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Nav jābrīnās, ka Latvijā šodien tik reti dzird 
vārdu „nacionāls” 

Beidzot ir piepildījušās ilgas pēc sniega un baltuma. Tikko uzsnigušajā savas pēdas 
atstāt patīk ne tikai bērniem, taču bieži izrādās, kāds pirms tevis jau ir ieminis savējās, 
un tad tu mēģini iztēloties, kas bijis šis gājējs. Ja runa ir par kultūras vēsturē atstātajām 
pēdām, to nav grūti uzzināt.

Diemžēl jaunajā gadsimtā ir vērojama strauja amnēzija – savas vēsturiskās atmiņas 
zaudēšana, kā dēļ sāk likties, ka mēs te esam pirmie un vienīgie. Un šajos maldos arī 
slēpjas mūsu vājums. Vēstures aizmiršana īpaši apdraud nacionālo pašapziņu, kuŗai 
pateicoties tiek izsapņota un izcīnīta ikvienas valsts neatkarība.

Nav jābrīnās, ka Latvijā šodien tik reti dzird vārdu „nacionāls”, to neskaitāmas reizes 
ir sakompromitējuši cilvēki, no kuŗiem amatu un naudas priekšā izvējojusi gan nacionālā 
pašcieņa, gan patriotisms. Daudzos to abu nekad arī nav bijis.

Piemēram, var dzīvot savā pagastā vai pilsētā un neko nezināt par tās vēsturi 
un cilvēkiem, kaut gan tieši viņi savā laikā šai vietai ir piešķīruši spožumu. 
Lokālpatriotisms parasti ir svešs daudziem ienācējiem, jo viņu saknes ir citur un viņi 
arī neapzinās to vērtību.

Iznīcināt saknes, tas bija padomju varas mērķis, tāpēc vara gādāja, lai ienācēju būtu 
pēc iespējas vairāk. Bet vai šodien nenotiek tas pats? Laiks jau tāpat kā smiltis tik daudz 
ko aprok, trakākais ir tas, ka mēs tam palīdzam. Tuksneši izplešas, taču, kamēr vien 
būs cilvēki, kas tos apūdeņo, mēs zem smiltīm nepazudīsim pilnīgi, lai arī cik voluntāri 
būtu viendienas politiķu lēmumi.

Es šķiru vaļā brīvmākslinieces Sanitas Dāboliņas sakārtoto un mākslinieces Ērikas 
Doganas krāšņi ilustrēto izcilā vidzemnieka, latviešu literatūras klasiķa, kultūras un 
sabiedriskā darbinieka Augusta Saulieša dzejas izlasi Baltos ceļos. Iedomāsimies 
deviņpadsmitā gadsimta beigu un divdesmitā gadsimta pirmās puses Latviju. Šis no 
zemniekiem cēlies un ļoti grūtus laikus izgājušais vīrs dabas krāšņumu un sava novada 
valodu izjūt visās niansēs. Viņa dvēsele pievelkas arī zemes un dzīves smaguma, un 
tas iespaido gan prozu, gan dzeju.

Cilvēka garīgo būtību viņš saprot kā dvēseli un ar skumjām atklāj, cik ļoti daudziem tā 
ir nabaga. Tas viņa dzīvi bieži sarežģī, un tad nākas atzīt: „Katra zvaigzne viena mirdz,/ 
Viena, viena katra sirds…"  Viņa ētiskie ideāli izaug no kristietības, mīlestības pret savu 
māti un Latviju un paliek nemainīgi visu mūžu. Lūk, kāds cilvēks pirms mums te ir gājis! ■

Anda Līce
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
Ceturtdienās no plkst. 11.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 13.00, un stundu 
pirms lielajiem sarīkojumiem. Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās un 
svētdienās grāmatnīca slēgta. ■ 

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda: (līdz 31. martam)
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 aizgājis
SLB biedrs kopš 2010. gada.
Jānis Vanags

Dzimis 1931. g. 28 . oktobrī, Latvijā
Miris 2020. g. 29. decembrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde
SLB februāra valdes sēdē piedalījās 

Jānis Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, Jānis 
Grauds, Ināra Krūmiņa, Ilona Brūvere, 
Klāra Brūvere, Mārtiņš Tuktēns un Kārla 
Tuktēna. 

Tā kā 2020.g. pilnsapulcē neievēlēja 
nevienu valdes kandidātu, tad iepriekšējā 
sēdē valde pārrunāja iespējamus 
kandidātus tukšajai vietai valdē, kas 
radās sakarā ar Kima Ligera pārcelšanos 
uz dzīvi Kanadā. Jānis Čečiņš ziņo ka 
Kārla Tuktēna ir piekritusi piedalīties  
valdē. Valde uzņem un apsveic Kārlu, 
pasvītrojot vajadzību valdei uzturēt 
kontaktu ar gados jaunākajiem sabiedrībā 
un izsaka cerību, ka Kārla varēs palīdzēt 
šai uzdevumā.

Pārrunā piedāvājumu no Raine & 
Horne Strathfield mākleriem pirkt SLB 
īpašumu – valde vienbalsīgi nolemj 
piedāvājumu noraidīt.

Pārvaldnieks Raimonds Sokolovskis, 
strādājot lielajā zālē, lauzis potīti.  
iCare apdrošināšanas firma pieņēmusi 
atbildību segt izdevumus un izmaksāt 

caurmēra algu kamēr viņš nav darba 
spējīgs.

Priekšsēdis izsaka pateicību nelaiķim 
Raimondam Krauklim par testamentāru 
novēlējumu Biedrībai.

Caurskatot finanses, Jānis Grauds 
paskaidro, ka biedrībai ir rīcības kapitāls 
un, ka akciju vērtība ir cēlusies. Pašlaik, 
pateicoties Jobkeeper, ienākumi 
apmēram sedz izdevumus bet, ka vēl 
nav sākti paredzētie kapitālremonti.

Dāmu kopas priekšniece Ināra 
Krumiņa ziņo, ka dāmas pašlaik nespēj 
uzņemties sarīkot vairāk nekā vienas 
pusdienas mēnesī. 4. marta pusdienu 
sagatavošanu uzņemās Ilona Brūvere 
un Jānis Čečiņš.  Ilona palīdzēs meklēt 
cilvēkus un sastādīt sarakstu pusdienu 
sagatavošanai nākamajiem mēnešiem.

Pieteikušies div i  br īvprāt īg ie 
darbinieki. Raimonds Lācis veiks nama 
sīkos labojumu būvdarbus un Liena 
Sveile dārza uzkopšanu. Vairāki darbi 
jau ir paveikti.

Valde nolēma, ka būtu vēlams, 
ka vismaz reizi mēnesī notiek kāds 
sarīkojums – dažādi sarīkojumi 
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Nākošais senioru 
saiets

Piektdien, 12. martā plkst. 11.00.
Atskaņosim – 

Barikādēm 30. – Koncertstāsts 

Mana uguns, kuries
Viens no nozīmīgākajiem Latvijas 

neatkarības atjaunošanas notikumiem 
pagājušā gadsimta 90. gados ir barikāžu 
laiks – spilgts un neaizmirstams 
ap l iec inā jums un  p ie rād ī jums 
Latvijas cilvēku gara spēkam un 
nesalaužamajai pārliecībai un ticībai 
Latvijas neatkarības atgūšanai. 2021. 
gada janvārī atzīmēsim barikāžu 30. 
gadadienu. Mūsu pienākums ir ne 
tikai atgādināt par tā laika notikumiem 
un tos godināt, bet arī saredzēt tos 
nospiedumus, ko šie notikumi atstājuši 
uz laiku, kas sekojis pēc tam. Ir būtiski 
šos notikumus atklāt kā dzīvu, joprojām 
ietekmējošu mūsu vēstures daļu, 

Valsts Akadēmiskais koris Latvija 
mākslinieciskā vadītāja Māra Sirmā 

vadībā

īpaši tādēļ, ka nu jau ir uzaugušas 
paaudzes, kuŗas nav bijušas šī laika 
liecinieki un uz to skatās tikai vēsturiski 
faktoloģiskā kontekstā.

Šogad barikāžu notikumi atklāsies 
multimediālā koncertstāstā, kas 
uzrunās gan barikāžu dalībniekus 
un aculieciniekus, gan jaunākās 
paaudzes. Koncertstāsta telpa būs 
mūsu valsts sakrālais simbols – 
Rīgas Doms. Tā ir vieta, kas barikāžu 
dalībniekiem kļuva gan par garīgo, 
gan fizisko patvērumu. Koncertstāsts 
veidots kā emocionāls mūsu brīvības 
ceļš – kristīgais krusta ceļš no Klusuma 
caur Mīlestību uz Gaismu. Programmā 
tiks atskaņoti Mārtiņa Brauna, Nika 
Matvejeva, Ulda Stabulnieka, Pēteŗa 
Vaska, Jāņa Lūsēna, Ērika Ešenvalda 
un Lūcijas Garūtas skaņdarbi.

Koncertā piedalīsies: arhibīskaps 
Jānis Vanags, Rīgas kamerkoris 
Ave Sol, Valsts Akadēmiskais Koris 
Latvija, Latvijas Radio koris, Dainis 
Īvāns, solisti Agnese Pauniņa un 
Jānis Strazdiņš, instrumentālisti 
– Ieva Nīmane (oboja, stabules), 
Aigars Reinis (ērģeles), Rihards 
Zaļupe (perkusijas), Edvards Paulis 
Muzikants (perkusijas), Mārcis Lipskis 

dažādām interešu grupām. Sarīkojumu 
sarakstu turpinās caurskatīt nākamajā 
sēdē. Martā rīkos Pētera Strazda 
Zoom referātu par fotogrāfu Pēteri 
Dombrovski. Centīsimes apmēram reizi 
mēnesī sarīkot arī vakariņas. ■

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 februārī SLB ir apsveikusi 
Viju Zaru, Silvu Ikaunieci, Ingrīdu 
Kārkliņu, Ausmu Švānu, Andi Graudiņu
un Karīnu Baumani. ■
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(bass). Koncerta mākslinieciskais 
vadītājs un diriģents Sigvards Kļava, 
režisors un scenogrāfs Roberts 
Rubīns, gaismu māksliniece Jūlija 
Bondarenko, instalāciju īstenotājs 
IXI ART. (izvilkums no LTV.LV mājas 
lapas)

Aicinu visus kas līdz šim cītīgi ir 
piedalījušies saietos, kā arī tos kas 
vēl nav bījuši.

Kafīja, pīrāgi un smalkmaizītes kā 
parasti, pirms sākuma un pārtraukuma 
laikā. ■

Jānis Grauds

SLT saime: priekšā – Bonija–Ilze Viļuma un 
Andris Kariks. Aizmugurē: – Jānis Grauds, 
Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš un Ojārs Greste. 

Sidnejas Latviešu 
teātris uzsāk 
mēģinājumus

Februārī ansamblis sāka mē-
ģinājumus jaunai izrādei, kas būs 15. 
un 16. maijā.

Teātrim sagatavot repertuāru 
2020. un 2021. gadam izjauca, 
kā daudzas citas lietas, Kovid-19 
vīruss un ierobežojumi. Biju 
uzņēmies iestudēt lugu Sidnejas 
Ku l tū ras  d ienām,  kas  b i ja 
plānotas 2020. gadā.  Tās tagad 
atliktas uz šogadu. Ansamblim 
nepieciešama skatuves pieredze 
gatavojoties KD izrādei. Mūsu 
publikai nepieciešama vairāk 
kā viena izrāde gadā. Tāpēc 
izlēmu sagatavot izrādi maijam. Kā 
ansamblis tā es esam priecīgi, ka 

atkal varam iesaistīties radošā darbā.  
Lūdzu viņiem izteikties kāpēc viņi ar 
sajūsmu piekrita uzņemties kalt galvā 
autores tekstu un pavadīt stundas 
mēģinājumos, lai to sagatavotu skatītāju 
priekam.

Ilona Brūvere:
Ir sākušies mēģinājumi nākamai SLT 

izrādei! Ir tik labi atkal satikties regulāri 
ar pārējiem aktieriem un režisoru, 
izjust atkal radošo enerģiju kas ir 
saistīta ar teātŗa darbību, atstāt ikdienu 
un iedziļināties cita cilvēka (lomas) 
uzskatos, domās un darbībā.

Ojārs Greste:
Teātris! Atkal izdevība ieskatīties 

kādā citā dzīves krāšņumā, paākstīties, 
pasmieties, pārspīlēt, pārvērsties par 
citu personību. Forši!

Bonija – Ilze Viļuma:
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 Senioru saiets 
februārī

Pirmais senioru saiets 2021.gadā notika 
piektdien, 12.februārī, plkst. 11.00, Latviešu 
nama Mārtiņa Siliņa zālē. Piedalījās ap 19 
klausītāju. Jānis Grauds sveica visus un 
apjautājās ko šogad visi vēlētos no senioru 
saietiem. Vai kāds varētu kaut ko interesantu 
pasniegt? Pagājušajā gadā Ella Mačēna un 
Vija Spoģe-Erdmane sniedza referātus, kas 
piesaistīja vairāk klausītājus nekā parasti. 
Šodien J.Grauds solija izrādīt dokumentālus 
video ar ziemas skatiem Latvijā. 

Tad Jānis Čečiņš sveica visus, un 
stāstīja, ka pagājušajā gadā nekas 
daudz nenotika latviešu biedrībā. 
Seniori bija pirmie, kas 2020.gadā 
atsāka darbību pēc covida epidēmijas 
sākšanās. Jānis arī pastāstīja par 
p a t r e i z ē j i e m  n o t e i k u m i e m  u n 
ierobežojumiem. Latviešu nams 
skaitās kā „community hall”, kur notiek 
visādas nodarbības. Kafejnīcām un 
zālēm ir katrai savi noteikumi. Tagad 
pierakstīšanās lapas valdībai vairs 
nav pieņemamas un visām iestādēm 
ir nepieciešams „QR” kods. Kā nama 
publikai tā strādniekiem jāpiereģistrējas 
lietojot valdības Service NSW aplikāciju 
vai nu savos viedtelefonos vai nama  
planšetdatorā. Vairāk klausītājus drīkst 
ievietot zālē, ja ir personalizētas un 
numurētas vietas. Dziedāt vēl nedrīkst; 
vienīgi 5 personas drīkst dziedāt ar 
1.5 metru atstarpu. Sidnejas latviešu 
teātris ir atsācis darbību un izrāde notiks 
maija vidū. Senioru saieti, zolītes spēle, 
ceturtdienas pusdienas un sestdienas 
skola jau ir atsākušas darbību, bet koŗi 
vēl nav. Pagājušajā gadā bija ZOOM 
referāts par to, kā latvieši ieguva 
uzvārdus. Piedalījās ap 70 klausītāju; 
daudzi no viņiem parasti nepiedalās 
sarīkojumos. Marta Ritumā ziņos par 
ZOOM referātu par slaveno Tasmānijas 
dabas fotografu Pēteri Dombrovski. To 
lasīs pazīstamais Adelaides latvietis Dr 
Pēteris Strazds.

Par sarīkojumiem, Jānis arī stāstīja, 
ka biežāk rīkos vakariņas, kas visiem, 
protams, patīk. Biedrības Dāmu kopa, 
tomēr ziņo, ka pietrūkst darbinieces, kas 
strādātu kafejnīcā. Tādēļ, varbūt būs 
jāsamazina pusdienas ceturtdienās no 
divām līdz vienai reizei mēnesī. Turpinot 
ziņas, Jānis stāstīja, ka paredzēts 
uzlabot  Mārtiņa Siliņa zāli. Kultūras 
dienas vēl ir paredzētas, bet nezina, 
vai kori varēs braukt no Latvijas. Un vai 

Tāpat kā mums visiem ir vajadzīgs 
gaiss, aktierim ir vajadzīgs teātris, 
skatuve un skatuviskā darbība.  Beidzot 
atkal visi esam kopā, un atkal varam 
radoši izpausties! Mazāk skatīsimies 
televizoru un lasīsim negatīvas ziņas, 
bet nāksim uz teātri, lai varam kopā 
izsmieties un labi pavadīt laiku! Viss ir 
tieši tik vienkārši! Lai mums visiem laba 
veselība!

Jānis Čečiņš:
Tagad jau gadu esam sēdējuši savos 

"burbuļos". Ir laiks tos burbuļus pārdurt, 
gan ar šļircenes adatu gan ar pašu gribu 
un apņemšanos atkal dzīvot pilnvērtīgu 
dzīvi. Prieks bija sanākt kopā uz pirmo 
mēģinājumu. Nepacietīgi gaidu, ne tikai 
atkal tikt uz skatuves, bet arī latviešu 
namā redzēt čalojošo, jautro teātŗa 
publiku. 

Andris Kariks:
Kā viemēr, gatavs piedalīties, 

nopietni un ar humoru attīstīt lomu un 
savu roku pielikt katrā vietā lai izrāde 
spīdētu.

Par lūgu un tās autori rakstīšu 
nākamā Ritumā. Lūdzu jau laicīgi savā 
kalendārā ierakstiet 15/16. maiju. ■

Jānis Grauds
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tautas dejas notiks?
Jānis Grauds izrādīja ekrānā 6.februāŗa 

LTV ziņas. Kāda Dzidra prasīja €1500 
atlīdzību par 363 viņas dārzā izrautām 
sējas kaņepēm, ko policija bija iznīcinājusi, 
pieņemdami, ka tās ir narkotiskās Indijas 
kaņepes. Indijas kaņepes neaugot Latvijas 
klīmatā. Policija pat neesot ņēmusi stādu 
paraugus, bet iznīcinājusi visus. 

Katru gadu ap 1000 cittautiešu vēlas 
iegūt Latvijas pilsonību. Pilsonības 
eksāmenā ir jāzin Latvijas Valsts himnas 
teksts, kā arī jāatbild jautājumi par Latvijas 
satversmi, valodu un vēsturi. 

Latvijā pērn medību sezonā ir nomedīti 
280 vilku, kas ir atļautais skaits. Tomēr, 
zinātnieki nezina, cik vilku ir Latvijā. To 
varētu uzzināt, pajautājot saimniekiem 
laukos. Grūti ir uzzināt par vilkiem, jo 
jaunākie vilki ir drošāki, tādēļ tos vairāk 
redz. Vilki arī kāpj viens otra pēdās. Inta, 
no Dabas aizsardzības nodaļas stāsta, ka 
visbiežāk sastop zaķus, stirnas, aļņus un 
mežacūkas. Ir laimes lieta, ja uziet lūša 
pēdām. 

Liepājā at jauno viesnīcu, kuŗā 
savulaik apmeties Krievijas cars Pēteris 
I. Dace stāsta, ka, izveidojot šo mūzeja 
interjēru, izmanto atrastos podiņu un 
paklāju fragmentus, kuŗus tad pavairo. 
17.gadusimta priekšmetus ir grūti 
iegādāties tirgū. 

Pie Lubānas šo ziemu ir atklāts pilnīgi 
`melns` stārķis. Sandra stāsta, ka stārķis 
nav aizlidojis uz siltām zemēm dienvidos, 
bet palicis Latvijā, kur tagad ir dziļš sniegs. 
Vietējie viņu baro ar akniņām un sirsniņām, 
bet zivis viņš atsakās ēst. (Stārķi labprāt ēd 
kurmjus, vardes, krupjus un zivis.) Tagad 
ir atklājies, ka šis ̀ melnais stārķis` nav vis 
retais melnais stārķis, bet nokvēpis baltais 
stārķis. Stārķis ir redzēts stāvot uz mājas 
skursteņa, sildoties dūmeņu tuvumā. 

Bērziņu ģimene Rūjienā ir uzcēlusi 
170m garumā bobsleju trasi apkārt ābeļu 
dārzam, lai bērni varētu izpriecāties ziemā. 

Pacēlums ir celts no veciem dēļiem. 
Limbažu novadā Rozenbergu ģimene ir 
uzstādījusi sniega skulptūras dārzā. Ir 
gulbji, lācis, zaķis, ezis un kvadrocikls. 

Pēc pārtraukuma rādīja jaunāko no 
sērijas `Pieci novadi Latvijā`. Pirmā daļā 
(no 2021.g.17.janvāŗā), Sandra, Preiļu 
parka vadītāja, stāstīja par atjaunošanas 
darbiem parkā (projektā „Parki bez 
robežām” ietvaros.) Ir atjaunoti divi koka 
tilti, uzbērums celiņam caur unikālo četru 
rindu liepu aleju, kur koku saknes bija 
atsegušās, un arī slēpošanas trase. Tur 
vēl ir 13 hekt. lielumā mākslīgi izveidoti 
ūdens tilpņi un pastaigu celiņi. 

Aglonā jau trešo gadu not iek 
konkurss Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums. Ineta stāstīja, ka ir kopā 
24 izrotātas ēkas. Pirmās vietas ieguvēji 
saņem €100 balvu. Latvijas valsts meži 
(LVM), kas veic apsaimniekošanas 
darbus, ir atklājuši mežos daudz izmestas 
atkritumu kaudzes. Daudz izmet pavasarī, 
kad veic remontdarbus. Visbiežāk tiek 
izmesti sadzīves atkritumi. Ludmila, no 
LVM ziņo, ka tur, kur visbiežāk izmet 
atkritumus tagad novieto kameras, lai 
nofotogrāfētu pārkāpējus. (Sods ir no €70-
700 fiziskām personām, savukārt €350-
2900 juridiskām personām.) Informāciju 
nodod policijai. Dainis, no LVM, turpina, 
ka nodoto informāciju liek tīmeklī, lai 
nokauninātu mēslotājus. Vēl risinājums 
būtu l ielāka pašvaldību iesaiste. 
Piemēram, Rēzeknes iedzīvotājiem ir 
iespēja nodot sašķirotos atkritumus, 
bez maksas, savākšanas laukumā. 
Latgalē LVM veic jaunaudžu kopšanas 
darbus. Tiek veikta mežu attīrīšana un 
izretošana no nevēlamiem augiem. 
Izlieto krūmgriežus un motorzāģus. Tas 
nodrošina kokiem labākus augšanas 
apstākļus. Darbi tiek veikti ik pēc 4 
gadiem, līdz koki sasniedz 20 gadu 
vecumu. Darbi rit visu gadu, atskaitot 
aprīli, maiju un jūniju, kad ir putnu 
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ligzdošanas laiks. LVM aicina atpūsties 
valsts mežos. Labiekārto tās vietas, kas 
ir iemīļotākas apmeklētājiem. Visvairāk 
apmeklē mežus no aprīļa līdz oktobrim. 
Atpūtas vietas apseko vairākas reizes 
mēnesī, lai attīrītu no atkritumiem. 

Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni un 
citi skolēni Rēzeknes novadā attālinātā 
mācīšanas laikā saņem pārtikas paciņas 
reizi pa divām nedēļām, stāsta skolas 
direktore Silvija. Ziemeļlatgalē, kā arī 
citur Latvijā, ir mežu meliorācijas grāvji, 
kas nodrošina ūdens aiztecēšanu no 
pārmitrām mežu audzēm. Ir kopā ap 
50,000 km grāvju. LVM apseko tos, 
lai attīrītu, kā arī pasargātu no bebru 
aizdambējumiem. 

Pieci novadi Latvijā, (11.2.2021) 
pirmā daļā Laura stāsta, ka Latgalē 
trūkst dzīvnieku kapsētu. Latvijā kopā 
ir četras dzīvnieku kapsētas. Vietum ir 
nelegāli kapi, ar uzstādītām svecītēm 
un ziediem, piemēram, Ančupānu mežā, 
pie Rēzeknes, kur ir pastaigu un atpūtas 
vieta. Lai uzstādītu kapsētu, ir jāņem 
vērā gruntsūdens līmenis, un lai kapsēta 
nebūtu par tālu no pilsētas. Dienas centrs 
Preiļos patlaban ir slēgts, covida un 
gaidāmo remontdarbu dēļ, kas izmaksās 
ap €500,000. Centrs gādās par cilvēkiem 
ar garīga rakstura traucējumiem, gādājot 
viņiem arī apmācības. 

Balvu valsts ģimnāzijā notiks Līderības d  
iena. Lems, kā iepīt vadīšanu audzināšanas 
darbā. Piedalīsies daudz Latvijas skolu. 
Notiks ̀ Boņuka` balvu izvērtēšana no 120 
pieteikumiem. Balvu jau sniedz 13.reizi. Ir 
pazīstamas grupas, kā piemēram, Tautu 
meitas, kas pieteikušās. Svētki ir ne tikai 
pasniegšanas, bet arī tikšanās svētki. 
Diemžēl, šogad tikšanās būs liegta, covida 
dēļ. Dobelē atcerēsies barikāžu laiku, kas 
notika pirms 30 gadiem. Būs instalācija 
Dobeles centrā, ar smagām mašīnām un 
cementa bluķiem, kas toreiz tika izlietoti. 
Toms un citi no Dobeles ģimnāzijas ir 

Parnell ielas svētki 
ievada SLB darbības 

gadu
Tirdziņš, kafejnīca un skaists koncerts!

Šogad man beidzot laimējās aizlidot 
uz Sidneju apmeklēt Sidnejas 
Latviešu biedrības (SLB) 
rīkotos Parnell ielas svētkus. 
Padzirdot, ka svētku ietvaros 
bi ja paredzēts Latvi jas 

soprāna Maijas Kovaļevskas latviešu 
mūzikas koncerts, sapratu, ka šādas 
pērles ir jātver, kamēr var! Sazin, kad 
atkal būs iespēja izbaudīt šo brīnišķīgo 
pasaules zvaigzni, sniedzot koncertu 
mūsu pašu latviešu sabiedrībai, turklāt 
ņemot vērā mainīgo pulcēšanās un 
kustību ierobežojumu fonu.

Maija Kovaļevska pagājušajā gadā 
ieradās Austrālijā, lai iestudētu savu 
lomu R. Vāgnera operu cikla Nībelunga 
gredzens izrādēm Austrālijas Operā, 
Brisbanē gada beigās, kuras, kā vairums 
no kultūras programmām pasaulē, 
tika atceltas. Nībelunga gredzens 
nu ir paredzēts šī gada beigās. M. 
Kovaļevskas citi Eiropas koncerti, tostarp 
Latvijā, arī tikuši atkārtoti pārcelti. Šajā 
pandēmijas seku juceklī māksliniece 
izlēmusi uzturēties Austrālijā ar cerību, 
ka šī gada Austrālijas Operas izrādes 
īstenosies.

„Parnell  ielas svētki  radušies 
pirms apmēram pieciem gadiem, lai 
veldzētu sabiedrības nepacietību uzsākt 
sabiedrisko dzīvi pēc gaŗā vasaras 

sagatavojuši pusstundu gaŗu dokumentālo 
filmu par barikāžu laiku. Jaunieši apliecina, 
ka arī viņi aizstāvētu Latvijas brīvību un 
neatkarību. Bija patīkami redzēt filmās, ka 
Latvijā ziemā ir vēl daudz sniega. ■

Valdis Krādziņš
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brīvlaika. Svētki ir domāti pulcēt visas 
paaudzes, sagādājot priekšnesumus, 
tirdziņu un latvisku ēdienu baudīšanu,“ 
stāstīja Jānis Čečiņš, SLB valdes 
priekšnieks un Parnell ielas svētku 
iniciators. „Neiespējami pateikt, cik 
ļaužu mums šoreiz sanāks. Viena daļa 
sabiedrības vēl arvien jūtas nedroša 
izkustēties no mājām“, nedaudz 
bažīgi turpināja Jānis. Tomēr, par spīti 
salīdzinoši nelabvēlīgajiem apstākļiem, 
ļaudis bija sabraukuši rīkotājiem 
apmierinošā skaitā.

Šī gada svētki tikuši mazliet savādāk 
izveidoti, lai pielāgotos valdības 
pandēmijas noteikumiem; ienākot namā, 
bija jāpiereģistrējas ar vārdu un kontakta 
telefona numuru, jādezinficē rokas, un 
jāievēro 2 m distancēšanās vienam no 
otra. Kafejnīcas galdiņi bija izlikti ne tikai 
kafejnīcā, bet arī foajē telpā (Baltajā 
zālē), tirdziņa galdi attiecīgi izvietoti 
Lielās zāles aizmugurē, bet koncertam 
sēdvietas izretinātas ar norādi, ka 
katram koncerta apmeklētājam obligāti 
jāsēž savā numurētajā sēdvietā.

No paša rīta, mācību gadu ievadot, 
skolas telpās bija sanākuši Sidnejas 
latviešu Sestdienas skolas audzēkņi 
un skolotāji, skolas pārziņa Normunda 
Roņa v adībā. V ienlaicīgi n ama B altajā 
zālē bija pulcējušies spēļu grupas bērni 
ar vecākiem uz latviskām nodarbībām, 
allaž smaidīgās un mīlīgās 
bērnu audzinātājas Vēsmas 
Putniņas vadībā. Blakus 
kafejnīcā virmoja kustība 
un jautras čalas, draugiem 
t i e k o t i e s  p ē c  v a s a r a s 
pārtraukuma, vai pat ilgāka 
posma. Rosīgās saimnieces, 
Lolitas Jurānes uzraudzībā, 
bija s arūpējušas smaržīgas, 
s i l tas pusdienas,  sāļas 
uzkodas un smalkmaizītes.

I e p r i e k š ē j o s  g a d o s 

svētkos ar priekšnesumiem piedalījušies 
latviešu skolas audzēkņi, koŗi un 
viesmākslinieki no Latvijas. Šogad bija 
savādāk. Pandēmijas sekas skolas 
audzēkņiem liedza klātienē apmeklēt 
nodarbības, un līdz ar to nebija sanākusi 
iespēja kopīgu priekšnesumu sagatavot. 
Vietējo koŗu darbība pagājušā gadā tika 
pārtraukta, un Austrālijas robežas bija 
slēgtas ceļotājiem no ārzemēm. Šogad 
svētku rīkotājiem tomēr izcili paveicies, 
saņemot brīnišķīgo piedāvājumu no 
Maijas Kovaļeskas dziedāt latviešu 
mūzikas koncertu.

Tirdziņš notika kā ierasts, gan 
sapratu no Čečiņu Jāņa, – nedaudz 
sašaurinātā veidā. Man salīdzinājumu 
ar iepriekšējiem gadiem nebija, bet, 
manuprāt, piedāvājumu klāsts bija 
ļoti bagātīgs. Skaistus oriģināldarbus 
bija veidojušas mākslinieces Rasma 
Krādziņa (keramika un apdrukāti 
audumi, tostarp somas un galdu segas), 
Māra Moore (rotaslietas, pārsvarā ar 
dzintaru) un Sandra Bērziņa (sudrabkale 
– auskari un kaklu rotas). Rasma 
Krādziņa savu piedāvājumu klāstu bija 
papildinājusi ar Māra Celinska ceptajiem 
pīrāgiem un stādiņiem puķu podos.

Jaunā paaudze arī bija pārstāvēta 
pārdevēju lokā – plašu izvēli Latvijas 
ražojumus piedāvāja Kārla un Selga 
Tuktēnas ar māsīcu Lāru Veidneri, un 

Tirdziņš. Labā pusē Sandra Bērziņa.
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mājās ceptas biezpienkūciņas un citus 
gardumus (latviešu skoliņai par labu) 
piedāvāja Anika Moore. Informāciju 
par Latvijas Okupācijas mūzeju, veco 
ļaužu aprūpi un finansēm varēja uzzināt 
no Ināras Graudiņas, LOM pārstāves 
Austrālijā, Gundegas Zariņas, Your 
Aged Care at Home (agrāk L AIMA) 
pārstāves un Marikas Mekjū (McCue), 
Dnister konsultantes.

Svētku dārgakmens bija Maijas 
Kovaļevskas latviešu mūzikas koncerts, 
ar pianistu Rolandu Pīlmani (Peelman) 
AM. Koncertā skanēja komponistu 
Jāzepa Vītola, Alfrēda Kalniņa, Jāņa 
Mediņa un Lūcijas Garūtas skaņdarbi, 
kā arī tautas dziesmu apdares.

„Ar patiesu sirsnību un mīlestību uz 
savu tautu un zemi izskanēja Maijas 
Kovaļevskas sniegums. Katra no 
dziesmām, formā nelielām, bet saturā 
tik dziļām, atklāja brīnišķīgu muzikālu 
ainu, krāšņu mūzikālu gleznu, kas tik 
ļoti aizkustināja klausītājus. Maijas 
dziedājumā reizēm ieskanējās brīnišķīgs 
vijoles tembrs, katrs vārds tika izdziedāts 
ar saturu un pārdzīvojumu. Man likās, ka 
šīs nelielās latviešu mūzikas pērlītes būtu 
savītas skaistā latviešu operā“, Sandra 
Dragūna, Sidnejas Jauktā koŗa vadītāja.

Savus klavieru solo skaņdarbus 
asprātīgi pieteica pats maestro Rolands 
Pīlmanis, atvainojoties publikai, ka viņa 
priekšnesumā neskanēs latviešu autoru 

Maija Kovaļevska un Roberts Pīlmans 
(Peelman).
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darbi, bet gan Sibeliusa un jaunaustrālietes 
Elenas Kats-Černinas (Elena Kats-Chernin) 
kompozīcijas. Koncerta izskaņā Maija 
Kovaļevska savu piedevu veltīja bērniem – 
Aijā, žūžū. Puisītim pirmajā rindā, kas visu 
koncertu bija nekustīgi ar nenovērstu skatu 
no dziedones klausījies, dziesmas beigās 
uznāca visgardākās žāvas.

Kā lielu privilēģiju izjutu iespēju dzirdēt 
abus šos izcilos māksliniekus mūsu 
pašu namā. Ar sirsnīgajiem aplausiem 
pēc koncerta arī Parnell ielas svētki bija 
beigušies. „Publikā pēc tam izskanējusi 
tikai viena kritika – ka visi svētki esot bijuši 
par īsu!“ ar apmierinātu smaidu padalījās 
Jānis Čečiņš. Ļoti novērtēju iespēju 
apmeklēt Parnell ielas svētkus, it īpaši, 
ka šis jaukais piedzīvojums man būtu bijis 
liegts, ja svētki būtu notikuši nākamajā 
nedēļas nogalē, Viktorijas atjaunoto 
kustību ierobežojumu dēļ.

Paldies Jānim Čečiņam un viņa 
komandai par lielo darbu, veidojot skaistu 
ievadu Sidnejas latviešu sarīkojumu 
kalendāram. Novēlu, lai līdzīgs gaišums 
pavadītu Sidnejas latviešu saimi visa gada 
gaŗumā, kulminējot gada nogalē mūsu 
Austrālijas latviešu vislielākajos svētkos – 
Kultūras dienās! ■

Anita Andersone

Sidnejā Parnell ielas 
svētki 

Aizraujošs Maijas Kovaļevskas koncerts
2021. gada 6. februārī koncerta 

apmeklētājiem Sidnejas Latviešu 
namā b i j a  p r i v i l ēģ i j a  i zbaud ī t 
starptautiski atzītās operas soprāna 
Maijas Kovaļevskas skaisto balsi. 
Sākotnēji rīdziniece Kovaļevska ieguva 
starptautisku ievērību pēc uzvaras 
Operalia dziedāšanas konkursā 2006. 
gadā, pirmo reizi Metropolitan Operā 
debitējot Mimì lomā, Pučini Bohēma 
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Latviešu ciems Melburnā
Covid 19 Austrālijā ir savaldīts, tikai ar retiem gadījumiem 

Austrālijas publika tiek ievainota no ārzemes ievēsta vīrus. Latviešu 
ciems un aprūpes nams netika skarts jo valdības pieprasījumi tika 
uzmanīgi un rūpīgi izpildīti. Kamēr Covid 19 plosījās pa Austrāliju, 
pieprasījumi vietām Latviešu Ciemā samazinājās un tagad ir vietas 
aprūpes namā un ciema mājiņās.

Laiks padomāt par pārcelšanos uz dzīvi Latviešu sabiedrībā. 
Ciema aprūpes namā ir pieejamas visāda lieluma istabas. 

Starp ciema mājām ir arī laba izvēle.

Ciema vadība un iemītnieki turpina piegriezt lielu vērību valdības 
noteikumiem un Latviešu ciems ir droša vieta kur var pārcelties un 
neuztraukties par Covid 19 briesmām. Šogad jau viens pāris no 
Brisbanes ir pārcelies uz ciemu. Tagad pavalstu robežas pa lielāko 
daļu stāv vaļā un ir viegli atbraukt ar automašīnu vai lidmašīnu 
apskatīt ciemu.

Neatstājiet par vēlu pārcelties uz Latviešu ciemu lai izbaudīt šo 
jauko un jautro sabiedrību.

Tuvāko informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres Wantirna South Vic 3152, Tel: 03 9800 2977, 

epasts, administration@latvianfs.org.au
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Maija Kovaļevska un Roberts Pīlmans 
(Robert Peelman).
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(Puccini La Boheme). Kopš tā laika 
Kovaļevska Sidnejas publiku ir aizrāvusi 
ar Mimi lomu, nesen, 2019. gadā, 
dziedot Austrālijas Operā.* 

Mūsu koncertam bija ļoti atšķirīgs 
raksturs, kuŗā tika svinētas mīlas 
dziesmas, šūpuļdziesmas un latviešu 
tautas dziesmas. Tā ietvaros brīnišķīgi 
izteiksmīgā un trakulīgā Tautiešami 
roku devu, garo Latvijas vakaru burvība 
Jāņa Mediņa Ir viens vakars un Jāzepa 
Vītola, kuru daudzi uzskata par latviešu 
klasiskās mūzikas tēvu, skaisto mīlas 
dziesmu kolekcija. 

Kovaļevskas skatuves sniegums 
bija patiesi saistošs, viņai prasmīgi 
izmantojot tikai šalli, kas atspoguļo 
viņas milzīgo pieredzi un zināšanas 
– patiešām dramatiskās operas dīvas 
nosaukuma cienīga! 

Klausītājus piesaistīja viņas liriskā 
un viļņojošā balss, Lūcijas Garūtas 
dziesmas Mēness laiva izpildījumā. Šo 
skaisto skaņdarbu prasmīgi pavadīja 
Rolands Pīlmans (Roland Peelman), 
kuŗa lidojošās arpēdžijas atdarināja 
upes viļņus mēnesnīcā. Pīlmans 
saviļņoja klausītājus arī ar Sibeliusa 
savdabīgo, tomēr drūmo Valse Triste, 
kam sekoja Elenas Kats-Černinas 

(Elena Kats-Chernin) Sunday Rag 
apburošs izpildījums. 

Koncerts noslēdzās ar Jāņa Mediņa 
dzīvespriecīgo Vasaras Idille un Lūcijas 
Garūtas apburošo šūpuļdziesmu Aijā. 
Sidnejai noteikti bija gods izbaudīt šo 
ļoti intīmo un sentimentālo koncertu 
Maijas Kovaļeskas atzinīgi novērtētās 
un skaistās balss izpildījumā. ■

Valda Stīvensone-Robertsa 
(Stephenson-Roberts) 

* Red.: Mimì, Pučini operā Bohēma 
(Puccini, La bohème) Maija Kovaļevska 
dziedāja Melburnā 2018. gadā un 
Sidnejā 2015., 2016., 2018. un 2019. 
gadā.

Laikraksts Latvietis

Latviešu nacionālā 
mūzika

Referāts Studenšu korporāciju kopā 
Sidnejā, 2021.g.6. februārī.  

Latviešu tautas garīgajā dzīvē, 
mūzika vienmēr ieņēmusi nozīmīgu 
vietu. Varam ari teikt, ka tā ir nozīmīga 
mūsu korporāciju dzīvē, jo beidzamie 
divi referāti, no fil!fil! Dainas Kainas, 
gaujmaliete, un Baibas Bērziņas, 
daugaviete, bijuši par latviešu mūziku 
un sieviešu lomu mūzikas zinātnē. 

Šodien es runāšu par latviešu 

nacionālo mūziku, kā tā attīstījās Latvijā 
un kuŗi ir mūsu pirmie nacionālās 
mūzikas komponisti. Šo tematu ņēmu 
no mana tēva referāta, kuŗu viņš lasīja 
Selonijas komeršā gadus atpakaļ. 
Referāts bija diezgan gaŗš: 20 lapiņas. 
Mans būs īsāks.   

Minēšu arī, ka tētim bija mūzikāla 
izglītība. Viņš studēja mūzikas teoriju 
un klavieres kompozīci ju Rīgas 
Konservatorijā ar Jāzepu Vītolu. Kad 
tētis iesāka studēt konservatorijā, 
bija tikai 4 vietas un 24 kandidāti. 
Viņš stāstīja, ka viņam uzlikts spēlēt 
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svešu klaviergabalu, ko nekad nebijis 
redzējis un ar stipru sarežģītu ritmu. 
Klaviergabals bija grūts, un tētis 
cīnījās kā turks pie Sevastopoles, bet 
Vītols bija apmierināts un uzņēma tēti 
konservatorijā. Laiks bija pirms otrā 
pasaules kaŗa, un mans tētis ir Juris 
Golvers.

Latviešu mūzikas pirmsākumi 
meklējami senlatviešu ciltīs, kuršos, 
zemgaļos un latgaļos, kā arī lībiešos, 
kas līdz 13. gadsimtam, kad Baltijā 
iebruka vācu krustneši, bija sasnieguši 
samērā augstu attīstības līmeni.

Latviešu mūzika sākās ar mūsu 
tautasdziesmām. Tās mums ir daudz. 
Vairāk nekā  miljonu tautas dziesmu un 
divdesmitdeviņ tūkstoš tautas dziesmu 
melodiju, stāstīja diriģents Viktors 
Bendrups, Melburnā kad viņš tur runāja 
par latviešu tautas mūziku, 28. janvārī 
1996. gadā. Latviešu tautas mūzikas 
īpatnība parādās atsevišķu novadu 
dziesmu stilos, viņš stāstīja. Vidzemes 
vidienes dziesmas ir melodiskas, 
piemēram, Jāņu dziesmas. Daudz 
īpatnu locījumu un emocionālu izteiksmi 
sastapām Latgales dziesmās. Tonāli 
un metro ritmiski bagāta ir Kurzemes 
jūrmalas un bijušo kuršu novadu, Bārtas 
un Rucavas dziesmu melodijas.  

Bet 19. gadsimtā jaunās mūzikas 
formas sāka attīstīties Latvijā, kuŗu mēs 
šodien saucam par latviešu nacionālo 
mūziku. Bet, kas tas ir? Kā tā ieradās 
Latvijā? Latviešu nacionālā mūzika ir 
speciālu latviešu mūzikas formas, tas ir 
– tā mūzika ar ko, tāpat kā mūsu valodu, 
atšķīrās latviešu etniskās un nacionālās 
īpatnības no tām, kas raksturo citas 
tautas.  

Protams, var teikt ka tautas dziesmas 
arī ir nacionālā mūzika, bet tautas 
dziesmām ir citāda definīcija – tās nav 
mākslīgi radītas. Tās ir tautas mūzika, 
jeb folklora.  

Par nacionālo mūziku ir maz rakstīts. 
Komponisti par to labprāt nerunā, jo 
ne visi latviešu komponisti ir rakstījuši 
vai spēj rakstīt nacionālu mūziku. Tur 
ir vajadzīgas speciālas dāvanas, jo 
arī mūziķiem muzikālās dāvanas ir 
nevienādi iedalītas. 

• ne visiem mūziķiem ir absolūta 
dzirde

• ne visiem ir dota muzikālā fantāzija 
lai varētu komponēt 

• ne visiem ir asa ritma izjūta un 
matemātisks domāšanas veids, lai 
vārētu diriģēt

• ne visi sajūt latviešu folkloras 
elementus, 

Viņi izlieto tautas dziesmas apzināti, 
un tas ir tūdaļ jūtams. Bet, tā vairs nav 
oriģināla mūzika, tikai imitācija.   

Latviešu nacionālai mūzikai ir 
sava vēsture. 19. gadusimta vidū 
Eiropā rādās jauns mūzikas stils – 
nacionālromantisms, kad dažu zemju 
komponisti mēģināja mūzikā izteikt 
savas zemes dabu un savas tautas 
mitoloģijas īpatnības.

Nacionālromantisms attīstījās tikai 
tajās zemēs, kuŗām bija sava folklora. 
Tām tautām, kuŗam nebija folkloras, tās 
neattīstījās. Tā tad, nacionālajai mūzikai 
ir ciešs sakars ar folkloru. 

Ja man kāds stāsta par rudzu 
druvām, stārķu ligzdām, par egļu siliem, 
vālodzi un par Jāņu nakti, tad man 
rodas asociācijas par manu dzimteni. 
Komponisti, kuŗi ir spējīgi šīs asociācijas 
izteikt mūzikā, tādejādi ar savu 
personisko stilu nodibina savas tautas 
nacionālo mūzikas stilu, kas atšķiras no 
citu tautu nacionālās mūzikas.

Somijā tāds bija Sibelius, norvēģiem 
Grīgs, čekiem Smetana un Dvoržaks 
un  poļiem Moņuško. Mums ir Alfrēds 
Kalniņš. 

9 .  gads imta la ikā ar ī  sākās 
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dziedāšanas svētki Eiropā. Pirmie 
bija Vācijā, 1810. gadā. Tas bija pēc 
Napoleona sakāves, kad Eiropā 
izplatījās nacionālisma un humānisma 
laikmets; dziedāšanas svētki ieguva 
nacionālu nokrāsu. Tie izplatījās ne tikai 
Vācijā, bet sasniedz arī Latviju, kur 1836. 
gadā Rīgas Daugmalē notika pirmie 
vācu dziedāšanas svētki. Divdesmit 
septiņus gadus velāk, Rīgā notika pirmie 
apvienotie vācu dziedāšanas svētki.

Bet tad, 1864. gadā notika kaut kas 
ļoti svarīgs mūsu mūzikas vēsturē. 
Notika pirmie latviešu dziesmu svētki. 
Dikļos, Vidzemē  simt divdesmit divus 
kilometrus no Rīgas. Ziemeļos. Dikļu 
mācītājmuižas dārzā, un tā sākās 
latviešu tautas atmodas laikmets. Ir 
grūti iedomāties, vai kāda cita sociāla 
vai mākslas forma varētu tik pilnīgi un 
tik spontāni izraisīt tādu vienotu tautas 
saviļņojumu un nacionālu atmodu. 
Tērpusies savos tautastērpos un savu 
dzejnieku un runas vīru iedvesmota, 
tauta jutās lepna uz savu pagātni un 
savu kultūru. 

Vēl nesen mēs redzējām vēstures 
atkārtošanos kad Latvijā atkal radās 
tautas atmoda, un tā cieši saistījās ar 
latviešu folkloru, latviešu dziesmām un 
latviešu dziesmas svētkiem. 

Tā, nacionālai mūzikai ir l iela 
nozīme tautas dzīvei. Un šinī gadījumā 
tautasdziesmas ir noteikti jāuzskata par 
nacionālu mūziku.

Un tad radās pirmais latvietis 
ar mūzikas zināšanām – skolotājs 
Jānis Cimze. Mēs viņu pazīstam kad 
dzirdam viņa dziesmu „Rīga dimd”. 
Cimze mācīja mūzikas teoriju saviem 
audzēkņiem skolotāju seminārā. Un divi 
viņa audzēkņi, Jānis Kaktiņš un Juris 
Caunītis, harmonizē 100 dziesmu un 
ziņģu. Lai gan šīs dziesmas bija vācu 
komponistu dziesmas ar latviskiem 
vārdiem, starp tām bija arī 4 vienbalsīgas 

latviešu tautas dziesmas kuŗas dziedāja 
Dobeles dziesmu svētkos, 1870. gadā, 
un gadu vēlāk, arī Kuldīgā.

Bet notikumi risinājās tālāk. 1873 
gadā Rīgā notika pirmie vispārējie 
latviešu dziesmu svētki ar apmēram 
3,000 dziedātajiem. Viens no Cimzes 
audzēkņiem, Kārlis Baumanis, radija 
vairākas oriģināldziesmas: 

Dievs, svēti Latviju,  
Kā Daugava vaida,  
Latviski lai atskan dziesmas 
Daugavas laivinieku dziesma
Baumanis bija pirmais latvietis kas 

radija oriģināldziesmas. Tas arī bija 
sākums latviešu mūzikas attīstībai un 
Kārli Baumani uzskata par latviešu 
mūzikas nodibinātāju.

Andrejs Jurjāns, komponists un 
ērģelnieks, bija pirmais latvietis ar 
konserva to r i jas  i zg l ī t ību .  Viņš 
harmonizēja korim latviešu tautas 
dziesmas, viņš komponēja pats savas 
koŗa dziesmas, bet pāri visam, viņš 
bija pirmais latvietis, kas rakstīja 
instrumentālo mūziku. Viņš atstāja 6 
burtnīcas ar 800 melodijām.   

Un tā nu otros vispārējos dziesmu 
svētkos 1880.gadā, Rīgā, blakus  
Cimzes un Baumaņu Kārļa dziesmām, 
atskaņoja arī Jurjāna darbus. Nu vairs 
nebija šaubu, ka latviešu mūzikas 
attīstība ir uz pareiza ceļa.

Piektos dziesmu svētkos, 1910. 
gadā, sākās jauns laikmets. Uz skatuves 
parādījās trīs jauni komponisti: Alfrēds 
Kalniņš, Emīls Dārziņš, Emīls Melngailis. 
Tie vairs nebija celmlauži un ceļa 
meklētāji uz nacionālo mūzikas stilu. 
Viņi to jau bija atraduši un attīstījuši, 
katrs savā īpatnejā veidā.

Ne vairs tautas ziņģes, ne vairs tautas 
dziesmu imitācijas, ne vairs cittautiešu 
mūzikas iespaids, ne vairs personiskie 
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Tel. 02 6559 3449     Mob. 0412 764 589

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
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2021. gada martā.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina   
tautiešus uz pusdienām

sestdien, 2021. gada 6. martā no 12.00 – 14.00
Latviešu Leģiona diena un plkv. Kalpaka atcere

Lūdzam obligāti pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai 
Gundegas 0424 717 365, lai  varam sakārtot ēdamzāli   

ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus.
Ja  mainās  valdības noteikumi, iespējams ka pusdienas būs 

jāatsauc.

Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown

Palīdzība Leģionāriem 
– DVCV pārstāvniecība 

Rīgā
2020.gadā palīdzību saņēma 

90 bijušie leģionāri un gaisa spēku 
izpalīgi, naudu saņēma arī 3 atraitnes. 
Kopā izmaksātā summa bija 21 793 
EUR no pārstāvniecībā saņemtajiem 
ziedojumiem. Pabalsta lielums 240EUR 
gadā, kas tiek  izmaksats divas reizes 
gadā pa 120EUR.  Pabalsti tiek sūtīti 
pa pastu un neliela daļa tiek pārskaitīta 
uz leģionāra bankas kontu. Ir saņemtas 
ziņas par 16 mirušiem leģionāriem. 
Pārstāvniecībā ir izveidota datu bāze par 
leģionāriem un saņemtajiem pabalstiem, 

izmaksu laikā tā tiek papildināta. 
2020. gadā par zālēm tika samaksāti  

40 883,30 EUR.  Zāles tika dalītas  katra 
mēneša pēdejā trešdienā, Daugavas 
Vanagu Latvija īpašumā, Slokas ielā-
122, Rīgā. Zāļu sadali trešdienās veic 
daktere Vija Tipāne un Maija Cālīte. Tie 
kas nevar paši atbraukt, vai sarunāt 
savā vietā saņēmt zāles, aizved zāles 
uz dzīvesvietu

Liels paldies DV ziedotājiem, DVCV 
pārstāvniecībai un visiem kas pieliek 
roku, tai skaitā Vija Tipāne, Maija Cālīte, 
BENU aptiekas No.61 vadītāja- Ieva 
Poga un Agris Briedis.

Ināra Sīkā – DVCV Pārstāvniecības 
valdes locekle.
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Daugavas Vanagiem 
jauna vadība

Ir pagājuši 75. gadi kopš Zedelgemas 
gūstekņu nometnē 1945. gada 28. decembrī 
tika dibināta Daugavas Vanagu (DV) 
organizācija. 2020. gada decembrī tā laika 
DV priekšnieks Gunārs Spodris pasludināja 
2021. gadu par jubilejas gadu. 

Dzimusi Beļģijā, DV tagad ir pasaules 
mēroga organizācija, pārstāvēta arī 
Diasporas konsultatīvā padomē pie Ārlietu 
ministrijas. Daugavas Vanagu Centrālās 
valdes loma ir pārstāvēt un koordinēt DV 
darbību visā pasaulē. Tās sastāvā ir locekļi 

Simtgadnieks – Jānis 
Zimniks – izsaka 

pateicību Daugavas 
Vanagiem !

Jānis Zimniks piedzima 1921. 
gada 6. februārī Piedrujā, netālu no 
Baltkrievijas robežas. 

No 1943. gada 25.maija, Jānis 
Zimniks  dienēja vācu armijas Latviešu 
leģionā, kā sakarnieks. Pēc tam 
aizvests uz fronti Krievijā, Volkovas 
purvos pie Sanktpēterburgas. Vēlāk 
dienēja artilērijas pulkā, 10.baterijā. 
Dienēja, kamēr krievi saņēma gūstā. 

Jāni notiesāja uz 10 gadiem, un  aizveda 
uz lēģeri Jakutijā (Sibīrijā), kur  pavadīja 
10 gadus. Jānis stāstīja – ”Tur bija 
visādas tautības, dzīvoja milzīgā badā 
un aukstumā, ka pat mati piesala pie 
gultas”. Pēc 10 gadiem Jānis atgriezās 
Latvijā un dzīvoja Kandavā, jo bija 
aizliegts dzīvot Rīgā (100 km no Rīgas). 
Tagad dzīvo pie meitas, Jūrmalā un 
2021.g. 6. februārī nosvinēja 100 gadu 
dzimšanas dienu.

Jānis pirmo atbalstu no Daugavas 
Vanag iem saņēma 2004  gadā 
septembrī. Turpmāk regulāri saņēmis 
atbalstu, un 2011.gadā sāka saņemt 
zāles.  Beno aptiekas farmācists (un DV 

biedrs) Agris Briedis, regulāri 
Jāni apciemo un ved zāles.  
Agris teica, ka satiekot Jāni 
Zimniku, viņš izteicis sirsnīgu 
pateicību visu zemju Daugavas 
Vanagiem, kas daudzu gadu 
gaŗumā ir rūpējušies par viņu, 
sagādājot nepieciešamās zāles 
un atbalstot finansiāli.”

Ināra Sīkā
Informācija saņemta no 

DVCV pārstāvniecības, Rīgā.

no sekojošām DV zemēm: ASV (Andris 
Kursietis un Līga Nutere), Kanadas (Gunta 
Reynolds), Austrālijas (Jānis Kārkliņš), 
Latvijas (Andrejs Mežmalis) un Lielbritānijas. 
Tās mērķi ir apvienot latviešu tautas kopību, 
kā arī sniegt palīdzību, piemēram, bijušajiem 
leģionāriem, daudzbērnu ģimenēm un 
audžu ģimenēm.  

Ar  2021. gada pirmo janvāŗi amatā 
stājusies jauna Daugavas Vanagu vadība: 
DV priekšnieks (Aivars Sinka), DV vanadžu 
priekšniece (Ināra Sīkais) un jauns DV CV 
prezidijs (kasiere: Asja Ramate, sekretārs: 
Pēteris Pētersons). Prezidijam pievienojās 
arī divi referenti: Mārtiņš Dāle un Egons 
Piķelis.
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Darbs ir iesācies jaunā stilā, izmantojot 
attālināto konferenču technoloģijas, lai 
tikšanās starp locekļiem un kontinentiem 
varētu būt tieša un regulāra. Centrālā valde 
tiksies uz sēdēm vismaz četras reizes gadā: 
vienu reizi gadskārtējā klātienes sēdē un 
attālināti trīs reizes.

Pirmās prezidija un valdes sēdes jau 
notikušas. DV CV sēde 17./18. janvārī 
vienoja trīs kontinentus un sešas dažādas 
laika zonas! Pirmajā sēdē ar balsojumu 
apstiprināja jaunus DV priekšnieka 
vietniekus: 1.vietnieks Andris Kursietis, 
2.vietniece Gunta Reynolds. Sēdē bija 
iespēja visiem locekļiem iepazīties, kā arī 
iezīmēt jauno darbības stilu un mērķus. 
Valdes locekļi arī ieteica vairākas izmaiņas 
organizācijas darbības noteikumos. 

Liels izaicinājums šajā jubilejas gadā 
būs jaunā mūzeja iekārtošana Lestenē, 
kas būs veltīts latviešu leģionāru piemiņai. 
Prezidijs arī uzņēmies sadarboties cieši 
ar Nameja Fondu, kas atbalsta Nacionālo 
Bruņoto Spēku veterānus un viņu ģimenes. 

Ilgus gadus veiktais  aprūpes darbs arī būs 
jāturpina! 2020. gadā atbalsts leģionāriem 
sasniedza 21 793 eiro. Leģionāriem un 
viņu atraitnēm izsniegti medikamenti 40 
883 eiro vērtībā. Daudzbērnu ģimenēm 
sniegta palīdzība 23 880 eiro vērtībā un 
audžu ģimenēm 15 724 eiro. Tas nebūtu bijis 
iespējami bez iepriekšējā prezidija gādības, 
DV CV Pārstāvniecības vadītājas Annas 
Šņuciņas lielā darba un ziedotāju devuma 
no visām DV zemēm – paldies! 

Nākamā Centrālās valdes sēde jau 
paredzēta aprīlī. Ir vēl cerība, ka septembrī 
vai oktobrī sēde varētu arī notikt klātienē 
Latvijā, ja ar pandēmiju saistītie  apstākļi 
uzlabosies. 

Saņemt informāciju, uzdot jautājumus, 
sniegt ierosinājumus vai kā citādi izteikt 
vēlmi palīdzēt varat sazinoties ar DV CV 
prezidju sekojošā e-pasta adresē: dvcv.p@
inbox.lv. 

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Ināra Sīkā

Pievienotā attēlā redzam jauno DVCV valdi savā pirmā Zoom valdes sēdē:
Augšējā rindā no kreisās puses – Asja Ramate (LV), Pēteris Pētersons (AK), Aivars 
Sinka (DVCV priekšsēdis – LV/AK) un Andris Kursietis (ASV)
Vidējā rindā no kreisās puses – Andrejs Mežmalis (LV), Jānis Kārkliņš (Aus), Līga 
Nutere (ASV), Ināra Sīkais (Aus)
Zemākā rindā no kreisās puses: – Mārtiņš Dāle (LV), Egons Piķelis (LV), Gunta 
Reynolds (Kan)
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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.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 6. martā, plkst. 12.00  

Latviešu leģiona diena un plkv Kalpaka 
atcere.

Sestdien, 3. aprīlī, plkst. 12.00  
Lieldienu pusdienas. Olu krāsošana 
sākās plkst. 11.00. Būs video par DV 
75 gadu Lielās jundas atcere svinībām 
Adelaidē.

Katru piektdienu no plkst. 13.00 
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.

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

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.

DV Kanberas 
nodaļas finansiāls 
atbalsts Kanberas 
latviešu jauniešu 

organizācijām
Šī gada 10. februārī, privātmājās, 

Chifley, notika  DV Kanberas nodaļas 
vanagu/vanadžu pilnsapulce,.

Pārrunājot finansiālos piešķīrumus, 
l īdztekus z iedojumiem Latv i ja i , 

pilnsapulce  piešķīra dāsnu finansiālo 
atbalstu divām Kanberas latviešu  
jauniešu organizācijām – Kanberas 
latviešu skolai un tautas deju kopai 
„Sprigulītis’’.

Paldies devējiem.
Skaidrīte Dariusa



23

Latviešu nacionālā mūzika
Turpinājums no 17  . lpp

stili, bet pilnīgi jauns, izsmalcināts 
stils, uz augsta mākslinieciskā līmeņa, 
un tomēr latviešu ausim tas skanēja 
latviski. 

Rodas jautājumi – kas te tik pēkšņi 
bija mainījies? Ko tad Kalniņš, Dārziņš un 
Melngailis bija izdarījuši? Kuŗš bija latviešu 
nacionālās mūzikas skolas dibinātājs? Un 
pirmo reizi sāka debatēt, kas ir latviešu 
nacionālais mūzikas stils un kas ir tas 
latviskais elements? 

Un tā nu iznāca, ka Alfreds Kalniņš 
sev pašam to nezinot, kļuva par latviešu 
nacionālās mūzikas skolas nodibinātāju. 
Un ne tikai tas vien. Viņš kļuva par vienu 
no iezīmīgākajiem nacionālās mūzikas 
skolas pārstāvjiem Ziemeļeiropā. Viņš 
bija viens no tiem komponistiem, kas bija 
organiski uzsūcis savas zemes folkloru. 
Viss, ko Kalniņš uzrakstījis, skan latviski. 

Viņa opera Baņuta, pirmā latviešu 
nacionālā opera, ir latviešu nacionālās 
mūzikas pamats. Kalniņa personiskais 
stils kļuva par latviešu nacionālo mūzikas 
stilu.   

Operai Baņuta, pirmais uzvedums 
notika 1920.g. 20.maijā, Rīgā. Operas 
notikumi risinās latviešu cilšu senatnē, 
kad ļaužu rīcību vēl lielā mērā ietekmē 
pirmatnēji pagāniski ticējumi. Valguda 
pilī valda līksms kāzu gaidu satraukums, 
jo Valguda dēls Daumants pārved mājās 
skaistu līgavu, Baņutu. Viņa nāk no tālās 
pils jūras krasta, aiz dziļiem mežiem. 
Daumants Baņutu izglābis no gūsta un 
negoda, un iemīļojis. 

Kāzu svinību laikā pēkšņi atskan 
biedējoši kraukļa ķērcieni, ko visi uztver 
ka ļaunu zīmi, un vecais burvis pareģo 
nāvēs tuvumu. Viesi izklīst, bet Daumants 
atceras kādu nakti mežā, kad viņš 
laupījis godu un iegrūdis nāvē skaistuli 

Jargalu, atriebdamies viņai par precību 
atraidījumu. 

 Negaidīti, Daumanta priekša nostājas 
Jargalas brālis, Vīžuts, kuŗš neviena 
nepamanīts iekļuvis pilī un atriebjot 
māsas negodu, divkaujā nogalina 
Daumantu. Vīžuts pazūd, iesteigušies 
ļaudis atrod Daumantu mirušu, bet nezina 
vaininieku.

Otra cēlienā Baņuta sēro, tauta alkst 
pēc Daumanta slepkavas taisnas tiesas, 
Daumanta priekškareivis Zvanevaitis 
vaino Burvi, kas piesaucis nāvi, bet 
Valgudis nolād Baņutu, jo līdz ar viņas 
ierašanos viņa mājā, ienākusi nāve. 
Ļaudis pieprasa Baņutu sadedzināt uz 
sārta, bet pēkšņi vēja brāzma no sienas 
norauj Daumanta vairogu un aizšķērso 
Baņutai ceļu. Baņuta paliek dzīva, bet 
viņai jādod zvērasts atriebties Daumanta 
slepkavam un pirms tas nebūs izdarīts, 
nevienu neiemīlēt.

Trešā cēlienā mēs redzam, ka tomēr 
liktenis lemj, ka līgo naktī Baņuta sastop 
Vīžuti un viņu iemīl. Krīvu krīvs atbrīvo 
Baņutu no dotā zvēresta līdz rīta gaismai, 
brīdim, kad trīs reizes ieskanēsies taures. 
Baņuta sprauž matos uz ziedokļa nolikto 
Vīžuta rozi,  mīlētāji ir laimīgi. 

Cēliena lielākā muzikālā bagātība ir 
līgo dziesmu un tautas deju iedzīvinājums.

Pēdējā cēlienā Baņuta un Vīžuts 
pavada Līgo nakti birzī. Cēliena centrā 
abu mīlētāju dialogs, kas attīstās no 
laimes izjūtām uz traģēdiju. Pienācis rīts. 
Baņuta atklāj Vīžutam savu noslēpumu, 
bet viņš atzīstās, ka nogalinājis Daumantu. 
Vīžuts nonāvējas, un nāvei sevi lemj arī 
Baņuta. Līgotāji, atraduši mirušos, klāj tos 
ar ziediem. 

Baņutu, izrāda Rīgā un arī ārzemēs. 
Maskavas Lielajā teātrī un Ļeniņgrādā 
un pat Ņujorkā, kur to, jūnijā 1982. gadā, 
aizveda diriģents Andrejs Jansons. 
Karnegī zālē 2,400 vietas bija izpārdotas 
un pirmo reiz latviešu opera, visā gaŗumā, 
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tika atskaņota Amerikā. Pēc tam, operu 
aizveda uz Minsteres Dziesmu dienām un 
gadu vēlāk uz Dziesmu svētkiem Milvokos, 
Amerikā. Pēdējā izrāde Rīgā bija 18. 
novembrī 2020. gadā kad Rīgas Domes 
Izglītības, Kultūras un Sporta Departaments 
rakstīja par šo koncertuzdevumu „Kopjot 
un uzturot nacionālo identitāti un sekmējot 
savu sakņu un vēstures apzināšanos, 
īpaši laikā, kad atzīmējam mūsu valsts 
gadadienu, ir svarīgi pieminēt nozīmīgus 
kultūras notikumus, novērtēt to nozīmi un 
ielikto pamatu mūsdienu kultūras dzīves 
attīstībā”.

Kalniņš par Baņutu raksta: „…es jau 
tad vienmēr domāju, censties tapt par 
latvju komponistu, kuŗš savās skaņās 
izteiktu latviešu īpatnību un garu”.    

Referāts beidzas ar mūziku no Kalniņa 
operas Baņuta, trešā cēliena, Kalniņa 
skaistā līgo dziesma. 

Referente fil! Dr. Inta Golvere, imeria.
Piezīme.
Latvijas pasts 3. jūljā izdos jaunu 

pastmarku par godu kompnista Alfrēda 
Kalnina sacerētaji operai Banuta, kam 
šogad (2021) aprit 100 gadu, kopš tā pirmo 
reizi iestudēta Latvijas Nacionālaja operā.  

Sūtīsim grāmatas uz 
Latviju

Pagājušā gadā ziedotās grāmatas 
un privātie sūtījumi vēl arvien ir noliktavā 
Adelaidē. Latvijas robežas ir bijušas 
slēgtas un nav bijis iespējams tilpni uz 
Rīgu sūtīt. Māris Caune ir sarunājis to 
pašu tilpni nosūtīt šogad. Līdz šim tilpnis 
ir tikai puspilns. Tajā liks klāt arī šī gada 
sūtījumus. Taisāmies arī no Sidnejas šai 
tilpnī sūtīt ziedotās grāmatas uz Latviju.

Ja jums ir lietotas trimdā izdotas 
grāmatas, kuŗas vēlaties ziedot, tad lūdzu 
nogādājiet tās Sidnejas Daugavas Vanagu 
namā Bankstown ne vēlāk par 21. martu. 
Grāmatas sapakosim  kastēs un sūtīsim 
uz Adelaidi, kur tās tiks iepakotas tilpnī 
kopā ar pagājušā gada pakām un sūtītas 
uz Latviju. Par ziedoto grāmatu sūtīšanu 
jums nav jāmaksā – Daugavas Vanagi 
maksā.  Varat sūtīt arī privātas pakas 
saviem radiem vai draugiem. Par privātiem 
sūtījumiem jums pašiem ir jāmaksā, bet 
cenas ir izdevīgas. Privātās pakas arī  ir 
jānogādā Daugavas Vanagu namā.

Tāpat kā citus gadus, vairums ziedoto 
grāmatu sūtīsim Daugavas Vanagiem 
Rīgā. Mēs varētu arī sūtīt kādai zināmai 
skolai, bibliotēkai, vai mūzejam. Ja  
jums būtu  ieteikumi, kur sūtīt, un kāds 
pazīstams cilvēks, kas saņemtu, tad mēs 
varētu to nokārtot.

Ja ir jautājumi varat piezvanīt Baibai 
Harrington 0438 227 524

Spēks
Spēks ir – gandrīz var teikt – visa 

pamatā. Atcerēsimies, Bībele saka: 
“Dieva valstība stāv nevis vārdos, 
bet Spēkā.” (I Kor. 4:20). Arī viens no 
mūsdienu zinātnes fundamentāliem 
atklājumiem ir – VISS IR SPĒKS. 
Šodien, to raksturojot, plaši lieto terminu 
Enerģija.
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Enerģijai piemīt visneticamākās 
izpausmes, par kurām mēs, cilvēki, 
tikpat kā nezinām, bet jau radām 
kopīgos enerģijas likumus, ko māca 
skolā.

Enerģijas nezūdāmības likums (the 
law of conservation of energy)

Tas skan: Dažādi enerģijas veidi 
zināmos apstākļos var pārvērsties viens 
par otru, un tomēr saglabāt vienlīdzību 
ar sevi (daudzuma ziņā).

Enerģijas masas likums
Enerģija var pārvērsties par masu un 

otrādi, pēc formulas – enerģija līdzinās 
masai, kas reizināta ar gaismas ātruma 
kvadrātu. 

E = mc²
Pēc šī likuma Cilvēces turpmākā 

dzīve paredzama kā gaiša nākotne, 
jo no viena kilograma masas var 
iegūt 25.000 miljonus kilovat/stundu 
enerģijas.

Bez tam eksistē Vilhelma Ostvalda 
likumdošanas akts: „Netērē pa tukšo 
(neizšķied) nekādu enerģiju, bet lieto 
to!"

Dvēseles spēks
Lielākā daļa brīnumu uz Zemes 

saistās ar cilvēka Dvēseles enerģiju. 
Brīnums ir, ka Dvēsele uzņem mazāku 
daudzumu enerģijas, bet izdala no 
sevis lielāku daudzumu, gan apjomu 
gan in tens i tā tes z iņā.  Dvēsele 
ir 'Perpetuum mobile' jeb mūžīgais 
dzinējs. Resp. Dvēsele ražo vairāk 
enerģijas nekā patērē uzņemot ar barību 
un informāciju, un tā tas turpināsies 
bezgalīgi. Bet Cilvēks kā būtne vēl 
nav pilnībā noformējies. Un tas savu 
Dvēseles spēku var lietot pēc izvēles 
– vai nu kolosālai uzcelsmei uz Zemes 
(t.s. Debesu Valstības uzcelšanai uz 
zemes), vai arī grautiņam. Arheoloģija, 
kā arī daudzi antīkie avoti liecina, ka 
vēsturē tas jau ir noticis, un ne vienreiz 

vien. Uzcelsmes gadījumā cilvēkam tiks 
dota atļauja doties Izplatījumā.

Šodien kopīgais stāvokl is un 
dinamika Cilvēcei uz Zemes tuvojas 
līdzīgi augstam līmenim kā sirmā 
senatnē. Tāpēc līdzsvars techniskajai 
un garīgajai attīstībai kļūst extra 
nozīmīgs. Līdzsvars cilvēka Prāta un 
Gara darbībai. Šo līdzsvaru cilvēks gūst 
caur savu Dvēseli. Tādēļ informācija par 
Dvēseli kļūst ļoti aktuāla.

Ēters
Šoreiz pakavēsimies pie Enerģijas 

vienas no universālām izpausmēm, un 
tas ir Ēters.  

Par ēteru runājot, jāatceras, ka tas 
atrodas aptuveni pa vidu Matērijai un 
Garam. Ja uzzīmējam skalu, kur vienā 
galā atrodas Gars un kur lokalizējas 
cilvēka Dvēsele, tad otrā galā atrodas 
Matērija, kur lokalizējas cilvēka Miesa 
jeb Fiziskais ķermenis. Vidū atrodas 
Ēters – tur lokalizējas cilvēka organisma 
funkcionālās izpausmes: barošanās, 
aizsardzība un vairošanās. Kad Gars 
ieiet Matērijā, rodas dzīvība. Kad Gars 
atstāj Matēriju, paliek pīšļi. Dabā ir 
tā iekārtots, ka visur eksistē pārejas 
posmi jeb miksētās joslas. Ēters ir 
tas apgabals dabā, kuŗā Gars pāriet 
Matērijā un matērija – Garā. Tieši 
tādēļ ēteru var visvieglāk sataustīt, 
sadzirdēt un pat saskatīt kā pulsējošu 
enerģijas sfēru, kuŗai vienlaikus piemīt 
konkrētība un abstrakcija. Ēters ir gan 
matērijas vieglās klātbūtnes izpausme, 
gan abstrakcija – Gara klātbūtnes 
izpausme. Tieši ēterā visvieglāk 
apzināties Gara realitāti un Dvēseles 
Varavīkšņaino dabu, jo Ēters kā viena 
josla jeb viens sevišķs līmenis Universā, 
pilda starpnieka funkcijas Matērijai 
Gara lietās un Garam Matērijas lietās. 
Caur ēteru var precīzi apzināties Gara 
kvalitātes, kuŗas citādi atrodas augstās 
abstrakcijas reģionos. Katrreiz būs 
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Mūžībā aizgājis

Jānis Vanags
Dzimis 1931. gada 28. oktobrī, Rēzeknē, Latvijā

Miris 2020. gada 19. decembrī, Tweedheads, Austrālijā

Viņu dziļās sērās piemin sieva lnta, 
dēli Richie un Karen, Ēriks un Jean 
Jaunzēlandē, mazmeitas Tyler un 
Melanie Melburnā un radi Latvijā.

nedaudz atšķirīgs šī kokteiļa sastāvs: 
Ēterā – Gara un matērijas klātbūtne. 
Tie abi sakulti vienkopus, acīmredzot 
atkarībā no ārējiem apstākļiem.

Fizikālais aspekts Enerģijas 
izpausmē 

Saskaņā ar mūsdienu biofotoniku 
(biophotonics, angl) cilvēka ķermenis 
savās robežās ietver milzīgu daudzumu 
enerģētisko sfēru, kas pārstāv gan 
atsevišķus orgānus, gan arī šiem 
orgāniem atsevišķas funkcionālās 
daļas. Tas kopā veido bioritmisko sfēru 
ap cilvēku, ko agrāk sauca par auru. 
Šodien jau atsevišķus tās spektrus var 
fotografēt. Aizsargaura var līdzināties 
1)apaļai lodei, 2)astronauta tērpam, 
vai 3)cieši pieguļošam kostīmam. Jo 
organisms veselīgāks, jo aizsargaura 

vairāk l īdzinās apaļai  lodei .  Jo 
organisms novājinātākā stāvoklī – jo 
vairāk cieši pieguļošam kostīmam. 
Dažreiz šāda aina norāda uz dzīves 
pēdējiem brīžiem. Pēc aiziešanas 
cilvēka fizikālās enerģijas tiek nodotas 
uzglabāšanai Zemes apskāvienos.

Garīgais aspekts Enerģijas izpausmē 
K a u t  a r ī  v i s i e m  c i l v ē k i e m 

neapšaubāmi ir biolauks ap organismu, 
citam lielāka, citam mazāka intensitāte, 
tomēr katram saturs var būt radikāli 
atšķirīgs. Un Mozum „vaigs spīdēja 
spoži...”, kad viņš bija runājis ar To 
Kungu. Šo garīgo struktūru saturs pie 
cilvēka izrietēs no Ticības, Cerības un 
Mīlestības dzīves laikā. Tas izrietēs no 
cilvēka izvēles starp Labo un ļauno. Tas 
izrietēs no cilvēka domām, vārdiem un 
darbiem dzīves laikā. „Tad nu pielūko, 
ka gaisma, kas tevī ir, nekļūst par 
tumsu,” atgādina Jēzus. Un ticīgajiem: 
„Jūs esat pasaules gaišums". 

Saskaņā ar enerģijas nezūdamības 
likumu, arī šie spēki nezudīs, cilvēkam 
aizejot no šīs pasaules. Dvēsele 
tos spēkus paņems līdzi, kuŗus pati 
sakrājusi un saražojusi, dzīvojot fiziskajā 
ķermenī Zemes virsū. Tādējādi cilvēks 
Viņpasaulē sastop pats/e sava darba 
augļus. Bībeles vārdi: „Krājiet mantu 
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debesīs...” lielā mērā attiecināmi tieši 
uz to.  

Dieva Vārds un Sakraments ir 
vienmēr barība Dvēselei. Tāpēc ir labi 
regulāri pulcēties vietā, kur Dieva Vārds 
tiek sludināts un Sakramenti tiek dalīti. 
Tam pieder apsolījumi. Jēzus Kristus 
upuris par mūsu grēkiem un nepilnībām 
ir neizmērojami liels, tā apjoms atrodas 
virs mūsu prāta un sapratnes. To nekad 
nevajag aizmirst, bet vajag lietot Debesu 
žēlastības dāvanas, kas mums uz 

Eiropas Kosmosa 
aģentūras astronautu 

atlasē pirmo reizi 
varēs piedalīties arī 

Latvijas pilsoņi
9. februāris, 2021
Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) 

drīzumā izsludinās 11 gadu laikā pirmo 
astronautu atlasi. Pērn Latvija kļuva 
par aģentūras asociēto dalībvalsti, un 
tas nozīmē, ka pirmo reizi vēsturē arī 
Latvijas pilsoņi varēs pieteikties Eiropas 
astronautu konkursā. 

EKA meklē jaunus astronautus. Viņi 
strādās plecu pie pleca ar  pašreizējiem 
astronautiem laikā, kad Eiropā sākas 
jauns Visuma izpētes laikmets. Tā 
l a s ā ms  E i r o p a s 
Kosmosa aģentūras 
mājaslapā.  

K o s m o s a 
pētīšanas entuziasts 
Pauls Irbins skaid-
r o j a :  „ Ta s  b ū s 
vēsturisks notikums. 
Tāda iespēja mums 
pavērsies. Es ceru, 
ka, neskatoties uz 
to, ka šīs izredzes 
ir mazas un mums 

Latvijā nav liela pieredze, tas varbūt 
motivēs jaunos cilvēkus nākotnē skatīties 
uz šādu iespēju daudz nopietnāk, 
izvēlēties savas karjeras iespējas kādās 
ar kosmosu saistītās jomās. Lai nākotnē 
mēs kādu no saviem pilsoņiem varētu 
deleģēt lidošanai kosmosā.”

EKA uzsver, ka ir svarīgi, lai nākamie 
astronauti  pārstāvētu visas sabiedrības 
grupas, ņemot vērā  vecumu, dzimumu, 
sociālo slāni, zināšanas un arī fizisko 
invaliditāti.  

„Meklēs cilvēkus ar plašu pieredzi. 
Meklēs, īpaši aicinās sievietes un, kas 
ir ļoti interesanti – būs iespējams arī 
invalīdiem pieteikties. Tas ir interesants 
pavērsiens, kas parāda, ka kosmoss ir 
arvien vairāk pieejams plašākam cilvēku 
lokam,” norādīja Irbins.

Viņš ir vienīgais latvietis, kuŗš 

Zemes tiek pasniegtas! 
Kā M. Luters ir teicis: „Lietojiet 

Kristu!”
Tik saudz par Spēku šoreiz. ■

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
(skat. D.Sc. Thornton Streeter 

"Centre for Biofield Sciences", Gregg 
Braden "The Divine Matrix", u.c.).  

(Bībelē skat. Mat.6:13, Mk.5:30, 
Lk.1:35, Lk.5:17, 6:19,Rom.1:20, I 
Kor.1:24, Atkl.7:12, u.c.)
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Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no februāŗa Rituma.
Pablo Eskobaras ietekmes ēnā

Pēc 18 stundu pārbrauciena no Santa 
Marta pilsētas uz Medelinas pilsētu, 
kuŗa savulaik bija kokaīna karaļa Pablo 
Eskobaras (Pablo Escobar Gaviria) 
ietekmes sfērā, jutos laimīgs izkāpt ārā 
no autobusa, jo visa nakts pagāja salstot 
autobusa kondicionēšanas sistēmas dēļ. 
Kaut arī kājās bija šorti, vilnas zeķes un 

mugurā jaka, ar to tomēr bija par maz.
Šajā autobusā 18 stundu gaŗuma 

braucienam bija daudz vietas kājām, 
sēdekļus varēja nolaist diezgan zemu, lai 
varētu ērti gulēt, papildus no pasažieru 
pārvadātāja varēja saņemt uzkodas un 
dzērienu, kā arī ar „Expreso Brasilia" 
laipnu atļauju otru bagāžas vienību 
varēju droši ņemt līdzi bez raizēm. 
Ja „Expreso Brasilia” jāsalīdzina ar 
ASV pārvadātāju „Megabus", ar ko 
man bija tas gods doties no Čikāgas 
Ņujorkas virzienā, tad „Megabus" bija 
kodolkatastrofa: kājām nebija vietas, 
dārgāks un attieksme nekāda. Kolumbijas 
pasažieru pārvadātājs izgrieza pogas 
ASV pārvadātājam!

Tā kā Medelinā ierados rīta agrumā, 
nolēmu izstaigāt un apskatīt Medelinu, 
pievēršot uzmanību netālajam pakalnam, 
lai pavērotu pilsētu no kalna virsotnes. 
Tā arī izdarīju, secinot, ka pilsēta ir 
kalnu ieskauta un atrodas ielejā. Lai 
uz kuŗu debesu pusi raudzītos, vai 
tie būtu ziemeļi, dienvidi, rietumi vai 
austrumi, manīju pilsētai raksturīgās 
ēkas brūnganos toņos. Pilsēta pati par 
sevi izskatījās arī jauna, un es nodomāju, 
vai savu lomu tik nesenajā pagātnē nav 
nospēlējusi Pablo Eskobaras nelegāli 
gūtā nauda, kuŗa, iespējams, izmantota 
ēku būvniecībā. 

Pablo Eskobara savulaik Kolumbijā 
izveidoja narkotiku karteli, tādējādi 
narkotikas piegādājot ne tikai Kolumbijas 
robežās, bet līdz pat ASV, kas ASV 
nepatika, pieprasot Kolumbijai izdot 
Pablo Eskobaru. Kolumbija bija piekritusi 
ASV spiedienam, taču situācija diametrāli 
mainījās, jo Pablo Eskobara nolēma 
pieteikt karu Kolumbijas valdības 
spēkiem, kas viņam uz brīdi izdevās. 
Pēc vietējā iedzīvotāja teiktā, Pablo 
Eskobara bija pasūtījis slepkavības, 
veicis spridzināšanas, nogāzis avio 
laineri, tomēr daļa tautas viņu uztvēra kā 

kandidējis uz iespēju lidot Visumā. 
2013. gadā kompānija „Mars One” 

izziņoja grandiozu plānu – tuvāko 10–15 
gadu laikā nosūtīt uz Marsu vairākus 
brīvprātīgos pastāvīgas apmetnes 
izveidei. Cerībā kļūt par pirmajiem 
"marsiešiem" cilvēces vēsturē, pieteicās 
200 000 kandidātu. Starp tiem arī 
cēsnieks Irbins. 

Uz nākamo kārtu atlasīja 700, 
tostarp arī viņu. Tomēr tālāk viņš 
netika. „Mars One” projekts apstājās, 
jo kompānija pirms diviem gadiem 
bankrotēja. Taču Irbins vēl nav izlēmis, 
vai šoreiz pieteikties.

„Sagaidīšu 16. februāri, kad EKA 
oficiāli organizēs preses konferenci, 
kurā precīzāk iepazīstinās ar atlases 
kritērijiem. Marta beigās būs izsludināta 
oficiāla  pieteikšanās, kur varēs redzēt 
pieteikuma anketu, un pēc tā varēs 
redzēt, kādi būs jautājumi. Tad arī es 
izlemšu,” pauda Irbins.

Kļūt par astronautu, lidot izplatījumā 
un piedalīties dažādos zinātnes un 
biznesa projektos Latvijas pilsoņiem ir 
iespējams tādēļ, ka pērn Latvija ieguva 
EKA asociētās dalībvalsts statusu. ■

Judīte Čunka  
(LTV Ziņu dienesta korespondente)
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Robinu Hudu, jo viņš esot pratis dalīties 
arī ar tautu un viņa laikā esot it kā arī 
ekonomika attīstījusies. 

Priecājos, ka tomēr iegriezos 
Medelinā, jo man bija tā izdevība 
aprunāties ar hosteļa īpašnieku, kuŗš 
kādu laiku dzīvojis Londonā un Barselonā 
un pēc tam nolēmis Medelinā atvērt 
hosteli, kas viņam arī lieliski izdevies. 
Sākotnēji plānotā īsā aprunāšanās 10 
minūšu gaŗumā izvērtās stundas gaŗuma 
sarunā, kas man bija ļoti interesanta, jo 
īpašnieks ļoti daudz izstāstīja tieši par 
Pablo Eskobaras laiku.

Hosteļa īpašnieks dzimis septiņ-
desmito gadu beigās, piedzīvojot Pablo 
Eskobaras laiku, pusaudža vecumam 
iekrītot tieši 80-to gadu beigās. Tajā 
laikā pārvietošanās Medelinas ielās ar 
paslēptu ieroci apģērbā bija ikdiena, jo 
jebkuŗā brīdī jebkuŗš, kam nebija slinkums 
vai nepatika, ka ne tā paskatījies, varēja 
pacelt ieroci un izšaut. Tajā laikā pilsēta 
bija slepkavību, savstarpēju bandu 
izrēķināšanās vieta. Pilsētā bieži bija 
dzirdami bumbu sprādzieni, vietējiem 
iedzīvotājiem parasti piebilstot, ka Pablo 
Eskobara atkal spridzina. Pilsēta šajā 
laikā bija iebiedēta tik ļoti, ka uzturēšanās 

pilsētas centrā bija bīstama, jo jebkuŗā 
brīdī varēja sprāgt bumba un jebkuŗā brīdī 
varēja nošaut.

Pirmās izmaiņas drošības ziņā iesākās 
vien tikai 2008.gadā. Pēc manām domām, 
pie šīm izmaiņām (tiesa, labā nozīmē) 
vainīga varētu būt tieši viņa paaudze, kas 
saprata, ka var būt arī labāk un drošāk. 
Manis izteiktajam pieņēmumam hosteļa 
īpašnieks arī piekrita un cer, ka tuvākā 
vai tālākā nākotnē attīstīs viesmīlības 
biznesu visā pilsētas centrā.

Nākamo dienu veltīju Piedra del Penol 
– 200 metrus augsta granīta kalna jeb 
klints apskatei, kas atrodas divu stundu 
brauciena attālumā no Medelinas. Piedra 
del Penol virsotnes iekarošanai bija 
nepieciešams pievārēt 740 pakāpienus, 
finālā dodot iespēju apmeklētājiem 
apskatīt krāšņas zaļu pakalnu ieskautas 
ezeru ainavas. 

Pēc krāšņo ainavu izbaudīšanas 
apskatīju arī netālu esošo Guatapes 
pilsētiņu, kuŗas krāšņums slēpjas ne tikai 
krāsās, bet arī pilsētiņas ēku fasādēs, jo 
gandrīz katrai ēkai gar fasādi izveidoti 
bareljefi spilgtās krāsās, parādot, ka 
konkrētajā ēkā tiek pārdoti noteikti 
produkti vai pakalpojumi vai arī attēli 

atspoguļo nama īpašnieka 
pārl iecību par kādiem 
procesiem. Bieži attēlos 
manīju t ieši  c i lvēkus, 
dzīvniekus un dažādas 
formas.

Drīz pilsētiņu izstaigāju 
un devos atpakaļ  uz 
Medelinu. Mikroautobuss 
līgani ieaijāja mani miegā, 
taču ne uz ilgu laiku, jo 
pēkšņi tā kā pa sapņiem, 
tā kā nomodā pie manas 
auss spāņu valodā kaut 
kas iebļāvās. Izrādās, 
mikroautobusiņā bija ielecis 
puika, kas skaļā balsī kā Granīta klints "Piedra del Penol" 
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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

kārtīgam tirgotājam pienākas izbļāva 
informāciju par savu preci, cenām, 
nogaidīja uz pasažieru reakciju un pēc 
brīža jau bija izlecis ārā. Mikroautobusiņš 
devās tālāk, kad pēkšņi viens no vietējiem 
iezemiešiem izdomāja komunicēt ar 
blakus sēdētāju, Verbālo komunikāciju 
pavadīja aktīva roku žestikulācija. 
Nolēmu, ka brauciena laiks jāpavada 
ar acīm ciet, ja nav vēlēšanās, ka tiek 
izbakstītas manas acis.

Pāris stundu vēlāk ierados pilsētā 
un nolēmu aiziet uz autobusu dienvidu 
termināli, lai iegādātos biļeti manam 
nākamajam ieplānotaja m apskates 
ob jek tam.  Tā kā l īdz  autobusa 
terminālim bija krietns gabaliņš, ko 
doties, tad ērtākais veids bija taksometra 
izmantošana. Pirms tam nolēmu veikt 
„Face control” jeb sejas pārbaudi, lai 
tādējādi neiekultos nepatikšanās, zinot 
Kolumbijas taksometru vadītāju nelāgo 
slavu. Taksometrus izvēlējos, ņemot vērā 
vadītāja iespējamo vecumu, dzimumu 
un taksometra atrašanās vietu, kas līdz 
šim bija nostrādājis manā labā. Vecumu 
ņēmu vērā pēc pieņēmuma, ka jaunie 
varētu vēlēties papildināt taksometru 
vadītāju nelāgo slavu. Savukārt no 
dzimuma aspekta daiļais dzimums diez 
vai vēlēsies nodarboties ar nelikumībām, 

arī taksometru novietojumam parasti 
bija sava nozīme. Līdz ar to „ķēru” 
tukšos taksometrus, kas atradās kustībā 
uz ielas, nevis gaidīja ielas malā. Tā 
es vienu taksometru apstādināju un, 
sēžoties iekšā, aizcirtu durvis tā, ka 
taksometra vadītāja seja šausmās 
pārvērtās. Biju paspējis piemirst, ka 
Kolumbijā taksometri ir vārīgi un varēja 
pastāvēt iespēja, ka durvis paliek uz 
ceļa. Kāpjot ārā pie dienvidu termināļa, 
taksometra vadītājs pacentās aizvērt 
durvis aiz manis, neļaujot to darīt man.  
„Cafe, con aroma de mujer” jeb “kafija 
ar sievietes aromātu”

Tālajā 1997.gadā skatījos kolum-
biešu daudzsēriju filmu „Café, con 
aroma de mujer” jeb „Kafija ar sievietes 
aromātu”, kur filmas darbība norisinājās 
kādā no Kolumbijas kafijas plantācijām. 
Toreiz man atmiņā palika vārdi Bogota un 
kafijas plantācijas, nojaušot, ka pienāks 
reiz tā diena kafijas plantāciju un – tieši 
Kolumbijā – apmeklēšanai. 

Tātad – 10.janvāŗa rītā no Medelinas 
devos uz mazu un zaļu kalnu ieskautu 
pilsētiņu Salento. Salento izdzīvojusi, 
pateicoties tieši kafijas ražošanai un 
tūrisma nozarei. Salento piesaista 
tūristus tieši kafijas plantāciju un pasaulē 
augstāko  vaska palmu ielejas „Valle del 
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Cocora” dēļ.
Pēc gandrīz piecu stundu pava-

dīšanas autobusā nokļuvu Salento un 
brīdi vēlāk jau biju reģistrējies hostelī, 
kur pirmo reizi pēc vairākām nedēļām ar 
neviltotu prieku izbaudīju karstu dušu, 
kas man bija kā paradīze zemes virsū. 
Ceļā uz Salento, pārskatot Kolumbijas 
apceļošanas plānu un laika grafiku, 
secināju, ka esmu kļūdījies plānošanā un 
līdz ar to man visam plānam ir par vienu 
dienu laika mazāk, nekā bija paredzēts. 
Iesākumā biju izplānojis, ka Vaska palmu 
ielejas apskatei veltīšu vienu dienu, 
savukārt kafijas plantācijas apmeklējumu 
plānošu nākamajā dienā, taču sapratu, 
ka abi šie pasākumi man būs jāieplāno 
vienā dienā. Līdz ar to mans pirmais 
gājiens bija uz viesu informācijas centru, 
lai noskaidrotu iespējas šādam plānam, 
taču, ak vai, viesu informācijas centra 
darbinieks man pateica uzreiz, ka tas 
nav iespējams. 

Sākumā gandrīz vai noticēju, taču, 
turpinot darbinieka iztaujāšanu par 
Vaska pa lmu ie le jas 
apmeklēšanu, secināju, 
ka viņa sniegtā informācija 
vienkārši pēc loģikas 
nea tb i l s t  pa t ies ība i . 
Darbinieks centās man 
ieskaidrot, ka uz Vaska 
palmu ieleju ir iespēja 
n o k ļ ū t  a r  m a z a j i e m 
amerikāņu „džipiņiem” 
vairākas reizes dienā, 
taču atpakaļ tikai vēlā 
pēcpusdienā un divos 
laikos. Lai kā es viņam 
iebildu, ka tas tā nevarētu 
būt pēc loģikas, taču viņš 
palika pie sava, ka „džipiņi” 
no Vaska palmu ielejas 
atgriežas tikai divas reizes 
dienā. Nolēmu uzticēties 
savai intuīcijai, iekļaujot 

abas apskates vietas vienā dienā un 
tādējādi izlīdzinot kļūmi ceļojuma grafikā. 

Nākamajā rītā ļoti agri cēlos, lai laicīgi 
nokļūtu kafijas plantācijā. Tā kā rīts vēl bija 
ļoti agrs, kafijas tūre izvērtās kā privāta 
kafijas tūre, jo, izrādās, tik agri ceļotāji 
parasti neierodas, jo vēlas pagulēt utt. 
Tā nu gides pavadībā man bija iespēja 
uzklausīt visu par un ap kafijas audzēšanu 
un tās eksportēšanu. Pēc 2015. gada 
datiem lielākās kafijas eksportētājvalstis 
bija Brazīlija, Kolumbija un Vjetnama, 
Kolumbijai ieņemot godpilno otro vietu. 
Interesanti, ka Kolumbijā kafija, kas tiek 
sagatavota eksportam, ir kafija vārda 
tiešā nozīmē. Savukārt otrās pakāpes 
kafiju jeb zemākas kvalitātes kafiju  „tinto” 
pārdod pašu patēriņam. Tātad kolumbieši 
dzer kafiju jeb, pareizāk sakot, tinto, kas 
neder eksportam. Izrādās, es visu laiku 
dzēru tinto. 

Atgriežoties pie kafijas plantācijas, 
man bija tā iespēja no kafijas augļa izņemt 
ārā divas kafijas pupiņas. Parasti viens 
kafijas auglis satur divas kafijas pupiņas. 

Iestādīju to speciāli tam 
paredzētā dobē,  la i 
pēc sešiem mēnešiem 
izaugtu kafijas kociņš, kas 
tiks pārstādīts plantācijā 
un pirmo ražu dos tikai 
pēc pāris gadiem, tā 
mūžam esot ne vairāk 
kā 23gadi. Ņemot vērā, 
ka kaf i jas plantāci ju 
a p m e k l ē j u  j a n v ā ŗ a 
sākumā, pamanīju pirmos 
kafijas kociņus, kuŗu 
augļi bija nogatavojušies 
sarkanā krāsā.  Pēc 
pāris mēnešiem kafijas 
plantācijas zaļie augļi 
būs tērpušies sarkanā 
rotā, kur tie tiks novākti ar 
rokām, jo automatizētās 
sistēmas neprot atpazīt Kafijas kociņš
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gatavos kafijas augļus no negatavajiem 
kafijas augļiem.

Pēc tam kafijas pupiņas žāvē, lai 
tās sagatavotu eksportam. Interesanti, 
ka pupiņas arvien ir bez smaržas un 
garšas, taču smarža un garša mainās, 
kad kafijas pupiņas grauzdē, tajā mirklī 
iegūstot mums tik pazīstamo kafijas 
krāsu, smaržu un garšu. Pēc iepazīšanās 
ar kafijas audzēšanas procesiem gides 
pavadībā sagatavoju kafiju, kur izmantoju 
ūdeni, kas nav uzvārīts 100 grādu 
temperatūrā, jo tikko vārīts ūdens kafiju 
aprauj un netiek iegūts vajadzīgais kafijas 
stiprums un garša. 

Vēlāk pēc veiksmīgas kaf i jas 
plantācijas apmeklēšanas pilsētas centrā 
noīrēju mazo amerikāņu „džipiņu” un 
pusstundas laikā jau atrados slavenajā 
pasaules gaŗāko vaska palmu ielejā, 
kur vaska palmas gaŗums var sasniegt 
pat 60 metru augstumu. Ieraugot šīs 
augstās palmas, šķiet, sapratu, kādēļ 
vaska palma ir Kolumbijas nacionālais 
augs. Atgriežoties no ielejas, noķēru 
tuvāko amerikāņu „džipiņu” un agrā 
pēcpusdienā jau biju atpakaļ Salento 
pilsētā, secinot, ka „džipiņi” starp Salento 
un Vaska palmu ieleju kursē visu laiku. Arī 
apmeklētāju bija tik daudz, ka ar diviem 
pēcpusdienas laikiem un esošo „džipiņu” 
skaitu atpakaļceļam būtu neiespējami 
aizgādāt visus braukt gribētājus atpakaļ 
uz Salento. Tā kā Salento atgriezos 
gana ātri, tapa lēmums nekavējoties 
doties Kolumbijas galvaspilsētas Bogotas 
virzienā, jo neredzēju iemeslu uzturēties 
Salento ilgāk.

Hostelī ātri sakārtoju ceļasomu 
un pēc pusstundas atrados autobusa 
pieturā, gaidot autobusu. Lēnām 
piebrauca autobuss, un, kamēr es 
paņēmu savu mugursomu, tikmēr 
pamanīju, ka autobuss uz Armenijas 
pilsētu vienā mirklī  bija pilns. Līdz ar 
to man un vēl pāris ceļotājiem izpalika 

šis autobusa reiss, jo bijām pārāk 
pieklājīgi, kamēr vietējie iedzīvotāji skrēja 
pienākušā autobusa virzienā, drūzmējās 
un centās tikt iekšā. Ātri sapratām, ka 
vietējiem iedzīvotājiem pirmajā vietā 
nebūs pieklājība un princips, kuŗš pirmais 
ieradies, tas pirmais iekāpj, bet gan 
– kuŗš pirmais ielēks autobusā. Tā kā 
nākamo autobusu aiz manis un vēl pāris 
ceļotājiem gaidīja arī vietējie iedzīvotāji, 
ātri savā starpā vienojāmies, nākamajam 
autobusam tuvojoties, sadoties cieši 
rokās,  veidojot taisnu un garu līniju, lai 
triecienā ieņemtu autobusu. Šis gājiens 
nostrādāja, jo braukt gribētāji aiz mums 
netika garām un gaidīja savu kārtu, 
kamēr mēs ar savām mugursomām, 
„ķeselēm” un vēl nezin ko iestūmāmies 
autobusā. Tā mēs, pāris ceļotāju, 
sakāpām autobusā, un tikai tad pārējie 
cilvēki varēja iekāpt, drūzmējoties un 
grūstoties, kā nu kuŗš prata. Ņemot vērā, 
ka vēl viens ceļotāju pāris arī devās uz 
Bogotu, kopīgi nopirkām biļetes un pēc 
pāris stundām devāmies uz Bogotu. ■ 

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

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

Jautri mēles mežģi.
Izmēģini savas spējas tikt galā ar 

šiem piņkerīgajiem pantiņiem.

● Dižā mūža meža eži saož meža rožu 
ražu, daži eži ožot snauž, daži rožu 
ražu grauž! 

● Zviegtin zviedza zviedru zirgi 
Zvirgzdupītes ziemeļos. ■

VALODIŅA
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PBLA ZIŅU APSKATS

26. februārī
Ārvalstniekiem ieceļošana Latvijā bez 
būtiska iemesla būs liegta līdz 6. aprīlim 

Lai palēninātu Covid-19 jauno vīrusa 
paveidu izplatīšanos, valdība līdz ārkārtējās 
situācijas beigām – 6. aprīlim – pagarināja 
aizliegumu ārvalstniekiem, tajā skaitā 
termiņuzturēšanās atļauju turētājiem, ieceļot 
Latvijā nebūtisku iemeslu dēļ. Iepriekš šāds 
ierobežojums bija noteikts no 11. janvāra 
līdz 25. februārim. Lēmums paredz, ka 
Latvijā no Eiropas Savienības, Eiropas 
Ekonomikas zonas valstīm, kā arī Šveices 
un Lielbritānijas līdz 6. aprīlim bez svarīga 
iemesla ieceļot nedrīkstēs. Ārvalstnieki 
Latvijā drīkst ieceļot tikai neatliekamu un 
būtisku iemeslu dēļ, sniedzot izsmeļošu 
šādu iemeslu uzskaitījumu: darba, mācību, 
studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas 
pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai 
nepilngadīgo pavadīšanas nolūks, kā arī 
lai atgrieztos pastāvīgajā dzīves vietā 
vai dotos uz bērēm. Tas, vai persona, 
kas vēlas ieceļot, atbilst šiem kritērijiem, 
būs jāapliecina pašai personai, aizpildot 
elektronisko anketu vietnē covidpass.lv.

Dokumentāl i  vai  c i t i  drošt icami 
pierādījumi šī apgalvojuma patiesumam, 
aizpildot elektronisko anketu, nebūs 
jāpievieno, tomēr personām jāņem vērā, 
ka tādiem jābūt personas rīcībā un tie 
pēc ieceļošanas Latvijā pēc pieprasījuma 
jāspēj uzrādīt Valsts robežsardzei vai 

Valsts policijai. Personai nav jāuzrāda 
ieceļošanas mērķi apliecinoši dokumenti, ja 
informācija, kas apliecina kādu no minētajiem 
ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama 
valsts informācijas sistēmās, piemēram, 
informācija par personas dzīvesvietu, 
civilstāvokli, personu tiešu radniecību ir 
pieejama Iedzīvotāju reģistrā. Lai apliecinātu, 
ka ieceļošana, izmantojot pārvadātāja 
transportlīdzekli vai transportlīdzekli, kas 
neveic komercpārvadājumu, tiek veikta 
darba pienākumu veikšanai, profesionālie 
kravas automobiļu un autobusu vadītāji 
pēc Valsts robežsardzes vai Valsts 
policijas pieprasījuma uzrāda atbilstošas 
kategorijas vadītāja apliecību un digitālā 
tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darba 
dienas tahogrammu, kā arī darba devēja 
izsniegtu starptautiskā transporta darbinieka 
sertifikātu, kura forma un saturs atbilst 
Eiropas Komisijas izstrādātajam paraugam. 

Ja persona ieceļo Latvijā ar pasažieru 
pārvadātāju reisu, pārvadātājs kontrolē, 
vai pasažieris ir reģistrēj ies vietnē 
covidpass.lv, bet nekontrolē elektroniskajā 
anketā norādītās informācijas pilnīgumu 
vai patiesumu. Vienlaikus pasažieru 
pārvadātā jam nav t iesību uzņemt 
reisā un pārvadāt personas, kuras nav 
aizpildījušas elektronisko anketu covidpass.
lv un deklarējušas ieceļošanas mērķi. Tāpat 
ieceļotājiem Latvijā jāuzrāda negatīvais 
Covid-19 tests. Gadījumā, ja cilvēks apzināti 
norādījis nepatiesu brauciena mērķi, viņam 
līdzīgi kā par citu epidemioloģiskās drošības 
pasākumu pārkāpšanu draudēs naudas 
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sods līdz 2000 eiro. [..] (lsm.lv)
24. februārī
Igaunijas prezidente nākamnedēļ 
ieradīsies vizītē Latvijā 

Otrdien, 2. martā, Latvijā darba vizītē 
ieradīsies Igaunijas prezidente Kersti 
Kaljulaida, portāls "Delfi" uzzināja Valsts 
prezidenta kancelejā. Viņas apmeklējums 
simboliski iezīmē 100 gadus, kopš Latvija un 
Igaunija atzina viena otru de iure un uzsāka 
diplomātisko sadarbību kā starptautiski 
de iure atzītas valstis. Kaljulaidas darba 
vizītes laikā Rīgas pilī paredzēta Latvijas 
un Igaunijas delegāciju saruna un abu 
valstu prezidentu paziņojums presei. Pēc 
tam Igaunijas prezidente viesosies NATO 
Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrā. 
Igaunijas prezidentes darba vizīte Latvijā 
notiks, ievērojot epidemioloģiskās drošības 
protokolu. Saskaņā ar to vizītes laikā gan 
viesu, gan Latvijas delegācija, vizītes norisē 
iesaistītās personas, tai skaitā mediju 
pārstāvji valkā mutes un deguna aizsegu, 
ievēro drošu distancēšanos, atsakās no 
sarokošanās un nelieto koplietošanas 
priekšmetus. Kā ziņots, 2016. gada rudenī 
Kaljulaida deva svinīgo zvērestu un oficiāli 
pārņēma valsts vadītāja pilnvaras no 
prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa. Tāpat 
oktobrī viņa ieradās iepazīšanās vizītē 
Latvijā, kuras laikā tikās ar toreizēju Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni. (delfi.lv)
Mežaparkā 2022. gadā notiks dejotāju 
un dziedātāju svētki – 'Dziesma dejo. 
Deja skan' 

2022. gada augustā Mežaparka Lielajā 
estrādē notiks vērienīgs uzvedums, kur 
ap 10 000 dalībnieku – deju kolektīvi un 
kori no Latvijas un diasporas, pirmo reizi 
tiksies dejotāju un dziedātāju svētkos. Šajā 
pasākuma tiks īstenota horeogrāfa Edžus 
Aruma ideja – uzvedums, kurā dziesma 
savienosies ar deju vienā nešķiramā 
priekšnesumā. "Uzveduma "Dziesma dejo. 
Deja skan." nosaukums raksturo notikuma 
esenci, vienlīdz svarīgu lomu piešķirot 

kā dejai, tā mūzikai. Kora mūzikas dzīvu 
izpildījumu papildinās deja, bet dejotāju 
uzburto stāstu bagātinās koris," vēsta 
organizatoru pārstāve Dagnija Dižbite-
Svarinska. Ir sācies darbs pie apjomīgas 
ieceres, ko īstenos nozares meistari, kuru 
darbi jau nozīmē augstākā līmeņa kvalitāti 
un vērienu - kordiriģents Mārtiņš Klišāns, 
horeogrāfs Agris Daniļevičs, komponists 
Uģis Prauliņš, idejas iniciators un autors 
Edžus Arums un uzveduma režisore Ilze 
Jakubovska. Radošā komanda kopā ar 
virkni dejas un kora mūzikas profesionāļiem 
jau strādā, lai kopīgi īstenotu ideju par 
grandiozu un nebijušu notikumu. 

"Idejas pamatā ir kora mūzikas un 
dejas vienots priekšnesums. Nevis 
divas atsevišķas nometnes, bet viens 
veselums, kur priekšplānā netiek izvirzīta 
tikai dziesma vai deja. Kora mūzikas 
koncertos ir ierasts nedalītu uzmanību 
veltīt dziedātāju meistarībai. Savukārt dejai 
veltītos notikumos mūzika nereti ir tikai fons, 
lai izbaudītu horeogrāfu sagatavoto stāstu 
dejotāju izpildījumā. Mēs šīs divas nometnes 
savienosim vienā veselā. Šim procesam 
jau sagatavošanās periods ir svētki un 
piedzīvojums, kas šobrīd jau ir sācies. 
Svētki, nevis tikai koncerta dienās, bet 
svētki no pirmā brīža, kad nolemj piedalīties. 
Svētki, kā procesa svinēšana. Kopā būšana, 
sintēze starp deju un dziesmu. Kā saka mūsu 
režisore Ilze - latvieti šūpo starp pagātni 
un tagadni, zemi un debesīm, pļāvām un 
mežu galotnēm, ticību un zvaigznēm - starp 
dziesmu un deju. Lai notiktu šūpošanās 
process, ir nepieciešamas "abas puses"," 
skaidro Edžus Arums, koncerta organizators 
un idejas autors. 

[....] Radošā grupa 2020. gada laikā ir 
rūpīgi izstrādājusi iestudējuma repertuāru, 
bet komponists Uģis Prauliņš ir sācis darbu 
pie tā vienota skanējuma. Vēlmi piedalīties 
dziedātāju un dejotāju svētkos "Dziesma 
dejo. Deja skan." ir apliecinājusi liela daļa 
Latvijas deju kolektīvu un koru, kā arī ir 
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Nākamais Ritums būs 2021. gada aprīlī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2021. g. 15. MARTAM.

Turpinājums  37.  lpp.

ievērojama interese no ārvalstu latviešu 
kolektīviem. "Mēs priecājamies, ka varam ar 
savu ideju aizraut arvien jaunus kolektīvus 
un iesaistīt kopīgajā piedzīvojumā, ceļā uz 
šīs idejas realizēšanu. Tas ir īpaši svarīgi šai 
laikā, kad nenotiek koncerti un deju kolektīvi 
un kori daudzi ir kļuvuši ievērojami pasīvāki, 
viens otrs pat draud izirt vai dalībniekiem 
zūd motivācija. Mēs izmantojām šo laiku, lai 
radītu ko jaunu un ceram, ka gatavošanās 
"Dziesma dejo. Deja skan." piedzīvojumam 
no jauna ieraus dejotpriekā un vēlmē dziedāt 
daudzus mūsu lieliskos kolektīvus," stāsta 
Arums. Radošā grupa ir vienisprātis, ka, 
strādājot ar šāda mēroga projektu, svētku 
sajūta ir jau sagatavošanās procesā. 
Kulmināciju tā sasniegs 2022. gada augustā 
ar vairākām izrādēm, taču svētki tie ir 
visiem, kuri jau ir iesaistījušies to radīšanā. 
Organizatori informē, ka joprojām ir atvērti 
jauniem pasākuma dalībniekiem un visi 
interesenti var sazināties, rakstot uz e-pastu: 
dziesmadejo@dejaskan.lv. (delfi.lv)
Levits: Ja pēc ierobežojumu atcelšanas 
augs Covid-19 saslimstība, jāprasa 
atbildīgo ministru demisija

J a  k ā d a  m i n i s t r a  p i e d ā v ā t ā s 
ierobežojumu atcelšanas dēļ ievērojami 
augs saslimstība ar Covid-19, ministram 
par to ir jāuzņemas personīga atbildība, un 
premjeram ir jāprasa viņa demisija,uzskata 
Valsts prezidents Egils Levits. Levits 
trešdien, 24. februārī, pēc sarunas ar 
premjeru Krišjāni Kariņu (“Jaunā Vienotība”) 
medijiem uzsvēra, ka “nav pieļaujami, ka 
ministri uzstājas kā savas nozares lobijs, 
lobējot savas nozares”. Viņiem ir tikai viena 
nozare, bet valdībai jālemj kopumā par 
valsti, uzsvēra prezidents. Levits norādīja, 
ka katra nozare “spiež savu jautājumu par 

ierobežojumu atcelšanu”, neskatoties uz to, 
kādas būs sekas valstij. Šādas prasības, 
neraugoties uz epidemioloģisku situāciju, 
kad eksperti skaidri brīdina, ka ierobežojumu 
mazināšana radīs lielu veselības sistēmas 
krīzi un krīzi slimnīcās, nav pieļaujamas, 
pauda prezidents.

“Ja tagad, piemēram, tomēr tiek 
pieņemti šādi lēmumu uz atsevišķu ministru 
priekšlikuma pamata, ja tomēr (es ceru, ka tā 
nebūs) būs ievērojami augsts saslimstības 
rādītāji, šim ministram būs jāuzņemas 
personīga atbildība,” uzsvēra prezidents. 
Viņš aicināja premjeru sekot tam līdzi 
un, ja šāda situācija veidosies, prasīt 
atbildīgā ministra demisiju. “Es lūgtu Ministru 
prezidentu, ja tiešām tas tā notiek, tādā 
gadījumā pieprasīt šī ministra demisiju. 
Ja kāda politiska nostāja ir pretrunā ar 
ekspertu ieteikumiem, tad, protams, ir 
jāuzņemas pilna atbildība. Tas pieder pie 
parlamentārās demokrātijas,” sacīja Levits. 
Prezidents vairākkārt uzsvēra, ka ministriem 
ir jāuzklausa epidemiologi un citi eksperti un, 
ja viņi uzstāj uz lēmumiem, kas ir pretrunā ar 
ekspertu ieteikumiem sabiedrībai tik svarīgā 
jautājumā, uzstājot uz to, ka viņi ir labāki par 
šiem ekspertiem, viņiem ir jāuzņemas pilna 
atbildība par sekām, un premjera atbildība 
ir šādu atbildību prasīt.

Premjers savukārt norādīja, ka par otrdien 
valdības sēdē pieņemtajiem konceptuālajiem 
lēmumiem par ierobežojumu pakāpenisku 
atcelšanu gala lēmums gaidāms ceturtdien. 
Bet viņš atzina, ka otrdienas sēdē ne visi 
ministri īsti ieklausījās  pidemiologos. Kariņš 
arī sacīja, ka valdībai vēlreiz jāuzklausa 
veselības nozares eksperti un saistībā ar 
ierobežojumu mīkstināšanu vēl jāpieņem 



36

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 pārrunās. 
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 par 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.  8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
"Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā 

pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, 
dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs 
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esat dziedināti." (Bībele, 1.Pēt.2:24)
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
MARTĀ

Dievkalpojumi Ciešanu laikā svētdienās 
pl. 9.30 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  pa r 
nākamajiem dievkalpojumiem.

DRAUDZES NODEVAS
Laipni atgādinām, ka par 2020. gadu 

tāpat bija $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

PBLA Ziņu apskats
Turpinājums no 35. lpp.

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. 

If you missed the Parnell Street Fair then you missed a great day at the Latvian 
House! Numbers were down on previous years, but that was to be expected with 
Covid and people still being cautious etc. However we still probably had around a 
hundred and fifty people all together. On entering the House most made a bee line 
for the cafeteria and lunch or coffee and a pīrāgs or one of the variety of cakes that 
were on offer. Then off to the market stalls! Obviously the selection of jewellery, 
handcrafts, edible treats, plants and books was to most people's liking, as most 
stallholders were pleasantly surprised with the number of sales they made. All this 
was rounded off with a fantastic concert of Latvian music by Maija Kovaļevska and 
Roland Peelman. The audience asked for more, and Maija was happy to oblige! 

izsvērts gala lēmums. “Mums vajadzētu 
apsvērt daudz lielāku [noteikto ierobežojumu 
mazināšanas] pakāpeniskumu. Ir plānots 
no pirmdienas daļēji ierobežotā veidā 
pavērt iespēju frizieriem legāli sniegt 
savus pakalpojumus. Ja mēs vēl arī daļēji 
paplašinātu veikalu darbību, tad mēs 
nezinātu, ja mainās saslimstības rādītāji, vai 
tas būtu viena vai otra lēmuma dēļ. Ministru 
kabinetam ir vēlreiz jāuzdod jautājumi mūsu 
ekspertiem. Iespējams, tas ieteicamākais 
būtu vēl vispār nogaidīt ar šādu lēmumu. 
Šī diskusija mums vēl ir priekšā, un spriest 
pirms lēmuma ir vēl pāragri,” sacīja Kariņš. 
[..] (Autors Jānis Kincis; lsm.lv)
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The only complaint we heard about the day was that people wished that they 
could have had more of everything! 

Dinner, Friday 26th March, 7 pm.
Our last dinner in September finished up with over 40 well fed and happy people. 

So we thought that it was time to have another dinner and give more people a 
chance at being as well fed and happy. Five courses for just $30, or $25 if you're an 
SLB member. You won't find better value anywhere in Sydney. Bookings essential 
before Tuesday 23rd March - Ilona 0402 383 628.

Tasmanian nature photographer Peter Dombrovskis 
(Zoom lecture) – Sunday 28th March, 5 pm.

Adelaide photographer Peteris Strazds will talk about the life and photograpgy 
of the late world renowned photographer Peter (Pēteris) Dombrovskis. Peter 
Dombrovskis was born in Wiesbaden, Germany in 1945 of Latvian parents. He 
emigrated to Australia in 1950 with his mother Adele. Peter was one of the world's 
foremost wilderness photographers. His powerful, reflective and deeply personal 
images of the unique Tasmanian wilderness had a lasting impact, changing the way 
Australians think about their environment. In 2003 he was posthumously inducted 
into the International Photography Hall of Fame, the first Australian photographer 
to reach this milestone. (Lecture will be in Latvian.)

To get a link for the Zoom lecture send your name and email to: admin@slb.
org.au ■

Latvia has among highest Covid incidence 
rates in EU, says epidemiologist

26 Feb 2021 – Health
Authors: eng.lsm.lv (Latvian Public Broadcasting)
This week Latvia is likely to reach 3rd place in the European Union (EU) in 

Covid-19 incidence, the epidemiologist at the Disease Prevention and Control 
Center (SPKC), Jurijs Perevoščikovs, told Latvian Television February 26. 

In Latvia, the incidence of Covid-19 continues to increase while it is declining 
elsewhere in Europe.

Perevoščikovs said that an average of 700 cases of Covid-19 are detected in 
Latvia each day and 72 people are hospitalized.

“We check the reproduction factor of the infection every day. Unfortunately, 
in the last few days it is above 1 again, which means that the number of people 
who are infected will be infecting more people in the coming days”, the SPKC 
representative said.

“This stabilization is not good, we need to reduce rates”, Perevoščikovs said.
He compared the situation with the patient who is advised to take the medicine, 

but the patient does not use it properly, and then the next treatment already requires 
stronger medicines and more radical treatments.

Perevoščikovs warned that the new, more contagious British type of virus 
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could rapidly spread in Latvia, and given its high prevalence, “we are in a very 
disadvantaged starting position”.

At the same time, the restrictions could be much lighter if they were respected, 
he said. ■

President Levits lays it on the line to the 
Kariņš coalition

24 Feb 2022 - President
Authors: eng.lsm.lv (Latvian Public Broadcasting)
Government ministers will be held directly accountable for their actions in coming 

days, and can expect to pay for any worsening of the epidemiological situation as a result 
of bad decisions with their jobs, Latvian State President Egils Levits said February 24.

Speaking after video-link talks with Prime Minister Krišjānis Kariņš, President Levits 
notably set aside his usually restrained delivery style, instead opting for a much more 
forceful approach.     

„The situation is very unsatisfactory" he said, warning that it was „unacceptable" for 
ministers to lobby for the interests of their ministry or departments alone without considering 
the wider epdemiological picture and the joint responsibilities of government.

„The cabinet is an institution that must decide jointly, about the country, and not each 
for his own department," warned a fired-up Levits as he warmed to his task of castgating 
the government about aspects of its current conduct.

His words followed heated exchanges between ministers on Tuesday about whether 
stores should be allowed to re-open and current epidemiological restrictions. The 
Ministers for Economics and the Interior are pushing for some restrictions to be lifted 
while the Health Ministry is resisting, saying the epidemiological statistics are nowhere 
near allowing such moves.  

Failing to heed „clear warnings" and advice from medical experts could lead to an 
even worse crisis in the healthcare system for which ministers would be held „personally 
responsible" Levits warned, questioning whether ministers could really think their own 
expertise is sufficient to make potentially high-risk calls.

Although epidemiologists have warned that Latvia might be at risk of a rapid increase 
in Covid-19 infection rates, the government has conceptually agreed on allowing some 
beauty services and smaller stores to resume work, given bubbling dissatisfaction among 
the public and the heavy toll on the country's economy.

„If such decisions are taken now, on the basis of a proposal from individual ministers, 
if there are significantly higher rates of infection [after this decision], these ministers will 
have to assume personal responsibility,” the President said.

He further called on the Prime Minister to demand the resignation of the responsible 
minister or ministers if such a situation arises. 

Prime Minister Krišjānis Kariņš, who seemed slightly taken aback by the ferocity of 
Levits' critique, said that the government had yet to decide on whether to gradually ease 
the restrictions. Decisions are due to be taken Thursday.

Nevertheless, the clear frustration felt by President Levits is likely to be perceived as 
a shot across the bows of not only individual ministers but the government as a whole 
and Kariņš' position as Prime Minister.
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Edited by Pēteris Kļaviņš

Levits also delivered sharp criticism of the pace and urgency of the current vaccination 
drive which he described as „very slow" and said that when larger numbers of doses 
become available, bottlenecks in delivering them to patients would not be acceptable and 
that in that case both the Health Minister and the cabinet as a whole would be accountable.

„We cannot have [a situation in which] I want to be vaccinated, I don't want to be 
vaccinated, I have the opportunity and so on. This is the task of the vaccination bureau 
and the Health Minister. The Health Minister has direct political responsibility," said an 
increasingly animated Levits, and adding that other ministers should help the Health 
Minister deliver a fast and efficient vaccination system.  

Kariņš now finds himself in a tricky situation, facing intense pressure from a large 
part of the public plus commerce and industry, as well as some of his ministers, to restart 
the economy. Meanwhile the epidemiological situation remains serious, particularly with 
regard to the likely future spread of more virulent strains of the Covid-19 virus such as 
the so-called 'British' and 'South African' variants. Whichever direction the government 
chooses, it now seems certain it will be held accountable for its decisions, one way or 
another, very soon afterwards. ■

Latvia should look for a 'new approach' to 
tackle Covid-19, says Pavļuts

24 Feb 2021 – Health
Authors: eng.lsm.lv (Latvian Public Broadcasting)
The government will have to look for ways to reconcile public fatigue and the goal of 

reducing infection rates, Health Minister Daniels Pavļuts told Latvian Radio February 24.
Pavļuts said that in general the government's decisions are “more or less in the 

right direction”, but that he understood the despair and anger of many sectors. He 
said that the Ministry of Finance and Ministry of Economy “should find opportunities 
for industries that cannot work to receive money, but without improving the situation, 
the restrictions cannot be relaxed”.

He said that several industries were comparing Latvia to Estonia, where “everything 
is open, everything works and infection is lower”.

“Where's Estonia now? It is now in the second place in Europe with high infection,” 
Pavļuts said.

The Latvian government has to consider that if there is a rapid increase in 
coronavirus spread, new safety measures will have to be implemented, “with a similar 
approach as in Lithuania”, where there have been municipal movement restrictions, 
the minister said.

If existing measures do not reduce the incidence, this means that they do not work 
sufficiently. And their effectiveness is essential for both control and public behavior, 
the minister said. Mobility data shows that activity has increased in January, people 
are moving and contacting more.

“If we can't fix it, the government needs to look for other ways. […] If these 
requirements cannot be met, the requirements need to be changed,” the minister said.■
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