
 

ĢILDES ZIŅAS 
 

2019. gada pavasaris/vasara 
 

 

 
• Kanadas latviešu komponista Imanta Ramiņa operas Lakstīgala, kurā galveno lomu – Lakstīgalu – 

atveidoja Rīgas Doma meiteņu koris TIARA un divas balerīnas, pirmizrāde bija Rīgā 2018.g. 
decembrī. 

• Pēc Rīgas debijas, Lakstīgala tika arī 7. aprīlī izrādīta Cēsīs.   
• Pats komponists bija atbraucis uz Latviju uzvedumu laikā.  Intervijā Latvijas Radio 3 – Klasika, 

Imants Ramiņš izteica domu, ka Lakstīgala "...nav gluži bērnu opera. Lai gan stāsti ir samērā 
vienkārši, tiem piemīt arī dziļums, kas labāk uztverams pieaugušajiem...Operā ievītie stāsti ir kā 
mazi dārgakmeņi. Te ir humors, te ir patoss… Visdažādākās emocijas. Te satiekas divi lielie temati – 
dabīgais un mākslīgais.” 

• Mūzikas kritiķis Armands Znotiņš pirmizrādes recenzijā rakstīja: „Darbs tiešām uzrakstīts ar 
muzikālu izjūtu un kompozicionālu meistarību, viencēliena izrādes ietvaros ļaujot sekot mūzikas 
liriskajam plūdumam, emociju piesātinājumam un dramaturģiskās arhitektonikas izklāstam ar 
gandrīz neatslābstošu interesi.” (Latvijas Avīze: Kultūrzīmes 12.-18.XII 2018.) 

• Lakstīgalas iestudējums tika izvirzīts Lielajai Mūzikas balvai 2018 kategorijā Gada uzvedums. 
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2019. gada maijā  

Sveicināti	draugi!	 

Šis	ir	bijis	maiņu	gads.	Latvijas	Nacionālā	Opera,	un	visa	Lat-
vija,	ir	zaudējusi	bijušo	LNO	vadītāju	-	spilgto,	talantīgo	vi-
zionāru	Andreju	Žagaru.	Mūsu	pašu	vidū	ir	mirusi	operas	
mīļotāja	un	Ģildes	valdes	locekle	Baiba	Rudzīte	Pinne.	Gan	An-
drejs	Žagars,	gan	Baiba	tika	nelaikā	aizsaukti	no	šīs	pasaules.	
Abi	ir	iemūžināti	Ģildes	atmiņā....	 

Latvijas	Nacionālās	Operas	tagadējais	vadītājs	Zigmars	
Liepiņš	atstās	savu	amatu.	Būs	jauni	spēki	un	jauni	virzieni	Op-
eras	darbībā,	kas	radīs	jaunas	iespējas	Ģildei	ciešāk	sadar-
boties	ar	mūsu	Balto	Namu....	 

Latvijas	Nacionālās	Operas	Ģildes	ilggadīgā	enerģijas	un	
sajūsmas	pilnā	priekšsēde	Aija	Pelše	taisās	salēnināt	savu	
tempu.	Saka,	ka	laiks	citiem	ķerties	pie	stūres.	Aijas	
neapslāpējamo	optimismu	un	pārliecību,	ka	viss	izdosies,	būs	
grūti	atdarināt!	Esam	pateicīgi,	ka	Ģildes	finanses	un	organ-
izācija	vēl	joprojām	turpinās	zem	mūsu	kasiera	Andra	Padega	
gādības.	Sveicinam	jauno	valdes	locekli	Ivetu	Gravu	un	ai-
cinām	jūs,	mīļos	lasītājus,	piedalīties	Operas	Ģildes	pasākumos.	
Ceram	šovasar	redzēt	mūzikas	mīļotājus	un	Ģildes	dalībniekus	
Dziesmu	svētkos	Toronto!	Operas	Ģildei	būs	informācijas	
galdiņš	tuvu	pie	Dziesmu	svētku	tirdziņa	ar	īpašu	Mazo	
Loteriju!	Uz	redzēšanos	drīz!		

Ilze	Pētersone	 

 
 

LNOĢ 2019. gada valde un valdes 
locekļi.  Skatoties uz bildi, no kreisās 
puses, pirmā rindā:  Vija Bērziņa, Ilze 
Pētersone, Aija Pelše, Laila Robiņa, 
Anda Gerdena (sēž); otrā rindā - Guna 
Mundheima (sēž), Andris Padegs, Ivars 
Bērziņš, Dr. Pauls Grūbe, Dr. Ēriks 
Niedrītis (trūkst - Baiba Rudzīte - 
Pinne, Gunta Aldzere, Ivars 
Slokenbergs). 
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ĢILDE ATBALSTA JAUNATNI! 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

BRĪVBIĻETES KORISTIEM 
 

LNOĢ bija viena no operas Lakstīgala 
sponsoriem, atbalstot operas tapšanu 
ar $30,000 finansējumu.  Šogad 
pielikām roku palīdzot lauku 
skolēniem apmeklēt Lakstīgalas 
uzvedumu - diviem labākiem skolēnu 
koriem no Cēsu novada uzdāvinājām 
100 brīvbiļetes uz 7. aprīļa izrādi.  Vai 
nav lielisks veids kā sapulcināt 
Lakstīgalas izrādē skatītājus ar 
interesi par mūziku! 

Sirsnīgi pateicamies diriģentei Airai Birziņai un LNOĢ ASV par radīto 
iespēju Cēsu pilsētas skolu koru dziedātājiem un diriģentiem apmeklēt šo 
izcilo izrādi!  
 

Patiesā cieņā,  
Cēsu apriņķa mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Ilga 
Šķendere 
 

Cēsu Valsts ģimnāzijas dziedošie 
jaunieši svinot Latvijas valsts simtgadi. 

SKOLĒNU BRAUCIENS UZ OPERU 

Lielākā daļa skolnieku ārpus Rīgas var tikai sapņot par 
operas apmeklēšanu. Bet ar Latvijas Nacionālās 
Operas Ģildes atbalstu, un ar Salacgrīvas novada 
bibliotekas sadarbību, tāda iespeja tika īstenota. 
Bibliotekāres Hedvigas Podziņas noorganizēts, tapa 
projekts - "Lasīsim jūras grāmatas un dosimies uz 
Operu!". 

Salacgrīvas novada bibliotēka aicināja 7. - 12. klašu 
skolēnus lasīt latviešu autoru darbus par jūru, un 
uzrakstīt domrakstus par izlasīto. Labāko darbu autori 
- 40 skolēnu - 3. maijā tika vesti ekskursijā uz Rīgu 
apmeklēt Latvijas Nacionālās Operas izrādi - Doniceti 
Dons Paskvale.  Skolēni pa ceļam piestājās Brīvības 
pieminekļa Goda istabā, apmeklējot pieminekli no 
iekšpuses. 
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NEPALAIDIET GARĀM NOTIKUMUS ŅUJORKĀ 
Metropolitēna Operā 
 

Elīna Garanča - Berliozs Fausta pazudināšana - 2020.g. 25. un 29. janvarī; 1., 4., 8., 12. un 15. februārī. 
Aleksandrs Antoņenko - Čaikovskis Pīķa dāma - 2019.g. 29. novembrī, un 2., 5., 8., 14., 18., un 21. 
decembrī. 
 
Kārnegija zālē 
 

Diriģents Mariss Jansons ar Bavārijas Radio Simfonisko orķestri - R. Štrauss, Brāms, Vēbers, 
Mocarts un Šostakovičs - 2019.g. 9. un 10. novembrī. 
Diriģents Andris Nelsons ar Bostonas Simfonisko orķestri - Grīgs, Mālers - 2019.g. 18. novembrī. 
 
 

 

 

 
ĢILDES LOTERIJAS VINNESTI 
 

Latvijas Nacionālās Operas Ģilde noturēja savu gadskārtējo loterijas izlozi 2019.g. 27. janvārī.  
Apsveicam vinnesta ieguvējus: 
 

§ divas Latvijas Nacionālās operas ieejas kartes - Dr. Zigrīda Renigers no Čikāgas;   
§ dāvanu karte apmesties Grand Palace hotelī Rīgā diviem cilvēkiem uz divām naktīm un 

ieskaitot brokastis - Gunta Plostniece no Filadelfijas; 
§ Maijas Kovaļevskas un Krišjāņa Norviļa CD Ar Siltu Sirdi - Vitauts Vītoliņš no Mičigānas; 
§ operas Vilkaču Mantiniece DVD - Laila Bībelnieks no Ņujorkas; 
§ $300 vērtībā Metropolitēna Operas dāvanu karte - Anita Asbergs no Masačūsetas; 
§ divas ieejas kartes uz Kanadas Dziesmu Svētku balli Toronto - Bertrams Zariņš no Bostonas; 
§ $500 vērtībā divas biļetes uz basketbolu spēli Madison Square Garden un Knicks krekls - 

Vivita Beltiņa no Staten Island; 
§ lidojums Ņujorka-Rīga-Ņujorka - Zīle Dzenītis no Vašingtonas DC. 

 
Pateicamies visiem, kas pērk mūsu loterijas biļetes! LNOĢ loteriju ienākumi ir ļoti svarīgi - tie krietni 
papildina LNOĢ "maciņu", no kā mēs varam atbalstīt tādus projektus kā Maijas Kovaļevskas koncerta 
tūri ASV un Imanta Ramiņu bērnu operas Lakstīgala pirmizrādi Latvijā.  Paldies vēlreiz visiem mūsu 
labvēļiem! 
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GAIDAM JAUNO LATVIJAS NACIONĀLĀS OPERAS UN BALETA VADĪBU 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 

 

 

LATVIJAS NOVADIEM NĀKOTNĒ PIEEJAMAS OPERAS UN BALETA TIEŠRAIDES 
 

Aprīlī skatītāji Daugavpilī, Gulbenē, Limbažos, Ogrē, Preiļos, Siguldā, Talsos, Tukumā un 
Ventspilī varēja vērot baleta Hamlets. (Ne)stāsti man pasakas pirmizrādes tiešraidi. "Līdz 
šim mūsu iestudējumi plašu rezonansi guvuši digitālajās platformās Eiropā un pasaulē, 
bet īpašs ir gandarījums, ka šoreiz mūsu jauniestudējumu redzēs skatītāji visā Latvijā. 
LNOB cer, ka šis būs sākums jaunai, skaistai tradīcijai!" stāsta LNOB valdes locekle D. 
Markova. 
 

Lasītāji, vai Jūs ziniet, ka Operas Ģilde pa šiem gadiem ir 
iegādājusi LNO orķestrim Steinway and Sons koncertflīģeli, 19. 
gadsimta meistara vijoli, 3 flautas, 3 obojas, 3 klarnetes, 5 
trompetes, 2 trombonus, angļu ragu, mežragu un čembasso.  
Vinnests tam, kurš zin kas ir čembasso! 
 

. Edgars Švembergs ar Ģildes dāvāto trompeti 

Latvijas Nacionālās operas un baleta biļetes iespējams iegādāties Aspazijas bulvārī 3, 
Rīgā un "Biļešu paradīzes" kasēs visā Latvijā, norēķinoties skaidrā naudā vai ar 
elektroniskajām kartēm Visa, Maestro, Eurocard/Mastercard un American Express. 
 

Biļetes iespējams iegādāties arī tīmekļa lapās: www.bilesuparadize.lv vai www.opera.lv  
 

Tālrunis: 67073777, E-pasts: boxoffice@opera.lv 
 

Kultūras ministrijas izsludinātajā atklātajā konkursā uz Latvijas 
Nacionālās operas un baleta trim valdes locekļu amatiem 
pieteikumus iesniedzis 41 pretendents. Valdes locekļu 
kandidātiem bija jāiesniedz un tiks izvērtēts Latvijas 
Nacionālās operas un baleta turpmākās darbības attīstības 
piedāvājums, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi. 
Pašreizējā operas vadītāja Zigmara Liepiņa pilnvaru otrais 
termiņš beidzas šī gada novembrī.  
 

SVEICIENI ĢILDEI NO BALTĀ NAMA  
Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) sadarbība ar Latvijas Nacionālās Operas Ģildi aizsākās 
jau 20.gs. 90. gados, kad Ģildes biedri līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu palīdzēja atdzimt arī 
Operas ēkai. 
  

Pēdējos piecos gados Ģildes iegādātie un Operai dāvinātie instrumenti – čembasso, oboja, klarnetes, 
flauta un trompetes – ļāvuši uzlabot Latvijas Nacionālās operas orķestra skanējumu. To novērtē ne 
tikai paši mūziķi un mūzikas mīļotāji, bet arī tādi plašu atzinību guvuši diriģenti kā Mārtiņš Ozoliņš, 
Jānis Liepiņš, Modests Pitrens, Ainārs Rubiķis, Tadeušs Voicehovskis, un citi. 
  

Vēlamies vēlreiz izteikt visdziļāko pateicību visiem Ģildes biedriem, kas dalījušies ne tikai ar saviem 
materiālajiem līdzekļiem, bet arī domās un sirdī vienmēr bijuši kopā ar Latvijas Nacionālo operu un 
baletu! Un aicinām visiem kopā veicināt operas un baleta mākslas attīstību Latvijā arī turpmāk, lai 
arī nākamos simts gadus mums būtu, ar ko lepoties!  
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VĒL SIMTGADES IETVAROS… 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
                                                                             

LNOĢ 2018.g. Sasauksimies Simtgadē koncertu turneja ASV ar soprānu Maiju Kovaļevsku un pianisti 
Dzintru Erlihu izdevās lieliski. No 28. septembra līdz 7. oktobrim mākslinieces sniedza koncertus 
Bostonā, Vašingtonā, Klīvlandē, Priedainē un Ņujorkā.  Maija sirsnīgi pateicās priekšniecei Aijai - "Bija 
ļoti liels prieks uzstāties latviešu namos ASV!  Aizkustināja cilvēku sirsnība un fantastiskā uzņemšana!"  

Kopš tā laika Maija Kovaļevska ir dziedājusi Austrālijā un Eiropā, un kā jau iepriekšējos gados, uzstāsies 
šīs vasaras Siguldas Opermūzikas svētkos no 26. līdz 28. jūlijam. Pasaules slavenā dziedātāja atveidos 
tituļlomu Pučīnī operā Toska. 

 

 

XV Latviešu dziesmu un deju svētki Kanadā būs 
Latvijas valsts simtgades zīmē ar saukli: "Viena 
dziesma, viena deja... viena tauta!". Svētki notiks 
2019. gadā no 4. līdz 7. jūlijam. 
Ar koncertiem 4. jūlijā Trinity St. Paul’s United 
Church, 5. jūlijā Koerner Hall un 6. jūlijā Mattamy 
Event Centre XV Latviešu dziesmu un deju svētki 
izcels ievērojamo ieguldījumu, ko latvieši ir devuši 
Kanadas mūzikai un kultūrai. 
XV Latviešu dziesmu un deju svētkos Kanadā varēs 
baudīt latviešu tautas deju skaistumu un prieku 
jaundeju skatē, viesu deju ansambļa “Līgo” 
koncertā, kā arī tautas deju lieluzvedumā. Tuvākai 
informācijai: www.latviansongfest.com 
 

XV LATVIEŠU DZIESMU UN DEJU SVĒTKI 
KANADĀ 
 

Un pianiste Dzintra Erliha 
atgriezīsies uz mūsu pusi, 

lai rudenī noturētu biedrības 
TILTS organizētu klavieru 

solokoncerta tūri: 19. 
oktobrī - Klīvlandē; 26. 

oktobrī - Svētā Jāņa 
baznīcā, Filadelfijā; 27. 

oktobrī - Kosciuszko 
Foundation namā, Ņujorkā. 
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ĢILDE PIEMIN ANDREJU ŽAGARU (1958-2019) 
 
Pazīstamais aktieris, režisors, uzņēmējs un ilggadējais LNO direktors Andrejs Žagars ir aizsaukts mūžībā; 
viņu svinīgi izvadīja no Latvijas Nacionālās operas 4. martā. 
 

Andrejs Žagars bija Latvijas Nacionālās operas direktors no 1996. līdz 2013. gadam. 2014. gadā tika 
nodibināts Andreja Žagara kultūras atbalsta un attīstības fonds, kas nodarbojas ar pasaules mēroga 
koncertu, izrāžu un citu notikumu organizēšanu Latvijā. Kopš 2017. gada Žagars bija fonda "Baltijas 
muzikālās sezonas" mākslinieciskais vadītājs.  
  

2002. gadā Andrejs Žagars saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. Viņam piešķīra Kultūras Ministrijas balvu par 
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Nacionālās operas attīstībā 2008.gadā.  Žagars saņēmis vairākus 
starptautiskus apbalvojumus, kā Francijas Nacionālo Goda Leģiona medaļu (Médaille du Commandeur de la 
Légion d'honneur), Starptautisko prēmiju "Baltijas zvaigzne", Lietuvas Nopelnu ordeņa Virsnieka krustu, 
Nīderlandes karaļnama ordeni (Officer of the Order of Orange-Nassau) un citus pagodinošus apbalvojumus. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
"...viss notiek tik nežēlīgi ātri. Visiem, kuru dzīvēs Andrejs 
Žagars ienāca un piedalījās, tās mainījās. Viņš kļuva par 
virzītājspēku garīgajā un mākslinieciskajā izaugsmē. Dzīves 
krāsainības un dažādo garšu buķetes izjušanā viņam nebija 
līdzinieku. Viņa lidojums bija Riharda Vāgnera "Nībelungu 
gredzena" tetraloģijas pilns iestudējums, kas Latvijā 
iespējams vien reizi simt gados. Viņa dzīvei pilnībā piemita 
Vāgnera mūzikas spēks un dziļais romantisms," teikts 
piederīgo un kolēģu atvadu vārdos. 
 

MĒS ATCERAMIES BAIBU (1945 - 2019) 
 
Dzīve vakars, vakars- rīts 
Mūžs no baltām dienām vīts 
  

Ar skumjām atceramies Baibu Rudzīti Pinni, 
kura negaidīti aizgāja mūžībā 12. martā.   
Ilggadīga Ģildes valdes locekle, Baiba bija 
nenogurstoša Latvijas patriote un sabiedriska 
darbiniece. Mums trūks Baibas padoms un 
līdzdalība Ģildes dzīvē. Bērēs 23. martā, 
daudz organizāciju pārstāvji sanāca izteikt 
Baibai ardievas Jonkeru baznīcā. Apvienotās 
Nācijas Latvijas vēstnieks, Andrejs 
Pildegovičs, nolasīja vēstuli no Ārlietu 
ministra, Edgara Rinkēviča; korporācija 
Imeria stāvēja godu sardzē, un nodziedāja 
Baibai pēdējo dziesmu - "Klusi, klusi ratiņš 
rūc". Piemiņas ziedojumus Baibai var veltīt 
studenšu korporācijai Imeria (čekus rakstīt uz 
Ilze Baidiņš vārda, minot - Imeria, 97 
Stonehedge Court, Somerset, NJ 08873), vai  
Ņujorkas draudzes Katskiļu nometnei (čekus 
rakstīt - Latvian Ev. Luth. Church of NY, minot 
– Baibas Rudzītes Pinnes piemiņai, 4 Riga 
Lane, Melville, NY 11747). 
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Andris un Māra Padegi, Andra dzimšanas dienā. 
 

Mēs sveicam Ivetu Gravu Operas Ģildes valdē. Iveta beigusi J. Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmiju arfas specialitātē.  Dziedājusi “Ave Sol” korī. Strādājusi 
PBLA pārstāvniecībā Latvijā un Latvijas Nacionālajā Operā, kā arī dažus 
gadus bijusi LNOĢ pārstāve Latvijā. Piedalījusies Latvijas dziesmu un deju 
svētku rīkošanā Latvijā un bijusi XIV Latviešu dziesmu un deju svētku 
Baltimorā rīcības komitejas locekle. 2019. gadā ievēlēta par Latviešu 
dziesmu un deju svētku fonda valdes locekli un Latviešu kultūras biedrības 
TILTS valdes locekli.  
 

LNOĢ biedra gada maksa (membership annual fee): $25; ģimenei (family): $50 
Čekus rakstīt uz (write check to): Latvian National Opera Guild, Inc. un sūtīt (send) 

LNOĢ, c/o Andris Padegs 2 Merry Hill Road Poughkeepsie, NY 12603-3214 
 

Ziedojumi LNOĢ ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot. 

The Latvian National Opera Guild, Inc. is a registered 501 (c) non-profit organization. 
 

Informācija tīmeklī par LNOĢ:  www.lnogASV.org vai lnog@optonline.net 
 

Ģildes ziņas tiek izdotas divas reizes gadā - pavasarī un rudenī. Lūdzu sūtīt rakstus, ziņojumus un sīkus 

informatīvus rakstiņus redaktrisei Ilzei Pētersonei: lnog@optonline.net.   

 

 

SUMINAM! 
 

Ar vislielāko prieku, Operas Ģilde apsveic savā 90 gadu 
dzimšanas dienā vienu no Ģildes ilggadējiem valdes 
locekļiem un pašreizējo kasieri - Andri Padegu.  Andris 
ir jau daudzus gadus bijis ne tikai Ģildes, bet visas 
Ņujorkas latviešu sabiedrības balsts:  viņa darbs ir nesis 
sekmes neskaitamās latviešu organizācijās - TILTS, 
Latviešu Fondā, Ņujorkas korī, baznīcā… Andra 
devīgums un viņa stabilā roka un nosvērtais prāts ir bijis 
visur manāms.  PALDIES Andri! 
 
 

 

ĢILDES VALDE UN TĀS BIEDRI 

Ģildes darbu vada biedru ievēlēta valde.  Valdes un revīzījas komisijas locekļi par savu darbu nesaņem 
atalgojumu.  Ģildes valdes sapulces notiek vairākas reizes gadā. Biedru pilnsapulces notiek janvāra beigās 
un tad tiek paziņoti Gildes loterijas vinnētāji.  Loterijas papildina Ģildes ienākumus, kas sastāv no biedru 
maksām, ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem. Lasītāji, lūdzam Jūs iesaistīties Ģildes dzīvē!  
 
 

 


