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Dārgie sidnejieši!
Ir lieki teikt, ka šie ir īpaši nenoteikti laiki! Ikviens no mums ikdienā jau esam izjutuši 

valdības izsludinātos sociālos ierobežojumus, preču trūkumus veikalos un piekopjam 
piesardzīgos higiēnas ieteikumus. Dzīvojam iespējami noslēgti, skatāmies televīzijā 
jaunākās ziņas un baudām paši savu sabiedrību.

Covid-19 nav tik vien ietekmējis mūs un mūsu ģimenes, bet visu sabiedrību – tai 
skaitā arī latviešu sabiedrību šeit Sidnejā, pārējās pilsētās Austrālijā, citur pasaulē 
un, protams, arī Latvijā.

Kā redzat, Ritums, vairumam no jums, šoreiz nepienāk parastajā drukātajā formatā, 
bet gan elektroniski. Kur parasti pie Rituma salikšanas un izsūtīšanas strādā vesela 
brīvprātīgo komanda, tagad tai nav iespējams sanākt! Bija jāizšķiras vai Ritumu 
vispār neizdot, jeb vai atrast citu veidu kā uzturēt sakarus ar mūsu biedriem un citiem 
Sidnejas un apkārtnes latviešiem. Nolēmām, ka tomēr, lai mazinātu noslēguma un 
vientulības sajūtu, un lai uzturētu sabiedriskās saites, Ritums ir jāizdod. Un šajos 
nepārzināmos laikos to izsūtīsim ne tikai mūsu biedriem un abonētājiem, bet gan 
visiem apzinātajiem Jaundienvidvelsas latviešiem kuŗus varam sasniegt elektroniski.

Jau ar valdības 25. marta paziņojumu, ka jāslēdz visas sabiedriskās zāles, 
Sidnejas Latviešu nams, tāpat kā latviešu nami visā Austrālijā, ir slēgts jebkādām 
sanāksmēm, mēginājumiem, koncertiem, izrādēm vai citiem pasākumiem, gan 
latviešiem gan cittautiešu īrētājiem. Paredzams, ka valdības aizliegums būs spēkā 
vismaz 6 mēnešus. Varam cerēt, ka lietas strauji uzlabosies, bet man ir lielas šaubas, 
ka reiz kad valdība ir spērusi šadu soli tā atkal pārāk strauji to atceltu, ja nebūs droša, 
ka šis koronavīruss ir savaldīts un nav iespējams arkārtots Covid-19 uzliesmojums.

Mūsu darbiniekus Pēteri un Imantu esam pārcēluši strādāt no mājām. Tikmēr 
pārvaldnieki Raimonds un Marita, kuŗi namā dzīvo, rosās pa namu visu tīrot un 
spodrinot. Krājaizdevu sabiedrības Dnister birojs ir slēgts, bet darījumus var veikt 
elektroniski.

Šajā Ritumā vēl ir apraksti par sarīkojumiem kas notika februāri un martā, bet 
tuvākajos mēnešos sarīkojumu nebūs – tātad nebūs par ko rakstīt. Tomēr, ja arī 
ne namos, tad sabiedrībā tomēr šis un tas notiek un notiks. Ritumā aprakstīsim 
to, un arī to kas notiek ar mūsu tautiešiem citās pilsētās, citās valstīs un Latvijā. 
Centīsimies jūs informēt arī par veidiem kā aizpildīt mājas režīma laiku ar latviskām 
programmām, un uzjautrināt jūs ar šo to asprātīgu. Ja jums ir kādas ziņas ar kuŗām 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135

DARBA LAIKS

Sakarā ar Covid-19 saistītiem aizliegumiem, grāmatnīca patlaban ir slēgta uz 
nenoteiktu laiku.

Tā kā Sidnejas Latviešu nams patlaban ir slēgts, tad nenotiek nekadi mēģinājumi 
vai sarīkojumi. Līdz ar to namam nav arī nekādi ienākumi no īrēm. Tomēr vēl arvien 
ir pastāvīgie izdevumi par nodokļiem, elektrību, ūdeni, apdrošināšanu, utml. Tādēļ 
lūdzam biedrus laicīgi nokārtot savas biedru naudas maksājumus.

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Covid-19 aizlieguma periodā visi 

Jaundienvidvelsas latvieši, kas vēlas 
Ritumu saņemt elektroniski, var to 
saņemt bez maksas.

Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-
las abonēt Ritumu: 2020. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00

Maksājumus var nokārtot: 
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457, 

Strathfield NSW 2135. Čeki vai 
Australian Money Order rakstāmi uz 
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

Limited. 
 BSB – 032069. 
 Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un 

par ko maksājiet.
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Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 1956. gada.

Brigita Saiva
Dzimusi 1929. g. 25. februārī, Latvijā

Mirusi 2020. g. 22. martā, Port Macquarie

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

cienījamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, 
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.

2020. gada martā SLB ir apsveikusi 
Raimondu Kraukli, Juri Liepiņu, Ināru 
Rumbu un Jāni Graudu.  ■

SLB valdes sēde
SLB 11. marta valdes sēdē piedalījās 

Jānis Grauds, Jānis Čečiņš, Ināra 
Krūmiņa, Mārtiņš Tuktēns, Kims Ligers 
un Andris Galviņš.

Nolemj iekārtot iespēju kafejnīcā 
maksāt ar bankas kartēm. Kad būs 
izmēģināts kafejnīcā, tad apsvērs vai arī 
veikalā iekārtot līdzīgas iespējas.

Valsts zemes dienests (Valuer 
General) nama zemes kadastrālo 
vērtību paaugstinājis uz $9,260,000. 
Nolemj to apstrīdēt un prasīt samazināt, 
jo no tā ir atkarīgs pašvaldības zemes 
nodoklis.

Pašlaik atliek jaunu krēslu iegādi 
Mārtiņa Siliņa zālei. Meklēs vēl citus 
krēslu piedāvājumus.

Neviens nav atsaucies uz aicinājumu 
SLB foto un filmu digitalizēšanas darbam. 
Turpinās meklēt piemērotu darbinieku.

Pr iekšas  paga lma d roš ības 
uzlabojumi iet uz priekšu. Žoga betona 
darbi sāksies 13. martā. Kamēr betons 
žūst tiks pagatavotas metāla daļas. Pirms 
liek jauno žogu, mēģinās notīrīt mūra 

sētu un noklāt ar grafīti aizsargājošu 
vielu.

Nolemj rīkot Latvijas Nacionālās 
operas ,Spēlēju, dancoju iestudējuma 
filmas izrādi 19. aprīlī.

Jāņu sarīkojumu uzņēmušies rīkot 
2021.g. 3x3 vadītāji Sarma un Aleksis 
Strazdi. Aicinās palīgā visas Sidnejas 
latviešu organizācijas.

3. un 4. maijā Sidnejā viesosies Ārlietu 
ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks 
diasporas jautājumos Aivars Groza – pēc 
tam pārējās galvaspilsētās. Jānoskaidro 
viņa darba grafiks, pirms varam ieplānot 
tikšanos ar sidnejiešiem. ■

Jānis Čečiņš
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Grāmatu sērija Mēs. 
Latvija. XX gadsimts 

Marta senioru saietā par Andra 
Akmentiņa romānu Skolotāji.

Pēc saieta atklāšanas 
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa 
Siliņa zālē 15. martā, seniori 
nolēma, ka, nākamam saietam 
ar Lielo Piektdienu sakrītot, 
tas aprīļa mēnesī nenotiks. 

Turpinot stāstījumu ciklu par izlasītām 
grāmatām, saieta galvenā un pirmā daļā 
Lauma Reinfelde pastāstīja par vienu no 
Latvijā izdotās Mēs Latvija XX gadsimts 
sērijas romānu Skolotāji, kuŗā Andris 
Akmentiņš rakstījis par atkusni pēc “tautu 
tēva un skolotāja nāves”. Grāmata ir ne 

jūs labprāt padalītos, lūdzu sazināties ar 
Rituma redakciju.

Šādos "juku" laikos nevienam nav 
viegli, bet vēl grūtāk ir tiem kuŗiem nav 
neviena ar ko aprunāties vai prasīt 
padomu kādas problēmas risināšanai. 
Itsevišķi vecākiem cilvēkiem. SLB Dāmu 

Dārgie sidnejieši!
Turpinājums no 1.lpp.

Latviešu radio 
raidījumi Austrālijā
Katru nedēļu vairākās Austrālijas 

pilsētās notiek latviešu valodas radio 
raidījumi. Tos ir iespējams noklausīties 
arī citur, pieslēdzoties internetam.

Katru ceturtdien Adelaides Latviešu 
radio raidījumu Latvju Balss vada 
Skaidrīte Aguļēviča.

Ra id ī juma sākums Ade la idē 
plkst.19.00, Sidnejā plkst.19.30. 

Jūs variet arī pieslēgties internetam 
un noklausīties raidījumu tiešraidē 
www.5ebi.com.au vai arī “SoundCloud” 
kā ierakstu jums piemērotākā laikā. 

Pertas latviešu radio programmu 
katru sestdienas vakaru vada Jānis 
Vucēns. Raidījuma sākums Pertā plkst. 
18.00, Sidnejā plkst. 20.00.

Jūs variet pieslēgties internetam un 
noklausīties raidījumu pieslēdzoties 
caur 

http://www.pertaszinas.net
M e l b u r n a s  L a t v i e š u  r a d i o 

programma, ko vada Elvīra Latiša, 
ar 26. martu, uz nenoteiktu laiku, 
Covid-19 dēļ, pārtrauca raidījumus. 
Agrākos raidījumus var noklausīties 
pieslēdzoties https://www.3zzz.com.
au/program-guide/show/latvian.html   ■

Patīkamu klausīšanos!

kopas priekšniece Ināra Krūmiņa ir 
uzņēmusies savstarpējas palīdzības 
koordinatores lomu. Ja kādam no jums, 
vai jūsu pazīsatamam, derētu aprunāties 
ar kādu tautieti, lūdzu sazināties ar 
Ināru 0425 392 988. Lūdzam pieteikties 
arī tos kuŗi būtu ar mieru sniegt šādus 
pakalpojumus.

Uzvedīs imies  p iesardz īg i  un 
turēsimies veseli tā lai mēs visi, ar 
atjaunotiem spēkiem, nākotnē atkal 
varētu pulcēties latviešu pasākumos 
Sidnejā. ■

Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdis
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tikai interesanta, bet arī ļoti informatīva, 
ko autors rakstījis kā novērotājs un ar 
humoru, kuŗā ir dzelonis. Par to laiku 
stāsta romāna galvenās personas: skolas 
direktors A. Grauds, viņa sieva Ludmila 
un meitas Velta un Sarmīte, kas reizē ar 
skolotājiem dzīvo skolā. Tā kā romāns ir 
gaŗš, Lauma Reinfelde solīja pastāstīt ne 
visu, bet spilgtākās vietas, par kuŗām te 
sekos saīsināts atstāstījums. 

Pirmais notikums ir sakarā ar Staļina 
bērēm, par kuŗām direktora meita 
Sarmīte atstāsta, ka tumšā istabā visi 
raudājuši. Dzirdot, ka viņš tik prasti 
nomiris, salīdzinājumā nākusi prātā vecas 
piena kannas aizvešana uz mēslu bedri 
atstāšanai tur. Šūpuļdziesmas pārmaiņā 
Staļina vietā ceļu uz komūnu turpmāk vadīs 
Kruščovs.Tālākā romāna gaitā direktoru 
Graudu aicina uz kvalifikācijas celšanas 
kursiem Rīgā, kur ar partijas pavēli liek 
labot pagātnes kļūdas. Runas lielas, bet 
darīšanas mazas.

Kādu dienu skolas pagalmā iebrauc 
armijas kulbas, no kuŗām lec ārā sveši 
bērni. Skolai jāuzņem bērni no citām 
republikām un ar steigu jāsagatavo saraksti 
ar bērnu vārdiem, vecumu un valodu. 
Problēma rodas, kad pēc ēšanas bērni 
mokas ar vēdergraizēm un sāk kliegt: 
“Fašisti! Jūs mūs saindējāt!” Noskaidrojas, 
ka svaigs piens neder bērnam, kas savā 
zemē dzīvojis pusbadā. Skolā turpmāk 
jārunā par tautu draudzību.

Tad vēl viens notikums viesībās pie 
Veltas un Sarmītes bērnības drauga 
Valdiņa, kas tagad ir Veltas vīrs. Ieradies 
arī kāds milicis. Kad visi jau par daudz 
dzēruši, nāk aicinājums: „Varbūt vēl vienu 
dziesmu.” Tad Valdiņš uzrauj Zilo lakatiņu, 
aizliegto leģionāru dziesmu. Arī milicis 
dzied līdzi. Bet, kad nākamā dienā Valdiņš 
grib braukt uz tēva mājām pēc savām 
mantām, milicis viņu sauc sev līdzi un ieved 
telpā kuŗas vienā galā karceris ar restēm. 
Kad Valdiņam jautā, kāpēc viņš dziedājis 

Zilo lakatiņu, Valdiņš savukārt noprasa 
milicim, kāpēc viņš dziedājis līdz. Milicis 
tad vairs nav sacījis nekā, bet izņēmis no 
skapja pudeli ar divam glāzēm, ielējis tajās, 
tad pacēlis vienu un teicis savu vārdu: 
„Elmārs”. Tad Valdiņš arī pacēlis savu un 
teicis: „Valdiņš”. Pēc tubrālību nodzeršanas 
milicis rakstījis priekšniecībai, ka veicis 
audzināšanas darbu.

Nobeigumā vēl Lauma Reinfelde 
pastāstīja par Tērces manifestu Salacgrīvā, 
kas ir atgadījums grāmatā Skolotāji par 
izdomātu skolu. Manifestā  īsumā teikts:

1) Pensiju nevajaga palielināt, bet gan 
maksāt biežāk.

2) Senos laikos vecus vīrus veda ar 
ragaviņām uz mežu vilkiem apēšanai, 
tagad jāiet ar kājām, jo ragaviņas budžetā 
nav paredzētas.

3) Paši bijām klāt, kad viss notika. Tauta 
vēl tagad sakot, ka idejai nav vainas, jo 
Zviedrijā veidojuši labāko komūnismu, bet 
Ķīnā no komūnistiem labāko kapitālismu.

Jānis Grauds vēl pastāstīja, ka ir 
nodoms dot iespēju Mēs Latvija XX 
gadsimts autoriem ceļot pa pasauli uz 7 
valstīm, kuŗu vidū ir arī Austrālija.

Otrā saieta daļā bija Latvijas televīzijas 
Zemes stāsti par divām ģimenēm, kas 
Rīgas vietā izvēlējušies dzīvot laukos bez 
drūzmas un steigas. Kristīne un Andris 
Bogdanovs dzīvo Kronīšos, kur bioloģiskā 
saimniecībā 200 gadu vecas muižas mājā 
tur vistas un trīs gaiļus. Vistas dējot 220 
olas gadā katra. Olas pa slīpumu nonāk 
atsevišķā nodalījumā, lai tās nesabradātu 
un neaizperētu.

Talsu novadā pie Laides ezera Dailis 
Brālītis sācis audzēt dzērvenes. Kad 
nav bijis pieprasījuma pēc ogām, viņš 
ierīkojis saldētavu, vārīja ievarījumu jeb „ 
zafti” un spieda sulu. Darbojās arī Salvis 
Brālītis. Saka, ka nabadzība ir tikai galvas 
stāvoklis. ■

Juris Krādziņš
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Nākotnes Namam 
Austrāli jas ziedotāju saraksts 
kategorijās 2020. gada februārī.

PLATĪNA (71000+ EUR) 
Birzul is Ivars, testaments un 

testamenta fonds.
ZELTA (35500-70999 EUR)
Birzulis Aldis
SUDRABA ( 14500-35499 EUR)
Pētersons Elza un testamenta 

novēlējums; Chalupsky Elfrīda.
BRONZA (7100-14499 EUR)
DV Kanberas nodaļa; Sidnejas Latviešu 

biedrības Dāmu kopa; Kārļa Zariņa fonds; 
Ozoliņš Aija testamenta novēlējums;  
Adelaides Latviešu biedrība;  DV Melburnas 
nodaļa.

VARA (1400-7099 EUR)
Stakle Hilda testamenta novēlējums; 

DV Adelaides nodaļa; DV Pertas nodaļa; 
Vairogs Ansis un Nora testamenta 
novēlējums; Timermanis Egits ; Neiburga 
Natālija; Rudzītis Gunta; Bļodniece Ausma; 
Muške Brigita; Sidnejas Latviešu biedrība; 
DV Džilongas nodaļa; Graudiņa Ināra un 
Valdis; Daugavas Vanadžu Pertas kopa; 
Adelaides Daugavas Vanadzes; Žubeckis 
Kārlis; Kopziedojums Alfreda Siļķēna 
bērēs; Rimšāne Elfrīda; Kopziedojums no 
filmas ,,Sapņu komanda’’ izrādes.

DZINTARA (700-1399 EUR)
DV Vanadžu Melburnas kopa, Zaļums 

Elmārs; Kopziedojums Jūlija Kūlnieka 
bērēs; Kūlnieks Jūlijs; DV Sidnejas nodaļa; 
Kopziedojums Imanta Roņa bērēs; DV 
Austrālijas valde; Kopziedojums Ināras 
Zemītes bērēs; Medenis Artis un Aina; 
Treimanis Juris un Benita; Kopziedojums 
Rūtas un Ilgara Kleinu bērēs; Puķe 
Arvīds un V; Sidnejas vēlēšanu iecirknis; 
Kopziedojums Ernas Lēmanes bērēs; 
La tv iešu  Apv ien ība  Aus t rā l i j ā  un 
Jaunzelandē; Cekuliņa Dzidra; Graudiņa 

Lonija; Ronis Ina, Andra un Iveta.
GRANĪTA (140-699 EUR)
Brisbanes ev. lut. draudze; Korporācija 

Letgalija Meburnas kopa; Rumba Ināra; 
Sieviešu Rokdarbnieču kopa Sidnejā; Miglis 
Andra ar dēliem Kārli, Jāni, Pēteri; Ābele 
Tālivaldis; Kopziedojums Gunta Ancāna 
bērēs; Melburnas Latviešu organizāciju 
apvienība; Jaunbērziņa Ilze; Budule Lidija; 
Ancāns Biruta un Guntis; Strungs Līga; 
Kopziedojums Oskara Rudzīša bērēs; 
Trankelis Ieva un Valentīns; Dārziņš 
Andris un Dace; Akademiskā Vienotne 
Auseklis; Austrālijas Baltiešu Draudzības 
Apvienība; France Zigrīda; Eversons 
Egons; Kopziedojums Vandas Treimanes 
bērēs; Kopziedojums Haralda Nolles bērēs, 
Kopziedojums Valerijas Manass bērēs; 
Garofoli Ingrīda; Krūmiņš Velta; Melburnas 
Latviešu ev. lut. Sv. Krusta draudze; 
Siļķēns Fomaida un Alfrēds; Balodis M un 
A; Reinfelds Juris un Lauma; Adelaides 
Vēlēšanu iecirknis; Stīpnieks Gints un L; 
Freiverts Silvija; Adelaides Latviešu ev. 
lut. draudze; Studenšu korporāciju kopa 
Brisbanē; Svenne Kaspars; Pelše Liliana; 
Graudiņš Valdis, Latišs Elvīra un O; Gratz 
Mirdza; Bērzzariņš Gunārs; Lindbergs 
Jānis; Kanberas Latviešu biedrība; Tauriņš 
Jānis.

ŠŪNAKMENS (līdz 139 EUR)
Voigt Xenia; Thomas Ilze; Riters Leo 

un Zane; Pešudovs Dimis; Freija Biruta, 
Voitkus Biruta; Rube Valda; Bīskapa 
Ilga; Kristovska Vita; Adelaides Latviešu 
biedrības Jauktais koris Tālava; Lodēna 
Astrīda; Kanberas Latviešu ev.lut. draudze; 
Bičevskia Andrejs un Anna; Miglis Silvija, 
Andris un Jānis; Kalniņš Inārs; Winters 
Arvīds; Nicmane Aina; Rubis Juris; 
Melburnas Latviešu biedrība; Rozentāle 
Marta; DV Vanadžu Brisbanes kopa; 
Stambulis Aija un Jānis; Drēziņa Inese; 
Harringrona Baiba; Freimanis Gunārs; 
Apelis Ivars un Anita; Kaziņa Māra; Peiča 
Vēra; Ģērmanis Elmārs; Ernšteins A; Zars 
Vija; Petrapšs Biruta; Kristovskis Andrejs un 
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā 
pēc iepriekšējas sazināšanās:

Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com

Alice; Kārkliņš Jānis; Sieriņš Vija; Graudiņa 
Sandra un Greg Kiddle; Graudiņš Andis un 
Linda; Migle Anda; Graudiņa Līvija; Lūks 
J V; Grosa Daina; Šeibelis Ivars; Kariks 
Andris; Dārziņš Dāvids; Burkevics Tālis un 
Baiba; Korporācija Daugaviete Sidnejas 
kopa; Graudiņa Lelde; Graudiņš Oskars; 
Graudiņš Viktors un Nano; Kristovskis 
Andrejs jr; Kristovskis Henrijs; Kristovskis 

Pēteris; Kristovska Sofija.
Visi šie ziedotāju vārdi ir iemūžināti 

kapsulā, kas tika iemūrēta mūzeja pamatos, 
kad sākās būvniecība.

Pateicos visiem ziedotājiem par lielo 
atbalstu mūzejam. ■

Ar cieņu,  Ināra Graudiņa, 
OM pārstāve Austrālijā.

Virtuālā skolas diena 
Adelaidē

Durvis ir vaļā, nāciet iekšā (vai pareizāk 
būtu teikt - ejam ārā!) virtuālajā pasaulē!

Vīruss mums ir aizvēris daudzas 
durvis, bet plaši atvēris vismaz vienas 
jaunas un pa tām brašā solī ienāk attālinātā 
mācīšanās Austrālijas latviešu skolās. 

Šīs durvis jau bija pavērušās senāk, 
mums ir bijuši labi aizsākumi, kā piemēram 
Adelaidē, kur mums pirms dažiem gadiem 
caur Skype pievienojās skolēns no 
Jaunzēlandes. LVA uzsāktais tālmācības 
projekts Classflow vidē, kur skolēnus māca 
Latvijas skolotāji attālināti, ir skolotājiem 
un vecākiem ļāvis iegūt jaunu pieredzi. 
Classflow projektā piedalās skolēni arī no 
tādām vietām, kur nav skolas, piemēram, 
no Kanberas.

Bet šodien, pirmo reizi Adelaides, un 
arī Austrālijas, vēsturē visa skola mācījās 
attālināti. 

Kā saka paši skolotāji un vecāki 

Adelaides Latviešu skolā šodien noritēja 
ļoti veiksmīgas mācības. 

Visas klases, sākot no četrgadniekiem 
līdz pat vidusskolai noturēja stundas 
attālināti. Uz skolu šosestdien 'atnāca' 
95%  bērni un, gribot negribot, viņiem līdzi 
arī vecāki. Spēļu grupai vadītāja Ļena 
Rumpe nosūtīja saites vecākiem, kur 
meklēt līdz šim mācītās dziesmas. 

Te ir labi padomi no Latviešu valodas 
aģentūras vecākiem, darīt ar bērniem 
mājās viņiem piemērotā laikā, to var 
lejuplādēt no šejienes. 

Paši skolotāji par to stāsta – 
Dace  F re i j a  ( bē rnudā rzs  un 

sagatavošanas klase), lietoja Zoom un 
Classflow: Mani mazulīši bija visu stundu! 
Ļoti labi sanāca!!! 

Iveta: Cik daudz vecākiem bija 
jāpiedalās?

Dace Freija: Manējie bija visu laiku, jo 
apguva visas jaunās lietas... bet uzmanība 
likās, ka bija diezgan laba.
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Augšā ir skolotājas Daces datora ekrāns kur viņa ir kopā ar 
savu sagatavošanas klasi. Ievērojiet, kāds ir skolotājas darba 
istabas fons, ko bērni redz ekrānā. Ne tikai skolas dienā, bet 
arī attālinātā stundā skolotāja un skolēni ir gatavi darbam, pat 
skolas krekli mugurā. 

Skolniece Kārla
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4. klases skolēns Ēriks stundā 
kopā ar klasesbiedriem

Un te viņš ir izgājis uz 'breakout 
room', lai lasītu kopā ar skolotāju 
Irēni
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Skolotāja Vizma Boag (5-7 klase), 
lietoja Zoom un Seesaw: Līga teica 
ka 60 minūšu garā stunda ātri pagāja. 
Jutās kā tikai 10 minūtes. Skolniece Līva 
atkal neļāva mammai piedalīties, jo viņai 
patīk būt patstāvīgai. 

Skolotāja Ilga Vasele (vidusskola) 
lietoja Skype; plkst 12:10. Tagad tikai 
beidzām, sāku 9.00 divās grupās – 
pa valodas līmeņiem. Ļoti labi gāja- 
entuziasms bija 100% ar uzviju! 8.klases 
skolēniem patika rakstīt! Varēju jautāt 
jebko par šajā ceturksnī mācīto – viss 
tika entuziastiski, rakstiski atbildēts! 

Skolotāja Zinta Docherty (2.klase), 
l ie to ja  Zoom  un Edmodo :  mēs 
izmantojām gandrīz veselu stundu. Man 
pietrūka ko darīt, jo saīsināju formātu! 
Bija jāatkārto darbus!

Praktiskā puse:
Skolas pārzine Mārīte Rumpe: 

Nenoliedzami, attālināti mācoties,  
bērni vieglāk 'aizpeld' savā pasaulē 
- sevišķi mazie, tāpēc nebaidieties 
dot viņiem arī rakstīšanu, kaut vai 5 
vārdus pa stundu, bet lai uzraksta. Es 
MS Word izmantoju kā tāfeli un bērni 
varēja pareizi ierakstīt burtnīcās to, 
ko pārrunājām. Jāpadomā, kā lietot 
'screen sharing', un jāsagatavo iepriekš 
ieskanētas grāmatu lappuses. Mēs 
mēģinājām arī rādīt grāmatas kameras 
priekšā, bet kvalitāte nav pietiekoši 
laba. Jāpadomā par apgaismojumu, lai 
skolotāja seju var labi redzēt. 

Jāiedibina kārtība, ka skolēni paceļ 
roku, kad grib ko teikt un pagaida savu 
kārtu, lai visi nerunā vienlaicīgi.

Kas pietrūkst:
Skolotāja Ilga Vasele (vidusskola): 

Tomēr pietrūkst brīvstundas kafejnīcā 
ar pīrāgiem, smalkmaizītēm un kafiju.

Skolotāja Dace Freija (bērnudārzs 

un sagatavošanas klase): Pietrūka 
visas skolas kopīguma sajūtu, kad 
mēs pulcējamies no rīta uz Tēvreizi 
un dziedam Latvijas himnu skolas 
noslēgumā. 

Iveta: Kā jums liekas kā vecākiem, 
kuŗiem ir vairāki bērni skolā – ka katram 
skolotājam ir cita tehnoloģija? Cik daudz 
tas traucē?

Skolotāja Daila Mohr (4. klase): 
Netraucē. Tas arī notiek austrāļu skolā. 

Ieteikumi vecākiem:
Bērniem būtu labi, ja ir austiņas, 

istaba bez trokšņiem, un, lai neviens 
nestaigā gar aizmuguri un nenovērš 
uzmanību. Ir labi, ka mazajiem bērniem 
līdz 3. klases vecumam klāt ir arī vecāki. 

Skolotājiem ir jābūt drošiem lietot 
to tehnoloģiju, ko viņi ir izvēlējušies, 
vai tas ir Zoom vai kas līdzīgs, vai tie 
ir e-pasti, vai darba lapas aizsūtītas pa 
parasto pastu, galvenais, lai kaut kas 
iet uz priekšu.

Skolēnu viedokļi:
Kristiāna (10 gadi): Man patika, ka 

nevajadzēja celties agrāk uz skolu. Un 
ka stundas bija īsākas. Nepatika ka 
nebija draugi ar ko spēlēties starpbrīdī. 
Pīragus mājās cep mamma, šodien 
iztiku bez kafejnīcas pīrāgiem.

Edijs (6 gadi): Šodien mācījāmies 
Raiņa dzejoli Tracis – Mazs zaķītis, 
mazs kaķītis. 

Man gan labāk patīk iet uz īsto skolu. 
Antra (7 gadi): Patika, ka viss 

darbojās, kā vajadzēja. Nepatika – 
nekas!

Zane (5 gadi): Patika! Klausīties par 
burtiem un viss cits! Nepatika, ka stunda 
beidzās.

Ēriks (9 gadi) nodziedāja himnu 
viens pats, citādi skolas diena nevar 
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kārtīgi beigties. 
Iveta: Kā gāja tēviem, ka bērni 

negāja uz latviešu skolu, bet palika 
mājās?

Tēvi, kas parasti paliek mājās vieni 
paši sestdienas rītos:

Pirmais tēvs: Pielāgojas situācijai, 
kā ir, tā jādzīvo.

Otrais tēvs: Palika drusku skumīgs, 
kad es paziņoju ka mums būs vajadzīgi 
visi 4 datori/planšetes, un ka viņš 
nedrīkstēja nekādu 'streaming', ne 
Netflix, ne mūziku. Bet tad aizgāja uz 
garāžu pastrādāt kokudarbus. Mājā bija 
aizņemtas arī visas istabas, citur jau 
viņam nebija kur palikt.

Trešais tēvs: Ko citu padarīsi – es 
tīriju māju.

Kas notiek citur pasaulē? Melburnas 
skolā šodien notika skolotāju sapulce, kā 
labāk turpināt strādāt un Sidnejas skola 
arī interesējas par attālināto mācīšanos. 
Interesanta pieredze ir Bostonas skolai 
Amerikā – viņu stundas notiek katru 
dienu, dienas vidū pa pusstundai. Kāds 
no skolotājiem tad lasa grāmatas kopā 
ar bērniem.

Mēs neesam vieni – visā pasaulē 
diasporas skolas saskaras ar vieniem 
un tiem pašiem izaicinājumiem. Latvijas 
Izglītības un Zinātnes Ministrija meklē 
jaunas iespējas un jautā skolām, kāds 
atbalsts būtu vajadzīgs. Lūdzu ziņojiet 
man, ja ir kādas konkrētas vajadzības 
vai idejas.

P.S. Pirmā vajadzība jau atnāca 
– mums vajag pieeju filmām, nevar 
skatīties ārpus Latvijas. Piemēram, 
https://www.filmas.lv/movie/3217/ ■ 

Iveta Leitase
LAAJ Izglītības (Skolu un Ārpus-

skolas) nozares vadītāja
telefons: 0402 054 854
e-pasts: laaj.izglitiba@gmail.com

Attālinātās mācības 
Latvijā

Attāl inātās mācības mēģinās 
atbalstīt caur diviem televīzijas kanāliem

Latv i jā  sa is t ībā ar  Covid-19 
izsludinātā ārkārtējā situācijā daudzas 
skolas ir slēgtas ar mērķi ierobežot 
vīrusa izplatību. Šādā sakarā no 
6. aprīļa televīzijas kanāli "ReTV" 
un "Sportacentrs.com" pārraidīs 
izglītojamajiem paredzētu saturu un kļūs 
par izglītojošiem kanāliem "Tava klase", 
žurnālistus šodien informēja izglītības 
ministre Ilga Šuplinska (JKP). [….]

Ministre uzskata, ka šādu kanālu 
ieviešana ļaus jaunāko klašu skolēniem 
radīt klātbūtnes efektu, kā arī dažādot 
un atvieglot skolotājiem mācību procesa 
sagatavošanu, bet vecākiem dos 
noteiktu atbalstu, jo bērni mācību 
procesā būs iesaistīti ar televizora 
starpniecību, līdz ar to viedierīces 
būs pieejamākas pārējiem ģimenes 
locekļiem. [….]

Pēc ministres paustā, akcents tiks 
likts uz matemātiku, latviešu valodu, kā 
arī svešvalodu, mākslas un IT jomas 
priekšmetiem. Kanālā uzmanība tikšot 
veltīta arī interešu izglītībai, proti, bērni 
varēs sportot, kopīgi dejot, atcerēties 
dziesmu un deju svētku repertuāru, kā 
arī iemācīties un apgūt jaunas prasmes. 
[….]

Šādu inovatīvu pieeju, veidojot 
mācību kanālus ārkārtas situācijā, 
nodrošinot attālinātās mācības, izmanto 
arī vairākās citās Eiropas valstīs, 
piemēram, Čehijā, Spānijā, Francijā, 
Horvātijā, Rumānijā, Slovākijā un 
Slovēnijā. ■

TVNET/LETA
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Tuvāku informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Crescent Wantirna South Vic 3152, 

Tel: 03 9800 2977, epasts: administration@latvianfs.org.au

Mājas pārdošanā Latviešu Ciemā, Melburnā
Kad pienāk laiks meklēt jaunu dzīves vietu, kur pavadīt vecuma 

dienas, pārdomās ieskaitiet Latviešu Ciemu Melburnā. Grūti būs 
atrast citu dzīves vietu, kur tik skaistā apkartnē var dzīvot un baudīt 
visu to, ko Latviešu Ciems var piedāvāt. Melburnas latvieši arvien 
biežāk rīko sarīkojumus Latviešu Ciema skaistajās telpās. Ciema 
iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt latviešu sarīkojumus citās vietās 
izmantojot Ciema autobusu.

Ciemā pārdošanā ir četras mājas:  

Nr.  3 māja ar divām guļamistabām: $320,000
Nr.  5 māja ar divām guļamistabām: $280,000
Nr. 28 māja ar divām guļamistabām: $280,000
Nr. 30 māja ar divām guļamistabām $310,000

Aicinam Ciemā
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Šogad ir skolēnu 
dziesmu un deju 

svētki. 
Tiem gatavojas arī diasporas jaunieši 
(Pēc Rituma salikšanas uzzinājām ka svētki 
atlikti uz nākamgadu. Red.).

Agnese Drunka.
Austrālijas, Norvēģijas un Luksemburgas 

latviešu jaunieši pošas uz dziesmu svētkiem 
Tuvojas XII Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki. Tiem pošas latviešu 
bērni un jaunieši visā pasaulē. Norvēģijā 
svētkiem gatavojas latviešu zēnu koris. 
Svētku repertuāru ļoti cītīgi arī apgūst 
folkloras kopas. Tādu citur Eiropā un 
Austrālijā ir 19. Arī šiem 500 bērniem un 
jauniešiem jāiztur pārbaudes kritēriji, lai 
nokļūtu svētkos. 

Austrālijā pirmo reizi korī apvienosies 
dziedātāji no dažādām pilsētām 

Arī jaunieši no Austrālijas ir ceļā uz 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem, lai svētkos piedalītos kā 
Austrālijas jauniešu koris, kuŗā pulcējušies 
jaunieši no Melburnas, Sidnejas, Adelaides, 
Kanberas, Brisbenas un Varnambulas. 
Kā Latvijas Radio norāda Doma koŗa 
skolas direktors Gints Ceplenieks, kuŗš 
vadījis meistarklases Austrālijā, tad latviešu 
jaunieši Austrālijā ļoti cieš no tā, ka viņi 
grib dziedāt korī, jo tas prasa viņu brīvo 
laiku, sestdienas un svētdienas, vasaras 
brīvlaikus. Turklāt Austrālijā tā ir jau trešā 
paaudze, kas kopj savu latvietību, kam ir ļoti 
dziļas saknes, un tas pavisam neticami, ka 

Jautrākam 
garastāvoklim!

Pamācība ar humoru tagadējā 
ārkārtas situācijā. Folkloristes izlase:

Ievēro un paplašini  h ig iēnas 
prasības:

Roka roku mazgājās,-
Kas mutīti nomazgās?
Tām pašām rociņām
I mutīte jāmazgā.
(LD2991)
Ievēro sociālo distancēšanos, lai ko 

arī par tevi runā:
Pazinu Annīti
Neīstu māsu:
Atstatu sēdēja
No savas māsiņas.
(LD21009)
Izvairies no tieša kontakta ar 

pašizolēto repatriantu, kuŗš aicina 
ciemos:

Ai, māsiņa mīļa balta,
Kam tu nāci istabā!
Kam tu nāci istabā
Netiklam roku dot!
(LD15432)
Pievērsi uzmanību slimības simp-

tomiem, sevišķi jaunās attiecībās:
Labāk ņēmu piržu sievu,
Ne kā kādu klepotāju;
Pirža lauku pārtecēja,
Klepotāja nevarēja.
(LD34929)
Pašizolējoties, padomā par saviem 

tuviniekiem:
Dzīvo gudri, ļaudaviņ,
Tu paliksi sētiņā;
Tev atstāju savu klēti,
Savas klētes atslēdziņu.
(LD27102)
Z iņo  par  karan t īnas  rež īma 

pārkāpumu! Lai aizstāvas!:
Sakās tautas redzējušas,-
Kur jūs mani redzējāt?
Ne es gāju krogā dzert,
Ne tirgā rādīties.
(LD10084)
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trešās paaudzes jaunieši kāpj uz skatuves 
un dzied latviski. 

Kora vadību Austrālijā ir uzņēmusies 
Jolanta Lārmane, divu dziedošu jauniešu 
mamma, bet projekta koordinatore ir Ieva 
Ozoliņa. Austrālijā dziesmu svētkiem 
gatavojas jau astoņus gadus, un ideja 
radusies tieši Jolantai, kuŗa aizvedusi uz 
iepriekšējiem dziesmu svētkiem nelielu daļu 
Austrālijas jauniešu, bet šoreiz ideja ir vest 
uz dziesmu svētkiem latviešu jauniešus no 
visas Austrālijas, tāpēc dibināts un veidots 
Austrālijas latviešu jauniešu koris 12-18 
gadus vecajiem. “Šis ir jauns un nebijis 
projekts. Es vadu jauniešu kori Melburnā, 
bet mēģinājumi notiek arī citās pilsētās, 
un es esmu apņēmusies, ka visi, kuri 
gatavojas, nokļūs dziesmu svētkos, tāpēc 
mēs gatavojamies trīs kora nostiprināšanas 
pasākumiem, meistarklasēm Melburnā. 
Viens kopmēģinājums būs tikai puišiem, 
viens meitenēm un maijā gatavosimies visi 
kopā," klāsta Jolanta Lārmane. 

Pieteikušies svētkiem ir ap 40 Austrālijas 
latviešu jauniešu, tiesa, ne visi uz svētkiem 
tiks, jo daļai nāksies nokļūšanu uz svētkiem 
salāgot ar mācībām. Studentiem vienkāršāk, 
jo svētki iekrīt studiju starpposmā, skolēniem 
gan drusku sarežģītāk, jo nāksies kavēt 
mācības, kam skola prasa sarūpēt svētku 
rīkotāju sagatavotu atbrīvojumu. Uz 
svētkiem Austrālijas latviešu skolēnus 
palaidīs tikai tad, ja skolas vadība uzskatīs, 
ka dalība dziesmu svētkos būs uzskatāma 
par izglītojošu notikumu. Turklāt attālums ir 
vēl viens šķērslis, kas no tālās zemes var 
apgrūtināt koristu ierašanos Latvijā. Abas 
valstis šķir 16 tūkstoši kilometru, un maksa 
par ceļu uz svētkiem gulstas uz dalībnieku 
vecāku pleciem, tāpēc doties vai nedoties 
uz svētkiem būs liela izšķiršanās un nebūt 
ne viegls lēmums. “Mēs varam lepoties, 
ka Austrālijā ir jaunieši, kuŗi var un grib 
dziedāt un piedalīties latviešu pasākumos," 
saka Austrālijas latviešu kora projekta 
koordinatore Ieva Ozoliņa. 

Zēnu koris no Norvēģijas 
Bergenā uz pilnu klapi svētkiem gatavojas 

folkloras kopa, kuŗā darbojas meitenes un 
arī zēnu koris, kuŗā apvienojušies zēni no 
vairākām Norvēģijas pilsētām, Latvijas 
Radio stāsta latviešu skolas “Bergausis” 
vadītāja Antra Sunde. Viņa uzskata, ka 
tas ir neticams fakts, ka diasporu svētkos 
pārstāvēs zēnu koris no Norvēģijas. “Tā 
ir tāda apstākļu sakritība, ka mums lielākā 
daļa bērnu skolas vecumā ir tieši puikas. 
Tie ir aktīvi un forši puikas, kuŗi bijuši arī 
iepriekšējos dziesmu svētkus un jau otro 
gadu aktīvi mācāmies Dziesmu svētku 
koŗu programmu zēnu koriem," saka Antra 
Sunde. Viņa atzīst, ka repertuārs puikām, 
kam nevienam nav iepriekšējas koŗa 
pieredzes, ir gana sarežģīts. "Tā ir viņu 
pirmā pieredze dziedāt korī, jo, lai varētu 
cerēt tikt uz kādu no koncertiem, mums ir 
jāsasniedz kādi panākumi. Mēģinām katru 
otro svētdienu, un semināri nedēļas nogalēs 
ir reizes, kad sanāk visi dziedātāji, un tad 
dziedam visi kopā. Daudz strādāt nākas 
arī mājās kopā ar vecākiem," darba gaitas 
apraksta Sunde. 

Luksemburgas pieredze 
30 bērni no Luksemburgas brauks uz 

skolēnu dziesmu un deju svētkiem, viņi 
pārstāvēs Luksemburgas latviešu folkloras 
kopu “Mazās dzērves”. Lai gan 30 bērnu un 
jauniešu folkloras kopa pēc skaita varētu 
būt arī koris, tā vadītāja Aiga Ožehovska 
izvēlējusies diasporas jauniešiem 
piemērotāko formu. “Manuprāt, diasporai 
vispiemērotākā forma ir tieši folklora, jo 
nevajag atlasīt balsis, uz skatuves drīkst 
vienkopus būt lielie bērni ar mazākiem. Lielie 
mazos pamāca. Viņi kopā var rotaļāties, 
spēlēties, draudzēties, un tā ir viena varen 
burvīga lieta," stāsta Ožehovska. Viņa 
norāda, ka piektdienas vakaros, pēc pilnas 
darba nedēļas, disciplīna nevienam nav tas 
galvenais iemesls, kāpēc viņš brauks uz 
kādu mēģinājumu. Taču uz folkloras kopas 
nodarbību bērni brauc. 
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Folkloras kopas vadītājai piekrīt arī 
svētku rīkotāji, kuri sadarbojas ar diasporu, 
sakot, ka folklora ir demokrātiskākais 
no veidiem, kā izbaudīt svētkus, tiesa, 
arī šeit ir jāiztur svētku dalībniekiem 
izvirzītie noteikumi un prasības. Ja grib 
piedalīties dziesmu svētkos, var radoši 
pieiet repertuāram, tomēr tam jāatbilst 
kopējai svētku noskaņai un noteikumiem, 
piemēram, arī rotaļu programma, īsā 
programma ir jānofilmē un jāsūta svētku 
rīkotājiem, lai viņi var pārliecināties, ka šie 
dalībnieki ir gatavi svētkiem. XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 
šogad Rīgā norisināsies no 6. līdz 12. 
jūlijam. ■

Globālais latvietis. 21. gadsimts.

Mums jāvairo vairāk 
prieka!

Irēna Bērziņa 17-03-2020
Profesors, kardiochirurgs Andrejs 

Ērglis intervijā ar Irēnu Bērziņu.
Veicot pirmo angioplasti ju jeb 

sašaurināto asinsvadu paplašināšanas 
operāciju, viņam bija tikai 25 gadi. 2020. 

gada 4. aprīlī apritēs 30 gadi kopš 
Latvijā tiek veiktas šādas operācijas, 
un pirmais to paveica profesors Andrejs 
Ērglis ‒ Paula Stradiņa Klīniskās 
Universitātes sl imnīcas Latvi jas 
Kardioloģijas centra vadītājs, Stradiņu 
dinastijas pārstāvis. Viņš ir arī Latvijas 
Kardiologu biedrības prezidents, Latvijas 
zinātņu akadēmijas īstenais loceklis 
un Amerikas Kardioloģijas biedrības 
īstenais loceklis. Taču pats galvenais 
– viņš ir viens no tiem kardiochirurgiem 
Latvijā, kas dara visu, lai cilvēkiem tiktu 
dota otra iespēja... 

I.B.: Diezgan bieži lasām ziņas, ka 
mūsu cilvēkiem jādodas uz ārzemēm 
ārstēties, jo Latvijā nav atbilstošo 
iespēju. Daudzi to nevar atļauties, 
tiek vākti ziedojumi. Kā ir ar Latvijas 
Kardioloģijas centru – vai esam pasaules 
līmenī sirds slimību ārstēšanā?

A.Ē.: Profesionāli noteikti esam 
pasaules „desmitniekā”, ja ne pat 
„piecniekā”, infrastruktūrā gan ļoti 
atpaliekam no pasaules lielajiem 
kardioloģijas centriem. Taču Eiropā 
esam vieni no vislabākajiem. Mūsu 
Kardioloģijas centra technoloģiskais 
nodrošinājums ļauj mums operēt 
pacientus ar smagām un kombinētām 
sirdskaitēm ar nopietnām blakus 
saslimšanām, un mums ir sasniegti 
labi operāciju rezultāti. Arī mūsu pētījumi 
starptautiski tiek augstu novērtēti. 
Vienmēr esam bijuši atvērti pasaulei. 

I.B.: Jaunajai mediķu paaudzei ir 
plašas iespējas. Vai viņi paliek strādāt 
Latvijā? 

A.Ē.: Mūsu jaunie kardiochirurgi 
patiešām ir gan zinoši, gan talantīgi, 
taču par tādiem ir jāizaug. Savulaik Dr. 
Andris Saltups teica: „Tiem jaunajiem 
vispirms jāiemācās staigāt.” Mūsdienās 
nav nekādu barjēru, nav gandrīz 
neviena, kas nebūtu mācījies kaut kur Profesors Andrejs Ērglis
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ārpus Latvijas, un tā ir nenovērtējama 
pieredze. Mans moto vienmēr ir 
bijis – ir ļoti svarīgi apgūt specifisko 
kardiochirurģijā, bet tikpat svarīgi ir 
arī iegūt to plašumu, to redzējumu 
profesionālajā jomā, ko sniedz pasaules 
pieredze. Jaunie burtiski raujas strādāt, 
un tas ir ļoti labi!

I.B.: Starpvalstu sakari, personīgie 
kontakti, jo īpaši ar savējiem, ar 
tautiešiem... vai jums nācies izmantot 
arī šīs iespējas?

A.Ē.: Man tiešām ir bijusi tā laimīgā 
iespēja satikt trimdas latviešus, kas 
savulaik mums ļoti daudz palīdzējuši. 
Piemēram, Mežciemas kundze (slavenā 
chirurga Jēkaba Alkšņa mazmeita), 
atbrauca uz Latviju pag. gs. 80. gadu 
beigās un nopirka  katetrus, kas tolaik 
maksāja lielu naudu. Pēc būtības,  
tā bija pirmā palīdzība, kad varējām 
veikt chirurģiskas manipulācijas ar 
modernākām ierīcēm. Tas tolaik bija 
īsts brīnums – pie kādām ierīcēm  
tikām!  Savukārt pirmajā Latviešu ārstu 
kongresā, kas notika 1989. gadā,  mans 
draugs un skolotājs profesors Uldis 
Kalniņš bija saticis kādu latvieti, kas 
teicās pārstāvam medicīnas aparatūras 
ražotāju Boston Scientific. Uldis viņam 
pusdienu laikā izstāstījis situāciju, un 
pēc kāda laika no Vācijas pienāca trīs 
kastes ar dārgām ierīcēm. Mums elpa 
aizrāvās, bet, kad gribējām pateikt 
paldies, Boston Scientific atbildēja, ka 
tāds cilvēks pie viņiem nekad neesot 
strādājis... Otrs brīnums – piezvana 
Latvijas  Bērnu fonda priekšsēdis 
Andris Bērziņš un saka ‒ esot pienākusi 
humanitārās palīdzības krava, kur varētu 
būt arī kaut kas ar kardioloģiju saistīts. 
Aizbraucu, skatos: starp rotaļlietām 
– jaunākās ierīces (katetri, baloni, 
stīgas) un medikamenti angioplastiju 
veikšanai vairāku simtu tūkstošu latu 
vērtībā. Tas bija būtisks ieguldījums 

mūsu kardioloģijas centra attīstībā, jo te, 
Latvijā, tolaik nekas tāds mums nebija 
pieejams. 

I.B.: Trimdas latviešu vidū ir ļoti 
daudz izcilību dažādās medicīnas 
jomās, arī medicīnā. Cik svarīga bijusi 
pieredzes apmaiņa ar latviešu ārstiem 
ārpus Latvijas? 

A.Ē: Jau aizv. gs.  90. gados ieguvu 
labus draugus un kollēgas gan Amerikā, 
gan Austrālijā, kas joprojām ir ļoti 
būtiski, lai ikdienā justu šo pasaules 
elpu un nozares attīstības tendences. 
Stažējos pie profesora Kristapa Zariņa 
Stenfordā. Viņš 1993. gadā mani 
uzaicināja uz Ameriku. Es tiku uzņemts 
Stenfordas universitātes kardioloģijas 
centrā, kur strādā izcili ārsti. Pirmo reizi 
varēju vērot, kā tiek veikta asinsvadu 
paplašināšana. Tur viss notika pavisam 
citā līmenī nekā tolaik Latvijā. 

Ļoti īpašs cilvēks manā dzīvē ir bijis 
Dr. Andris Saltups no Melburnas Monaša 
universitātes medicīnas centra ‒ mans 
vislielākais skolotājs kardioloģijā. 1994. 
gadā aizbraucu pie viņa uz Austrāliju, 
un ļoti svarīgi bija, ka es varēju ar viņu 
runāt latviski. No viņa esmu daudz 
mācījies gan kā mediķis, gan kā cilvēks. 
Melburnā ieguvu super pieredzi un 
labu draugu visa mūža gaŗumā, mēs 
joprojām sazvanāmies. Ir gadījies 
visādi, un gadījies, ka nav ar ko parunāt, 
vienīgais cilvēks, kas to saprata, bija 
Dr. Andris Saltups. Man gan kauns, ka 
tagad reti sanāk piezvanīt, bet ļoti ceru, 
ka viņš šovasar atbrauks ciemos uz 
Latviju. Tas būtu lieliski! 

I.B.: Medicīna attīstās ļoti straujiem 
soļiem.

A.Ē.:  Jā, tagad strādājam ar 
dažādiem „startapiem” (start-up), bet 
tas arī bija jāizcīna. Ikvienu darbu 
darot neatlaidīgi, jūs iegūstat cieņu un 
atzinību, jūs var nemīlēt, bet jūsu darbu 
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noteikti novērtēs. 
I.B.: Jums kā klīnikas vadītājam 

jārisina arī daudzi administrātīvi 
jautājumi. Jūsu viedoklis ir svarīgs gan 
akadēmiskajā vidē, gan sabiedrībai 
kopumā.

A.Ē.: Kas attiecas uz akadēmisko 
vidi, medicīnu un zinātni – ir jābūt 
ļoti smalkjūtīgam, jo ir lietas, kuŗas 
jāmēģina padarīt tādas, kā literātūras 
varonim Tomam Sojeram iestāstiet, ka 
krāsošana ir ārkārtīgi smalks darbs, 
un jūs aizrausiet arī citus. Ar idejām ir 
jāaizrauj, lai būtu sekotāji.

I.B.: Dažkārt pārsteidz ierēdņu 
lēnīgums, risinot veselības aprūpes 
problēmas – it kā viņi dzīvotu citā 
pasaulē. Viņi sludina, ka jāseko 
Skandinavu pieredzei, bet daudzos 
rādītājos atpaliekam arī no Lietuvas un 
Igaunijas. 

A.Ē.: Latvija ir ļoti prasīga, un tas 
īstenībā ir ļoti labi. Mums uzreiz vajag 
visu! Un te ir jautājums par vērtībām ‒ 
tikai, tad, kad valsts un sabiedrība sāk 
saprast, ka veselība ir patiesa vērtība, 
tad esam gatavi par to vairāk maksāt. 
Neatbalstu principu, ka katrs pats 
atbild par sevi! Par veselības aprūpi 
jāatbild valstij. Cilvēki, kas vadījuši 
valsti tās pirmsākumos, nav sapratuši, 
ka cilvēki arī slimo... Tiklīdz veselība 
kļūs par vērtību tiklab valstiskā līmenī, 
kā personīgi, lietas uzlabosies. Tā gan 
ir visas pasaules problēma. 

I.B.: Par vīrusu Covid-19  ‒  vai vētra 
ūdens glāzē?

A.Ē.: Radīts liels tracis, lai gan šis 
vīruss ir vājāks par gripu, un tiklīdz 
medicīnā sākas panika, tad ir beigas... 
Tāpēc ir jāpiedalās panikas novēršanā 
un nevairošanā. Protams, pašiem 
cilvēkiem jābūt uzmanīgiem, taču nav 
jākrīt pānikā. Nemirst jau no vīrusa, 

bet gan no komplikācijām. Galvenais, 
kas  jāsaprot, ‒ cik stipra ir veselības 
sistēma valstī, cik mums ir resursu, 
lai varētu ārstēt sekas – vīrusu radītās 
komplikācijas. Tas ir jautājums par 
technoloģijām, infrastruktūru kopumā – 
cik mēs esam tam gatavi. Vai mums ir 
pietiekami daudz telpu, nepieciešamā 
aprīkojuma? Lūk, tā ir problēmas būtība!

I.B.: Pārtikas industrija – zili zaļie un 
oranžie, dzērieni, kuŗus pērk jaunieši...

A.Ē. :  Jo c i lvēks jaunāks,  jo 
radikālāks. Ja neko nedrīkst, tad – priekš 
kam dzīvot?! Jaunieši arī krāso  zilus 
matus. Bet nopietni runājot ‒ ēšanas 
paradumi ir ļoti būtiski. Protams, laba 
pārtika ir dārgāka, tā tas ir. Jo kļūstam 
turīgāki, mēs kļūstam veselīgāki, jo 
esam veselīgāki, jo esam turīgāki – 
tāds ir apburtais loks. Latvija šai ziņā 
ļoti mainās uz labo pusi. Visumā mēs 
ļoti labi ēdam, salīdzinot ar daudzām 
citām valstīm. 

I.B.: Nesen notika ikgadējās kustības 
GoRed pasākumi ar mērķi pievērst 
uzmanību tieši sievietes sirds veselībai. 
Kāpēc tas tik svarīgi?

A.Ē.: Sievietes ap 60 gadiem vēl 
aizvien ir meitenes – viņas dzīvo 
aktīvi, vingro un izskatās lieliski, bet, ja 
viņām ir sirds slimības, tad tās daudz 
smagāk izpaužas. Pieņemts domāt, 
ka sievietes „ar sirdi” neslimo, ka tā ir 
vīriešu slimība, bet tā gluži nav. Īstenībā 
situācija izlīdzinās ap 60 gadu vecumu 
– vienādi jāskatās uz sirds problēmām. 
Pētījumi liecina, ka koronārās sirds 
slimības ir galvenais sieviešu nāves 
iemesls pasaulē, un vecumā pēc 65 
gadiem šī slimība piemeklē vienu no 
trim sievietēm, pieaug arī sieviešu 
mirstība no kardiovaskulārām slimībām. 
Sievietes ļoti maz piedalās pētījumos, 
un mēs bieži vien sievietes ārstējam 
tieši tāpat kā vīriešus, kas nemaz nav 
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tik pareizi, tāpēc arī sievietēm jāpievērš 
lielāka uzmanība.

I.B.: Kā sevi nenovest līdz skalpelim?
A.B. :  Medic īnā ienāk arv ien 

maigākas ārstēšanas metodes, bet 
dažkārt skalpelis ir nepieciešamā 
profilakse labākai, ilgākai dzīvošanai. 
Tas bīstamākais ir riska faktoru kopums: 
holesterīns, asinsspiediens, smēķēšana, 
mazkustīgs dzīvesveids, aptaukošanās 
un arī iedzimtība. Ļoti svarīga ir sevis 
pieskatīšana, jāveic pārbaudes gan 
vīriešiem, gan sievietēm. Ir jāsaprot, ka 
pēc 30 gadu vecuma (īpaši vīriešiem)  
jāsāk domāt par savu sirdi. Pret ko 
patiešām jācīnās – tā ir smēķēšana. 
Pīpēt nedrīkst! Tabakas pīpēšana ir ļoti 
kaitīga, jo ir vairāki riska faktori, un tiek 
tērēti milzīgi valsts līdzekļi, lai ārstētu 
sekas – tas ir plaušu vēzis un daudz citu 
slimību. Tā patiešām ir liela problēma. 

I.B.:Pasaules veselības organizācija 
izvirzījusi interesantu dzīves ilguma 
filozofiju.

A.Ē.: Jā ‒ esam bērni līdz 30 gadiem, 
līdz 65 gadiem ‒ jaunieši, no 65 līdz 80 
ir vidējs vecums, no 80 līdz 100 – tad 
jau senjori. No 100 uz augšu ir tas, uz 
ko  tiecamies. Ja sekojat līdzi, ko ēdat, 
ja esat aktīvs, sportojat 7 ‒ 9 stundas 
nedēļā un nesmēķējat, tad ir iespēja 
nodzīvot gaŗu mūžu, katrā ziņā slimību 
risks ir daudz mazāks. Cilvēki gan kļūst 
apzinīgāki, dzīves ilgums palielinās, 
taču nākotnē mediķiem noteikti būs citi 
izaicinājumi. 

I.B.: Dzīvojam saspringtā laikmetā – 
daudz stresa. 

A.Ē.: Cilvēki ir spiesti rēķināties ar 
lielu konkurenci, viņi „izdeg”. Dzīvesstils 
arī ārstiem bieži vien liedz baudīt dzīvi 
pilnībā. Ja jūs gribat saglabāt savu 
profesionalitāti, jums ir nepātraukti 
jāpilnveido sevi, un tad kaut kas ir 

jāziedo, piemēram, atpūta. Ja ārstam 
piezvana naktī – viņam jābrauc operēt, 
atteikt nedrīkst, jo runa ir par cilvēka 
dzīvību. Bet bērniem vai sievai laika 
nepietiek. Naudas jautājums ir tikai 
viens aspekts. Skatos uz jauno paaudzi 
– un tā ir tā labā ziņa – jaunā paaudze 
manuprāt ir mierīgāka. 

I.B.: Kas jums palīdz atslēgties?
A.Ē.: Es vairs tik ļoti nepārdzīvoju, 

ko par mani pasaka. Ļoti cenšos 
arī sevi piespiest darīt to, ko man 
negribas darīt – eju sportot, pat ja man 
nepavisam negribas. Vismaz aizbraucu 
uz mežu. Bet vislabāk „atslēgties” palīdz 
mazbērni. Kad esmu kopā ar viņiem, 
aizmirstu, ka esmu ārsts. Nemaz 
neatceros, kā izauga mani bērni, bet 
mazbērni ir pavisam kas cits. Viņi 
sagādā tik daudz prieka! Mums vispār 
jāvairo vairāk prieka! ■

LatvijaAvīze

Jaunais 
koronavīrusa 

paveids ir agresīvs 
un maz zināms

Gundega Gauja – 17.03.2020
Infektologi ir pieraduši, ka periodiski 

kāds jauns vīruss pasaulē sarīko 
iznācienu ar šova elementiem. Tomēr 
infektoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes 
profesore LUDMILA VĪKSNA atzīst – 
jaunais koronavīrusa paveids ir agresīvs 
un maz zināms. Tas ir meklējis sev 
jaunas mājas un veiksmīgi atradis tās, 
pārceļoties no dzīvniekiem uz cilvēkiem. 
Ko mums tagad nozīmē dzīve ar šādu 
apakšīrnieku?

Turpinājums 23. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2020. gada aprīlī.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas pusdienas 
sestdien, 4. aprīlī un 2. maijā

ATCELTAS
Aicinam visiem sargāties un uzturēt mājas režīmu cik vien 

iespējams.

Ja DV Sidnejas nodaļa var kādam palīdzēt ar iepirkšanos, 
vai citādi, lūdzam zvanīt Inārai 0409 027 994, vai 

Gundegai 0424 717 365.

DV Nams, 49 Stanley St, Bankstown

DV Sidnejas nodaļas 
valdes sēde

DV Sidnejas nodaļas valdes sēdē 
2020. gada 7. februārī piedalījās Ināra 
Sīkā, Gundega Zariņa, Roms Senkēvičs, 
Ilga Niradija.

Iesākot jauno gadu, valde vēl 
pārskatīja pagājušā gada pēdējos 
notikumus. SLB sestdienas skolas 
izlaiduma sarīkojumā nodaļas valdes 
priekšsēde I. Sīkā pasniedza katram 
absolventam divas grāmatas: Pēteŗa 
Jirgena Out of Latvia un Latviešu 
leģions. Valsts svētku aktā 18. novembrī 
viņa pasniedza Baibai Harringtonai DV 
Atzinības rakstu.  

Ziemassvēku eglītes sarīkojums  
DV namā bija labi apmeklēts. Svētbrīdi 
vadīja mācītājs Kolvins Makfersons 
(Colvin MacPherson). Pēc svētku 
mielasta Ziemassvētku  vecītis  katru 
viesi apdāvināja ar piparkūku maisiņu. 
DV nama īrnieki YACAH (Your Aged 
Care at Home) rīkoja veco ļaužu 
Ziemassvētku eglīti. Šim sarīkojumam 
vanadzes ziedoja 70 mazas paciņas 
ar piparkūkām. Paldies abām cepējām!

Sēdes gaitā I.Sīkā nolasīja  pateicības 
vēstules un ienākušos rakstus, kas 
saņemti kopš pēdējās valdes sēdes. 
Ināra ir arī uzņemta YACAH valdē, kur 
tagad četri valdes locekļi ir latvieši.

R.Senkēvičs ziņoja, ka arvien tiek 
apsveikti biedri – jubilāri. Tāpat tiek sūtīti 
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atgādinājumi biedriem, kas kavējas ar 
biedru maksu. G.Zariņa apciemojusi 
vairākus biedrus gan mājā, gan aprūpes 
namā. Jāsaprot, ka Sidnejas lielo 
attālumu dēļ, šis pienākums nav viegls. 

Brīvības pieminekļa izgaismošanas 
projektam saziedoti $2,000, ieskaitot 
Sidnejas DV ziedojumu. Gaŗāks apraksts 
par šo projektu lasāms Rituma februāŗa 
(Nr.779) izdevumā. Pēc ilgāka laika ir 
savesta kārtībā īpašuma kanalizācija. 
Veikti arī citi uzlabojumi.

DV Austrālijā delegātu sapulce 
notika 14./15. martā Sidnejas DV namā. 
14. martā bija Vanadžu salidojums, kam 
sekoja Latviešu leģionāru piemiņas 
brīdis Rukvudas kapos un Pusdienas 
DV namā. 15. martā notika delegātu 
pilnsapulce. Nobeigumā saviesīgs 
vakars. ■

Ilga Niradija

Sveiciens no  
Latvijas!

Esmu kolekcionārs no Latvijas, kuŗš 
krāj markas, pamarkas utt. 2018. gadā 
esmu izdevis grāmatu "A.Jūrdža fonda 
pamarku katalogu ar skaidrojumiem" (vēl 
var dabūt šo izdevumu pie manis). 2019. 
gadā esmu pabeidzis manuskriptu par K. 
Gopera fonda pamarkām, bet finansiālu 
apstākļu dēļ tā vēl nav nākusi klajā. 
Domāju, ka tas notiks šogad. Tagad 
strādāju pie pārējo trimdas pamarku 
kataloga izveides, jo iepriekšējo un 
vienīgo katalogu izdeva 1978. g. un tāpēc 
griežos pie tautiešiem visā pasaulē, lai 
palīdz ar informāciju, jo šis ir pēdējais 
laiks, lai gūtu patiesu informāciju no 
pirmavotiem par šo pamarku izdošanu. 
Interesē visa informācija par visām 
trimdā izdotajām pamarkām līdz 2020.
gada februārim – Daugavas vanagu 
izdevumiem Austrālijā, Anglijā, ASV, 

kolekcionāra Stalbava izdevumiem 
Stokholmā, pirmajām pamarkām Vācijā 
bēgļu nometnēs, dziesmu svētkos un 
dziesmu dienās ASV, Kanādā, Vācijā, 
Anglijā, Pupura izdevumiem, Latviešu 
Filatēlijas Apvienības izdevumiem, 
Kalpaka fonda izdevumiem, Apspiesto 
nāciju izdevumiem, Raiņa un Aspazijas 
fonda izdevumiem un daudziem citiem 
izdevējiem. Gribas savās grāmatās 
iemūžināt tos daudzos tautiešus, kuŗi  
ārzemēs visai pasaulei atgādināja 
par Latvijas nelikumīgo okupāciju un 
vardarbīgo iekļaušanu PSRS sastāvā. 
Tāpēc lūdzu palīdziet ar informāciju un 
materiāliem, lai mums iznāktu pilnīgs 
katalogs par visām trimdā izdotajām 
pamarkām. Jau iepriekš pateicos par 
sniegto palīdzību šī nozīmīgā pasākuma 
realizācijā. ■

Ar cieņu - Zigurds Sviķis
Tālavas iela 48, VALKA, LV-4701,  

LATVIJA,
e-pasts - talava48@ inbox.lv
tel. +371 29225829

Redakcijas piezīme: Šinī rakstā 
vārds Pamarka nozīmē reklāma, kas 
ilustrē kādu notikumu kā – Dziesmu 
svētkus, Baltijas ceļu, Skautu nometni, 
Gopera fondu. Tautā tās dažreiz sauca 
par lipekļiem.

Cīnītāju piemiņa  
kapos un DV namā
14. martā Sidnejas latviešu kapsētā 

Sidnejas nodaļas DV karogu svinīgā 
gājienā aiz mācītāja Kolvina Makfersona 
(Colvin S. MacPherson) ienesa Rūdolfs 
Nemme, asistējot Inārai Sīkai un 
Gundegai Zariņai. Svētbrīdi ievadīja ar 
dziesmu Kungs, kas zāles čukstus dzirdi, 
kam vārdus rakstījis Leonids Breikšs 
dzejolī Latvju lūgšana ar tautas dziesmas 
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Tek, saulite, tecēdama melodiju.
Piemiņas runu mācītājs iesāka 

ar Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 13. 
pantu:„Nevienam nav lielākas mīlestības, 
kā ja kāds savu dzīvību nodod par saviem 
draugiem.” Kā katru gadu pieminam 
tos, kas atdusas šeit, arī citur pasaulē 
un tos, kuŗu kapu vietas nav zināmas. 
Viņus mēs nekad neaizmirsīsim. Sekoja 
dziesma ar Arnolda Lūša vārdiem: 
Bez krāšņiem vainagiem un ziediem. 
Piemināmo cīnītāju gaitas spilgti izteic 
Arnolda Lūša rakstītās dziesmas vārdi, 
kas iesākas ar: „Seno cīņu tālā duna 
šodien tūkstoš balsīm runā, runā kauto 
brāļu kauli, acis, kas vairs neredz sauli,” 
kuŗu macītājs nolasīja līdz nobeigumam: 
„Vadi mūs pret jaunu rītu, tautas sapņos 
ieraudzītu brīvā Latvijā!” Šodien Latvija 
ir brīva, bet lūgšana mūs aicina mūžam 
būt nomodā. – Lūgšanas daļu pabeidza 
ar Jēzus lūgšanu, bet svētbrīdi kapos 
ar dziesmu Ved mani, Dievs, un manas 

gaitas svētī ar Tirzmalietes vārdiem un 
Sibeliusa Finlandia melodiju.

Daugavas Vanagu namā pēc 
pusdienām ar siltu viru (ārā bija auksta 
diena), svinīgo aktu ievadīja Sidnejas 
Daugavas Vanagu nodaļas priekšniece 
Ināra Sīkā, kas, cita starpā, teica, ka 
šodien pieminam 6. un 16. martu. 
6. martā pēc smagiem ievainojumiem 
nomira mūsu pirmais nacionālo vienību 
komandieris pulkvedis Oskars Kalpaks, 
bet 16. martu 1952. gadā nolēma svinēt 
kā latviešu kaŗavīŗu piemiņas dienu, 
jo 1944. gadā šajā dienā kopā cīnījās 
divas latviešu leģiona divīzijas, un šī 
diena, kaut gan vēlāk ierobežota, kļuvusi 
par nacionālās pretestības simbolu. 
Svinīgā runa bija par Latvijas armijas 
komandieŗiem, kuŗu teica Daugavas 
vanadžu Austrālijas priekšniece Ilga 
Vēvere, paskaidrojot, ka Latvijas vēsturi 
ietekmē ne tikai prezidenti, bet arī 
armijas komandieŗi, par kuŗiem teiks ne 
tikai par viņu dienesta gaitām, bet arī kā 
par cilvēkiem. 

Savā saīs inātā  apskatā  gan 
galvenām kārtām pieminēšu viņu 
dienesta laikus. Pats pirmais nacionālo 
vienību komandieris bija Oskars Kalpaks, 
kuŗa piemiņai tagad pie Esplanādes 
ir piemineklis, kas uzcelts tikai par 

No kreisās: – Ināra Sīkā DV Sidnejas 
nodaļas priekšsēde, tad referente un DV 
Aust. Vanadžu vadītāja, Ilga Vēvere, Ilga 
Nirādija un Gundega Zariņa

Rukvudas kapos: DV nodalījumā: Ināra 
Sīkā, Rūdolfs Nemme, un Gundega 
Zariņa māc. Kolvina Mcphersona vadībā.
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Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš, 
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu 
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas 
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0424 717 365.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $300.00

DV Mēnešraksta abonements gadā 
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai 
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership  $25/$20.

Please send cheques or money orders 
payable to “Latvian Relief Society, Sydney 
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown, 
NSW, 1885

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org

ziedojumiem. Oskara Kalpaka sāktā 
armija pieauga līdz vairākiem tūkstošiem 
ar sauszemes, gaisa un jūŗas spēkiem. 
Pati pirmā bija Cēsu rota, izveidota 
1918. gada decembŗa sākumā, kam 
sekoja 20. decembrī Studentu rota, 
bet 26. decembrī Virsnieku rezerves 
rota. Tās visas 1919. gada 5. janvarī 
apvienoja vienā bataljonā, kas vēlāk 
izveidojās par brigādi. 1919. gadā 
pret komūnistiem cīnījās Landesvērs, 
Ziemeļlatvijas brigāde un Dienvidlatvijas 
brigāde, no kuŗiem pēdējās divas 1919. 
gada 10. jūlijā apvienoja Latvijas armijā, 
kuŗu vadīja ģenerālis Davids Simansons, 
pirmais Latvijas armijas virspavēlnieks 
1919. gadā no 10. jūlija līdz 16. oktobrim. 
Viņam sekoja pulkvedis Jānis Balodis 
(1919.16.X – 1921.1.IV), bet pēc tam, 
gan vēlāk, Pēteris Radziņš (1924.23.II – 
1928. 25.IV), kuŗš savā laikā izstrādāja 
plānu Bermonta atsišanai no Rīgas. 
Mārtiņš Peniķis (1921. 1.IV – 1924. 23. 
II un 1928.3.IV – 1934. 14.XI), kas savā 
laikā sarakstīja Neatkarības kaŗa vēsturi. 
Pēdējais pirmskaŗa Latvijas armijas 
komandieris bija  ģenerālis Krišjānis 
Berķis (1934.14.XI – 1940. 20.VI), viens 
no četriem pilniem Lācplēša kaŗa ordeņa 
kavalieriem. Viņu 1940. gada 20. jūnijā 

Turpinājums 23. lpp.

Sarīkojumi DV namā
DV nams slêgts un visi paredzētie 

SARĪKOJUMI ATCELTI  uz nenoteiktu 
laiku.
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Cīnītāju piemiņa...
Turpinājums no 22. lpp

atvaļināja, 1941. gada jūnijā apcietināja, 
un viņš nomira Permas cietuma slimnīcā.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
komandier is bi ja Dāvids Turlais 
(1992.29.I – 1994.3.X), kas savā laikā 
izvedis krievu 40. armiju no Afganistanas. 
Sekoja Juris Dalbiņš (1994.25.X – 1998. 
8.V) kā pirmais Nacionālo Bruņoto spēku 
komandieris. 1994. gadā mācībās gājuši 
bojā 12  kaŗavīri, bet Liepājā pazudušas 
13 šautenes un viņš atcelts. Sekoja 
pulkvedis Juris Eihmanis (1998.25.VI - 
1998.10.XII). Viņa laikā sākās brīvprātīgo 
sastāvēšanās Zemessardzē.

V ē l ā k  p a r  k o m a n d i e r i  b i j a 
viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots 
(2003.1. II – 2006.6.VII), kas 1995. 
gadā saņēma Latvijas Republikas 
kaŗa flotes karogu, kuŗu ilgus gadus 
uzskatīja par zudušu. 2006. gada SUV 
mācībās gāja bojā divi kaŗavīri un NBS 
komandieris atstāja amatu. Nākamais bija 
ģenerālmajors Juris Maklatovs (2006. 6. 
VII – 2010.) Visilgāk bijis ģenerālleitnants 
Raimonds Graube (1999.1.II – 2003.31.I 
un 2010.6.VI – 2017.26.I). 1999. gada 
aprīlī Vašingtonas sanāksmē Baltijas 
valstis saņēma aicinājumu iestāties 
NATO organizācijā. Par Baltiju viņš 
esot teicis: „Kamēr mēs esam vienoti, 
neviens mūs nevar sagraut.” Viņš arī 
izveidojis profesionālas attiecības ar 
daudziem NATO un ES valstu militāriem 
vadītājiem un diplomātiem. Aicinājis arī 
māksliniekus dot koncertus kaŗavīriem. 

Patreizējais NBS komandieris 
ir ģenerālleitnants Leonids Kalniņš 
(no 2017. gada 27. janvāŗa). Bija arī 
saraksts par vietām, kur piedalījušies 
Latvijas kaŗavīri. NBS iekļauti arī NATO 
reaģēšanas un ES sastāvā. Par ļoti 
interesanto runu pateicās Ināra Sīkā. ■

 Juris Krādziņš

Infektoloģe Ludmila Vīksna:
Pieturzīmes:
Dr.habil.med. LUDMILA VĪKSNA
*  Pro fesore  Rīgas  S t rad iņa 

universitātē, Infektoloģijas katedras 
vadītāja.

*  R īgas  Aus t rumu k l īn iskās 
universitātes slimnīcas infektoloģijas 
galvenā speciāliste.

* Infektoloģe ar 40 gadu pieredzi, 
autore vairākām grāmatām par infekciju 
slimībām.

* Strādājusi par pasniedzēju arī 
universitātēs Ķīnā un Vjetnamā.

* Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece, 
saņēmusi balvu Glāsts 2019 par mūža 
ieguldījumu HIV infekcijas mazināšanā 
Latvijā.

* Pati ir potēta pret gripu, pneimokoku 
infekciju, A un B hepatītu, dzelteno 
drudzi, ērču encefalītu u. c.

* Vīrusu sezonā vairāk ēd augļus 
(piemēram, granātābolus), svaigus 
dārzeņus, valriekstus, diedzētus asnus.

Gundega Gauja: No vienas puses, 
mums saka: koronavīruss ir vienkārši 

Profesore Ludmila Vīksna

Jaunais koronavīrusa...
Turpinājums no 18. lpp
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akūti respiratora slimība, būtībā nieka 
lieta. No otras puses – pēc slimniekiem 
dezinficē lidmašīnas kā pēc mēra, slēdz 
noteiktas teritorijas, iestādes, skolas, 
kaimiņi lietuvieši pat piesaistījuši armijas 
spēkus. Cilvēkos tas rada trauksmi. 
Kāpēc viss ir tik pretrunīgi?

Ludmila Vīksna: Jā, pretrunas ir, jo 
ir daudz nezināmā. Tas satrauc ne tikai 
tautu, bet arī epidemiologus un citus 
ārstus. Šo to par vīrusu mēs jau zinām, 
un te jāsaka paldies Ķīnas kolēģiem, 
kuŗi visu laiku informē pasauli. Tomēr 
nezināmā ir ļoti daudz. Nav skaidrs, 
kāda būs mirušo statistika – šis procents 
pa valstīm ļoti atšķiras, un to, iespējams, 
varēs saprast tikai tad, kad epidēmija 
būs vai nu beigusies, vai vismaz nopietni 
mazinājusies. Tāpat precīzi nezinām, 
cik dienu pirms simptomu parādīšanās 
vīruss jau var būt lipīgs.

GG: Nezinām arī par šīm 14 dienām, 
ko cilvēki lūgti palikt mājās, – vai tas ir 
pietiekami ilgi?

LV: Varbūt vajag vairāk, bet varbūt 
mazāk? Tāpat arī nav īstas skaidrības 
par pārneses ceļiem. Skaidrs, ka 
galvenais ir gaisa pilienu ceļš, bet, 
iespējams, ir vēl citi. Piemēram, ir 
izskanējusi informācija par fekāli orālo 
ceļu. Vēl ir arī kontaktu ceļš, kad cilvēks 
pieskaras beigtam dzīvniekam un tad 
ar rokām aiztiek savu muti, seju. Starp 
citu – cilvēks liek roku pie sejas vismaz 
15 reižu stundā.

GG: Tiem, kas pieņem lēmumus, 
jāņem vērā Pasaules Veselības 
organizācijas rekomendācijas. Kāpēc 
tomēr ir vērojama arī tāda histēriska 
reakcija?

LV: Es tomēr nel ietotu vārdu 
histēriska. Katrai valdībai ir savs 
pamatojums rīcībai. Piemēram, Itālija 
palaida garām to pirmo brīdi, un, 
kad saprata, jau bija diezgan daudz 
saslimušo, arī mirušo skaits ir lielāks. 

Ķīnā, Uhaņā, viss pamazām stabilizējas, 
jo viņi pieņēma acumirklīgus lēmumus, 
un tam arī bija fantastiskas iespējas. 
Tur uzceltas trīs īpašās slimnīcas, visu 
vajadzīgo pa slimnīcām izvadā roboti. 
Tāpēc tie skaļie lēmumi ir pietiekami 
pamatoti. Par kaimiņiem lietuviešiem un 
armiju – lietuviešu kolēģis teica: tas bijis 
valdības lēmums, bijuši sabijušies, vēlāk 
varēsim uzzināt, vai šādam lēmumam 
bija pamats. Turklāt man liekas – 
pašlaik labāk ir pārspīlēt, nevis otrādi, 
jo varu iedomāties, ko jūs, žurnālisti, 
mums teiktu, ja pēkšņi Latvijā slimība 
strauji izplatītos: re, kā lietuviešiem ir, 
re, kā ķīniešiem ir, bet kāpēc mums 
nav? Latvijai bija laiks sagatavoties, 
visi dienesti ir formā. Un tas, ka mēs 
nodrošinām paraugu ņemšanu reģionos 
un pie cilvēkiem mājās – tas ir labs un 
pamatots lēmums!

GG: Šobrīd zināms, ka īpašā riska 
grupa ir cilvēki gados un vīrieši.Kāpēc 
tā?

LV: Mirstības rādītāji uzrāda mazliet 
lielāku vīriešu skaitu – to pagaidām 
grūti izskaidrot. Piemēram, Ķīnā tas 
varētu būt saistīts ar arodfaktoriem – 
vīrieši biežāk strādā tirgū un līdzīgās 
vietās. Šī slimība vispār ir bīstamāka 
cilvēkiem gados, jo elpošanas sistēma 
jau ir fizioloģiski izmainījusies, viss kļuvis 
mazāk funkcionāls. Jaunam cilvēkam 
alveolas ir elastīgas, krūšu kurvis skaisti 
elpo, visi muskuļi pilnvērtīgi piedalās, 
bet veciem zūd elastība, muskuļu 
masa un daudz kas cits. Te mans 
ieteikums – noteikti ir vērts vakcinēties 
ar pneimokoku vakcīnu. Mūsos ir 
baktērijas, un, kad cilvēks ir novājināts, 
piemēram, ar gripu vai koronavīrusu, 
tad aktivizējas baktērijas un rodas 
komplikācijas, kas parasti ir nāves 
iemesls. No tā var izvairīties.

GG: Kāpēc vienam vīruss izpaužas 
kā viegla saaukstēšanās, ko var pat 
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vispār nepamanīt, bet citam noris 
smagi?

LV: To nosaka vairāki faktori – cilvēka 
iedzimtā imunitāte, vīrusa īpašības 
un daudzums, kā arī organisma 
atbildes reakcija, veidojot specifiskās 
antivielas pret konkrētu vīrusu. Ja 
organismā nonāk daudz vīrusa – tas 
var ierosināt nopietnāku patoloģiju. 
Savukārt cilvēka imūnā sistēma ir visai 
sarežģīta padarīšana – tiklīdz patogēns, 
piemēram, koronavīruss, iekļūst 
organismā, mobilizējas nespecifiskā 
imunitāte. Tā ir pirmā, kas mēģina 
izveidot barjeru. Ja cilvēks ir gana 
vesels, tad ar šo arī viss apstājas. Ja 
pirmā barjera ir ar defektiem, ieslēdzas 
nākamais nespecifiskās imunitātes 
līmenis, organisms joprojām mēģina 
cīnīties, un ļoti bieži šī cīņa beidzas 
ar organisma uzvaru. Pa to laiku ir 
jāveidojas specifiskajai imunitātei – 
antivielām pret konkrēto ierosinātāju. 
Pēc tam šīs antivielas pasargās mūs, ja 
tas pats vīruss mēģinās iekļūt organismā 
vēlreiz. Ir daudz lielāka garantija, 
ka otrreiz vairs nesaslimsim. Bet 
otrreiz tomēr var saslimt, ja organismā 
iekļuvušais vīruss būtiski atšķiras no 
iepriekšējā un specifiskās antivielas to 
neatpazīst vai antivielu veidošanās nav 
pilnvērtīga.

GG: Tātad – jāstiprina imunitāte?
LV: Jā, bet nekādā gadījumā tagad 

nevajadzētu uz savu galvu sākt lietot 
kaut kādus imunitātes stiprinātājus. 
Katrā ziņā nekas no aptieku bezrecepšu 
piedāvājuma nederēs. Ja cilvēkam 
liekas, ka ar imunitāti kaut kas nav 
kārtībā, bieži slimo, ir vārgums, nav 
enerģijas – vajadzīga diagnostika 
pie ārsta, piemēram, imunologa. Ir 
jānoskaidro, kāpēc tā un kas notiek 
organismā. Bieži izrādās, ka cilvēkam ir 
kāda konkrēta iepriekš nediagnosticēta 
slimība. Bet, ja cilvēkam nespecifiskā 

imūnā sistēma sargā savu teritoriju – 
spēj mobilizēties, lai tiktu vaļā no vīrusa 
vai cita patogēna, – lielākoties tas arī 
izdodas, un cilvēks nemaz neuzzina, 
ka ir bijis apdraudēts. Ja vīruss pārvar 
šo imūnās sistēmas barjeru, ieslēdzas 
aizsardzības nākamais līmenis, kuŗā 
imūnajām šūnām ir stingra darba vai 
uzdevumu dalīšana – kā pie skudrām. Ja 
arī tas nelīdz un specifiskā imunitāte un 
antivielas neizveidojas, cilvēks saslimst. 
Specifiskās imunitātes veidošanai 
izmanto vakcīnas.

GG: Un kā te var kaitēt imūn-
stiprinātāji?

LV: Ja cilvēks, būdams praktiski 
vesels, uz savu galvu ir l ietoj is 
imūnsistēmas stimulatorus, organisma 
paša imūnās sistēmas atslābst, jo vairs 
nav jāsaspringst. Ja notiek inficēšanās 
ar kādu patogēnu, organisms pienācīgi 
ar saviem spēkiem nereaģē un kļūst 
kā tāds bezdarbnieks, kas tikai gaida 
bezdarbnieka pabalstu. Tas ir līdzīgi 
kā braucot ar mašīnu – nevaram taču 
visu laiku tikai gāzēt un gāzēt, jo tad 
mašīna būs pagalam. Arī vitamīni nav 
vielas, ko var lietot, kā ienāk prātā. 
Tāpat no bieži lietojamu zāļu, piemēram, 
paracetamola, pārdozēšanas var nomirt. 
Jābūt uzmanīgiem.

GG: Vācijas presē citēta kāda 
turienes virusoloģijas autoritāte, kas 
uzsver: jauno koronavīrusu dabūs 
līdz 70 procentiem valsts iedzīvotāju, 
visdrīzāk – divu gadu laikā. Vai jums ir 
kāda prognoze Latvijai?

LV: Jā, varu šai prognozei piekrist, 
pie mums varētu būt līdzīgi. Es gan 
nelietotu vārdu pārslimosim, bet liela 
daļa no mums būs bijusi kontaktā ar 
šo vīrusu – tik lielā mērā, lai izveidotos 
nepieciešamās antivielas pret aktuālo 
koronavīrusu.

GG: Tātad tas ir kaut kas, kas mums 
vienkārši jāpieņem?
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LV: Es neesmu fatālisma teoriju 
piekritēja, bet mēs ikdienā sastopamies 
ar milzīgu daudzumu patogēnu un pat 
nenojaušam, kādas tik īpašas antivielas 
mūsu organismā jau nav pret to, šo 
un vēl citu slimību. Varbūt vienīgi pret 
bakām mums nav antivielu, jo šī slimība 
cilvēkiem jau ir izskausta, bet pret visu 
pārējo…

GG: Iesākumā koronavī rusu 
salīdzināja ar gripu. Šāds salīdzinājums 
joprojām ir korekts?

LV: Izplatības veids un simptomu 
izpausme pilnīgi noteikti ir līdzīga, un 
pēc simptomiem vien ārsts nevarēs 
atšķirt gripu no koronavīrusa. Tāpēc mēs 
Latvijā, izmeklējot pacienta biomateriālu, 
izmeklējam ne tikai, vai ir koronavīruss. 
Mums ir panelis ar vēl 16 vīrusiem un, ja 
vajag, vēl vairāk! Un skatāmies visu, lai 
nav tā, ka saspringstam uz koronavīrusu 
un tāpēc nepamanām gripu.

GG: Vai tomēr koronavīruss šobrīd 
nav bīstamāks, salīdzinot mirstības 
rādītājus?

LV: Tā īsti nevar teikt. Gripai mums 
ir zāles un vakcīna – ja to nebūtu, 
nezinām, kāda tad būtu mirušo statistika, 
noteikti lielāka. Otrs – pie gripas esam 
diezgan pieraduši. Ja gripas epidēmijas 
laikā noteiktā teritorijā saskaita mirušos, 
būs par 10–30 procentiem vairāk nekā 
tajās teritorijās, kur gripas nav bijis. 
Nomirušajiem diagnozē līdztekus gripai 
ierakstīts – cukura diabēts, plaušu 
karsonis, sirds mazspēja, bet, ja nebūtu 
gripas, cilvēks nebūtu nomiris! Līdz ar to 
ir jautājums – nomira no tā vai no šitā? 
Tāpēc patlaban par koronavīrusu šajā 
kontekstā nevar vēl spriest. Piemēram, 
bija ziņots par vienu gados jaunu no 
COVID-19 mirušu vīrieti Taizemē, bet, 
izrādās, viņam bija vēl arī Denges 
drudzis.

GG:  O f i c i ā l ā  s ta t i s t i ka  pa r 
saslimušajiem ir tikai aisberga redzamā 

daļa. Cik lieli šie skaitļi varētu būt 
patiesībā – reiz divi, pieci, desmit?

LV: To mēs tiešām nezinām. Pasaules 
dati par lidojumiem vēsta, ka vismaz 
ceturtā daļa pasaules iedzīvotāju katru 
gadu kaut kur lido. Un tā cilvēki sev līdzi 
vadā visu. Visu! Man ir vaicāts – cik ātri 
pie mums var nokļūt gripa, kas plosās 
Japānā? Es atbildu: tieši tik ilgi, cik lido 
lidmašīna! Kā atved, tā ir. Tāpēc mums 
tagad tomēr jāpatur prātā sliktākais 
attīstības modelis. Piemēram, atlido 
pilna lidmašīna ar inficētajiem, par 
kuŗiem mēs nezinām, un tad pēc dažām 
dienām mums jau var būt simts inficēto, 
pēc tam – tūkstoš utt.

GG: Visi saslimušie ir vienlīdz 
bīstami apkārtējiem? Arī tie, kas slimo 
vieglā formā?

LV: Tas viegli slimais, kuŗš nezina, 
ka ir slims un inficēts, bet jūtas labi 
un skraida apkārt, ir visbīstamākais, 
jo no šā cilvēka neviens neizvairās. 
Infektoloģijā vispār uzskata, ka smagi 
slimais pārējiem tikpat kā nav bīstams, 
jo visi saprot, ka cilvēks ir slims, viņš ir 
izolēts, tiek ārstēts, pārējie piesargājas, 
viss skaidrs.

GG: Pret jauno koronavīrusu zāļu 
nav. Kā vispār cilvēkus ārstē?

LV: Jā, pret šo konkrēto ierosinātāju 
medikamenta mums nav. Ko tālāk? 
Galvenokārt ir skarti elpceļi – sākam 
vērot elpošanas sistēmu, nomērām 
skābekļa piegādi. Ja vajag, dodam 
papildu skābekli. Ja ir ļoti augsta 
temperatūra, pazeminām to. Varam 
dot vielas, kas uzlabo vielmaiņu, tai 
skaitā – plaušās. To visu kopā sauc par 
patoģenētisko terapiju. Tātad mēs visādi 
palīdzam organismam kā tādam, bet 
nevaram iedarboties tieši pret vīrusu.

GG: Kā sokas darbs pie vakcīnas 
izstrādes?

LV: Dzīvniekiem vakcīnas ir, bet 
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cilvēkiem – vēl nav. Jaunajai vakcīnai 
ir četrpadsmit kandidātu no kādiem 
vienpadsmit izstrādātājiem. Es atturēšos 
dot optimistiskas prognozes. Vakcīnas 
vēl ir ne tikai jārada, bet arī jānovērtē. 
COVID-19 ir ļoti mainīgs, tas vairojas 
nekārtīgi, es teiktu – pat cūcīgi. Tāpēc 
uzskatu, ka vakcīnas tik drīz nebūs, 
varētu paiet gadi. Ir arī iespējamība, ka 
vīruss mutēs, proti, izmainīsies. Korona 
ir agresīvs vīruss – tas taču pārrāva 
sugu barjeru.

GG: Izklausās pēc agresīva īrnieka…
LV: Šajā brīdī, kad vīruss pamanījies 

mainīt sugu, – jā. Un te ir vieta domām par 
iespējamām mutācijām. Virusologiem 
vēl jāpēta genoma secība, lai varētu 
pateikt – vai cilvēkiem ir tas pats, kas 
sikspārņiem, pangolīniem, suņiem, 
kaķiem, kamieļiem, vai tā ir kāda cita 
mutācija.

GG: Varbūt tomēr ir vēl kaut kas, ko 
varat ieteikt cilvēkiem darīt?

LV: Protams, nekontaktējieties ar 
apslimušu cilvēku tuvāk par vienu 
diviem metriem, vēdiniet telpas, 
mazgājiet rokas. Vispār vīrusiem pirmā 
barjera iekļūšanai organismā ir deguna 
un mutes dobuma gļotādas. Muti mēs 
lielākoties turam ciet, bet deguna 
gļotādu, ja jāuzturas publiskā vietā, 
jābrauc sabiedriskajā transportā, var 
ieziest ar kādu ziedi. Vislabāk – ar kādu 
vietējo ražojumu, piemēram, virogelu vai 
propolisa ziedi. Tā darbosies apmēram 
divas stundas.

GG: Šāda uzņemšana vīrusam 
varētu nepatikt?

LV: Jā, jo tam vajag kaut kā pieķerties! 
Kad tas ir pieķēries, ieurbies šūnā, 
noģērbies un gatavs vairoties, tad tālāk 
vīruss darīs visu, lai iekļūtu asinsritē un 
limfātiskajā sistēmā, lai varētu cirkulēt 
pa visu organismu. Vīrusam, starp citu, 
nav interesanti nobeigt cilvēku līdz 

nāvei, jo tad tam nav, kur dzīvot. Viņš 
dzīvo tikai cilvēka vai dzīvnieka šūnā! 
Nav kā baktērija, kas var kaut kur vēl 
vairoties. Vīruss bioloģiskajā izpratnē 
ir klasisks parazīts. Liekēdis!

GG: Vai jūs varētu pateikt satrauktiem 
cilvēkiem arī kaut ko nomierinošu?

LV: Nomierināt cilvēkus var, pasakot, 
kas tieši ir jādara. Tāpēc es šobrīd saku: 
pārtikas pietiek, vietu slimnīcā pietiek! 
Veikalos, transportā, lidostā ir veikti 
papildu piesardzības pasākumi. Slimība 
pamazām iet uz priekšu, bet līdz ar to 
cilvēku, kuŗiem ir izveidojušās antivielas, 
arī būs arvien vairāk. Man te viens otrs 
satraukts zvanītājs ir prasījis: kāpēc 
nav vakcīnas? Tad es pretī vaicāju: 
jūs pret gripu esat potējušies? Mums 
Latvijā šajā sezonā no gripas ir vairāk 
nekā divdesmit mirušo! Un cik – no 
koronavīrusa? Kaut kā cilvēkiem patīk 
uzķerties uz kādas domas un tad par 
to ņemties.

GG: Varbūt dzīve ir bijusi tāda 
vienmuļa, un cilvēkiem rodas sajūta 
– beidzot kaut kas notiek, ir kopīgais 
ienaidnieks?

LV: Jā, katra infekcija rada arī 
zināmu šovu. Iepriekš mums prasīja, 
kāpēc nav vakcīnas pret Ebolas vīrusu. 
Un neviens, šķiet, pat nepamanīja, ka 
vakcīna tika radīta un saslimstība ar 
Ebolas vīrusu, varētu teikt, nonullējās. 
Tad cilvēki uztraucās par Zikas vīrusu, 
un arī tas drīz zaudēja aktualitāti. 
Katra jauna infekcija rada tādu kopīgu 
baiļu un sašutuma vilni, arī kopības 
sajūtu. Kaut gan, no otras puses, 
pasaules vēsturē no infekcijām ir 
gājuši bojā vairāk cilvēku nekā visos 
zināmajos karos kopā. Pēc būtības 
infekcijas ir tās, kas regulē planētas 
dzīvi. Tagad pat – kādi zaudējumi 
dažādām nozarēm, industrijām! Cik 
daudz atceltu pasākumu!
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Hakatonā izgudrotie 
sejas vairogi jau nonāk 

pie mediķiem 
Aija Kinca – 24-03-2020.
Hakatonā (HackForce), kur meklēja 

veidus, kā cīnīties ar Covid-19, uzvarēja 
komanda, kas piedāvāja ražot sejas 
vairogus. Un jau otrdien, 24. martā, 
Stradiņa slimnīcas mediķi tikuši pie ideju 
hakatonā tapušā gaišo prātu un 3D printeru 
kopdarba – sejas vairogiem. Tie neaizsvīst, 
ir lieliski tīrāmi un aizsargā acis, degunu un 
muti gan no pieskaršanās, gan pilienveida 
infekcijas. Pagājušās nedēļas nogalē 
Rīgas centrā dūca visi 3D printeri. Un dūc 
joprojām. Tur dažādu jomu entuziasti lika 
idejas kopā un meklēja ieročus cīņai pret 
Covid-19. Uzvarēja produkts, kas aizsargā 
seju – sejas vairogs. 

GG: Tātad mazgājam rokas un 
nestresojam?

LV: Iespēju robežās – jā. Vīruss 
ārējā vidē uz virsmām varot izdzīvot 
četras stundas. Tas ir diezgan ilgi, jo, 
piemēram, HIV vīruss ārpusē dzīvo vien 
minūtes. Vispār visi sanitārās higiēnas 
un ķermeņa kultūras noteikumi principā 
ir jāievēro. Jūs esat tagad dzirdējusi, ka 
saslimušo mājās liek atsevišķā istabā, 
bieži vēdina telpu, maina veļu trīsreiz 
dienā un gultasveļu divreiz dienā, vāra 
viņam buljonu un dod dzērveņu morsu? 
Ģimenē katram ir savi trauki? Kad atnāk 
ārsts, viņam piedāvā iespēju nomazgāt 
rokas. Kad es augu, tad tā tiešām bija. 
Un tā ir personīgā higiēna! Ja tagad 
kādam to atgādināsi, teiks: mums ir citi 
laiki, un varu darīt, kā gribu! Bet galā arī 
tas iespaido dažādu slimību izplatību.

Domā, ko dari!
Slimību profilakses un kontroles 

centra ieteikumi koronavīrusa 
COVID-19 profilaksei:

* ja jūties slims, paliec mājās,
* ja saslimis bērns – neved viņu uz 

izglītības iestādi,
* ja jūties slims, neapciemo vecākus 

cilvēkus un cilvēkus ar hroniskām 
slimībām, jo viņiem ir lielāks risks slimot 
smagāk,

* ievēro roku higiēnu – mazgā rokas 
ar ziepēm un ūdeni vai dezinficē ar 
dezinfekcijas līdzekli uz alkohola bāzes,

* klepojot un šķaudot, aizliec muti 
un degunu ar saliektu elkoni vai salveti, 
pēc tam nekavējoties izmet salveti un 
nomazgā rokas,

* izvairies no cieša kontakta un 
ievēro distanci – vismaz 2 metri – no 
cilvēkiem ar akūtas elpceļu infekcijas 
simptomiem,

* izvairies aiztikt ar rokām acis, 
degunu un muti.

* Šī intervija tapusi vēl pirms Ārkārtas 
stāvokļa izsludināšanas valstī. ■

Izdevniecība Santa

Digitālie resursi 
Kultūras Ministrijas 

mājas lapā
Latvijas Kulltūras Ministrijas mājas 

lapā ir pieejami dažādi diģitālie resursi. 
Pašlaik, kamēr Latvijā ir izsludināta 
ārkārtējā situācija, daudzus agrāko 
gadu koncertus, teātŗa izrādes, izstādes, 
filmas, utml. var skatīt diģitālā formā.

Saite uz Kulltūras Ministrijas mājas 
lapu ir: https://www.km.gov.lv/lv/kultura/
kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-
un-e-pakalpojumi

Pēc tam izvēlies ko vien vēlies.
Patīkamu skatīšanos. ■
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Aivars Upenieks

Vientuļi Latvijā
Šai krīzes laikā, kad daudzi cilvēki 

steidzas pirkt sausās zupas, rīsus, pastu 
un tualetes papīru, mēs ne vienmēr 
iedomājamies par to, ka nepieciešamība 
sociāli attālināties daudziem var radīt 
pavisam citas, ar iztikas nepieciešamību 
nesaistītas problēmas. Lai arī mēs, latvieši, 
kā tauta esam pazīstami kā atturīgi un 
pat vēsi, arī mums var pienākt brīdis, 
kad jūtamies vientuļi.  Iespējams, ka tad, 
kad izdzīvošanai nepieciešamās lietas 
ir daudzmaz nodrošinātas, svarīgākā ir 
vēlme ar kādu parunāties.

Ikvienam no mums ir savs individuālo 
paziņu loks, un tagad, kad mums visiem 
ir laiks un iespēja apstāties (kaut arī 
piespiedu kārtā), paņemsim tālruni vai arī 
datoru un apzvanīsim gan savējos, gan arī 
tos, par kuŗiem zinām, ka viņi šobrīd jūtas 
vieni un vientuļi.

No savas puses PBLA birojs ir apzvanījis 
vairākus mums zināmos tautiešus, kuŗi ir 
pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Ja jums vai 
jūsu organizācijām ir zināmi kādi vientuļi uz 

Cienījamie lasītāji! 
Daļai no Jums, nu jau tālajā 2007., 

2010. un 2012. gadā, caurskrejot Sidnejas 
Latviešu namam vai citos apstākļos bija 
iespēja satikties ar mūsu tautieti Aivaru 
Upenieku, kuŗš jau tajos gados veica savu 
pirmo pasaules apceļojumu, iepazīstot 
Jaunzēlandi, Āzijas valstis, kā arī Austrāliju. 
Aivaram bija tā iespēja iepazīt mūsu kultūru 
un arī papildus ņemt ieskatu mūsu ikdienas 
sadzīvē un trimdas kultūrā. 

Ņemot vērā mūsu silto uzņemšanu, 
kā arī sastopot apkārt jaukus tautiešus, 
Aivars pēc pāris gadu prombūtnes un 
klusuma ir nolēmis iepriecināt Rituma 
lasītājus ar savu stāstu sēriju Vīza uz 
pasaules malu. Stāstu sērijā būs iespēja 

Jau otrdien mediķi saņēmuši pirmos 
vairogus, nostrādājuši savu maiņu un 
par tiem ir sajūsmā. Interese par šiem 
sejas vairogiem ir milzīga, jo tie noderētu 
visiem, kas šajā laikā turpina strādāt un 
riskē inficēties ar jauno koronavīrusu. Un, 
lai lieki nenoslogotu medicīnas iestādes, 
"Baltic3D" uzņēmusies koordinatora 
funkciju. Viņi lūdz gan tiem, kas ir gatavi 
ražot šos sejas vairogus, gan tos, kam 
tie ir nepieciešami, pieteikties pie viņiem 
e-pastā info@shield48.eu. Sejas vairogus 
par noderīgiem atzinuši arī infektologi un 
atbildīgās iestādes. Tāpat arī Izglītības 
un zinātnes ministrija piedāvā ražošanā 
izmantot visus 3D printerus, kuŗi ir Latvijas 
skolās. ■

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Latviju pārcēlušies tautieši, un viņiem būtu 
vajadzīga saziņa – pārtikas preces, zāles 
vai arī vienkārši sarunas, tad lūdzu rakstiet 
mums uz e-pastu pbla-latvija@pbla.lv, 
un mēs, PBLA ļaudis Rīgā, centīsimies 
palīdzēt. ■

PBLA pārstāvniecība
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Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Ievads
Jau kopš mazotnes mani ir saistījuši 

stāsti par tālām zemēm, sākot ar pasakām, 
kuŗas ievada vārdi Aiz trejdeviņiem kalniem 
un jūrām..., Žila Verna Kapteiņa Granta 
bērni un beidzot ar dažādiem ceļojumu 
aprakstiem, atlantiem un blogiem, kuŗos 
tik viegli ir smelties iedvesmu tālākiem 
ceļojumiem.  

Esmu sapratis, ka ceļošana man sniedz 
piesātinājumu dzīvei, padarot to krāsaināku 
un interesantāku. Ceļojot pasaule atveras 
tās skaistumā, atklājas visā tās kailumā 
un daudzveidībā, parādot krāšņas dabas 
ainavas, kuŗām draud izzušana klimata 
pārmaiņu dēļ; parādot aizvēsturiskas 
pagājušo gadsimtu celtnes, kas liecina 
par seno laiku godību, vai parādot dažādu 
kultūraugu novākšanas metodes, kuŗas 
arvien nespēj izkonkurēt technoloģijas un 
mechanizācija.

Vairāk nekā 20 gadus man bija kvēls 
sapnis kaut reizi savā mūžā apciemot 
Dienvidamerikas valsti Kolumbiju un 
Brazīliju. Šīs divas valstis man šķita 

kā tāls un nesasniedzams sapnis to 
bīstamības dēļ. Reiz man bija tas gods 
apskatīt Starptautisko Antarktīdas centru 
Jaunzēlandē, paspēju vien nodomāt: „Ko 
tad es? Nē, tas nav iespējams! Antarktīda 
tik tālu un nokļūšana dārga, diez vai man 
kādreiz būs tā iespēja  tur  aizceļot?!” 
Interesanti, ka iepriekš pieminētās 
Dienvidamerikas valstis un Antarktīdu 
apciemoju, pierādot tikai to, – ja ir sapņi, 
tad sapņi ir jāsapņo tā, lai tie piepildītos. 

Šajā grāmatā lasītājam ir iespēja 
izbaudīt piedzīvoto Kanādā, Amerikas 
Savienotajās Valstīs, Dienvidamerikā, 
kā arī Antarktīdā, secinot, ka, apceļojot 
sev interesējošus pasaules kaktiņus un 
stūrīšus, ir jāņem vērā, ka ne vienmēr 
viss ir paredzams un plānotais noritēs kā 
pēc grāmatas. Neraugoties uz mūsdienu 
plašajām iespējām atrast informāciju 
globālajā tīmeklī, arvien uzradās dažādi 
apstākļi, kas ietekmēja manus ceļojumu 
plānus, kā, piemēram, iegādājoties 
autobusa biļeti uz Peru apgabalu, 
ko biju plānojis apceļot, izmantojot 
citu maršrutu, vai ar nožēlu atteikties 
apmeklēt balto lāču apgabalu Kanādā, 
jo spēcīgas lietavas pārpludinājušas 
vilcienu dzelzceļa satiksmi.  

Jāsaka, ka neizdevušos plānu dēļ nav 
vērts drūvēties, jo īpaši brīžos, kad šķiet, 
ka viss slīd no rokām ārā un ceļošana 
nevedas, kā plānots, vai bīstamos brīžos, 
kad šķiet, ka ir apstājies laiks, jo tu 
atrodies kaut kur ar sniegu klātās pārejās 
viens pats vai Ņujorkas Jaungada naktī 
kāds tev draud ar revolveri. 

Taču tajos brīžos, kad izdodas nolikt 
atsevišķā kastītē ceļā piedzīvotās grūtības 
un ceļotājs, par spīti ceļā sastaptajiem 
sarežģījumiem, ir atvērts pasaulei, 
pasaule ir atvērta ceļotājam. Rezultātā 
piedzīvotais iegūst citu garšu, un par to 
es vēlos dalīties ar lasītājiem, novēlot rast 
iedvesmu nākotnes ceļojumiem.

iepazīties ar Aivara piedzīvoto otrā pasaules 
ceļojuma laikā, uzsākot pasaules tūri 
Kanādā, pēc tam trīs mēnešus dzīvojot 
Amerikas Savienotajās Valstīs. Pēc ASV 
pavadītā laika Aivars atgriezās Kanādā, 
lai “Darba un brīvdienu” vīzas ietvaros 
strādātu vienā no skaistākajiem pasaules 
tūrisma vilciena maršrutiem. Pēc tam 
lasītājiem būs iespēja iepazīt autora 
redzēto un piedzīvoto Dienvidamerikas 
valstīs Kolumbijā, Ekvadorā, Peru, Čīlē, 
Bolīvijā, Brazīlijā, Argentīnā, Urugvajā un 
Antarktīdas apceļošanas laikā, kur caurvīs 
ne tikai dažādas kuriozas, bet arī bīstamas 
situācijas, kas piedzīvotas ceļā. ■

Lai jauka lasīšana! 
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Ērkšķiem un rozēm kaisītā Kanādas 
Vīza

Jau kopš 2010.gada biju iecerējis 
izmantot iespēju nokārtot „Darba un 
brīvdienu” vīzu, kuŗa dotu iespēju 
gadu pavadīt Kanādā. Tā kā viens no 
nosacījumiem šādas vīzas saņemšanai 
ir 35 gadu vecuma cenzs, 2014.gada 
beigās izlēmu, ka ir laiks pieteikties 
vīzai. Sāku apzināt papildu informāciju 
par vīzas nokārtošanas procesu, lai “x” 
stundā varētu veiksmīgi un ātri pieteikties 
vīzai, jo interese un konkurence par šo 
vīzu ir ļoti liela. Pieteikumu skaits atvēlēto 
vīzu skaitam parasti tiek pārsniegts pāris 
minūšu laikā, tādēļ iepriekš reģistrējos 
dažādās domubiedru grupās, izmēģinot 
pieteikšanos vīzai kā citas nacionalitātes 
pārstāvis, lai saprastu, cik ātrā laikā varu 
pieteikties vīzai un kas vīzas pieteikuma 
procesā ir jāievēro. Šis viltus pieteikšanās 
process man vēlāk palīdzēja ietaupīt 
laiku. Piemēram, bija jāizveido drošības 
paroles, atbildes uz slēptajiem drošības 
jautājumiem utt.,  tāpēc uz minēto vīzu 
pieteikšanās laiku biju jau iepriekš 
sagatavojis pēc iespējas īsākas paroles 
un atbildes uz drošības 
jautā jumiem, tādējād i 
ietaupot laiku, un ne velti. 

2015.gada sākumā katru 
nedēļu pārbaudīju Kanādas 
valdības imigrācijas mājas 
lapu, līdz aprīļa beigās 
pamanī ju  in formāci ju , 
ka 2015.gada 8. maijā 
plkst. 10:00 no rīta pēc 
Kanādas laika tiek atvērts 
pieteikšanās process vīzai. 
Latvijā bija plkst. 17:00 
vakarā. Kaut arī iepriekš biju 
praktizējies pieteikšanās 
procesam, tomēr process 
aizņēma veselas astoņas 
minūtes, jo pieteikšanās 
laikā gadījās misēklis, kas 

tomēr nebija liktenīgs, tādējādi iegūstot 
29. kārtas numuru no 40 numuriem. Pēcāk 
apskatīju imigrācijas mājas lapu, kuŗa 
vēstīja, ka vīza tika izsniegta 11 minūšu 
laikā.  

Tika uzdots nākamo pāris mēnešu 
laikā iziet dažādas ārstu pārbaudes, 
kuŗas apliecināja, ka esmu vesels kā 
rutks un Kanādai nav jāuztraucas par 
manu veselības stāvokli. Sāka likties, ka 
saredzu apvāršņa malu, taču līdz mirklim, 
jo skaistā jūnija dienā, saulei virzoties pār 
debesu jumu, e-pastā iekrita vēstule, ka 
līdz 25. jūnijam ir jāiesniedz papildu izziņa 
no Jaunzēlandes tiesībsargājošajām 
iestādēm par manu nesodāmību

Protams, ātri noreaģēju un nosūtīju 
Jaunzēlandes t iesībsargājošajām 
iestādēm pieprasījumu pēc izziņas; 
saņemot atbildi, ka izziņa pienāks 2 
nedēļu laikā. Prieks bija liels, taču, ak vai, 
dažas dienas pirms 25. jūnija saņēmu 
atteikumu, jo aizpildītā pieprasījuma 
vietā biju nosūtījis neaizpildītu veidlapu, 
kamēr galda atvilktnē kā dzīvs gulēja 
mans nenosūtītais, taču aizpildītais 
pieteikums, apsūdzoši signalizēdams 

par manu kļūdu. Nācās 
atkārtoti nosūtīt pieteikumu, 
zinot, ka izziņu Kanādas 
imigrāci jas d ienestam 
nāks ies  iesn ieg t  pēc 
termiņa beigām. Rezultātā 
sagatavoju papildu vēstuli ar 
tekstu Kanādas imigrācijas 
d ienestam par vēlāku 
izziņas iesniegšanu, kas 
pagarināja iesniegšanas 
termiņu līdz 8. jūli jam, 
norādot elektroniskajā 
sistēmā datumus. Vienmēr 
esmu uzticējies dažādām 
informācijas sistēmām, 
zinot, ka tās bezkaislīgi 
uzskaita jebkuŗu darbību 
tajās, tomēr šī bija tā retā 
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reize, kad ar mobilā telefona palīdzību 
uzņēmu bi ldes par šīs s is tēmas 
paziņojumiem un dokumentu iesniegšanas 
termiņiem, kā juzdams, ka tuvākajā laikā 
gaidāmi sarežģījumi.  

Nepagāja ne pāris dienu, un e-pastā 
iekrita atombumba paziņojuma izskatā, 
iznīcinot visu līdz šim paveikto. Paziņojums 
bezkaislīgi vēstīja, ka vīzas pieteikšanās 
process atcelts, jo termiņā netika iesniegti 
dokumenti. Sapratu, ka ir laiks iesniegt 
Kanādas imigrācijas dienestam iepriekš 
uzņemtās bildes par iesniegšanas 
termiņiem ar pamatojumu, ka no manas 
puses dokumenti tika iesniegti laikus. Pēc 
pāris dienām ar trīcošu sirdi atvēru iekritušo 
e-pastu ar paziņojumu, ka turpinās vīzas 
pieteikšanās process. Pāris dienu vēlāk 
nosūtīju arī saņemto Jaunzēlandes izziņu. 
Tomēr Kanāda izdomāja pieprasīt vēl pāris 
dokumentu, līdz process dažus mēnešus 
vēlāk, 12. oktobrī, rezultējās ar lēmumu, 
ka man ir piešķirta „Darba un  brīvdienu” 
vīza veselam gadam ar iebraukšanas 
termiņu līdz nākamā gada 12. oktobrim. 
Process tika veiksmīgi pabeigts, un 
man atlika laiks lēnām plānot Kanādas 
piedzīvojumu, paspējot vēl šaubīties par 
pasākuma lietderību vairāku mēnešu 
gaŗumā ar domām: „Braukt, nebraukt, 
braukt, nebraukt…”

Pēc vīzas piešķiršanas pagāja gandrīz 
gads, līdz nolēmu doties uz Kanādu, 
tāpēc diena pirms lidojuma uz Toronto 
pagāja, pa vairāki lāgi drudžaini kārtojot 
60 litrus ietilpīgo mugursomu, ik pa brīdim 
izsvītrojot pa vienai ailītei līdzi ņemamo 
lietu sarakstā. Brīžiem somā ieliktie 
piederumi vairākkārt tika izcelti ārā, lai 
vēlāk tie atkal atgrieztos somā. Taču, 
kārtojot somu, man bija svarīgi tajā ielikt 
pārnēsājamo datoru. Kaut arī smags, 
taču neatsverams palīgs tas bija, jo ceļā 
dokumentēju visu piedzīvoto, ne tikai 
rakstot, bet arī apstrādājot bildes. Par 
spīti datora stūrainajiem, neelastīgajiem 

apmēriem, tas bija man neaizvietojams 
draugs ar lielo burtu “D”, jo vietās, kur bija 
ne tikai lēni interneta sakari, bet arī lēni 
datori, mans dators bija glābiņš ne tikai 
man, bet arī citiem ceļotājiem. Baidoties 
par to, ka varētu nākties gulēt brīvā 
dabā kādā krūmājā, savulaik mūsu pašu 
„RIMI” akcijā iegādājos guļammaisu, kas 
man noderēja vien pāris reizes. Citādi 
guļammaiss man bija lieka nasta visu 
ceļojuma laiku.  
Toronto krāsu palete

Devītā oktobŗa rītā ar divējādām 
izjūtām devos lidostas virzienā, priecājoties 
par gaidāmo piedzīvojumu ceļā, tajā pašā 
laikā uzdodot sev jautājumu, vai ir vērts 
triekties pāri Ziemeļatlantijas okeānam, 
ņemot vērā, ka darba vietā vienojos, ka pēc 
pusgada atkal  stāšos ierindā, lai turpinātu 
strādāt. Taču, ak, šie maldi, nezināju, 
ka mans rūpīgi izstrādātais plāns izjuks 
pa šuvēm un sešu mēnešu vietā ceļā 
pavadīšu piecpadsmit mēnešus, neplānoti 
apmeklējot Kolumbiju, Brazīliju un Balto 
kontinentu jeb Antarktīdu. Tā iekšējais 
dialogs manī norisinājās līdz pat lidostai, 
kur ierados laicīgi, pulksteņa sekundēm 
lēnām pārvēršoties minūtēs, minūtēm 
stundās. Pēc pāris stundām „AirTransit” 
lidmašīna bija gatava pacelties spārnos, 
lai mani nogādātu valstī, kuŗa sastāv no 
10 provincēm un 3 teritorijām. Kanādas 
ziemeļos atrodas Arktika, austrumos 
atrodas Ziemeļatlantijas okeāns, bet 
Kanādas rietumu krastu apskalo Klusais 
okeāns. Kanādas dienvidu robeža tai 
ir ar Amerikas Savienotajām Valstīm, 
sasniedzot gaŗāko zemes robežu pasaulē. 
Valsts platība sasniedz gandrīz 10 miljonus 
kvadrātkilometru, ieņemot godpilno otro 
vietu platības ziņā starp visām pasaules 
valstīm. Lielākoties Kanādas teritorijā 
dominē tundra, meži un slavenie Rokija 
kalni ar elpu aizraujošiem skatiem. Kanādas 
galvaspilsēta ir Otava. Oficiālās valodas – 
angļu un franču valoda. Franču valoda 
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SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

tiek lietota Kvebekas provincē. Kanādā 
ir federāla parlamentāra demokrātija un 
konstitucionāla monarhija, jo Kanādas 
galva ir Anglijas karaliene Elizabete 
II. Kanādas ekonomika šobrīd ir viena 
no attīstītākajām pasaulē, pateicoties 
dažādiem dabas resursiem. Kanāda 
izceļas ar labiem rādītājiem pilsoniskās, 
ekonomiskās brīvības un dzīves kvalitātes 
ziņā. 

Pēc 8 stundu pārlidojuma, agrā 
pēcpusdienā, lidmašīna piezemējās 
Toronto starptautiskajā lidostā, kur 
desmit minūšu laikā izstāvēju rindu un 
vēl pēc 10 minūtēm saņēmu „Darba un  
brīvdienu” vīzu, kas ļauj ceļot un strādāt 
Kanādā veselu gadu. Veroties 
apkār t ,  pamanī ju  1836.
gadā apstiprināto Kanādas 
atpazīšanas simbolu – sarkano 
kļavas lapu. Visur, kur vēros, 
priekšā bija skaistā Kanādas 
kļavas lapa. Lidostā – Kanādas 
sarkanā kļavas lapa, veikalā 
veicot pirkumu – Kanādas 
kļavas lapa uz monētas, 
plīvojošs karogs – Kanādas 
kļavas lapa. 

Pāris minūšu pamaldījies 
lidostas gaiteņos, izņēmu no 

bankomāta krāsainu papīrīšu žūksni 
dažādos nominālos, lai  ar vietējo 
autobusu nokļūtuToronto centrā. Ceļš 
mani veda uz dzīves vietu nākamajām 
5 dienām, kuŗu atradu caur ceļotāju 
aplikāciju www.couchsurfing.com. Šī 
aplikācija pasaulē ir ļoti populāra, dodot 
iespēju ceļotājiem nakšņot pie citiem 
ceļotājiem, dalīties pieredzē. Tā var būt 
spāņu valodas mācīšana, ģitāras spēle, 
praktiski dalīšanās ar jebkuŗām vērtīgām  
zināšanām. Savu dzīves vietu Toronto 
man 5 dienām piedāvāja Bens. Pirmais 
ierašanās mirklis pie Bena bija negaidīts 
tieši Bena izpildījumā. Piezvanīju pie 
daudzdzīvokļu nama durvīm, un man 

Kanādas simbols Toronto parkā.
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tika atvērtas automātiskās durvis  līdz 
ar instrukciju dzīvokļa atrašanai. Mājas 
labirintos meklēju Bena dzīves vietu, 
taču neatradu. Piecas minūtes maldījies, 
sapratu, ka jādodas vien atpakaļ pie 
mājas zvana durvīm un jāzvana Benam 
vēlreiz. Protams, Bena dzīves vietu 
atradu, Bens mani sagaidīja, pie datora 
spēlējot datorspēles, pamāja man ar 
roku, apsveicinājās, un tas arī viss. 
Nācās uzņemties iniciatīvu, lai Benu uz 
mirkli atrautu no datorspēles. Mazliet 
vēlāk Bens paziņoja ka pāris dienu 
paliks vēl viens ceļotājs no Francijas, 
piebilstot par viņu sliktas lietas. Vēlāk, 
komunicējot ar Francijas pārstāvi, man 
pilnīgi noteikti nebija nekā slikta, ko teikt. 
Interesanti, ka Bens piedāvāja vairākiem 
„bakpakeriem” palikt viņa apartamentos, 
taču Bena dzīves vietas lielums pilnīgi 
noteikti nebija lielāks par 18m², ieskaitot 
šajā platībā mazu virtuvi un vannas 
istabu. Pie sevis nodomāju, ka pratīšu 
piemēroties saspiestībā, taču prātā tomēr 
pārskaitīju naktis, kuŗas būs jāpavada 
Bena apartamentos ar netīriem traukiem 
pilnu izlietni, kas nākamo piecu dienu laikā 
tā arī tur palika. Taču kaut kādā veidā man 
izdevās tur zobus katru rītu iztīrīt, ņemot 
vērā radušos situāciju. Papildus no savas 
lielās ceļotāju somas izņēmu guļammaisu, 
izklāju uz grīdas un jutos labi. 

Pirmās trīs dienas apskatīju Toronto, 
cenšoties pieslīpēties debesu pusēm. 
Sastapos ar situāciju, ka ielu nosaukumus 
lieto, norādot debespusi, piemēram, 
Spaidinas iela uz dienvidiem vai Blūras 
iela uz rietumiem. Viegli man nebija, jo 
līdz šim netiku lietojis debespuses. Vienu 
vakaru nejauši iznāca saruna ar Benu 

par debesu pusēm, un rezultātā pēc šīs 
sarunas es izpratu visas debespuses, 
protot tās pielietot kartēs. Arī kompasa 
lietošanas prasmes tagad man ir stabilas. 
Pēc Bena izskaidrošanas darba Toronto 
apskate izvērsās daudz ērtāka.  

Secināju, ka Toronto ir viena no tām 
retajām pilsētām, kur var manīt dažādus 
interesantus ģērbšanās stilus. Piemēram, 
uz ielas sastapu sievieti, kam kleita un 
augstpapēžu kurpes melnas, mētelis un 
lūpas sarkanas, mati iekrāsoti blondās 
un rozā šķipsnās, taču frizūra izveidota 
kā liela bezgalības zīme. Izskatījās 
iespaidīgi. Savukārt „Casa Loma” pilī 
pamanīju apmeklētāju, kam mugurā bija 
zaļš Tkrekls, virs tā kažokveidīgs bezrocis, 
bet kājās gaŗi šorti un  sandales.  

Pilsētai un tās apkārtnei veltīju pilnas 
četras dienas. Vislabāk atmiņā man palicis 
1976. gadā uzbūvētais, ziemeļu puslodē 
augstākais un vairāk nekā puskilometru 
augstais „CN” tornis ar platformu, pa 
kuŗu varēja apiet apkārt tornim. Pirms 
trim gadiem kādā no TV realitātes šoviem 
rādīja, kā modeles pārbijušās fotografējas 
uz torņa platformas, un man neienāca 
prātā, ka pāris gadu vēlāk man būs tas 
gods apiet apkārt torņa platformai. Bailes 
gan nejutu.  

Trešdienas vakaru izmantoju Ontārio 
mākslas galerijas apmeklējumam, jo 
tieši trešdienu vakaros ir iespējama 
bezmaksas mākslas baudīšana. Man kā 
vienmēr visinteresantākie bija mākslas 
darbi, kuŗiem uz auduma bija uzkleksēts 
dažādu krāsu mikslis vai dažādu krāsu 
toņu izmaiņas, vienai krāsai gradāli 
pārejot uz citu krāsu. Starp citu, senākos 
mākslas darbos dominē dažādas 
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krāsas, izņemot zilo krāsu. 
Izrādās, izskaidrojums tam 
ir vienkāršs, viduslaikos zilās 
krāsas iegūšanai bija augstas 
izmaksas un arī tās iegādes 
izdevumi lieli, tādēļ bieži vien 
zilā krāsa dominē gleznās, 
kuŗās attēlota Jaunava Marija.

Pirms došanās uz Kanādu 
zināju, ka vēlēšos apskatīt 
krāsaino Kanādas rudeni, 
un biju izplānojis doties 
šo dabas skaistumu vērot 
vienā no slavenākajiem 
Ontārio provinces parkiem 
– „Algonquin Provincial 
park”. Taču, ak vai, publiskā 
t ransporta kust ība t ika 
pārtraukta līdz nākamajam 
gadam. Biju nepatīkami 
pārsteigts, ka lapu krāsošanās 
sezonas pašā plaukumā 
bija pārtraukta sabiedriskā transporta 
kustība. Pēc ilgiem pūliņiem un tūrisma 
informācijas darbinieka „šturmēšanas” 
informācijas darbiniekam izdevās mani 
ieinteresēt apskatīt Radžas parku (Rough 
Park), kas ar sabiedrisko transportu būtu 
sasniedzams stundas laikā, piebilstot, ka 
tur nu es tik tiešām redzēšu šīs skaistās 
ainavas. Nākamajā rītā ierados parkā, kur 
mani sagaidīja elpu aizraujošas ainavas. 
Ja Latvijā pierasts baudīt rudens ainavas 
zeltainos toņos, tad Radžas parkā baudīju 
ainavu plejādi no blāvi dzeltenas krāsas 
līdz pat melnai krāsai. Kanādas rudens 
iekrāsoja parku sarkanās, dzeltenās, 
melnās, zaļās, oranžās krāsu gammās, 
savā starpā tām veiksmīgi korelējot citai 
ar citu. 

Pēc  Radžas  pa rka  apska tes 
nākamajā dienā apciemoju slavenos 
Niagāras ūdenskritumus, kas no Toronto 
atrodas vien divarpus stundu brauciena 
attālumā, ceļa kreiso pusi ieskaujot 
Ontārio ezeram, savukārt ceļa labo pusi 

ieskāva rudens iekrāsotie 
meži. Divarpus stundu garajā 
ceļā galvu grozīju pa labi 
un pa kreisi kā vējrādītāju. 
Ainavas baudīšanai uzbraucu 
vietējā torņa platformā, lai 
pārliecinātos, ka tik tiešām 
Niagāras ūdenskritumos 
i k  sekund i  gāžas  l e jā 
miljoniem kubikmetru ūdens. 
Interesanti, ka tieši Niagāras 
ūdenskritumu vidus daļu 
šķērso Kanādas un Amerikas 
Savienoto Valstu robeža un 
tieši labākie skati ir iespējami 
no Kanādas puses. Starp 
Niagāras ūdenskritumiem 
a t r o d a s  K a z u  s a l a . 
Robežlīnija ir izveidojusies 
starp abām valstīm brālīgi, jo 
daļa ūdenskrituma atrodas 
Kanādas pusē, savukārt otra 

daļa ūdenskrituma pieder Amerikas 
Savienotajām Valstīm. Starp citu, lai 
arī Ontārio apvidū ir aukstas ziemas, 
Niagāras ūdenskritums praktiski nekad 
neaizsalst, izņemot ziemu tālajos 1970. 
gados, nākamajai reizei sekojot vien 
2017.gada decembrī. Tas pierāda – 
ūdenskritumus vienmēr izdosies redzēt 
ar ļoti zemu varbūtību, ka tie ziemā varētu 
aizsalt.

Nemanāmi pienāca piektās dienas rīts, 
ar labiem ceļa vārdiem atvadījos no Bena, 
kuŗš palika sēžot pie datora un spēlējot 
spēles. Savukārt es devos uz Otavu, 
pametot Toronto un Ontārio reģionu, 
kas ir lielāks par Franciju un Spāniju 
kopā. Ontārio reģionā vien dzīvo 40% no 
kopējās Kanādas iedzīvotāju populācijas. 
Starp citu, Ontārio atrodas vien 25 000 
dažāda lieluma ezeru, kas sasniedz 3. 
vietu pēc kopējā ūdens daudzuma no 
visiem planētas ūdeņiem. ■

Turpinājums nākošā Ritumā

Šāda veida statujas 
i r  redzamas v isā 
Kanādā. Šīs statujas 
inuītu cilvēkiem iezī-
mēja taku virzienus 
un zvejošanas vai 
medību vietas. 
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PBLA ZIŅU APSKATS

Janvārī
«Sibīrijas bērni» dodas uz Tālajiem 
Austrumiem 

Lai izstaigātu vietas, kur pagājis dzīves 
skaistākais laiks – bērnība – un vienlaikus 
arī mūža sūrākie gadi, uz Sibīriju devušies 
ļaudis, kuri pieredzēja padomju varas 
represijas un bija izsūtīti uz Sibīriju. Šoreiz 
fonda “Sibīrijas bērni” ekspedīcija ved uz 
Tālajiem Austrumiem, kur godinās izsūtīto 
piemiņu, meklēs vectēvu kapavietas un 
tiksies ar deportēto latviešu pēctečiem. 
Rīgas lidostā viņiem atkal satikšanās prieks. 
Daudzi uz Sibīriju braukuši arī iepriekšējās 
ekspedīcijās un ir sadraudzējušies. 

Šoreiz grupā 32 cilvēki. Tie, kuri piedzima 
Sibīrijā. Tie, kuri tur bija izsūtīti kā bērni, 
un ļaudis, kuru tuvinieki no deportāciju 
vietām neatgriezās. Priekšā tūkstošiem 
kilometru garš ceļš. Tas vedīs uz Tālajiem 
Austrumiem, uz Amūras apgabalu. Gala 
punkts – Blagoveščenskas pilsēta un 
Kamčatka. “Sibīrijas bērnu” ekspedīcija 
Tālajos Austrumos jau reiz bija pirms 5 
gadiem. 

Jānis Vanags grib sameklēt vectēva 
kapu: "Sivakos, 59. kilometrs. Mēs pagājušo 
reizi bijām līdz 50. kilometram, bet 59. 
kilometrs ir stipri aizaudzis, un tur ir praktiski 
bezceļš. Man nav lielas pārliecības, ka 
mums tas izdosies, bet mēs pamēģināsim." 

Aldim Krūmiņam bija deviņi gadi, kad 

1949. gadā karavīri padomju formas tērpos 
zēnu aizveda no skolas un deportēja. 
Bērnība un pusaudža gadi pagāja sādžā 
Zejas pilsētas apkaimē. 

Viņš par tālā ceļa mērķi izsakās šādi: 
"Atrast un apciemot vecāsmātes un vectēva 
kapus. Viņi mani izaudzināja Sibīrijā." 

"Mamma nemaz nezināja, ka mani 
izsūtīja. Mamma palika ar brāli un mammu 
Latvijā. Uzzināja tikai pēc divām nedēļām, 
ka esmu izsūtīts. Tēvu arestēja dienu pirms 
tam," viņš stāsta. 

Savukārt Ārija Kārkliņa ceļojumā grib 
apskatīt savas savas bērnības takas 
Blagoveščenskā. 

"Uz turieni aizbraucu mammai vēderā," 
viņa saka. "Vecaistēvs bija aizsargs, 
vecotēvu paņēma jau 1944. gadā uz 
Krieviju, un mūs izveda pēc tam, lai gan 
vecāmamma bija atdevusi visu kolhozam 
un mamma jau strādāja par skolotāju," viņa 
atceras. 

Fonds “Sibīrijas bērni” uz izsūtījuma 
vietām brauc jau 12. gadu. Režisore Dzintra 
Geka filmēs arī kadrus jaunai dokumentālai 
filmai. 

"Ir tik daudz cilvēku, kuri paliek šeit, 
kuri domās brauc ar mums un gaida mūs 
atgriežamies, kuri grib redzēt tos kadrus un 
tās vietas, kā bija tur, viņu bērnībā," stāsta 
režisore. "Vēstures izpētes ceļš un tautas 
atmiņas piemiņas ceļš mums ir svēts un 
svarīgs," viņa saka. 

Nav gan skaidrs, vai viss izdosies, kā 
plānots, jo visā Amūras apgabalā šajās 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Izpi ldot patreizējos noteikumus, 

Dievkalpojumi un Bībeles stundas  ir 
atceltas.

Svētrunas varēs noskatī t ies uz 
Facebook, jeb arī YouTube.

Saites atrodamas uz draudzes Tīmekļa 
lapas: sydneylatvianchurch.org.au Ja 
kāds vēlās pārrunāties lūdzu zvanīt 
mācītājam uz 0412024476.

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Sakarā ar  sani tār iem drošības 

apsvērumiem, dievkalpojumi baznīcā 
pagaidām nenotiks.

dienās ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. 
Lietavu dēļ tur sākušies plūdi. Ūdens līmenis 
upēs cēlies par 3 metriem. Applūduši ceļi un 
desmitiem pilsētu nošķirtas no ārpasaules. 

"Blagoveščenskā ir milzīgi plūdi, un 
man ir līdzi fotogrāfijas, kur ir tieši tāds pats 
stāvoklis 1956. gadā, ar mūsu māju, kad līdz 
pusmājai bija ūdens," stāsta Ārija Kārkliņa. 
(LSM.lv) 
2. aprīlī
Parlaments gatavojas Saeimas sēžu 
attālinātai norisei

Parlamentā veikti nepieciešamie 
sagatavošanās pasākumi, lai plānotā 

2. aprīļa Saeimas sēde norisinātos 
videokonferences formātā, deputātiem 
uzturoties dažādās parlamenta telpās. 
Tas būs pagaidu risinājums, lai, ievērojot 
Saeimas kārtības rullī paredzētās 
procedūras, valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas apstākļos nodrošinātu 
parlamenta sēžu norisi. Vienlaikus ir 
uzsākts intensīvs darbs, lai pēc iespējas 
ātrāk būtu pieejama jauna tehnoloģiskā 
platforma, kas ārkārtējas situācijas 
apstākļos nodrošinātu Saeimas sēžu 
norisi attālināti, deputātiem uzturoties 
ārpus Saeimas telpām. [....] ■

What’s on at the House
Each month  this page features a summary, in English, of major events at the 

Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the 
Latvian language. 

Well, just like every other place in the world, we are affected by the ramifications 
of Covid-19. Since March 25, when the NSW Government issued a Health Order 
that closed a host of public gathering places, including community halls, the 
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Latvia – Europe’s  
nation of introverts
By Christine Ro – 12 June 2018
Latvians are often self-deprecating 

about their culture’s tendency towards 
introversion, but could this personality 
trait be the key to their creative identity?

In a comic book produced by the 
organisation Latvian Literature for the 
recent London Book Fair, the main 
character gives a rare smile on realising 
that the weather outside is perfect. 
That is, it’s heavily snowing, and thus 
he’s unlikely to meet anyone out on the 
roads. As he says, “below zero = below 
average risk of random encounter”.

The comic is part  of Latvian 
Literature’s #IAMINTROVERT campaign 
to celebrate – and affectionately make 
fun of – a kind of social reserve that 
Anete Konste, a Latvian publicist and 
writer who devised the campaign, 
sees as very representative of her 
nation. “I don’t think our campaign is an 
exaggeration at all,” she said. “In reality 
it’s even worse!”

I understood what she meant as 
soon as I arrived in the Baltic state. My 
first day walking through Riga, Latvia’s 

capital city, was unlike walking through 
the capital of any other European 
country. It was more serene. The sun 
shone brightly as I strolled towards 
Kronvalda Park, and at times it seemed 
like the only sources of noise were 
passing cars and chattering tourists. 
When I did see some Latvians walking 
together, they often did so silently 
and with plenty of space in between. 
I sensed that these aren’t the most 
gregarious of people.

This feeling was confirmed on an 
hour-long train trip from Riga to Sigulda. 
As we whizzed north-east through thick 
pine forests, my friends and I alternately 
admired the scenery and played a film 
trivia game. We were getting excitable, 
shouting out answers, when it dawned 
on us that we were the only ones in the 
train compartment speaking.

But why are Latvians often so 
reserved, at least at first? There is no 
cut-and-dried answer, but studies have 
shown a link between creativity and 
a preference for solitude. Konste has 
seen this first hand in her line of work; 
in fact, she believes that introversion is 
especially heightened among those in 
creative fields, such as authors, artists 
and architects. Meanwhile, Latvian 

Sydney Latvian House is closed. It is anticipated that the order will be in place for 
at least 6 months!

We have though not totally given up on everything. Ritums will still be published, 
albeit electronically. We'll try and bring you interesting articles to help pass the days 
of self isolation. You might also like to try some of the many Latvian cultural videos 
that are nowdays offered on the internet. Check the list inside Ritums.

At times we hear, that non-latvians regard us as unfriendly and aloof. Is that 
really us, or is there another reason for that perception? This month's article from 
the BBC (with an insight from former sydneysider Philip Birzulis) explores the 
Latvian character.

Stay safe, and stay in touch with your Latvian side.
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psychologists have suggested that 
creativity is important to Latvian self-
identity, so much so that creativity is 
a priority in the Latvian government’s 
educational and economic development 
plans. The European Commission has 
reported that Latvia has one of the 
highest shares of the creative labour 
market in the European Union.

Latvians are often self-deprecating 
about their culture’s tendency towards 
introversion, a personality type that 
gets overstimulated easily and prefers 
solitude, quiet and reflection. Examples 
abound, from the Riga neighbourhood 
called Zolitūde (Solitude) to many 
ingrained habits, like not smiling at 
strangers. When Philip Birzulis, a Riga 
tour guide, moved to Latvia in 1994, he 
was surprised to see that some Latvians 
would cross the street to avoid passing 
another person. “I noticed that people 
were making these decisions [on] how 
to avoid each other about 5-10m in 
advance,” he said.

Even the Latvian Song and Dance 
Festival – a massive celebration that 
gathers more than 10,000 singers from 
all over the country – shows signs 
of introversion in that it takes place 
only every five years. Birzulis jokingly 
suggested that it would be too much of 
a strain otherwise, and commented that 
this kind of togetherness is very much 
the exception rather than the rule in 
Latvian culture.

Konste gave another example of 
her fellow citizens’ tendency towards 
introversion. In apartment buildings, 
“it is very Latvian to wait a little for 
your neighbour to leave the foyer, and 
only then leave yourself so to avoid an 
awkward greeting opportunity,” she told 
me. (Well, surely many of us do that?)

However, a disdain for small talk 
does not necessarily mean that Latvians 

are cold. After all, some of the silent 
train passengers my friends and I 
encountered were also quick to offer 
assistance as we puzzled over a map. 
As explained by Justīne Vernera, a 
translator and freelance journalist from 
the medieval town of Cēsis in north-
east Latvia, “In Latvia, not maintaining 
a conversation the whole time is not a 
rude or awkward thing. Being chatty the 
whole time is seen more as arrogance 
than being silent from time to time.”

While the reserved habits of the 
Latvian people may be difficult for 
newcomers to ignore, many Latvians 
note that theirs is not the only culture 
with an introverted disposition. Birzulis 
believes Swedes are much more 
invested in personal space than 
Latvians, while Konste points out that 
Finns are also very introverted. And 
Evelina Ozola, one half of Latvia’s Fine 
Young Urbanists, an architecture and 
urban-planning duo, commented, “In the 
introversion department we’re really not 
that different from Estonians.”

It is also important to remember 
that Latvians are not homogeneous. 
There are significant Russian and 
other minority groups in Latvia, with 
varying degrees of linguistic and cultural 
integration. There are also generational 
differences between those who grew 
up during an era of surveillance and 
forced communal lifestyles as part 
of the Soviet Union, and a younger 
generation raised in capitalism and 
greater cosmopolitanism. Thus it is 
impossible to talk of a single, all-
encompassing cultural trait – even 
though the value placed on personal 
space is one that spans generations.

One clue to Latvian reserve lies 
in the physical layout of the country, 
specifically its low population density 
and lush forests. Ozola explained that 
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Edited by Pēteris Kļaviņš

“[Latvians are] simply not used to seeing 
a lot of other people around. It is quite 
unusual to have to wait for a table at a 
restaurant or to sit too close to another 
party while dining. There’s enough 
space in the country to keep a distance 
from others.”

It is common for even Latvian 
urbanites to have an abiding love of 
nature, making regular escapes to 
the country. Particularly romanticised 
in Latvian culture is the image of the 
homestead: an isolated, self-sufficient, 
rural complex typically built of wood. 
The Latvian homestead is included in 
the Latvian Cultural Canon, a list of 
99 items and people considered to be 
Latvia’s most significant. (Also on this 
list are grave care and Latvia’s justly 
well-regarded rye bread.)

Ozola pointed out that while the 
homestead reality died out in the 
20th Century with the Soviet regime’s 
push for collectivisation, the cultural 
attachment to the homestead image 
persists. “Between 1948 and 1950, 
the proportion of homesteads to all 
countryside dwellings went down from 
89.9% to 3.5%, and thus, traditional living 
patterns were effectively eradicated,” 
she said.

But Vernera noted that sel f -
sufficiency is still part of Latvian 
identity. “We still have this sort of single 
farmstead thinking: we don’t gather 
in cafes during the daytime, we don’t 
approach random people on streets,” 
she said.

Another dramatic shift has been 
towards living in (comparatively small) 
flats. “Latvia is unevenly populated, with 
most people living in close proximity 
to each other in urban centres,” Ozola 
told me, noting that despite being one 

of Europe’s most sparsely populated 
countries, nearly two thirds of Latvia’s 
residents live in apartment buildings. 
This is one of the highest apartment-
dwell ing proport ions in Europe, 
according to the statistics website 
Eurostat. At the same time, a survey 
conducted by the real-estate company 
Ektornet found that more than two 
thirds of Latvians want to live in private, 
detached homes. Ozola speculates 
that this disconnect may partly explain 
why personal space is so important to 
Latvians.

But Latvians should be careful what 
they wish for. According to Politico, 
Latvia’s population is shrinking intensely 
with outward migration, with one of the 
steepest population declines of any 
nation in the world. So a nation that 
loves space may be getting more of 
it. Meanwhile, Latvian psychologists 
are hard at work investigating how 
psychological traits, including reserve 
around new people, affect Latvians’ 
attitudes towards refugees, as inward 
migration may be an important tool in 
stemming the population loss.

For visitors and newcomers who 
are startled by Latvians’ inclination for 
reticence, Vernera has some advice: “I’d 
definitely just advise any foreigner not 
to be scared of the initial silence. Once 
a foreigner gets to know a Latvian and 
a certain amount of time passes, we’re 
really good friends. We’re not a very 
theatrical nation, so we’re pretty frank 
in certain parts. We won’t tell everyone 
that we like them, so if a Latvian says 
he/she likes you, it’s really true.”

Join more than three million BBC 
Travel fans by liking us on Facebook, 
or follow us on Twitter and Instagram.

BBC Travel
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