkal 
ir tik labi, ka negribas nekur braukt.

Nu, jā, tas bija, kamēr vēl silts un 
jauks laiks, tagad jāpārorientējas uz 
mierīgāku ritmu, jo aiz loga atkal līst 
un vīrusi staigā...

Sirsnīgi, – 
jūsu Biruta,

Ikšķilē 2020. gada 23. oktobrī
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Turpinājums no 14. lpp.

Lasītāja vēstule
Pateicība mācītājam Guntim Kalmem par laikrakstā „Latvietis“ publicēto rakstu

Godātais mācītāj Kalmes kungs!
Rakstu Jums sakarā ar laikrakstā 

Latvietis šī gada 6. oktobra numurā 
ievietoto rakstu, kurā Jūs samērā plaši 
pieskaraties slavenai 1236. gada Saules 
kaujai.* Kā pirmo vēlos izteikt Jums 
lielu paldies, ka laikraksta Latvietis 
lasītājiem ir dota iespēju lasīt: „Saules 
kauja ir viens no pirmajiem un spožā-
kajiem mūsu tautas brīvības cīņu pos-
miem,“ arī es ar lielu interesi to lasīju.

Manos pusaudža gados samērā 
daudz dzirdēju par Saules kauju, jo 
mana tēva, dzejnieka Viļa Plūdoņa, 
dzimtās mājas Lejenieki atrodas ļoti 
tuvu šai kaujas vietai Vecsaulē, Mē-
meles upes labajā krastā. Žēl, ka vēl 
līdz šai dienai vēsturnieki nav varējuši 
vienoties, vai kauja notika pie Vec-
saules, vai Šauļiem Lietuvā. Protams, 
mana tēva uzskati bija negrozāmi, un, 
ņemot vēra pāris viņa secinājumus, 
liekas, ka svara kauss sveras uz Vec-
saules pusi. Lai būtu vieglāk stādīties 
priekšā par vietu, kur notika Saules 

kaujas, drusku pieskāršos apkārtnei. 
Lejenieku lauki sniedzas līdz tēva ap-
dzejotam Jautram strautam. No šīs 
vietas raugoties pāri uz Mēmeles labo 
krastu, var redzēt vietu, kur upes līku-
mā notikusi slavenā Saules kauja.

Mana tēva jaunībā Lejeniekiem pie-
derējušas vai tie nomājuši dažas pūra 
vietas zeme Vecsaules pagastā, vietā, 
kuru daudzi vietējie uzskatījuši par 
daļu no Saules kaujas lauka. Tur uzarts 
sarūsējis kara cirvis un bultas uzgalis. 
Es pats tos redzēju; rūpīgi ietīti tie stā-
vēja tēva grāmatu skapī Lejeniekos.

Atpakaļ ceļā uz Rīgu Krustneši 
virzījās pa Mēmeles labo krastu, mek-
lēdami braslu, kur varētu upi šķērsot. 
Ļoti piemērota vieta bija, kur Jautrais 
strauts ieplūda upē. Tas gadu simtu 
plūdumā upē bija saskalojis smilti, tā 
izveidojot sēkli no krasta līdz krastam. 
Kā pusaudzis, ne jau kādas vajadzības 
dēļ, bet ar citiem draiskuļodamies, šad 
un tad pārbridām upi. Kreisā krastā 
tā bija ļoti sekla, bet tuvāk Vecsaules 

pusei gan sniedzas dūšīgi pāri ceļga-
liem. Tiešām laba vieta, kur ar zirgiem 
krustot upi; ļoti iespējams, ka kāds no 
krustnešiem šo braslu jau zināja, jo 
bija to izmantojis iepriekš.

Mana tēva nelokamos uzskatus, ka 
slavenā Saules kauja ir notikusi Vec-
saules pagastā pie Mēmeles, ļoti stipri 
pierāda iepriekš minētie piemēri: uz-
artais kara cirvis, bultas uzgalis un 
brasla pār Mēmeli, tikai dažus simtus 
metrus no kaujas vietas.

Ar cieņu
Varimants Plūdons

P.S. Ja ir pieejami Viļa Plūdoņa kopo-
ti Daiļdarbi, tad III Grāmatā, 91. lpp. 
ir vēsturiska poēma „Kauja pie sau-
les“ un I grāmatā 536. lpp. bilde ar 
paskaidrojumu „Mēmeles upes skats 
Lejenieku lauku galā, iepretim senajai 
Saules kaujas vietai“.

* LL617
   http://laikraksts.com/raksti/10047



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 28. oktobrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 26. oktobrī.
€1 = 1,65920 AUD
€1 = 0,90755 GBP

€1 = 1,76770 NZD
€1 = 1,18190 USD

Adelaidē
Ceturtdien,  29. okt., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble visu 
dienu (latviešu un angļu valodā) un 
ēdīsim pusdienas. Pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien,  29.  okt., plkst. 11.00 
ALB namā ugunsdzēsēju SA Metro-
politan Fire Service pārstāvis. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 27. okt. 
Sestdien, 31. okt., plkst. 11.00 ALB namā 
LAIMAS pavārmākas kursi; Andris 
Bilkens ar ģimeni demonstrēs savu kar-
bonādes recepti. Dalības maksa $5, pie-
teikšanās obligāti (ierobežots 20 cilvēku).
Svētdien,  1. nov.,, plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Svētdien, 1. novembrī, plkst. 14.00 Tā-
lavas Lielajā zālē ALB jauktais koris 
Dziesmu laiva rīko Māras Zālītes dzejas 
muzikālo pēcpusdienu. Piedalīsies arī 
DV vīru koris Daugava, citi dziedātāji 
un mūziķi. Ieeja $15. Biļetes varēs iegā-
dāties pie durvīm; būs pērkama kafija 
un kūkas. Ja COVID-19 ierobežojumi 
tiks pastiprināti, muzikālā pēcpusdiena 
nenotiks. Lūdzu sekojiet COVID-19 ie-
robežojumiem! Sīkāku informāciju var 
uzzināt no L. Daenke 0423 591 176.
Otrdien,  3. nov., plkst. 12.30 ALB 
namā LAIMAS Rosme Melbourne Cup. 
Aicinām vilkt skaistākās cepures un 
tauriņus, lai kopā pavadītu Melburnas 
kausa izcīņas pēcpusdienu. Gaidot lielo 
notikumu, klausīsimies ziņas no Latvi-
jas, baudīsim atspirdzinājumus, ēdīsim 
pusdienas un izlozēsim laimīgo zirgu. 
Visi laipni aicināti. Dalības maksa $5.
Trešdien,  4. novembrī, plkst. 19.00 
Tālavā notiks DLOA pilnsapulce.
Ceturtdien,  5. nov., plkst. 10.00 spēlē-
sim Scrabble visu dienu (latviešu un an-
gļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Pieteik-
ties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 7. novembrī, plkst. 14.00 DV 
namā Lāčplēša dienas sarīkojums. Saka-
rā ar COVID-19 pulcēšanās ierobežoju-
miem ieeja sarīkojumā būs tikai ar ieejas 
kartēm, kuras varēs iegādāties pie noda-
ļas kasieres Dainas (tālr. 0406 663 773).
Svētdien,  8. nov., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi; jāsagatavo dalībnieku sa-
raksts ar adresēm.
Svētdien,  1. nov.,  plkst. 11.00  Miru-
šo piemiņas dienas dievkalpojums. Pēc 

dievkalpojuma, viegli atspirdzinājumi 
būs pieejami baznīcas zālē. ATCELTS 
PAREDZĒTAIS DIEVKALPOJUMS 
CENTENNIAL PARK KAPLIČĀ.
Svētdien,  15. novembrī, plkst. 11.00 
Valsts svētku dievkalpojums.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Līdz 31. okt., Canberra Contemporary 
Art Space galerijā, 44 Queen Elizabeth 
Terrace, Parkes, izstāde BLAZE FOU-
RTEEN. Piedalās Harijs Piekalns.
Pandēmijas un daļas mūsu nācēju ris-
kantā vecuma dēļ, Kanberas Latviešu 
biedrība septembrī un oktobrī nekādu 
saietu vai sapulci nesasauc.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Dievkalpojumi kā arī paredzētā piln-
sapulce uz nenoteiktu laiku tiek atcelti.

Melburnā
Daugavas Vanadžu pusdienasun sa-
nāksme ir ATCELTAS. 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Visi dievkalpojumi tiek ATCELTI 
līdz turpmākajam.

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

Sidnejā
Trešdien,  4.  nov., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 7. nov., pusdienas DV namā.
Piektdien,  13.  nov., plkst. 11.00 
Senioru saiets Latviešu namā.
Sidnejas  Latviešu  teātris piedāvā 
SLT izrādi Makss un Morics SLB 
mājas lapā timeklī: http://slb.org.au/
SLB_new/Pages_supplementary/SLT_
MakssMorics_LV.htm

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  1.  novembrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien,  8.  novembrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien,  15.  novembrī, 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 tīmeklī: http://www.
sydneylatvianchurch.org.au

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

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē notiek kat-
ra mēneša pirmā un trešā ceturtdienā 
plkst. 15.00. Zoom saite tiek izsūtīta 
atsevišķi pirms katras tikšanā.

ASV
29.  okt.  –  1.  nov.,  trešā gadskārtējā 
New York Baltic Film Festival (NY-
BFF) otrā sesija (trilleri).
12. – 15. nov.,  trešā gadskārtējā New 
York Baltic Film Festival (NYBFF) 
trešā sesija (Showcase).
Festivāls norisināsies tiešsaistē saka-
rā ar Covid-19 pandēmijas stāvokli. 
www.balticfilmfestival.com

Latvijā
Piektdien,  30.  okt.  un  sestdien,  31. 
okt., paredzētie kora Kamēr... 30 jubi-
lejas koncerti Viļņu atspulgi pārcelti 
uz nenoteiktu laiku.
Svētdien, 25. okt., plkst. 18.00 Sinfonietta 
Rīga tīmekļa vietnē http://sinfoniettariga.
lv/lv/news būs iespēja noskatīties tikai vie-
nu reizi koncertu Mocarts, Adamss, Debi-
sī, kurš bija noticis 27. augustā.
Sestdien,  7. nov, plkst. 12.15 vienlaikus 
Latvijā un citviet pasaulē jau sesto rei-
zi norisināsies pasaules diktāts latviešu 
valodā. Lai rakstītu diktātu tiešsaistē, ie-
priekšēja pieteikšanās nebūs nepiecieša-
ma, vien 7. novembrī īsi pirms plkst. 12.15 
(pēc Latvijas laika) apmeklējiet vietni 
www.raksti.org un sekojiet instrukcijai!
Sestdien, 7. nov., plkst. 16.00 Ceturtais 
pasaules diktāts latgaliešu rakstu valodā 
skanēs jauniešu raidījumā Pīci breinumi 
visās Latvijas Radio 5 frekvencēs; to 
varēs klausīties arī interneta platformās 
pieci.lv un lsm.lv, kā arī Latvijas Radio 
Latgales studijas un portāla lakuga.lv 
kontos sociālajos medijos.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

mārs Bišers.
1933. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Aleksandrs Impols.
1980. dziedātājs (Cosmos) un diriģents 
Jānis Ozols.

2. novembris
Vivita, Dzīle, Viva
1960. latviešu žurnālists, politiķis un 
dzejnieks Aigars Jirgens.

3. novembris
Ērika, Dagnija
1875. komponists Emīls Dārziņš.

1935. gleznotājs Edvards Grūbe.
1945. mākslas zinātniece Sarmīte Sīle.

4. novembris
Atis, Otomārs, Oto
1936. politiķis, fiziķis, Latvijas Uni-
versitātes rektors (1987.–2000.) Juris 
Zaķis. ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


