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Turpinājums 4. lpp

4. maijs – nozīmīgākā diena Latvijas  
Republikas neatkarības atjaunošanā

Pirms trīsdesmit viena gada, šajā dienā tika pateikts tas, par ko mūsu 
tauta bija sapņojusi piecdesmit okupācijas gadus. Augstākās padomes 
deputāti nobalsoja par deklarāciju, kuŗā pagātnes noziegumi beidzot tika 
nosaukti īstajā vārdā un deklarēta pārliecība par Latvijas valsts tiesībām uz 
patiesu neatkarību. Šobrīd ir nepieciešams atcerēties ar kādu garu un ar 
kādu kopējo pašapziņu tika pieņemti 1990. gada 4. maija izšķirīgie lēmumi.

Latvijas valsts atjaunošanas process sākās 1986. gadā, kad pilsoņu 
tiesību kustība pārauga Latvijas vesturē vēl nepieredzētā latviešu 
tautas masveida nacionālajā kustībā, kuŗa kopš 1988. gada rudens bija 
organizātoriski ietverta Latvijas Tautas frontē. Tās sākotnējie – uz latviešu 
tautas nacionāli kulturālo līdztiesību vērstie polītiskie – mērķi kopš 1989. 
gada arvien vairāk fokusējās uz Latvijas valsts atjaunošanu. Šīs Trešās 
atmodas kulminācijas un vienlaicīgi noslēguma punkts bija 4. maija 
Deklarācija par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu. Lai izprastu 
šīs deklarācijas polītisko un juridisko jēgu un nozīmi ir nepieciešams īsumā 
atcerēties vēsturiski polītisko kontekstu, uz kuŗa fona šī deklarācija radās. 

Latviešu tauta kopš 1945. gada atradās gandrīz pilnīgā garīgā izolācijā 
laikā un telpā. Šī izolācija izpaudās atšķirībā no ideju un vērtību attīstības 
pārējā pasaulē, viņpus „dzelzs aizkara”. Ja līdz neatkarības zaudēšanai 
1940. gadā Latvijas sabiedriskā doma attīstījās Rietumu sabiedrības 
kontekstā un varēja teikt, ka Latvijas sabiedrība bija integrala Eiropas 
sastāvdaļa, tad kopš varmācīgās iekļaušanas Padomju Savienībā par 
atskaites punktu kļuva padomju pasaules uzskats, kas tika mākslīgi 
organizēts un vadīts ar tiešu mērķi – nostiprināt komūnistiskās partijas 
totalitārās varas sistēmu. Līdz ar to modernās idejas un vērtības, kas 
attīstījās Rietumu sabiedrībā pēc Otrā pasaules kaŗa un kas šodien lielā 
mērā ietekmē pasaules attīstības gaitu, pēckaŗa Latvijas sabiedrībai palika 
svešas. 

4. maijs ir Latvijas nācijas pašnoteikšanās svētki. Diena, kas skaidri 
parāda, kāds spēks ir ticībai, pārliecībai un kopīgai cerībai. Tauta, kas spēj 
vienoties savā pārliecībā par nākotni, kļūst par nāciju. Un nācija veido valsti. 
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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: 
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
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: 2021. gada 
abonēšanas maksa ir $60.00.

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

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

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

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

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

par ko maksājiet.
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Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1982. gada.
Māris Celinskis

Dzimis 1942. g. 9. aprīlī, Rīgā, Latvijā
Miris 2021. g. 21. aprīlī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde
SLB aprīļa valdes sēdē piedalijās 

Jānis Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, Jānis 
Grauds, Kārla Tuktēna, Mārtiņš 
Tuktēns, Ilona Brūvere, Klāra Brūvere 
un Andris Galviņš.

Līdz 12. maijam sabiedriskām 
organizāci jām ir  atkal iespēja 
p iete ik t ies Jaundienvidvelsas 
valdības Communi ty  Bui ld ing 
Partnerships naudas piešķīrumiem. 
Valde pārunā vairākus iespējamus 
pieteikumus no patreiz paredzētajiem 
nama uzlabošanas projektiem. Par 
galīgu lēmumu kuŗu projektu šogad 
pieteikt vienosies sarakstes ceļā 
pirms nākamās valdes sēdes.

Imants Līcis paziņojis, ka turpmāk 
vairs nevarēs vadīt SLB biroju/
veikalu. Valde nolemj, ka vispirms 
jādabūn saraksts par darbiem kas 
tiek patlaban veikti, un tad varēs 
spriest par to kā un kam uzdot 
atbildību par veikalu, administrāciju 
un biedriem.

No Endija Grīnberga saņemts 
jaunas SLB mājas lapas mets. Valde 
ar to iepazīstas un līdz nākamai sēdei 
nāks ar ieteikumiem mājas lapas 
turpmākai uzlabošanai.

No Telstra saņemts ieteikums un 
tāme par iespējamu WiFi uzlabošanu 
namā. Ieteikums, ar  nodomu, 
ietver visus iespējamos namam 
piemērotos uzlabojumus, bet par 
cik tie mums ir nepieciešami mums 
pašiem ir jāizvērtē. Nolemj, ka, 
salīdzinājumam, aicinās arī kādai 
citai telekomunikācijas firmai nākt ar 
saviem ieteikumiem.

Kaut gan vairākkārt ir bijuši raksti 
un atgādinājumi Ritumā, vēl 66 biedri 
nav samaksājuši biedra naudas 
par 2020.gadu, un vēl vairak nav 
samaksājuši par šo gadu. Kaut gan 
tas paņem laiku un līdzekļus valde 
nolemj, ka katram biedram būs jāsūta 
atsevišķs atgādinājums.

Jānis Čečiņš
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4. maijs – nozīmīgākā diena ...
Turpinājums no 1. lpp

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 aprīlī SLB ir apsveikusi 
Juri Reinfeldu, Ievu Eikenu, Juri Krādziņu, 
Ināru Graudiņu, Katrīnu Liekniņu, Intu 
Allegritti, Ilgu Kārkliņu, Ausmu Nuchternu 
un Aiju Balodi. ■

Nākošais senioru 
saiets

Lūdzu ievērojiet 
Piektdien, 7. maijā plkst. 11.00.
Baltā galdauta svētki.
1990. gada 3. maijā Latvijas PSR 

Augstākā Padome sanāca uz pirmo 
sēdi. 4. maijā tā pieņēma deklarāciju 
„Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu", ar kuŗu tika atjaunota 
Satversmes sapulces 1922. gada 15. 
februārī pieņemtā Latvijas Republikas 
Satversme.

1990.gada 4.maija 
Neatkarības deklarācija 
piel īdzināma valsts 
otrajai dzimšanas dienai 
– neapšaubāmi tas bija 
nozīmīgs brīdis mūsu 
valsts dzīvē.

L a t v i j a s  v a l s t s 
s i m t g a d e s  b i r o j a 
sabiedrisko attiecību 
s p e c i ā l i s t e  L i n d a 
Pastare teica: „Baltā 
galdauta svētku mērķis 

ir iedvesmot cilvēkus svinēt 4.maiju. Tas 
nav pašmērķis, bet drīzāk instruments, 
kas iedibina tradīciju svinēt Latvijas 
neatkarības atjaunošanas gadadienu 
kā apzinātus svētkus.”

Saietā atzīmēsim šos svētkus pie 
balta galdauta klātu kafijas galda. Esat 
mīļi lugti, ja varat un vēlaties, paņemt 
līdz kaut ko ar ko varam dalīties dzerot 
kafīju.

Klausīsimies mūziku. Paņemiet 
līdz savu mīļāko dziesmu, vai to laicīgi 
piesakiet, lai varam sameklēt un 
atskaņot.

Jānis Grauds

4. maija notikumi ir daļa no mūsu 
vēstures. Valsts ir nācijas miesa, 
mājvieta tautas garam un kultūrai, 
patvērums mūsu senču vērtībām 
un valodai. 

Mūsu visu pienākums ir pieminēt 
un atcerēties šos notikumus un 
arī veltīt labas domas un darbus 
Latvijai. Aizmirsīsim sīkās ķildas un 
nesaskaņas, neārdīsim paveikto 
un uzcelto. Kopsim un sargāsim 
garīgās un morālās vērtības un 

paturēsim sirdīs un prātos galveno 
vērtību – savu Latviju.

P. Kļaviņš
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Lūdzu ievērojiet, ka maijā trīs 
sarīkojumiem ir mainīti datumi. 
Senioru saiets notiks 7. maijā  

(pirmajā piektdienā). 
Ceturtdienas pusdienas notiks  

13. un 27. maijā  
(otrajā un ceturtajā ceturtdienā)

Aprīļa senioru saiets
Senioru saiets notika piektdien, 

9.aprīlī, plkst.11.00 Sidnejas latviešu 
nama Mārtiņa Siliņa zālē. Piedalījās ap 
20 klausītāju. Jānis Grauds paziņoja, ka 
sestdien, 15.maijā un svētdien, 16.maijā 
SLT izrādīs lugu Līču vilinājums. 
Nākošais senioru saiets būs piektdien, 
7.maijā. 

Šodien Gundega Zariņa runāja par 
kritieniem, ko cilvēki var ciest. Tas ir 
saistīts ar Jaundienvidvelsas valdības 
veselības departamenta programmu 
par kustībām (Stepping on) senioriem. 
Vispirms, Gundega salīdzināja krišanu ar 
auto katastrofām. Cilvēks var nomirt, kļūt 
ievainots (no kā var būt sekas līdz mūža 

beigām), vai ciest psicholoģiski (cilvēks 
vairs nejūtas drošs vai patstāvīgs). 
Var arī ciest no katastrofas. Gada 
laikā Jaundienvidvelsā 1 200 nositās 
uz ceļiem, bet 5 000 no kritieniem. 
Uz ceļiem, ja cilvēks ļoti uzmanās, 
var gandrīz izvairīties no katastrofām. 
Slimnīcās 12% no pacientiem ir cietuši 
no auto katastrofām, bet 40% no 
kritieniem. Cilvēks, kas ir vecāks par 
65 gadiem var sākt zaudēt spēku vai 
līdzsvaru. 

Staigāšana ir ļoti svarīga, lai uzturētu 
spēku un līdzsvaru. 

Ja cilvēks krīt mājās, ir jāmēģina 
pašam piecelties. Ja iespējams, viņam 
ir jāmēģina tikt uz ceļiem un piecelties 
ar krēsla palīdzību. Tad var apsēsties 
un atpūsties. Nekvalificēts cilvēks 
nedrīkst pacelt cilvēku, kas ir kritis, jo 
tam var būt lauzts gūžas kauls, vai kas 
cits nopietns. Ja pats nevar piecelties, 
ir jāizsauc ambulance. Daudziem ir Vital 
call, trauksme ap kaklu ar podziņu, ar 
ko var izsaukt ambulanci. Pensionāriem 
ambulance ir par brīvu.

Cilvēki krīt, ja zaudē spēku un 
līdzsvaru. Kad ir noguruši viņi sāk 
šļūkt, viņiem būtu jāpaceļ kājas, vai 
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jāatpūšas. Staigājot, 
vispirms ir jāliek zemē 
papēdis, un tad pēda 
(heel-toe). Ja kādu ved 
ar ratiņiem, un ratiņi 
piesitas pie pacēluma 
uz ceļa, ratiņi momentāri 
apstāsies, un cilvēks var 
izlidot no ratiņiem. Tādēļ 
vajaga ļoti uzmanīties. 
Parasti uz ceļa pacēluma 
ir uzkrāsota dzeltena 
strīpa. 

Ir vingrinājumi, kas 
var stiprināt ķermeni 
un uzlabot līdzsvaru. 
T i e  s a u c a s  O t a g o 
vingrinājumi. Vingrinājumus atkārto 
intensīvi vairākas reizes vismaz 
trīs reizes nedēļā. Daži no šiem 
vingrinājumiem ir veikti sēdot uz krēsla, 
ar celi krēsla augstumā. 1)Paceļ kāju, 
tā kā visa kāja ir horizontāla. Tad 
atloci pirkstgalus. 2) Uzlieci rokas uz 
ceļgaliem un celies kājās 3) Krusto 
rokas uz krūtīm un celies kājās. Citus 
vingrojumus veic, stāvot turēdamies 
pie krēsla vai izlietnes. 1) Pacelies uz 
pirkstgaliem 2) Paceli kāju atmuguriski 
no ceļa, lai tā ir paralēla ar grīdu 3) Ar 
ciešiem ceļiem izstiepies, cik vari, ar 
galvu uz augšu (izstiepies kā lellīte, 
ko kads ceļ aiz matiem) 4) Stāvot 
taisni, izstiepi kāju sāņus, tad atliekot 
atpakaļ, atstāji pēdu mazliet gaisā. Ir arī 
vingrinājumi līdzsvara noturēšanai. 1) 
Lieci kājas papēdi pie otras kājas purna 
un turpini tā staigāt 2) Atkārto šo kustību 
atmuguriski. Ir arī vingrinājumu augstāka 
pakāpe, atkārto šos vingrinājumus bez 
pieturēšanās. Lai stiprinātu ķermeni var 
arī staigāt pa kāpnēm. 

Ko vilkt kājās? Kārtīgas, labas 
kurpes ar labām, nevis novalkātām 
zolēm. Citādi var viegli krist. Dejošana 
ir ļoti laba aktivitāte. 

Par uzturu un kaulu 
veselību – Vajag kaļķi 
uzturā, pienu, C vitamīnu. 

Par redzi – jāvalkā 
l a b a s  b r i l l e s ,  n e v i s 
multifocals. Jāiet pie ārsta 
pārbaudīt acis. 

Kā uz labot  gara -
stāvokli? Izej no mājas, 
s a t i e c i e s  a r  c i t i e m . 
Satiecies ar tiem, kam ir 
kopēji mērķi ar tavējiem, 
kaut tie būtu ārpus latviešu 
sabiedrības. 

No kā vajag uzmanīties 
mājās? Kāja var aizķerties 
aiz paklāja vannas istabā 

un citur, arī aiz gultas pārklājiem. Kāja 
var slīdēt uz flīzītēm (tagad var pirkt 
neslīdošas), var krist pa kāpnēm, uz 
celiņa, dobēs dārzā. 

Par publisko transportu – Sidnejā 
ir labs publiskais transports. Tiem, kam ir 
„staigātāji" vai ir ratiņos, grīdu autobusā 
var nolaist, kad izkāpj. Autobusa vadītājs 
pagaida, kamēr visi ir nosēdušies, 
pirms viņš turpina ceļojumu. Dzelzceļa 
stacijā var krist spraugā starp vilcienu 
un peronu. Tagad var paziņot stacijām 
uz priekšu, ja vajag palīdzību. Vilcienā 
zilā lampiņa ir tur, kur ir sargs. Zvanot 
131500 atbild jebkuram jautājumam par 
publisko transportu. Ne katrā stacijā ir 
lifts. 

Par ārstiem – pie ārsta būtu jāiet katru 
pusgadu, lai izmērītu asinsspiedienu 
un taisītu asinsanalīzi. Zālēm var būt 
blaknes. Tās var iespaidot līdzsvara 
noturēšanu. 

Par aprūpi – Cilvēkiem vajadzēu 
vairāk izmantot aprūpi (Aged Care 
At Home). Aprūpētāji var atnākt trīs 
reizes katru dienu. Nevajag pārāk 
uzticēties ģimenes locekļiem vai 
kaimiņiem. Pārcelšanās uz aprūpes 
namu neatrisinās visas problēmas. 

Gundega Zariņa
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Daži, kas pārceļas, drīz vien nonīkst 
apstākļos, ko viņi nebija paredzējuši.  

Pēc kafijas pārtraukuma, Jānis 
Grauds izrādīja īsas video filmas. Pirmā 
saucās Pavasaris Dobelē, 2021. Rādīja 
Dobeles pilsētas centru ar kūstošu ledus 
segu. Bija peļķes, kur pīles peldēja. 
Redzējām jaunceltu baznīcu, pilsdrupas 
un vecu akmens tiltu. Kaut bija diena, 
cilvēki vēl bija savās mājās. Pavasaŗa 
sveicienā stāstīja, ka 20.martā, plkst. 
11:37 sākas astronomiskais pavasars. 
Tanī datumā dienas gaŗums ir vienāds 
ar nakts gaŗumu. Zeme un saule ir 
novietota tā, ka gravitācijas spēks ir 
vērsts vertikāli uz leju. Ola, var nostāvēt 
uz gala diennakti, līdz beidzas šis 
līdzsvars dabas spēkos. Sigita Pļaviņa, 
Liepājas teātŗa aktrise, noskaitīja 
dzejoli: „Tas zemeņlauks...mīlestība 
man būs ziemcietīga...mīlestība stīgos, 
stīgos, stīgos...es esmu zemeņlauks, un 
tādēļ bezgalīgs”. 

Nākamais video bija Lielā diena 
tradīcijās. Asnāte Rancāne, folkloras 
grupas Garataka vadītāja, stāstīja, ka 
svarīgi Lieldienu rītā ir gavilēt. Ir jāiet 
mazgāties pirms saules lēkta. Tad 
iet uz kalnu, skatot sauli lēcam. Ilga 
Ābele, folkloras grupas Banga vadītāja, 
spēlēja dūdas. Asnāte, Aurēlija un 
Aīda Rancānes, tērptas krāšņos tautas 
tērpos, rādīja Lieldienu tradīcijas. Viņas 
pēŗās ar pūpolu zariem (pūpols ir pirmais 
stāds, kas parāda atdzimšanas zīmes 
pēc ziemas), un ēda dzērvenes, kas 
nodrošinot, ka meitenes ir skaistas un 
veselas. Anda Ābele, folkloras grupas 
Laiva vadītāja, spēlēja kokles un krāsoja 
olas. Tās krāsoja ar sīpolu mizām, 
dzīvības koku zariņiem un visādiem 
augiem un zālēm. Valdis Putniņš, 
Rīgas danču kluba vadītājs, kāra 
šūpoles un meta olas pāri zaram, kuŗas 
pašam bija atkal jāsaķer. Liene Kņaze, 
Savieši vadītāja šūpojās. Redzējām 

arī krievu Berendejka folkloras grupas 
dalībnieces, Marianna Jode un Violeta 
Nikolajenko, kas sauca putnus. Viņas 
kāra krāsainas lentītes pie koku zariem 
un meta maizi gaisā, lai putni varētu 
mieloties. Grupa Skandinieki ar vadītāju 
Julģi Stalti bija ģērbti košos tērpos 
un dziedāja lībiešu dziesmas par 
čičorlinkiem, maziem dvēseļu putniem. 
No Lienes Teterovskas no Budeļiem, 
uzzinājām, ka tas, kam stiprākā ola 
tās sakrāj no citiem. Olas esot jāēd 
pārskaitā. Redzējām, ka ripināja olas. 
Visbeidzot, Rūta Puriņa no Lāns spēlēja 
dūdas. Uz īsa videoklipa vēl dzirdējām 
kori Ogle dziedot par pavasaŗa vējiem.

Valdis Krādziņš

Jauns Sidnejas 
Latviešu teātŗa 

iestudējums
Ivetas Salgrāves luga Līču vilinājums

Darbība botiek šodien, Zemgales 
lauku mazpilsētas krogū Zilais logs.  

Pilsētas tuvumā lielas mājas – Līči. 
Ļoti skaistas, dzeltenu ķieģeļu sienas, 
sarkans dakstiņu jumts, ābeļdārzs, 
pavasarī viss vienos ziedos. 

Līču saimnieks Roberts (Andris 
Kariks), kopš sievas bērēm mājās 
palicis gluži viens, jo dēls uzsācis savu 
patstāvīgu dzīvi citur. 

Bieži šeit krogū pusdienot ierodas 
rosīgā un darbīgā Astra (Ilona Brūvere). 
Uz pilsētiņu darba komandējumā 
nosūtīts ceļu būves inženieris Kārlis 
(Ojārs Greste) kam interesē visi pretējā 
dzimuma pārstāvji. Par iedzīvotājiem 
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Sidnejas Latviešu namā:  
sestdien 15. maijā - 16:00.   
svētdien 16. maijā - 14:00  

Melburnas Latviešu namā:   
sestdien 22. maijā    

Ieeja $30 un pazemināta $25 

Režisors - Jānis Grauds 
 Lomās - Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš, Andris 
Kariks, Ojārs Greste, Ilze (Bonija) Viļuma 

Ivetas Salgrāves luga 
Līču vilinājums 

Sidnejas Latviešu teātris
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viņš saka „Dīvaini. Jūs te visi esat 
dīvaini. Cik uz ceļiem strādāju, pa 
krogiem, viesnīcām, viesu namiem 
mētājos, bet tādus ļaudis neesmu 
saticis".

Pilsētiņā drošākie sakari ir vēja 
čuksti un ļaužu valodas. Krogū viss 
satiekas un satek vienuviet un tur kā 
īpašnieks un bārmenis strādā Zigis 
(Jānis Čečiņs) un viesu apkalpotāja 
Robina (Ilze (Bonija) Vijuma).

Lugas autore Iveta Salgrāve 
sapin šo piecu cilvēku stāstus un 
attiecības intriģējošā plūsmē un 
iesprauž pa komentam par dzīvi 
šodien Latvijā – Robina apgalvo – 
„.... es nebraukšu prom! Kādam ir 
jāpaliek, lai tiem kas aizbraukuši ir 
kur atgriezties”.  

Salgrāve vēl piebilst  „Luga par 
to, kā vajadzīgs kļūst viss, kas reiz 
izmests, aizdzīts, pamests. Vērtības 
mainās”.

Tēlu raksturi dod plašu iespēju 
aktieriem parādīt savas spējas.

Laipni aicinu visus apmeklēt izrādes. 

Kārlis (Ojārs Greste), Zigis (Jānis 
Čečiņš) un Roberts (Andris Kariks).

Izrādes: Sidnejā – Latviešu namā  
sestdien, 15. maijā plkst. 16.00 un 
svētdien, 16. maijā plkst. 14.00.

Melburnā – Latviešu namā sestdien, 
22. maijā plkst. 16.00.

Jānis Grauds.

Latvijas vēstniecība 
Austrālijā

Pilnvarotā lietvede sāk darbu.
2021.  gada 12.  apr ī l ī  darbu 

Kanberā sākusi Latvijas Republikas 
pagaidu pilnvarotā lietvede Austrālijas 
Savienībā Ieva Apine. Diplomāte 
veiks sagatavošanās darbus Latvijas 
vēstniecības atvēršanai. Īpaša nozīme 
būs ciešu kontaktu nodibināšanai 
ar Austrālijā pārstāvētām latviešu 
diasporas organizācijām.

Vēstniecības atvēršana nodrošinās 
efektīvāku Latvijas interešu pārstāvību 
stratēģiski nozīmīgajā Indijas un Klusā 
okeāna reģionā. Tā būs reģionālā 

vēstniecība ar sākotnēju akreditāciju 
Austrālijā un Jaunzēlandē. Vēstniecība 
sniegs atbalstu diasporai, sekmēs 
aktīvāku divpusējo attiecību attīstību, tai 
skaitā veicinot ekonomisko sadarbību, 
kā arī pavērs jaunas iespējas sakariem 
ar Okeānijas valstīm Latvijas ANO 
Drošības padomes kandidatūras 
kontekstā.

Pagaidu pilnvarotā lietvede arī 
iesaistīsies konsulārās palīdzības 
sniegšanā Latvijas valstspiederīgajiem, 
kuri Austrālijā uzturas īslaicīgi un ir 
nonākuši ārkārtas situācijā (piemēram, 
zudis vienīgais ceļošanas dokuments, 
persona aizturēta vai kļuvusi par 
nozieguma upuri). Konsulārā palīdzība 
tiks sniegta sadarbībā ar Latvijas goda 
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Sidnejas Latviešu Skola 

VADA 

ŠĪ GADA

un

             Sidnejas Latviešu Namā  

      32 Parnell St, STRATHFIELD. 

VADA

Sestdien,  2021.g. 1. maijā

          BĒRNIEM LĪDZ 12 GADIEM plkst. 13.00   

        PIEAUGUŠAJIEM plkst.14.00

     LIELAJĀ ZĀLĒ   Spara Apbalvošana plkst. 12.00   
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Austrālijas valdības Protokola vadītājs Ījans 
Makonvils (Ian McConville) pasniedz dokumentālu 
apstiprinājumu par Latvijas Republikas vēstniecības 
Austrālijas Savienībā izveidošanu un Latvijas 
Republikas pagaidu pilnvarotās lietvedes Ievas 
Apines diplomātisko pienākumu pildīšanas 
uzsākšanu.

konsuliem Austrālijā un citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu pārstāvniecībām 
šajā valst ī .  Savukārt  konsulāro 
pakalpojumu (pases, eID, izziņas) 
sniegšana vēstniecībā tiks uzsākta, 
tiklīdz tas būs techniski iespējams. 
Līdz turpmākām norādēm Latvijas 
valstspiederīgie ir aicināti izmantot 
līdzšinējo iespēju saņemt konsulāros 
pakalpojumus ar Latvijas goda konsulu 
Austrālijā starpniecību, jebkurā citā 
Latvijas vēstniecībā vai attālināti kā 
e-pakalpojumus. 

Latvi jas rezidējošā vēstnieka 
akreditācija Austrālijā plānota gada 
otrajā pusē.

Austrālija pēc Otrā pasaules kaŗa 
uzņēma ievērojamu skaitu latviešu, kas 
mūsdienās veido vairāk nekā 20 000 
cilvēku lielu un aktīvu diasporu. Tās 
nozīmīgākā organizācija ir Latviešu 
Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, 
kas apvieno vairāk nekā 40 dažādu 
latviešu organizāciju, draudžu un centru, 

kuŗos rit aktīva sabiedriskā 
dzīve, kopjot un saglabājot 
latvietību.

Š o b r ī d  A u s t r ā l i j ā 
darbojas arī pieci Latvijas 
goda konsuli – Adelaidē, 
Brisbenā, Melburnā, Pertā 
un Sidnejā.

Ārlietu ministrija vērš 
uzmanību, ka joprojām 
iesaka nece ļo t  ā rpus 
Latvijas bez ārkārtējas 
nepieciešamības. Ar aktuālo 
ce ļo jumu br īd inā jumu 
Austrālijas Savienībai var 
iepazīties Ārlietu ministrijas 
mājas lapā *.

Kontaktiem ar Latvijas 
vēstn iecību Aust rā l i jā 
aicinām rakstīt uz e-pastu 

Embassy.Australia@mfa.gov.lv
LR Ārlietu ministrija

*  https://www.mfa.gov.lv/
konsularainformacija/celotajiem/ 
celojumubridinajumi/bridinajumi/29528

Uzsākti priekšdarbi 
Latvijas vēstniecībai

Pēc divu nedēļu pavadīšanas 
karantīnā, Sidnejā, šī gada 9. aprīlī, 
Kanberā ieradās Latvijas vēstniecības 
Austrālijā pilnvarotā lietvede, Ieva 
Apine.

Viņas  darba uzdevumos patlaban 
ir, izkārtot vēstniecības mājokļa un 
vēstniecības darbinieku  apmešanās 
vietas un uzsākt saziņas tīklu.

Ir iecerēts ka vēstnieks un pārējie 
vēstniecības darbinieki, kā arī viņas 
ģimene, Kanberā ieradīsies septembrī.

Ieva Apine, dzimusi Rīgā, savas 
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Nāc nākdama, Jāņu diena, līgo, līgo!

Jāņu svinības Sidnejas latviešu namā 2021. gadā!
Sestdien, 26. jūnijā, plkst. 12.00s

Tuvāka informācija sekos jūnija Ritumā un Facebook portālā un 
Austrālijas Latviešu Kultūras Dienu un SLB mājas lapās.
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skolas gaitas uzsāk Valmierā, turpina 
Rīgā, iegūstot Latvijas Universitātes 
maģistra gradu Sociālās zinātnēs.

No kreisās: Margita Jakovica, Ieva 
Apine un Juris Jakovics.

Saistoties darbā, Ārlietu ministrijas 
diplomātiskā korpusā, Apine, jau 2004. 
gadā, nonāk Briselē, kur, tanī laikā, 
NATO sarunās, viņai, kopā ar pārējiem 
Latvijas pārstāvjiem, ir jāaizstāv Latvijas 
intereses.

S a v u k ā r t  k o m a n d ē j u m ā  u z 
Lielbritāniju viņa tur akreditējoties, 
nonāk vizītē pie Anglijas karalienes 
Elizabetes II. Viņu īsajā sarunā, 
karal iene ir  bi jusi  informēta un 
ieinteresēta  par  Latviju.  

 Patlaban Apine uz neilgu laiku 
viesojas Juŗa un Margitas Jakovicu 
mājās.

Jakovicu izkārtojumā, viņa skata 
Kanberu un Kanberas apkārtni.

Skaidrīte Dariusa

Jā, būs!
Austrālijas latviešu 58. Kultūras 

d ienas (AL58KD) not iks šogad 
decembrī, Sidnejā. Tās iepriecinās 
kā tradīciju piekopējus, tā arī tos, kuŗi 
meklē jaunus piedzīvojumus kultūras 
pasaulē: mūzika, dziesmas, dejas, 
teātŗi, filmas, dzejas, izstādes, referāti, 
sanāksmes, un citas iespējas satikties 
un līksmoties ar seniem un ar jauniem 
draugiem no malu malām Austrālijā.

Šī gada Kultūras Dienas (KD) dos 
iespēju svinēt latviešu kultūru. Jebkuŗas 
tautības mākslinieks varēs uzvest 
latviešu radītus darbus, piemēram 
mums piebiedrosies Austrālijas koŗu 
koristi koncertā, kas ir veltīts Ērika 
Ešenvalda mūzikai. Tie būs kultūras 
svētki latviešiem, bet pieejami visiem 
kas cien un mīl latviešu kultūru, vai grib 
vairāk par to uzzināt.

Būs  sarīkojumi kas parādās katrās 
Kultūras Dienās, tā kā koŗu koncerti, 
teātris, jauniešu koncerts, bet būs arī 
jauni piedzīvojumi – daži saistīti ar 
latviešu ēdienu, vai ar deju, vai dzeju. 
Šogad arī izrādīs jaunu dokumentālo 
filmu par Austrālijas Latviešu Kultūras 
dienām no pašiem sākuma gadiem līdz 
šai dienai. Ir jau tik daudz par ko rakstīt, 
ka šis raksts varētu pārvērsties par 
veselu disertāciju! Un pat būs viesi – no 
ārzemēm! Kā tā? Nu par to vēlāk. Bet lai 
pietiek ar to, ka AL58KD tiek plānotas 
un gatavotas un noteikti notiks šogad.

Pamazām informācija par KD un 
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par sarīkojumiem kas saistīti ar KD būs 
pieejama sekojošās vietās:

• Ritumā
• Laikrakstā Latvietis
• Mājas lapā – www.alkd.org.au
• Facebook portālā – Austrālijas 

Latviešu Kultūras Dienas (un arī 
parādīsies  „Latvians Living in Australia, 
Latvieši Sidnejā, Latvieši Melburnā, 

Latviešu skola 
Kanberā

Pēc gaŗu gadu pārtraukuma, 2020. 
gada 23. oktobrī, Ivetas Leitases 
ierosmē un vadībā tika atjaunota 
Kanberas latviešu skola.

Saruna ar Ivetu Leitasi:
Jau dzīvojot Latvijā, līdztekus savam 

maizes darbam (IT), Leitase savu brīvo 
laiku ziedo  izglītības veicināšanā. Viņa 
organizē bērnu nometnes un nometņu 
audzinātāju apmācības.

2 0 0 1 .  g a d ā , 
ierodoties  uz dzīvi 
Austrāli jā, Adelaidē, 
L e i t a s e  i e s a i s t ā s  
Ade la ides  l a t v iešu 
sabiedriskā dzīvē.  Kā 
skolotāja un kā skolas 
pārzine, viņa strādā 
Ade la ides  l a t v iešu 
skolā un kā latviešu 
va l odas  sko lo tā j a , 
Annas  Ziedares vasaras 
vidusskolā, Dzintaros.

L e i t a s e  a r ī 
darbo jās Adela ides 
latviešu biedrībā un 
D i e n v i d a u s t r ā l i j a s  
Latviešu apvienībā.

2019. gadā, Ivetas 
Le i t ases   ģ imene , 

pārceļas uz dzīvi Kanberā. Kanberas 
latviešu saimei tas ir liels ieguvums: 
Iveta Leitase atsāk un vada latviešu 
skolu un arī, uzņemas Kanberas latviešu 
biedrības valdes sekretāres amatu. 
Viņas meita, Katrīna, dejo Kanberas 
latviešu tautas deju kopā Sprigulītis.

Uz jautājumu, kas ir šīs skolas 
mērķis,  Leitase stāsta: „... galvenokārt, 
mācamies latviešu valodu. Un es cenšos 
to darīt integrēti, iekļaujot tēmas par 
Latviju – par kultūru, ģeografiju, vēsturi, 
literatūru. Mācību stundu  beigās mēs 

Sidnejas Latviešu Biedrība”).
Mājas lapā būs saites uz citu 

informāciju, kalendārs ar notikumiem 
un emuāri (blogs).

Ilona un Klāra Brūveres
AL58KD Rīcības komitejas 

priekšsēdes
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Eirovīzija Latviešu 
namā

Pagājušajā gadā, Kovida dēļ, 
diemžēl nenotika Eirovīzija. Bet šogad, 
kaut Eiropā vēl ļoti cīnās ar pandēmijas 
sekām, Eirovīzijas rīkošanas komitēja 
ir nolēmusi, ka Eirovīzija būs! Tātad 
latviešu namā būs Eirovīzijas svinības. 
Sanāksim kopā piektdien, 21. maijā 
noskatī t ies otro pusf inālu, kuŗā 
piedalīsies Latvija. Šogad dalībnieki 
varēs piedalīties „Eurovision Bingo”, 

dziedam „Dievs, svētī Latviju‟, un nu jau 
visi skolēni to ir iemācījušies no galvas.

Jāņa Raiņa dzejolis „Visi desmit” 
ir mūsu mācību līdzeklis lai iemācītos 
skaitīt. 

Skolēnu vidū ir dažāda vecuma 
bērni un pieaugušie. Ar mazuļu grupu 
nodarbojas Lisa White, bet, bērnus un 
pieaugušo grupu, māca Leitase  un, kā 
palīgs, Juris Jakovics.

L īdz tekus  sko las  māc ībām, 
visi ir mācījušies cept piparkūkas 
Ziemsvētkiem un krāsot olas Lieldienām.  
Nākošais pienākums – iemācīties cept 
pīrāgus.

Šī gada  20. aprīlī, skolā viesojās 
Latvijas vēstniecības Austrālijā, pagaidu 
pilnvarotā lietvede Ieva Apine un 
Adelaides latviešu skolas vadītāja Mārīte 
Rumpe ar ģimeni. Vakara ievadījumā 
visi ar dziesmu „Daudz baltas dieniņas” 
un dzimšanas dienas kliņģeri, sveica 
Katrīnu Leitasi, viņas 16. dzimšanas 
dienā. Turpinājumā, skolas saime un 
viesi, mācot, un mācoties, pavadīja 
skaistu vakaru latviskā gaisotnē.

Kanberas latviešu saime ir ļoti 
pateicīga Ivetai Leitasei par viņas 
pūlēm un devumu Kanberas latviešu 
sabiedrībai.

Skaidrīte Dariusa

tēmēt uz visslabāko kostīmu un laimēt 
vissādas balvas. Būs arī daudzas gardas 
lietas ko ēst un dzert. Varēs iegādāties 
visādus ēdienus no dažādām Eiropas 
valstīm, kā arī kokteiļus Eirovīzijas 
tēmā.

Meklējiet sīkāku informāciju par 
Eirovīzijas tusiņu SLB Facebook lapā kā 
arī Austrālijas Latviešu Kultūras Dienu 
mājas lapā – kur drīz varēs nopirkt 
biļetes uz šo sarīkojumu.

www.alkd.org.au
Klāra Brūvere

Turpinājums 21. lpp.

Mūža ieguldījuma 
balva literatūrā - 

ārkārtīgi skaisti, bet 
aizvien nereāli

Latvijas Radio – 15. apr. 2021
Marta izskaņā nosaukti Latvijas 

Literatūras gada balvas nominanti un 
mūža balvas saņēmēji. Valodniecei un 
rakstniecei Lalitai Muižniecei šī balva 
piešķirta par ieguldījumu latvietības 
stiprināšanā, latviešu literatūras, folkloras 
un valodas popularizēšanā. Tas, ka 
latviešu valoda būs dzīves pamatu 
pamats, Muižniecei jau šūpulī likts – abi 
vecāki literāti, Lalita agri iemācījusies 
lasīt un to kāri darījusi visu mūžu, vēsta 
Latvijas Radio raidījums Kultūras rondo. 
Viņas ģimenē nebija nekādu domu, ka 
varētu runāt kādā citā valodā, ne latviešu. 
Muižniece latviešu valodu mācījusi skolā 
un pēcāk arī augstskolā ASV.

Latvijas Radio raidījuma Kultūras 
rondo saruna ar mūža balvas saņēmēju 
norit Rīgā, mājā, uz kuŗu viņa atgriezusies 
pēc daudzu desmitu gadu prombūtnes 
trimdā. No šīm pašām mājām Muižnieces 
tēvs – žurnālists, rakstnieks Jūlijs Lācis 
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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 maijā.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina   
tautiešus uz Baltā galdauta pusdienām

sestdien, 2021. gada 1. maijā plkst. 12.00 
Atzīmēsim  4. maija  Baltā galdaulta svētkus ar pusdienām un 

šampanieti! 
Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienas svinības  – 

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

ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus.

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

Daugavas Vanagu 
Austrālijā 2021.g. 
Ziedojuma akcija! 
2020.gadā Daugavas Vanagi 

Austrālijā nolēma neaicināt biedriem 
un labvēļiem ziedot, jo jau gada sākumā 
bija visādas dzīves pārbaudījumi un 
grūtības ar ugunsgrēkiem un Covid-19 
pandēmija. Neskatoties uz to, 2020. 
gadā, Daugavas Vanagi Austrālijā 
noziedoja $130,817 apmērā. Lielākie 
ziedojumi bija Leģionāru aprūpei 
$19,000,  Med ic īn iska i  aprūpe i 
ļegionāriem $29,000, Lestenes brāļu 
kapiem $10,000, daudzbērnu un audžu 

bērnu ģimenēm $19,250, Vītola fonda 
stipendijām $7,940, Valsts aizsardzības 
fondam „Namejs”$7,500, Vīriešu 
veselības biedrībai $5,000, Latvijas 
okupācijas mūzejam $4,000 un vēl 
citiem.  Atbalsts un ziedojumi Austrālijas 
mērogā bija $20,587 apmērā.  Palīdzības 
darbs ir svarīgs mērķis DV organizācijai 
un 2021. gadā  aicinam tautiesiem, kas 
vēlas  atbalstīt DV darbu, piedalīties 
ziedojuma akcijā. Ziedojumu var norādīt 
ar specifisku mērķi, Leģionāra aprūpei 
vai zalēm, Jauniešu atbalsts Latvijā  
vai Austrālijā, daudzbērnu un audžu 
bērnu ģimenēm, zemessardzei utl. 
Ziedojumi bez norādījumu tiks sadalīti 
pēc DV ieskata.  Ziedojumu lapiņas būs 



18

Paldies par  
ziedotām grāmatām!

Apriļa mēnesī DV Sidnejas nodaļa 
nosūtīja 7 kastes ar grāmatām  Daugavas 
Vanagiem Latvijā un 9 kastes – Apes 
vidusskolai, Vēstures pētniecības 
biedrībai, Jāņa Jaunsudrabiņa mūzejam, 
Kārļa Skalbes mūzejam „Saulrieti”,  un 
Edvarta Virzas mūzejam, „Billītes“.

Biedrību dibināja tās organizācijas, 
kas jau līdz šim atbalstījušas gan 
Lestenes baznīcas atjaunošanu, gan 
palīdzējušas iegādāties ēku mūzeja 
ierīkošanai. Jaunizveidotās biedrības 
darbības galvenie mērķi būs veicināt 
un attīstīt patriotismu, pārraudzīt un 

No kreisās: – Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšnieks Aivars Sinka, Valsts 
aizsardzības un patriotisma fonds „Namejs” valdes priekšsēdētājs Raimonds 
Graube,  Biedrība „Latviešu Virsnieku apvienība” pārstāvis kapteinis Jānis Slaidiņš, 
Biedrības „Latvijas Nacionālo Karavīru biedrība” (LNKB) valdes priekšsēdētājs 
Emīls Gailis,  Biedrības „Latvijas Ģenerāļu klubs” valdes priekšsēdētājs Gaidis 
Andrejs Zeibots, Reliģiskās organizācijas „Lestenes Evanģēliski Luteriskā Draudze” 
draudzes un valdes priekšnieks Ingūna Kokina.

atbalstīt Lestenes brāļu kapu kompleksa 
uzturēšanu, Lestenes kauju mūzeja 
at t īst ību un Lestenes baznīcas 
atjaunošanu. Pēc dibināšanas sapulces 
biedrību vēl jāreģistrē Uzņēmumu 
reģistrā.

Latviešu kaŗavīru piemiņas biedrība „Lestene”

Sidnejas DV namā 1. maijā un 5. jūnija 
pusdienās. Ja tas neder, tad  ziedojumu 
var nosūtīt  Latvian Relief Society PO 
Box 94, Bankstown, NSW 1885. (čeku 
rakstīt „Latvian Relief society”), vai 
elektroniski pārskaitīt uz Latvian Relief 
Society CBA kontu:  bsb 062111, konts 
00909152.

Liels paldies par atbalstu.
Ināra Sīkā, 

DV Sidnejas nodaļas valdes 
priekšsēde. Turpinājums 20. lpp.
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DDVCV pārstāvniecības zāļu dalīšana Rīgā
Turpinājums „Palīdzība Leģionāriem..." rakstam marta Ritumā
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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, 1. maijā, plkst. 12.00 

pusdienas un 4. maija atcere.
Sestdien, 1. jūnijā, plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.

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

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

Izsakām lielu paldies 
grāmatu ziedotājiem un 
Baibai Harringtonai par 
grāmata šķirošanu un 
pakošanu.

Ināra Sīkā,
DV Sidnejas nodaļas 

vārdā.

Lieldienu olu krāsošana

No kreisās: – Aija Balodis, Gundega Zariņa, Zenta 
Krautmane, Ingrīda Krautmane.

Paldies par grāmatām
Turpinājums no 18. lpp.
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Mūža ieguldījuma balva             ...
Turpinājums no 15. lpp

– reiz tika izsūtīts bojāejai Astrahaņas 
cietumā, bet māte – dzejniece, rakstniece 
Rūta Skujiņa – ar divām meitām devās 
bēgļu gaitās – vispirms uz Vāciju, bet 
tad uz Amerikas Savienotajām Valstīm. 

Jums visu laiku ir saistība ar 
latviešu literatūru, esat lasījusi ļoti 
daudz. Jums literatūrā ir kādas 
virsotnes, rakstnieki, kas vienmēr 
likušies apbrīnojami?

Pirmais rakstnieks, ko es tiešām 
iemīlēju, bija Kārlis Skalbe. Mums mājās 
bija viņa pasakas ar visādām ilustrācijām. 
1942. vai 1943. gadā iznāca krājums 
Sirds bagātība ar pasakām, stāstiem un 
dzejoļiem, kas kļuva par manu vismīļāko 
grāmatu tajā brīdī. 

Es biju liela lasītāja – lasīju visu, kas 
gadījās pa rokai. 

Vēlāk, kad mēs jau bijām projām 
no Latvijas un vairs nebija tā grāmatu 
plaukta, kur būtu varējusi izvilkt jebko, 
mana māte aizņēmās grāmatas no tiem, 
kas bija no Latvijas ko paņēmuši līdzi. 
Vēlāk jau Vācijā sāka izdot grāmatas. 
Zviedrijā iznāca vairāk. Tās grāmatas 
aizgāja uz visām malām. Mēs ar māti 
cīnījāmies. Viņa, piemēram, dabūja 

Jaunsudrabiņa Aiju. Saprotams, ja viņa 
ir dabūjusi, viņa arī lasa. Tagad māte iziet 
kaut kur ārā (mēs dzīvojām barakās) un 
pa to laiku Lalitai grāmata rokā, uzkāpj 
savā divstāvu gultiņā, ieslēpjas, it kā 
neviens tur viņu nevarētu ieraudzīt un 
lasa. Atnāk māte un [prasa]: “Kur ir mana 
grāmata?” Grāmata ir paslēpta zem 
spilvena. Tā mēs pamīšus tās grāmatas 
izlasījām. 

Jūs jau pieminējāt bēgļu gaitas, 
pārbraukšanu uz Ameriku, jaunas 
dzīves sākšanu. Vai literatūra ir tā, kas 
jums palīdzējusi izturēt?

Noteikti. Domāju, ka būšu izlasījusi 
visas grāmatas latviešu valodā, ko 
izdeva tajos laikos, kad mēs jau bijām 
Amerikā. Jūs jau zināt visus tos daudzos 
apgādus, kādi mums bija. 

Visas grāmatas nevarējām nopirkt, 
bet māte aizņēmās un viss agrāk vai 
vēlāk nonāca pie mums. 

Jūs dzīvojāt vidē, kur latviešu 
kultūra bija sarežģīti saglabājama vai 
arī gluži otrādi? Kāda bija tā dzīve? 
Kāda bija tā darbošanās, lai latviešu 
valodu sargātu, uzturētu?

Ja par mūsu ģimeni – nebija nekādas 
domas, ka mēs varētu runāt kādā citā 
valodā. Tas bija dabīgi. Zinu, ka bija 
daudzas ģimenes, kur tas tā nenotika, jo 
bērni diezgan ātri iemācījās angļu valodu 
un arī mājās mēģināja runāt angliski. 
Varbūt bija ģimenes, kur latviešu valoda 
nebija tik nozīmīga. Bija arī vecāki, kas 
nosprieda – lai bērniem būtu vieglāk, 
mēs arī runāsim angliski. Tas notika arī 
daļā manas ģimenes. Mana māsīca ar 
saviem bērniem arī sāka runāt angliski, 
jo skolotāja bija teikusi, ka bērni varētu 
atpalikt, ja runās nezin kādā svešā 
valodā, kas, protams, nebija taisnība. 

Jūs bijāt skolotāja. Kā sākās citu 
skološana?

Kalamazū bērniem jau bija latviešu 

Latvijas Literatūras gda balva
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skola, kad mēs tur nonācām. Skolotāju 
trūkums jau vienmēr ir bijis. Tagad 
neatceros, kuŗš un kāpēc uzaicināja mani 
tur kaut ko mācīt. Sākumā es latviešu 
skolā mācīju ģeogrāfiju. 

Bet par ģeogrāfi tomēr nekļuvāt…
Nē, nē. Tas bija tāpēc, ka man nebija 

pietiekoši laba latviešu valoda, lai es 
to varētu mācīt. Baltu filoloģe Rasma 
Sināte, noklausījusies, kā es runāju, 
lielās šausmās teica: „Kā jūs varat 
mācīt latviešu skolā, ja jūs neprotat 
daudzskaitļa 2. personas galotnes?” Un 
viņai bija pilnīga taisnība – es tiešam 
nepratu. Es par to sevišķi nedomāju. Kad 
sāku rakstīt, piemēram, Jaunajai Gaitai, 
tur jau bija korektore, kas izlaboja, – tātad 
man atkal nebija par to jādomā.

Lūdzu pastāstiet par valodas 
mācīšanu.

Mums bija dažādi kursi, piemēram, 
sešu nedēļas nogaļu kursi. Šajos 
kursos uzaicināju lektorus par dažādiem 
tematiem – latviešu valoda, literatūra, 
folklora, vēsture, politika, dziedāšana 
un gan jau vēl kaut kas. Jaunieši sāka 
interesēties un prasīt, vai [latviešu valodu] 
būtu iespēja mācīties kādā universitātē, 
kur varētu dabūt ieskaites tādā 
akadēmiskākā vidē. Rietummičiganas 
Universitātē, kur es pati biju dabūjusi 
savu bakalaura grādu, pazinu cilvēkus, 
un mans vīrs Valdis Muižnieks, kuŗš 
bija ļoti enerģisks cilvēks, bija ar mieru 
sākt mēģināt kaut ko organizēt, ja tāda 
iespēja būtu. Mēs aizdevāmies uz 
universitātes valodu fakultāti un tālāk uz 
administrāciju. Bija pretimnākšana, ka 
sākumā ko varētu pagudrot pa vasaras 
semestriem. Tā tas arī sākās. 

Cik  l i e la  in te rese  b i j a  no 
studentiem?

Programma galvenokārt bija domāta 
latviešu izcelsmes bērniem. 

Mums bija arī iesācēju kursi, kur 

lielākoties piedalījās tādi, kuŗiem bija 
kāda saistība ar latviešiem – pieprecēti, 
taisījās precēties, draudzējās vai arī bija 
no tā sauktajām jauktajām ģimenēm, 
kur viens no vecākiem bija amerikānis 
un visi runājuši angliski, bet kaut kādu 
iemeslu dēļ šis jaunais cilvēks bija 
izdomājis, ka grib mācīties latviešu 
valodu. Tādi amerikāņi, kuŗiem nebija 
nekāda saistība ar latviešiem, mums 
bija ļoti nedaudz. Bija pāris, kuŗiem 
interesēja Austrumeiropas vēsture un 
kaut kā Latvija bija iekritusi prātā. Bija 
arī viena meitene, kas skatījusies uz 
stundu sarakstu universitātes katalogā 
izdomāja, ka latviešu valoda un literatūra 
izklausās interesanti, eksotiski. Vienu 
semestri nomācījās, un tad viņai arī 
pietika. 

Jūs sekojāt līdzi literatūrai, kas 
tapa okupētājā Latvijā. Kā jūs vērtējat 
to, kas šeit notika? Kādas toreiz bija 
domas, un vai tagad tās ir mainījušās?

Jāsāk ar to, kur mēs vispār dabūjām 
šo literatūru. Pati pirmā saskare bija 
ar grāmatām, ko manai mātei atsūtīja 
māsa un draudzene. Es lasīju, bet kaut 
kā nebija. Tas bija 50. gados. Pirmā 
grāmata, kas man lika padomāt, ka kaut 
kas interesants tomēr varētu būt, bija 
Zigmunda Skujiņa Kolumba mazdēli. 
Bija tāda sajūta – ej, bet tur tomēr top 
arī literatūra! 

Uz 60. gadu beigām mēs jau varējām 
tikt pie grāmatām, kas bija normāla 
literatūra. 

No prozas, piemēram, Regīna Ezera, 
Alberts Bels. Dzeja – Vācieties, Ziedonis, 
Čaklais, Belševica, kas sajūsmināja 
visus, un Māra Zālīte ar savām lugām. 
Viņai bija pāris ļoti spēcīgi dzejoļi, kas 
parādījās Karogā. Vēlāk dzirdējām, ka 
tos dzejoļus neesot bijis domāts publicēt. 
Mani studenti pat uzveda Māras Zālītes 
lugu Tiesa. 
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Par cilvēka uzbūvi (1)
Piedāvāju jums cienījamo lasītāj, 

Semināra formata tēzes – īsumā  
iepazīstoties ar cilvēka Dvēseli. 

Par Cilvēka uzbūvi.
Par cilvēka Dvēseli liecina Bībele, 

kā arī antīkais mantojums, un garīgā 
pieredze visās tautās un zemēs – no 
vienas puses, gan arī mūsdienu zinātņu 
un medicīnas ilggadīgi atklājumi – no 
otras. Apkopojot šo atziņu krājumu, 
varam sacīt tā:

Jūs taču zinājāt, ka šeit viss 
ļoti smagā veidā tika cenzēts. Vai 
mācījāties lasīt starp rindām?

Zinājām. Skatījāmies uz šo rezultātu, 
un likās pavisam normāli. Mēs jau 
nezinājām, kas tieši, piemēram, Māras 
Zālītes lugā bija izcenzēts, ja bija. Vai 
arī Ziedoņa, Čaklā dzejā. Tikām pie 
dzejoļa Indriķa Latvieša piezīmes uz 
Livonijas hronikas malām, un tas gāja 
no rokas rokā. Dzīvojam līdzi Belševicas 
aizlieguma gadiem no 1969.–1974. 
1974. gadā es nonācu Latvijā un satikos 
ar Laimu Līvēnu. Viņa sajūsmā teica: 
„Bet tu zini, ir publicēts Vizmas dzejolis!”. 

Jūs prasāt, vai mēs zinājām par 
cenzūru, – protams, mēs zinājām.

Mācību programmu universitātē 
jūs pati sastādījāt?

Es nebiju vienīgā skolotāja – mēs 
kopā. Mums bija arī bibliotēka, kuŗā 
mēģināja aizliegt ievietot Latvijā izdotās 
grāmatas. Es nezinu, vai pārliecinājām, 
bet katrā ziņā mēs citējām visādus 
bibliotēku ētikas kodeksus, cenzūras 
lietas un tamlīdzīgi. Galu galā panācām 
to, ka mūsu studiju programmas 
bibliotēkā, kas atrādās atsevišķā ēkā, 
ko nosauca par Latviešu studiju centru, 
varējām ievietot visu.  

Kas šobr īd  not iek  t r imdas 
rakstniecībā? Tas pamats – ilgas pēc 
brīvas Latvijas – nu ir zudis, jo Latvija 
jau ir brīva. Vai līdz ar to īsti nav par 
ko runāt? Vai varētu būt tā, ka trimdas 
literatūra iet mazumā?

Protams, iet mazumā. Es tagad 
domāju, ko vispār trimdā publicē no 
latviešu literatūras. Es…

Ir grūti ko nosaukt?
Jā, ir grūti ko nosaukt. Es skatos 

žurnālu Jaunā Gaita. 
Tagad no trimdā sarakstītā tur 

parādās tikai viena otra apcere, pa 
kādam dzejolim. Jaunākā paaudze, 

kas tagad būtu manu bērnu, mazbērnu 
vecumā – ir ļoti reti no tiem, kas vispār 
spētu latviski rakstīt literatūru. 

Ir viens otrs pavisam apdāvināts, bet 
ļoti, ļoti maz.

Nākot pie jums visu laiku galvā bija 
doma, ka eju pie dzejnieces. Vai tā ir 
patiesība, ka eju pie dzejnieces?

Kā mana māte teica: „Tas, ko tu 
esi uzrakstījusi, to kaķis uz astes var 
aiznest.” Tā jau arī ir. Man ir iznākusi 
viena dzejoļu grāmata un tad vēl tāda 
dzejlapiņa.

Bet kas jūs pati sev esat?
Pati sev es esmu Lalita. 
Vienkārši Lalitai balvu par mūža 

ieguldījumu neviens nepiešķirtu.
Nu, es arī brīnījos. Kad Šlāpins man 

piezvanīja un paziņoja, ka saņemu šo 
balvu, es viņam prasīju: „Bet pasakiet, 
par ko?!” Viņš sāka uzskaitīt – par 
literatūras tuvināšanu kaut kādu, par 
mācīšanu un pie Jaunās Gaitas sākuma 
esmu bijusi. Neko sevišķi viņš man 
nepateica, tā ka es īsti nemaz nezinu, par 
ko man piešķīra. Tas ir ārkārtīgi skaisti, 
bet vēl aizvien man tas neliekas reāli. 

Pilnu interviju klausieties Latvijas 
Radio raidījuma Kultūras rondo"ierakstā:

Latviesi.com.
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1) Cilvēka Dvēsele ir NEKĀDA, 
– nedz laba nedz ļauna. Tā uzkrāj 
informāciju un izdala informāciju, no 
bezgalīgi maza minimuma līdz bezgalīgi 
milzīgam maksimumam. Dvēselē ir 
ieguldītas kādas starta pozīcijas, no kā 
viss sāk dancot un virmuļot – vai nu uz 
pozitīvo pusi vai uz negatīvo pusi. Tāpēc 
ir svarīgi ieguldīt Dvēselē Gaismas 
starta pozīcijas. „Es esmu pasaules 
gaisma", (Jņ.8:12). „Jūs esat pasaules 
gaišums."(Mt.5:14)

2) Cilvēka Dvēselei ir sfēriska forma, 
un tā lokalizējas cilvēka organisma 
krūšukurvja apvidū, kā arī piepilda visu 
cilvēku. (skat. zīmēj.)

3) Cilvēka Dvēsele ir virsenerģētiska, 
virstelpiska, un tanī nav pierastā laika 
ritējuma no Nākotnes caur Tagadni uz 
Pagātni. Tā caur Miesu ir piesaistīta 
vienam kustīgam punktam telpā un laikā, 
bet pēc dabas ir sešdimensionāla, kas 
nozīmē – Dvēselei piemīt dievišķa spēja 
atrasties vienlaikus tepat un tālumā – 

t.i. jebkurā punktā gan laikā gan telpā. 
Resp. – Dvēsele var gūt iespaidu gan 
par klātieni gan arī simtiem un miljoniem 
kilometru attāliem objektiem vienlaicīgi. 
Dvēsele var gūt iepaidu gan par Tagadni 
gan arī simtiem un miljoniem gadu 
atstatumiem vienlaicīgi. Tāpēc tas 
cilvēkam normāli prasa gadiem lūgšanu, 
un meditācijas treniņa, kamēr Dvēselei 
izdodas uz brīdi  „atbrīvoties" no šiem 
nosacījumiem; to Kristietībā sauc 
par Atklāsmi. Mūsdienās, sakarā ar 
vairākiem Universāliem apstākļiem (ko 
aplūkosim citreiz), tā ir pieejama relatīvi 
vieglāk nekā agrākos gadsimtos. 

4) Cilvēks atrodas savas Dvēseles 
pakļautībā un nevis tā, ka Dvēsele 
pakļautos mums.

5) Dvēsele sadraudzībā ar Garu 
formē Saprātu, Dvēsele sadraudzībā 
ar Miesu producē jūtas. Dvēsele kopā 
ar Garu un Miesu izveido cilvēka 
organismu. Dvēsele ir aktīva, tā vēlas 
jeb grib. Tā pieņem un atspoguļo. Tā 
uzņem un izdala informāciju.

6) Daļa no Dvēseles/Gara uzkrātā 
spēka caur gēnu struktūrām tiek 
pārnesta no paaudzes uz paaudzi. 
(skat.ref.)

7) Dvēsele/Gars ir saprotams kā 
autonoma Gaismas būtne, kas ir tas 
īstenais „Tu pats" jeb tava Apziņa. 
Dvēsele/Gars ir nemirstīgs, pēc miesas 
nāves Tas mūžīgi turpina savu esamību 
augstākās dimensijās.

8) Tāpēc pēc būtības mēs esam 
garīgas būtnes ar šobrīd fizisku pieredzi, 
nevis fiziskas būtnes ar „garīguma" 
pieredzi.

9) Saskaņā ar Kristiānisma doktrīnu 
Dvēsele/Gars ir Gaismas būtne, kas 
pēc miesas noārdīšanās turpina savu 
eksistenci un atgriežas Debesīs. 
Saskaņā ar Senatnes mantojumu, 
kā arī mūsdienu Rietumu medicīnas 
atklājumiem, ir tāpat – Dvēsele/Gars 

Zīmējumā:
1. Miesa: cilvēka figūra
2. Dvēsele: krusts krūšu rajonā
3. Gars: vertikālā līnija
4. Biosfēra: aplis
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ir Gaismas būtne, kas pēc miesas 
noārdīšanās turpina savu eksistenci 
un atgriežas Debesīs, bet tur pavada 
zināmu laiku. Tas vidēji ir divreiz ilgāks 
par pavadīto laikposmu uz Zemes. Šis 
cikls atkārtojas periodiski ar zināmiem 
intervāliem, kas visbiežāk nepārsniedz 
150 gadu. (skat. ref.)

10) Ar Dvēseli galvenokārt saistās 
cilvēka jūtu dzīve, kas svārstās pilnā 
amplitūdā – sākot no naida caur 
vienaldzību uz mīlestību. 

11) Dvēsele sagriež vienotā un 
varenā virpulī cilvēka Gara dvesmu, 
Dvēseles pārdzīvojumus un Saprāta 
tendences.

12) Cilvēka Gars ir Dvēseles galva. 
Dvēsele ir Gara sēdeklis. Gars ir saikne 
ar Dievu.

13) Ar Garu galvenokārt saistās 
cilvēka gribas izpausmes, kas svārstās 
pilnā amplitūdā – sākot no vājas gribas 
caur vidēju gribu uz stipru gribu līdz 
supergribai. Cilvēkam ar supergribu 
pakļaujas Dabas spēki un dzīvnieku 
valsts.

14) Cilvēka Garu uztura un atjauno 
Dieva Tā Kunga Gars. Kad Dieva Gars 
nolaižas un ieiet cilvēkā, tad cilvēka 
Gars atspirgst, uzplaukst un pat paceļas 
virs cilvēka fiziskā ķermeņa robežām.

15) Normāli Dvēsele ir piepildīta 
ar Dieva Svēto Garu kā dāvanu. Gars 
velk Dvēseli uz augšu – uz debesīm, 
bet miesa spiež to pie zemes. Dvēsele 
it kā stīvējas starp Garu un Miesu, un 
tādējādi līdzsvaro šo trīsvienīgo sistēmu 
līdzīgi žirokompasam, piešķirot cilvēkam 
noturību un virzienu telpā, laikā, enerģijā 
un matērijā.

16)  Šai  t r īsv ienībā Miesa i r 
vispretenciozākā. Prioritāšu apspriedē 
starp Miesu, Dvēseli un Garu – tieši 
Miesa „ar elkoņiem" savas vajadzības 
piesaka visskaļāk. Bet Miesa ir arī 
visvājākā, to vajag žēlot, lolot un 

auklēt, bet turēt „pie saites". Ar visu to 
jāatceras, ka Miesā, tāpat kā cilvēka 
augstākās sastāvdaļās, atrodas daudz 
dievisķības – gan aktīvā gan potenciālā 
stāvoklī. Un Dievišķību ir jārespektē, tai 
jādod pienācīgā cieņa. Dievišķību nevar 
nedz analizēt nedz sintezēt. Cilvēka 
Miesa ir Dieva dota.

17) Pie cilvēka organisma pieder 
viņa biolauks jeb biosfēra, ko agrāk bija 
pieņemts saukt par auru. Ko 19.-20. gs. 
medicīna bija nozaudējusi, to šodienas 
zinātne atklāj no jauna – tās ir jau senās 
zināšanas par cilvēku kopumā. Cilvēka 
ķermenis savās robežās ietver milzīgu 
daudzumu enerģētisko sfēru, kas 
pārstāv gan atsevišķus orgānus, gan arī 
šiem orgāniem atsevišķas funkcionālās 
daļas. Enerģētiskā sfēra ap orgānu – 
tās ir šī orgāna specifiskās vibrācijas. 
Uz šo vibrāciju intensitāti norāda 
orgāna fiziskais stāvoklis – jo orgāns ir 
veselīgāks, jo spēcīgākas vibrācijas, un 
atbilstoši, lielāka pati enerģētiskā sfēra. 
Savukārt, visu orgānu enerģētiskās 
sfēras izdala īpašas vibrācijas, kuras 
izveido cilvēka ķermenim apkārt kopējo 
auru. Šodien jau atsevišķus tās spektrus 
var fotografēt.

18) Rodas pamatots jautājums : kur 
te ir vieta „grēkam"? Atbilde – personībā. 

19) Cilvēka personību veido kopējā 
jeb summārā organisma Gars/Dvēsele/
Miesa un to apņemošās biosfēras - 
kustība pa dzīves ceļu.  

20) Personība var būt grēcīga, 
taisna, un retāk – svēta. Šis stāvoklis 
personībai dzīves laikā nav konstants, 
bet ir dinamisks. Tas ir mainīgs lielums.

21) Savā dzīves ceļā normāls cilvēks 
uz zemes visās savās izpausmēs – 
domās, vārdos un darbos – virzās no 
grēka caur taisnumu uz svētumu. Jo 
katrs cilvēks individuāli un visa Cilvēce 
kopumā atrodas ceļā uz Patiesību. 
(skat. laikraksta „Latvietis" Nr.637.,638. 
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rakstu "=„Kas ir Patiesība".) Tā rezultātā 
cilvēka Dvēsele piepildās ar Gaismu. Ja 
cilvēks attīstās nenormāli, tad var notikt 
degradācija. Tomēr, ar Dieva žēlastību, 
vienmēr pastāv iespēja tapt taisnotam.  

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
( P a p i l d u s  s k a t .  G e o f f r e y 

Hodson „REINCARNATION AND 
CHRISTIANITY", kā arī Dr.Michael 
Newton „Journey of Souls", Dr.Dolores 
Cannon „They Walked with Jesus", 
Dr.Brian Weiss „Only Love is Real", 
kā arī rakstus laikrakstā „Latvietis" 
Nr.619. „Jēzus Kristus Gara Sēkla", LL 
Nr. 637. un 638. „Kas ir Patiesība", LL 
Nr.603. „Cik liela ir visas Cilvēces kopējā 
Dvēsele?", u.c.) 

Turpmāk vēl

Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no aprīļa Rituma.
Čārlza Darvina pēdās jeb vientuļā iguāna

Pēc pāris dienu pavadīšanas Bogotā 
bija pienācis laiks doties tālāk. 17. janvāŗa 
pēcpusdienā lidmašīna no Bogotas 
starptautiskās lidostas pacēlās gaisā, 
lai stundu vēlāk cauri bieziem gubu 
mākoņiem, kas bija apņēmuši kalnu 
smailes, mani nogādātu Ekvadoras 
galvaspilsētā Kito. Pirmais iespaids par 
Kito – sūnu zaļa un atrodas tādā kā kalnu 
ieskautā bļodā.

Ve iksmīg i  i z tu rē j i s  pā rbaud i 
ieceļošanai Ekvadorā, pusstundu vēlāk 
jau atrados autobusā, kas devās pilsētas 
centra virzienā. Tā kā ceļš uz pilsētas 
centru bija gana gaŗš, sanāca parunāties 
ar blakussēdošo amerikānieti, kas studē 
Kito un atgriezās no brīvdienām ASV. 
Brauciena laikā mums izveidojās tik 
labs kontakts, ka, izkāpjot no autobusa, 
saņēmu piedāvājumu aizvest mani līdz 

studiju laika kolēģes Žannas dzīves vietai. 
Piekritu, nespējot atteikties no vilinošā 
komforta, zinot, ka nebūs jāmaldās 
pilsētas ielās, meklējot Žannas dzīves 
vietu. Autobusa galapunktā iekāpām auto, 
kuŗā mūs sagaidīja ekvadoriešu izcelsmes 
kundze ar divām senjoritām, taču vietas 
auto pietika visiem. Kaut arī mierīgi 
braucām pa naksnīgajām Kito ielām, 
tomēr pie Žannas ierados ar mazu blīkšķīti 
policijas izskatā, kas ar spoži zibošiem 
uguņiem un sirēnu gaudošanu aizrādīja 
auto vadītājai par apstāšanos neatļautā 
vietā. Tad, ieraugot, ka es aši raušos 
ārā no auto un cenšos ātri izvilkt savu 
„bakpakera” somu, sekoja paziņojums 
spāņu valodā, lai nesteidzoties. Pēc 
brīža divas garāmgājējas palīdzēja atrast 
pareizo ēku ar Žannas apartamentiem.

Mirkli vēlāk zvans pie Žannas nama 
durvīm un es biju klāt. Satiekot Žannu, 
vēlreiz pārliecinājos, cik pasaule ir 
maza, jo pēdējo reizi Žannu satiku Rīgā 
pēc maģistra studiju beigšanas. Par 
godu manai ierašanās reizei Žanna bija 
sagatavojusi Ekvadoras nacionālo ēdienu 
čeviče (“Ceviche”), kas skaitās populārs 
zivju ēdiens ne tikai Ekvadoras piekrastē, 
bet arī citās Latīņamerikas valstīs. 
Čeviče tiek gatavota dažādos veidos 
visā Dienvidamerikā, taču vislielākā 
dažādība ir vērojama tieši Ekvadorā, 
Kolumbijā, Peru un Čīlē. Tiek uzskatīts, 
ka pirmie čeviče aizsākumi datēti pirms 
2000 gadiem. 

Žanna šajā čeviče bija pilnīgi noteikti 
sagatavojusi garneles, jo tās es atpazinu, 
bet pārējās sastāvdaļas neatceros. 
Nodevu Žannai sveicienus no Rīgas, 
izprasījām viens otram informāciju sīkumu 
sīkumos, kā jau tas parasti ierasts, ja 
satiekas pēc gadiem, un pēc tam jau pēc 
Žannas vīra Andresa iniciatīvas vakars 
iesākās izglītošanās zīmē, uzzinot daudz 
jauna par Kito. 

Kad miegs šķita vissaldākais, bija 
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pienācis laiks rausties ārā no gultas, 
lai dotos lidostas virzienā ar nākamo 
galamērķi – Galapagu salām. Tā kā 
Galapagu salās ir unikāla flora un 
fauna, lidostas amatpersonas ļoti cītīgi 
pārbaudīja ceļotāju ceļasomas, lai tikai, 
pasarg Dievs, neievestu valstī augu 
valsts izcelsmes produktus. Kaut arī 
manas ceļasomas tika ilgi un kārtīgi 
pārmeklētas, tomēr mistiskā kārtā neviens 
no pārbaudītājiem nepamanīja manā 
rokā ābolu indīgi zaļā krāsā. Rezultātā 
ar ābolu iekāpu arī lidmašīnā. Pēc 
četrarpus stundām lidmašīna, lidojot cauri 
Gvajahilas pilsētai, nosēdās Galapagu 
salu starptautiskajā Sankristobalas (San 
Cristobal) lidostā.

Galapagu salas mani sagaidīja ar 
patīkamu karstumu un vieglu brīzīti. Pēc 
pusstundas, izstāvot rindu, saņēmu pasē 
papildu zīmogu ar slavenā Galapagu 
bruņurupuča un haizivs attēlu, pierādot, 
ka man ir atļauts bijīgi spert soli dziļāk 
Galapagu salu vidienē.

Tā kā Galapagu salu vietējā lidosta 
atrodas pilsētiņas nomalē, nolēmu ceļu 
līdz hostelim veikt kājām. Vēlāk nolēmu 
apstaigāt tuvāko San Cristobal pilsētiņas 
apkārtni, līdz negaidot mani pārsteidza 
tāda lietus gāze, ka šķita mani muskuļi tik 
ļoti lietū atmiekšķēsies, ka drīz atdalīsies 
no maniem kauliņiem. Pirmajā brīdī 
sajutos diezgan neapmierināts lietus dēļ, 
taču vēlāk mierināju sevi ar domu, ka 
nav nepiemērotu laika apstākļu,  tāpēc 
pirmajā veikalā pagrābu lietussargu, 
novilku apavus un ar basām kājām no 
sirds izbradāju peļķes.

Nākamajā rītā no Sankristobalas ar 
laivu divu stundu gaŗumā nācās celties uz 
Santakruzas salu, netālu no tās krastiem 
pamanot „National Geographic Islander” 
kuģi. Gara acīm iztēlojos kādu žurnālistu 
sēžam pie galda ar kompasu un veidojam 
reportāžu. Vēlāk devos vērot netālo „Las 
Grietas” kanjonu, kuŗa dzidrajā un vēsajā 

ūdenī ir iespēja izpeldēties. Izstaigāju 
takas apkārt kanjonam, papriecājos par 
opunciju sugas kaktusiem, kā arī vietējo 
iedzīvotāju spējām ievākt sāli no vietējā 
ezera – sāls lauka.

Tomēr lielākais Santakruzas salas 
pārsteigums man bija Tortugas līcis. 
Pašā dienas vidū, kad saule kveldēja 
viskarstāk, nolēmu apskatīt Tortugas 
līci, uz kuŗu ceļš vienā virzienā aizņem 
apmēram stundas gājienu. Ceļā uz 
Tortugas līci saule kveldēja pamatīgi, 
un bija sagadījies tā, ka nebiju paņēmis 
līdzi ūdens pudeli. Ieraugot smilšaino 
un balto liedagu, pārklātu ar maziem, 
taču pievilcīgiem rāpulīšiem jeb melnām 
iguānām, kuŗas tikko bija izkāpušas ārā 
no okeāna viļņiem, mans nogurums no 
karstās saules pēkšņi bija rimis.  Redzēt 
blakus sev tikko no ūdens iznākušu melnu 
ūdens iguānu, kas no tevis nebaidās, bija 
neaprakstāmi. Starp citu, izrādās, iguānas 
ūdenī ir melnā krāsā, taču, iznākot krastā, 
saules siltumā maina krāsu,  kļūstot 
gaišākas.

Izbaudījis skaistās Tortugas līča 
ainavas, nolēmu apmeklēt Galapagu 
bruņurupuču rezervātu „El Chato”, lai 
šos lieliskos sugas pārstāvjus redzētu 
dzīvē. Neierasti bija tos manīt brīvā 
dabā, klaiņojot ceļa malās vai pa ceļa 
vidu. It kā gribētos vaicāt, kas tur liels, 
ka bruņurupucis pastaigājas, jo kuŗš tad 
nav redzējis bruņurupuci? Un tomēr, 
redzēt dzīvē brīvā dabā vai rezervātā 
bruņurupuci, kas var sasniegt 417 kg 
svaru ar 1,5 metru gaŗumu un kuŗš, tevi 
pārāk tuvu ieraugot, sāk šņākt, pabāžot 
galvu zem bruņām, ir vērts. 

P ē c  G a l a p a g u  b r u ņ u r u p u č u 
vērošanas atgriezos hostelī, jūtot 
muguras daļā pastiprinātas sāpes. Jau 
iepriekš Kolumbijā jutu sāpes pēc vienas 
neveiksmīgas mugursomas uzstutēšanas 
mugurā. Lēnām tuvojoties vakaram, arī 
sāpes pamazām pieņēmās spēkā. Beigās 
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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

jau pirms gulētiešanas sāpes bija tādas, 
ka nevarēja vairs lāga paiet. Pieņemoties 
sāpēm, kaut kā nebūt aizsoļoju līdz tuvējai 
aptiekai, kur aptiekāre un arī ārsts saprata 
manu problēmu, izrakstot trieciendevu 
sāpju novēršanai. Pāris dienu vēlāk 
Ekvadorā uzzināju, ka man tika izsniegtas 
ar vēzi sirgstošajiem domātas zāles, kas 
ļoti ātri noņem sāpes. 

Nākamo dienu muguras saudzēšanas 
nolūkos pavadīju mierīgi, veltot laiku 
Čārlza Darvina pētniecības centra 
iepazīšanai. Atpakaļceļā uz pilsētas 
centru devos gar liedagu, lai vēlreiz 
redzētu iguānas gan sarkanā, gan zaļā 
nokrāsā, kā arī piedzīvotu zaļas iguānas 
rāpšanos pa stāvu sienu līdz logam, no 
kuŗa vairāki iguānu acu pāri vēroja zaļās 
iguānas rosīšanos, vēlāk tām pamūkot 
uz visām pusēm, saprotot, ka tuvojošās 
iguānas dēļ nepietiks vietas visām 
iguānām.

Divas dienas pavadījis Santakruzas 
sa lā ,  posos prombraukšanai  uz 
Sankristobalas salu, lai divas stundas 
vēlāk saprastu, ka Galapagu salas mani 
spēj arvien pārsteigt. Tuvojoties salai, 
pēkšņi pamanīju tuvojamies laivu ar 
Ekvadoras karogu un pirātu karogu melnā 
krāsā ar galvaskausa un kaulu attēlojumu 
uz tā. Pēkšņi arī mūsu laiva apstājās, 

un pirmajā mirklī sajūtas ņēma virsroku, 
klusībā nodomājot: „Bāc! Pirāti nāk...", 
vēl paspēju nodomāt, ka visas manas 
skaistās Santakruzas salā uzņemtās 
bildes ar kameru aizies savus ceļus, jo 
nebiju bildes ielādējis virtuālajā mākonī. 
Taču mēs jau bijām iebraukuši ostā un 
pirātu laiva tāds mazs jociņš vien bija. 
Vēlāk atcerējos, ka pirāti ir sastopami 
vairāk tieši Indijas okeānā.

Tā kā man bija izveidojies labs kontakts 
ar naktsmāju īpašnieku, pāris stundu 
vēlāk man bija iespēja apskatīt salas 
kalnus un īpašnieka saimniecību ar atļauju 
apmeklēt kafijas plantāciju ar sarkaniem 
kafijas augļiem nogatavošanās procesā. 
Papildus redzēju, kā mazas vietējās 
saimniecības darbinieki žāvē kafiju, 
salīdzinot ar lielas kafijas saimniecības 
iespējām. Ja liela kafijas saimniecība 
žāvē kafiju speciālā siltumnīcas tipa 
angārā, tad šajā gadījumā saimnieks 
kafijas pupiņas bija izbēris zem klajas 
debess uz zemē izklātas plēves, kafijas 
pupiņas ik pa laikam  apgrozot. 

Pēc tam viesu informācijas centrā 
izmisīgi mēģināju noskaidrot, kur es brīvā 
dabā varētu redzēt vietējos jūras putnus 
ar debeszilām pleznām, un pusstundu 
vēlāk jau biju ceļā uz klintīm. Pāris stundu 
vēlāk klinšainajā krastā man bija iespēja 
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vērot šos skaistos jūras putnus ar debesu 
zilām pleznām, kuŗas kļūst zilas, putnam 
pieaugot. Respektīvi, mazulim izšķiļoties, 
pleznas ir pelēkas, krāsa mainoties tikai 
vēlāk. Atpakaļceļā no klints paspēju vēl 
pavērot dažādas krāsas iguānas gan 
bariņos, gan pa kādai vientuļai iguānai un 
līdz ar tumsiņu atgriezos hostelī.  

Pāris dienu Galapagu salās aizskrēja 
vēja spārniem, un nākamajā rītā 
lidmašīna pacēlās spārnos, bet man aiz 
muguras palika vieta, kuŗā savulaik Čārlzs 
Darvins guva apstiprinājumu savai teorijai 
par evolūcijas attīstību, pievēršot tai 
pasaules uzmanību. Savukārt 2016. gadā 
Apvienoto Nāciju ģenerālsekretārs Ban 
Ki - Moon, sperot pirmos soļus Galapagu 
salās, teica: „Tā ir mūsu atbildība – 
saglabāt Galapagu salu patieso unikalitāti 
pašreizējai un nākamajām paaudzēm.”

Jau no pirmajiem mirkļiem izpratu 
Galapagu salu unikalitāti augu valsts,  
iguānu, Galapagu bruņurupuču, fregates 
putnu un jūras  putnu dēļ. Gara acīm 
arvien redzu, kā iguānas bariņos vai 
vienas pašas uz siltiem akmeņiem 
bauda okeānā slīgstošās saules staru 
pēdējo vakara siltumu, veroties okeānā, 
juzdamās tik vientuļas un tajā pašā 
laikā tik cēlas. Kāds stāsts vēsta, ka 
savulaik amerikāņu karavīri, atrodoties 
Galapagu salās, izklaidējās, šaudami 
uz iguānām, kam draudēja katastrofāla 
izmiršana. Pateicoties kādam vietējam 
iedzīvotājam, iguānas izdzīvoja, jo pāris 
iguānu iedzīvotājs slepus it kā esot 
pārvedis uz citu salu, lai tādējādi paglābtu 
tās no iznīcības. Galapagu salas ir 
pasaule, kur daba arvien ir lielā cieņā, 
un, cerams, tāda tā arī paliks nākamajām 
paaudzēm.
Ekvadora 

Pēc divarpus stundām un vairāk 
nekā 1200 km lidojuma virs Klusā 
okeāna lidmašīna nosēdās Ekvadoras 

ne tikai lielākajā, bet arī pēc populācijas 
apdzīvotākajā pilsētā Gvajahilā, kas ir 
tieši tā pilsēta, no kurienes izlido un ielido 
visi reisi, kas ir saistīti ar Galapagu salām.

Tā kā mans lidojuma galamērķis bija 
Ekvadoras galvaspilsēta Kito, man nācās 
pusstundu gaidīt Gvajahilas lidostā reisa 
turpinājumu uz Kito, pat neizkāpjot no 
lidmašīnas. Kamēr lidmašīnai uzpildīja 
aviācijas degvielu, darbinieki tīrīja salonu 
un piloti pastaigājās šurpu turpu ārā no 
pilotu kabīnes, kuŗas durvis visu laiku bija 
atvērtas, es, nekā interesantāka neatradis 
ko pasākt, mirkli vēlāk jau biju iesēdies 
otrā pilota krēslā, lai iepazītos ar notiekošo 
pilotu kabīnē, neaizmirstot pilotiem uzdot 
sev interesējošus jautājumus. Secināju, 
ka no avio transporta nebūtu jābaidās, 
jo viss ir automatizēts tik ļoti, ka, pat 
lidmašīnai paceļoties gaisā, pilots nevar 
pacelt lidmašīnu pārāk strauji vai pārāk 
vertikāli. Es pirms tam biju iedomājies, 
ka pacelšanās laikā pilots var lidmašīnu 
pārāk strauji pacelt gaisā un tā novirpuļotu 
ar visiem pasažieriem skaisti lejā. Ne 
velti dzirdēts teiciens: „Pacelšanās grūta, 
lidošana „plezīrs”, nolaišanās bīstama”. 
Uz manu jautājumu par turbulences zonu 
bīstamību piloti man neko neatbildēja, 
tikai nosmaidīja.

Pēc manas viesošanās pilotu kabīnē 
pienāca kārta lidmašīnā uzņemt nākamos 
pasažierus no Gvajahilas uz Kito, stundu 
vēlāk lidmašīnai nosēžoties Kito lidostā. 
Zinot, ka Kito laiks ir ieplānots tikai 
trīs pilnas dienas, nolēmu vienu pilnu 
dienu veltīt Kito apskatei, priecājoties 
par karsto saules staru glāstiem. Rīta 
agrumā mans gājiens vijās Telleferico 
kalna virzienā; netālu no kalna mani 
uzrunāja taksometra vadītāja, piedāvājot 
mani aizvest līdz galamērķim, kam arī 
piekritu, jo bija slinkums turpināt ceļu 
kalnā. Iesēdos taksometrā un palūdzu, 
lai ieslēdz skaitītāju, bet saņēmu diezgan 
neiecietīgu un agresīvu atbildi “Nē” 
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un ka tas izmaksās 3 ASV dolārus. 
Zinot taksometru cenas, kā arī ņemot 
vērā pamanīto agresivitāti, izkāpu ārā. 
Protams, ejot prom, viņa sāka mani saukt 
atpakaļ, solot ieslēgt skaitītāju, taču man 
vairs nebija nekādas vēlmes diskutēt, 
un es devos vien tālāk, lai vēlāk atkārtoti 
pārliecinātos par Kito ieskauto sūnu 
zaļumu. Vēlāk, balstoties uz “bakpakeru 
svētajā bībelē” jeb grāmatā “Vientuļā 
planēta” minēto, apskatīju populārākos 
Kito objektus. 

Tajā pašā dienā devos arī uz „La 
Mitad del Mundo” jeb pasaules centru, 
kur ekvatora līnija sadala pasauli 
Dienvidpuslodē un Ziemeļpuslodē. Veicis 
foto sesiju, varēju doties tālāk, lai vērotu 
vietējo folkloras deju. „Pasaules centrā” 
sastapu pāri, draudzīgi papļāpājām par 
ceļojuma iespaidiem un pārdomām. 
Savukārt ceļotāju pāris ieteica man 
netālu no Banos pilsētas apskatīt 
vienu no slavenākajiem Ekvadoras 
ūdenskritumiem „Pailon Del Diablo”, kas 
mūsu pašu tulkojumā varētu nozīmēt 
„Velna katls”, jo no virsotnes virpuļojošais 
ūdenskritums gāžas lejā, lai tālāk savas 
gaitas turpinātu vietējās upes rāmajā 
plūdumā. Ieraugot uzņemtās bildes ar 
slavenāko Ekvadoras ūdenskritumu 
un šūpoles virs klints, sapratu, ka man 
pilnīgi noteikti jānokļūst tur. Ceļotāju 
pāris gan piebilda, ka vienā dienā nevar 
apskatīt ūdenskritumu un vēl pašūpoties 
virs kanjona. Plānojot nākamās dienas 
ceļojumu uz Banos pilsētu, arī citi ceļotāji 
mēģināja mani atrunāt no mana plāna, 
minot to pašu iemeslu – ierobežoto 
laika limitu ūdenskrituma un šūpoļu 
apmeklēšanai. 

Nākamajā rītā ar pirmajām gaiļu 
dziesmām uzrausos, lai dotos uz Banos 
pilsētu. Ceļš uz Banos pilsētu bija ne tikai 
skaists  ainavu dēļ, bet arī uzmundrinošs, 
jo ar interesi vēroju autobusa stjuarta 
darbošanos. Respektīvi, autobusā bija 

divi darbinieki, viens – autobusa vadītājs, 
otrs – stjuarts, kas izsniedz biļetes, ieliek 
un izņem somas no autobusa bagāžas 
nodalījuma. Tieši šis process man patika 
vislabāk, jo, autobusam apstājoties 
pasažieru uzņemšanai vai izlaišanai, 
stjuartam bija jāskraida uz bagāžas 
nodalījumu, lai ievietotu vai izņemtu 
somas. Interesanta bija abu darbinieku 
mijiedarbība. Parasti autobusa vadītājs 
ļoti ātri uzņēma pasažierus, kā arī uzņēma 
ātrumu, lai dotos tālāk, tikmēr autobusa 
pavadonim bija jāpaspēj tikt galā ar 
pasažieru bagāžu un ielēkt jau braukt 
sākušā autobusā. Tas viss parasti notika 
ļoti ātri, un man patika vērot, kā stjuarts 
skrēja pakaļ autobusam, vienmēr gan 
paspējot. Vēlāk jau šī izklaide man 
apnika un es nolēmu nosnausties, 
taču gulēšana nebija lemta, jo vienā 
no pieturām autobusā ievalsēja pieci 
pārdevēji, kuŗi rindiņā devās līdz autobusa 
beigām, piedāvājot savu preci. Ievēroju 
labi izstrādātu sadarbību viņu starpā. 
Pirmais pārdevējs norunāja sakāmo un 
lēnām devās uz autobusa aizmuguri, 
pēc tam sekoja otrs pārdevējs ar savu 
sakāmo, un tā līdz piektajam. 

Pēc pārdevēju tirādes drīz nokļuvu 
Banos pilsētā, kur stundu vēlāk ar vietējo 
autobusu nonācu pie slavenā „Pailon Del 
Diablo" ūdenskrituma jeb „Velna katla". 

Tā kā „Velna katla” ūdenskritumu var 
apskatīt gan no apakšas, izmantojot tā 
stāvās kāpnes līdz ūdenskrituma vidienei, 
kā arī to var apskatīt no tiltiņa (no augšas), 
protams, izmantoju visas iespējas, 
lai apskatītu ūdenskritumu no visiem 
iespējamiem rakursiem. Sapratu, ka 
lielāks piedzīvojums ir, ja ūdenskritumam 
cenšas piekļūt tuvu, izmantojot stāvās 
kāpnes, taču ainava skaistāka pilnīgi 
noteikti bija no tiltiņa.

Vēlāk devos pašūpoties primitīvi kokā 
iekārtās šūpolēs  („Casa del Arbol”) ar 
divām virvēm, vēderam priekšā viena 
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Pailon Del Diablo jeb Velna katls
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virve, ko piestiprina pie šūpoļu virves 
kreisajā pusē, lai nejauši neizkrīt, un 
šūpošanās var sākties; šeit sastopas 
skaistais un baisais, jo no šūpošanās 
vietas ir redzami jauki dabas skati, taču 
šīs patīkamās izjūtas pilnīgi noteikti 
pastiprina šūpošanās virs kanjona, skaidri 
zinot, ka drošības prasības ir nekādas. 

Vēlāk atgriezos Banos pilsētā, 
apskatīju to un aizvizinājos atpakaļ 
Kito, priecājoties, ka šīs divas atrakcijas 
izdevās apvienot, taču man bija jāpieceļas 
agrāk, nekā ierasts.  

Pēdējo dienu Kito veltīju slinkošanai un 
divu populāru Kito parku apmeklēšanai. 
Vakarā satikos ar Žannu un Andresu, 
lai pavakariņotu La Ronda ielā, kuŗa ir 
populāra ar tās mazajiem veikaliņiem, 
ēstuvītēm un krāsām. Pirmo reizi mūžā 
nogaršoju jūras cūciņu un ekvadoriešu 
bezalkoholisko dzērienu čiču. Vakariņas 
pagāja mierīgā gaisotnē, un es izgaršoju 
jūras cūciņu, kuŗu ēst var, bet gaļa bija 

tāda lipīga, un tas lipīgums negāja kaut kā 
pie sirds. Vai es vēlreiz ēstu jūras cūciņu, 
laikam nē?! ■

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

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

VALODIŅA

Jautri mēles mežģi.
Izmēģini savas spējas tikt galā ar 

šiem piņkerīgajiem pantiņiem.
● Krupju papus nepeld pāri platai upei, 

krupju papum platā upe pārāk slapja. 
Krupju papus neprot pateikt pupu 
zupa.

● Dēli ar dēli nosita dēli. ■

23. aprīlī
Vizītē Latvijā ieradīsies Lietuvas 
nacionālās aizsardzības ministrs 

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks 
(AP) šodien tiksies ar Lietuvas nacionālās 
aizsardzības ministru Arvīdu Anušausku, lai 
pārrunātu aizsardzības jomas un reģionālās 
drošības aktuālos jautājumus, informēja 
Aizsardzības ministrijas Preses nodaļa. 

Vizītes laikā Anušausks tiksies ar Nacionālo 
bruņoto spēku komandieri Leonīdu Kalniņu, 
kā arī apmeklēs Ādažu bāzi, lai iepazītos 
ar tās infrastruktūru un Nacionālo bruņoto 
spēku kaujas spēju attīstības projektiem, 
tostarp, 6x6 bruņumašīnu iepirkumu un 
apgādi ar bezpilota lidaparātu sistēmām. 

Lietuva šogad ir vadošā valsts trīspusējā 
Baltijas valstu aizsardzības sadarbības 
formātā. Tā ietvaros februārī notika šogad 
pirmā Baltijas valstu aizsardzības ministru 
sanāksme, kurā ministri pārrunāja galvenos 
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Nākamais Ritums būs 2021. gada jūnijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

Turpinājums  35.  lpp.

sadarbības virzienus - visu spēka veidu 
sadarbību, kā arī sadarbību NATO un Eiropas 
Savienībā. Baltijas valstu aizsardzības 
sadarbības formātā Baltijas valstis uztur 
regulāru aizsardzības ministru un bruņoto 
spēku komandieru, kā arī ekspertu līmeņa 
dialogu par aizsardzības politiku un spēju 
attīstību. Sadarbības formātā tiek realizēti 
arī vairāki nozīmīgi projekti. Baltijas valstis 
pastāvīgi sadarbojas arī personāla apmācību 
jomā, tostarp piedaloties kopīgās militārajās 
mācībās. (LETA; tvnet.lv)
20. aprīlī
Pasaules hokeja čempionāta gaidās vērtē 
iespējas skatītājiem spēles redzēt klātienē 

Pasaules čempionāta hokejā organizētāji 
meklē iespējas, kā Rīgā ļaut lielākam 
skaitam skatītāju klātienē redzēt spēles. 
Rīcības komitejā piedāvāti vairāki varianti 
– no spēļu vērošanas mašīnās uz ekrāniem 
līdz ātro testu veikšanai pirms ieejas 
arēnā. Ātros Covid-19 testus varētu veikt 
uz vietas pirms iekļūšanas ledus arēnā, 
turpat arī gaidot rezultātus. Process tiktu 
nodrošināts, nesajaucot plūsmas dažāda 
līmeņa drošības "burbuļos". Piedāvāts arī 
spēli ļaut vērot, piemēram, "Daugavas" 
stadionā svaigā gaisā, katram skatītājam 
atvēlot nepieciešamos kvadrātmetrus un 
spēli rādot uz lielā ekrāna. Par iespējamu 
pulcēšanās vietu minēta arī Esplanāde. 

"Arī par šo konceptu Veselības ministrijai 
un SPKC [Slimību profilakses un kontroles 
centra] speciālistiem būs jāpauž sākotnējais 
viedoklis," paskaidroja Izglītības un zinātnes 
ministrijas Sporta departamenta direktors 
Edgars Severs. "Bet zināms drošības 
koncepts no hokeja federācijas ir sagatavots," 
viņš piebilda. "Ja man būtu jāsaka jā vai nē, 
tad šobrīd joprojām čempionāts norisināsies 

bez skatītājiem, bet organizatori ir cerībā, 
ka zināmā apjomā skatītāji ar testiem un 
noteiktām drošības prasībām tiktu pielaisti," 
teica Severs. Esošais Ministru kabineta 
regulējums neparedz skatītāju ielaišanu 
sporta spēlēs. Rīcības komitejā lēmumi par 
skatītājiem pirmdien vēl netika pieņemti. 

KONTEKSTS: 
Pasaules hokeja čempionāts Rīgā 

risināsies no 21. maija līdz 6. jūnijam, 
piedaloties 16 valstsvienībām. (Autors 
Dāvids Freidenfelds; lsm.lv)
Latvijā norisināsies militārās mācības 
'Ramstein Alloy' 

No 20. līdz 21. aprīlim Latvijā notiks NATO 
Gaisa spēku pavēlniecības organizētās 
NATO dalībvalstu un partnervalstu gaisa 
spēku militārās mācības "Ramstein Alloy", 
portālu "Delfi" informēja Aizsardzības 
ministrijā (AM). Mācību laikā pilnveidos 
vadības un kontroles iemaņas, sadarbību 
un savstarpējo savietojamību starp NATO 
un partnervalstīm, Baltijas valstu gaisa 
telpas patrulēšanu un reģionālo gaisa spēku 
resursu pielietošanu. Militāro mācību norises 
laikā Latvijas teritorijā un gaisa telpā plānots 
izspēlēt vairākus militāros vingrinājumus, 
tostarp gaisa kuģa pārtveršanu, radio sakaru 
zudumu, dažādu tipu gaisa kuģu kontroli un 
atbalsta sniegšanu sabiedroto gaisa kuģiem, 
nonākot ārkārtas situācijās. 

Militāro mācību laikā visu iesaistīto gaisa 
kuģu novērošanu un kontroli nodrošinās 
Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku Gaisa 
telpas novērošanas eskadriļas Kontroles un 
ziņošanas centrs, kas ir atbildīgā vienība 
šajās mācībās. Militāro vingrinājumu laikā 
Kontroles un ziņošanas centra karavīri 



34

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek katru svētdien, 

plkst.10.00
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan 

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

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

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

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

BĪBELES STUNDAS
Not iek uz Zoom, cetur td ienās, 

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

GRĀMATAS
Mācītāja sprediķu grāmata – „Ticība 

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

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 30 Bridge Rd, Homebush, 2140
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 1/13 Ireland St, Burwood, 2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
 Mājas tel.  (02) 8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
"Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, 

it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja 
visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem 
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parādījās it kā uguns mēles, kas 
sadalījās un nolaidās uz ikvienu no 
tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto 
Garu..." Alleluja, lai ir slavēts Tas 
Kungs!

R.S.
(Bībelē sk. Ap.d.2. nodaļu)

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
MAIJĀ

Dievkalpojumi 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
Par 2021. gadu $100. Lūdzam nosūtīt 

uz draudzes kasiera Valdemāra 
Dūšeļa adresi, 11. Byanbi Place Castle 

PBLA Ziņu apskats
Turpinājums no 33. lpp.

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

pilnveidos vadības un kontroles iemaņas, 
sadarbību un savstarpējo savietojamību 
starp NATO un partnervalstīm, kā arī 
tiks praktizētas specifiskas gaisa telpas 
patrulēšanas procedūras. Visu mācību norisi 
vadīs NATO Apvienotais Gaisa operāciju 
centrs Ūdemā, Vācijā. Mācībās "Ramstein 
Alloy" būs iesaistīti vairāk nekā 16 iznīcinātāji 
un atbalsta gaisa kuģi no piecām NATO 
dalībvalstīm, Zviedrijas un Somijas, NATO 
agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas 
(AWACS) lidmašīna. Gaisa spēku gaisa kuģis 
"An-2" piedalīsies pārtveršanas operācijā 
Latvijas gaisa telpā. ..... (delfi.lv)
14. aprīlī
RTU izveido 3D betona drukāšanas 
laboratoriju 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 
izveidojusi savu 3D betona drukāšanas 
laboratoriju, īpašo printeri izgatavojot paši uz 

vietas fakultātē, pastāstīja RTU Būvniecība 
inženierzinātņu fakultātes vadošais pētnieks 
Māris Šinka. Laboratorija tapusi sadarbībā 
ar vienu no Latvijas betona ražotājiem, 
kas nodrošina 3D printēšanas sauso 
maisījumu. Būvējot ēkas no betona, princips 
ir salīdzinoši vienkāršs: tiek izveidotas 
veidnes un tad tās piepilda ar šķidru betonu. 
Nākotnē šo procesu varētu veikt betona 
3D printeri, un pasaulē jau tapušas pirmās 
vairāku stāvu paraugmājas, kas veidotas 
tieši ar šīs tehnoloģijas palīdzību. Nupat arī 
Rīgas Tehniskā universitāte izveidojusi savu 
3D betona drukāšanas laboratoriju. 

"Tā kā šī nozare ir jauna, nav iespējams 
aiziet un iegādāties printeri ar visu tinti, 
nospiest "drukāt", un mums tiek drukātas 
kolonnas, ēkas. Tas viss pagaidām ir 
at t īst ības stadi jā.  Mēs 3D pr inter i 
izgatavojām paši uz vietas fakultātē," 
stāstīja Māris Šinka. Ņemot vērā, ka betons 
ar printera palīdzību tiek uzklāts plānā kārtā, 
nepieciešams izstrādāt speciālu maisījumu, 
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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. 

By the time you read this, let's hope that it's only the latest escape of the corona 
virus that has been contained and that we all also haven't been „contained" in some 
new way. If everything goes as planned, then May should be a hive of activity at 
the House.

Both our choirs and also the folk dancers have returned to full rehearsal mode.  
The Seniors shall be celebrating the renewal of Latvia's independence at this 
month's get-together, dedicated card players shall continue to shuffle the decks 
twice a month for zolīte, and our cooks shall let us savour their skills at the Thursday 
lunches. Also, the holidays are over and Saturday school is back in full force! 

Interested in a bit of culture? The theatre group's first production will be on in 
mid May, and for a fun night out, don't miss out on our Eurovision party.

Our opportunities here are so much greater than what is currently available to 
anyone in Latvia or in most of the rest of the world. So don't let a good opportunity 
go to waste and come and attend one, two, or as many as you like of the offerings 
available at the Sydney Latvian House.

Theatre performance – The „Līči" Temptation,  
Saturday 15th at 4p.m. and Sunday 16th at 2p.m.

The Sydney Latvian theatre's first production of the year is set in smalltown 
Latvia. Life is pretty well predictable. Everyone goes about their daily business and 
knows everything about everyone. The road crew is in town to lay new asphalt - just 
as they do every year. It's a necessary inconvenience, but nothing to worry about!

Eurovision Party - Friday 21st at 7p.m.
Come and celebrate with other latvians Latvia's participation in the 2nd semifinal 

of this year's Eurovision Song Contest. Not a latvian? Doesn't matter! Eurovision is 
all about the fun and sillyness of the performances and the songs, no matter who 
you support. More details, and tickets, will be available closer to the event from the 
SLB Facebook page as well as  from the Arts Festival website www.alkd.org.au

Edited by Pēteris Kļaviņš

kas nav ne par šķidru, ne par cietu. Tajā 
pašā laikā tam jāsaglabā visas līdz šim 
ierastās betona īpašības. "Šobrīd mēs 
darbojamies ar industriālā partnera radīto 
3D printēšanas sauso maisījumu. Tuvākajā 
nākotnē laboratorijā paredzēts vienlaicīgi 
uzlabot šo maisījumu un arī attīstīt jauna 
veida maisījumus, kas būtu izmantojami 3D 

drukāšanai. Tie varētu būt gan uz cementa, 
gan uz citu materiālu bāzes," teica Māris 
Šinka.

Šobrīd betona printeri dod arhitektiem un 
dizaineriem formas brīvību un iespēju veidot 
objektus, ko ar tradicionālām būvniecības 
metodēm ir dārgi un ļoti sarežģīti radīt.. 
(Autors Uldis Birziņš; lsm.lv)
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