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Prezidents potējās

Grib iedrošināt sabiedrību vakcinēties
11. februārī Paula
Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā Valsts
prezidents Egils Levits
līdz ar bijušajiem Valsts prezidentiem,
Ministru prezidentu, Saeimas priekšsēdētājas biedri, ārlietu ministru, Saeimas
Ārlietu komisijas priekšsēdētāju tika
vakcinēts ar AstraZeneca vakcīnu.
Valsts prezidents pēc vakcinācijas me-

dijiem uzsvēra, ka ir racionāls cilvēks un
uzticas zinātnei un ekspertiem, un aicināja sabiedrību atsaukties vakcinācijai: „Ar
savu piemēru es gribu iedrošināt to samērā lielo sabiedrības daļu, kas šaubās par
vakcinēšanos. Es aicinu visus vakcinēties,
lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties normālā dzīves ritmā, lai normāli ietu
uz darbu, lai bērni mācītos klātienē skolā,
lai varētu apmeklēt kafejnīcas, teātrus. Es

uzsveru – pēc iespējas ātrāk, un tas valstij
ir ļoti stingrs, skaidrs uzdevums.“
E. Levits sacīja, ka ir pārrunājis vakcinācijas procesa organizēšanu ar Vakcinācijas projekta biroja vadītāju Evu Juhņēviču un ir pārliecināts, ka ir iespējams
pirmo vakcīnu lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju saņemt divu mēnešu laikā, kopš
Turpinājums 15. lpp.

Valsts pret labticīgiem pircējiem Saturs
Taisās konfiscēt dzīvokļus

Tuvākajās nedēļās
tiesai būs jāizšķiras par
dzīvokļu konfiscēšanu
vairākiem tā sauktajiem labticīgajiem ieguvējiem, kuri īpašumus
nopirkuši, nezinot, ka tie savulaik,
iespējams, izkrāpti. Valsts policija rosina dzīvokļus atņemt, jo esat savākti
pierādījumi, ka tie uzskatāmi par noziedzīgi iegūtu mantu.
LTV raidījums de facto jau pirms
divām nedēļām vēstīja, ka policija
2019. gadā nolēma arestēt mākslinieka
Aivara Vilipsona 2017. gadā iegādātu dzīvokli, jo tas 2011. gadā varētu
būtu izkrāpts, viltojot testamentu. Tā
kā nav neviena cietušā, kam dzīvokli
atdot, policija rosina tiesai to kā noziedzīgi iegūtu mantu konfiscēt par labu
Latvijas valstij, tajā pašā laikā atzīstot,
ka iespējamos krāpniekus tik drīz pie

atbildības nesauks.
Pērkot dzīvokli, Zemesgrāmatā nebija nekādu atzīmju, ka īpašums saistīts ar krimināllietu, lai gan izmeklēšana tobrīd ritēja jau vismaz trīs gadus.
Ar de facto sazinājās vēl vairāki tā
sauktie labticīgie ieguvēji, kuru dzīvokļi tagad ir arestēti un kuriem draud
konfiscēšana tās pašas lietas ietvaros.
Raidījumam zināms, ka apjomīgajā
lietā pavisam tiek izmeklētas 11 epizodes. 14 personas atzītas par aizdomās
turētajām.
Irina Beinaroviča 2015. gadā
nopirka dzīvokli Rīgā, Avotu ielā.
2019. gadā, līdzīgi kā Vilipsoniem,
pienāca ziņa par tā arestēšanu. „Es uzreiz arī gāju uz tiesu. Es atceros, ka
mēģināju kaut kādas detaļas uzzināt.
Man pasmaidīja un teica – jums nav
Turpinājums 15. lpp.
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Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes pilnsapulce
Svētdien, 7. februārī, pēc dievkalpojuma,
plkst. 12 Svētā Krusta
baznīcas zālē notika
Melburnas
Latviešu
ev. lut. draudzes pilnsapulce.
Cenšamies COVID-19 neļaut izpostīt visas mūsu sabiedriskās aktivitātes. Kad ierobežojumi nedaudz
atvieglojās, varējām noturēt draudzes
atlikto 2020. gada pilnsapulci.
Pirms pilnsapulces varējām apmeklēt dievkalpojumu Sv. Krusta baznīcā, ko vadīja mācītājs Aldis Elberts.
Tika cieši ievēroti COVID-19 noteikumi. Baznīcas solos drīkstēja aizņemt
tikai katru otro sēdvietu. Atstājot baznīcu, parasti mācītājs ikvienam, izejot
no baznīcas, sniedza roku, šoreiz – to
nedrīkstam. Arī zālē, baznīcas zālē,
kur notika pilnsapulce, krēsli bija salikti ar lielām atstarpēm; sēdējam apmēram 1,5 m attālumā viens no otra.
Pilnsapulcē bija ap 35 dalībnieku.
Kvorums bija sasniegts. Pilnsapulci
atklāja draudzes priekšnieks Kārlis
Kasparsons. Centās pieturēties pie
2020. gada izsludinātās pilnsapulces
darba kārtības, kas ne vienmēr bija
viegli.
Cik saprotam, COVID-19 ierobežojumos dievkalpojumi baznīcā un aktivitātes zālē tikpat kā visu 2020. gadu
nevarēja notikt. Visa pagājušā gada
laikā tika noturēti tikai 3 dievkalpojumu – 2 gada sākumā – pirms pandēmijas un 1 gada nogalē – Ziemassvētkos.
Nolēma dievkalpojumus tagad atsākt
reizi mēnesī. Draudzes locekļu skaits
turpina sarukt. Kādreiz bijām ap 2000,
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Bija atlikta no 2020. gada

MLELD pilnsapulce. Runā draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons.
tagad zem 300. Ir manāms, ka interese
par kristīgo ticību vispār sarukusi un
ne tikai latviešos. Kur agrāk Ziemassvētki tika svinēti kā Kristus dzimšanas svētki, tagad galvenais ir brīvdienas un apdāvināšanās.
Draudzes finanses vēl turas. Par
finanšu situāciju sniedza pārskatu
draudzes kasieris Andris Atvars. Ar
patreizējo kapitālu varētu vēl piecus
gadus pastāvēt, bet, ja nezinām kā COVID-19 vispār iespaidos mūsu nākotni,
ir grūti plānot uz priekšu.
Uz 2021. gadu ievēlēja patreizējo
draudzes priekšnieku un valdi. Valdei
ir nepieciešams vēl viens loceklis; ievēlēja Pēteri Saulīti, kas ir ar pieredzi
draudzes darbā.
Paldies
mācītājam,
draudzes
priekšniekam, valdei un citiem darbiniekiem par veikto darbu. Vēlam to
sekmīgi turpināt pašreizējos grūtos
apstākļos!
Gribētu vēl pieminēt mazliet par
šīs draudzes vēsturi. Ar vīru Edgaru
un tēvu Artūru 1950. gada oktobrī izbraucām no Bremerhaven, Vācijā uz

Austrāliju ar kuģi Fairsea.
Pāris dienas pirms tam mācītājs Arnolds Grosbachs
latviešiem noturēja atvadu
dievkalpojumu Delmenhorst
bēgļu nometnē, kur mēs arī piedalījāmies. Man patika, kā viņš runāja un piesaistīja cilvēkus. Gan mēs,
gan Grosbachu ģimene, apmetāmies
uz dzīvi Melburnā, kur mācītājs ap
1951. gadu nodibināja Melburnas trešo
latviešu luterāņu draudzi, kurā mēs tad
iestājāmies. Tātad tagad sastāvu šajā
draudzē cik gadus jau? Daudz – 70!
Draudzes locekle Eva
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Sveicināti, lasītāji!
Vai Latvijas valstij
var uzticēties? Jautājums nav par atsevišķiem politiķiem vai ierēdņiem, bet par pašu
valsti. Ja valsts kaut ko
apgalvo, vai var uz to paļauties? Un
ja tas tomēr ir izrādījies nepareizs, vai
atbildību nesīs pati valsts, vai tas, kurš
bija ticējis valstij?
Izrādās, ka Latvijā valsts iestāde
oficiāli paziņo, ka nevar ticēt valsts
apgalvojumiem, un ja tomēr ticēji, tad
tev konfiscēs mājokli bez kompensācijas un izmetīs uz ielas.
Konkrēti te ir runa par Zemesgrāmatu, par kuru Zemesgrāmatas
likuma 115. pants nosaka: „Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un
tās programmnodrošinājuma vienīgā
īpašniece ir Latvijas valsts.“
Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tiek piefiksētas dažādos veidos
dažādās valstīs. Austrālijā tas sākumā
balstījās uz pirkšanas-pārdošanas līgumiem. Lai būtu drošs, ka pārdevējs
ir patiesais īpašnieks, bija jāpārbauda
visa ķēde – no sākotnējā zemes piešķīruma dokumenta 19. vai 20. gadsimtā,
un tad katru turpmāko pirkšanas-pārdošanas līgumu. No pieredzes varu
teikt, ka ir interesanti turēt rokā visu
šo dokumentu kaudzi, un izsekot, kā
zemes gabals ir gājis no rokas rokā –
gan pārdots, gan mantots. Šāda sistēma liek lielu atbildību uz juristu, kuram ir uzdots pārbaudīt katru soli.
Zemesgrāmatas jēga ir atvietot šo
grūti pārbaudāmo dokumentu kaudzi
ar ticamu ierakstu reģistrācijas žurnālā, jeb, šajos laikos, datu bāzē. Tā
saukto „Torrens title“ sistēmu izgudroja Austrālijā 19. gadsimtā, kur tas arī
pakāpeniski, ļoti lēnām tika ieviests.
Krievijā to ieviesa drīz pēc Padomju
Savienības dibināšanas.
Katrā valstī var būt savas nianses,
bet ir trīs kopīgi principi Zemesgrāmatai. „Spoguļu princips“ – Zemesgrāmatā atspoguļoti visi patreizējie fakti
par objektu; „Aizkaru princips“ – nav
jālūr aiz Zemesgrāmatas ieraksta, jo
tas satur visu informāciju par īpašumtiesībām; „Garantijas princips“ – zaudējumi dēļ krāpniecības vai Zemesgrāmatas kļūdas tiek kompensēti.
Austrālijā piedāvājums privatizēt
Zemesgrāmatu atdūrās tieši pret kompensācijas principu. Vai privātajam
Zemesgrāmatas turētājam būs spēja
kompensēt savas kļūdas?
Kā ir Latvijā? Zemesgrāmatas likuma pirmais pants nosaka: „Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās
tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska
ticamība. Nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana
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Melburnas Latviešu ciema sludinājums
„Covid 19“ Austrālijā ir savaldīts, tikai ar retiem gadījumiem
Austrālijas publika tiek ievainota no ārzemes ievēsta vīrusa.
Melburnas Latviešu ciems un aprūpes nams netika skarts, jo valdības pieprasījumi tika uzmanīgi un
rūpīgi izpildīti. Kamēr „Covid–19“ plosījās par Austrāliju, pieprasījumi vietām Melburnas Latviešu ciemā samazinājās, un tagad ir vietas aprūpes namā un ciema mājiņās.
Laiks padomāt par pārcelšanos uz dzīvi Latviešu sabiedrībā.
Ciema aprūpes namā ir pieejamas dažāda lieluma istabas.
Starp Ciema mājām ir arī laba izvēle.

Ciema vadība un iemītnieki turpina piegriezt lielu vērību
valdības noteikumiem, un Melburnas Latviešu ciems ir droša vieta, kur var pārcelties un neuztraukties par „Covid–19“
briesmām. Šogad jau viens pāris no Brisbanes ir pārcelies
uz ciemu. Tagad pavalstu robežas lielāko daļu ir vaļā, un ir
viegli atbraukt ar automašīnu vai lidmašīnu apskatīt ciemu.
Neatstājiet par vēlu pārceltos uz Latviešu ciemu,
lai izbaudītu šo jauko un jautro sabiedrību!
Tuvāko informāciju varat saņemt no Latviešu Ciema
pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres Wantirna South, VIC 3152, Tel: 03 9800 2977,
e-pasts: administration@latvianfs.org.au

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   
A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
ir obligāta.“
Šīs pārdomas izraisīja vairāki aktuāli gadījumi, kur pircējs ir paļāvies
uz Zemesgrāmatas ierakstu un nopircis dzīvokli no cilvēka, kas ir to izkrāpis no iepriekšējā īpašnieka. Krāpnieka īpašumtiesības ir reģistrētas
Zemesgrāmatā, bet tagad policija vēr-

šas tiesā, lai bez kompensācijas atņemtu dzīvokļus no labticīgiem pircējiem,
kuriem vienīgais noziegums bija ticēt
likumā noteiktajai Zemesgrāmatas ierakstu publiskai ticamībai.
Tas nav godīgi, un grauj ticību
valstij.
GN
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„Parnell ielas svētki“ ievada SLB darbības gadu

Tirdziņš. Latvijas ražojumu stends.

Tirdziņš. No labās Sandra Bērziņa.
izlikti ne tikai kafejnīcā, bet arī foajē
telpā (Baltajā zālē), tirdziņa galdi attiecīgi izvietoti Lielās zāles aizmugurē, bet koncertam sēdvietas izretinātas
ar norādi, ka katram koncerta apmeklētājam obligāti jāsēž savā numurētajā
sēdvietā.
No paša rīta, mācību gadu ievadot,
skolas telpās bija sanākuši Sidnejas
latviešu Sestdienas skolas audzēkņi un
skolotāji, skolas pārziņa Normunda
Roņa vadībā. Vienlaicīgi nama Baltajā zālē bija pulcējušies spēļu grupas
bērni ar vecākiem uz latviskām nodarbībām, allaž smaidīgās un mīlīgās
bērnu audzinātājas Vēsmas Putniņas
vadībā. Blakus kafejnīcā virmoja kustība un jautras čalas, draugiem tiekoties pēc vasaras pārtraukuma, vai pat
ilgāka posma. Rosīgās saimnieces,
Lolitas Jurānes uzraudzībā, bija sarūpējušas smaržīgas, siltas pusdienas,
sāļas uzkodas un smalkmaizītes.
Iepriekšējos gados svētkos ar
priekšnesumiem piedalījušies latviešu
skolas audzēkņi, kori un viesmākslinieki no Latvijas. Šogad bija savādāk.
Pandēmijas sekas skolas audzēkņiem
liedza klātienē apmeklēt nodarbības,
un līdz ar to nebija sanākusi iespēja
kopīgu priekšnesumu sagatavot. Vietējo koru darbība pagājušā gadā tika
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Šogad man beidzot
laimējās aizlidot uz Sidneju apmeklēt Sidnejas
Latviešu biedrības (SLB)
rīkotos Parnell ielas svētkus. Padzirdot, ka svētku
ietvaros bija paredzēts
Latvijas soprāna Maijas Kovaļevskas
latviešu mūzikas koncerts, sapratu, ka
šādas pērles ir jātver, kamēr var! Sazin,
kad atkal būs iespēja izbaudīt šo brīnišķīgo pasaules zvaigzni, sniedzot koncertu mūsu pašu latviešu sabiedrībai,
turklāt ņemot vērā mainīgo pulcēšanās
un kustību ierobežojumu fonu.
Maija Kovaļevska pagājušajā gadā
ieradās Austrālijā, lai iestudētu savu
lomu R. Vāgnera operu cikla Nībelunga gredzens izrādēm Austrālijas
Operā, Brisbanē gada beigās, kuras,
kā vairums no kultūras programmām
pasaulē, tika atceltas. Nībelunga gredzens nu ir paredzēts šī gada beigās.
M. Kovaļevskas citi Eiropas koncerti, tostarp Latvijā, arī tikuši atkārtoti
pārcelti. Šajā pandēmijas seku juceklī
māksliniece izlēmusi uzturēties Austrālijā ar cerību, ka šī gada Austrālijas
Operas izrādes īstenosies.
„Parnell ielas svētki radušies pirms
apmēram pieciem gadiem, lai veldzētu
sabiedrības nepacietību uzsākt sabiedrisko dzīvi pēc garā vasaras brīvlaika.
Svētki ir domāti pulcēt visas paaudzes,
sagādājot priekšnesumus, tirdziņu un
latvisku ēdienu baudīšanu,“ stāstīja
Jānis Čečiņš, SLB valdes priekšnieks
un Parnell ielas svētku iniciators. „Neiespējami pateikt, cik ļaužu mums šoreiz sanāks. Viena daļa sabiedrības vēl
arvien jūtas nedroša izkustēties no mājām,“ nedaudz bažīgi turpināja Jānis.
Tomēr, par spīti salīdzinoši nelabvēlīgajiem apstākļiem, ļaudis bija sabraukuši rīkotājiem apmierinošā skaitā.
Šī gada svētki tikuši mazliet savādāk izveidoti, lai pielāgotos valdības pandēmijas noteikumiem; ienākot
namā, bija jāpiereģistrējas ar vārdu un
kontakta telefona numuru, jādezinficē
rokas, un jāievēro 2 m distancēšanās
vienam no otra. Kafejnīcas galdiņi bija
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Tirdziņš, kafejnīca un skaists koncerts!

pārtraukta, un Austrālijas robežas bija slēgtas
ceļotājiem no ārzemēm.
Šogad svētku rīkotājiem
tomēr izcili paveicies, saņemot brīnišķīgo piedāvājumu no Maijas Kovaļeskas dziedāt latviešu mūzikas koncertu.
Tirdziņš notika kā ierasts, gan sapratu no Čečiņu Jāņa, – nedaudz sašaurinātā veidā. Man salīdzinājumu
ar iepriekšējiem gadiem nebija, bet,
manuprāt, piedāvājumu klāsts bija
ļoti bagātīgs. Skaistus oriģināldarbus
bija veidojušas mākslinieces Rasma
Krādziņa (keramika un apdrukāti audumi, tostarp somas un galdu segas),
Māra Moore (rotaslietas, pārsvarā ar
dzintaru) un Sandra Bērziņa (sudrabkale – auskari un kaklu rotas). Rasma
Krādziņa savu piedāvājumu klāstu
bija papildinājusi ar Māra Celinska
ceptajiem pīrāgiem un stādiņiem puķu
podos.
Jaunā paaudze arī bija pārstāvēta
pārdevēju lokā – plašu izvēli Latvijas
ražojumus piedāvāja Kārla un Selga
Tuktēnas ar māsīcu Lāru Veidneri,
un mājās ceptas biezpienkūciņas un
citus gardumus (latviešu skoliņai par
labu) piedāvāja Anika Moore.
Informāciju par Latvijas Okupācijas muzeju, veco ļaužu aprūpi un
finansēm varēja uzzināt no Ināras
Graudiņas, LOM pārstāves Austrālijā, Gundegas Zariņas, Your Aged
Care at Home (agrāk LAIMA) pārstāves un Marikas Mekjū (McCue),
Dnister konsultantes.
Svētku dārgakmens bija Maijas
Kovaļevskas latviešu mūzikas koncerts, ar pianistu Rolandu Pīlmani
(Peelman) AM. Koncertā skanēja
komponistu Jāzepa Vītola, Alfrēda
Kalniņa, Jāņa Mediņa un Lūcijas Garūtas skaņdarbi, kā arī tautas dziesmu
apdares.
Turpinājums 5. lpp.
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Rakstu krājumu atvērs LNB
Latvijas 19. gadsimta vēstures konferences referāti

Trešdien, 17. februārī, plkst. 15.00
tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) notiks zinātnisko rakstu
krājuma Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā
atvēršana. Tā būs skatāma LNB mājaslapā un Facebook lapā.
Pasākumā ar priekšlasījumiem uzstāsies: projekta vadītāja Vija Daukšte, krājuma sastādītājs un atbildīgais
redaktors Gvido Straube, filozofs un
lasītājs Igors Šuvājevs, literatūrzinātnieks un viens no krājuma autoriem
Pauls Daija.
Rakstu krājumā apkopoti starptautiskā zinātniskā konferencē lasītie
referāti. Tā notika Latvijas valsts simtgades programmas projekta Latvijas
valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš
kopējā Eiropas kultūras telpā ietvaros – 2018. gada 6., 7. un 8. decembrī
LNB. Konference klausāma arī audio
formātā vietnē SoundCloud.
19., saukts arī par garo gadsimtu, bija būtisks laiks Latvijas teritorijas attīstībā un izšķiroši ietekmēja
valstiskuma pamatu rašanos, tādējādi
padarot par iespējamām idejas par neatkarīgas Latvijas dzimšanu. Kādi bija
faktori, kas ietekmēja situācijas attīstību – šo jautājumu mēģina atbildēt 12
autori no Latvijas, Igaunijas, Vācijas
un Šveices.

19. gs. ir laiks, kad notika Nacionālās atmodas kustība un uz Latvijas
vēstures skatuves parādījās nacionālā
inteliģence. Tomēr šis bija arī izaicinājumu laiks baltvāciešiem, kuri ir
dzīvojuši Latvijas teritorijā kopš 13.
gs. un ilgi bijuši situācijas noteicēji.
Viņi 19. gs. ir nonākuši krustcelēs, un
viņiem jāmēģina saprast jauno laiku
un pieņemt no tā atkarīgos lēmumus.
Tāpat 19. gs. ir laiks, kad Krievijas impērija mēģina mainīt attiecību modeli
savā politikā pret Baltijas provincēm.
Aktualizējas starptautiskā dimensija,
jo sevišķi Vācijas skatījums uz Baltiju.
Šīs grāmatas uzdevums ir meklēt
jaunus faktus un to skaidrojumus, interpretācijas, lai dziļāk ieraudzītu daudzu procesu kopsakarības un mijiedarbību, jo šodienas Latvijas valsts savās
saknēs ir krietni dziļāka, un 19. gs. ir
viens no loģiskiem un būtiskiem tās
posmiem.
Zinātnisko rakstu krājums Valsts
valstī. Latvija – Krievijas impērijas
provinces 19. gadsimtā ir LNB un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes kopdarbs, kas veikts ar
programmas Latvijas valsts simtgade
finansiālu atbalstu. Grāmatas koncepcijas autors un sastādītājs ir vēstures
profesors Gvido Straube.
Izdevumu var iegādāties LNB vei-

Grāmatas „Valsts valstī. Latvija –
Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā“ vāks.
kalā Draugu telpa; cena – EUR 15,00.
Aicinām sazināties ar veikalu! Tālrunis: +371 67843767, e-pasts: gaisma@
gaisma.lv
Augusts Zilberts,
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēkā

„Parnell ielas svētki“ ...
„Ar patiesu sirsnību un mīlestību
uz savu tautu un zemi izskanēja Maijas Kovaļevskas sniegums. Katra no
dziesmām, formā nelielām, bet saturā
tik dziļām, atklāja brīnišķīgu muzikālu
ainu, krāšņu muzikālu gleznu, kas tik
ļoti aizkustināja klausītājus. Maijas
dziedājumā reizēm ieskanējās brīnišķīgs vijoles tembrs, katrs vārds tika
izdziedāts ar saturu un pārdzīvojumu.
Man likās, ka šīs nelielās latviešu mūzikas pērlītes būtu savītas skaistā latviešu operā,“ Sandra Dragūna, Sidnejas Jauktā kora vadītāja.
Savus klavieru solo skaņdarbus asprātīgi pieteica pats maestro Rolands
Pīlmanis, atvainojoties publikai, ka
viņa priekšnesumā neskanēs latviešu autoru darbi, bet gan Sibeliusa un
jaunaustrālietes Elenas Kats-Černinas
(Elena Kats-Chernin) kompozīcijas.
Koncerta izskaņā Maija Kovaļevska savu piedevu veltīja bērniem –
Aijā, žūžū. Puisītim pirmajā rindā, kas
visu koncertu bija nekustīgi ar nenovērstu skatu no dziedones klausījies,
dziesmas beigās uznāca visgardākās
žāvas.
Kā lielu privilēģiju izjutu iespēju
dzirdēt abus šos izcilos māksliniekus

Maija Kovaļevska un Rolands Pīlmanis (Peelman).
mūsu pašu namā.
Ar sirsnīgajiem aplausiem pēc
koncerta arī Parnell ielas svētki bija
beigušies. „Publikā pēc tam izskanējusi tikai viena kritika – ka visi svētki
esot bijuši par īsu!“ ar apmierinātu
smaidu padalījās Jānis Čečiņš.
Ļoti novērtēju iespēju apmeklēt
Parnell ielas svētkus, it īpaši, ka šis
jaukais piedzīvojums man būtu bijis
liegts, ja svētki būtu notikuši nākamajā nedēļas nogalē, Viktorijas atjaunoto

FOTO Ojārs Greste

Turpinājums no 4. lpp.

kustību ierobežojumu dēļ.
Paldies Jānim Čečiņam un viņa komandai par lielo darbu, veidojot skaistu ievadu Sidnejas latviešu sarīkojumu
kalendāram. Novēlu lai līdzīgs gaišums pavadītu Sidnejas latviešu saimi
visa gada garumā, kulminējot gada
nogalē mūsu Austrālijas latviešu vislielākajos svētkos – Kultūras dienās!
Anita Andersone
Melburnā, 2021. gada 13. februārī
Laikrakstam „Latvietis“
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Intervija – Andra Zvejniece
Vokālās a capella grupas „Latvian Voices“ dibinātāja
Andra Zvejniece – Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas direktore, kā arī vokālās a capella grupas „Latvian Voices“ dibinātāja un ilggadīga dalībniece. 2015. un 2016. gadu mijā ar „Latvian Voices“ grupu viesojās Austrālijā, sniedzot koncertus Latviešu namos Adelaidē, Melburnā un Sidnejā. Tagad Andra pilnībā strādā pedagoģisko darbu. Aicināju viņu sniegt interviju laikrakstam „Latvietis“.

„Latvian Voices“ Sidnejā 2016. g. janvārī. No labās Anda Zvejniece.

FOTO no Andras Zvejnieces personīgā arhīva

rašanos, sākumu, pirmajiem gadiem? Cik zinu,
tad grupa tika dibināta
2009. gadā un ir piedalījusies dažādos starptautiskos
mūzikas festivālos, konkursos, meistarklasēs, kā arī
Dziesmu un Deju svētkos
Rīgā. „Latvian Voices“ ir
sniegusi koncertus Eiropā,
Amerikas Savienotajās valstīs un arī Austrālijā.
A.Z.: Jā, par Latvian Voices izveidošanos
ir stāstīts daudz, un ļoti
iespējams, ka jau veidojas leģendas! Bet bija tā…
2009. gada rudenī mana
Kuldīgas Mūzikas skolas
skolotāja un direktore piedāvāja man izveidot septiņu
meiteņu ansambli, lai jau
decembrī dotos uz Vāciju
dziedāt Sv. Miķeļa baznīcā Andra Zvejniece pie Kuldīgas Mūzikas skolas
Hamburgā kā Svētajām Lū- 1. septembrī.
cijām Lūciju dienā – 13. decembrī. Vāciešiem ļoti populāri ir at- Austrālijā un citviet. Kopā piedzīvotas
zīmēt šo datumu – Sv. Lūcijas dienu. uzvaras konkursos – 2011. gadā GrāTā nu es devos pirmdienā uz Mūzikas cā, 2012. gadā – Leipcigā un iespaidīakadēmiju un kafejnīcā, kur pusdieno- ga bija arī uzvara Amerikā – Pasaules
jām kopā ar draudzenēm, arī nokom- koru olimpiādē, kur Sieviešu kamerplektējām jauno ansambli. Sākumā koru kategorijā ieguvām zelta pakāpes
mēs pilnīgi noteikti pat sapņos nere- diplomu un čempiona titulu. Visas šīs
dzējām, ka tas varētu būtu ilgtspējīgs uzvaras mūs kā grupu ļoti saliedēprojekts. Tā nu aizbraucām uz Vāciju, ja, stiprināja un iedeva pārliecību par
un viss lēnām kļuva arvien nopietnāk. sevi.
Kopā ar Latvian Voices ir būts un
Esmu priecīga, ka mana balss ir
koncertēts ļoti daudz dažādās valstīs – ierakstīta septiņos dažādu programmu
Spānijā, Francijā, Austrijā, Šveicē, albumos: Waving World Wide (2010),
Nīderlandē, Vācijā, Īrijā, Dānijā, Igau- Seventh Heaven (2010), Tā Kā
nijā, Dienvidkorejā, Japānā, Amerikā, Taka (2011), Klausāmgrāmata Sounds
of Latvian Nature (2014), Zeit der
Wunder (2014), Pāri robežām (2015),
Mazie, skumjie Ziemassvētki (2016).
Lai šie ierakstu albumi taptu, tas
ir bijis visu dalībnieču ļoti liels darbs,
sākot no mūzikas komponēšanas līdz
albuma vāciņa noformējumam, kas
man ir bijusi ļoti liela un neatsverama
pieredze.
Es pati Latvian Voices sastāvā uz
skatuves biju no 2009. – 2017. gadam.
Jā, tā ir tāda bagātība, kas ar gadiem
kļūst arvien novērtējamāka. Kad biju
vēl Latvian Voices dalībniece, tad vienā brīdī jau tas šķita diezgan nogurdinošs darbs, bet tagad atskatoties... ak,
cik daudz skaistā tur bija!
I.N.: Kā tas gadījās, ka atgriezies
Kuldīgā? Cik gadus jau vadi skolu?
A.Z.: Mana atgriešanās Kuldīgā
nav nekas nejaušs, lai gan es ilgi netiFOTO Ojārs Greste

Ilze Nāgela: Tu esi dzimusi, augusi un gājusi skolā Kuldīgā. Vai bērnībā
Tu arī apmeklēji šo mūzikas skolu un
kādēļ vēlējies mācīties mūziku? Vai
kāds no vecākiem ir mūziķis? Kādu
instrumentu spēlēji? Kāds bija Tavs
tālākais mūzikas izglītošanās ceļš?
Andra Zvejniece: Esmu dzimusi un augusi Kuldīgā. Mana mamma
E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā
bija un vēl joprojām ir vijoļspēles pedagogs. Mūziku izvēlējos mācīties
tādēļ, ka bērnu koris Cantus ceļoja
uz ārzemēm, bija iespēja redzēt citas
zemes, cilvēkus, kas pagājušā gadsimta 90-tajos gados bija kaut kas ļoti
īpašs. Tas bija patiesais iemesls, kādēļ
iestājos Mūzikas skolā. Šeit 8 gadus
mācījos dziedāšanu kora klasē, bet
vispārizglītojošajā skolā mācījos līdz
10. klasei.
Pirmajā vidusskolas gadā sapratu,
ka nevēlos gaidīt un man ir jādodas
uz Liepājas Mūzikas vidusskolu, jāsāk mācīties vairāk tas, ko es tiešām
vienmēr biju vēlējusies. Gribēju kļūt
par dziedātāju, bet mani 16 gados neuzņēma vokālistos, bet gan diriģentos.
Jāsaka, ka nevienu brīdi neesmu nožēlojusi šo piedāvājumu un izvēli.
Pēc Emīļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas absolvēšanas devos
uz Rīgu – uz Jāzepa Vītola Mūzikas
akadēmiju. Pēc profesijas esmu diriģente. Vēlāk esmu ieguvusi arī tiesības veikt pedagoģisko darbu. Tā nu
jau rit 16. gads, kopš strādāju arī kā
pedagogs.
I.N.: Vai nekļūdos, ka „Latvian
Voices“ dibināšana bija Tava ideja?
Lūdzu, pastāsti par „Latvian Voices“
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Intervija – Andra Zvejniece
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cēju, ka tas tiešām notiks. Iepriekšējā
direktore Maruta Rozīte skolu vadīja
55 gadus!! Jau vairākus gadus atpakaļ
mani uzrunāja un mēģināja pierunāt
atgriezties mājās, bet es – ne un ne!
Man vēl jāpaskraida, es vēl negribu
būt vienā vietā... utt. Tās bija manas
atrunas. Bet tad, kamēr ar savu jaunāko meitiņu dzīvoju pa mājām, es sapratu, ka nu ir pienācis laiks, kad vēlos
būt pie vietas, būt saviem bērniem un
ģimenei, ieguldīt gan savu laiku, gan
darbu savu vecvecāku mājā. Kur gan
mani vairāk kāds varētu gaidīt un novērtēt, ja ne manā pilsētā – Kuldīgā?!
Tā nu pieteicos konkursam uz direktores vietu, un no 2019. gada 1. jūlija
esmu E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas
skolas direktore.
I.N.: Vai Tava mūzikas skola Kuldīgā ir līdzīgs modelis tādām skolām
kā kādreiz bija bērnu mūzikas skolas,
t.i., bērni mācās vispārizglītojošā skolā un paralēli mācās arī mūzikas skolā?
A.Z.: Jā, Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā bērni uz stundām
nāk tad, kad vispārizglītojošajā skolā
stundas ir beigušās.
I.N: Cik pavisam tādas skolas Latvijā šobrīd ir?
A.Z.: Aptuveni 145-150 Mūzikas
un Mākslas skolas Latvijā, bet vērojama tendence Mākslas un Mūzikas
skolām apvienoties zem vienas iestādes, vienā pašvaldībā. Mums Kuldīgā
ir gan Mākslas, gan Mūzikas skola.
Par finansējumu – vecākiem līdzfinansējums ir 15,- eiro mēnesī,
bet ir atlaides, ja mācās vairāki bērni
Mūzikas, Mākslas vai sporta skolās un
100% atlaide ir daudzbērnu ģimenēm.
I.N.: Kādā vecumā bērni šo skolu
apmeklē?
A.Z.: Mums ir sagatavošanas klasīte, kurā mācās jau 5-6 gadīgi bērniņi, un tad Mūzikas skola, kurā ir jāmācās 6 vai 8 gadi/klases, un bērni ir
vecumā no 7 līdz 18 gadiem.
I.N.: Cik bērnu mācās Tavā – Kuldīgas skolā? Cik pasniedzēju tajā strādā?
A.Z.: Šī mācību gada sākumā mācības uzsāka 210 audzēkņi, bet nu ir
palikuši – 202. Tas ir dabīgs process,
ka gada laikā mainās audzēkņu skaits,
bet šogad to ietekmē arī Covid-19 ierobežojumi un attālinātās mācības.
Diemžēl...
Skolā esam 25 pedagogi, ieskaitot
mani!
I.N.: Cik ir dažādu instrumentu
klases un kādus priekšmetus bez specialitātes apgūst bērni? Vai Kuldīgas
mūzikas skolā ir koris?
A.Z.: Pie mums bērni apgūst dziedāšanu, vijoles, ģitāras, čella, akordeona, klavieru, saksofona, trompetes,
flautas, klarnetes, sitaminstrumentu
spēli.
Paralēli specialitātes stundām vi-
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siem bērniem ir
kolektīvā muzicēšana koros, orķestros vai ansambļos, kā arī visi
apgūst klavierspēli, solfedžo/mūzikas teoriju un mūzikas literatūru.
Kora klases vecāko klašu audzēknes apgūst arī diriģēšanas pamatus.
Pirmajā klasē ir arī
ritmikas stundas.
Jā, un mūzikas
skolā ir meiteņu
koris Cantus, kurš
savā laikā bijis atpazīstams ne tikai
Latvijā, bet arī
Eiropā un pasaulē.
Jau 53 gadus šajā
korī dzied meitenes, kuras mācās
dažādās specialitātēs. Pēdējos ga- Zvejnieku ģimene. No kreisās: Mare, Andra un Jānis.
dos vairs ārzemju
ceļojumi nav bijuši tik daudz, bet lai- dzēkņu izvēlas turpināt savas studijas
kā, kad es dziedāju šajā korī, tad mums mūzikas jomā…
bija vismaz divas, ja ne trīs koncertI.N: Vai Tu pati bez skolas vadīšatūres gadā. Cantus ir bijis Krievijā, nas/administratīvā darba pasniedz arī
Ukrainā, daudzviet Eiropā, Amerikā, kādu instrumentu/priekšmetu skolā?
Ķīnā. Kā laureāts atgriezies no 13 konA.Z.: Jā, es mācu diriģēšanu kora
kursiem pasaulē, piedalījies dažādos klases audzēknēm 8. klasē.
festivālos un, protams, kā uzvarētājs
I.N.: Kuldīgai ir sena vēsture; ko
atgriezies no visiem dziesmu kariem vari pastāstīt par savu pilsētu?
starp mūzikas skolu koriem Latvijā.
A.Z.: Kuldīga ir neliela un pieUn tik tikko esam nodibinājuši vilcīga Kurzemes pilsēta, kuru visos
zēnu kori, kas mums ir jaunums. Šo- laikos apjūsmojuši un savos darbos
brīd korī ir ap 40 zēnu.
iemūžinājuši dzejnieki un mākslinieEs pati gan vēl neesmu pieķērusies ki. Pilsētā vēsturiskā apbūve un daba
nevienam korim Kuldīgā, jo jutu, ka veido neatkārtojamu vienotību, kādas
mazliet ir jāsailgojas pēc koru vadīša- līdzīgas nav ne Latvijā, ne citviet Einas. Iepriekš, kad dzīvoju Ādažos, va- ropā.
dīju divus korus un vēl skolā visu klaKuldīgas vecpilsēta un sarkano
šu korus, tad nu kora dzīves man bija ķieģeļu tilts pār Ventas upi ir cienīgs
gana daudz. Šobrīd, kad jau gandrīz pretendents uz iekļaušanu UNESCO
gads ir pagājis, kopš Covid–19 ieraša- pasaules kultūras mantojuma pieminās Latvijā, jūtu, ka sāku jau ilgoties nekļu sarakstā. Ventas Rumba ir plapēc kordiriģēšanas.
tākais ūdenskritums Eiropā! Kuldīgu
I.N.: Vai gatavojat un sniedzat mēdz dēvēt par Latvijas Venēciju, jo
koncertus ne tikai skolas, bet arī pil- Alekšupīte pilsētas centrā tek tieši gar
sētas mērogā?
ēku sienām! Blakus tūrisma informāA.Z.: Jā, koncertēšana skolā un cijas centram atrodas darbnīca, kurā
ārpusskolas ir mācību programmas tiek austas skaistas segas un lakati
sastāvdaļa. Nu jau kādu laiku tas viss ar tautiskiem rakstiem. Pavasaros un
nav noticis, bet līdz Covid-19 (un ceru, rudeņos pie ūdenskrituma vērojama
ka arī pēc!) audzēkņi vieni vai kopā ar interesanta parādība, kad zivis nārsta
saviem pedagogiem uzstājās dažādos laikā ūdenskritumu mēģina pārvarēt,
pilsētas pasākumos, dodas uz sadrau- lecot pa gaisu.
dzības koncertiem citās skolās, arī uz
Šeit tik tiešām ir ļoti skaisti un nokaimiņvalstīm.
teikti ir vērts atbraukt!
I.N.: Vai pēc Kuldīgas mūzikas
I.N.: Kā Tev, Tavai ģimenei un
skolas beigšanas var turpināt izglītību skolai iet šajā pandēmijas laikā?
Mūzikas akadēmijā, vai Mediņu mūziA.Z.: Es teiktu, ka mums nav iekas vidusskolā Rīgā, vai vēl citur?
meslu, lai sūdzētos. Man pašai darbs
A.Z.: Pēc Mūzikas skolas absolvē- nevienu brīdi nav pārtrūcis. Protams,
šanas ir iespēja doties turpināt izglītī- pats mācību process ir traucēts un
bu kādā no Latvijas mūzikas vidussko- traumēts, tāpat arī ļoti!! trūkst konlām un tad jau uz Mūzikas akadēmiju. certu, skatuves, radošās darbības... Tā
Mūsu audzēkņi visbiežāk dodas uz kā ir iespējams stundas vadīt attāliVentspils Mūzikas vidusskolu. DiemTurpinājums 13. lpp.
žēl, šobrīd redzam, ka ļoti maz au-
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Muzejs „Latvieši pasaulē“
atklāj ne tikai latviešu dzīvesveidu
Sibīrijā, bet arī
ciemu un latviešu
kopienas vēsturi,
to samazināšanos
un arī izzušanu.

Loga rotājums (naļičņiks) no Baubeļu – Kalniņu mājas Le-

Loga rotājums jas Bulānā.
(naļičņiks)
no Baubeļu –
Kalniņu mājas
Lejas Bulānā

Baubeļu – Kalniņu māja Lejas Bulānā.

Pēdējais mājas īpašnieks Vilis Kalniņš
ar sievu Alevtīnu tagadējā dzīvesvietā
Minusinskā 2015. gadā.

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

Dāviniet sev vai citam!

FOTO S. Laime

FOTO I. Vītola

Kādreiz
šis
meistara Krauzes
izgatavotais kokgriezums
rotāja
Baubeļu – Kalniņu
ģimenes māju Lejas Bulānas pirmajā ielā. Te savulaik
dzīvojis 1956.gadā
dzimušais
Vilis
Kalniņš, kura sen- Pamestā Baubeļu – Kalniņu māja uz pirmās ielas Lejas
či atstāja dzimto Bulānā 2015. gadā.
zemi un devās uz
Jeņisejas guberņu Austrumsibīrijā.
ir tuvākā pilsēta Lejas Bulānas cieVilim ilgus gadus darba vieta bija mam. Vilis uz dzimto ciemu aizbrauc
taiga, kur viņš jaktējās jeb medīja un ik pa laikam – pazvejot, pamedīt, saķēra kažokzvērus: „Es maz Bulānā tikt draugus. Tolaik Vilis plānoja, ka
dzīvoju. Es, kā skolu beidzu, tā aiz- tad, kad aizies pensijā, atgriezīsies
braucu, Minusinskā mācījos. Par šofe- dzīvot Lejas Bulānā.
ri izmācījos. Kad apprecējos, tad BuZili nokrāsotās, kokā grieztas logu
lānā dzīvoju, divi bērni Bulānā radījās apmales joprojām ir ļoti raksturīgas
(piedzima).“ 2015. gadā Vilis strādāja Sibīrijas ciemiem, arī mājām, kurās
par šoferi un dzīvoja Minusinskā, kas dzīvoja un dzīvo latvieši.
Marianna Auliciema
„Latvieši pasaulē – muzejs un
pētniecības centrs
Laikrakstam „Latvietis“

FOTO no V. Kalniņa personīgā arhīva

Lai arī pandēmijas
laiks ir apturējis muzeja un pētniecības centra
Latvieši pasaulē došanos ekspedīcijās uz latviešu kopienu centriem
pasaulē, tomēr dzīve
ierobežojumu apstākļos
ir ļāvusi vairāk uzmanības pievērst
muzeja krājuma priekšmetiem un to
izpētei. Viena no muzeja krājuma
kolekcijām ir Latvieši – Krievija, to
veido priekšmeti, fotogrāfijas dokumenti, audio un video ieraksti, kas
saistīti ar latviešu diasporu Krievijā.
Kopš 19. gs. otrās puses tūkstošiem
Latvijas iedzīvotāju galvenokārt ekonomisku apsvērumu dēļ izceļoja uz
citām Krievijas guberņām, lai savā
īpašumā iegūtu zemi un sāktu patstāvīgi saimniekot. Gan šaipus, gan taipus Urālu kalniem veidojās lielāki un
mazāki latviešu ciemi, no kuriem daži
vēl pastāv arī mūsdienās.
Muzeja krājumā ir vairāk nekā
5700 priekšmetu, kas atklāj latviešu
dzīvi Sibīrijā, Baškīrijā, Lauru kolonijā bijušajā Pleskavas guberņā (vēlāk
Igaunijā) un citur. 2015. gadā muzejs
Latvieši pasaulē sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstu īstenoja ekspedīciju uz latviešu ciemiem Sibīrijā – Timofejevku,
Suhonoju un Lejas Bulānu. Sibīrijā
satiktie latvieši uzdāvināja muzejam
vairākus vērtīgus priekšmetus, kas

FOTO Muzejs „Latvieši
pasaulē“

Februāra priekšmets – Muzeja ekspedīcijās iegūtie priekšmeti

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Iestudējums „Vēstule draugam“
Ar Imanta Ziedoņa un Ojāra Vāciešu personībām var iepazīties tiešraidē

„Ar Ojāru Vācieti. Mēs satiekamies reti, bet mūs saista kaut kāds
kopīgs dūmu ceļš debesīs. Tikko redzams, tikko nomanāms. Dūmu ceļš.“
Imants Ziedonis
Balstoties uz lielo skatītāju interesi un atsaucību par iestudējumu
Vēstule draugam (iestudējums pirmizrādi piedzīvoja mūzikas namā Daile
2013. gada 30. decembrī), Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs Mazā
Ģilde, atzīmējot starptautisko sieviešu
dienu, skatītājiem piedāvā iespēju atkal
baudīt šo iestudējumu tiešraidē 8. martā plkst. 19.00. Latviešu iemīļotie
aktieri – Vilis Daudziņš kā Ojārs Vācietis un Kaspars Znotiņš kā Imants
Ziedonis izspēlēs abu dzejnieku rakstītās dzejas rindas, ierakstus, vēstuļu
un apsveikumu kartīšu saraksti Jēkaba
Nīmaņa muzikālās partitūras pavadībā. Biļetes uz interneta tiešraidi iespējams iegādāties www.bilesuparadize.lv.
Iestudējumā Vēstule draugam atklājas un ir iespēja iepazīties ar Imanta Ziedoņa un Ojāra Vāciešu personībām un
viņu savstarpējām draudzības attiecībām. Vēstules abu starpā ir padomju laika tēlojums, humora un smalkas ironijas
piesātinātas, kā īsta intelekta saspēle.
„Tas ir šahs. Kaut kādā ziņā arī tā
ir sacenšanās savā starpā, kurš asprātīgāk pajokos par tēmu, par kuru, ja tu

neuzmanīgi joko, var nonākt arī aiz restēm, vai, teiksim, nonākt situācijā, kad
tu vairs rakstīt nedrīksti. Bet, ņemot
vērā to, ka tie patiešām ir milzīgi intelekta īpašnieki, ārkārtīgi talantīgi cilvēki – viņi joko vien sev saprotamā veidā, eleganti apspēlējot tās dīvainības
un sabiedrības paradoksus, kurā viņi
dzīvo,“ teicis Vilis Daudziņš, raksturojot dzejnieku saraksti. Padomju laika
tēlojums ne tikai izpaužas tekstā, bet
reizēm arī noformējumā, kad vēstules
tiek rakstītas, piemēram, uz veidlapām
ar attiecīgu padomju laika rekvizītiem.
Vēstules ataino gan jokus, ampelēšanos, gan arī viņu lielas personības
vientulību un smeldzi. Vēstulēs abpusēji bieži izskan vārdi par to, cik reti
iznāk satikties, kā viņi mēnešiem ilgi
viens no otra pazūd, tai pat laikā parādot arī to galveno – brālību, kas pastāvēja starp abiem.
Tiešraides biļetes cena 7 eiro. Iegādājoties biļeti, Jūs saņemsiet tiešraides
kodu, kuru varēsiet izmantot, lai skatītos uzvedumu. Tiešraidi varēsiet vērot caur Biļešu Paradīzes mājas lapu,
uzspiežot uz pasākumu Vēstule draugam. Lai pieslēgtos koncertam, Jums
būs jāievada tiešraides kods laukumā
insert password. Kods paredzēts vienai viedierīcei.
Iestudējumu Vēstule draugam or-

Izrādes afiša.
ganizē RKTMC Mazā Ģilde sadarbībā
ar mūzikas namu Daile, kā arī Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta atbalstu.
Elīna Čipāne,
RKTMC „Mazā Ģilde“
Projektu vadītāja
2021. g. 4. februārī

Jauniešu korim BALSIS 2 jauni videoklipi
Video koncerts 14. februārī
Laikā, kad ārkārtas situācija Latvijā liedz kora dziedātājiem pulcēties,
mūzika nepazūd. Jauniešu koris BALSIS līdz ar citiem amatieru kolektīviem turpina savu darbību tiešsaistē.
2020. gada decembrī, kad vēl varēja notikt individuālās nodarbības, notika brīnums – kormūzikas ieraksti. Ja
parasti mēs tos vizuāli iedomājamies,
redzot visu kori kādā ierakstu studijā
vai koncertzālē, tad šoreiz kora mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis
kopā ar diriģenti Lauru Elizabeti
Godiņu ierakstu realizēja pavisam
neparastā formātā. Korim tika sagatavoti balsu audio ieraksti treniņam, un
satrauktie koristi, plašajā Latvijas Radio 1. studijā, pavisam vieni, klausoties diriģentu balsīs, iedziedāja savas
vokālās partijas. Kora dziedātāju satraukumu pastiprināja arī ierobežotais
laiks ieraksta veidošanai, jo jau pāris
dienas pēc ierakstu veikšanas valstī
tika ieviesti stingrāki ierobežojumi.
Tapa īsalbums Klusuma Augļi, kas
savu nosaukumu guvis, balstoties uz šī
brīža klusumu kultūras telpā. Jauniešu
koris BALSIS savu repertuāru veidojis
un stiprinājis individuālajās nodarbības ar kora vadītājiem. Lai gan mēģinā-

jumu process notika divvientulīgā
klusumā, rezultātā
katra kora dalībnieka ieguldījums
veidoja pilnvērtīgu
dziesmas un video
izpildījumu.
Tika ierakstītas
divas šūpuļdziesmas – igauņu Pärt
Uusberg Õhtu Ilu
un norvēģu Gunnar Eriksson Gjendines bådnlåt, kuras bija plānots dziedāt tradicionālajos Balsu Ziemassvētku
koncertos Rīgas Sv.`Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā. 2020. gada koncertiem tika
izvēlēta Ziemeļeiropas komponistu mūzika, kas būtu skanējusi trīs koncertos.
Jauniešu kora BALSIS īsalbuma
Klusuma Augļi audio versija jau klausāma Spotify un citās straumēšanas platformās. Dziesmas oficiālu video pirmizrādi piedzīvos 2021. gada 14. februārī
plkst. 20.00 kora Facebook kontā videokoncerta Mīlestība=II ietvaros.
Mīlestība = II – šoreiz izklaidējošas
pārraides veidā Daudz laims! Aptuveni
40 minūšu ilgais video koncerts sagata-

vots, lai nezustu kora tradīcija šajā dienā
atzīties mīlestībā – aktualitātēm, īpašiem cilvēkiem, vēsturiskiem kadriem,
nākotnes plāniem un, protams, mūzikai.
Pārraides veidotāji piedāvās ielūkoties
gan kora aizkulisēs, gan parādīs līdz šim
plašākai auditorijai nepublicētus kadrus.
Jauniešu koris BALSIS šobrīd veido arī jaunu sadarbības projektu ar
komponistu Andri Sējānu, kurā taps
jauna multimediāla koncertprogramma, kā arī plānots jaunradīto ciklu šī
■
gada laikā ierakstīt.
* https://www.facebook.com/
ChoirBalsis
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Ar godīguma mēru caur liesmām un neziņu...
Tuvi tālā Ziemeļzeme Zviedrija
Par bēgļu laivām uz
Zviedriju īpaši interesējusies netiku, jo kara
beigās pārjūrā neviens
mans tuvinieks nenonāca. Pa kādai informācijai druskai sirdī iedūrās
gan, lasot Marisa Vētras Karaļa viesus un 1991. gadā Likteņstāstu apgādā
izdodot Vētras lielisko atmiņu stāstu
Mans Baltais Nams, kurā, salīdzinot ar
izdevumu trimdā, pateicoties redaktores Ritas Rotkales pūliņiem, tika novērstas pat būtiskas faktu kļūdas. Pēc
II Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu
svētkiem 1997. gadā, izdzirdot Gotlandes un Slitas vārdu, man pašai bija
ko stāstīt. Šis kuģojums uz Gotlandi
no Ventspils lielai daļai no delegācijas
(ap 1000 dziedātāju vien) varēja iegrozīties kā pēdējais, jo vētrainajā jūrā
tikām palaisti tādā kā piekrastes pastaigu kuģītī... Pirmo reizi mūžā piedzīvoju, ka līdzcilvēkiem, visiem kā
vienam, seja sastingst akmens pelēka
un pašai nav šaubu – sirds tūlīt apstāsies! Tomēr Slitā pietauvojāmies, un
daža dziedātāja uz sauszemi nokļuva
laipno sagaidītāju nestuvēs.
Kad pēc kāda laika par braucienu
izlasīju Literatūrā un Mākslā, man
tas šķita vēl briesmīgāks nekā dabā...
Taču visas šausmas gandrīz nekavējoties nodzēsa Visbijā notiekošais, –
viss bija pietiekami labi organizēts
(ja ņem vērā to, ka notika lielākie
dziesmu svētki Zviedrijas vēsturē). Es
burtiski staroju, juzdama piederību
galvenajiem svētku vaininiekiem –
brāļiem Kokariem, jauneklīgi azartiskajam Sigvardam Kļavam un Airai Birzniecei. Lielkoncerti atmiņā
pabalējuši, bet visās malās – skvēros

pie vecajām baznīcu drupām, magoņu un rožu rotātos laukumiņos ļaudis
zviedru, dāņu, norvēģu u.c. tautu tērpos skandēja latviešu tautas dziesmas
tik pareizā izrunā, ka varēja likties –
tie ir pārģērbtie latvieši. (Imants Kokars un citi mūsu diriģenti – brīnumdari to bija dabūjuši gatavu!)
Valentīnes Lasmanes dzīvesstāstā tieši šos Dziesmu svētkus pieminam neatrodu, bet toreiz Slitā, ja
nemaldos, izstāde par bēgļu laivām
bija skatāma gan. Savukārt Lidijas
Doroņinas-Lasmanes (nezināju, ka
viņas ir švēģerienes) vārdu visupirms
izdzirdēju no Knuta Skujenieka.
Tikai tagad, kad esmu izlasījusi Valentīnes Lasmanes grāmatu Nakts
jau nav tikai gulēšanai, nākusi īsta
saprašana par būtiskām lietām: pirmkārt, kādi bija Latvijas Centrālās
Padomes (LCP) mērķi un darbība,
otrkārt, kā informācija par PSRS politieslodzītajiem varēja nonākt ārzemju plašsaziņu līdzekļos un cik milzīgu
darbu un pacietību tas prasīja.

Dzīve ar stacijām un
starpstacijām

FOTO Anita Mellupe

Valentīnes Lasmanes dzīvesgājums ir garš un raibs. Māra Zirnīte,
Latvijas mutvārdu pētnieku asociācijas Dzīvesstāsts ciltsmāte, kopā ar apgādu Mansards, palaižot tautās jauno
sēriju Bezbailīgie, raksta: „Grāmatā
pavērtais dzīves ceļš iesaista valsts
dzīves notikumos, kuros Valentīne
piedalījās ar kaismīgu vēlmi darīt to,
kas konkrētajā mirklī visvairāk nepieciešams. Personīgās dzīves epizodes sasaucas ar pagātnes notikumu
hroniku gluži kā pēc vēstures mācību
grāmatas.“ Man pietika pacietības
un zināšanu, lasot nešķirstīt personu
rādītāju (tas aizņem 37 lpp.!), jo praktiski visas personas ir zināmas vai
arī – viņu loma Valentīnes dzīvē lieliski izskaidrota zinātniskās redaktores
Aijas Priedītes zemsvītru piezīmēs.
Šī grāmata ir saprotama ikvienam cilvēkam, kuram vispār ir interese par
latviešu tautas likteni gadsimta garumā viena cilvēka skatījumā. Valentīnei
bija lemts nodzīvot 102 ar pusi gadus.
Un šā reālā gadsimta garumā viņa ap
sevi izveidoja tuvinieku, draugu un
domubiedru zvaigznāju, kurā lielajiem
politiskajiem un mākslas spīdekļiem
nav būtiskāka loma kā mirstīgajiem
cilvēkiem.
Valentīne Lasmane (dz. Jaunzeme) bija Endzelīna skolniece, no mātes puses – ukrainiete. Līdzīgi kā daudzās citās ģimenēs, kuru galvas bija
studējušas un strādājušas Krievijā, arī
Valentīnes tēvs ģimeni bija nodibinājis jau tur, bet, Latvijas valstij izveidoLappuse no grāmatas „Nakts jau nav joties, meklēja visus ceļus, lai nokļūtu
tikai gulēšanai“.
tēvzemē. 1921. gadā ģimene ar bēgļu

Grāmatas „Nakts jau nav tikai gulēšanai“ vāks.
vilcienu iebrauc Latvijā, tēvam – mērniekam – darba pāri galvai, bet jaunā
sieva ar trim maziem bērniem tiek nometināta Siguldas pusē pie vīramātes,
neprotot ne vārda latviski. Dzīves gaitā
Vaļa (draugu vidū saukta galvenokārt
tā), stādoties priekšā, ikvienam piesaka, ka viņas pirmā valoda ir ukraiņu.
Latvijas laikā ģimene aktīvi iesaistās
Ukraiņu biedrības aktivitātēs, un visi
bērni ar to tikai ieguvēji.
Pirmajā padomju okupācijas gadā,
pateicoties valodu prasmēm, Vaļa
strādā ziņu aģentūrā LETA, vācu okupācijas laikā viņa ir Malnavas Lauksaimniecības vidusskolas skolotāja.
1944. gadā viņa iepazīstas ar Konstantīnu Čaksti un iesaistās LCP darbā. Drīz vien – tieši Ventspils grupā,
kura nodarbojas ar latviešu inteliģences un viņu ģimenes locekļu nogādāšanu Zviedrijā. Kara pēdējā rudenī
grupai tiek dots gandrīz neizpildāms
uzdevums – jāatrod un pār jūru jāpārved kāds ebrejs, vāciešu zvērību liecinieks. Ar Izraēlu Michelsonu Valentīne tiešām sastopas gandrīz neticamā
kārtā, un viņa slepenā nogādāšana uz
Zviedriju ir viena no kārtējām reizēm,
kad jaunā sieviete riskē ar dzīvību.
Likumsakarīgi, ka Valentīne drosmi
centusies izkopt no bērnības, it kā nojauzdama, ka dzīve no viņas pieprasīs
drosmi un vēlreiz drosmi – gan lēmumos, gan darbos. Nonākusi Zviedrijā
kopā ar jaunāko māsu un brāli, Vaļa,
kā daudzi, ir pārliecināta, ka tā ir tikai pagaidu emigrācija, ka Tēvija atkal
Turpinājums 11. lpp.

Ar godīguma mēru caur...
Turpinājums no 10. lpp.

būs brīva. Taču visvairāk viņa pārdzīvo to, ka jūras otrā krastā palikuši vecāki, ar kuriem pat sazināties gandrīz
neiespējami.
50 gadu garumā vairumam latviešu, arī man, Zviedrija un Gotlande
dzelzs robežas un dzelzs priekškara
dēļ šķita neticami tālas. Kad pieminētajos dziesmu svētkos jūras krastā
uzaicināju koristus nodziedāt Kur tu
skriesi, vanadziņ’i, reāli sapratu, cik
niecīgs ir attālums starp šiem diviem
krastiem... Un vienlaikus, cik garš un
briesmu pilns – veicams nakts tumsā
nemīlīgā jūrā...
Visbija, Stokholma, Upsala, ceļojums uz Angliju 1948. gadā (caur
Vāciju, Beļģiju un Dāniju) Valentīnei
ir kā dzīves ceļa starpstacijas, kurās
viņa neizbēgami sastop paziņas, bet
meklē galvenokārt latviešus, ar kuriem pēc tam uztur kontaktus ilgus
dzīves periodus. Tā ir īpaša rakstura
īpašība – būt pacietīgam pie draugu
iedegta ugunskura, lai šis ugunskurs
sildītu arī vēlākos gados. Valentīne ir
kā nekronēts Zviedrijas latviešu sūtnis latviešu satikšanās reizēs; Baltijas
Universitātē Pinnebergā, Latvijas neatkarības 30 gadu atceres aktā Londonā un citur. Rūgts ir secinājums: „Ja
gribu izdarīt kopsavilkumu, ko man
deva šis Anglijas brauciens, tad var
teikt, ka tā ir apziņa, ka man ir jāpārorientējas no īsas dzīvošanas svešumā
uz bezgala garu trimdu.“
Garās trimdas laikā Valentīne,
protams, satiek arī tādas personības,
kuru vārdi īpaši dārgi laikraksta Latvietis lasītājiem. „Septiņdesmitajos
gados Draviņu Veltas baltu studijas
Stokholmas Universitātē sāka pievilkt
latviešu jauniešus no citiem kontinentiem. No Austrālijas atbrauca Juris
Rozītis un Baiba Metuzāle-Kangere.
No Amerikas – divi Krēsliņi: Māra
un Jānis.“
Liels ir Valentīnes ieguldījums
Minsteres Latviešu ģimnāzijā (pašas
meitām līdz ar to laika neglābjami
tiek mazāk). „Saistībā ar manu mācāmo priekšmetu – latviešu valodu un
literatūru – mans galvenais kolēģis
bija Juris Sils no Amerikas.(..) Šajā
tautas kustībā (jaunlatviešos – A.M.)
viņš bija ieracies un zināja vairāk
par mani. Gramatiku un pareizrakstību viņš neatzina par sevišķi svarīgu. Mums katram bija savs „jājamzirdziņš“. (..) Vēl atceros iepriekšējo
gadu latviešu valodas skolotāju Āriju
Zusteri no Austrālijas, mākslinieka
Zustera sievu.“ Tikai vēstures grāmatās šīs augstskolas pastāvēšana var
šķist tālā lapaspusē, Valentīne grāmatā no šī laika piemin arī Egilu Levitu
un Krišjāni Kariņu. („Kariņa tēvs
agrāk dzīvoja Zviedrijā, bija no pretestībniekiem un protestētājiem.“)
„1979. gada vasarā Minsterē kopā
Annu Ziedari no Austrālijas un inter-
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nāta vadītāju Imantu Balodi organizējām pirmo Eiropas vasaras skolu.
Mans uzdevums bija sameklēt skolotājus un vadītājus.“
Ļoti interesanti, ka Latviešu ģimnāzijas absolvente (vēlākā Minsteres
Universitātes baltu un slāvu filoloģijas studente) ir arī Lilija Šneidere.
Par šo faktu man varētu būt ļoti garš
komentārs, jo 1970. gados no Kazahstānas Latvijas PSR masveidā ieceļoja
turienes vācieši, lai no šejienes (Red.:
Latvijas) vieglāk varētu emigrēt uz
Vāciju. Tas viņiem arī izdevās, un šie
cilvēki praktiski uzcēla veselu ciematiņu Siguldas pievārtē, tautā iesauktu
par Ķiparciemu. Pavisam netālu no
šīs vietas pagāja Valentīnes skaistākie bērnības gadi – tēva mātes Grotu
mājās Vējupītes krastā. Tāda sagadīšanās – tās pašas mazās upītes krastā
pēc atgriešanās no Sibīrijas uzaugu arī
es! Tālab varu apgalvot, ka Siguldā šai
grāmatai ir īpaši daudz potenciālo lasītāju. Ikvienā dabas ainavā, kura rad- Lappuse no grāmatas „Nakts jau nav
niecīga Siguldai, Valentīne apstājās ar tikai gulēšanai“.
aizturētu elpu...
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Jēgpilnas dzīves gramatika

Blakus maizes darbam necilās
iestādēs Valentīnei ir jāizdomā visādi viltīgi gājieni, lai saņemtu kaut vai
elementāru informāciju par notiekošo
dzimtenē un radiniekiem personiski.
Lai nosūtītu paciņas. Tas ir sava veida slepenais tīkls, kuru noauž izdoma
un piesardzība. Un tie ir kodēti teksti – kā saprasties pāri jūrai un caur
čekas dzelzs sietu. Ar laiku, dažādos
ceļos nonākot Latvijā, Valentīne un
viņas ģimene dabū just čekas darboņu klātieni nepastarpināti. „Grāmatas otrajā daļā var izsekot Valentīnes
centieniem izdzīvot trimdā un darboties, lai ne trimdas, ne starptautiskā
sabiedrība neaizmirstu Latvijas okupācijas nelikumību, lai aizstāvētu cilvēktiesības un iestātos par padomju
politieslodzīto atbrīvošanu“, tā Māra
Zirnīte.
Arī vēstures grāmatas mums stāsta pat latviskajām organizācijām, bet
Valentīnes memuāros mēs labi dabūjam redzēt arī to, ka šīs organizācijas
nereti nespēj iet savam laikmetam pa
priekšu, bet to vienmēr var – kāds
drosmīgs indivīds. Droši vien, ja Valentīne kopā ar Minsteres Latviešu
ģimnāzijas bibliotekāri Austru Rudzīti (un šajā trakumā ar galvu iekšā nemestos arī tēlniece Valentīna
Zeile) neiecerētu Rūdolfa Blaumaņa
nāves 80. gadadienu atzīmēt ar bareljefa atklāšanu Punkaharju sanatorijā,
nez vai kāds to vispār būtu paveicis.
„Es satrūkos: tā varētu būt pirmā
trimdas un Latvijas latviešu „kopīgā
darīšana““, tā Valentīne. Ritēja taču
tikai 1988. gads, – latviskās aktivitātes bremzēja ne tikai valstu robežas,
bet pašu latviešu attieksme pret brāļošanos ar... Vārdu sakot, neuzticība
plauka, un to liesmās lieliski prata
uzpūst čekas aparāta apskaužamais

talants manipulēt ar cilvēkiem. Valentīne nekad automātiski nepieslējās
vispārējas viedoklim. Kad Minsterē
notiek tikšanās ar Imantu Lešinski,
Valentīne par šo tikšanos uzraksta
pārdomu rakstu Kāds ir mūsu godaprāts un aizsūta uz vairākām latviešu avīzēm. „Neviena nedrukāja.
Laikraksta „Latvija“ redaktore man
piezvanīja, ka esot ar mani vienisprātis, taču publicēt nevarot. Mans
niknums kāpa.“ Vēlāk šo tekstu īsinātu nodrukāja ELJA Informācijā
Nr. 102. Grāmatā, protams, lasāms
pilns – jēgpilns un drosmīgs teksts.
Meklējiet grāmatā!

Zilās puķītes Vējupītes krastā

Grāmatas pēdējo lappusi aizverot,
man ir sajūta, ka esmu uzklausījusi
tuvu cilvēku. Vienkāršu, sirsnīgu, atsaucīgu – tas nekas, ka reāli neesam
satikušās. Bet mūsu pēdu nospiedumi
joprojām ir tur, kur pavasaros Vējupītes krastā bērni zem pērnajām lapām
steidz uzmeklēt pirmās zilās vizbulītes. Mēs piederam vienai vēstures
telpai un laikam. Kā visi latvieši, kuri
nebaidās sevi izjust kā dzīvās vēstures
daļu. Jā, Valentīne neatgriezās Latvijā
fiziski, bet viņā tajā bijusi un ir visa
mūža garumā. Pēdējo punktu šajās
pārdomās lai ļauts pielikt Gatim Grūtupam: „Man šis neparastais redaktora-intervētāja darbs kopā ar Valentīni
sākās 2016. gada oktobrī, kad viņai
jau bija simt gadu. Tas turpinājās, līdz
viņai bija 101 un 102 gadi. (..)... viņa
regulāri brauca uz bibliotēku, abonēja
žurnālu „Ir“, lasīja jaunākos latviešu
izdevumus. Telefonsarunās viņa smējās un jokoja. Taču pēdējās sarunas
2018. gada novembrī bija nopietnas,
un pašā pēdējā viņa atvadījās, kas liTurpinājums 14. lpp.
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Latviešu nacionālā mūzika
Referāts Studenšu korporāciju kopā Sidnejā
Latviešu tautas garīgajā dzīvē mūzika vienmēr ieņēmusi nozīmīgu
vietu. Varam arī teikt,
ka tā ir nozīmīga mūsu
korporāciju dzīvē, jo
beidzamie divi referāti
no fil!fil! Dainas Kainas, gaujmaliete, un Baibas Bērziņas, daugaviete,
bijuši par latviešu mūziku un sieviešu
lomu mūzikas zinātnē.
Šodien es runāšu par latviešu nacionālo mūziku, kā tā attīstījās Latvijā un kuri ir mūsu pirmie nacionālās
mūzikas komponisti. Šo tematu ņēmu
no mana tēva referāta, kuru viņš lasīja
Selonijas komeršā gadus atpakaļ. Referāts bija diezgan garš – 20 lapiņas.
Mans būs īsāks.
Minēšu arī, ka tētim bija muzikāla
izglītība. Viņš studēja mūzikas teoriju
un klavieres kompozīciju Rīgas Konservatorijā pie Jāzepa Vītola. Kad tētis
iesāka studēt konservatorijā, bija tikai
4 vietas un 24 kandidāti. Viņš stāstīja,
ka viņam likts spēlēt svešu klaviergabalu, ko nekad nebijis redzējis un ar
stipri sarežģītu ritmu. Klaviergabals
bija grūts, un tētis cīnījās kā turks pie
Sevastopoles, bet Vītols bija apmierināts un uzņēma tēti konservatorijā.
Laiks bija pirms otrā pasaules kara, un
mans tētis ir Juris Golvers.
Latviešu mūzikas pirmsākumi
meklējami senlatviešu ciltīs, kuršos,
zemgaļos un latgaļos, kā arī lībiešos,
kas līdz 13. gs., kad Baltijā iebruka
vācu krustneši, bija sasnieguši samērā
augstu attīstības līmeni.
Latviešu mūzika sākās ar mūsu
tautasdziesmām. Tās mums ir daudz.
Vairāk nekā miljons tautas dziesmu un
29 000 tautas dziesmu melodiju, stāstīja diriģents Viktors Bendrups Melburnā, kad viņš tur runāja par latviešu
tautas mūziku, 1996. gada 28. janvārī.
Latviešu tautas mūzikas īpatnība parādās atsevišķu novadu dziesmu stilos, – viņš stāstīja. Vidzemes vidienes
dziesmas ir melodiskas, piemēram,
Jāņu dziesmas. Daudz īpatnu locījumu un emocionālu izteiksmi sastopam
Latgales dziesmās. Tonāli un metro
ritmiski bagāta ir Kurzemes jūrmalas
un bijušo kuršu novadu – Bārtas un
Rucavas dziesmu melodijas.
Bet 19. gs. jaunās mūzikas formas sāka attīstīties Latvijā, kuru mēs
šodien saucam par latviešu nacionālo
mūziku. Bet kas tas ir? Kā tā ieradās
Latvijā? Latviešu nacionālā mūzika
ir speciālas latviešu mūzikas formas,
tas ir, tā mūzika, ar ko, tāpat kā mūsu
valodu, atšķīras latviešu etniskās un
nacionālās īpatnības no tām, kas raksturo citas tautas.
Protams, var teikt ka tautas dziesmas arī ir nacionālā mūzika, bet tautas
dziesmām ir citāda definīcija – tās nav

mākslīgi radītas. Tā ir tautas mūzika
jeb folklora.
Par nacionālo mūziku ir maz
rakstīts. Komponisti par to labprāt
nerunā, jo ne visi latviešu komponisti
ir rakstījuši vai spēj rakstīt nacionālu
mūziku. Tur ir vajadzīgas speciālas
dāvanas, jo arī mūziķiem muzikālās
dāvanas ir nevienādi iedalītas: ne visiem mūziķiem ir absolūtā dzirde; ne
visiem ir dota muzikālā fantāzija, lai
varētu komponēt; ne visiem ir asa ritma izjūta un matemātisks domāšanas
veids, lai vārētu diriģēt; ne visi sajūt
latviešu folkloras elementus.
Viņi izlieto tautas dziesmas apzināti, un tas ir tūdaļ jūtams. Bet, tā
vairs nav oriģināla mūzika, tikai imitācija.
Latviešu nacionālai mūzikai ir
sava vēsture. 19. gs. vidū Eiropā rādās jauns mūzikas stils – nacionālromantisms, kad dažu zemju komponisti
mēģināja mūzikā izteikt savas zemes
dabu un savas tautas mitoloģijas īpatnības.
Nacionālromantisms attīstījās tikai
tajās zemēs, kurām bija sava folklora.
Tām tautām, kurām nebija folkloras,
tās neattīstījās. Tātad, nacionālajai
mūzikai ir ciešs sakars ar folkloru.
Ja man kāds stāsta par rudzu druvām, stārķu ligzdām, par egļu siliem,
vālodzi un par Jāņu nakti, tad man
rodas asociācijas par manu dzimteni.
Komponisti, kuri ir spējīgi šīs asociācijas izteikt mūzikā, tādējādi ar savu
personisko stilu nodibina savas tautas
nacionālo mūzikas stilu, kas atšķiras
no citu tautu nacionālās mūzikas.
Somijā tāds bija Sibelius, norvēģiem – Grīgs, čehiem – Smetana un
Dvoržaks, poļiem – Moņuško. Mums
ir Alfrēds Kalniņš.
19. gs. laikā arī sākās dziedāšanas svētki Eiropā. Pirmie bija Vācijā
1810. gadā. Tas bija pēc Napoleona
sakāves, kad Eiropā izplatījās nacionālisma un humānisma laikmets; dziedāšanas svētki ieguva nacionālu nokrāsu. Tie izplatījās ne tikai Vācijā, bet
sasniedza arī Latviju, kur 1836. gadā
Rīgas Daugmalē notika pirmie Vācu
dziedāšanas svētki. 27 gadus vēlāk
Rīgā notika pirmie apvienotie Vācu
dziedāšanas svētki.
Bet tad, 1864. gadā notika kaut
kas ļoti svarīgs mūsu mūzikas vēsturē.
Notika pirmie latviešu dziesmu svētki
Vidzemē, Dikļos – 122 km no Rīgas
uz ziemeļiem, Dikļu mācītājmuižas
dārzā. Tā sākās latviešu tautas Atmodas laikmets. Ir grūti iedomāties, vai
kāda cita sociāla vai mākslas forma
varētu tik pilnīgi un tik spontāni izraisīt tādu vienotu tautas saviļņojumu
un nacionālu atmodu. Tērpušies savos
tautastērpos un savu dzejnieku un runas vīru iedvesmota, tauta jutās lepna

uz savu pagātni un savu kultūru.
Vēl nesen mēs redzējām vēstures
atkārtošanos, kad Latvijā atkal radās
tautas Atmoda, un tā cieši saistījās ar
latviešu folkloru, latviešu dziesmām
un latviešu dziesmas svētkiem.
Nacionālai mūzikai ir liela nozīme
tautas dzīvei. Un šajā gadījumā tautasdziesmas ir noteikti jāuzskata par nacionālu mūziku.
Un tad radās pirmais latvietis ar
mūzikas zināšanām – skolotājs Jānis Cimze. Mēs viņu pazīstam, kad
dzirdam viņa dziesmu Rīga dimd.
Cimze mācīja mūzikas teoriju saviem
audzēkņiem skolotāju seminārā. Un
divi viņa audzēkņi – Jānis Kaktiņš
un Juris Caunītis, harmonizē 100
dziesmu un ziņģu. Lai gan šīs dziesmas bija vācu komponistu dziesmas ar
latviskiem vārdiem, starp tām bija arī
4 vienbalsīgas latviešu tautas dziesmas, kuras dziedāja Dobeles Dziesmu
svētkos 1870. gadā un gadu vēlāk arī
Kuldīgā.
Bet notikumi risinājās tālāk.
1873. gadā Rīgā notika Pirmie Vispārējie latviešu dziesmu svētki ar apmēram 3 000 dziedātajiem. Viens no
Cimzes audzēkņiem – Kārlis Baumanis radīja vairākas oriģināldziesmas:
Dievs, Svēti Latviju; Kā Daugava vaida; Latviski lai atskan dziesmas; Daugavas laivinieku dziesma.
Baumanis bija pirmais latvietis,
kas radīja oriģināldziesmas. Tas arī
bija sākums latviešu mūzikas attīstībai, un Kārli Baumani uzskata par latviešu mūzikas nodibinātāju.
Andrejs Jurjāns, komponists un
ērģelnieks, bija pirmais latvietis ar
konservatorijas izglītību. Viņš harmonizēja korim latviešu tautas dziesmas,
viņš komponēja pats savas kora dziesmas, bet pāri visam, viņš bija pirmais
latvietis, kas rakstīja instrumentālo
mūziku. Viņš atstāja 6 burtnīcas ar
800 melodijām.
Un tā nu – Otrajos Vispārējos
dziesmu svētkos 1880. gadā Rīgā blakus Cimzes un Baumaņu Kārļa dziesmām, atskaņoja arī Jurjāna darbus. Nu
vairs nebija šaubu, ka latviešu mūzikas attīstība ir uz pareiza ceļa.
Piektajos
Dziesmu
svētkos
1910. gadā sākās jauns laikmets. Uz
skatuves parādījās trīs jauni komponisti: Alfrēds Kalniņš, Emīls Dārziņš, Emilis Melngailis. Tie vairs
nebija celmlauži un ceļa meklētāji uz
nacionālo mūzikas stilu. Viņi to jau
bija atraduši un attīstījuši katrs savā
īpatnējā veidā.
Ne vairs tautas ziņģes, ne vairs
tautas dziesmu imitācijas, ne vairs
cittautiešu mūzikas iespaids, ne vairs
personiskie stili, bet pilnīgi jauns, izTurpinājums 13. lpp.
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smalcināts stils augstā mākslinieciskā
līmenī, un tomēr latviešu ausim tas
skanēja latviski.
Rodas jautājumi – kas te tik pēkšņi bija mainījies? Ko tad Kalniņš,
Dārziņš un Melngailis bija izdarījuši?
Kurš bija latviešu nacionālās mūzikas
skolas dibinātājs? Un pirmo reizi sāka
debatēt, kas ir latviešu nacionālais mūzikas stils un kas ir tas latviskais elements?
Un tā nu iznāca, ka Alfrēds Kalniņš, sev pašam to nezinot, kļuva par
latviešu nacionālās mūzikas skolas nodibinātāju. Un ne tikai tas vien. Viņš
kļuva par vienu no zīmīgākajiem nacionālās mūzikas skolas pārstāvjiem
Ziemeļeiropā. Viņš bija viens no tiem
komponistiem, kas bija organiski uzsūcis savas zemes folkloru. Viss, ko
Kalniņš uzrakstījis, skan latviski.
Viņa opera Baņuta, pirmā latviešu
nacionālā opera, ir latviešu nacionālās
mūzikas pamats. Kalniņa personiskais
stils kļuva par latviešu nacionālo mūzikas stilu.
Operas Baņuta pirmais uzvedums
notika 1920. g. 20. maijā, Rīgā. Operas notikumi risinās latviešu cilšu senatnē, kad ļaužu rīcību vēl lielā mērā
ietekmē pirmatnēji pagāniski ticējumi.
Valguda pilī valda līksms kāzu gaidu
satraukums, jo Valguda dēls Daumants pārved mājās skaistu līgavu –
Baņutu. Viņa nāk no tālās pils jūras
krastā, aiz dziļiem mežiem. Daumants
Baņutu izglābis no gūsta un negoda,
un iemīļojis.
Kāzu svinību laikā pēkšņi atskan
biedējoši kraukļa ķērcieni, ko visi uztver kā ļaunu zīmi, un vecais burvis
pareģo nāves tuvumu. Viesi izklīst, bet
Daumants atceras kādu nakti mežā,
kad viņš laupījis godu un iegrūdis
nāvē skaistuli Jargalu, atriebdamies
viņai par precību atraidījumu.
Negaidīti Daumanta priekša nostājas Jargalas brālis Vīžuts, kurš nevie-

Intervija – Andra Zvejniece
Turpinājums no 7. lpp.

nāti, no mājām, tad arī mans vīrs Jānis Zvejnieks, bioloģijas, anatomijas,
ķīmijas skolotājs Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, šobrīd daudz vairāk ir ar
mums Kuldīgā. Jaunākā meitiņa, mazā
Mare katru dienu dodas uz bērnudārzu, bet lielā meita Elizabete mācās
attālināti (šobrīd) Ventspils Mūzikas
vidusskolā trompetes spēli.
I.N.: Kā pārvarat skolā šo pandēmijas laiku? Vai nav sarežģīti attālināti mācīties mūzikas skolā? Būtu interesanti dzirdēt, kā tiekat ar to galā!
A.Z.: Teikšu godīgi, ka šobrīd,
kad jau tuvojas gads, kopš Covid-19 ierašanās Latvijā, sāk parādīties lielāks
nogurums no attālinātā darba, moti-
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na nepamanīts iekļuvis pilī un, atriebjot māsas negodu, divkaujā nogalina
Daumantu. Vīžuts pazūd, iesteigušies
ļaudis atrod Daumantu mirušu, bet nezina vaininieku.
Otra cēlienā Baņuta sēro, tauta
alkst pēc Daumanta slepkavas taisnas tiesas, Daumanta priekškareivis
Zvanevaitis vaino Burvi, kas piesaucis nāvi, bet Valgudis nolād Baņutu,
jo līdz ar viņas ierašanos viņa mājā,
ienākusi nāve. Ļaudis pieprasa Baņutu sadedzināt uz sārta, bet pēkšņi vēja
brāzma no sienas norauj Daumanta
vairogu un aizšķērso Baņutai ceļu. Baņuta paliek dzīva, bet viņai jādod zvērests atriebties Daumanta slepkavam,
un, pirms tas nebūs izdarīts, nevienu
neiemīlēt.
Trešā cēlienā mēs redzam, ka tomēr liktenis lemj, ka līgo naktī Baņuta sastop Vīžuti un viņu iemīl. Krīvu
krīvs atbrīvo Baņutu no dotā zvēresta
līdz rīta gaismai – brīdim, kad trīs reizes ieskanēsies taures. Baņuta sprauž
matos uz ziedokļa nolikto Vīžuta rozi,
mīlētāji ir laimīgi.
Cēliena lielākā muzikālā bagātība
ir līgo dziesmu un tautas deju iedzīvinājums.
Pēdējā cēlienā Baņuta un Vīžuts
pavada Līgo nakti birzī. Cēliena centrā – abu mīlētāju dialogs, kas attīstās
no laimes izjūtām uz traģēdiju. Pienācis rīts. Baņuta atklāj Vīžutam savu
noslēpumu, bet viņš atzīstās, ka nogalinājis Daumantu. Vīžuts nonāvējas,
un nāvei sevi lemj arī Baņuta. Līgotāji,
atraduši mirušos, klāj tos ar ziediem.
Baņutu izrāda Rīgā un arī ārzemēs.
Maskavas Lielajā teātrī, Ļeniņgradā
un pat Ņujorkā, kur to 1982. gada jūnijā aizveda diriģents Andrejs Jansons.
Karnegī zālē 2 400 vietas bija izpārdotas un pirmo reizi latviešu opera
visa garumā tika atskaņota Amerikā.
Pēc tam operu aizveda uz Minsteres
Dziesmu dienām un gadu vēlāk uz
Dziesmu svētkiem Milvokos, Amerikā. Pēdējā izrāde Rīgā bija 18. novembrī 2020. gadā, kad Rīgas Domes

vācijas trūkums ne tikai audzēkņiem,
bet reizēm arī mums – pedagogiem.
Skaidrs ir tas, ka sekas būs jūtamas,
jo instrumentu spēli, kolektīvo muzicēšanu un muzikalitāti nevar mācīt
un attīstīt attālināti. Šobrīd tas ir tāds
plāksteris, lai izdzīvotu. Ļoti gaidām
un ceram uz drīzu atgriešanos normālā dzīvē, kur ir daudz koncertu, emocijas un prieka par mūziku!
I.N.: Kā arvien, interviju noslēdzot – kādi nākotnes plāni: Tev pašai,
skolai?
A.Z.: Ak, mani un skolas plāni...
šobrīd vēlos tik daudz, lai tikai atgriežas dzīve, kurā ir iespējams būt
ar cilvēkiem, kurā ir dzīvas sarunas,
sajūtas.
Bet mans lielais sapnis, kuru sapņoju no laika uz laiku, ir atgriezties

13. lpp.

Izglītības, Kultūras un Sporta departaments rakstīja par šo koncertuzdevumu „Kopjot un uzturot nacionālo
identitāti un sekmējot savu sakņu un
vēstures apzināšanos, īpaši laikā, kad
atzīmējam mūsu valsts gadadienu, ir
svarīgi pieminēt nozīmīgus kultūras
notikumus, novērtēt to nozīmi un ielikto pamatu mūsdienu kultūras dzīves
attīstībā“.
Kalniņš par Baņutu raksta: „...es
jau tad vienmēr domāju censties tapt
par latvju komponistu, kurš savās skaņās izteiktu latviešu īpatnību un garu.“
Referāts beidzās ar mūziku no
Kalniņa operas Baņuta trešā cēliena –
Kalniņa skaisto līgo dziesmu.
Piezīme.
Latvijas pasts 3. jūljā izdos jaunu
pastmarku par godu komponista Alfrēda Kalniņa sacerētajai operai Banuta, kurai šogad (2021) aprit 100 gadu,
kopš tā pirmo reizi iestudēta Latvijas
Nacionālajā operā.
Referente fil! Dr. Inta Golvere, imeria
Referāts lasīts Studenšu korporāciju
kopā Sidnejā, 2021. g. 6. februārī
Laikrakstam „Latvietis“
Red.: 1983. gadā Melburnā, AL33.KD
laikā, notika operas „Baņuta“ koncertuzvedums; diriģents Arvīds Purvs,
solisti Stella Aksarle (Axarlis) un Jānis
Vegners (John Wegner).

Austrālijā, bet šoreiz kopā ar savu
ģimeni. Laiks, ko pavadīju Adelaidē,
Melburnā un Sidnejā ir neaizmirstams. Toreiz Sidnejā nosvinēju savu
33. dzimšanas dienu un to katru gadu
atceros, kā kaut ko ļoti skaistu un brīnumainu.
Man ir ļoti liels prieks par latviešiem Austrālijā, par latvietības stiprināšanu un noturēšanu. Atceros, ka
mani pārsteidza tas, ka esot prom no
Latvijas – Austrālijā – kopā ar latviešiem es piedzīvoju daudz lielāku patriotismu, nekā esot šeit uz vietas.
Ļoti, ļoti gribas satikt savus mīļos
Austrālijā! Ceru, ka visiem viss ir labi
un kādu dienu mēs tiksimies!
I.N.: Liels paldies Tev par interviju. Turamies veseli! Uz tikšanos kādu
dienu Austrālijā!
■
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Pārdomas Ciešanu laikā – Kas ir Patiesība
Raimonda Sokolovska viedoklis
Civilizācijas mērogā
Cilvēce jau ir atzinusi
atbildi uz jautājumu, kas
Patiesība ir. Tādēļ runāt par Patiesību kā par
atklātu jautājumu vairs
neklātos. Ar visu to jāatceras, ka atzīta ir tikai Patiesības
IZZINĀMĀ daļa. Patiesībai, tāpat kā
jebkuram dievišķam objektam, piemīt
trīs daļas - Izzinātā, Neizzinātā un Neizzināmā.
Šai rakstā apkopojam to, kas pieder pie Patiesības izzinātās daļas. Tādējādi varam sacīt sekojošo:
Ir divi galvenie Patiesības aspekti,
kuri lokalizējas atsevišķi, tomēr savstarpēji saistīti - Zemes un Debesu.

Patiesība uz zemes

1. Mūsu Mīlestība ir Patiesība.
2. Mūsu Bērni ir Patiesība.
3. Mūsu Dzīve ir Patiesība.
Mūsu mīlestība var būt vētraina,
aizraujoša, dziļa, visaptveroša, vai arī
upurējoša, maiga, liega, pieņemoša –
un tā ir Patiesība.
Mūsu bērni var būt gudri vai ne tik
gudri, tīri un kārtīgi vai arī saburzīti
un ne tik kārtīgi, čakli un darbīgi vai
slinki un bezdarbīgi – un tā ir Patiesība.
Mūsu dzīve var būt gara vai ne tik
gara, bagāta un krāsaina vai vienmuļa
un pelēcīga, kalnup ejoša pa neiestaigātām takām un vedoša uz jaunām
virsotnēm, vai arī garlaicīga un ejoša
pa līdzenumiem un sen nobruģētiem
ceļiem – un tā ir Patiesība.
Visā citā mēs varam runāt tikai vai
nu par TUVOŠANOS Patiesībai vai
arī par ATTĀLINĀŠANOS no Patiesības. Šeit mēs pienākam pie Patiesības Debesu aspekta.

Patiesība debesīs

Tavi Vārdi ir Patiesība. Tie Vārdi
ir no Debesīm, bet tie doti mums dzīvošanai uz Zemes. Izdzīvošanai un ieiešanai Jaunajā Pasaulē, kas protams,
nozīmē – attīstību un uzplaukumu.
Cilvēces mērķis ir uzcelt Debesu Valstību jeb Patiesības Valstību uz Zemes. Cilvēce lēni iet tanī virzienā. Visas civilizācijas mērogā, ja to aplūko
globālā apjomā, tad atliek teikt – kopš
Jēzus laikiem Cilvēce ir pavirzījusies
uz Patiesību par 2% (labi, ja diviem
procentiem). Tas ir daudz un maz, atkarībā – kā uz to skatās. Atsevišķa cilvēka mūža ietvaros – pietiekami lēni.
Kosmiskos mērogos – pietiekami ātri.

„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība,“
saka Tas Kungs. Šādos tempos Cilvēce
varētu sasniegt Paradīzi uz Zemes pēc
100 000 gadiem (simttūkstoš gadiem).
Tas ir Kosmiskā mērogā ļoti īss laikaposms, tāpēc var teikt – kustība notiek
pietiekami ātri.
Šodien jebkurš cilvēks uz Zemes
un visa Cilvēce kopumā atrodas vēl
tikai ceļā uz Patiesību. Patiesība pēc
savas būtības ir tikai neliela INFORMATĪVĀ daļa no Tā Kunga. Patiesība ir Tam Kungam kā dievišķa aura.
Patiesība pieder Tam Kungam. Tāpēc
nevienam un nekam uz Zemes nepieder monopoltiesības uz Patiesību.
Formulēt, kas Patiesība ir, ko mēs šeit
darām, nenozīmē pretendēt uz Patiesību pašu kā tādu Tās visā pilnībā. Tas
taču lūdzu ir skaidrs, vai ne? Tādēļ šeit
piedāvājam tikai mūsdienu jēdzienos
to pašu, kas laikmetu gaitā ir izkristalizējies, kā arī, tā sakot, nopūšot Viduslaiku putekļus no plauktiem.
Katrs cilvēks individuāli un visa
Cilvēce kā tāda virzās uz Patiesību.
Kolīdz Cilvēce piepildīs sevi ar Patiesību, pieies Tai tuvu klāt, aptvers ar To
sevi, tā piepildīsies cilvēciskais ceļš uz
Zemes un būs izpildīta galvenā Debesu programma visas Cilvēces eksistencei patreizējā veidā. Cilvēces Ceļš
turpināsies, bet kādā citā, augstākā,
mums šobrīd nezināmā kvalitātē. To
Kristietībā sauc par Augšāmcelšanos
un Debesbraukšanu, ko apsolījumā sagaidām nākamajos laikmetos. „Nevis,
ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu
pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus
Jēzus,“ pirms 2000 gadiem teica apustulis Pāvils (Fil.3:9-16). Savukārt, šobrīd uz Zemes cilvēks cenšas tuvoties
Patiesībai gan viens gan dažādu konfesiju sastāvā.

Patiesība un konfesija

Šim nolūkam katra konfesija seko
kādai ideālai programmai, ideoloģiskajam virzienam vai idejai, kas ietver
savu teoloģiju un tās pielietojumu.
Ideja kā tāda ir konkrētās konfesijas
robeža tīrībā, labumā un gudrībā. Teoloģija, savukārt, nes konfesijas Ideju
un ved savas konfesijas ticīgos uz Patiesību. Jāatceras, ka Ideja ir lielāka
par konfesiju un Patiesība ir vēl lielāka
par Ideju. Tādējādi Patiesība atrodas
VIRS VISĀM KONFESIJĀM. Tādēļ
nav pareizu un nepareizu konfesiju,
tikai – dažādu. Cilvēks iekļaujas tās
konfesijas sastāvā, kura vislabāk tam

sekmē ceļu uz Patiesību. Tāpēc visa
Patiesība nepieder nevienai konfesijai personīgi, jo Patiesība pieder Tam
Kungam. Tas Kungs ar Savu Patiesību
piepilda daudzo un dažādo konfesiju
ideoloģiju, teoloģiju, sistematoloģiju,
kā arī praktisko pielietojumu, un caur
to vada tās ticīgos pie Sevis. Tādējādi dažādas konfesijas dažādos veidos
kalpo Debesu Valstības jeb Patiesības
valstības uzcelšanai uz Zemes.
Vienlaikus cilvēks vienmēr paliek
visāda veida disharmoniju nesējs un
tāpēc šai ceļā izdara negatīvu ietekmi
uz konfesionālās idejas praktisko pielietošanu. Tāpēc Ideja vienmēr prasa
kontroli. Labs piemērs ir 16. gadsimtā
nepieciešamā Reformācija. Ir uzskats,
ka šodien, 21. gadsimtā, tikpat nepieciešams ir tās turpinājums (par to vairāk citreiz), kas ietver cilvēka dziļāku
ielūkošanos sevī, no vienas puses, un
vairāku Bībelisko interpretāciju dziļāku analīzi, no otras. Tas atsvaidzinās
elpu Kristiānisma spējai uzrunāt mūsdienu attīstītu rietumu sabiedrību.

Galvenais debesu uzdevums

Galvenais Debesu uzdevums visai
Cilvēcei ir nostaigāt ceļu pie Dieva.
Jāatceras, ka Patiesība kā tāda ir tikai
neliela INFORMATĪVĀ DAĻA no
Dieva Tā Kunga, un nekad nevar tikt
apgūta dzīves laikā, uz To var tiekties,
pie Tās var tuvoties, vai arī attālināties.
„Tavi vārdi ir patiesība.“ (Jņ.17:17)
„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.“ (Jņ.14:16)
Ceļā uz Patiesību ir daudz sastāvdaļu, kuras var atainot kā atsevišķus
pakāpienus. Daži no tiem savijās savstarpēji, piemēram individuālais un
sociālais. Virzība uz Patiesību notiek
cilvēka iekšienē un ārienē katru mirkli, sekundi un stundu visas cilvēciskās
dzīves garumā. Tuvošanās Patiesībai
ir kāds noslēpumains STARPPOSMS
ceļā uz To, kas vēl nevienam un vēl
nekad nav bijis sasniegts. „Ko acs nav
redzējusi un auss nav dzirdējusi un
kas neviena cilvēka sirdī nav nācis,
to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu
mīl.“ (I Kor.2:9)
Patiesība, kā magnēts, pievelk pie
sevis cilvēku. „Jo mēs nekā nespējam
pret patiesību, bet tikai par patiesību,“ atgādina apustulis (2.Kor.13:8).
Tāpēc virzīties uz Patiesību ir daudz
labāk nekā attālināties no Patiesības.
Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Turpmāk vēl

arī piedzīvoja.“
satiksies arī Latvijas 200. pavasarī. Un
Ko vēl piebilst? Manuprāt, vēr- arī zilās vizbulītes Vējupītes krastā
tīga grāmata cilvēka mūžu pagarina ziedēs. Noteikti.
kās neticami. Nojaušu, ka viņa gribēja vismaz par 100 gadiem, tātad kāds
Anita Mellupe
piedzīvot Latvijas simtgadi, un to viņa lasītājs noteikti ar Valentīni Lasmani
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

Ar godīguma mēru caur...
Turpinājums no 11. lpp.
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iedzīvotāju ir iespējams, pareizi un ļoti
precīzi organizējot vakcinācijas procesu –
gan iesaistītos cilvēkus, gan vietas, gan ievakcīnu attiecīgais daudzums ir piegādāts dzīvotāju apzināšanu, gan arī pašu proceLatvijai: „Pēc vakcīnu piegādes divu mē- dūras norisi. Tas, kad šīs vakcīnas pienāks
nešu laikā vakcinēt lielāko daļu Latvijas un lai tas notiktu pietiekoši ātri, ir valdī-

bas un Eiropas Savienības uzdevums. Vēl
es gribu uzsvērt to, ka ar vakcinācijas uzsākšanu atsāksies aktīva starptautisko attiecību uzturēšana, un tas ir ļoti būtiski.“
LV prezidenta kanceleja
11.02.2021.

mājokli var zaudēt advokāta Armanda Rasas kliente – sieviete pensijas
gados. „Procesa virzītāja 2019. gadā
vismaz mutiski apgalvojusi, ka nekas
jau traks nebūs. Visticamāk, divus gadus arests būs un tad jau to noņems,“
izmeklētājas teikto dzīvokļa īpašniecei atstāsta advokāts.
Taču tagad izmeklētāja vēlas sievietes dzīvokli Jūrmalā konfiscēt par
labu valstij. Advokāts uzskata, ka par
noziedzīgi iegūtu mantu būtu jāuzskata nevis dzīvoklis, bet nauda, ko
iespējamie krāpnieki ir saņēmuši iegādes brīdī. Policijai būtu jāvēršas pret
aizdomās turētajiem un viņu īpašumu,
pārliecināts advokāts.
Tomēr līdzšinējā tiesu prakse lielas
cerības labticīgajiem pircējiem nedod.
Mantu, ko uzskata par noziedzīgi iegūtu, ja nav cietušo, parasti atdod valstij.
Satversmes tiesa pirms dažiem gadiem izskatīja līdzīgu gadījumu – izmeklētājs bija nolēmis atņemt bankai
izsolē iegādātu īpašumu un atdot to
cietušajam, kam tas pirms tam bija izkrāpts. Skaidrot intervijā raidījumam
de facto galvenos secinājumus tiesa
nevēlējās, bet rakstiski atbildēja, ka
labticīga ieguvēja aizsardzībā ir pieļaujam izņēmums, ja ir noticis noziegums.
Satversmes tiesa viedokli prasīja
daudziem juristiem, un viņi bija dažādās domās. Tiesa secināja, ka Latvijā
likums ir samērīgs, jo labticīgie ieguvēji pēc tam var mēģināt piedzīt zaudējumus, tai skaitā no apsūdzētajiem
vai notiesātajiem.
Tomēr jāatzīmē, ka praksē vainīgos, no kuriem piedzīt zaudējumus,

var atrast tik pēc daudziem gadiem,
sliktākajā gadījumā – nekad.
Satversmes tiesa gan arī atzīmēja,
ka Saeimai būtu jānodrošina arī labticīgiem ieguvējiem efektīvas iespējas prasīt zaudējumu atlīdzību. Vai šī
norāde ņemta vērā, Satversmes tiesa
aicināja prasīt Tieslietu ministrijai vai
Saeimai.
Saeimas deputāts, Krimināltiesību
apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins (JV) sola jautājumu izrunāt kādā
no tuvākajām apakškomisijas sēdēm.
Viņš pieļauj – ja nav sākotnējā īpašnieka, kam atdot noziedzīgi iegūtu mantu, kā de facto minētajos gadījumos ar
dzīvokļiem, iespējams, pareizāk būtu
tos neatņemt labticīgajiem ieguvējiem.
Tomēr situācija nav tik vienkārša, jo ir
gadījumi, kad labticīgā ieguvēja statuss var tikt apšaubīts.
„Ja nav šaubu, ka persona ir labticīgs ieguvējs, es domāju, ka ir pamats
domāt, lai manta paliktu pie tā cilvēka, kurš legāli ir iegādājies, jo konfiskācija nav pašmērķis. Bet no otras
puses – nedrīkst radīt iespēju shēmot,
ka labticīgo ieguvēju izmantos, lai legalizētu (noziedzīgi iegūtu mantu). Tas
arī neder,“ saka Judins.
Tieslietu ministrijā, uz jautājumu,
kas ir darīts, lai labticīgie ieguvēji, zaudējot dzīvokli, varētu efektīvāk aizstāvēt savas tiesības, atbildēja, izklāstot
Satversmes tiesas secinājumus, ka labticīgie ieguvēji var ar prasību vērsties
pret nozieguma izdarītāju. Ministrijā
nav apkopota informācija par šādām
prasībām un vai tās bijušās sekmīgas.
LTV raidījums „de facto“

Prezidents potējās

Turpinājums no 1. lpp.

Valsts pret labticīgiem...
Turpinājums no 1. lpp.

paveicies,“ atceras Beinaroviča.
Vairāk informācijas sieviete ieguva, intensīvi rakstot sūdzības dažādām
valsts iestādēm. No prokuratūras, piemēram, atnāca atbilde, kurā tika atzīts,
ka izmeklēšana pirmajos gados tikusi
novilcināta. „2017. gada februārī,
konstatējot kriminālprocesa izmeklēšanas novilcināšanu, tika nomainīts
gan kriminālprocesa uzraugošais prokurors, gan procesa virzītājs,“ atbildē
sievietei rakstīja Rīgas tiesas apgabala
prokurore.
Iespējams, nepietiekami aktīvas
izmeklēšanas dēļ Zemesgrāmatā aizliegumi īpašumus pārdot tika uzlikti
tikai piecus gadus pēc kriminālprocesa sākšanas. Policija, iepriekš skaidrojot kavēšanos ar arestu Vilipsona
gadījumā, LTV raidījumam minēja, ka
noziegumu izdevies atklāt tikai vēlāk.
„Savā dzimšanas dienā saņēmu
ziņu, ka arests tiek pagarināts. Es mēģinu to pārsūdzēt, it īpaši izmantojot
atsauci uz to, ka prokurore 2019. gadā
jau paziņoja, ka bija novilcināšana
krimināllietā,“ stāsta Avotu ielas dzīvokļa īpašniece.
Beinarovičas dzīvokli policija vēl
neprasa konfiscēt. Atšķirībā no citiem.
No tiesu datubāzes var nojaust, ka tuvāko nedēļu laikā tiesa lems vismaz
par piecu nekustamo īpašumu konfiskāciju. Šādi jautājumi par noziedzīgi
iegūtas mantas piederību tiek izskatīti
slēgtās sēdēs.
Ja tiesa piekritīs policijai, vienīgo

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
18. februāris
Kora, Kintija
1937. ģeologs, dzejnieks, latviešu sabiedrisks darbinieks Austrālijā Kārlis
Ābele.
1941. latviešu uzņēmējs, jūras lietu ministrs (1991.g. 19.nov. – 1993.g.
3.aug.) Andrejs Dandzbergs.
2006. Rīgā tika atklāta multifunkcionāla halle Arēna Rīga.

vijas armijas virspavēlnieks (pēc ģen.
Sīmansona) Lkok Jānis Balodis.
1981. Latvijas hokejists Aleksejs Širokovs.
21. februāris
Eleonora, Ariadne
Starptautiskā dzimtās valodas diena
1884. rakstnieks, gleznotājs Jānis Sarma.

bainis.
1934. SLT aktrise Vaira Zemīte.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā
Zinta Ozoliņa.

24. februāris
Meteņi
Diāna, Dina, Dins
Igaunijas Republikas Neatkarības
diena.
1904. ALT aktrise Valija Pone.
19. februāris
22. februāris
1918. proklamē Igaunijas Republiku.
Zane, Zuzanna
Ārija, Rigonda, Adrians, Adriāna, Ad- 1951. ekonomiste un politiķe, LR zem1921. rakstnieks, teātra vēsturnieks, rija
kopības ministre (2011.g. 25.okt. –
kritiķis Valts Grēviņš.
1970. fotogrāfs, mūziķis Roberts Birze. 2014.g. 22.janv.), LR Ministru prezidente (2014.g. 22.janv. – 2016.g.
20. februāris
23. februāris
11.febr.) Laimdota Straujuma.
Vitauts, Smuidra, Smuidris
Haralds, Almants
1951. dibināta Amerikas Latviešu Ap1881. ģenerālis, politiķis, otrais Lat- 1926. folklorists, filologs Ojārs Am- vienība.
■
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē

No trešdienas, 20. janv. vijolnieces
Sofijas Kirsanovas tiešsaites koncerts,
lai pieminētu Rīgas barikāžu 30 gadu
jubileju. Saite uz koncertu pieejama
mākslinieces Facebook un mājaslapas
saitēs: https://www.sophiakirsanova.
com/ un https://www.facebook.com/
sophia.kirsanova.violin/, kā arī caur
http://w w w.laik rak sts.com/index.
php?LLnum=633.
Trešdien, 17. febr., plkst. 15.00 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātnisko rakstu krājuma Valsts
valstī. Latvija – Krievijas impērijas
provinces 19. gadsimtā atvēršana. Tā
būs skatāma LNB mājaslapā un Facebook lapā.

Adelaidē

Trešdien, 17. februārī , plkst. 11.00,
izbrauksim no ALB nama uz pusdienām – Cruising Yacht Club of SA,
North Haven cenas senioriem, sākot
no $15. Pieteikties LAIMAS birojā
līdz 16. februārim. Maksa par autobusu $3 LAIMAS klientiem, pārējiem $5.
Ceturtdien, 18. februārī, plkst. 10.00
ALB spēlēsim Scrabble (latviešu un
angļu valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Svētdien, 21. februārī, plkst. 9.30
Tālavas Mazajā zālē novuss. Gaidām
jaunus un ne tik jaunus spēlētājus. Ja
trūkst pieredzes pie spēles, esam gatavi dot padomus un palīdzību. Nav ilgi
ko domāt, mūsu draudzīgais pulciņš
gaida Tevi!
Ceturtdien, 25. febr., plkst. 10.00
ALB spēlēsim Scrabble (latviešu un
angļu valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Piektdien, 26. febr., plkst. 18.00 Laimīgā stunda Tālavā. Kranskī ar piedevām!
Nepieciešams pieteikties un samaksāt
līdz 21.febr., zvanot vai nosūtot īssziņu
Rudītei Bērziņai mob: 0411 068 486.
$10 par vienu desu, $12 par divām desām. Ja vēlaties veģetāriešu vai bez glutēna ēdienu, lūdzam to paziņot piesakoties. Atspirdzinājumi par draudzīgām
cenām. Visi mīļi gaidīti!
Sestdien, 27. febr., plkst. 11.00, ALB
namā Margota un Ints Puķīši demonstrēs jogurta un biezpiena sēnītes iesākšanas procesu un pēc tam no paštaisītā
biezpiena ceps biezpienkūku. Dalības
maksa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10. Pieteikšanās obligāti (ierobežojums 20 cilvēku).
Svētdien, 28. febr., plkst. 9.30 Tālavas Mazajā zālē novuss.
Svētdien, 7. martā, plkst.9.30 Tālavas
Mazajā zālē novuss.

nejas Daugavas Vanagu namā Pusdienas. Apmeklētājiem jāpiereģistrējas
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
uz vietas un jāievēro valdības COVID
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 norādījumus. Maskas un roku mazgānoteikumi.
jamie līdzekļi būs sagādāti.
Svētdien, 21. februārī, plkst. 11.00,
Gavēņa laika 1. svētdiena, dievkalpo- Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,
Svētā Jāņa baznīcā
jums.
Svētdien, 7. martā, plkst. 11.00, Ga- Māc. Kolvins Makfersons.
vēņa laika 3. svētdiena, dievkalpojums Svētdien, 21. febr., plkst. 10.00 dievar dievgaldu.
kalpojums.
Svētdien, 28. febr., plkst. 10.00 dievBrisbanē
kalpojums.
Sestdien, 20. febr., plkst. 12.00 Rum- Svētdien, 7. martā., plkst. 10.00 dievmy/Zolītes/latviešu Scrabble pēcpus- kalpojums.
diena Latviešu namā. Maksa $10.
Svētrunas var noskatīties YouTube gan
No 26. – 28. febr., PIENENE / LAT- latviešu, gan angļu valodā. Saites var
VIAN LANGUAGE SOCIAL feb- atrast draudzes mājas lapa tīmeklī:
ruāra tikšanās Noosā, kur vairākas http://www.sydneylatvianchurch.org.au
ģimenes ir ieplānojušas aizbraukt uz
nedēļas nogali. Esiet laipni aicināti Sidnejas latv. ev. lut. Vienības
pievienoties! Pievienotajā saitē ir in- draudze
formācija par mitekļiem un izcenoju- Māc. Raimonds Sokolovskis.
miem: https://www.noosanorthshore- Svētdienas dievkalpojumi notiks saretreat.com.au/ Vairāk informācijas: skanīgi ar sabiedriskajām regulām.
marta.eiduka@gmail.com
Lūgums sazināties ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākamajiem
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze dievkalpojumiem.

Adelaides Sv. Pētera draudze

Kanberā

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Zelta piekrastē

Zoom tikšanās neklātienē notiek katra
Svētdien,
21. febr.,
plkst. 17.00 mēneša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00.
Sv. Pētera baznīcā dievkalpojums ar Zoom saite tiek izsūtīta atsevišķi pirms
dievgaldu, Reid. Kalpos māc. Kolvins katras tikšanā.
Makfersons no Sidnejas draudzes.

Melburnā

Latvijā

Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 6. aprīlim.
Atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumus klātienē, tai skaitā uguņošana
un salūti.
Pārtraukta kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība, arī darbības, kas
saistītas ar ielu tirdzniecības organizēšanu (tai skaitā gadatirgu darbību),
izņemot grāmatu izsniegšana bibliotēkās un muzeju brīvdabas teritorijas.
Aizliegti privāti pasākumi un privāta pulcēšanās, izņemot pasākumus
vienas mājsaimniecības ietvaros. Ja
nepieciešams nodrošināt personas
aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā
Melburnas latv. ev. lut. draudze
viena, pieļaujami apmeklējumi,
Svētdien, 7. martā, plkst. 11.00 Plkv. dzīvo
bet
ne
vairāk kā divu mājsaimniecību
O. Kalpaka un Studentu rotas piemi- ietvaros.
ņas dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā.
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/
Pertā
rikojums-par-arkartejas-situacijasPertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze izsludinasanu ■
Māc. Gunis Balodis.
Ceturtdien, 18. febr., paredzētais
koncerts
ar vijolnieces Sofijas
Kirsanovs piedalīšanos klubā Tempo
Rubato ATCELTS un pārlikts uz kādu
vēl nenoteiktu piektdienas vakaru.
www.temporubato.com.au
Sestdien, 20. febr., plkst. 12.00 DV
Melburnas nodaļas pilnsapulce DV
mītnē.
Piektdien, 26. febr., plkst. 19.00 Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 6. martā, plkst. 11.00 Pulkveža Kalpaka un Latviešu Leģiona
atceres akts DV mītnē. Aktam sekos
Daugavas Vanadžu pusdienas.

Sidnejā

Piektdien, 12. febr., Senioru saiets
Latviešu namā.
Otrdien, 16. febr., plkst. 13.00 Zolīte
Latviešu namā.
Otrdien, 2. martā, plkst. 13.00 Zolīte
Latviešu namā.
Sestdien, 6. martā, plkst. 12.00 Sid-

Eiro
kurss
Eiropas Centrālās bankas

atsauces
kurss 16. februārī.
€1 = 1,56130 AUD €1 = 1,67740 NZD
€1 = 0,87333 GBP €1 = 1,21430 USD

