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Cilvēku īsā atmiņa

10. oktobris 2021
Daudzi šodien saka: „Neko vairs nevar saprast, kuŗu uzklausīt, kam ticēt.” Tā
šajā globālā un vietējā informatīvā kaŗa laikā tiešām ir. Neziņa un apjukums ir
ideāls stāvoklis, kur katrs ambiciozs vai psihiski nevesels indivīds var izpildīties
pēc pilnas programmas.
Un pilna programma nozīmē, ka visi līdzekļi, ja vien tie attaisno mērķi, ir labi.
Parasti tad lietā liek tādas cilvēkiem raksturīgas īpašības kā īso atmiņu un
apbrīnojamo tieksmi arī pieaugušā vecumā ticēt pasakām. Lai pārliecinātos par
kāda censoņa nolūku godīgumu, nav pat nepieciešams melu detektors, ir vienkārši
jāpašķir atpakaļ attiecīgā jaunu laiku sludinātāja CV – ko viņš vai viņa runāja un
darīja vēl tikai vakar vai pāris gadu iepriekš.
Tas visvairāk attiecas uz tiem, kuŗi savā laikā, amatos būdami, ir sasmērējušies
un tagad atkal atgriežas politikā.
Barošanās vietās, kā zināms, atgriežas arī meža dzīvnieki.
Jā, cilvēks mūža laikā var mainīt gan uzskatus, gan pārliecību, tas pieder
augšanai un nobriešanai. Par izmaiņām liecina darbi, nevis vārdi. Pārliecināties
par to, kā cilvēks ir mainījies, var vienīgi, tagadējo rīcību salīdzinot ar iepriekšējo.
Jādomā, katrs var nosaukt ne vienu vien, kuŗa uzskatos gadu gaitā ir notikušas
radikālas pārmaiņas. Krievijas medijos tāds, piemēram, ir populārais žurnālists un
publicists Aleksandrs Ņevzorovs, kuŗš savulaik nikni iestājās pret Baltijas valstu
neatkarības centieniem, bet tagad ir nesamierināms Putina un Kremļa politikas
pretinieks.
Partiju sistēmas apstākļos ir svarīgi palūkoties, kuŗam politiskajam spēkam kāds
ir kalpojis iepriekš, cik partijās padzīvojies, par kādiem likumiem balsojis un kādu
politisko orientāciju pārstāv šodien. Un arī to, vai viņam ir nabassaite ar padomju
režīma mantiniekiem mūsdienu Krievijā.
Tāpēc jau mums ir dota brīnišķīgā spēja vērot un salīdzināt, atliek vien pašķirt
lapu atpakaļ.
Principi nenozīmē vienīgi formālu piederību kādai partijai, kuŗai pašai nekādu
principu var arī nebūt. Tas ir kas daudz vairāk un dziļāk. Tā ir ass, kas griež mūsu
katra lielo dzīves riteni un līdz ar to arī mazos ritentiņus.
Patērētājsabiedrībā nav populāri principi, kas cilvēkam liek mainīties uz augšu,
Turpinājums 4. lpp

Covid-19 ierobežojumi un Latviešu nams

Oktobrī Sidnejas Latviešu nams bija slēgts un nenotika neviens sarīkojums.
Novembrī namā atsāksim visus regulāros pasākumus, ja vien noteikumi to
atļaus, bet, kā jau valdība ir ziņojusi, novembrī vēl drīkstēs piedalīties tikai tie kuŗi
ir pilnībā vakcinēti.
Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdis

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2021. gada
abonēšanas maksa ir $60.00.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00;
ceturtdaļlapa – $35.00
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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.

SLB valdes sēde

SLB oktobra valdes sēdē, Zoom
platformā, piedalījās Jānis Grauds,
Jānis Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, Andris
Galviņš, Ilona Brūvere, Klāra Brūvere,
Karla Tuktēna un Marika McCue.
Pirmajā darba kārtības punktā
IT speciālists Endijs Grīnbergs
iepazīstināja ar paredzētās jaunās
SLB mājas lapas un biedru datu bāzes
projektu. Kā novērotāji šajā pirmājā
daļā piedalījās arī 3 Melburnas Latviešu
organizāciju apvienības valdes locekļi.
SLB mājas lapa labi kalpojusi līdz šim,
bet ir novecojusi un prasa lielas pūles
tās uzturēšanā. Tāpat biedru kartotēku
ir sarežģīti darbināt. Jaunais projekts
paredz vienkāršot un modernizēt kā
SLB biedru sarakstu tā mājas lapu.
No Jaundienvidvelsas valdības
saņemts $10,500 liels Covid-19
pabalsts.
Oktobrī strādnieki var atkal atsākt
strādāt LGAs of Concern. Pārrunā
Mārtiņa Siliņa zāles pārbūves darbus un
par cik, tā kā viss ir vairākus mēnešus

aizkavējies, darbus varēs paveikt pirms
kultūras dienām. Amatniekus nav viegli
dabūt, jo viņiem darbu netrūkst.
Lai segtu pārbūves izdevumus, valde
vienojās novembrī no ilgtermiņa konta
izņemt $50K un, ja nākamajos mēnešos
nebūs pietiekam ienākumu, tad februārī
vēl $30K.
Tā kā valdība nākamajās nedēļās
paredz pilnībā vakcinētajiem atvieglināt
Covid-19 ierobežojumus, tad ir jāizstrādā
jauns Covid-19 Safety Plan.
Nolemj, ka namā novembrī varēs
atsākt darbību – mēģinājumus,
sanāksmes, sarīkojumus, utt., ja tie
atbilst valdības noteikumiem. Namā
drīkstēs ienākt tikai pilnībā potētie, un
tie kam ir āttiecīga ārsta apliecība. Būs
jāuzrāda vakcinēšanas sertifikāts, jo
pretējā gadījumā, gan indivīdam, gan
namam, draud naudas sods.
Pārrunā darbības atsākšanu un
nākamos sarīkojumus – viktorīnu,
ceturtdienas pusdienas, Senioru saietu,
valstsvētkus un darbinieku eglīti. ■
Jānis Čečiņš

Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 1971. gada.

Biruta Apene Clark

Dzimusi 1930. g. 3. maijā, Liepājā, Latvijā
Mirusi 2021. g. 25. oktobrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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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 oktobrī SLB ir apsveikusi
Pēteri Kļaviņu, Arnoldu Rodi, Mēriju
Rodi, Valdi Graudiņu, Imantu Selinger
un Laumu Krādziņu. ■

Uzmanību maksātājiem

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

Cilvēku īsā atmiņa ...

Turpinājums no 1. lpp

pārmaiņas ciniskie populisti iet pa dzīvi
kā tanki.
Par tādiem krievu satīriķis un
rakstnieks Viktors Šenderovičs saka:
„Panākt, lai viņi nosarkst, mums
neizdosies”.
Patiešām, kaunināšana nelīdz, tāpēc
vēlētājiem ir jābūt modriem un jāskatās
viņiem uz pirkstiem, bet pa pirkstiem
jāsit taisnīgam likumam.
Anda Līce.
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Nākošais senioru
saiets latviešu namā

Piektdien, 12. novembrī plkst. 11.00.
Pēc vairāku mēnešu pārtraukuma
Covida ierobežojumu dēļ, Senioru saieti
atsāksies novembrī.
LŪDZU IEVĒROJIET KA PAŠLAIK
NAMĀ VAR IERASTIES TIKAI TIE KAS
IR, UN VAR UZRĀDĪT KA IR, DUBULTVAKCINĒJUŠIES.
Es ceru ka tas neierobežos saieta
dalībniekus un ka redzēsimies kuplā
skaitā.
Programmu sāksim ar aktualitātēm
un pēc pārtraukuma plkst. 12.00 būs –
kā tas bija paredzēts jūlijā:
Zoom saruna ar Daini Runģi.
Dainis Edgars Ruņģis – dzimis un
audzis Sidnejā, par sevi raksta:
Dzīvoju Latvijā kopš 2006. gada.
Tajā laikā pārcēlāmies no dzīves
Kanādā ar sievu Daci un meitām
Kaivu un Metu. 2007. gadā piedzima
trešā meita Zīle. Dzīvojam tieši uz
Rīgas robežas, blakus Beberbeķu
dabas parkam. Kopš ierašanās
Latvijā, esmu strādājis Latvijas valsts
mežzinātnes institūtā Silava Salaspilī
Tur esmu atbildīgs par ģenētikas
un genoma pētījumiem, kā arī par
Latvijas ģenētiskiem resursiem.
Ģenētisko resursu centrā atrodas
Latvijas laukaugu sēklu banka, un
molekulārā laboratorija. Laboratorijā
veicam pētījumus sadarbībā ar visiem
institūta virzieniem – meža selekcija
un atjaunošana, fitopatoloģija,
lielo plēsēju monitoringu (vilki,
lūši, lāči). Sēklu bankā atrodas
aptuveni 2000 dažādi sēklu paraugi.
Mūsu uzdevums ir saglabāt un
izpētīt Latvijas ģenētiskos
resursus – galvenās aktivitātes

ir saistītas ar lauksaimniecībā un
pārtikai izmantojamām sugām, bet
koordinējam aktivitātes arī citās
jomās, piemēram meža genētiskos
resursus.
Aicinu visus piedalīties šai Senioru
saietā.
Kafija, un uzkožamie kā parasti,
pirms sākuma un pārtraukuma laikā. ■
Jānis Grauds
Dainis Ruņģis

Raganiņu klapatas

Sidnejas Latviešu teātris AL58.
KD uzvedīs Anitas
Grīnieces viencēlienu
Raganiņu klapatas
– izrāde piemērota
kā bērniem tā arī
pieaugušajiem. Vispirms vēlos jūs
iepazīstināt ar lugas autori Anitu Grīnieci
– dramaturģi un žurnālisti. Viņa par sevi
raksta:

„Neesmu vairs jauna, bet arī pensijas
gados vēl nē – tā ap vidu. Man ir
labs vīrs, jauki divi dēli un brīnišķīgs
mazdēliņš Krists. Jā, arī mīlīga kaķenīte
Beta. Dzīvoju pamatā Salaspilī – tas ir
netālu no Rīgas.
Savulaik esmu beigusi Jāzepa
Vītola Latvijas valsts konservatoriju un
pēc tam Latvijas Kultūras akadēmijas
maģistrantūru, ir mākslas maģistra
grāds. Ilgu laiku strādāju Smiltenē, ļoti
latviskā un skaistā Vidzemes pilsētiņā
par Tautas teātŗa režisori. Iestudējām tikai
latviešu autoru darbus, sākot ar Alunānu,
Blaumani un beidzot ar Hermani Paukšu
un Leldi Stumbri. Režisēju arī pilsētas
svētkus, koncertus utt.
Lugas sāku rakstīt pirms kādiem
divdesmit gadiem un tagad dramaturģija
kļuvusi par neatņemamu dzīves
sastāvdaļu. 2014.gadā ieguvu LKKA/
LAA sniegto Autora bezgalības balvu,
jo manas ludziņas šajā gadā tikušas
iestudētas visvairāk.
Raganiņu klapatas – jā, raganiņu
tēma man ir tuva. Varbūt tāpēc, ka
bērnībā un jaunībā dzīvoju vietā Ragana
(apmēram 40 km no Rīgas pie Valmieras
šosejas). Raganiņas – viņas taču nav
ļaunas, tikai draiskas, vai ne? Vismaz tā
es par viņām vienmēr esmu domājusi.
Kā par daļu no tautas folkloras. Tiesa,
Raganai (vietai) ir arī skumja teika – to
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NĀCIET CIEMOS!

Veikals Atvērts!
ī

Ceturdien, 4. novembr , plkst. 11os.

Rupjmaize, jaunas preces, apsveikuma kartiņas,
dāvanas un daudzi citi jaunumi.
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Vairāk par Rukvudas
Latviešu pelnu urnu
mūri

esmu atklājusi lugā Raganas priede.
Savukārt par to, kā pavadīt gada īsāko
nakti, stāstīts ludziņā Raganiņu Jāņi.
Ar cieņu, Anita Grīniece.”
Un viņas mājas lapā lasām:
Pasaule ir pārāk brīnumaina, lai par
to klusētu. Un pat klusumā skan vārdi.
Atliek tos vien uzlikt uz papīra...
Katrs šos vārdus lasīs savādāk, katrs
atcerēsies kaut ko citu un katrs vēlēsies
kaut ko citu. Tāda taču ir dzīve, kur
mēs katrs esam savādāki un nav tādas
vienīgās mērauklas, ar kuŗu mūsu mūžu
izmērīt – tas ir labs un tas atkal slikts.
Nav… Bet katrs mūžs taču ir tā vērts,
lai to pieminētu. Noteikti.
Viņas viencēlienu – Pagasta nabags
– SLT izrādīja 2009. gadā.
Par ludziņu un aktieriem varēsit
uzzināt nākošajā Ritumā. ■
Jānis Grauds

Kaut paziņojumā no Rukvudas kapu
pārvaldes (skat. septembŗa Ritumu) tiek
minēts, ka Sidnejas latviešu nodalījumā
jāceļ jauni pelnu urnu mūri, jo vecie
esot bojāti, tad kad prasīju sīkāku
paskaidrojumu par bojājumiem, tad
man atzina, ka galvenais iemesls tomēr
nav bojājumi, bet gan vēlēšanās iegūt
papildus apbedīšanas vietas.
Mūros patlaban 594 urnu vietas esot
aizņemtas vai aizrunātas. Caurmērā
katru gadu latvieši nopērkot vēl 3
vietas. Līdz ar to jaunajos mūros tiek
paredzētas vēl papildus 90 vietas, kas
Sidnejas latviešu kopienas vajadzībām
pietiktu apmēram 30 gadus.
Jaunie mūri paredzēti no pelēka
granīta ar jaunām bronzas plāksnītēm –
bet vēl neesot neviena zīmējuma.
Tā mūra vietas skice kas redzama
mājas lapā arī neatbilstot paredzētajam
plānam, jo tāds vēl nemaz nav izlemts
vai uzzīmēts.
Kapsētas pārstāve, Dimity d’Arbon,
teica, ka šī vēstule kas tika izsūtīta ir lai
uzzinātu radu un vispārējās sabiedrības
uzskatus par ieceri pelnu urnas pārlikt
uz jaunu vietu – vai vispār piekrīt jeb
nepiekrīt pārvietošanai un, ja piekrīt, tad
vai ir kādas īpašas vēlmes, piemēram
radu urnas salikt kopā, soliņu kur
apsēsties, vietas ziediem, utml.
Iesniegumu termiņš ir šī gada 31.
decembris. Pēc tam kapu pārvalde
izskatīs iesniegumus un lems, vai vispār
cels jaunos mūrus vai ne. Ja nolems
celt, tad tikai tad sākšot domāt par mūru
izvietojumu un vietas labiekārtošanu.
Ieinteresētajiem tad būšot iespēja
izteikties arī par šo priekšlikumu.
Iesaku katram kuŗam rūp Sidnejas
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latviešu pelnu urnu novietojums latvieši
kapu nodalījumā, iesniegt pārvaldei
savus uzskatus vai ieteikumus. No
pieredzes, svarīgs ir katrs atsevišķais
iesniegums. Desmit atsevišķiem
iesniegumiem bieži ir daudz lielāks
spēks nekā vienam iesniegumam ar
desmit parakstiem.
Iesniegumus var sūtīt: dimity.d@
rookwoodcemetery.com.au
Dimity d’Arbon, PO Box 291
Lidcombe NSW 1825. ■
Jānis Čečiņš

Latvijas vēstniecība
Austrālijā sāk
konsulāro pakalpojumu
sniegšanu

Kanbera – 11. okt. 2021.
No šodienas, 11. oktobra, Latvijas
vēstniecībā Austrālijā tiek sākta
konsulāro pakalpojumu sniegšana
pilnā apjomā klātienē, informē Ārlietu
ministrijā. Konsulārās nodaļas pagaidu
telpas atrodas Kanberā "Servcorp"
biznesa biroja telpās. Patlaban
apmeklētāju pieņemšana notiks tikai
pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot
Austrālijā noteiktos epidemioloģiskos
nosacījumus.

Marģers Krams, ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Austrālijā.

Ņemot vērā Austrālijas plašo
ģeogrāfisko izvietojumu, vēstniecība
plāno organizēt mobilās pasu
darbstacijas izbraukumus uz lielākajiem
latviešu diasporas centriem. Kad
epidemioloģiskā situācija būs labvēlīga
ceļošanai, informācija par plānotajiem
izbraukumiem tiks laicīgi ievietota
vēstniecības mājas lapā, sociālajos
tīklos un izplatīta latviešu organizācijām.
Piesakoties pasu un personas
apliecību noformēšanai, jāizmanto
elektroniskā pieraksta sistēma. Pārējiem
pakalpojumiem iespējams pierakstīties,
sūtot e-pastu uz "consulate.australia@
m f a . g o v. l v " , u n n o r ā d o t v ā r d u ,
uzvārdu, kontaktinformāciju un vēlamo
pakalpojumu.
Ministrijā atgādināja, ka daudzus
konsulāros pakalpojumus ārvalstīs ir
iespējams saņemt nepastarpināti no
atbildīgās iestādes Latvijā, izmantojot
Va l s t s p ā r v a l d e s p a k a l p o j u m u
portālā "www.latvija.lv" pieejamos
e-pakalpojumus, nosūtot elektroniski
parakstītu iesniegumu uz iestādes
oficiālo e-pasta adresi vai nosūtot
iesniegumu iestādei pa pastu.
Piemēram, attālināti saņemamie
pakalpojumi ir izziņu saņemšana,
atkārtotu dzimšanas, laulības un
miršanas apliecību izprasīšana,
bērnu reģistrēšana pilsonībā un citu
ziņu aktualizēšana Fizisko personu
reģistrā. Informācija par šo pakalpojumu
saņemšanu attālināti ir pieejama
Tieslietu ministrijas un Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes interneta
vietnēs.
Latviesi.com jau vēstīja, ka par
pirmo Austrālijā rezidējošo Latvijas
vēstnieku kļuvis Marģers Krams. Viņš
norādīja, ka nesen radītās Latvijas
vēstniecības centrālie mērķi šajā valstī
būs politiskā dialoga paplašināšana,
jaunas sadarbības iespējas tirdzniecībā
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Informācija par pārvietojamo pasu
darbstaciju Sidnejā
šī gada 19. un 20. novembrī
Aicinām Latvijas valstspiederīgos pieteikties personu apliecinošu
dokumentu noformēšanai pārvietojamās pasu darbstacijas
izbraukumā Sidnejā, Latviešu namā, Adrese: 32 Parnell St,
Strathfield, NSW, 2135
Apmeklētājus pieņemsim:
Piektdien, 19. novembrī, 10:00 – 16:00
Sestdien, 20. novembrī, 09:00 – 14:00
Pieteikšanās elektroniskajā pierakstu sistēmā no 1.-15.novembrim
https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/australija-izbraukums/index
Sīkāka informācija atrodama vēstniecības mājas lapā:
https://www2.mfa.gov.lv/australija/australija-konsularainformacija
Saziņai e-pasts: consulate.australia@mfa.gov.lv
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un technoloģiju attīstībā, kā arī kopīgi
projekti kultūras jomā.
Lai arī ģeogrāfiski abas valstis šķir
liels attālums, Latviju un Austrāliju vieno
kopīga vērtību izpratne un līdzīgi viedokļi
par mūsdienu pasaules iespējām un
izaicinājumiem, vērtēja Krams. ■
Avots:LETA
Vēstniecības korespondences adrese:
Embassy of Latvia, PO BOX 216
Civic Square ACT 2608

Atgriešanās Latvijā

22. okt. 2021
Zemgales remigrācijas koordinators
palīdzējis atgriezties vairāk nekā 300
cilvēkiem
2020. gadā Zemgales plānošanas
reģionā no ārzemēm atgriezās 158
cilvēki, un remigrācijas koordinatore
Anete Spalviņa sagatavoja 400
individuālos piedāvājumus. Pārsvarā
tie ir cilvēki no Lielbritānijas, ko skāris
Brexit, taču ļaudis atgriežas arī no
ASV, Turcijas, Dānijas, Īrijas, Vācijas,
Norvēģijas, Somijas un citām valstīm,
Latviesi.com informē Zemgales
plānošanas reģionā.
Ar remigrācijas koordinatori sazinās
gan tie, kuŗi vēl dzīvo ārzemēs un
plāno atgriezties, gan tie, kuŗi jau ir
pārcēlušies,
„Es primāri palīdzu,
konsultējot par to, kādas
formalitātes ir jāsakārto, vēl
atrodoties mītnes zemē.
Visbiežāk tie ir dokumenti
par bezdarbnieka pabalsta
eksportu, veselības
apdrošināšanu, pabalstiem
utt. Nereti ir jāstrādā arī
ar nepilsoņu jautājumiem,
piemēram, sievietes vīrs

ārzemnieks nesaprot latviešu valodu,
un ir jāpalīdz viņam integrēties”, stāsta
Anete Spalviņa. Tāpat cilvēkiem ir
neskaidrības par veselības aprūpi,
sociālo palīdzību, mājokļa atrašanu un
pat kreditēšanu.
Vi s b i e ž ā k S p a l v i ņ a k o n s u l t ē
jautājumos par nodarbinātību. Tāpat
viņa palīdz sagatavot un pārtulkot
CV. Visizaicinošākie ir jautājumi par
dzīvesvietu, atzīst koordinatore.
Pašvaldībām nav dzīvojamā fonda,
tāpēc cilvēkiem nav iespējas sākumā
līdz sava mājokļa atrašanai apmesties
pašvaldības dzīvoklī. Līdz tam nākas
dzīvot pie radiniekiem, viesnīcā vai
īstermiņa īres dzīvoklī.
Spalviņa novērojusi, ka visbiežāk
atgriežas cilvēki, kuŗu ģimenē ir bērni
piecu sešu gadu vecumā un kuŗi vēlas,
lai atvases turpmāk mācītos latviskā
vidē, apgūtu valodu. Tipiski Spalviņa
konsultē sievietes un viņu ģimenes,
kas izveidojušās ārzemēs. Viņas parasti
iepriekš ir strādājušas ražošanā, preču
pakošanā, sociālās aprūpes jomā vai
bijušas mājsaimnieces.
„Bieži vien cilvēki ārzemēs ir
pavadījuši 10, pat 15 gadus, tāpēc
ir arī jautājumi par integrēšanos un
psiholoģisko atbalstu”, skaidro Spalviņa.
Lielākā daļa remigrantu Zemgales
plānošanas reģionā ir pārcēlušies uz
Jēkabpili un Jelgavu. Tāpat iecienīta
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izvēle ir Dobele un Bauska. Remigranti
pārsvarā apmetas savu draugu un
ģimenes tuvumā, vietās, kur ir dzīvojuši
agrāk. Tomēr nereti pēc kāda laika, ja
neizdodas atrast darbu, viņi pārceļas
uz Rīgu. Tāpat ir gadījumi, kad viens
no vecākiem turpina braukt pelnīt naudu
uz ārzemēm.
Šogad atgriezušās jau 73 personas
un ir sagatavoti 282 individuālie
piedāvājumi. Skaidrojot, kas ir
individuālais piedāvājums, Spalviņa
teic: ja atgriezties plāno četru cilvēku
ģimene, katram tiek sagatavots savs
piedāvājums, piemēram, mātei un tēvam
par nodarbinātību, bet visiem kopā tiek
meklētas iespējas mācīties latviešu
valodu. Remigrācijas koordinators
sniedz palīdzību gan skolas un bērnu
dārza, gan darba un dzīvesvietas
atrašanā.
Šis darbs 2018. gadā sākās kā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pilotprojekts, bet šobrīd tā
ir plānošanas reģionu pamatfunkcija.
Latvijā kopumā ir pieci plānošanas
reģioni, un katrā no tiem ir pa vienam
koordinatoram. Kopš projekta sākuma
Zemgales plānošanas reģionā ir
atgriezušies 323 cilvēki.
Remigrācijas koordinatora
konsultācijai ir iespējams pieteikties
tīmekļa vietnē paps.lv. Pirms pandēmijas
cilvēki varēja ierasties uz konsultāciju arī
klātienē, bet šobrīd visas konsultācijas
tiek sniegtas e-pastā un telefoniski.
Remigrācijas koordinatori konsultē
latviešus diasporā – repatriantus un
Latvijas valstspiederīgos.
Spalviņa uzskata, ka remigrācijas
koordinatori ir svarīgs atbalsts cilvēkiem,
kuŗi apsver iespēju atgriezties.
“Mēs palīdzam spert pirmos soļus,
lai atgriešanās nebūtu apjukuma un
neziņas pilna. Vēl esot mītnes zemē,
mēs palīdzam sakārtot dokumentus,

ko nepieciešams veikt tur. Pamazām
palīdzam iekārtot bērnus skolā un bērnu
dārzā, atrast dzīvesvietu un darbu”,
viņa saka.
Remigrācijas koordinatore gan
nenoliedz, ka process jebkuŗā gadījumā
nav viegls. Jo īpaši, ja ārzemēs ir
dzīvots ilgu laiku, un nav vietējā bankas
konta un SmartID. Tāpat process mēdz
būt ilgs. Bieži vien tas aizņem gadu,
reizēm pat divus. Pie remigrācijas
koordinatores cilvēki mēdz vērsties arī
pusotru gadu pēc atgriešanās.
Piemēram, viena no remigrantēm Sigita - Lielbritānijā pavadīja 13 gadus.
No remigrācijas koordinatores viņa
saņēma nepieciešamo informāciju par
atgriešanos Jēkabpils novadā. Šobrīd
Sigita ar diviem bērniem un vīru, kurš
ir nepilsonis, ir veiksmīgi atgriezusies
Latvijā.
„Vēlamies, lai bērni iekārtojas skolā
un aug latviskā vidē ar dzimto valodu.
Abi esam atraduši darbu – esam pie
draugiem un ģimenes”, saka Sigita.
Edīte Lielbritānijā bija 14 gadus un
tagad ar ģimeni ir atgriezusies Dobeles
novadā. Viņa ir iekārtojusies darbā
bērnu dārzā.
„Nu ir sajūta, ka beidzot esmu
mājās”, teic Edīte.
Una, kuŗa Īrijā bija pavadījusi četrus
gadus, atzīst, ka pārcelšanās nebija
viegla, bet tagad ir atradusi dzīvesvietu
Bauskas novadā, bērni ir iekārtoti
bērnu dārzā un ģimene sapņo par savu
biznesu.
Savukārt Stīpnieku-Izotovu
ģimene atgriezās Jelgavā pēc 16 Īrijā
nodzīvotiem gadiem, viņu atgriešanās
stāsts skatāms video stāstā.
https://www.latviesi.com/videogalerijas/atgriesanas-latvija-pec-16gadiem-stipnieku-izotovu-stasts. ■
Avots: Latviesi.com
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2021. gada novembrī.

Labdien DV biedri un
lasītāji!

Pēc pārak ilga laika varam atkal tikties
un iesākt „pēc Covida-19 dzīvi”! Nevaram
būt droši, vai vienkārši atgriezīsimies
vecās sliedēs, vai kā citādi! Man tomēr
liekas, ka cilvēki ir mainījušies. Vienalga
cik plaši vai izolēti dzīvojam, Covida
labumi un ļaunumi visus piemeklēja.
No tā nevarēja izvairīties. Par slikto
ir daudz dzirdēts, bet ir iespējams
sameklēt arī labumu. Viens labums
ir, ka esam no jauna iemācijušies to

ko mamma vienmēr atgādināja, proti,
mazgāt rokas. Ir arī lielāka uzmanība
par sevi; kā mēs uzvedamies un kā
varam sargāties publikā ar šķaudieniem,
klepošanu utl.. Tāpat, cilvēki vairāk
novērtē to, kas pirms Covida nelikās
apdraudēts – ģimene, draugi, brīvība
strādāt, studēt, ceļot un baudīt visu
ko varējām atļauties. Liekas, ka cilvēki
mazliet vairāk rūpējas viens par otru un
ir gatavi uz brīdi pakavēties, lai pateiktu
labdien, vai apjautāties kā klājas nevis
kā iepriekš... tik gāja uz priekšu, galvu
nodūruši domājot par sevi, par darbu,

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina
tautiešus uz pusdienām un pilnsapulci
Pusdienas sestdien, 2021. gada 6. novembrī plkst. 12.00
Būs gaļas pankūkas un citi gardumi
DV Sidnejas nodaļas pilnsapulce piektdien, 3. decembrī
plkst. 11.00
DV Ziemassvētku pusdienas sestdien, 2021. gada
4. decembrī plkst. 12.00
Lūdzam obligāti pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai
Gundegas 0456 757 481, lai varam sakārtot ēdamzāli
ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus.
Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown
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ko ēdīs pusdienās, vai ko citu.
Esam, beidzamā 18 mēnešu
laikā, piedzīvojuši mazāk vai vairāk,
ierobežojumus un dzīves apstākļus
ko iepriekš nevarējam iedomāties.
Itsevišķi smagi tiem kam darbs atņemts,
uzņēmumi slēgti vai veselības kopšanas
procedūras un pārbaudes atkārtoti
atliktas. Covida sekas būs ilgas,
un dažiem pat, uz visiem laikiem,
nepārvaramas brūces un trauma.
Esam redzējuši, un pat piedzīvojuši, ko
nozīmē vientulība, un līdz ar to mūsu
līdzjūtības spējas pieauga un attīstījās.

Vēsturnieki varēs vērtēt un analizēt visu
to ko esam piedzīvojuši un pārdzīvojuši,
un mēs varēsim lēnā garā pārdomāt un
nākotnē stāstīt nakošajām paaudzēm.
Ar vislielako prieku varu ziņot ka
DV pusdienas notiks sestdien, 6.
novembrī, un pēc tam, esat visi aicināti
uz Ziemassvētku svinībām 4. decembrī.
Varēsim kopīgi baudīt garšīgu ēdienu,
svētku dziesmas un iespējams, ka
pat Ziemasvētku vecītis ieradīsies ar
dāvanu maisu! .
Piektdien, 3. decembrī, plkst. 11.00
būs DV Sidnejas nodaļas pilnsapulce,

LATVIAN RELIEF SOCIETY OF AUSTRALIA

DAUGAVAS VANAGI INC.
SIDNEJAS NODAĻA

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas biedru pilnsapulce,
Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley St., Bankstown, sestdien, 2021. gada
3. decembrī, plkst. 11.00 *
Dienas kārtība:
1 a) Sapulces kvorums
b) Sapulces atklāšana
2. Sapulces vadības ievēlēšana
3. Iepriekšējās sapulces protokola nolasīšana & pieņemšana
4. Ziņojumi –
a) Valdes priekšsēža ziņojums
b) Kasieŗa ziņojums un 2021.g.kases pārskati
c) Revīzijas ziņojums
d) Citu valdes locekļu ziņojumi
5. 2022.g.darbības un budžeta pārrunas un pieņemšana
6. Valdes priekšsēža** vēlēšanas
7. Valdes locekļu** vēlēšanas
8. Dažādi jautājumi un ierosinājumi.
9. Pilnsapulces slēgšana
**Nominācijas anketas valdes amatiem var saņemt DV birojā, vai zvanot Gundegai 0456
757 481. Nominācijas jāiesniedz līdz šī gada 3.nov. (E-pasts: sidneja.dv@gmail.com)
*Ja nesanāk kvorums, pēc noteikumiem, pilnsapulce tiek atlikta un notiks
10.decembrī plkst. 10.00 pie jebkuŗa dalībnieku skaita.
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un piektdienās atkal iesākušās novusa spēles.
Vanadžu ceptās piparkūkas varēsiet nopirkt 3.
un 4. decembrī.
DV Namā esam ielikuši jaunu “stair lift” lai
visiem kam ir grūtības ar kāpnēm būs viegls
brauciens uz augšu un atkal lejā. Jaunais
pacēlājs sāksies no pirmā pakapiena. Lūdzam
pieprasīt palīdzību tā lietošanā. Bildē redzama
Gundega Zariņa pirmajā izmēģinājumā. ■
Uz drīzu tikšanos,
Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde

Sidnejas DV
atsāk darbību

Piektdien, 2021. g. 15.
oktobrī, Sidnejas Daugavas
Vanagu namā Benkstaunā
atkal dzirdējām novusa
kauliņu atsitienu klikškus.
Ilgi gaidīta skaņa kopš
maija beigām, kad Sidnejā
Covid uzliesmoja no jauna.
Tikšanās būs katru piektdien,
bet vēl ar ierobežojumiem.
Piedalīties atļauts tikai tiem
kuŗi dubultvakcinējušies.
Maskas obligātas. Pusdienas
Priecīgie novusisti: Richards Puisēns, Imants atsāksies novembŗa sākumā,
Graudiņš, Rūdolfs Nemme, Staņislavs Kašs un pirmā sestdienā. Tādi paši
ierobežojumi un noteikumi,
Edgars Nemme.
ja nekas nemainīsies.
Gundega Zariņa

Gunārs Astra

Latvijas brīvības cīnītājam Gunāram
Astram – 90 dzimšanas diena 2021.g.
22. oktobrī
Gunārs Astra (22.10.1931.–
06.04.1988.) bija Latvijas brīvības un
latviešu tautas tiesību cīnītājs. Viņa mūžs
bija nepārtraukta cīņa par cilvēcīgām
tiesībām un par zaudēto Latvijas brīvību.
Viņš nevarēja samierināties ar padomju
okupāciju Latvijā un pretojās okupācijas

varai no 1960iem gadiem līdz 1988. gadam.
Okupācijas režīms Gunāru Astru
tiesāja divas reizes. 1961. gadā viņu
apsūdzēja dažādās pretpadomju darbībās
un piesprieda 15 gadus pastiprinātā režīmā.
Otro reizi viņš apsūdzēts 1983. gadā par
pretpadomju aģitāciju un propagandu,
piespriežot septiņus gadus ieslodzījumā
sevišķa režīma labošanas darbu kolonijā
un piecus gadus izsūtījumā. ■
Turpinājums nākošā Ritumā
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Paldies par
grāmatām

Labdien! Saņēmām grāmatas, par
ko liels paldies!
Daļa grāmatu piepulcējas Piebalgas
mūzeju bibliotēkai, kur tās ir pieejamas
ikvienam un bieži noder mūzeju
pētnieciskajā darbā. Daļa grāmatu nonāk
Kārļa Skalbes Saulrietos, kur tās arī ir
ikvienam pieejamas. Mums Saulrietos
ir grāmatu skapītis, kur izvietojam Jūsu
grāmatas un mūzeja apmeklētāji var
izvēlēties, ko no tā vēlas. Tā grāmatas
aizceļo patiešām pie tiem, kas tās lasīs.
Skapītis ir iemīļots jau daudzu gadu
gaŗumā un paldies Jums, ka varam to
arvien papildināt. Tā kā visu vasaru
esam Saulrietos, tad daļu no grāmatām
vispirms brīvos brīžos izlasām pašas
(mēs te esam trīs lasītājas un nereti
gadās vēl ciemiņi, kas arī lasa).
Vienmēr īr īpašs prieks par Kārļa
Skalbes darbiem un Lizetes Skalbes
tulkojumiem, tāpat par citām ar Piebalgu
saistītām grāmatām. Taču arī ikviena
grāmata, kam nav tiešas saistības ar
piebaldzēniem, galu galā nonāk īstajās
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

rokās.
Darbs, ko Jūs darāt šajā grāmatu
lietā patiesi ir nozīmīgs, jo kas vienam
nederīgs, kādam citam var sagādāt
daudz prieka. Un latvieši joprojām
lasa. Turklāt ne tikai vecā paaudze, bet
arī jaunieši, to mēs muzejā redzam ik
dienas.
Sveicieni grāmatu saiņotājiem un
visiem, kas dara šo svētīgo darbu!
Pielikumā Saulrietu grāmatu plaukta
foto.
Ar cieņu,
Līva Grudule
Piebalgas mūzeju apvienības
vadītāja. ■

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

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.
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DV Kanberas nodaļas lielais devums
Šī gada oktobrī,
Kanberas latviešu tautas
deju kopa Sprigulītis
saņēma DV Kanberas
nodaļas priekšsēdes,
Intas Skrīveres, finansiālo
devumu - $5000.00,
sprigulīšu darbības
pabalstam.
Kanberas sprigulīšu
saimes vārdā, izsaku lielu
pateicību DV Kanberas
nodaļas priekšsēdei, Intai
Skrīverei, par šo lielo
DV Kanberas nodaļas
atbalstu.
Šis ziedojums mums palīdzēs
maksāt deju mēģinājumu telpu īri,
atjaunot un salabot tautas tērpus, kā arī
kārtot neparedzētus izdevumus.

Domājot par Krieviju

11. sep. 2021
Viena no lietām, kas mainās līdz
ar gadiem ir attieksme pret ceļošanu.
Bērnībā mūs interesē dzīvnieki un daba,
jaunībā tai pievienojas architektūra
un mūzeji. Brieduma gados mēs
saprotam, ka ceļošanas īstā būtība
slēpjas piedzīvojumā, ko nav iespējams
ne nofotografēt, ne ietērpt vārdos- tas
vienkārši ir jāizjūt. Vēl labāk, ja izdodas
sastapt vietējos cilvēkus, saprast viņu
sapņus un rūpes. Un ja nu pavisam
paveicas, dažkārt varam izdzirdēt
jaunas, interesantas domas.
Augusta nogalē man bija iespēja
pabūt Tartu, latviski saukta arī par
Tērbatu. Nelielā Igaunijas pilsēta
slavena ar savu universitāti, kam
savulaik bija milzīga loma latviešu
nacionālajā atmodā. Tieši šeit 19.

Paldies vēlreiz un mēs dejosim,
cepures paceldami! ■
Tomas Walsh
Kanberas latviešu tautas deju
kopas Sprigulītis vadītājs
gadsimta vidū Krišjānis Valdemārs pie
savām istabas durvīm piestiprināja
zīmīti ar uzrakstu „Latvietis". Viņš bija
pirmais izglītotais latvietis, kuŗš atklāti
atzina savu tautību un mudināja no tās
nekaunēties. Universitātes elpa Tartu
jūtama arī šodien. No pilsētas 100 000
iedzīvotājiem ap 13 000 ir studenti.
Patiesībā bez universitātes Tartu būtu
vien mazpazīstama Igaunijas provinces
pilsētiņa.
Tartu apmeklējuma mērķis bija
sastapšanās ar Tartu universitātes
profesoru, Eirāzijas un Krievijas studiju
centra direktoru Vjačelavu Morozovu,
kuŗu es intervēju Latvijas Avīzes
uzdevumā. Morozovs dzimis 1972.
gadā Kazahstānā, studējis vēsturi
Pēterburgas Valsts universitātē. Kopš
2011. gada dzīvo un strādā Igaunijā.
Viņa zinātnisko interešu lokā – Krievija
un bijusī Padomju Savienība kā
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postkoloniālā telpa. Sarakstījis grāmatas
„Krievija un citi: polītiskās sabiedrības
identitāte un robežas" (2009) un
"„Krievijas postkoloniālā identitāte.
Pakļautā impērija eirocentriskajā
pasaulē" ("Russia's Postcolonial Identity.
A Subaltern Empire in a Eurocentric
World", 2015, Palgrave Macmillan, UK).
Profesoru sastapu viņa darba vietā Tartu
universitātē. Kalsns, mazliet iesirms vīrs
ar dzīvu, labsirdīgu skatienu. Nosvērta,
precīza runas maniere. Tādu es parasti
iztēlojos 19. gadsimta krievu inteliģentu,
kuru nomocīja jautājumi, „kāpēc Krievija
ir tāda, kāda tā ir?", „kuŗš vainīgs?" un
„ko darīt?".
Arī mēs runājām par Krieviju.
Morozovam ir visai neparasts skats
uz Krievijas vēsturi un šodienu. Viņš
uzskata, ka Krievija esot spilgts „pakļautās"
jeb pakārtotās" impērijas ("subaltern
empire") piemērs. Pati būdama impērija,
tā visu savu pastāvēšanas laiku faktiski
esot Rietumu kolonija. Carisma laikos
Krievijas augstākās šķiras – eiropeizētā
Pēterburgas aristokratija, ierēdņi un
vietējā muižniecība pret savu zemi esot
izturējušies līdzīgi kā Rietumu impēriju
koloniālās administrācijas pret pakļautajām
tautām Āzijā vai Āfrikā. To varot dēvēt par
savdabīgu „iekšējo kolonizāciju". Tikušas
apspiestas ne tikai perifērijas territorijas un
tautas, kā Centrālāzija, Kaukazs, Ukraina
vai Baltija, bet arī paši krievi.
Turklāt eiropeizētā valdošā šķira

uzvedusies kā Rietumu ietekmes aģenti.
Ārēji izteikti eiropieši, ar eiropeisku izglītību,
runāja vairākās svešvalodās. Eiropa
viņiem bija civilizācijas un kultūras centrs,
atskaites punkts, gaumes, modes un „labā
toņa" noteicēja. Būdami aristokrati, viņi
baudīja augstu statusu arī Eiropas galmos.
Tas netraucēja šai eiropeizētajai Krievijas
elitei ekspluatēt savu zemi, burtiski izsūkt
resursus un pārdot tos Rietumos. Pirms
trīssimt gadiem tie bija kažokādas, medus,
vasks, kopš 19. gadsimta – kokmateriāli,
melnie ikri, labība, lini. Laikā pēc Otrā
pasaules kaŗa līdz pat šodienai – metalli,
nafta un gāze. Tātad resursi, kas bija
un joprojām ir nepieciešami attīstajiem
Rietumiem.
Arī šodien Krievijas polītiskā un
ekonomiskā elite gūstot personīgu
labumu no Krievijas resursu pārdošanas
Rietumiem. Šo procesu varot apzīmēt ar
vārdiem „rente" vai „virspeļņa". Ekonomiski
termini, kas raksturo neproporcionāli
lielus ienākumus no dabas resursu
izmantošanas. Lai izurbtu zemē caurumu
un sāktu no tā sūknēt naftu vai gāzi,
parasti nav nepieciešamas milzīgas
investīcijas. Taču peļņa no šāda biznesa
ir neproporcionāli liela. Dažās valstīs
ienākumi no rentes tiekot novirzīti kopējam
labumam. Piemēram, Norvēģijā. Diemžēl
uz pasaules fona šī valsts esot izņēmums.
Parasti rente nelabvēlīgi iespaidojot valsts
attīstību, bremzējot ekonomiskās un
polītiskās reformas, veicinot korupciju. Ar
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20

dabas resursiem bagātās valstīs (Āfrikas
un Latīņamerikas valstis, Krievija) renti
piesavinoties nelielas izredzēto grupas.
Pateicoties īpašai tuvībai ar polītiķiem un
varu, iespējai ietekmēt viņu lēmumus, daži
cilvēki esot sarausuši un turpinot raust
pasakainas bagātības.
Krievijai esot raksturīga milzīga
ienākumu nevienlīdzība un nesamērīgi
liels dolaru miljardieru skaits. Par to gan
esot jāmaksā polītiskas nodevas. Krievijas
elite skandinot, ka „Krievija nav Rietumi",
ka mēs esam „citādāki" un „garīgāki", ka
iestājamies par „tradicionālām vērtībām".
Bet tie esot tikai vārdi, bez reāla satura.
Viņu nauda atrodoties Rietumos, villas
– Šveicē, Francijā, Italijā un Floridā.
Viņu jachtas peldot Vidusjūras un Karību
ūdeņos. Viņi ārstējoties Rietumu klīnikās,
bet bērni mācoties Rietumu skolās un
universitātēs. Daudzi jau esot pilnībā
pārvākušies uz pastāvīgu dzīvi Rietumos
un uz Krieviju raugoties vien kā uz peļņas

avotu. Tas esot viens no iemesliem, kāpēc
Krievija no Rietumiem nekur nevarot
aizbēgt. Jau kopš Pētera I laikiem visi
ceļi vedot uz Rietumiem, uz Eiropu – gan
pārnestā, gan burtiskā nozīmē. Eiropā ir
tirgus Krievijas resursiem, uz Eiropu vērsta
tās transporta infrastruktūra, ceļi, dzelzceļi
un cauruļvadi.
Morozovam visdrīzāk ir taisnība.
Nelaime tā, ka Eiropā ir zemes un tautas,
kas bieži ir cietušas šajās dīvainajās
Krievijas un Rietumu attiecībās. Lai
atceramies kaut vai 1939. gada 23.
augustu, Molotova- Ribentropa paktu,
kas bija pamatā Baltijas valstu un Polijas
iznīcināšanai. 1945. gada februāri un
Jaltas konferences vienošanos, kas atstāja
aiz „dzelzs aizkara" Baltijas valstis. Šodien
esam liecinieki Vācijas spītīgajai vēlmei
atbalstīt „Nordstream-2" gāzes vada
projektu. Diemžēl pasaulē valda nevis
vērtības, bet gan reālpolītika. ■
Autors: Juris Lorencs

Atvadoties no mūsu mīļā drauga un
Vienības draudzes diakones

Birutas Apenes Clark
Dzimusi 1930. gada 3. maijā, Liepājā, Latvijā
Mirusi 2021. gada 25. oktobrī, Sidnejā, Austrālijā
Vieglu Tev atpūtu Dieva mierā!
Ar vidziļāko tīdzjūtību Birutas dzīves biedram Lenim,
dēlam Ērikam un vedeklai Danielai un visai Birutas ģimenei,
Sidnejas latviešu ev. lut. Vienības draudzes vārdā –
mācītājs Raimonds Sokolovskis un Marita Lipska.
Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai
ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem. (1.Pēt.1:3)
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Kremlis ir nopircis
ne vienu vien
Eiropas politiķi

21:45, 20. oktobris 2021
Dzīve apgāž daudzus pieņēmumus.
Viens no šodien bieži dzirdamajiem ir,
ka mūsdienās trūkst spilgtu personību,
kurām būtu teikšana pasaules politikā.
Lielas personības nav siltumnīcu
kultūra, tās dīvainā kārtā parādās tik
degradētās vietās, kur, šķiet, nekas
vairs nespēj augt. Tās nobriest tieši
vēstures izšķirošos brīžos un dara to,
ko cilvēku vairākums nespēj, – staigā
pa naža asmeni. Un tieši tas daudzos
uztur visas cilvēces lielo, bet šķietami
nepiepildāmo sapni par visu cilvēku
vienlīdzību un brīvību.
Tāds bija jaunākais Nobela Miera
prēmijas laureāts, cilvēktiesību aizstāvis
afroamerikānis Mārtins Luters Kings,
kurš 1963. gadā, stāvot uz Linkolna
memoriāla kāpnēm, teica savu slaveno
runu “Man ir sapnis”. Pēc pieciem
gadiem viņu nogalināja, bet uzmodinātie
viņa sapni Amerikā īstenoja.
Šogad daudzi cerēja, ka Miera
prēmiju piešķirs Aleksejam Navaļnijam,
taču prēmijas komiteja lēma citādi.
Prēmijas laureāti ir Filipīnu žurnāliste
Marijas Resa un Krievijas laikraksta
“Novaja gazeta” galvenais redaktors
Dmitrijs Muratovs, kura vadībā
laikraksts īsteno sapni par brīvu un
demokrātisku Krieviju. Šis sapnis jau ir
prasījis augstu cenu – Putina režīms ir
nogalinājis bezbailīgo žurnālisti Annu
Poļitkovsku un vairākus citus šā žurnāla
līdzstrādniekus.
Pēc atgriešanās Krievijā ieslodzījumā
nonākušais Aleksejs Navaļnijs ir kļuvis
par Polijas starptautiskās prēmijas
“Brīvības bruņinieks” laureātu. Uz prēmijas
pasniegšanas ceremoniju viņš, saprotams,
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nevarēja ierasties. Ar spilgtu un mūsdienu
Rietumu divkosīgos politiķus atmaskojošu
runu Varšavas forumā uzstājās Igaunijas
eksprezidents Tomass Hendriks Ilvess.
Runājot par grandiozo korupciju Krievijā,
eksprezidents teica, ka “tā ir mūsu
korupcija”, ar to domādams Rietumu
politiķu “šrēderizāciju”, tas ir, pērkamību.
Lai cik tas šķiet neticami, Kremlis ir
nopircis ne vienu vien Eiropas politiķi.
Klausoties Ilvesa runu, ienāca prātā, kāpēc
gan to saka bijušie, nevis pašreizējie valstu
vadītāji. Kāds teiks: “Tā runāt nebūtu
politkorekti, jo kas tad sāktos?” Varbūt
tieši otrādi, tad globālā pašiznīcināšanās
beigtos?
To, kuriem ir sapnis par indivīda
brīvību un brīvu valsti, sarakstu turpina
Gruzijas cietumā pašreiz ieslodzītais
un bada streiku pieteikušais bijušais šīs
valsts prezidents Mihails Saakašvili, kura
prezidentūras gados valsts pārvērtās līdz
nepazīšanai. Ar to viņš iemantoja gan
Kremļa, gan tā vietvalžu naidu.
Priekškaru uz ilgi slēpto Krievijas
Federālā dienesta graujošo darbību
pasaulē pavēra Nīderlandes pētnieciskās
žurnālistikas vietne “Bellingcat” un tās
drosmīgais žurnālists Kristo Grozevs.
Mēs pazīstam tikai dažus, kuriem ir lielais
sapnis, pasaulē viņu ir daudz, un tas
apgāž apgalvojumu, ka mūsdienās visi ir
pērkami. ■
Anda Līce

Vīza uz pasaules malu

Aivars Upenieks
Turpinājums no septembŗa Rituma.
Rocky mountains
Pēc pāris nedēļu strādāšanas
„luksīša” jeb vilciena labā biju iemācījies
perfekti un profesionāli pievārēt jebkuŗa
lieluma ananasus, un līdz ar to ananasu
jautājums sen jau bija atvirzījies otrā

plāna lomā.
Darbošanās „luksītī” bija interesanta
ne tikai skaisto Klinšu kalnu ainavu
dēļ, bet arī nacionalitātes ziņā dažādo
kolēģu dēļ, kas pārstāvēja „luksīti” no
tālās saules karsētās Austrālijas līdz
pat Kanādas sniegotajām virsotnēm,
no Dienvidamerikas krastiem līdz pat
Eiropas vidienei. Šī dažādība bija
iespējama, pateicoties uzņēmuma
spējai katram ceļojumam nokomplektēt
internacionālu komandas sastāvu,
un man paveicās sastrādāties ar
fantastiskiem kolēģiem.
Papildus ikdienai „luksītī” tika
piedzīvoti arī emocijām pārbagāti
mirkļi. Kolēģei Luīzei bija dzimšanas
diena. Kolēģiem bija tas gods sveikt
Luīzi dzimšanas dienā, un visi devāmies
sveikt Luīzi svētkos. Mirkli vēlāk
Luīzi izsauca uz viesu salonu, kur
„luksīša” vadītāja teica runu. Vēlāk
komanda baltās uniformās ar cepurēm
galvā nodziedāja dzimšanas dienas
apsveikumu. Kolīdz viesi saprata, ka
ieradusies vesela komanda, dziedot
„Happy Birthday”, tajā mirklī, šķiet,
vagons emocijās uzsprāga. Mēs mājām
ar rokām, dāļājām smaidus, klienti izvilka
fotokameras, planšetdatorus, telefonus
un sāka fotografēt visu komandu,
pietrūka tik vien kā spožu starmešu
gaismas.
Servējot klientiem ēdienu, gadījās arī
amizanti notikumi. Piemēram, viesmīlim
kaklasaite ir tik gara, ka tā izpeldas
klientam domātā zupā, līdz ar to nākas
nomainīt zupu. Vai, piemēram, garnējot
zupu ar krējumu, tas no pudeles izkrīt ar
pļurkšķi un sabojā zupas izskatu, atliekot
divām iespējām – vai nu nomainīt zupu
un garnēt par jaunu to, vai ar kociņu
mēģināt izveidot zīmējumu, tādējādi
pārvēršot defektu par efektu.
Ņemot vērā, ka „luksīša” maršruts
līgani vijās cauri skaistajiem Klinšu

kalniem, ik pa brīdim centos nočiept kādu
mirkli no darba laika, lai pavērotu garām
slīdošās ainavas, kas man brīžiem
arī izdevās, secinot, ka visskaistākais
maršruts vijas tieši no Vankūveras uz
Banfu.
Savukārt maršruts no Vankūveras
uz Džasperu vijās cauri mežiem,
atklājot skatam vien Rokija kalnu
augstāko virsotni Robsona kalnu,
ko pirmās nācijas cilvēki nodēvējuši
par kalnu, kuŗa spirālveida ceļš ved
uz pēcnāves dzīvi. Robsona kalna
iekaŗošana ir grūta un bīstama, jo kalns
ir milzīgs un ļoti stāvs, kā arī slavens ar
sliktiem laika apstākļiem un pastāvīgu
sniega nogruvuma risku. Papildus šajā

Piramīdu ūdenskritums
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maršrutā manu uzmanību piesaistīja
arī slavenais Piramīdu ūdenskritums,
kas ir 90 metrus augsts un sastāv
no trīs līmeņu kāpieniem. 1996.gadā
ūdenskritumam un tā apkārtnei tika
noteikts parka statuss, tādējādi atņemot
iespējas cilvēkiem ar savu darbību
nelabvēlīgi ietekmēt ūdenskritumu un
tā lejteci. Savukārt nosaukumu savulaik
ūdenskritums ieguva, balstoties uz savu
pakāpenisko izskatu.
Vankūveras pilsētai ir tradīcija
katru gadu piedāvāt tūrisma industrijā
strādājošajiem apmeklēt atrakcijas, lai
iepazītos ar Vankūveras piedāvājumu,
tādējādi sveicot pilsētas viesus un
daloties ar savu pieredzi. Tā kā biju viens
no tūrisma industrijā nodarbinātajiem,
saņēmu tūrisma privilēģiju karti, kas
deva iespēju apmeklēt dažādus
Vankūveras mūzejus un atrakcijas bez
maksas. Izmantojot Privilēģiju kartes
priekšrocības un to, ka ieeja objektos

ar šo karti divām personām ir par brīvu,
vienu dienu piedāvāju Dāvim apskatīt
„Fly Over Canada” un vēl pāris mūzeju.
Tā kā trāpījāmies Jūras mūzeja tuvumā,
nolēmām pie reizes apskatīt arī to, taču,
izrādās, tas bija apmeklētājiem slēgts,
jo tajā noritēja privāts izsoļu pasākums.
Uztaisījām sejās žilbinošus smaidus un
ar krietnu nekaunības devu metāmies
burziņā, kur apskatījām mūzeju,
iepazināmies ar izsolei paredzētiem
priekšmetiem, uzkodām labumus no
viesiem paredzētā galda, par kuŗiem
lētie ceļotāji parasti tikai sapņo, un
devāmies skatīt citu mūzeju. Tā arī
nevienam burziņā neradās jautājumi par
diviem svešiniekiem.
Kur ir valdo?
Ja pirmās nedēļas „luksītī” strādāju
bez diezgan gaŗām brīvdienām, jo
pieprasījums pēc Klinšu kalnu
apceļošanas bija liels, tad pēcāk
situācija stabilizējās un sāku saņemt

Skvamiša klints
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diezgan regulāras brīvdienas.
Tā kā vienas no manām brīvdienām
tika piešķirtas četru dienu gaŗumā un
laika aptākļi solījās būt saulaini, nolēmu
apskatīt netālu esošās Vankūveras
salas provinces galvaspilsētu, Britu
Kolumbijas administratīvo centru
Viktoriju, kas nosaukta par godu
Lielbritānijas karalienei Viktorijai. Pilsēta
ir viena no reģiona vecākajām pilsētām,
kuŗu briti sāka apdzīvot jau 1840.gadā.
Interesanti, ka Viktorija ir pazīstama
ar lielu senioru skaitu pret kopējo
iedzīvotāju skaitu. Pilsētas popularitāte
senioru vidū tiek skaidrota ar apgabala
maigo klimatu, skaistām ainavām un
vienkāršu dzīvošanu.
Savukārt, runājot par Vankūveras
salu, skaitliskie dati rāda, ka sala no
Vankūveras pilsētas atrodas 50 km
attālumā. Tā ir 450 km gara un līdz
100 km plata. Sala nosaukta Britu
karaliskās flotes virsnieka Džordža
Vankūvera vārdā, kuŗš 1790.gadā
izpētīja Klusā okeāna piekrasti 460 km
gaŗumā. Vankūveras sala ir lielākā sala
Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas
rietumu krastā. Lai arī sala ir lielāka
nekā Beļģija, tās iedzīvotāju skaits ir
tikai 741 tūkstotis.
Tā kā šajā salas apciemojuma reizē
nolēmu uzmanību veltīt tieši Viktorijas
apskatei, kā vienu no galvenajiem
objektiem izvēlējos pasaulē slavenos
Butharta dārzus, kas ir vieni no
skaistākajiem dārziem pasaulē, tajos
tradicionāli katru gadu jūlija un augusta
sestdienu vakaros rīko uguņošanu.
Paši dārzi bija krāšņi un dažādu krāsu
pārpilni, taču kopējo iespaidu mazliet
pabojāja tūristu bari.
Pēc Butharta dārzu apskates nolēmu
apskatīt „Craigdarroch” pili, kas ir vairāk
nekā 120 gadu veca. Kaut arī pils
uzbūvēta laika posmā no 1887.gada
līdz 1890.gadam, taču vēl šobaltdien

tajā ir jūtama Austrālijas eikaliptu
smarža, arvien tai izdaloties no eikaliptu
koka mēbelēm. Pils nosaukums
„Craigdarroch” gēlu kultūrā nozīmē
„akmens ozolu vieta” par godu tās
saimniekam, kas bija bagātākais vīrs
visā rietumu Kanādā. Tā kā skotu
izcelsmes saimnieks spēja atļauties
būvēt pili, tās interjerā izmantoti tādi
eksotiski kokmateriāli kā riekstkoks,
kļava, ozols un citi materiāli.
Vēlāk apmekēju Miniatūrās pasaules
mūzeju, aplūkojot miniatūri izstrādātus
modeļus ar ainavām par notikumiem
pasaules vēsturē, dažādiem stāstiem no
daiļliteratūras un fantāziju grāmatām, kā,
piemēram, modeli no stāsta „Gulivera
ceļojumi”. Pieminēšanas vērts noteikti būtu
viens no lielākajiem mūzejā izstādītajiem
pasaules dzelzceļa modeļiem.
Parasti ceļojot izvēlos hosteļus to
pieņemamās cenas dēļ, un arī šoreiz
kā parasti bez jebkādiem izņēmumiem
pārnakšņoju hostelī. Istabu dalīju ar
pārstāvi no Brazīlijas, Monreālas kanādieti
un pārstāvi no nodokļu paradīzes Kaimanu salām. Tā kā jau pirmajos mirkļos
izveidojās labs kontakts, vakari Viktorijā
paskrēja viskija zīmē, lai pēc divu dienu
ciemošanās ar manāmu nožēlu dotos
atpakaļ Vankūveras virzienā.
Ciemojoties Viktorijā, uzzināju, ka
kanādiešiem populāra ir spēle „Where is
Waldo?” (lasīt – Kur ir Valdo?), kas nozīmē,
ka tiek atvērta kāda no interneta resursos
pieejamām bildēm, lai daudzo un mazo
cilvēciņu jūklī atrastu Valdo. Parasti Valdo
ir atpazīstams pēc sarkani un balti strīpainā
krekla, zilām biksēm, cepures un brillēm. It
kā jau šķiet, ka ir viegli atrast, zinot, kāds
Valdo izskatās. Un tomēr! Mēģināju atrast,
un arī man radās jautājums, kur tad ir šis
sasodītais Valdo. Tikai palielinot globālā
tīmekļa resursos atrasto attēlu, galu galā
izdevās Valdo atrast. Lai arī zināms Valdo
izskats, tomēr šie zīmējumi satur ļoti daudz
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maldinošas sarkanās un baltās krāsas,
tādējādi veiksmīgi ieintegrējot tik zināmo
Valdo attēlu krāsu mikslī.
Pāris dienu vēlāk, atgriežoties
„Marihuānas svētnīcā”, secināju, ka
vērojamas izmaiņas iemītnieku sastāvā.
„Marihuānas svētnīcu” bija pārņēmusi
spāniski runājošo invāzija no dažādām
spāniski runājošām valstīm. Ierodoties
hostelī, pamanīju, ka to bija pametis ne
tikai Vils, kas pārzināja pokemonus, bet arī
Samurajs, kas bija devies Vankūveras salas
virzienā. Savukārt tautietis Dāvis bija devies
Aļaskas virzienā, lai iepazītu lāču takas.
Kamēr jūnija beigās Latvijā tika kurti
ugunskuri Līgo svētku „neprāta” ietekmē,
tikmēr piešķirto brīvdienu ietekmē ar
autostopiem devos stundas brauciena
attālumā no Vankūveras ziemeļu virzienā
uz Skvamišas pilsētiņu, kas ir populāra
klinšu kāpējiem. Lai arī ceļā uz Skvamišu
auto īpašniece pāris reižu apstājās, lai man
parādītu skaistas Skvamišas apkārtnes
vietas, tomēr, manuprāt, Skvamišas
vizītkarte ir milzīga 652 metrus augsta
granīta klints.
Tā kā Skvamišā šajā laika posmā
dzīvoja Džeraldīne, kuŗu iepriekš biju saticis
„Marihuānas svētnīcā”, izrunājoties ar viņu
par un ap ceļošanu, pie reizes devos arī
viņu apciemot.

Protams, pēc brīvdienu baudīšanas
vienmēr pienāk tas jaukais brīdis, kad
ir jāatgriežas apritē, lai strādātu līdz
nākamajām brīvdienām. Nākamie pāris
reisi „luksītī” izvērtās diezgan nepatīkami,
ko ievadīja uzņēmuma sagādātais autobuss
braucienam no Vankūveras uz Džasperas
pilsētiņu 10 stundu gaŗumā. Sapriecājies,
ka darbiniekus šoreiz lidmašīnas vietā
aizgādās autobuss, iepriekš nolēmu
izmantot autobusa piedāvātās iespējas, lai
padarbotos ar datoru. Rezultātā gan sekoja
nepatīkams mirklis, atklājot, ka autobusā
netiek piedāvāts ne WiFi tīkls sērfošanai
globālajā tīmeklī, ne arī iespējas uzlādēt
datoru.
Taču ar to manas nākamās četras darba
dienas tikai sākās; jau pašā pirmajā darba
dienā vilciena vagonā pazuda elektrība,
tādējādi paralizējot ne tikai darbu, bet arī
atstājot vilciena virtuvi tumsā un bez gaisa
kondicionieriem vairākas stundas. Tas vēl
būtu bijis nieks, taču pēdējā darba dienā
kolēģis ar karstu paplāti nejauši apsvilināja
manu roku. Apdegumu nācās ārstēt vairāku
dienu garumā. ■
Turpinājums nākošā Ritumā.
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu
Jumava Latvijā un pilnu grāmatas
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.

SIDNEJAS 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
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PBLA ZIŅU APSKATS
27. oktobrī
Notiks pandēmijas laika Skolēnu
dziesmu svētkiem veltīta konference
Ceturtdien, 28. oktobrī, no pulksten 11
līdz 15.15 notiks Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju norišu #dziedundejo2021
konference "Pieredze un mācībstundas
nākotnei", kuras uzmanības lokā būs
XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku metamorfozes Covid-19
pandēmijas ietekmē. Konference notiks
attālināti, tās ieraksts būs pieejams Svētku
sociālo tīklu platformās un mājaslapā
www.nacgvilet.lv. Kā atgādina rīkotāji,
gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem (turpmāk –
Svētki), tika nodefinētas trīs Svētku vērtības
– radošums, atbildība un sadarbība.
Covid-19 pandēmijas izaicinājumi gan
bērniem un jauniešiem, Svētku veidotājiem
un pašvaldībām, gan visai Svētku tradīcijai
bija smagi, bet pārvarami. Dažreiz par spīti,
bet dažreiz pateicoties tai, lai taptu šī laika
citādo Svētku notikumi.
"Šo Svētku pieredze ir unikāla 2021.
gada Latvijas laiktelpā, īpaši katram
notikumos tieši iesaistītajam. Kas notika?
Kā notika? Kā Svētkos īstenojās vērtības
radošums, atbildība un sadarbība?
Kas paliek pēc Svētkiem? Par ko esam
pateicīgi? Ko paņemam līdzi? Atbildes
konferences laikā tiks meklētas pieredzes
stāstos un savstarpējās sarunās," raksta

organizatori. Konferences pamatā ir trīs
sadaļas: organizatoru, pašvaldību un
dalībnieku – bērnu un jauniešu – pieredze.
Organizatoru pieredzes daļā piedalīsies
Svētku projektu māksliniecisko grupu
pārstāvji, atbalstītāji, dokumentētāji un
kolektīvu vadītāji, tās centrā būs nemateriālā
kultūras mantojuma ekspertes, folkloras
programmas "Rotā saule, rotā bite" projekta
vadītājas Māras Mellēnas priekšlasījums
"Tradīcijas pārradīšana".
Pašvaldības daļā būs Latvijas Pašvaldību
savienības priekšsēža padomnieces
izglītības un kultūras jautājumos Ināras
Dundures referāts "Pašvaldību izaicinājumi
svētku organizēšanā", savukārt ar pieredzes
stāstiem piedalīsies Kurzemes, Zemgales,
Sēlijas, Latgales, Vidzemes, Pierīgas
pašvaldību pārstāvji, vada dziesmu un deju
ceļa "Saulesvija" projekta vadītāja Inga
Krišāne. Noslēdzošajā daļā, kuras centrā
ir bērnu un jauniešu pieredze, kuru ievadīs
Dr.psych, izglītības un skolu psiholoģes
Ilzes Dambergas priekšlasījums "Bērnu
un pusaudžu iesaistes nozīme pandēmijas
laikā", tajā piedalīsies bērni, jaunieši un
vecāki, sarunu vadīs Māra Sleja.
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu
kultūras un mākslas svētki, kas apliecina,
ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas
un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un
turētas godā. Ar dziesmu un deju svētkiem
saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā
jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un
kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju
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orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos,
tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un
lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas
kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras
kopās. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku rīkotājs – Valsts izglītības un
satura centrs. (delfi.lv)
26. oktobrī
Kādas paražas sargājam? Nemateriālā
kultūras mantojuma sarakstā 30 vērtības
Puzuru darināšana, danču tradīcijas
un rakstaino brunču aušana ar rokām ir
dažas no vērtībām, kas šogad iekļautas
nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā
https://nematerialakultura.lv/. Tajā ir
iekļautas zināšanas, prasmes un paražas,
kuras cilvēki nodod no paaudzes uz
paaudzi un kuras valsts aizsargā. Latvijas
Nacionālajā kultūras centrā atzīmē, ka valstī
arvien vairāk apzinās, ka nemateriālajām
vērtībām ir nepieciešams finansējums.
Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstā ir iekļautas vērtības, kuras cilvēki
nodod no paaudzes uz paaudzi un kas ir
atzīstamas par valsts aizsargājamo kultūras
mantojumu. Šogad saraksts ir papildināts
ar sešām jaunām vērtībām, tādējādi
kopskaitā to skaits ir jau trīsdesmit. Viens
no jaunumiem ir “Danču tradīcija Rīgā”. Šī
veida aktivitāte izpaužas kā tautas dejas, ko
cilvēki dejo dzīvas mūzikas pavadījumā, lai
socializētos un svinētu svētkus.
Rīgas Danču kluba vadītājs Valdis
Putniņš skaidro, ka šī deju tradīcija ir
viena no retajām tradicionālās kultūras
izpausmēm, kuru plaši praktizē mūsdienās.
Turklāt tā ir iespēja fiziski izkustēties un
ātri gūt prieku. Putniņš piemetina, ka
dejojot veidojas arī saikne ar senčiem:
“Kā bija pirms simts gadiem, tā līdzīgi
notiek arī pašlaik. Protams, mainās kaut
kādas nianses, bet kopumā tā tradīcija ir
ļoti līdzīga. Danči, dejošanas maniere un
danču repertuārs katrā valstī ir unikāls,
un ar to danči atšķiras no daudzām citām
mūsdienās populārām dejām.”
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Lai neizzustu Zemgales rakstaino
brunču aušana stellēs ar velkamo ierīci,
tautastērpu darinātāja Aija Mālkalna kopā
ar saviem tuviniekiem ierosināja iekļaut šo
vērtību nozīmīgajā sarakstā. Viņa atklāj,
ka ideja padarīt šo tradīciju par valsts
nemateriālo vērtību radās neilgi pirms
2018. gada Vispārējo latviešu Dziesmu un
Deju svētkiem, kad viņa saņēma vairākus
pasūtījumus saaust brunčus. Meklējot
cilvēkus, kuri varētu dot padomu, kā darbu
veikt, noskaidrojās, ka lielākoties audēji lieto
digitālās stelles. Savukārt lietpratēju, kas
pārzina aušanu stellēs ar velkamo ierīci,
ir ievērojami mazs skaits, atzīst Mālkalna,
norādot, ka tautastērpam ir jābūt veidotam
ar rokām: “Vispār rokdarbu prasmes
iet zudībā. Ļoti daudzi neko nemāk.
Lai nepārietu uz to, ka mēs tautastērpu
pasūtām, prasti runājot, Ķīnā, bet lai mēs
saglabājam to, ko mūsu senči ir darījuši.”
Nemateriālo vērtību sarakstā ir iekļauti
arī “Puzuri un to darināšana Jelgavā”.
Neatkarīgi no tā, ka šos vienus no Latvijas
senākajiem telpu rotājumiem veido visā
valstī, sarakstā ir minēta tieši Jelgava.
Kā ir noskaidrojies, tad tas ir par godu
jelgavniecei Ausmai Spalviņai, kura ir viena
no pazīstamākajām puzuru veidotājām
Latvijā. Jelgavas valstpilsētas pašvaldības
iestādes “Kultūra” pārstāve Evelīna Bučele
skaidro, ka puzuru veidošanas tradīcijas
būtu svarīgi saglabāt un popularizēt, jo šis
rotājums ir latvieša identitātes sastāvdaļa:
“Visbiežāk puzurus darina tautas lietišķās
mākslas studijās, dažādos semināros,
meistarklasēs, bet tieši tas, ka šīs tradīcijas
nodošana ģimenēs ir tā apdraudētākā
daļa.”
Kristīgās katoļu tradīcijas reliģiskais
dziedājums, kas ir kļuvis arī par Latgales
paražu, nemateriālo kultūras mantojumu
sarakstā iekļauts kā vērtība “Saļmes
Stērnīnē. Tradicionālie psalmu un bēru
dziedājumi Stirnienē”. Tās ir vairāku
stundu garas lūgšanas par mirušajiem,

kas ir senākā Stirnienes draudzē zināmā
garīgās mūzikas tradīcija. Kā skaidro
draudzes ērģelniece Ieva Zepa, dziedot
psalmus, cilvēks izrāda gan attiecības pret
Dievu, gan jūtas pret mirušajiem: “Vispirms
mums jau ir jārūpējas par mūsu senčiem.
Tikai tanī brīdī, kad būs sakārtotas saknes,
tikai tanī brīdī normāli būs šīs zemes dzīve
dzīvajiem. Tā mēs varēsim nodrošināt
normālu paaudžu pēctecību un labākas
dienas, un paaudžu turpinājumu nākotnē.”
Vērtību sarakstā ir iekļautas arī latviešu
etnogrāfisko cimdu adīšanas tradīcijas
un Latvijas kāršu spēle “Zole”. Par tām
atzinīgus vārdus velta Nemateriālā kultūras
mantojuma eksperte Gita Lancere, norādot,
ka cimdu adīšanas tradīcija apvieno visus
Latvijas iedzīvotājus. Savukārt sarakstā
iekļaujot kāršu spēli “Zole”, ir pierādīts,
ka tā ir patiesi latviska spēle. Lancere
šo gadu vērtē kā veiksmīgu, norādot, ka
sabiedrības apziņā palēnām ienāk jēdziens
“nemateriālais kultūras mantojums”, turklāt
valstī arvien vairāk apzinās, ka šīm un citām
sarakstā minētām vērtībām ir nepieciešams
finansējums. (Autors Viktors Demidovs;
lsm.lv)
22. oktobrī
Aicina pieteikt dalību latviešu kultūras
svētkos “Eslingenas Dziesmu svētkiem
– 75”
Daudziem vēl spilgtā atmiņā
iepriekšējais pasākums, kad 2017. gadā
krāšņi atzīmējām Eslingenas Dziesmu
svētku septiņdesmito gadskārtu – Eslingena
atkal reiz uz trim dienām pārvērtās par
“Mazo Latviju”, pilsētu piepildīja mūsu
krāšņie tautastērpi, dziesmas, dejas, atmiņu
stāsti. Nākamgad mums visiem atkal ir
iespēja satikties, sadziedāties, sadejoties,
atcerēties un pieminēt ļoti būtisku mūsu
tautas vēstures daļu – Eslingena bija viena
no lielākajām latviešu bēgļu nometnēm
Otrā pasaules kara laikā. Paralēli rūpēm
par izdzīvošanu tajā plauka rosīga kultūras
dzīve, tika koptas tradīcijas, izglītota jaunā

paaudze, svinēti svētki, spēlēts teātris un
uzvestas pat operas izrādes. 1947. gada
25. maijā Eslingenā notika trimdas latviešu
pirmie Dziesmu svētki. Tie bija arī lielākie
un plašākie dziesmu svētki Vācijas bēgļu
nometņu laikā, kas pulcēja 25 korus ar
apmēram tūkstoš dziedātājiem.
Svētku organizatori ir pārliecināti, ka
nākamā gada pasākums, tāpat kā toreiz
pirms 75 gadiem un arī mūsdienās pirms
pieciem gadiem, atkal būs satikšanās,
saprašanās un vienotības svētki, kas vēl
ilgi paliks dalībnieku un viesu atmiņā kā
dziļš emocionāls un garīgs piepildījums un
apliecinājums mūsu latviskajām vērtībām
un bagātībai. Aicinām gan diasporas, gan
Latvijas mākslinieciskās kopas piedalīties
svētkos un radīt tos kopā! Dalībnieku
reģistrācija ir sākusies! Pieteikšanās līdz
26.11.2021, aizpildot reģistrācijas anketu:
https://ej.uz/eslingena2022. Informācija
par svētku norisi, gatavošanos tiem, kā
arī aktuālas ziņas dalībniekiem un viesiem
atrodamas svētku mājas lapā: www.latviesi.
com/eslingena. (Latviešu kultūras biedrība
SAIME)
21. oktobrī
Latvija “Oskara” balvai izvirza spēlfilmu
“Bedre”
Latvija ASV Kinoakadēmijas balvai
"Oscars" kategorijā "Labākā ārzemju
filma" nominācijai izvirzīs Daces Pūces
spēlfilmu "Bedre", portālu Jauns.lv
informēja Nacionālā Kino centra (NKC)
pārstāvji. Latvijas studiju iesniegtos
pieteikumus izvērtēja NKC izveidotā
ekspertu komisija, kurā šogad strādāja
Latvijas Kinematogrāfistu savienības
priekšsēdētāja Ieva Romanova, Baltijas
jūras dokumentālo filmu foruma vadītāja
un kinoteorētiķe Zane Balčus, pagājušajā
gadā izvirzītās filmas "Dvēseļu putenis"
režisors Dzintars Dreibergs, producents
Uldis Cekulis, kinokritiķe un žurnāliste
Kristīne Simsone, Kultūras ministrijas
Valsts sekretāre, Filmu padomes locekle
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Dace Vilsone un NKC vadītāja, kinokritiķe
un teorētiķe Dita Rietuma.
Ekspertu izvērtēšanai tika pieteiktas trīs
pilnmetrāžas spēlfilmas (visas šogad arī
nominētas Nacionālajai kino balvai "Lielais
Kristaps" kā gada labākās spēlfilmas)
– Daces Pūces "Bedre", Dāvja Sīmaņa
"Gads pirms kara" un Lailas Pakalniņas
"Spogulī". Ekspertu komisija attālinātā
diskusijā apsprieda visu filmu potenciālu un
iespējamo rezonansi dažādās auditorijās,
atzinīgi novērtējot katras filmas atsevišķās
un atšķirīgās kvalitātes – gan Lailas
Pakalniņas drosmīgi nekonvencionālo
un radikālo pasakas interpretāciju filmā
"Spogulī", gan režisora Dāvja Sīmaņa
autorrokraksta un kinovalodas attīstību
vizuāli blīvajā, bagātīgi fakturētajā un
stilistiski noslēgtajā filmā "Gads pirms kara".
Apsverot visus argumentus, ekspertu
komisija galu galā vienojās kā Latvijas
pieteikumu ASV Kinoakadēmijas balvai
par labāko ārzemju filmu izvirzīt režisores
Daces Pūces spēlfilmu "Bedre" – skaidri
izstāstītu, reālistisku un cilvēcisku stāstu ar
precīzu mazpilsētas dzīves raksturojumu un
pamatīgiem aktierdarbiem. Turklāt šī filma
ir pārliecinoša režisores debija, kas jau
piedzīvojusi panākumus ārvalstīs, tātad ir
starptautiski konvertējama un saprotama
arī ārpus lokālās auditorijas – "Bedres"
pasaules pirmizrāde notika pirms gada
Vācijā, Lībekas festivālā, kur filma uzreiz
saņēma festivāla Grand Prix, sekoja
labākās filmas balva Krievijas festivālā
Baltijas debijas; aizvadītā gada laikā filma
"Bedre" atlasīta vēl vairākiem prestižiem
starptautiskiem kinofestivāliem. Nacionālās
kino balvas "Lielais Kristaps" atlasē filma
saņēmusi astoņas nominācijas balvām,

tai skaitā par labāko spēlfilmas režiju,
scenāriju, operatora un komponista darbu,
balvām nominēti arī trīs filmas aktieri.
Oskara balvu kandidātu pieteikšanas
un nominēšanas procesi arī šogad
ārkārtas situācijas dēļ ir novirzīti laikā –
apbalvošanas ceremonija, kas parasti
notiek februāra beigās, šobrīd plānota
2022. gada 27. martā. Valstīm savi
nacionālie pieteikumi jāiesniedz līdz 1.
novembrim, 15 filmu pretendentu saraksts
tiks paziņots 21. decembrī, bet piecas
balvai nominētās filmas tiks nosauktas
8. februārī. Savus pieteikumus ASV
Kinoakadēmijas balvai jau paziņojušas arī
kaimiņvalstis, un Latvijai īpaši nozīmīga ir
Lietuvas izvēle – Oskara balvas sacensībai
tiek pieteikta Lietuvas, Latvijas un Francijas
kopražojuma dokumentālā filma "Lēciens"
("Jump"), kas jau izrādīta arī Latvijā; filmas
līdzproducents ir Uldis Cekulis, studija VFS
Films. (jauns.lv) ■

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

Nākamais Ritums būs 2021. gada decembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2021. g. 20. NOVEMBRIM.
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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.

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

BĪBELES STUNDAS
Notiek uz Zoom, ceturtdienās,
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 draudzes kancelejā pirms 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

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Pacelt cilvēkam Garu, nozīmē – vēl
ciešāk to savienot ar Dievu. Garu pacilā
labi vārdi, labas domas, un protams,
labi darbi.
R.S.
(sk. Bībelē Fil.4:8, Ef.2:10, Kol.1:10,
Ebr.10:24, Jņ.6:68 u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
NOVEMBRĪ
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.
Sokolovski, lai uzzinātu par
nākamajiem dievkalpojumiem.
DRAUDZES NODEVAS
Par 2021. gadu $100. Lūdzam nosūtīt
uz draudzes kasiera Valdemāra
Dūšeļa adresi, 11. Byanbi Place
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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
0456 757 481

What's on again 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
As of the start of November the House is open again!!!
As with every "non-essential" establishment in New South Wales, we're open
only to those who are fully vaccinated or have a valid exemption certificate. Not that
we regard the House as being "non-essential", but that's a point to be discussed
elsewhere.
Even from the very first day of November we already have meetings and
functions booked, so it seems that everyone is keen to get back to some form of
normality. And the newly renovated and revamped Rīga gift shop will also finally
be able to open it's doors – just in time for Christmas.
Hope to see you very soon at the House!

Thursday Lunches – 12 noon, 4th and 25th November.
Enjoy a two course Latvian home style lunch. For catering purposes bookings
are essential at least two days in advance (by Tuesday) on 0425 392 988.
Rīga gift shop

The first day of trading will be the 4th of November, however the shop will be
officially opened by the Latvian Ambassador at 6p.m. on the 18th of November.
The shop's hours will be Thursdays 11-2, Fridays 11-2, Saturdays 9-1, as well as
an hour before any larger Latvian function at the House. Watch out for specials
and new product anouncements on our web page and Facebook sites.

Independence Day Celebration – Thursday 18th November, 7p.m.

The recently appointed Latvian Ambassador to Australia Marģers Krams will
deliver the keynote address. This will be followed by a musical and poetry evening
featuring members of the Sydney Latvian community.
To ensure compliance with Covid-19 requirements including hall capacity, social
distancing and the obligatory numbered personalised tickets, you are advised to
book early either by e-mail on admin@slb.org.au or by phoning 0419 220 728.
Entry is by donation. ■
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