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SLB Priekšsēdētāja ziņojums par  
2020/2021. gadu 

Vairums no Jums jau daudzreiz būs dzirdējuši,  ka viens no maniem mīļākajiem 
izteicieniem ir citāts no Raiņa Zelta zirga -  „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!"

Beidzamajā gadā mums visiem ir bijis jāmainās – jāierobežo parastās dienas gaitas, 
jāatrod jauni veidi kā droši vadīt savas dzīves – gan mājā, gan darbā, gan skolā, gan atpūtā. 

Gadu iesākām ar bažām, bet tomēr pilni cerībām. 2020. gada sākuma mēnešu 
ierobežojumi pamazām tika atcelti un varējām atkal sākt sanākt namā. Pirmie drosmīgie 
bija seniori, tad zolītes spēlētāji, tad pārējie – pusdienotāji, varkariņotāji, skolēni un skolotāji, 
teātrinieki, koristi un visubeidzot tautas dejotāji. Bija jauni noteikumi – pierakstīties, ieturēt 
attālumu, vilkt maskas, dezinficēt rokas, vēdināt telpas, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet to 
visu mēs labprāt pieņēmām, jo galvenais bija, ka varējām atkal satikties. Arī mūsu, tik 
svarīgie, īrnieki atgriezās un, līdz gada pēdējām nedēļām, dzīve namā atkal bija gandrīz 
tāda pati kā agrāk. Gandrīz, bet ne gluži!

2020. gadā bijām spiesti Ritumu sākt izdot elektroniski. Šogad tas ir turpinājies un 
apmēram 70% no biedriem un abonētājiem to tagad saņem savos datoros vai planšetēs. 
Tas ne vien ir ātrāk nekā to saņemt pa pastu, bet tas arī katru mēnesi biedrībai ietaupa 
apmēram $300 pasta izdevumos. Itsevišķi liels paldies Pēterim Kļaviņam kuŗš tagad 
vairumu no darba ir spiests darīt no mājām.

Mums beidzamajā gadā paveicās ar diviem, kā teikt, „lieliem" sarīkojumiem.  
Valstssvētkus atzīmējām vienlaikus kā klātienē tā neklātienē. Tā kā nebija neviena 
Latvijas viesa, tad svētku runas teica 6 sidnejieši, pārstāvot dažādas paaudzes, kamēr 
programmas daļu sniedza mūsu apdāvinātās mūziķes-komponistes Ella Mačēna un 
Aija Dragūna, soprāns Maija Kovaļevska un Sidnejas latviešu teātŗa aktieri. Apmēram 
80 izbaudījām šo brīdi namā, bet Ojārs Greste gādāja lai pirmo reizi mūsu sarīkojumu 
tiešraidē vienlaicīgi varētu noskatīties vēl pāris simti cilvēku gan savās mājās Sidnejā, 
gan citur Austrālijā, gan Latvijā un plašajā pasaulē. Paldies visiem kas piedalījās. Mēs 
šādu pieeju izmantosim arī turpmāk.

Otrais „lielais" sarīkojums bija Parnell ielas svētki, ar Maijas Kovaļevskas koncertu, 
tirdziņu un pusdienām. Kaut apmeklētāju nebija tik cik citureizi, tomēr daudzi „sūdzējās", 
ka jautrā pēcpusdiena pagāja pārāk ātri.

Gatavojāmies trešajam „lielajam" sarīkojumam – Jāņiem, bet, kā jau visi zinās, 
ieprieksējā nedēļā jaunais koronavirusa paveids lika valdībai izsludināt jaunu 
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SLB un Rituma cenas
Biedru nauda: 
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

las abonēt Ritumu: 2021. gada 
abonēšanas maksa ir $60.00.

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.

Jaunie Covid-19 ierobežojumi un Latviešu 
nams

Kā jau vairumam būs zināms, jaunie Jaundienvidvelsas valdības Covid-19 
ierobežojumi nosaka, ka mums visiem jāievēro mājsēde un tiešām, pēc visas 
iespējas, jāšēž mājās. Tagad ierobežojumi pagarināti vismaz līdz septembŗa 
beigām.

Tas ietekmē arī Latviešu namu. Visa darbība namā ir apstājusies. Nenotiek ne 
mēģinājumi, nedz sarīkojumi. Arī kafejnīca un veikals Rīga ir slēgti.

Iesāktie remonti arī pašlaik ir atlikti, jo strādniekiem ir ierobežotas iespējas 
Stratfīldā strādāt. 

Cerēsim, ka, pēc septembŗa, varēsim atkal atstāt savas mājas un visi atkal 
sanākt kopā namā. 

Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdis
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Uzmanību maksātājiem
Kad kārtojiet maksājumus, kā 

piemēram biedra naudas utt. caur 
banku, tad lūdzu precīzi uzrādiet 
maksātāja vārdu. Ar iniciāļiem vien 
nepietiek, jo tādā gadījumā sūtītā nauda 
tiek ieskaitīta SLB kontā kā anonīms 
ziedojums. ■

SLB valde

SLB valdes sēde
Sidnejas Latviešu biedrības augusta 

valdes sēde notika, kā šajās dienās ir 
pierasts, Zoom platformā. Piedalījās 
Jānis Grauds, Ināra Graudiņa, Pēteris 
Kļaviņš, Jānis Čečiņš, Ilona Brūvere, 
Andris Galviņš, Klāra Brūvere un Kārla 
Tuktēna.

Valde uzdod kasierim izpētīt vai 
biedrībai būtu iespēja pieteikties uz 
kādu no jaunākajiem Jaundienvidvelsas 
valdības izziņotajiem pabalstiem. 

Izpētīs arī, vai ir iespējams saņemt 
kādu pabalstu īpašam marta Senioru 
saietam 2022. g. Seniors Week ietvaros.

No Rukvudas kapsētas pārvaldes 
saņemta vēstule, ka latviešu pelnu 
urnas taisās pārcelt uz jaunu mūri un 
aicina biedrību izteikt viedokli. Nolemj to 
pārrunāt pilnsapulcē.

Pārrunā nākamos izdevumus sakarā 
ar Mārtiņa Siliņa zāles pārbūvi. Covid-19 
būvstrādneiku ierobežojumu dēļ darbi 
aizkavējušies. Principā pieņem tāmi 
jaunam virtuves apgaismojumam, bet 
plāns vēl jāpārrunā ar jauno Dāmu kopas 
priekšnieci.

Tā kā namā nedrīkstam sanākt, tad 
pārrunā kāda veida pasākumus varētu 
rīkot pielietojot internetu – YouTube, 
Zoom, utml. Vēlams būtu mēģināt 
sarīkot vismaz vienu pasākumu reiz 
mēnesī. Septembrī paredzēts SLT 
īslugas Zoom iestudējums Durvis Nr.42 
(43, 44).  Oktobrī varētu sarīkot viktorīnu 
(trivia quiz). Novembrī valsts svētku akts 
kuŗā piedalīsies jaunieceltais Latvijas 
vēstnieks Austrālijā. (6. septembrī Valsts 

prezidentam paredzēts paziņot vēstnieku 
un nodot tam akreditācijas vēstuli). ■

Jānis Čečiņš

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2021. gada augustā SLB ir apsveikusi 
Richardu Puisēnu, Albertu Cini, Inu 
Roni, Ilgu Ruņģi, Astrīdu Ploriņu un 
Romanu Senkēviču. ■

SLB priekšsēdētāja ziojums...
Turpinājums no 1.lpp.

mājsēdi.
Šogad ir notikušas ievērojamas 

pārmaiņas nama personālā. Pēc 44 
gadiem SLB Dāmu kopā, no Dāmu 
kopas priekšnieces lomas atteicās 
Ināra Krūmiņa, un līdz ar viņu arī lielākā 
daļa no valdes. Martā, Dāmu kopas 
pilnsapulcē, vadību pārņēma Lolita 
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Jurāne ar jaunu, sparīgu valdi. Diemžēl, 
jaunajām dāmām sanāca saimniekot tikai 
dažos sarīkojumos, un sarīkot pāris pīrāgu 
talkas, pirms nams bija atkal jāslēdz. 

Pīrāgu talkas! Arī tās ir jaunums, jo 
ilgus gadus mūsu namu un sabiedrību 
ar pīrāgiem apgādāja nelaiķis Māris 
Celinskis. Lielum lielais paldies viņam par 
to! Tagad atbildība par pīrāgiem ir jaunās 
rokās, un man prieks bija dzirdēt kad Lolita 
paziņoja: „Vienalga kas, bet pīrāgiem 
namā ir jābūt!"

Negadījuma dēļ, no ceturtdienu 
pusdienu gatavošanas, bija spiesta 
atkāpties Alida (Lulla) Medne; un Ināra 
Krūmiņa un Edīte Birzule arī vairs spēja 
pusdienas pagatavot tikai reizi mēnesī. 
Tomēr, laimīgā kārtā, talkā, gan pie 
pusdienām gan vakariņām, tagad ir 
nākuši Ilona Brūvere un Mārtiņš Koškins 
ar palīgiem. 

Pēc daudziem gadiem vadot Rīgas 
grāmatnīcu, Imants Līcis šogad atkāpās 
no darba grāmatnīcā. Liels paldies 
viņam un Mārai Kļaviņai. Valde nolēma, 
ka grāmatnīca jāpārvērš par veikalu ar 
lielāku, mūsdienīgāku mantu izvēli, un 
veikala vadību uzticēja Daivai Tuktēnai.

Jūnijā veikalā notika kapitālremonts 
bet, iecerētā atvēršana, 26. jūnijā, jaunu 
Covid ierobežojumu dēļ, nevarēja notikt. 
Paredzēts, ka veikals turpmāk sniegs visus 
iepriekšējās grāmatnīcas pakalpojumus – 
un varēs norēķināties ar kredītkarti.

Jau vairākus gadus runājam un 
spriežam par Mārtiņa Siliņa zāles un 
kafejnīcas uzlabošanu un atjaunošanu. 
Galu galā tās ir telpas kuŗas tagad tiek 
visvairāk, un visdažadāk, lietotas. Projektā 
ir atjaunot griestus un ielikt jaunus gaisa 
kondicionierus, gaismas, projektoru filmu 
rādīšanai, atjaunot skaņu sistēmu un 
iegādāties prožektorus mazām teātŗa 
izrādēm vai koncertiem un, protams, 
visu nokrāsot un iegādāties jaunus 
aizkarus un krēslus Mārtiņa Siliņa zālei. 

Pie viena gribam atjaunot arī ieeju/trepju 
telpu. Bijām cerējuši darbus galvenokārt 
paveikt pa skolu brīvdienām, bet Covid 
ierobežojumu dēļ, kaut gan lielais vairums 
mantu ir pasūtītas, vairāki būvdarbi ir 
aizkavējušies. 

Esam p ie te i kuš i  šo  p ro jek tu 
Jaundienvidvelsas valdības pabalstam. 
Par iznākumu uzzināsim novembrī. Teātŗa 
prožektoriem esam saņēmuši finansējumu 
no Latvijas Kultūras ministrijas. Par to 
izsakām paldies!

Paldies visiem kuŗi nav uzdevuši 
domu, ka latviešu sabiedrībai Sidnejā ir 
jāpastāv.

Paldies visiem brīvprātīgajiem un 
algotajiem darbiniekiem un valdei par 
pašaizliedzīgo darbu ko esat veltījuši 
biedrības un nama labā. 

Šie nevienam nav viegli laiki. Mums 
visiem ir jāpielāgojas jauniem, arvien 
mainīgiem apstākļiem. 

Nenoliedzami, ja ir griba tad „Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies"! ■

Jānis Čečiņš

Pagājušā un šinī gadā 
augstskolu beigušo 

ievērībai
Katru gadu Latvijas Universitātes 

dibināšanas atceres aktā ziņo par 
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta 
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AL58.KD: dvēseles 
kopšana!

Kā jau ziniet, AL58.KD noteikti notiks! 
Mēs esam lēmuši, ka šīs pandēmijas 
laikā ir svarīgi, ka mēs turpinām saglabāt 
mūsu kolektīvo pieredzi un gādājam par 
socializācijas telpu (klātienē vai virtuāli) 
kur var tapt kultūras saturs. Kā filozofs 
Marks Tulijs Cicerons (Marcus Tullius 
Cicero) rakstija, kultūra ir dvēseles 
“kopšana”.

Jēdziens „kultūra” ir cēlies no latīņu 

valodas, „cultura”, kas sakņojās darbības 
vārdā „colere”: kultivēt, uzcelt, attīstīt. 
Lai mēs savu latvietību varam  turpināt 
kultivēt un savu kultūru attīstīt, ir svarīgi 
gatavoties, sanākt, dalīties, svinēt. Un to 
var darīt klātienē vai virtuālā veidā! 

Bet, lai lietas attīstītos, vajaga taču 
sarīkojumus un pasākumus – tādus 
kuŗus var noskatīties, bet arī tādus 
kuŗos var piedalīties. Ir daudz un dažādi 
sarikojumi un pasākumi, kas notiks tāpēc, 
ka mums ir uzņēmīgi un drošsirdīgi 
sarīkojumu/pasākumu rīkotāji, kas, ar 
visiem pandēmijas izaicinājumiem, tomer 
redz veidu kā var dalīties ar Latviešu 
kultūru un to cildināt.

AL58.KD rīcības komitēja sastāv 
no šiem uzņēmīgiem cilvēkiem: Valdis 
Andersons, Sandra Birze, Jānis Čečiņš, 
Sandra Dragūna, Aija Dragūna, Jānis 
Grauds, Ojārs Greste, Lolita Jurāne, 
Laima Kārkliņa, Daina Kaina, Indulis 
Krādziņš, Rasma Krādziņa, Marita Lipska, 
Viktorija Mačēna, Kaspars Moore, Iveta 
Rone, Viktors Sīkais, Judīte Šmita, Sarma 
Strazda, Kārla Tuktēna, Ilze Viļuma. Par 
viņiem vairāk pašlaik mēs nerakstīsim, 
jo katrs jau rakstīs par savu darbu vai 
sarikojumu, un tad varēs ar viņiem 
iepazīties tuvāk!

Pašlaik vēl nav skaidrs kā Jūs 
skatīsiet vai piedalīsieties sarīkojumos 
un pasākumos: vai klātienē, vai virtuālā 
veidā, vai abejādi. To mēs varēsim 
noskaidrot kad gads nāk uz beigām.

Un visam jau ir arī savs pluss – ne tikai 
mīnusi. Šīs būs pirmās kultūras dienas 
kur sarīkojumus un pasākumus varēs 
noskatīties latvieši, un citi, visur – ne tikai 
tie, kas ir Sidnejā.■

 Ilona un Klāra 

beiguši augstākās mācību iestādes vai 
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.

Ja vēlaties, lai jūsu meitas, dēla, 
kāda cita rada, paziņas vai kāda latviešu 
drauga vārdu nolasa šā gada 25. 
septembŗa aktā, lūdzu paziņojiet vārdu, 
iegūto gradu vai diplomu un mācības 
iestādi, kā arī kvalifikācijas piešķiršanas 
datumu, Ingai Gulbei ingagulbis@
optusnet.com.au, vai mobīlo tālruni: 0411 
285 316 vai 9411 3656 līdz šā gada 12. 
septembrim. ■

Inga Gulbis
Studenšu korporāciju kopas
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Jauna kolekcija!
Apsveikumu kartiņas!

Austrālijas latvietis,  
Lūkas Elberts @lukmedia

un 
Latvijas dizainere, Agnese Grinberga. 

Sekojiet līdzi visiem
jaunumiem! 

Facebook: @rigagiftshopo
Instagram: riga_giftshop 
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AL58.KD rīcības komitejas 25. augusta sēde.

Rukvudas Latviešu 
kapsētas pelnu urnu 

mūris
Sidnejas Latviešu biedrība ir 

saņēmusi  vēstuli no Rukvudas kapu 
pārvaldes. (Skat Rukvudas vēstuli 
angļu valodā 32 lpp.) Pārvalde paredz 
pārcelt Latviešu pelnu urnas uz jauniem 
mūriem zāļu placī „jaunās nodaļas" 
galā, pāri ceļam no patreizējās vietas, 
jo esošie mūŗi esot bojāti un mūŗu 
vietu cer izmantot papildus kapu 
vietām. Pārvalde aicina tuviniekus un 
sabiedrības komentārus par ieceri. 

Daudzi, kuŗu pelni atdusas šai mūrī, 
ir agrākie mūsu gan garīgo, gan laicīgo, 
organizāciju biedri. Ir iespējams, ka, 
mainot dzīves vietu, kapu pārvaldei 
nav visu tuvinieku patreizējie kontakti. 
Daudziem droši vien vairs nav tuvinieku 
pie kuŗiem pārvaldei griezties.

Patreizējos mūŗos viskopā ir 1230 
vietas, no kuŗām 448 ir aizņemtas. 
Projekta zīmējumā uzdotajā interneta 
saitē var saskaitīt tikai 200 urnu vietas!

Esam griezušies pie pārvaldes 
pā rs tāves  pēc  t uvāk iem pas -

kaidrojumiem. Kad saņemsim atbildes, 
tad darīsim tās zināmas Rituma 
lasītājiem. ■

Jānis Čečiņš

Latvijas Okupācijas 
mūzejs saņem 

atjaunotā mūzeja 
atslēgas

Atjaunotā Latvijas Okupācijas mūzeja 
ēkas atslēgas svinīgi nodotas mūzeja 
ekspozīcijas iekārtošanai

2021. gada 13. augustā 
atjaunotā Latvijas Okupācijas 
mūzeja Latviešu strēlnieku 
laukumā 1, Rīgā, kompleksa 
atslēgas svinīgi nodotas 
mūzeja ekspozīcijas ierīkošanai. 
Vēsturiskajai mūzeja ēkai tapusi gaiša 
piebūve – Nākotnes nams. Pārbūves 
rezultātā mūzejs ieguvis teju divas 
reizes plašākas telpas – telpas jaunajai 
ekspozīci jai, mūsdienīgus darba 
kabinetus, speciāli aprīkotas mūzeja 
krātuves un arhīva telpas, informē 
VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs 
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Griškevičs.
Nama at jaunošana pabeigta, 

īstenojot pazīstamā latviešu arhitekta 
Gunāra Birkerta Latvijai dāvāto ideju.  
Iesākumā bija vīzija. Vīzija melnajai 
Latviešu sarkano Strēlnieku mūzeja ēkai 
pievienot gaišu piebūvi, to noslēdzot ar 
stikla sienu. Arhitekts Gunārs Birkerts to 
aprakstīja kā Latvijas nesenās vēstures 
metaforu: no tumšās pagātnes uz gaišo 
tagadni, uz apskaidroto nākotni.  Tas bija 
šomēness – 2001. gada augustā, kad 
Rīga svinēja savu 800 gadu jubileju. 
No vīzijas līdz atslēgai tieši 20 gadi. Un 
te nu pavisam reāli mūsu acu priekšā 
ir nams, ko toreiz nosaucām par savu 
Nākotnes namu. Mūzeja direktores 
rokās tagad ir atslēga – ne tikai uz šo 
namu, bet arī uz darāmo darbu, uz ko 
tas gaidīt gaida. Nākotnes nams uzcelts, 
tas vairs nav nezināmā nākotnē, tas 
tagad ir Latvijas Okupācijas mūzejs, 
norāda literatūrzinātnieks, ilggadējais 
Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības 
valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs.

„Melns, balts, asinssarkans. Šīs 
ir tās trīs krāsas, ar kuŗām simboliski 
rakstīts Latvijas 20. gadsimta vēstures 
traģiskāko lappušu stāsts. Ar šīm krāsām 
jaunveidotais Latvijas Okupācijas 
mūzeja komplekss turpmāk piesaistīs 

un uzrunās katru, kas nāks šurp vai 
arī tikai ies garām šai vietai. Paldies 
visiem, kas bijuši līdzdalībnieki Latvijas 
Okupācijas mūzeja jaunā kompleksa 
tapšanā daudzu gadu gaŗumā. Līdzās 
visiem procesā iesaistītajiem, īpaša 
pateicība pienākas Latvijas Okupācijas 
mūzeja biedrības valdei,  nenovērtējams 
ir latviešu trimdas ieguldītais lielais 
darbs un ziedojumi visus gaŗos mūsu 
valsts okupāci jas gadus uzturot 
pasaulē dzīvu Latvijas okupācijas 
faktu un līdz ar Latvijas atjaunošanu 
atvedot uz šejieni ideju par mūzeju un 
iedibinot to šeit kā dāvanu neatkarību 
atguvušajai dzimtenei. Lai jaunais 
Latvijas Okupācijas mūzeja komplekss 
kļūst par vēl spēcīgāku atceres vietu, 
kas stiprinās mūsu apņēmību veidot 
Latvijas  nākotni baltu, nekad nepieļaujot 
tādas melnas lappuses un tik daudz 
sarkanu asiņu, ar kuŗām mūsu valsts 
vēsturē ierakstīta tās okupācija!”, atzīmē 
kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Vienotu ansambli ar atjaunoto namu 
veido tam līdzās esošais vērienīgais 
vides objekts – memoriāls padomju 
okupācijas upuru piemiņai „Vēstures 
taktīla” 10 metru augstumā un 18 
metru platumā, kas ir kā simbolisks 
apliecinājums saiknei starp šodienu un 
traģisko notikumu Latvijas vēsturē, kad 
1941. gadā padomju režīms izsūtīja 
svešumā vairāk kā 15 tūkstošus 
Latvijas pilsoņu. Memoriāls aprīkots 
ar speciālām audiovizuālām iekārtām, 
kas ikdienā veido skaņas, vibrācijas 
un gaismas efektus. Tie iekļausies 
Rīgas pilsētas vidē un no šodienas 
ir pieejami sabiedrībai. Memoriāla 
skaņas risinājumus veidojis mākslinieks 
Voldemārs Johansons, atskaņotie 
represijās cietušo personu uzvārdi ir 
sintezēti ar Tildes mākslīgā intelekta 
technoloģijas palīdzību. Nākotnes nama 
priekšpagalmā, Daugavas pusē iestādīti 

Okupācijas mūzeja biedrības vadītāja 
Dzintra Bungs, Latvijas kultūras 

ministrs Nauris Puntulis un Latvijas 
Okupācijas mūzeja vadītāja Solvita 

Vība
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seši bērziņi, kas atspoguļo ideju par 
bērzu birzi –  latviskās ainavas nozīmīgu 
simbolu.

Arhitekta Gunāra Birkerta ieceres 
īstenošanai Strēlnieku laukumā bija 
dažādi šķēršļi, kuŗi kopīgiem spēkiem 
tika pārvarēti. Okupācijas mūzeja ēkai 
un piemiņas memoriālam tika piešķirts 
nacionālā interešu objekta statuss un 
Būvvaldes funkcijas tika nodotas Vides 
Aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.

Kopumā Latvijas Okupācijas mūzeja 
pārbūvē, Padomju okupācijas upuru 
piemiņas memoriāla kompleksa izveidē 
un Strēlnieku laukuma sakārtošanā 
ieguldīti līdz 10 434 869 eiro: Kultūras 
ministrija piesaistījusi valsts budžeta 
finansējumu 9 405 196 eiro, Latvijas 
Okupācijas mūzejs līdzfinansējis 160 
000 eiro, savukārt Eiropas Savienības 
fondu, valsts budžeta un Rīgas domes 
līdzfinansējums sastāda 869 673 eiro. 
Būvdarbus veica SIA Skonto būve 
saskaņā ar arhitektu biroja SIA "5. 
iela" izstrādāto projektu. Memoriāla 
„Vēstures taktīla” mākslinieciskās idejas 
autori ir Kristaps Ģelzis, Ilze Miķelsone 
un Voldemārs Johansons –SIA "Taktila", 
kuŗu metu 2007. gadā par labāko atzina 
starptautiska žūrija.

Darbi pie Strēlnieku laukuma 
atjaunošanas pabeigšanas šogad vēl 
turpināsies - valsts un pašvaldība šajā 
projektā sadarbojas kopējam mērķim. 
Daļa Latviešu Strēlnieku laukuma 
pieder valstij, daļa pašvaldībai. Līdz 
ar Okupācijas mūzeja kompleksa 
atjaunošanu VNĪ uzņēmās iniciatīvu 
organizēt  seguma at jaunošanu 
topošajam kompleksam līdzās esošajai 
Rīgas pašvaldības teritorijai VNĪ un 
Rīgas domes panāktā vienošanās 
paredz kopā atjaunot pusi laukuma, ko 
plānots paveikt šā gada vēlā rudenī, 
otras laukuma daļas atjaunošanu 

Rīgas Tehniskās universitātes pusē 
pašvaldība plāno veikt pati tuvāko gadu 
laikā.

Pandēmijas apstākļos, ievērojot 
piesardzības un drošības prasības, VNĪ 
vadībā turpinās darbs pie 43 dažādiem 
valstiski nozīmīgiem būvniecības 
objektiem ar kopējo budžetu 156 
miljoni eiro. Kapitālsabiedrība ir viens 
no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad 
Korporatīvās atbildības un ilgtspējas 
institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā 
saņēmis augstāko platīna godalgu, 
apliecinot labu pārvaldību un savas 
darbības ilgtspēju. VNĪ dibināts 1996. 
gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas 
Republikas Finanšu ministrija.■

Latvijas Muzeju biedrība

Atslēgas saņemot
Valters Nollendorfs
Uzruna 13.08.2021.
Iesākumā bija vīzija melnajai Latviešu 

sarkano strēlnieku mūzeja ēkai pievienot 
gaišu piebūvi, to noslēdzot ar stikla sienu. 
Arhitekts Gunārs Birkerts to aprakstīja 
kā Latvijas nesenās vēstures metaforu: 
no tumšās pagātnes uz gaišo tagadni uz 
apskaidroto nākotni. Tas bija šomēnes, 
2001. gada augustā, pirms  20 gadiem. Tā 
bija Birkerta dāvana Latvijas Okupācijas 
mūzejam. 

Un te mūsu acu priekšā ir nams, ko 
toreiz nosaucām par savu Nākotnes Namu.  
Mūzeja direktores un Okupācijas biedrības 
valdes priekšsēdes rokās tagad ir atslēga 
– uz šo namu un Mūzeja saimes darāmo 
darbu. 

Sarežģītais un grūtais celtniecības ceļš 
ir galā. Nams tagad bez pagātnes ēnām 
un bažīgām nākotnes cerībām var droši 
nest nosaukumu LATVIJAS OKUPĀCIJAS 
MŪZEJS.  

Mūzejs un Padomju okupācijas upuru 
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piemiņas memoriāls tam blakus ir nešķirami 
saistīti. Kristapa Ģelža un viņa kolēģu 
veidotā „Vēstures taktīla” guva iedvesmu no 
Mūzejā izstādītā  Mērijas Stakles lakatiņa.  

Bet ne tikai. Jau Birkerta skicēs bija 
iecerēta bērzu rinda. Tā sasaucas ar bērzu 
stādījumiem 1941. gada deportācijas 
upuriem vairākās Latvijas vietās un simbolizē 
bērza un tautas sīksto izdzīvošanas spēku, 
kas lauž komunistiskās varas sarkano 
bruģakmeni ēkas priekšā. 

Birkerta vīzija un Mūzeja jaunās mājas ir 
pati vienkāršība. Un šajā vienkāršībā ir tās 
spēks. Tā ir arhetipiskā gaismas cīņa pret 
tumsu, kas pazīstama un saprotama visās 
pasaules kultūrās. Tā ir cīņa par brīvību, kas 
blakus dziesmai caurstrāvo mūsu vēsturi 
un patriotisko dzeju kopš Tautas Atmodas 
19. gadsimtā līdz pat valsts atjaunošanai 
pirms 30 gadiem.  

Šī cīņa būs arī caurejošs motīvs jaunajā 
ekspozīcijā, ko veidojuši Mūzeja vēsturnieki 
kopā ar dizaina biroju H2E. Tā saista 
Birkerta vīziju ar ekspozīcijas stāstu par 
tautas nodibināto un veidoto valsti, ko 
cenšas iznīcināt svešās varas, bet kura 
izdzīvo un atjaunojas. 

Tas ir stāsts par valsts noārdīšanu, 
tautas apspiešanu, par pazemojumiem, 
ciešanām, par – holokaustu, lielāko masu 
slepkavību uz Latvijas zemes, par nāvi 
kaŗā, Gulagā, par tautas pakļaušanu 
iznīcībai izsūtījumā un ieceļotāju kolonistu 
plūdos savā zemē, par centieniem Latviju 
iegrūst melnā vēstures caurumā.  

Bet arī – stāsts par izturību un spītu, 
par nepakļaušanos, par pretošanos un 
cīņu ar kara un gara ieročiem. To spārno 
neizdzēšamā atmiņa par noārdīto valsti, 
cerība un griba to atjaunot – kā gaismas 
pavediens tumsas labirintā.  

Vīzijas dzimst cilvēku galvās. Tās 
piepildās, ja nāk tie, kas tās īsteno. Mūsu 
Mūzejam un tā jaunajām mājām tādu ir 
pārāk daudz, lai te visus uzskaitītu vai 
pieminētu. Tie ir ziedotāji, kuŗu skaits – 

tūkstoši; devums – miljoni. Tie ir dāsnie 
dāvinātāji, kas bagātinājuši Mūzeja krājumu 
ar tūkstošiem dokumentu, piemiņas lietu, 
rakstisko un video liecību un mākslas 
darbu, kas Mūzeja stāstu padara dzīvu. 

Mūzejs savulaik tapa kā dāvana Latvijai. 
Valsts to ir pieņēmusi un atbalstījusi. 
Jaunais Mūzeja nams ir valsts finansēts. 
Visi atjaunotās valsts prezidenti, visas 
Saeimas un ministru kabineti, visi kultūras 
ministri ir atraduši veidus atbalstīt Mūzeja 
darbu un šī nama tapšanu. Liels paldies 
Vides un reģionālās attīstības ministrijai par 
Būvvaldes veidošanu, kad Rīgas būvvalde 
projektu noraidīja. Un paldies Finanšu 
ministrijai, bet it  sevišķi un vistiešāk Valsts 
nekustamajiem īpašumiem par sadarbību 
līdz šim un nākotnē.  

Man pašam bi j is  l ie ls gods un 
nepārvērtējama iespēja dzīvot līdzi divām 
Mūzeja vīzijām: 

Pauļa Lazdas vīzijai 1993. gadā par 
Mūzeju kā lielu vēstures grāmatu, kas 
pasaulei stāsta patiesību par mūsu vēsturi. 

Gunāra Birkerta vīzijai, kas vēsturei dod 
simbolisku veidolu un telpas, kuŗās Mūzejs 
var piepildīt savu misiju atcerēties, pieminēt 
un atgādināt.

Esmu pateicīgs par iespēju palīdzēt šīm 
vīzijām īstenoties un saku paldies Mūzeja 
saimei un it visiem, ar kuŗiem man bijusi 
iespēja kopīgi strādāt, lai tas notiktu. 

Mums ir sava valsts. Mums ir pagātnes 
pieredze. Tumšā pagātne ir pārvarēta,  ceļš 
uz gaismu ir iezīmēts.  

Bet vēl pār tagadni krīt pagātnes ēnas. 
Tās atgādina: okupācijas sekas nav pilnībā 
pārvarētas. Un brīdina: spēki, kas centās 
mūs pazudināt melnajā vēstures caurumā 
vēl arvien darbojas. 

Tāpēc ceļā uz gaismu atcerēsimies un 
atgādināsim paši sev:

• valsts ir vērtība, kas ik dienas jānosargā;
• brīvība ir vērtība, kas ik dienas jā-

nopelna. ■
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SLB pilnsapulce
SLB gadskārtējā pilnsapulce notika 

Zoom ietvaros sestdien, 28.augustā, 
plkst.13.30. Piedalījās 33 biedri. 
Pilnsapulci atklāja biedrības priekšsēdis 
Jānis Čečiņš, ar klusuma brīdi pieminot 
iepriekšējā gadā mūzībā aizgājušos 
biedrus. Viņš tad proponēja Andri Galviņu 
par sapulces vadītāju un Ināru Graudiņu 
par protokolētāju. Pilnsapulce pieņēma. 

Dienas kārtības punkti:
Protokola pieņemšana. Protokolu 

neizlasīja, jo tas jau bija izsūtīts visiem 
biedriem. Protokolu pieņēma pilnsapulce.

2020./2021.gada darbības pārskats. 
Jāņa Čečiņa ziņojums ir šī mēneša 
Rituma sākumā, tad to neatkārtošu šeit. 
Pieminēšu vienīgi, ka SLB Dāmu kopas 
sastāvs ir nedaudz mainījies, Mārtiņa 
Siliņa zāli atjauno un grāmatnīcai Rīga 
ir jauna saimniece un jauns iekārtojums. 
Rukvudas kapu pārvalde vēlas taisīt 
maiņas pelnu urnas sienai Latviešu 
kapos. 

Revizijas ziņojums. Jānis Grauds 
ziņoja par pagājušā gada finansiālo 
stāvokl i  ( l īdz 2021.g.30.jūni jam) 
Iztrūkums ir $81,571.02. Kopējie līdzekļi 
ir $11,400,226.00. Revidentei Inārai 
Sīkai nav bijusi iespēja iztaisīt pilnu 
reviziju, ko taisīs, kad būs iespēja 
pārbaudīt dokumentus namā. A. Galviņš 
proponēja pieņemt ziņojumu, kuŗu tad 
arī pieņēma.

SLB budžets. J.Grauds ziņoja, ka 
budžetu sastādīt ir gandrīz neiespējami, 
sakarā ar pastāvošo epidēmijas stāvokli 
valstī. Viņš minēja, ka apdrošināšanas 
biedrība atmaksā algas zaudējumus 
R. Sokolovskim sakarā ar potītes 
laušanu. Nama apdrošināšana izmaksā 
biedrībai ap $34,000 gadā un biedrībai 
bija iztrūkums pagājušajā gadā. M.Siliņa 
zālei izdevumi būs aptuveni $100,000 
jo vēl ir paredzēti izdevumi. Ieguldījumi 

bankā pelnīja 0.7% interesi un akcijas 
pelnīja 2.7%. A. Galviņš proponēja 
budžetu pieņemt. Pilnsapulce to 
pieņēma. 

Valdes vēlēšanas. Šogad bija jāpārvēl 
biedrības valdes locekļi Ināra Krūmiņa, 
Jānis Grauds, Klāra Brūvere un Kārla 
Tuktēna. Klāt ir stājusies jauna valdes 
kandidāte Marika McCue. Tā kā Ināra 
Krūmiņa vairs nekandidēja, visus pārējos 
pilnsapulce apstiprināja par turpmākiem 
valdes locekļiem.

Pilnsapulce ar „aklamāciju" ievēlēja 
Jāni Graudu kā mūža biedru. Priekšnieks 
pateicās valdei par paveikto, Andrim 
Galviņam par sapulces vadīšanu, 
Inārai Graudiņai par protokolēšanu un 
Raimondam Sokolovskim un Maritai 
Lipskai par nama uzturēšanu. Viņš arī 
pateicās visiem darbiniekiem.

Citas lietas. Ilona Brūvere ziņoja, 
ka Kultūras dienas šogad notiks kaut 
kādā veidā, vai klātienē, vai virtuāli, 
vai arī abējādi. Sestdien, 4. septembrī 
notiks teātŗa izrāde Zoom ietvaros. Ir 
jāreģistrējas.

Pilnsapulci slēdza plkst. 14.34. ■
Valdis Krādziņš

Medaļu skaitīšana
Juris Lorencs – 10-aug-2021

Japānas galvaspi lsētā Toki jā 
noslēgušās XXXII moderno laiku 
Olimpiskās spēles. Tajās piedalījās 
11 901 sportisti no 205 valstīm un 
territorijām. Sacensības notika 33 
sporta veidos, sadalīti 339 medaļu 
komplekti. Latvijai šīs bija veiksmīgas 
spēles. Olimpisko zeltu izcīnīja 3×3 
basketbola komandas puiši – Agnis 
Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Pauls 
Lasmanis un Nauris Miezis. Savukārt 
svarcēlājs Artūrs Plēsnieks (svara 
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kategorija līdz 109 kilogramiem) pārveda 
mājās bronzu. Tāpat izcīnītas divas 
ceturtās vietas pludmales volejbolā. 
Viena zelta un viena bronzas medaļa! 
Vairāk zelta nekā Somijai, tikpat cik 
Rumānijai, Portugālei un milzīgajai Indijai. 
Stop! Ar šādu uzskaitījumu es jau esmu 
pārkāpis Olimpisko spēļu ideālus. Jo 
savā starpā sacenšas ne jau valstis, bet 
gan atlēti. Un tomēr pēc katrām spēlēm 
mēs nevaram atturēties no medaļu 
skaitīšanas kārdinājuma – cik tad katra 
valsts izcīnījusi šoreiz? Un izcīnītās 
medaļas domās nevilšus saistām ar 
nācijas, ar valsts spēku un varēšanu.

Ja skaita zelta medaļas, tad Tokijas 
spēļu pirmajā desmitniekā līdere ir ASV 
ar 39 augstākā kaluma godalgām. Seko 
Ķīna – 38, Japāna – 27, Lielbritanija – 
22, Krievija – 20, Austrālija – 17. Italijai, 
Francijai, Nīderlandei un Vācijai – katrai 
pa 10. Mazliet atskatīsimies pagātnē. 
1972. gads, Minhene, XX Olimpiskās 
spēles. Pirmās spēles, kuŗas es atceros 
jau apzinīgā vecumā. Arī tāpēc, ka ģimene 
nesen bija iegādājusies televizoru, un 
es divas nedēļas neatkāpos no tolaik 
vēl melnbaltā ekrāna. Šajās spēlēs 
pirmais „zelta desmitnieks" bija: PSRS 
– 50, ASV – 33, Vācija (Rietumvācija 
un Austrumvācija kopā) – 33, Japāna 
– 13, Austrālija – 8, Polija – 7, Ungārija 
un Bulgārija – 6, Italija – 5, Zviedrija un 
Lielbritanija – 4. Ķīna šīs spēles boikotēja, 
tā protestējot pret Taivānas sportistu 
piedalīšanos. PSRS izlasē startējošais 
Latvijas šķēpmetējs Jānis Lūsis Minhenē 
izcīnīja sudraba medaļu. 1992. gadā 
Barselonā notika XXV Olimpiskās spēlēs, 
kuŗās Latvijas sportisti atkal startēja 
zem neatkarīgas valsts karoga. Mūsējie 
šajās spēles ieguva divas sudraba (Ivans 
Klementjevs kanoe airēšanā, Afanasijs 
Kuzmins šaušanā) un vienu bronzas 
medaļu (Dainis Ozols riteņbraukšanā). 
Lūk, kā veicās pašiem stiprākajiem: 

Apvienotajai Komandai (Unified Team, 
bijušās PSRS republikas bez Baltijas 
valstīm) tika 45 zelta godalgas, ASV 
– 37, Vācijai – 33, Ķīnai – 16, Kubai – 
14, Spānijai – 13, Dienvidkorejai – 12, 
Ungārijai – 11, Francijai – 8, Austrālijai – 7.

Kā redzam,  Olimpiskajās spēlēs 
stabilu sniegumu uzrāda ASV sportisti. 
Aizgājuši tie laiki, kad sportā dominēja 
bijusī PSRS (tagadējā Krievija) un Vācija, 
savukārt Ķīna nostājusies blakām ASV. 
Kas nosaka izcīnoto medaļu skaitu? Ne 
jau tikai nācijas skaitliskais lielums. Dažu 
valstu autoritārie režīmi sportā saskata 
iespēju sevi reklamēt. Agrāk tādas bija 
PSRS un Vācijas Demokratiskā Republika, 
šodien – Ķīna. Sportistus rada arī tautas 
tradicijas. Latvijā basketbola grozs ir teju 
vai katras privātmājas pagalmā, kuŗā 
aug bērni. Āfrikā puikas dzenā futbola 
bumbu, bet bargajās Krievijas ziemās – 
hokeja ripu. Saprotams, lai izaudzinātu 
izcilu sportistu, ar entuziasmu vien 
nepietiek, vajadzīga arī nauda. Trūkumā 
nonākusī Ukraina Tokijas spēlēs ieguva 
tikai viena zelta medaļu. To šai valstij 
izcīnīja melnādainais Ruandas izcelsmes 
cīkstonis Žans Beļeņuks, kuŗš patlaban 
ir arī Ukrainas parlamenta – Augstākās 
Radas deputāts. Laiki mainās! Tokijas 
spēles ieies sporta vēsturē ar to, ka tajās 
piedalījās pirmā transpersona. Sieviešu 
svarcelšanas sacīkstēs svara katēgorijā 
virs 87 kilogramiem startēja kāda (kāds?) 
Lorela Habarda no Jaunzēlandes. Pēc 
2012. gadā veiktās dzimuma maiņas 
operācijas kādreizējais Kevins, kuŗam 
tobrīd bija 34 gadi, pārvērtās par Lorelu 
un kopš tā laika sparīgi ceļ svaru stieni 
sieviešu sacensībās. Un ar panākumiem 
– Lorela Habarda ir 2020. gada Pasaules 
kausa uzvarētāja. Pastāv visai pamatots 
uzskats, ka patlaban notiekošais ir 
gala sākums sieviešu sportam. Ka tas 
degradēsies līdz nenosakāma dzimuma 
personu, bijušo vīriešu, sacensībām, kuŗās 
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uzvarēs nevis sportisti, bet gan ķirurgi un 
hormonu terapijas speciālisti. Tā nu iznāk, 
radikālais feminisms pats sev iešāvis kājā. 
Diemžēl no tā cieš arī vīriešu sports. Cīņa 
par dzimumu līdztiesību sportā beigusies 
ar to, ka no nākamajām Olimpiskajām 
spēlēm izslēgtas 50 kilometru soļošanas 
sacensības vīriešiem. Pamatojums – šī 
distance esot pārāk gaŗ a un smaga 
sievietēm. Žēl, jo 50 kilometru soļojums 
ir diciplīna, kuŗā latviešu sportisti izcīnījuši 
trīs olimpiskās medaļas – Jānis Daliņš 
1932. gadā Losandželosā – sudrabu, 
Adalberts Bubenko 1936. gadā Berlīnē – 
bronzu, un Aigars Fadejevs 2000. gadā 
Sidnejā – sudrabu.

 Kāpēc tautām vajadzīga medaļas? 
Jo cilvēkiem, it īpaši jauniešiem, vajadzīgi 
varoņi. Tādi bija vajadzīgi Senajā 
Grieķijā, tādi vēl jo vairāk vajadzīgi 
šodien. Piemēri, kuŗiem sekot. Netālu no 
manām mājām, kvartālā starp Krišjāņa 
Barona, Čaka un Tallinas ielām iekārtots 
milzīgs sporta komplekss ar futbola, 
basketbola un plūdmales volejbola 
laukumiem, kā arī BMX riteņbraukšanas 
trase. Basketbola laukumi atrodas arī 
Ziedoņdārzā un Grīziņkalna parkā, kur 
5. augustā „Ghetto Games” basketbola 
kompleksā tika godināti mūsu olimpiskie 
čempioni. Visu pavasari un vasaru šie 
laukumi un riteņbraukšanas trase bija 
pilni ar bērniem un jauniešiem. Tāpēc nav 
nekāds brīnums, ka labākie sasniegumi 
Olimpiskajās spēlēs mums ir tieši šajos 

sporta veidos. 
Kad Jānis Daliņš 1932. gadā ar izcīnīto 

sudraba medaļu atgriezās Rīgā, dzelzceļa 
stacijā viņu sagaidīja ārlietu ministrs Kārlis 
Zariņš un 3000 sajūsminātu līdzjūtēju. 
Kopš tā laika pagājuši teju deviņdesmit 
gadi. Šodien neviens ministrs, ne kāda 
cita augsta amatpersona neuzskatīja 
par vajadzīgu sveikt puišus, kuŗi Latvijai 
atnesa olimpisko zeltu. Rīgas lidostā 
mūsu varoņus sagaidīja vien Latvijas 
Olimpiskās komitejas vadītājs Žoržs 
Tikmers un Basketbola savienības 
prezidents Raimonds Vējonis. 

Latvijā un visā pasaulē mediķi, 
psihoterapeiti un skolotāji apgalvo – ne 
tikai vakcīnas, arī veselīgs dzīvesveids 
un fiziskās aktīvitātes ir iedarbīgs līdzeklis 
cīņā ar Covid-19 pandēmiju. Kaut to 
saprastu arī polītiķi!

 Brīvā Latvija

Turpinājums  19. lpp.

Salidojumā Bauskā 
atzīmē «3x3» 

kustības 40. jubileju
ReTV korespondenti – 28-08-2021’
Bauskā  šod ien  va ld ī j a  t r ī s -

reiztrīsnieku atkal satikšanās prieks. 
Šoreiz gan nevis nedēļu gaŗā 3x3 
nometnē, bet vienas dienas salidojumā. 
Iemesls salidojumam šoreiz ļoti svarīgs 
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Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas pusdienas
sestdien, 2021. gada 7. septembrī

un
biedru pilnsapulce un pusdienas sestdien, 2. oktobrī ir

Atceltas
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2021. gada septembrī.

Kaŗavīru piemņas 
biedrība Lestene

Latviešu kaŗavīru piemiņas biedrība 
– „Lestene" – uzsāks darbību 2021.gada 
8.septembrī plkst. 16.00 kad Lestenes 
Brāļu kapos notiks Latviešu kaŗavīru 
piemiņas biedrības Lestene svinīgā 
atklāšana. 

Biedrība dibināta ar mērķi veicināt 
un attīstīt patriotismu, kalpošanas 
ideālu sabiedrības interesēs un stiprināt 
pilsonisko sabiedrību Latvijā. Biedrības 
svinīgajā atklāšanā uzrunu teiks gan 
biedrības dibinātāji, gan valsts un 
pašvaldības amatpersonas, kā arī 
pēc svētbrīža baznīcā būs klausāms 
vēsturnieka Valda Kuzmina referāts 
par Lestenes apkārtnes kaujām un to 
nozīmi. Noslēdzot, Rīgas projektu kora 
ansamblis sniegs svinīgu koncertu ar 
mūziku latviešu un latīņu valodās. 

Kaŗavīru piemiņas biedrības galvenie 
uzdevumi ir pārraudzīt Lestenes Brāļu 
kapu kompleksa uzturēšanu, atbalstīt 
Kurzemes kauju mūzeja attīstību, 
Lestenes baznīcas atjaunošanu, padarot 
šo kompleksu par vienu no Latvijas 
neatkarības izcīnīšanas, valstiskās 
identitātes un nacionālās pašapziņas 
simboliem, kā arī veicinot diskusijas 
un vēstures izzināšanu, jo sevišķi – 
par Kurzemes lielkaujām un latviešu 
leģionāru gaitām pasaules notikumu un 
Latvijas vēstures griežos. 

„Būt iski  i r  atspēkot mītus un 
netaisnību, pieminēt šos cilvēkus un 
stāstīt par īstenību,” pauž jaundibinātās 
biedrības vadītājs Aivars Sinka. „Latvijas 
leģionāru loma allaž skatīta piesardzīgi 
un tikusi pretrunīgi vērtēta – abās 
pusēs uniformas bija „nepareizajās 
krāsās”, latvietim nācās iet kaujā pret 
otru latvieti pie Džūkstes un citos 
kaujas laukos. Mobilizācija Latvijā 
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no Padomju Savienības un 
nacistiskās Vācijas pusēm 
bija skaidrs kaŗa noziegums 
pret Latvijas tautu, par ko 
atlīdzība nav bijusi saņemta. 
Cīnītāji tika ierauti kaŗā pret 
savu gribu, kritušo skaits bija 
milzīgs, puse neatgriezās 
mājās. Puiši un vīri, saņemti 
gūstā Kurzemē, līdz pat otrās 
neatkarības atgūšanai bijusi 
apspiestā mūsu tautas daļa. 
Pēc cīņām Kurzemē viņi tika 
aizvesti uz spaidu darbiem 
Padomju Savienības gulagu 
sistēmā. Pat atgriežoties no 
Sibīrijas gadus vēlāk, dzīvi 
palikušajiem gūstekņiem 
bija jāizcieš pazemojumi 
un represijas. Biedrība 
rādīs cieņu pret kritušajiem, 
uzturot kapu kompleksu, 
vāks ziedojumus baznīcas 
a t j aunošana i ,  i zz inās 
cilvēkstāstus un papildinās Latvijas 
vēstures lappuses, izgaismojot tā laika 
notikumus.” 

Nozīmīgi ir tas, ka dibinot biedrību 
kopā sanākušas septiņas spēcīgas, jau 
pastāvošas organizācijas, tostarp arī 
latviešu apvienības ārvalstīs: 

• Daugavas Vanagu Centrālā valde, 
• Latviešu Virsnieku apvienība, 
• Latvijas Ğenerāļu klubs, 
• Latvijas Nacionālo kaŗavīru biedrība, 
• Lestenes Evanģēliski Luteriskā 

Draudze, 
• Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība, 
• Valsts aizsardzības un patriotisma 

fonds „Namejs”.
„Esmu gandarīts, ka sešas ar 

kaŗavīru un valsts vēsturi saistītās 
biedrības kopā ar Lestenes baznīcas 
draudzi ir apņēmušās uzturēt Lestenes 
Brāļu kapu kompleksu un ar to saistīto 

kritušo kaŗavīru piemiņu. Šis ir labs 
piemērs, ka viena mērķa vārdā mēs 
varam apvienoties un veikt darbus 
kopā”, Raimonds Graube, bijušais 
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris. 

„Mums, Pasaules Brīvo latviešu 
apvienībai, un līdz ar to latviešu 
diasporai pasaulē, kopīgi ar Daugavas 
Vanagu apvienību ir patiesa vēlme 
un interese piedalīties jaundibinātās 
latviešu kaŗavīru piemiņas biedrības 
Lestene darbā, ne tikai atbalstot 
mūzeja izveidi Lestenē, bet arī veicinot 
plašu viedokļu apmaiņu un modernu 
skaidrojumu Latvijas vēstures būtiski 
svarīgiem notikumiem,” Kristīne Saulīte, 
PBLA priekšsēde. 

Vēstures liecību saglabāšanai un 
patriotiskai audzināšanai!

Biedrības Valdes priekšsēdētājs
Aivars Sinka 

Latviešu kaŗavīru piemiņas biedrības Lestene valdes 
locekļi. Labā pusē Lestenes biedrības priekšsēdētājs 
Aivars Sinka
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Ko dara Daugavas 
Vanagi Latvijā? 

Atsaucoties uz maniem jautājumiem 
un informācijas lūgumu, esmu saņēmusi 
atbildi no DVL priekšsēža Andreja 
Mežmaļa. Vispirms par DVL Slokas ielas 
remontiem, un tad  par aprūpes darbu 
Latvijā. Ināra Sīkā.

Sveicināta, Ināra!
DVL Slokas ielas darbi. Esam 

veikuši nozīmīgus darbus Slokas ielā; 
piemērām, par DV Sidnejas nodaļas 
ziedojumu, tagad ēkai nr. 004 ir jauns 
jumts. Kopš  tā laika, esam veikuši 
remontus ekā nr. 003 – jauns jumts,  
jauna vannas istaba un vienas telpas 
remonts; šo telpu izmanto Aizsargu 
organizācijas vadītājs un tur arī notiek 
viņu sanāksmes. Pašlaik remontējam  
arī vienu dzīvokli, kas tiks iznomāts 
Vanadzēnu vadītājai un vēl viens  
dzīvoklis ir jau pilnībā atjaunots; plāni 
ir turpināt dzīvokļu atjaunošanu. Esam 
arī ielikuši gāzes apkuri ēkās nrs. 003, 
004, 005 un 006; tur agrāk bija malkas 
apkure, ko arī bija grūti apsaimniekot.    
Tāpat, atsevišķā mājiņā, kuŗā dzīvo 
viena ģimene, ir veikti remontdarbi.  
Esam ielikuši arī divos dzīvokļos jaunus 
logus,  kas arī bija ļoti vajadzīgi. Tātad, 
darbi notiek un daudz ko daram ar 
pašu spēkiem, piemēram, elektrības 
piegādes un santehnikas uzlabojumi.    
Paldies Sidnejas nodaļai par solīto 
atbalstu.

DVL nodaļu aprūpe. Pagājušā 
gadā esam palīdzējuši vairākiem 
biedriem ar maziem atbalstiem, kas 
palīdz iegādāties medicīnu, piemāram, 
zāles vēža pacientiem. Galvenais jau 
nav tā summa, bet gan tas, ka DV 
biedri jūt ka neesam viņus aizmirsuši. 
Šodien bija zāļu izdale leģionāriem un 
viņu dzīves biedriem, kuŗiem zāles ir 
nepieciešamas; šo darbu pamatā veic 

mūsu pašu biedri ar DVCV zāļu iegādi  
(Agris Biedris, Maija Cālīte un Dr. Vija 
Tipaine); Šodien iznāca gaŗa saruna 
ar Laimoni Ezergaili (leģionāru), kas 
vēl 98 gadu vecumā brauc uz Rīgu 
no Dobeles, lai saņemtu zāles. Katrā 
šādā reizē rīkojam arī kafijas galdu 
un uzkodas visiem kas ierodās pēc 
zālēm. Pamazām lietas tiek kārtotas, 
bet COVID-19 epidēmija ir pamatīgi 
atstājusi drūmu iespaidu DVL vidū.

Sirsnīgs paldies Tev un visai DV 
Austrālijas saimei. ■

Visu labāko vēlēdams,  
                    Andrejs Mežmalis

Apsveicam!
Romanu Senkēviču, viņa 85. 

dzimšanas dienā 22. augustā. 

Gundega Zariņa, Ināra Sīkā un Romans 
Senkevičs.

Andrejs Mežmalis
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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.

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

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

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

Apsveicam!
Albertu Cini, viņa 95. dzimšanas 

dienā 16. augustā. 

Gundega Zariņa, Ingrīda Rehbauma 
un Alberts Cinis. 

Alberts Cinis un Ināra Sīkā paceļ 
glāzīti uz labu veselību!



19

Salidojumā Bauskā atzīmē...
Turpinājums no 14. lpp.

– četrdesmitā gadskārta, kopš ASV, 
Gaŗezerā aizsākās 3x3 kustība.

Vasarās 3x3 kustības dalībnieki jau 
laikus ieplāno brīvu nedēļu, lai no sirds 
nodotos latviskuma kopšanai. Pēdējās 
divas vasarās pandēmija ieviesa savas 
korekcijas, tāpēc vēl jo lielāks bijis prieks 
mērot ceļu uz Bausku, lai 12 stundās 
izbaudītu to, ko citkārt darījuši nedēļas 
laikā.

"3x3 vienkārši velk. Tie ir tie cilvēki, 
tā vide, tā atmosfēra. Man ir bijuši līdzi 
arī bērni no Vācijas, kas momentā iekrīt 
dančos, darbojās", stāsta 3x3 salidojuma 
dalībniece Rasma Balode no Cēsīm.

"3x3 man liekas ir īstā Latvija un īstā 
latvietība, jo, lai ko mēs tur arī darītu, mēs 
visi esam latvieši", uzsver 3x3 salidojuma 
dalībniece Sarma Ūpe no Līgatnes.

3x3 kustība pirms četredesmit gadiem 
aizsākās ASV Garezerā. Pēc deviņiem 
gadiem pirmā nometne notika arī Latvijā 
– Madlienā.

"Vēl joprojām tas ir tā kā ar pirmo 
mīlestību, ka to nevar sajaukt. Tas 
vienlaicīgi bija tāds brīnums un milzīgs 
garīgs pacēlums", atceras Latvijas 3x3 
priekšsēde Inese Krūmiņa.

"Es domāju, ka Latvijas latviešiem 
šobrīd tas latviskums ir vajadzīgs daudz 
vairāk nekā ārzemju latviešiem, jo 
viņiem ir iespējas dzīvot savā, mākslīgi 
gan radītā vidē, bet Latvijā, no vienas 
puses, nāk angļu valoda virsū, nāk 
krievu valoda virsū un, dzīvojot Rīgā, 
tu nemaz tik daudz pie tās latvietības 
netiec kā gribētos," spriež 3x3 salidojuma 
dalībnieks Lauris Cekuls no Rīgas.

Salidojums organizēts kā "zaļais 
pasākums", kuŗā ieeja tikai ar derīgiem 
sertifikātiem, tomēr vienlaicīgi tā bija 
iespēja satikties cilvēkiem no visas 

pasaules. Arī šīs kustības aizsācēju Līgu 
Ruperti.

"Mēs paši esam par 3x3 atbildīgi. 
Mums pašiem ir jābūt rīkotājiem un 
dalībniekiem. Devējiem un ņēmējiem. 
Ja mēs 3x3 vēlamies latvisku vidi, mums 
pašiem ir jābūt latviskiem", norāda 
Ruperte.

"Kas man likās pats unikālākais šajā 
pasākumā – vai Līga Ruperte tur ASV 
pirms četredesmit gadiem, organizējot 
savu pirmo ģimeņu saietu, varēja 
iedomāties, ka pēc četrdesmit gadiem 
būs viena diena, kad visi trīsreiztrīsnieki 
visā pasaulē var sanākt kopā. Man 
liekas tas ir unikāls gadījums. Paldies 
21. gadsimtam", skaidro 3x3 salidojuma 
organizātore Ilze Cekule.

No 1981. gada līdz 2019. gadam 
not ikušas 257 nometnes, kuŗās 
piedalījušies vairāk nekā 38 600 cilvēku. 
Trīsreiztrīsnieki tic, ka nākamajā vasarā 
atkal varēs aktīvi darboties ierastajās 
klātienes nometnēs. ■

LSM.lv
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No šī gada 23. jūlija ir pieejams SLT  Zaļās Zonas izrādes 

ieraksts. Saite ir atrodama SLB vietnē. 
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Valsts prezidents pasniedz akreditācijas 
vēstuli Latvijas Republikas ārkārtējam 

un pilnvarotajam vēstniekam Austrālijas 
Savienībā

2021. gada 6. septembrī Latvijas Valsts prezidents 
Egils Levits svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniedza 
akreditācijas vēstuli Latvijas Republikas ārkārtējam 
un pilnvarotajam vēstniekam Austrālijas Savienībā 
Marģeram Kramam.

M. Krams darba gaitas ārlietu dienestā uzsāka 
2002. gadā kā Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā Ženēvā vadītājs. 
No 2007. līdz 2011. gadam M. Krams bija vēstnieks 
Kanādā,  savukārt, no 2011. līdz 2012. gadam – 
Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības direkcijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks, bet no 2012. līdz 2015. 
gadam pildīja Valsts prezidenta ārlietu padomnieka 
pienākumus. No 2015. līdz 2017. gadam M. Krams 
bija Ārlietu ministrijas Divpusējo attiecību direkcijas 
vadītājs, bet kopš 2017. gada – vēstnieks Zviedrijas 
Karalistē.

M. Krams ir apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu 
ordeni, kā arī saņēmis Zviedrijas, Norvēģijas, 

Somijas un Polijas valstu 
apbalvojumus.

Vēstnieks ir absolvējis 
Latvijas Lauksaimniecības 
univers i tāt i ,  izg l ī t ību 
pap i ld inā j i s  La tv i jas 
Un ive rs i tā tē  un  Pa-
saules Ti rdzniecības 
organizāci jas Tiesību 
konsultāciju centrā.

Latviju un Austrāliju 
vieno laba divpusējā un 
daudzpusējā sadarbība, 
kā arī līdzīga izpratne 
u n  r e d z ē j u m s  p a r 
starptautiskās politikas 
norisēm. Abas valstis 
īpaši satuvina lielā un 
aktīvā latviešu diaspora 
Austrālijā.

A u s t r ā l i j a  a t z i n a 
Latvijas neatkarību jau 
1921.  gadā,  Latv i ja i 
i e s t ā j o t i e s  Ta u t u 
Savienībā. 

2 0 2 1 .  g a d ā  t i e k 
atzīmēta Latv i jas un 
Austrālijas diplomātisko 
attiecību trīsdesmitgade. 
M. Krams būs pirmais 
Latv i jas rez idējošais 
vēstnieks Austrālijā.

Va ls ts  p rez iden ta 
kanceleja.
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Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no augusta Rituma.
Marihuānas svētnīcas skavās 

N o d z ī v o j i s  p u s o t r u  n e d ē ļ u 
Vankūverā, vienu dienu, staigājot pa 
pilsētu, pamanīju necila paskata 2stāvu 
ēku, kuŗu rotāja liels reklāmas plakāts 
ar piedāvājumu hostelī īrēt gultas vietu 
tikai par 15 Kanādas dolāriem (CAD) 
diennaktī. Šķiet, ka tajā mirklī manu 
acu priekšā parādījās dolāru zīmes ar 
iespēju ietaupīt pusi no īres cenas, ko 
tobrīd maksāju citā hostelī, sastādot 29 
CAD par diennakti.

Palēkdamies metos pāri ielai, lai 
iegrieztos hostelī, papildus pamanot, 
ka nedēļas īre par dzīves vietu izmaksā 
tikai 60 CAD. Ieejot hostelī, pēkšņi 
sajutu salkanu smaku, secinot, ka 
priekšā esošajā virtuvē un atpūtas 
telpā sēž jaunieši, kūpinot pīpes, 
ziliem dūmiem veidojot dažādus dūmu 
mutuļus. Sapratu, ka šajā hostelī laikam 
smēķē arī marihuānu. Noskaidrojis sev 
nepieciešamo informāciju, atgriezos 
savā hostelī.  Pienāca nākamais 
rīts, izlemjot, ka palikšu pašreizējā 
hostelī, jo mani neuzrunāja palikšana 
marihuānas pārņemtajā hostelī. Možu 
prātu nokāpu uz hosteļa recepciju, 
lai veiktu maksājumu par nākamo 
nedēļu, taču ierados par vēlu, jo 
kāds no ceļotājiem jau bija rezervējis 
manu gultas vietu nākamajām trijām 
dienām. Saņēmu piedāvājumu pāriet 
uz citu istabu ar dārgākām izmaksām. 
Nolēmu doties uz dienu iepriekš atrasto 
hosteli jeb pie sevis klusībā nodēvēto 
“Marihuānas svētnīcu”, 15 minūšu laikā 
sakārtoju ceļojuma somu un drīz jau 
atrados “Marihuānas svētnīcā”, veicot 
maksājumu par dzīves vietu vienu 
nedēļu uz priekšu un vēlāk jau pagarinot 
uzturēšanos.

Izstaigāju un apskatīju “Marihuānas 
svētnīcu”, secinot, ka tā ir šausmu filmu 
vērta uzņemšanas vieta, jo šķita, ka slotu 
un lupatu “Marihuānas svētnīca” pēdējo 
reizi piedzīvojusi ļoti senā pagātnē. 
Savukārt dušā ūdens spiediens bija 
tik zems, ka, lai nomazgātos, būtu 
nepieciešama vesela diena un arī tad ar 
Dievu uz pusēm. Publiskā atpūtas telpa 
bija domāta marihuānas pīpētājiem. 
Savukārt virtuvē, ja nepīpēja marihuānu, 
tad pīpēja cigaretes. 

Iekārtojos „Marihuānas svētnīcā”, 
saprotot, ka brīvais laiks jāizplāno 
un jāpavada iespējami vairāk ārpus 
hosteļa, jo istabā, kur atrodas sešas 
gultas vietas, nebija ne krēsla, ne arī 
galda, taču sēdēt uz grīdas lotosa 
pozā arī nevēlējos, ja nu vienīgi jogas 
gadījumā. 

Tā kā „Marihuānas svētnīcā” no 
īpašnieka puses bija atbalsts marihuānas 
lietošanā, vienu dienu parunājos ar 
vienu no hosteļa iemītniekiem par 
marihuānas lietošanas paradumiem, 
uzzinot, ka marihuānu viņš iegādājas 
ar daktera laipnu svētību. Iešķiebj 
dakterim pāris vietējās naudiņas, un 
ar recepti rokās „slimnieciņš” skrien 
uz marihuānas veikalu, lai iegādātos 
šo zālīti. Pēc sarunas secināju, ka 
„Marihuānas svētnīcā” laikam 90% no 
iemītniekiem ir nepieciešama daktera 
palīdzība.

Tā kā pīpējamā telpa atrodas pretī 
„Marihuānas svētnīcas” izejai uz kāpņu 
telpu, pamazām ielāgoju vienas un tās 
pašas sejas tur sēžam gan rītos, gan 
pusdienlaikos, gan vakaros. Šad tad arī 
naktīs. Šķiet, ka tur bija izveidojusies 
komūna, kas pārrunā šo un to, un tajā 
pašā laikā neko. Taču, lai cik ļoti labi 
tur, komūnā, “Marihuānas svētnīcas” 
cienītāji justos, mani marihuānas 
jautājumi neuzrunāja. 

Vienu dienu saņēmu uzaicinājumu 
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uz vakariņām pie kanādietes Andrea 
un viņas vīra kunga Diego (Diego 
no Bolīvijas), tāpēc nolēmu viņus 
kā vietējos iedzīvotājus izprašņāt, 
lai  beidzot izprastu marihuānas 
jautājumus. Izrādās, marihuāna vēl 
2017.gadā bija legāla un nelegāla 
tajā pašā laikā. Ja dakteris izrakstīja 
recepti, ka jāsmēķē marihuāna, tad 
palēkdamies varēja doties uz veikalu 
un iegādāties to. Ja policija pieķēra uz 
ielas ar marihuānu mazās devās, tad 
pakratīja ar pirkstu un devās tālāk. Ja 
pamanīja, ka pārdod marihuānu, tad bija 
sagaidāms sods. Galu galā izspriedām, 
ka Britu Kolumbijā, jo īpaši Vankūverā, 
marihuānu lieto lielos daudzumos un 
neviens par to neuztraucas. Tā kā es 
šos jautājumus nepārzinu, man šķita, 
ka marihuāna var izraisīt cilvēkos 
agresiju un tad sāktos Dieva zīmes 
„Marihuānas svētnīcā”. Izrādās, tā tas 
nav, marihuānas smēķētājs nomierinās 
un paliek tāds kā apātisks.  

Vienu dienu, tikko sāku brokastot, 
pēkšņi ienāca pīpētājs ar šaurām 
acīm, sagumzījies, jo acīmredzot pirms 
pavisam īsa brīža no gultas vēlies un 
cēlies, lai manā priekšā ar drebošu roku 
uzšķiltu uguni un aizpīpētu. Izskatījās, 
ka cilvēkbērns tūlīt garu izlaidīs, ja 
neievilks dūmu. 

Runājot par istabiņu, kuŗā mitinājos, 
īsti internacionāla kompānija arī nebija 
padevusies. Tajā bija sešas gultas 
vietas, tātad sešas personas, no kuŗām 
4 bija kanādieši, es un viens no Čīles, 
taču kompānija bija gana interesanta. 
Viens no kanādiešiem bija Vils Džeims 
vārdā, ieradies darba meklējumos no 
Kanādas ziemeļaustrumiem. Vienmēr 
Vilu ieraudzīju jau lielā attālumā, jo viņa 
atpazīstamības zīme bija apsiets lakats 
ap garajiem, blondajiem matiem un 
sarkanmelni rūtots krekls. Vils strādāja 
kafejnīcā un brīvajās dienās pārsvarā 

uzturējās „Marihuānas svētnīcas” 
pīpējamajā telpā. Ar viņu bija izveidojies 
labs kontakts. Šad tad parunājāmies „Kā 
tev iet?” stilā. Vienu reizi Vils pavaicāja, 
ko es zinu par pokemoniem. Atbildēju, 
ka esmu dzirdējis par Pikačū, un tas 
izvērsās par kļūdu, jo Vils nolēma, ka 
zinu par pokemoniem tieši neko un ka 
jāapgaismo mani šajā jautājumā. Taču, 
tā kā viņš skrēja uz labierīcībām, viņš 
noteica, ka pastāstīs par pokemoniem 
pēc labierīcībām. Bija neērti pateikt „nē”, 
un, kamēr Vils aizskrēja uz labierīcībām, 
tikmēr es mērkaķa ātrumā mugursomā 
iemetu datoru un prom uz bibliotēku, 
jo pokemonu jautājumi tiešām mani 
neinteresēja. Bet citādā ziņā vienmēr 
bija interesanti parunāties ar viņu.

Istabiņā dzīvoja arī Felipe no Čīles, 
kuŗš ieradies studēt angļu valodu. 
Brīvajā laikā viņš spēlēja kaut kādu 
ģitārai līdzīgu instrumentu, komunicējot 
pārsvarā spāniski. Bieži dzirdēju, ka 
durvis uz istabu noklaudzēja tā, it 
kā nezin kas būtu ienācis. Vienmēr 
zināju – Felipe ieradies. Vēl bija viens 
bārdainis. Sapratu, ka amerikānis/
kanādietis, kam vienmēr mati bija 
sasprausti gaisā un copē kā samurajam. 
Ne ar vienu parasti nekomunicēja, bet 
„Marihuānas svētnīcas” virtuvē bija 
valdnieks. Kaut ko vienmēr grieza un 
gatavoja. Viņu atpazinu pēc iepriekš 
minētās copes un darba apģērba. 
Vakaros agri devās gulēt, jo pusseptiņos 
no rīta bija jādodas darbos. Tā arī 
nebija sanācis pārmīt ar viņu kādu 
vārdu. Savukārt trešais kanādietis, kas 
laikam bija no Ontārio reģiona, jutās 
laimīgs šajā hostelī, jo tas bija lēts, un 
vienmēr runāja gudras lietas. Ik pa reizei 
uztvēru viņa domu plūdumu. Vienu 
reizi viņš mēģināja ģitāras pavadījumā 
spēlēt un vilkt meldiņu slavenajai 
amerikāņu rokgrupas „Eagles” dziesmai 
„Hotel California”. Lai kā man „Eagles” 
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dziesma patiktu, bet, kad viņš mēģināja 
vilkt dziesmai meldiņu, man šī dziesma 
pēkšņi nepatika. 

Istabas iemītnieki vairāk vai mazāk 
bija kārtīgi, un mēs cienījām cits citu, bet 
bija viens liels „bet” ar krākšanu. Ja man 
nepaveicās aizmigt uzreiz, tad vēlāk bija 
par grūtu aizmigt gana ātri, jo vienam 
istabas iemītniekam ieslēdzās skaļš 
krākšanas režīms, kas skanēja īpaši 
skaļi, un tad gribējās mest ar kedu vai 
ar guļammaisu un doties gulēt vannas 
istabas virzienā, kur var ieslēgties, lai 
neviens netraucē gulēšanu. 

Papildus pieminēšanas vērts ir 
„Marihuānas svētnīcas” atbildīgais par 
drošību Kriss. Drukns miesās, ap galvu 
apsiets melns lakats, šauras brilles uz 
acīm un cienīga gaita. Ja vajadzēs, 
noliks pie vietas jebkuŗu. Smēķēji 
istabiņā, tad nu proties tagad! Brīžam 
bija sajūta, ka apkārtējie uz Krisu raugās 
kā uz vietējo guru. Krisam kopējā telpā 

bija atvēlēta pat sava vieta pie galda, kur 
sēdēja tikai Kriss un gandrīz nepārtraukti 
spēlēja datorspēles. Kad Kriss nebija uz 
vietas, tad tā vieta arī bija vakanta un 
neviens neuzdrīkstējās iesēsties viņa 
vietā, arī es. Vakaros, Krisu redzot, man 
bija tā drošības sajūta, ka „Marihuānas 
svētnīcā”, tāpat kā valstī, viss ir kārtībā.
Lidojošais kolēģis, sastapšanās ar 
tautieti un darba tirgus ainiņas.  

Pēc ierašanās Vankūverā bija 
pagājuši jau divi mēneši, kuŗos laika 
apstākļi bija fascinējoši, jo parasti sešas 
dienas lija lietus un septītajā dienā 
saule aplaimoja zemes virsu. Ne velti 
vietējie iedzīvotāji Vankūveras vietā 
dažreiz lieto vārdu „Reinkūvera” (no 
angļu valodas „rain” - lietus). Izrādās, 
Vankūverā jeb „Reinkūverā” lietus mēdz 
līt pat sešas nedēļas pēc kārtas. 

Strādājot restorānā piecas dienas 
nedēļā no trešdienas līdz svētdienai 
ar nedēļas nogali no pirmdienas līdz 

Vankūvera
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otrdienai, diezgan apsildīju degunu, 
lai izprastu darba tirgū notiekošo. 
Šobrīd pasaulē diezgan jūtīga tēma ir 
bēgļu jautājums. Restorānā man bija 
tas gods sastrādāties ar bēgļiem, un 
sakāms tikai tas labākais. Restorānā 
strādāja daži kolēģi, kas Kanādā bija 
ieradušies kā bēgļi. Viens no kolēģiem 
bija Salahs no Sudānas. Pāris reižu 
paveicās ar viņu strādāt kopā. Kaut arī 
Salahs bija gados jauns, viņam katru 
darba dienu bija jāmācās matemātika 
un dažādi papildu mācību priekšmeti, 
kas viņam gan ļoti nepatika, jo primārais 
bija pelnīt naudu. Neiedziļinājos, taču 
sapratu, ka Kanādas valdība bēgļiem 
papildus piedāvā pamata apmācības, 
lai bēgļus integrētu sabiedrībā. Otrs 
kolēģis bija Sens, bēglis no Somālijas 
galvaspilsētas Mogadīšo. Senam kā 
siltās zemes pārstāvim vienmēr bija tik 
auksti, ka pāris reižu viņš telpās centās 
strādāt, tērpies vatētā vējjakā.

Atmiņā man palicis arī restorāna 
šefpavārs, kas pāris reižu uzdeva 
īpatnējus jautājumus par Kanādu. Vienā 
no pirmajām reizēm viņš pavaicāja, kā 
man patīk Kanāda, un smaidot sacīja, 
ka Kanādā darba neesot. Šo pirmo 
reizi palaidu gar ausīm nereaģējot. 
Nākamajā dienā atkārtojās tas pats. 
Atbildēju, ka patīk Kanāda, taču ne 
laika apstākļi. Vairāk arī neko lieku 
neteicu, jo viens neapdomīgs vārds un 
jūra var degt bez benzīna. Uz manu 
atbildi šefpavārs sacīja, ka bija domājis 
citādi savu jautājumu, jo Kanādā darba 
nav. Pieklājīgi atbildēju, ka biju domājis 
dabas apstākļus. Trešajā reizē uz 
kārtējo šefpavāra jautājumu ar smaidu 
sejā atbildēju, ka labāk patīk Austrālija. 
Savukārt ceturtajā reizē pateicu, ka 
šoreiz man patīk Kolumbija labāk nekā 
Kanāda. Izdevās uz kādu brīdi viņu 
apklusināt, panākot viņa sejā izbrīnu. 
Sarunu vēlāk izrunāju ar kanādieti 

Andrea, izmantojot situāciju, ka Andrea 
iegūts grāds biopsiholoģijas nozarē, kas 
analizē smadzeņu un neirotransmiteru 
ietekmi uz uzvedību, domām un jūtām. 
Lai arī Andrea iegūts grāds psiholoģijas 
nozarē, pat Andrea nespēja izskaidrot 
šefpavāra domu gājienu.

Restorānā viens no kolēģiem bija arī 
kādas Āzijas tautas pārstāvis jau gados, 
draudzīgs un ātrs. Man vienmēr šķitis, 
ka esmu gana ātrs, bet tā, kā kolēģis 
strādāja, šķita, ka viņš lido pa gaisu. Ja 
man vajadzētu apgriezties ap savu asi 
vienu reizi, tad šis kolēģis droši varētu 
izstiept gaisā abas rokas, saliekt vienu 
kāju celī un kā piruete apgriezties 
vismaz deviņas reizes. Viņa izpildījuma 
ātrum varētu atgādināt aktiera Bruce 
Lee ātrumu filmās. „Haijā, ding, dong” 
un lieta darīta. Brīžam bija neomulīgi 
uzturēties kolēģa tuvumā, lai nejauši 
darba procesā nedabūtu ar kādu pannu 
pa galvu. Neviens kolēģis nespēja 
turēt viņam līdzi. Žēl, ka restorāns 
nepiedāvāja apmeklētājiem pankūkas, 
es ar interesi vērotu kolēģa izpildījumu 
pankūku cepšanā.

Arī „Marihuānas svētnīcā” ikdiena 
ritēja savu gaitu. Līdz vienā brīvdienu rītā 
pie brokastīm „Marihuānas svētnīcas” 
virtuvē viens no hosteļa iemītniekiem 
man pārvaicāja, vai esmu no Latvijas, 
ko arī apstiprināju. Tajā brīdī iemītnieks 
pateica, lai nekustos un stāvu uz vietas, 
jo „Marihuānas svētnīcā” uz pagaidu 
dzīvošanu iegriezies latvietis. Tā nu 
gandrīz stāvēju miera stājā, mirkli vēlāk 
satiekot latvieti vārdā Dāvis.

Sākām komunicēt, un rezultātā pie 
brokastošanas atgriezos stundu vēlāk, jo 
praktiski visu laiku nopļāpājām. Izrādās, 
Dāvis tikko bija ieradies Kanādā taisnā 
ceļā no Jaunzēlandes, kur uzturējās ar 
„Darba un brīvdienu” vīzu. Dāvis bija 
nokārtojis arī tādu pašu vīzu Kanādā. 
Nu, mīlīši, es esmu ceļojis daudz un 
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dikti, bet tā, kā Dāvis ir izgaršojis savus 
ceļojumus... Dāvis ar auto balsošanu 
iepriekš apceļojis Austrāliju, patrāpoties 
vietējo iedzīvotāju ķenguru medībās, kur 
Dāvim bija iespēja nogaršot nomedītā 
ķengura asti. Taizemē slepus uzkāpis 
nepabeigtā augstceltnē, kādu gabaliņu 
rāpjoties   uz augšu pa dzelzs armatūru. 
Bet bildes, kādas bildes redzēju – visa 
zeltaini liesmojošā Bangkoka zem Dāvja 
kājām.

Ņemot vērā, ka darba dienas 
restorānā noritēja no vēlas pēcpusdienas 
līdz pusnaktij, nolēmu lūkot pēc papildu 
darba iespējām, tādējādi „šturmējot” 
izvietotos darba sludinājumus skatlogos, 
kā arī atsaucoties uz www.craiglist.ca 
izvietotajiem darba piedāvājumiem. 
Protams, mans mērķis nebija abām 
rokām grābt riekšavām naudu, taču labāk 
bija kaut ko darīt papildus, nekā pavadīt 
brīvo laiku „Marihuānas svētnīcas” 
skavās. Vienu dienu pamanīju, ka 
„Marihuānas svētnīcas” pīpējamā istaba 
bija tukša no marihuānas cienītājiem,  
tāpēc nolēmu to apskatīt, bijīgi ieejot tajā 
un saprotot, ka neko vairāk par nolaista 
paskata istabu sagaidīt nevar, tās 
sienas rotāja veci un nobružāti plakāti. 
Šķita, ka arī sienas pie pirmās izdevības 
sagāzīsies. Neko īpašu marihuānas 
cienītāju telpā tā arī nesaskatīju, bet 
marihuānas aroms, šķiet, bija iezīdies 
pat sienu šķirbās.

Atgriežoties pie intensīvajiem darba 
meklējumiem, vienu dienu nācās doties 
pat uz divām darba intervijām. Abas 
darba intervijas izvērsās interesantas, 
taču dažādas. Pirmā intervija vienā no 
restorānu tīkliem izvērtās noteikti ne 
pa profesionālo līniju, jo intervētājam 
ienāca prātā pavaicāt, cik ilgi atrodos 
Kanādā, neizmirstot pēcāk sarunas 
laikā painformēt, ka pats dosies uz 
Horvātiju, Nicu utt. Protams, labu gribot 
un tāpēc, ka man bijis tas gods apceļot 

Nicu, sniedzu padomu, kā no Nicas ērti 
un ātri var nokļūt Monako, Antibās un 
Kannās. Jāsaka, ka tā arī mūsu intervija 
pagāja šādā zīmē.

Pāris stundu vēlāk bija intervija ar 
iespējamo darba devēju, kuŗa piedāvātie 
nosacījumi kā sociāli atbildīgam darba 
devējam bija tiešām vērā ņemami, 
piedāvājot dažādus papildu labumus: 
apmaksātas maltītes, tūrisma sezonas 
beigās papildu naudas summas izmaksa, 
dažādi apmaksāti pasākumi, lidojumi 
utt. Iepriekš interneta resursos atradu 
informāciju par minēto uzņēmumu, 
saprotot, ka labprāt šajā uzņēmumā 
strādātu. Tā kā šī bija tā retā intervija, 
kas noritēja konkrētā darba vidē, tad 
nu, pašpikojot no mūsu pašu filmas 
„Ugunsgrēks” intervijas, pašā sākumā 
iepazinos ar iekārtām utt., izrādot pārāk 
lielu interesi par redzēto. Šī intervija 
noritēja profesionālā gaisotnē par un ap 
līdzšinējo pieredzi, darba pienākumiem 
utt. Pēc pāris dienām saņēmu no abiem 
potenciālajiem darba devējiem darba 
piedāvājumu.

Protams, papildus darba meklēšanas 
procesam bija komunikācija ar Dāvi, 
savstarpēji apmainoties ar ieteikumiem 
un pamanītajiem piedāvājumiem. 
Interesanti, ka par darba meklēšanas 
pieredzi konkrētos restorānos izveidojās 
šo restorānu iesaukas, jo tā bija īsāk 
un ērtāk nosaukt. Piemēram, vienā 
restorānā darbiniecei bija tāds dekoltē, 
ka šī restorāna nosaukums mūsu 
sarunās bija „Dekoltē”. Savukārt vienā 
jūras velšu restorānā smaržoja pēc 
brētliņām tomātu mērcē, tādējādi gūstot 
nosaukumu „Brētliņas” utt. ■

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

Jumava Latvijā un pilnu grāmatas 
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.
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PBLA ZIŅU APSKATS

2. septembrī
Levits rosinās dot Saeimai tiesības 
iecelt ministru konkrētu uzdevumu 
izpildei 

Tuvākajās dienās Valsts prezidents 
Egils Levits Saeimai iesniegs grozījumus 
Ministru kabineta iekārtas likumā, paredzot 
Saeimai tiesības iecelt ministru konkrēta 
uzdevumu izpildei. Prezidents Saeimu 
informēja, ka "ir daudzas jomas, kur 
mūsu dinamiskais laiks pieprasa ciešu un 
elastīgu dažādu ministriju un pārvaldes 
iestāžu kopdarbību". Likuma grozījumi to 
pieņemšanas gadījumā gan attiektos uz 
nākamo Saeimu un nākamo valdību. Valsts 
prezidenta sagatavotie grozījumi paredz 
"iecelt politiski atbildīgu amatpersonu – 
valsts ministru − uz kabineta darbības 
vai uz konkrēta uzdevuma izpildes laiku 
noteiktā pārnozaru politikas jomā". 

Tāpat Levits iecerēj is Saeimai 
tuvākajās dienās iesniegt vēl vienu 
likumprojektu. Tas būs saistībā ar partiju 
finansēšanu no valsts budžeta. "Valsts 
budžeta finansējums, respektīvi, tā 
palielinājums bija pareizs un nepieciešams 
politisks solis. Sabiedrībai lētāk izmaksā 
valsts finansētas politiskās partijas, nekā 
korumpētas partijas," atzīmēja prezidents, 
piebilstot, ka, jau pieņemot regulējumu, 
bija skaidrs, ka vairākas normas būs 
jāprecizē. [..] (Autore Katrīna Žukova; 
delfi.lv)

1. septembrī
Veidoties par daudzpusīgiem un 
varošiem Latvijas pilsoņiem – Levits 
sveic Zinību dienā 

Lai arī jaunais mācību gads sākas 
ar zināmu piesardzību veselības jomā, 
Valsts prezidents Egils Levits Zinību dienā 
aicina skolēnus un studentus jebkuros 
apstākļos apgūt jaunas zināšanas, 
attīstīt savus talantus, veidoties par 
daudzpusīgiem un varošiem Latvijas 
pilsoņiem. "Skolas, augstskolas un 
universitātes visos laikos izstaro zinību 
gaismu. Izglītības virsmērķis Latvijā 
ir tādas valsts veidošana, kurā valda 
gudrība, zināšanas un krietnums, kurā 
pilsoņi īsteno demokrātiju un dzīvo 
labklājībā," apsveikumā norāda Levits. 

Mācībspēkiem viņš novēlēja šo 
mērķi turēt augstu, pārvarot laicīgas 
grūt ības, kā arī  skolotāj iem un 
pasniedzējiem prezidents vēlēja īpašu 
izturību un iecietību. Lai arī jaunais 
mācību gads sākas ar piesardzību 
veselības jomā, Levits skolēnus un 
studentus aicināja koncentrēt spēkus 
uz galveno – jebkuros apstākļos 
apgūt jaunas zināšanas, attīstīt savus 
talantus, veidoties par daudzpusīgiem 
un varošiem Latvijas pilsoņiem. "Lai 
jums skaists atkalredzēšanās prieks, 
uzsākot 2021./2022. mācību gadu un 
satiekot citam citu klātienē!" vēlēja 
prezidents. (delfi.lv)
Patrulēšanu Baltijas gaisa telpā 
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pārņem Dānija un Portugāle 
1. septembrī patrulēšanas misiju 

Baltijas valstu gaisa telpā pārņem 
Dānija, un to atbalstīs Portugāles Gaisa 
spēki. Līdz šim pusgadu drošību trīs 
valstu gaisa telpā nodrošināja Spānija. 

Lietuvas Aizsardzības ministrija 
informēja, ka abas valstis NATO misijā 
piedalīsies ar astoņiem iznīcinātājiem 
“F-16”. Dānija misijā piedalās jau 
astoto reiz i ,  un tās īstenošanu 
kopumā nodrošinās 100 l idotāji , 
tehniķi, medicīnas personāls, atbalsta 
komandas un sakaru speciālisti. 
Savukārt Portugāle Baltijas valstu gaisa 
telpu apsargās piekto reizi, un misiju 
pildīs arī apmēram 100 karavīri. Lietuvas 
amatpersonas nomaiņas ceremonijā 
uzsvēra, ka nepārtrauktā gaisa telpas 
patrulēšanas misija ir spēcīgs NATO 
solidaritātes apliecinājums, kas dod 
būtisku ieguldījumu agresijas atturēšanā 
un  mie ra  uz tu rēšanā  reģ ionā . 
Aizsardzības ministrijas pārstāvji arī 
pateicās Spānijas karavīriem. (Autors 
Aigars Smiltnieks; lsm.lv)
30. augustā
Snikus nopelna sudrabu Tokijas 
p a r a o l i m p i s k o  s p ē ļ u  p i r m a j ā s 
sacensībās iejādē 

Rihards Snikus ar zirgu ''King of the 
Dance'' piektdien Tokijas paraolimpiskajās 
spēlēs iejādes sacensību pirmajā posmā 
izcīnīja otro vietu, nodrošinot gan sudraba 
medaļu, gan dalību nākamajās sacensībās, 
kur startēs astoņi labākie. Snikus startēja 
pirmais un kopā ar ''King of the Dance'' 
tiesnešu skatījumā nopelnīja 80,179 
% novērtējumu, apliecinot, ka ir vieni 
no galvenajiem favorītiem. Augstāku 

novērtējumu – 81,464 % – nopelnīja tikai 
zeltu ieguvusī ASV jātniece Roksana 
Tranela ar Doltonu. Savukārt bronzu 
saņēma Itālijas jātniece Sāra Morganti ar 
Royal Delight (76,964 %). 

Pēc sacensībām Snikus apliecināja, 
ka sajūtas pēc ilgi gaidītās medaļas ir ļoti 
pozitīvas. Savukārt jātnieka trenere Darja 
Tihomirova atzina, ka startēt sacensībās 
pašā sākumā pirmajam un panākt no 
tiesnešiem tik augstu novērtējumu ir 
ārkārtīgi labs sasniegums. Trenere uzsvēra, 
ka Rihards ir lielisks sportists, kurš zina 
savu darbu un to paveica. Startēja 18 
jātnieki un zirgi. Otrajam posmam, kas 
risināsies 30. augustā, kvalificējās astoņi 
labākie sportiskie dueti. Tādējādi Snikum un 
''King of the Dance'' būs iespēja pacīnīties 
Tokijā par vēl vienu medaļu. Jau vēstīts, ka 
Diāna Dadzīte piektdien izcīnīja sudraba 
medaļu diska mešanā, nopelnot Latvijai 
pirmo godalgu Tokijas paraolimpiskajās 
spēlēs. Tokijas paraolimpiskās spēles ilgs 
līdz 5. septembrim. (lsm.lv)
Visā Latvijā sākas NBS militārās mācības 
«Namejs» 

No šodienas līdz 3.oktobrim visā Latvijā 
norisināsies Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
militārās mācības "Namejs". Mācības noritēs, 
lai pārbaudītu un pilnveidotu vienību gatavību 
valsts aizsardzības uzdevumu izpildei. 
Mācību laikā dažādās vietās Latvijā iespējama 
militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās. 
"Šo militāro mācību uzdevumu loks ir ļoti plašs, 
tai skaitā izvērtēt un pilnveidot Nacionālo 
bruņoto spēku komandvadības sistēmu, 
pārbaudīt un pilnveidot apgādes jautājumus, 
gaisa un sauszemes spēku integrācijas 
procedūras, kā arī īstenot un izvērtēt taktiskās 
operācijas hibrīda un konvencionāla konflikta 
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apstākļos," stāsta NBS pārstāve, majore 
Sandra Brāle, vēršot uzmanību uz to, ka 
militāro mācību aktīvā fāze norisināsies ne 
tikai Ādažu poligonā un citos poligonos, bet 
arī Rīgā un citās Latvijas pilsētās. "Aicinu 
iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīrus 
un zemessargus pārvietojamies ārpus 
militārajiem poligoniem, kā arī ar izpratni 
izturēties pret īslaicīgiem satiksmes kustības 
apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā ar 
pastiprinātu militārās tehnikas pārvietošanos 
pa autoceļiem," aicina NBS pārstāve. 

KONTEKSTS 
Šoreiz mācības "Namejs" notiks saspringtā 

gaisotnē. Treniņi notiks paralēli Krievijas 
militārajām mācībām "Zapad". Pēdējos 
gados "Zapad" ir vieni no vērienīgākajiem 
treniņiem, ko Maskava rīko. Tajos piedalīsies 
arī Baltkrievijas armija. Tas, ka Aleksandra 
Lukašenko režīms ir izvērsis hibrīdkaru pret 
Latviju un atvēris slūžas migrantu krīzei, 
padara mācību norisi neprognozējamu. 
(Autore Sintija Ambote; lsm.lv)
Literatūrpētnieki izzina latviešu 
arhīvus Minsterē un Annabergā, 
neizpaliek arī vērtīgi atklājumi 

Latviešu trimdas arhīvu pētniecība 
turpinās. Ar Baltijas–Vācijas Augstskolu 
biroja atbalstu, septiņu pētnieku grupa no 
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras 
un mākslas institūta (LU LFMI) no 15. 
līdz 23. augustam devās izzināt Latviešu 
centrā Minsterē un Baltiešu kristīgās 
apvienības mītnē Annabergā glabātos 
materiālus. Gaismā celti vairāki vērtīgi 
atradumi, piemēram, bēgļu laika skolu arhīvi. 
Šogad atbalstu guvušais projekts “Latviešu 
arhīvi trimdā: arhīvu materiāla atlase un 
digitalizācija, intervijas Latviešu centrā 
Minsterē un Baltiešu kristīgās apvienības 
mītnē Annabergā”, ir otrais solis pēc pērnās 
vasaras projekta “Latviešu rakstnieki trimdā: 
Latviešu centra Minsterē dokumentu un 
fotogrāfiju pētniecība, atlase un digitalizācija”. 

Vajadzību atgriezties Vācijas arhīvos 
Latvijas Radio raidījumā “Kultūras rondo” 

skaidro pētniece Māra Grudule: “Pagājušo 
reizi bijām vienu nedēļu tāpat kā tagad, 
un daudz kas palika nepētīts. Faktiski 
pēdējā dienā mums tikai pavēra [Latviešu 
centra Minsterē] arhīva durvis. Mēs vairāk 
strādājām muzeja telpās ar rakstnieku 
materiāliem. Arhīvs deva ieskatu tajā, ka tur 
bez rakstnieku materiāliem ir vēl daudz kā 
interesanta. Tāpēc šogad lūdzām Baltijas–
Vācijas Augstskolu birojam mūs atbalstīt 
vēlreiz un devāmies atkal uz to pašu Latviešu 
centru Minsterē. Nolēmām paplašināt 
savu pētniecības spektru Vācijā – daļu no 
komandējuma veltījām arhīvu iepazīšanai, 
kontaktu dibināšanai ar Baltijas vāciešiem, 
ar baltiešiem tādā plašākā nozīmē Baltiešu 
kristīgajā mītnē Annabergā pie Bonnas.” 

Latviešu centrā Minsterē, kā atklāj 
pētnieks Jānis Oga, ir tā saucamās 
rakstnieku istabiņas, kuras tapušas ar 
bibliotekāres, arhivāres Austras Rudzītes 
gādību. Viņa lielu daļu sava mūža esot 
veltījusi rakstnieku arhīvu apzināšanai. 
Minsterē glabājas Jāņa Jaunsudrabiņa, 
Zentas Mauriņas, Konstantīna Raudives, 
Pētera Ērmaņa, Arnolda Apses, Kārļa Ieviņa 
un vēl citu rakstnieku fondi, arī vēstuļu 
korespondences un dažādi priekšmeti. 

Pētnieku interešu loks ir visnotaļ plašs. 
Inguna Daukste-Silasproģe, kura pēta 
trimdas literatūru, Minsterē izzinājusi bēgļu 
laika skolu arhīvu. Šie dati ļaus precizēt 
virtuālajā resursā literatura.lv pieejamos 
rakstnieku dzīves gadus un izglītošanos 
attiecīgajā periodā. Māra Grudule strādā 
ar Baltijas vācu un latviešu izceļotāju 
saišu šķetināšanu, savukārt Jānis Oga 
interesējas par trimdas rakstnieku un 
sabiedrisko darbinieku kontaktiem ar 
Padomju Latviju. Eva Eglāja-Kristsone un 
Zita Kārkla pievērsušās sieviešu rakstnieču 
un pētnieču (tostarp Austras Rudzītes) 
nozīmei dažādos kultūras un literatūras 
aspektos. Savukārt Ivars Šteinbergs pēta 
dzeju un atdzeju. [....] (Kultūras Rondo; 
lsm.lv)
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ

Dievkalpojumi notiek katru svētdien, 
plkst.10.00

Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan draudzes 
namu, lai tā atbilst valsts noteikumiem 
un ieteikumiem sakarā ar Covid-19, 
ieskaitot elektronisko reģistrēšanos. 
Lūdzu uzlieciet uz sava telefona Service 
NSW APP lai vieglāk var reģistrēties 
ierodoties Dievnamā, lietojot QR Code.

Turpinām arī ierakstīt svētrunas uz 
YouTube. Saites var atrast draudzes 
mājas lapā uz tīmekļa.

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

Zoom kafīja – Katru svētdien, plkst.16.00. 
Ir iespēja pieslēgties mūsu pārunās. 
Saite tiek izsūtīta tiem kam man ir 
ēpasta adrese. Ja vēlaties piedalīties 
atrakstiet man un nosūtīšu saiti.

BĪBELES STUNDAS
Not iek  uz  Zoom,  cetur td ienās, 

plkst.10.30. Saite ir dabūjama atrakstot 
mācītājām pa ēpastu. 

GRĀMATAS
Mācītāja sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlasi var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus drau-

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 30 Bridge Rd, Homebush, 2140
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 1/13 Ireland St, Burwood, 2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
 Mājas tel.  (02) 8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Divus ūdens spaiņus nest ir vieglāk nekā 

vienu. Jo līdzsvars ir vēl svarīgāks 
nekā svars.

R.S.
(aforisms no R. Sokolovska grāmatas 

"Varavīksnes lokā")
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

SEPTEMBRĪ
Dievkalpojumi svētdienās pl. 9.30 
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baznīcā un Bībeles stundas 10.00 
Latviešu namā pēc vienošanās – 
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām 
regulām.

Lūgums sazināties ar mācītāju R. 
Soko lovsk i ,  l a i  uzz inā tu  par 
nākamajiem dievkalpojumiem.

DRAUDZES NODEVAS
Par 2021. gadu $100. Lūdzam nosūtīt 

uz draudzes kasiera Valdemāra 
Dūšeļa adresi, 11. Byanbi Place 
Castle Hill, NSW 2154. Čeki rakstāmi 
uz “Latvian Unity Congregation” 
vārda. Informāciju var saņemt no 
zemāk minētajiem valdes locekļiem.

Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 Parnell St 32, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512
Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0424 717 365
Draudzes diakone 
 Biruta Apene–Clark
 2A Melrose St Croydon Park, NSW, 2133
 Telefons  (02) 9706 3430

What's (again not) 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.

Alas nothing has changed at the House from last month, and there doesn’t 
seem to be any good news around the next corner. We’re still in mājsēde mode 
and not likely to move from that any time soon.

The Society’s AGM was held this past Saturday. All on Zoom. 33 members attended. 
Members accepted the Chairman's report and Financial report for the past year and 
approved the budget for the coming financial year, which includes expenditure of $90K 
on improvements to the House – the main one being refurbishment of the Mārtiņš Siliņš 
hall and cafeteria. Klāra Brūvere and Jānis Grauds were re-elected to the board, and 
a new member Marika McCue was elected to fill the vacancy left by the retirement 
of Ināra Krūmiņa. Kārla Tuktēna was confirmed in the vacancy she stepped in to fill 
earlier this year. Jānis Grauds was unanimously elected as an Honorary Member.

It doesn’t look promising for the end of year Arts Festival. Already postponed 
from last year, the main topic of discussion at the last organising committee meeting 
was whether it would be possible to split the festival into two, with the first part being 
offered as a „virtual festival” in the usual time between Christmas and New Year, and 
possibly delaying the second part until later in 2022. Then, hopefully, both performers 
and audience would be able to come together for a reduced number of in-person 
events. Final decisions will be made in October/November.

 The Society has received a letter from Rookwood General Cemetry, that they 
want to relocate the Latvian ashes urns to a new set of niche walls. (See letter p. 36) 
They’re asking for input from relatives and other stakeholders. We’re trying to get more 
information from the cemetry, as the current walls have 1230 niches, of which 448 are 
occupied. The artist's impression for the proposed walls shows only 200 spaces. ■
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