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Sveicināti!

Sveicināti, SLB biedri un draugi Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30.
gadadienā!
Šogad esam tagad jau apraduši ar Covid-19 saistītiem ierobežojumiem un dzīve sāk
ieņemt kaut kādu rutīnu. Varam justies laimīgi, ka gan Austrālijā gan Latvijā valdības
agri spēra soļus lai pasargātu iedzīvotājus un nepārslogotu veselības sistēmas un lai
valsts ekonomijas turpinātu, cik vien iespējams, darboties. Līdz ar to abās ir salīdzinoši
maz saslimušo un maz mirušo. Cilvēki nav neēduši vai izmesti no mājām. Varam justies
pateicīgi, ka abās valstīs iedzīvotāji ir tik saprātīgi, ka visumā ievēro ierobežojumus un
abas valstis jau var, ļoti piesardzīgi, sākt palēnām, pakāpeniski mēģināt atcelt dažus
ierobežojumus ar cerību, ka tas neizraisīs otru pandēmijas vilni. Turēsim īkšķus (un
mazgāsim rokas), ka atvieglinājumi izdosies un varēs turpināties. Baltos galdautus, lai
atzīmētu svētku dienu, šogad katram būs vēl jāuzklāj atsevišķi savās mājās.
Šeit Sidnejas latviešu namā viss ir kluss un mierīgs. Nams, kā sabiedriska telpa, vēl
arvien ir slēgts, jo nevaram vēl pulcēties ne mēģinājumiem nedz sarīkojumiem. Atzīstot
to, ka ierobežojumi mums nes zaudējumus, Federālā valdība biedrībai ir piešķīrusi
$10,000 pabalstu, un sākot ar šo mēnesi paredzams, ka mūsu algotie darbinieki saņems
JobKeeper pabalstu.
Kaut namā nenotiek sarīkojumi tas nenozīmē, ka biedrībā nenotiek darbība!
Vēl arvien izdodam Ritumu, bet sagatavošana tagad notiek mājās un izsūtīšana
galvenokārt elektroniski. Pateicos visiem biedriem un abonētājiem kuŗi ir atsaukušies un
pārgājuši uz Rituma saņemšanu elektroniskā formatā, jo tas ne tikai pasargā talciniekus,
bet katru mēnesi ietaupa biedrībai vairāk nekā $300 pasta izdevumos vien.
Elektronika un internets tagad ir neatņemama daļa no daudzu mūsu dzīves. Kur mēs
būtu, ja šī pandēmija būtu notikusi pirms, teiksim, 20 gadiem?
Lai, pēc iespējas, varētu turpināt biedrības darbību, SLB valdes sēde aprīlī notika
attālināti, pielietojot Zoom technoloģiju. Tā ir viena no populārākajām programmām ko
tagad pielieto visā pasaulē lai „tiktos" ar draugiem, vadītu sēdes un noturētu klases,
koncertus un mēģinājumus.
Šomēnes mēs izmēģināsim arī Zoom referātu. Ilze Thomas stāstīs par to, kā latviešiem
deva uzvārdus. Jautrs un informatīvs tēmats visām paaudzēm. Skatiet sludinājumu tālāk
Ritumā un pievienojieties, ja varat.
Turpināsim būt piesardzīgi, ievērosim ierobežojumus, rūpēsimies par citiem un
dzīvosim tā lai veicinātu to, ka itin drīz mēs visi atkal varēsim tikties kādā sarīkojumā
Latviešu namā.
Jānis Čečiņš

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
DARBA LAIKS
Sakarā ar Covid-19 saistītiem aizliegumiem, grāmatnīca patlaban ir slēgta uz
nenoteiktu laiku.
Tā kā Sidnejas Latviešu nams patlaban ir slēgts, tad nenotiek nekādi mēģinājumi
vai sarīkojumi. Līdz ar to namam nav arī nekādi ienākumi no īrēm. Tomēr vēl arvien
ir pastāvīgie izdevumi par nodokļiem, elektrību, ūdeni, apdrošināšanu, utml. Tādēļ
lūdzam biedrus laicīgi nokārtot savas biedru naudas maksājumus.

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Covid-19 aizlieguma periodā visi
Jaundienvidvelsas latvieši, kas vēlas
Ritumu saņemt elektroniski, var to
saņemt bez maksas.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2020. gada
abonēšanas maksa ir $50.00.
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

Sakarā ar to, ka pašlaik ir ierobežota
iespēja tikties, Sidnejas Latviešu
biedrības 10. aprīļa valdes sēde notika
attālināti. Piedalījās Jānis Čečiņš, Jānis
Grauds, Kims Ligers, Ināra Graudiņa,
Baiba Harringtona, Pēteris Kļaviņš,
Ilona Brūvere Andris Galviņš un Klāra
Brūvere.
Vairums sēdē pārrunātie tēmati bija
saistīti ar patreizējo Covid-19 situāciju,
ieskaitot nama slēģšanu, iespaidu uz
biedrības finansēm un līdz ar to kādus
uzlabojumus pašlaik namā var, vai
nevar, atļauties darīt.
Priekšsēdis ziņoja, ka ja valdības
ierobežojumi turpināsies līdz jūnija
beigām, tad nams zaudēs aptuveni
$21,000 no jau pieteiktajām telpu īrēm.
Pavisam nedroši arī ir otrajā gada

pusē paredzētie aptuvenie $40,000
īres ienākumi. Tad vēl arī izpaliks visi
Dāmu kopas kafejnīcas ieņēmumi, kas
parasti ir diezgan labi Kultūras dienu
gadā. Daļa no izdevumiem, piemēram
ūdens, elektrība, tīrīšana samazināsies,
bet nodokļi un citi līdzīgi izdevumi
turpināsies.
Kasieris ziņoja, ka nevar paredzēt
kā samazināsies peļņa no akcijām. Tās
pašlaik kritušās vērtībā par apmēram
$200.000, bet jādomā, ka situācija
uzlabosies. Valde nolēma, ka patlaban
nav labs laiks ar akcijām ko mainīt,
bet naudas plūsmes vajadzībām var
ķerties pie banku termiņu noguldījumu
rezervēm.
Izpētīs vai ir iespēja biedrībai
pieteikties uz valdības JobKeeper
pabalstu biedrības algotajiem

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 2002. gada.

Līga Rutupa

Dzimusi 1927. g. 1. maijā, Latvijā
Mirusi 2020. g. 26. aprīlī, Sidnejā
SLB biedre kopš 2006. gada.

Silvija Ķipste (dz. Skujiņa)
Dzimusi 1931. g. 11. martā, Krustpilī, Latvijā
Mirusi 2020. g. 15. aprīlī, Sidnejā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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darbiniekiem.
Marta beigās saņemti gadskārtējie
rēķini par vairākām apdrošināsanas
polisēm. Cenas ir cēlušās un viskopā
biedrības, nama un darbinieku
apdrošināšana šogad izmaksās vairāk
nekā $34,000.
Darbi pie priekšas žoga turpinas,
bet fabrika ir aizkavējusies ar
daļu krāsošanu un būs jāpieprasa
pagarinājums lai nezaudētu valdības
piešķīrumu. Starplaikā notīrīs grafiti
no mūra.
Jāsameklē vairākas tāmes
kafejnīcas un Mārtiņa Siliņa zāles
parketa labošanai un jauna seguma
uzlikšanai. Vienojas, ka pie viena
derētu atjaunot arī augšzāles parketam
segumu.
P. Kļaviņš ziņo, ka, pagaidu situācijā,
Ritumu, bez vāka, izsūtīs elektroniski
tiem regulāriem abonētājiem un
biedriem kuŗu e-pasta adreses zināmas.
Jānoskaidro cik biedru nespēj to
elektroniski saņemt un tiem Ritumu, arī

bez vākā, nosūtīs pa pastu.
Tā kā nevar notikt nekāda
pulcēšanās namā un līdz ar to visi
sarīkojumi ir atcelti, pārrunā vairākas
iespējas kā varētu uzurēt sakarus
vismaz ar tiem biedriem kam ir pieejams
internets. Mēģinās sarīkot vismaz vienu
pasākumu mēnesī, ja vien būs darītāji
kas to spēs izgudrot un uzstādīt un, ja
biedriem būs interese to izmantot. ■
Jānis Čečiņš

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2020. gada aprīlī SLB ir apsveikusi Juri
Krādziņu, Marutu Tauriņu, Ilgu Kārkliņu,
Māri Bruzguli, Andri Zīdu, Velgu Galviņu,
Jāni Čečiņu, Ingrīdu Bentley un Ausmu
Nuchternu. ■

SLB valdes sēde 10. aprīlī.
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Valsts prezidenta Egila
Levita apsveikums
Latvijas Satversmes
sapulces sasaukšanas
simtgadē

Mīļie draugi!
Demokrāti!
Sirsnīgi jūs visus sveicu šodien mūsu
demokrātijas pirmā gadsimta svētkos!
I
Šodien aprit tieši gadsimts, kopš
uz pirmo sēdi 1920. gada 1. maijā
sanāca pirmais visu Latvijas pilsoņu
brīvās vēlēšanās ievēlētais parlaments
– Latvijas Satversmes sapulce.
Satversmes sapulce piepildīja latviešu
politisko un sabiedrisko darbinieku
sapni. Viņu plānos par Latvijas nākotni
allaž klātesoša bija Satversmes
sapulces ideja, ka visi Latvijas pilsoņi

Prezidents Egils Levits

paši varētu ievēlēt savus priekšstāvjus
valsts nākotnes izlemšanai. Satversmes
sapulces vēlēšanas apliecināja, ka
valsts sagatavošanas darbs ir izdevies
un Latvija ir tapusi uz visiem laikiem kā
latviešu valstsgribā sakņota stipra valsts.
Neatkarības kaŗa cīņas par Latviju
vainagojās ar Satversmes sapulces
vēlēšanām, augstu pilsoņu līdzdalību
vēlēšanās un tajās pausto atbalstu
neatkarīgas, demokrātiskas Latvijas
turpmākai nostiprināšanai. Neatkarības
kaŗā tauta ar ieročiem rokās bija
aizstāvējusi jaunās valsts tiesības uz
pastāvēšanu, Satversmes sapulcē
tauta īstenoja savu pašnoteikšanos un
apliecināja savu gribu dzīvot neatkarīgā,
demokrātiskā republikā.
Satversmes sapulcē vienotā
likteņkopībā un vienotā gribā pašnoteicās
visa latviešu nācija visās latviešu zemēs.
Visiem vienu Satversmes sapulci vēlēja
visi Latvijas pilsoņi visā Latvijas teritorijā,
un pirmo reizi vēsturē latviešu nācijai bija
iespēja apvienoties kopīgai nākotnes
lemšanai un turpmākai dzīvei vienotā
valstī.
II
Satversmes sapulcei vajadzēja
izlemt pašus būtiskākos valsts pamatu
jautājumus, no kā bija atkarīga turpmākā
Latvijas valsts izaugsme un attīstība.
Vēlētāji no Satversmes sapulces gaidīja
Satversmes izstrādi un agrārās reformas
īstenošanu. Jo īpaši agrārā reforma radīja
tik nepieciešamo ekonomisko pamatu
sociālajam mieram Latvijas sabiedrībā
un tautsaimniecības atdzimšanai pēc
kaŗa posta. Tāpat Satversmes sapulcei
vajadzēja izstrādāt daudzus jaunajai
valstij tik nepieciešamos likumus un
vest valsti pretī mieram un starptautiskai
atzīšanai.
Satversmes sapulce sev uzticētos
uzdevumus paveica ar augstu atbildīguma
sajūtu pret Latvijas tautu un nākamajām
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paaudzēm. Viņu paveiktais deva iespēju
Latvijas demokrātijas uzplaukumam, un
arī pēc gadsimta mēs dzīvojam Latvijā,
kuŗas pamatus veidoja Satversmes
sapulces pieņemtie lēmumi.
III
Satversmes sapulcē bija pārstāvēta
visa Latvijas sabiedrība to interešu
daudzveidībā un dažkārt arī pretrunīgumā.
Aiz katra Satversmes sapulces locekļa
bija daudzi jo daudzi Latvijas pilsoņi,
kuŗi viņam bija uzticējuši savas ilgas
un sapņus. Tomēr pašus svarīgākos
lēmumus Satversmes sapulce izlēma
vienbalsīgi, un tikpat vienprātīga šajos
lēmumos bija arī Latvijas tauta.
Mūsu Satversmes sapulce noteica,
ka Latvija būs patstāvīga un neatkarīga
republika ar demokrātisku valsts iekārtu,
kuŗā suverēnā vara pieder Latvijas tautai.
Mūsu Satversmes sapulce noteica,
ka Latvija būs parlamentāra demokrātija.
Latvijas valsts ir visu tās pilsoņu
kopējā lieta, kopējā atbildība un kopējā
līdzdalība. Tā to redzēja Satversmes
sapulce pirms gadsimta, un tā mēs to
redzam arī šodien.
IV
Mūsu demokrātijas pirmais gadsimts
nav bijis viegls.
Šajā gadsimtā mums ir bijusi gan pašu
vilšanās parlamentārajā demokrātijā un
gatavība pārāk viegli atteikties no tās par
labu vadonismam, gan komunistiskā un
nacistiskā totalitārā okupācijas režīma
centieni iznīcināt Latvijas valsti, mūsu
tautu un mūsu valstsgribu.
Šajā gadsimtā tajā pašā laikā mums ir
bijuši arī stipri demokrāti, kuŗi visos laikos
atgādinājuši un iestājušies par neatkarīgu
un demokrātisku Latviju. Šajā gadsimtā
mēs esam piedzīvojuši demokrātijas
atdzimšanu un Satversmē noteiktās
valsts iekārtas atjaunošanu.
V
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Šodien, 4. maija deklarācijas
pieņemšanas 30. gadadienas
priekšvakarā, mēs varam novērtēt
parlamentārās demokrātijas
priekšrocības.
Parlamentārā demokrātija simbolizē
un atspoguļo mūsu visu kopīgo un
koleģiālo atbildību par Latviju. Mums nav
raksturīga paļaušanās uz stingro roku
vai vienu vienīgu gudro, kuŗš vienatnē
var pieņemt visus vajadzīgos lēmumus
citu vietā.
Katram pilsonim ir iespēja un
pienākums iesaistīties savas valsts
pārvaldīšanā. Mēs Latviju pārvaldām
koleģiāli, paužot katram savu vīziju, savas
domas par attīstības scenārijiem, meklējot
domubiedrus un atrodot kompromisus.
Demokrātijā mūsu nākotne ir
mūsu pašu rokās. Tikai no mūsu pašu
zināšanām, prasmēm un lēmumiem ir
atkarīgs, kāda tā būs. Demokrātijā ir
svarīga katra pilsoņa iesaistīšanās un
aktīva līdzdalība valstslietu kārtošanā.
Es vēlētos šodien aicināt katru Latvijas
pilsoni būt aktīvam un līdzdarbīgam mūsu
demokrātijā. Sekot līdzi notikumiem,
iedziļināties problēmās, diskutēt ģimenēs
un draugu lokā par valsts dzīves
jautājumiem, kā arī pastāvīgi pilnveidot
zināšanas un prasmes sekmīgai dalībai
mūsu nākotnes izlemšanā.
VI
Atcerēsimies šodien mūsu tautas
priekšstāvjus Satversmes sapulcē. Mūsu
demokrātija vienmēr ir bijusi stipra ar
lieliem demokrātiem.
Jo īpaši Latvijas Satversmes sapulce
bija viņu laiks. Jānis Čakste un Rainis,
Francis Trasuns un Pauls Šīmanis,
Zigfrīds Anna Meierovics un Marģers
Skujenieks, Fēlikss Cielēns un Arveds
Bergs, un daudzi, daudzi citi.
Izmantosim jubilejas reizi kā iespēju
uzzināt vairāk un stāstīt citiem par mūsu

demokrātiem un viņu likteņiem. Vairosim
un stiprināsim demokrātiskās vērtības
svētkos un ikdienā!
Lai vienmēr stipra Latvijas demokrātija!
Būsim paši stipri savā pārliecībā par
demokrātiju! ■
Prezidents Egils Levits
1.05.2020

Austrālijas Latviešu
58. Kultūras Dienas

Varētu jau sagatavot ļoti gaŗu rakstu
par Kultūras Dienām – jo tagad jau
laika pietiek! Un redziet, tieši laiks ir
tā problēma. Nebūs jau nekāds lielais
pārsteigums, ka pandēmija ir skārusi
AL58.KD: mēģinājumi nevar notikt, viesi
uz meistarklasēm un sarīkojumiem, kas
bija plānoti 2020.gadam, kā pasākumu
ceļš, kas mūs vedīs uz KD, nevar
nokļūt šeit un šobrīd pat latvieši no
citām pavalstīm nevar šeit ierasties. Ja
šādi turpinātos, tad jau būtu Sidnejas
Latviešu KD, ne Austrālijas! Tātad
jāsaka, ka ir žēl, bet 2020.gadā KD
NENOTIKS, jo pašreizējo ārkārtas
apstākļu dēļ nevar paspēt sagatavoties
Kultūras Dienām.

Bet kā fēnikss, kas atdzimst no
pelniem, 58. KD tomēr būs – tikai
citā laikā, kad viesi no Latvijas varēs
ierasties bez divu nedēļu karantīnas, kad
atkal brīvi ceļosim pa Austrāliju un kad
tautas deju mēģinājums nebūs jānotur
ar pāriem, kas dejo ar slotas kātiem,
lai ieturētu fizisko distancēšanos, lecot
apaļo polku.
Tātad KD ir ieskandinātas (un paldies
visiem, kas piedalījās koncertos vai tos
apmeklēja – bija forši) un tās būs, tikai
ne 2020. gadā. ■
Ilona Brūvere

Filipa salā Purple
Hen vīnotavā

Maira Vītola ar vīru Rick Lacey
2001. gadā nopirka pliku, bet vīnogu
dārzam ideālu, zemi Filipa salā netālu
no Melburnas. Paši saviem līdzekļiem
un spēkiem izveidoja veiksmīgu, skaistu
vīnotavu, kur ražo izcilus, apbalvotus vīnus.
Paši stādīja, paši audzēja, paši būvēja, paši
brūvēja, paši tirgojās, paši rīkoja mūzikas
vakarus. Vīnotavu nosauca vietējā putniņa
vārdā – Purple Hen (Lillā vista).
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Austrālijā rudens – marts un aprīlis
šogad, tāpat kā katru gadu, vīnotavā
ir intensīvākais darba laiks. Vīnogas
nogatavojās, un kādu četru nedēļu laikā
visas jānolasa. Šogad tāpat kā citus gadus
kādi 10 lasītāji pa dienu lasīja vīnogas,
vakaros taisīja vīnu. Vīnu taisīja tāpat, kā
tas tūkstošiem gadu taisīts!
Rudenī pirms pāris gadiem Kristaps
Mednis bija strādājis vīnotavā. Visspilgtāk
no vīna dārza atmiņā ir palikusi tā atrašanās
vieta, no kuŗas paveras burvīgs skats uz
līci un Čērčila salu. Neaizmirsīšu ūdens
viļņu troksni klusajās naktīs, parasti varēji
dzirdēt, kā viļņi sitas pret ūdeni, tāda
maģiska skaņa.
Kad ierados dārzā, viens no
pirmajiem darbiem bija tīklu uzvilkšana
uz vīnogulājiem, lai papagaiļi neapēstu
vīnogas. Vēl es palīdzēju pie jauno
vīnogulāju lauka sagatavošanas. Vajadzēja
gar visām rindām nostiept drātis, kur piesiet
jaunos stādus, lai tie augtu taisni. Tad bija
vīnogulāju zari jāapgriež, laikam lai katrs
izaugtu maksimāli ražīgs un liekie zari
netraucētu.
Nākamais darbs vīnogu lasīšana.
Piedalījās vesela komanda. Vīnogas lasīja
pa šķirnēm, nolasa vienu šķirni, tad ķeras
klāt nākamajai. No rīta tika saliktas tukšas
kastes starp vīnogu rindām. Divi cilvēki,
katrs savā rindas pusē, griež nost vīnogu
ķekarus un liek kastēs. Tas nemaz nav tik
viegli kā izklausās. Bija reizes kad zem
lapām mēģini nogriezt vīnogu ķekaru, bet
iegriez sev pirkstā! Tomēr vajag pieredzi,
lai tā nenotiktu.
Pilnās kastes aizveda uz noliktavu,
vīnogu ķekarus sabēra speciālā mašīnā,
un sulu izspieda. Bija šķirnes, kuŗas
sabēra lielā baļļā un mīcīja kājām, gluži kā
filmās. Sulu salēja konteineros, kur notika
rūgšana un vīna gatavošana. Pēdējais
darbs bija tīklu novākšana no vīnogulājiem,
jo papagaiļiem tur vairs nebija, ko meklēt.
Baudot labu vīnu cilvēks nemaz

neaizdomājas, cik daudz darba un cik
dažādiem procesiem ir jāiziet cauri, lai
varētu iegūt šādu vīnu.
Riks bija īsts profesionālis šajos
jautājumos, pēc vīnogu garšas zināja,
kuŗā brīdī ir jānolasa kuŗas vīnogas, ko un
kā darīt, lai vīnam būtu īstā garša. Viņa
zināšanas un ieguldītais darbs vainagojās
ar panākumiem, labām atsauksmēm un
vairākiem apbalvojumiem. Riks un Maira
ir īstie cilvēki, īstajā vietā, lai radītu tiešām
garšīgus un neatkārtojamus vīnus!
2020. gads sākās nežēlīgi. Vasarā
Viktorijā vispirms plosījās ugunsgrēki, pēc
tam vētra. Par laimi vīnogas netika cietušas
ne no ugunsgrēkiem ne dūmiem. Toties
lietus un vēja postījumi bija tik lieli, ka dažas
šķirnes nebija pat vērts nolasīt. Tagad šī
gada raža ir novākta, sula izspiesta un
vīns rūgst.
Filipa sala ir atvaļinājumu un tūrismu
sala ar jūrmalām, pingvīniem, vasarnīcām,
restorāniem un Lillā vistas vīnotavu. Šī
vīnotava ar vīnogu dārzu vienmēr ir bijusi
populāra. Tur iegriežas tūristi un vietējie
baudīt uzkodas, labu vīnu un iepirkties.
Citreiz pavadīt jauku mūzikas pēcpusdienu
vai vakaru.
Šoruden vīnotava ir klusa un tukša
– pat skaistā laikā, Lieldienās un skolas
brīvdienās. Austrālija ir aizslēgta un karo
pret Covid-19. Viktorijā pastāv stingri
pulcēšanās, tuvināšanās un ceļošanas
ierobežojumi. Filipa salā restorāni ir ciet,
vasarnieku un tūristu nav. Vīnotavā pircēju
skaits ir sarucis. Vai Purple Hen vīnotava un
citas mazās vīnotavas izziemos? Cerams
gan!
Purple Hen izcilos, apbalvotos vīnus
var pirkt caur internetu un saņemt mājās
Austrālijā pa pastu. Izvēle plaša – dažādi
balti, sarkani, sausi, vēsa klimata un
dzirkstoši vīni! www.purplehenwines.
com.au
Priekā! ■
Baiba Harringtona un
Kristaps Mednis
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Spara Peldēšanas
sacensības 2020

un ar prieku un entūziasmu gaidīja
piedalīšanos nākošā peldēšanas
veidā. Sacensības bija ļoti sīvas un
Šogad sestdien, 22. februārī notika vairāki rezultāti tika izšķirti tikai ar
Spara Peldēšanas sacensības Enfildas dažu desmitdaļu no vienas sekundes!
peldbaseinā. Vakars bija patīkami silts Sevišķi sekmīgi peldēja Dainis un Emīls
un bērni peldēja Olimpiska lieluma Galviņi – abi nopeldēja visas peldēšanu
peldbaseinā! Sapulcējās 21 peldētāji no formas ar ļoti ātriem laikiem! Jāpiemin
3 līdz 59 gadu vecumam. Kaut lielāko daļu arī 59 gadu vecais Pēteris Ģībietis,
kas nopeldēja 50 metrus 36
sacensībās piedalījās bērni,
sekundēs!
arī vecākiem iznāca iespēja
sacensties peldbaseinā.
Liels paldies Džimam
Sacensības vadīja Spara
Wagneram par sacensību
prezidents Viktors Sīkais
vadību un visiem vecākiem,
un Džims (Jim) Wagner.
kas palīdzēja ar sacensību
Džims visiem bērniem
laiku mērīšanu.
iemācija pareizos likumus
Visi bērni un vecāki
un kā oficiāli jādarbojas
pavadīja jauku pēcpusdienu
peldēšanas sacensibās un
un dūšīgi piedalījās
visi bērni ātri iemācījās.
sacensībās.
Bērni piedalījās vairākās
Uz redzēšanos nāsacensību grupās no 25
košgad! ■
metriem lidz 100 metriem.
Viktors Sīkais
Visi peldētāji bija patiešām
Viktors Sīkais un
un Toms Veidners
sajūsmināti par sacensībām
Toms Veidners

2020. gada Peldēšanas sacensību saime.
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Tomātu vara

Dzīvojam pa mājām izolācijā. No
radiem draugiem un plašākas pasaules
esam fiziski attālināti, bet elektroniski
savienoti. Šis ir krīzes laiks, atelpas laiks.
To būtu jāizmanto. Staigāju, domāju, ko
lai daru? Būtu jākurina pirts! Diemžēl
pirts mums nav. Dārzs gan ir, grāmatas
arī. Savā nodabā rakņājoties pa dārzu,
atradu tomātus. Paši iesējušies, paši jau
paaugušies! Rakņājoties pa grāmatām
atradu Roberta Mūka grāmatu Kali Juga.
Dzejolis Tomātu vara mani uzrunāja.
Gatavā tomātā tik jāpaskatās, lai
izveseļotos! Tomāts – brīnumzāles,
dzīves pamats, un sargs pret visu ļaunu.
Tomātu vara
Lai mūžīgi mūžam
Mūs pasargā
No mēra no bada no kara
Un cara
Ik rītu eju savus tomātus aplūkot.
Apravēju, apkopju, aplaistu un aprunājos.
Aug jau lieli, ir iedzelteni, būs drīz gatavi.
Ja tik kāds posums, ķirzaka, vai valabijs
neapēdīs! Dzīvojam meža malā. Meža
iemītnieki bieži naktīs noēd dārzeņus!
Lai vai kā, mans labais gādā, ka virtuvē
vienmēr ir tomāti. Glīti saliek un saka, ka
tā ir tomātu māksla.
Kamēr virtuvē ir tomāti, dzīve ir laba
un pasaule skaista! ■
Baiba Harringtona

Ko saka mūsu
speciāliste?

Baiba Harringtona 20.04.2020.
Plaušu spaciāliste Zinta Harringtona
intervijā ar Baibu Harringtonu
Zinta Harringtona ir plaušu speciāliste,
strādā Sidnejā. Zinta ir mūsu meita, un
mums rūp viņas labklājība. Iztaujājot Zintu
esmu uzdevusi jautājumus, drīzāk lai labāk
saprastu viņas darba apstākļus, ne tikai
Covid-19 slimību.
Baiba Harringtona: Kā īsti sauc
koronavīrusa slimību? Šķiet, ka tai ir
dažādi vārdi!
Zinta Harringtona: Koronavīruss
ir vīrusa parastais nosaukums. Īstais
nosaukums ir SARS-CoV-2. Slimību sauc
par Covid-19.
B.H.: Kā slimnīcas gatavojas inficēto
pacientu uzņemšanai? Vai medicīnas
darbiniekiem sagādāti pietiekami personīgie
aizsardzības līdzekļi (angliski PPE)?
Zinta Harringtona: Visapkārt Austrālijā
slimnīcas gatavojas, ne tik vien iegādāties
nepieciešamos produktus: maskas,
zāles, ventilatorus utt., bet arī apmācīt
darbiniekus.
B.H.: Ko dara Sabiedrības veselības
(Public Health) departaments, lai palīdzētu?
Zinta Harringtona: Austrālijā
Sabiedrības veselības nodaļa ir galvenais
darba spēks, kas kaŗo pret šo vīrusu.
Tie izpēta katru infekcijas gadījumu, lai

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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Zinta Harringtona
uzzinātu no kurienes tas parādījies (no kā
katrs cilvēks ir inficēts, ja ir iespējams to
uzzināt), un kuŗi kontakti varētu saslimt.
Sabiedrības veselības nodaļa nosaka,
cik ilgi katram ir jāizolējas, lai vīruss
neizplatītos sabiedrībā.
B.H.: Vai šobrīd Jūsu slimnīcā ir daudz
Covid-19 slimnieku? Vai citu slimību un
traumu slimnieku skaits samazinājies?
Zinta Harringtona: Jaundienvidvelsā
slimnīcās pagaidām ir maz (apmēram
50) Covid-19 slimnieku. Liekas gan,
ka citu slimnieku skaits ir samazinājies,
ne tikai to, kuŗi gaidīja operācijas, kas
pašlaik nenotiek, bet arī sirdstrieku,
insultu slimnieki. Mēs vēl nesaprotam, vai
patiešām šīs slimības ir samazinājušās, vai
cilvēki vienkārši nemeklē palīdzību. Varbūt,
ka cilvēki neatbilstoši baidās atbraukt uz
slimnīcu, kad tiem tomēr vajadzētu. Ar laiku
šis jautājums kļūs skaidrāks.
B.H.: Vai Jaundienvidvelsā visus
apzinātos Covid-19 slimniekus liek
slimnīcās? Vai inficētos ārstē arī mājās?
Vai citur?
Zinta Harringtona: Jaundienvildvelsā
Covid-19 slimnieki veseļojas gan slimnīcās,
gan mājās, gan karantīnā, atkarībā no
apstākļiem un no tā, cik stipri saslimuši.
Slimība var būt ļoti maiga, vai arī dzīvību
apdraudoša.
B.H.: Vai cilvēkus pēc izveseļošanās
12

izsekojat, lai pārbaudītu veselību un
imunitāti?
Zinta Harringtona: Tāpat kā ar citām
slimībām, taisāmies izsekot tos slimniekus,
kuŗi vissmagāk saslimuši. Ceru, ka daudz
tādu nebūs.
B.H.: Vai ir bijusi iespēja novērot šo
jauno, tikai četru mēnešu veco vīrusu? Vai
labāk saprotat, kā slimību ārstēt?
Zinta Harringtona: Četri mēneši nav
daudz laika, lai izpētītu pavisam jaunu
slimību. Gaidām pirmos rezultātus no
pētījumiem, kas notiek pašlaik zemēs, kur
infekcija ir ļoti izplatīta. Diemžēl tieši tur,
kur ir daudz slimnieku, veselības nodaļas
var būt pārslogotas un nespējīgas veikt
stingrus zinātniskus pētījumus. Lasām un
klausāmies, ko saka kolēģi ārzemēs par
koronavīrusa slimnieku ārstēšanu, bet viņi
atzīst, ka runā tikai no pieredzes, ka nav
zinātnisku pamatu, un dalās tikai ar pašu
viedokļiem.
B.H.: Vai medicīnas darbinieki tiek
pārbaudīti, lai viņus nosargātu un lai viņi
neaplipinātu pacientus, publiku un savas
ģimenes?
Zinta Harringtona: Veselības aprūpes
darbiniekiem katru dienu ierodoties darbā
jāpierāda, ka ir veseli un temperatūra nav
paaugstināta. Katram slimam darbiniekam
tiek veikta koronavīrusa analīze. Katram
darbiniekam, kuŗš ar koronavīrusu ir bijis
tuvā kontaktā bez personīgiem aizsardzības
līdzekļiem, ir jāizolējas 14 dienas. Protams
var gadīties, ka darbinieks neapzinās, ka ir
saslimis – tas ir nopietns risks.
B.H.: Vai esat gatavi koronavīrusa
slimnieku vilnim, gadījumā ja pēkšņi inficēto
cilvēku skaits strauji palielinātos? Vai šo
sērgu varēs apturēt, vai varbūt sagaidāms
otrs – pat lielāks vilnis?
Zinta Harringtona: Gatavojamies cītīgi,
un ceram, ka būsim gatavi slimnieku
vilnim. Pareģojumi ir visādi. Vai mēs
spēsim apturēt šo slimību pavisam, vai tā
izspruks kaut kādā vidē un izplatīsies? Tas

ir atkarīgs no mums pašiem. Ne no ārstiem
un medmāsām, bet no tautas.
B.H.: Vairums medmāsu ir sievietes.
Ņemot vērā, ka parasti sievietes aprūpē
bērnus un arī savus vecākus, vai
nevajadzētu vairāk vīriešu? Medbrāļu?
Zinta Harringtona: Protams. Bet tas
ir grūts darbs, un nav tik labi atalgots kā
daži vīriešu amati, piemēram santechnika.
Gaidām medbrāļus piesakāmies!
B.H.: Cik drīz varam sagaidīt poti vai
zāles, ar kuŗām varētu ārstēt slimniekus?
Zinta Harringtona: Negaidu. Varu tikai
cerēt.
B.H.: Cik ilgi vēl vajadzētu pastāvēt
tuvināšanās, ceļošanas un pulcēšanās
ierobežojumiem?
Zinta Harringtona: Ko lai saku? Tikmēr,
kamēr mēs kā sabiedrība pieņemam, ka
sargāt cilvēku dzīvības ir to vērts. Varbūt
ka būs pote, vai vismaz kādas zāles,
kas palīdzētu, tad vārētu riskēt atjaunot
sabiedrisko dzīvi. Visoptimistiskāk, varbūt
mēs šajā valstī spēsim pilnīgi izdzēst šo
slimību. Tas atļautu brīvi darboties, bet tikai
mūsu valsts robežās.
B.H.: Ko Tu ieteiktu publikai šobrīd?
Zinta Harringtona: Turēties. Darboties,
rakstīt, lasīt, domāt, atbalstīt tos, kam
iet grūti, cerēt, mīlēt, sargāt, nepadoties,
pasmieties, dzīvot. ■
Baiba Harringtona

Latvija varētu
piederēt pie valstīm,
kuŗas pirmās
atgūsies no krīzes

LSM.LV ziņu dienests 12.04.2020
Valsts prezidents Egils Levits uzrunā
tautai Latvijā un pasaulē Lieldienās
novēl nopietnu un gaišu pārdomu pilnus
svētkus. Viņš min arī koronavīrusa

nestos ierobežojumus, sakot, ka šis laiks
būs jauna, vienojoša pieredze mūsu
likteņkopībā: „Kurš gan Ziemassvētkos
varēja iedomāties, ka drīz vien puse
zemeslodes iedzīvotāju, četri miljardi
cilvēku būs spiesta palikt mājās, ka
iespējas pārvietoties un satikt citus
cilvēkus būs ļoti ierobežotas. [..] Šis laiks
savu dziļāko ietekmi atstās tieši uz mūsu
vērtībām, uz mūsu pasaules uztveri. Un
es domāju, ka šī ietekme būs pozitīva.”
Pirmkārt, šis laiks ļaus apzināties, cik
dzīve un dzīvība, kā arī viss ierastais un
pierastais ir trausls. „Tas ļaus mums vairāk
apzināties dzīves vienreizējību un vērtību,”
saka prezidents.
Otrkārt, tas ļaus vairāk izjust un novērtēt
brīvību, tostarp brīvību fiziski pārvietoties
ārpus mājas un pāri robežām. „Bet vēl jo
vairāk apzināties garīgo brīvtelpu, kuŗu
mēs tagad, sēžot mājās, esam aicināti
piepildīt ar jēgu, ar īstu jēgu,” pauž Levits.
„Treškārt, pēc tam, kad mēs pusi savas
dzīves esam pārnesuši no reālās pasaules
virtuālajā, mēs labāk saprotam īstu,
cilvēcisku kontaktu, dzīvu sarunu vērtību.
Mēs atklājam, ka diezgan efektīvi varam
strādāt, mācīties, komunicēt ar technikas
palīdzību. Un tomēr – ir labi apzināties,
ka drīz mēs atkal viens otru satiksim, ka
nekas un nekad nevar pilnvērtīgi aizstāt
cilvēku,” norāda Levits.
Tāpat viņa skatījumā šis laiks dod
iespēju pārvērtēt savu patēriņu: „Mēs
varam atklāt, ka mums varbūt nemaz
nevajag tik daudz, kā mēs bijām līdz šim
iedomājušies. Katrā ziņā pietiekamība, kas
mūsu planētu pakļautu lēnākai izpostīšanai
nekā līdz šim, ir nākotnes vērtība.”
Tā ļaušot lielāku enerģiju veltīt dzīves
kvalitātei – izglītībai, veselībai, kultūrai,
videi, dabai. Šī vērtību pārvērtēšana dos
jaunu impulsu arī ekonomikai.
Prezidents norāda, ka Lieldienu laiks
simbolizē atjaunošanos, atdzimšanu,
augšupeju. Un arī pēc katras krīzes seko
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strauja izaugsme.
Un Latvija, pateicoties cilvēku
pacietībai un valsts izsvērtajai politikai,
pieder pie tām nedaudzajām pasaules
valstīm, kas salīdzinoši labi spēj šo
situāciju kontrolēt un vadīt, norāda Levits.
Tādēļ esot pamatotas cerības, ka Latvija
varētu piederēt pie tām valstīm, kuras
pirmās atgūsies no krīzes un sāks savu
augšupceļu. Bet nedaudz citādā – labākā
virzībā nekā līdz šim. ■
Latvijas Sabiedriskie Mediji

Latviešu Apvienība
Austrālijā un
Jaunzēlandē –
Sveiciens tautiešiem!

Sveicu visus 4. maijā,
Latvijas neatkarības atgūšanas
30. gadadienā. Deklarācija
„Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu”
tika pieņemta 1990. gada 4. maijā.
Neatkarības deklarācijas pieņemšanai
bija izšķiroši svarīga iekšpolitiska un
ārpolitiska nozīme, tas bija pagrieziena
punkts neatkarības atgūšanas procesā.
Latvijā un pārējā pasaulē bija iecerēti
daudzi īpaši pasākumi, lai atzīmētu šo
nozīmīgo dienu. Diemžēl daudz no tā
tagad izpaliks.
Esam nepieredzētu apstākļu vidū, kas
tagad jau vairāk kā mēnesi ir ietekmējuši
mūsu sabiedrisko un individuālo dzīvi. Ir
daudz un dažādi pareģojumi, cik ilgi tas
tā turpināsies un kā tas viss beigsies.
Ir svarīgi, ka atrodam un pieņemam
maiņas kas ļauj mūsu ikdienai būt kautcik
normālai un kas dod iespējas palīdzēt
tiem kam vajadzīga palīdzīga roka. Mēs
esam priviliģēti, jo dzīvojam zemēs kas
mazāk Covid-19 vīrusa skārtas un kur
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valdības ir gatavas palīdzēt tiem kas
nonākuši finansiālās grūtībās. Izmantosim
šo laiku un šīs iespējas un gatavosimies
aktīvai nākotnei.
Kā tas attiecas uz LAAJ, tās prezidiju
un darbu?
Vispirms izsakām paldies visām
organzācijām un biedriem kas, neskatoties
uz dažādiem satikšanās un pulcēšanās
aizliegumiem, tomēr uztur sakarus un
darbību mūsu latviešu sabiedrībā. Ļoti
iepriecinoši ir panākumi skolu darbībā,
par ko jau ziņots iepriekšējos laikraksta
numuros, jo svarīgi ir bērnos un jauniešos
nepārraut latvisko saiti. Šādos apstākļos
visvairāk var panākt indivīdi ar savām
idejām, ar saviem ieteikumiem; jo viņi
vislabāk pārzin vietējās vajadzības.
Nav nepieciešami kādi norādījumi vai
noteikumi no vadības, bet mēs arvien
esam gatavi palīdzēt kur tas ir vajadzīgs.
Prezidija darbs turpinās. Martā
noturējām pirmo LAAJ prezidija sēdi
attālinātā režīmā. Starpība nav liela,
redzam viens otru tāpat kā klātienes
sēdēs. Varbūt paiet garām kāda sīkāka
vaibstu nianse kas papildinātu teikto, bet
pamatdoma ir skaidra. Sēdē apspriedām
cik reāli būtu turpināt Kultūras dienu
rīkošanu uz gada beigām. Tagad, kā jau
ziņots, ir pieņemts, ka 58. Kultūras dienas
atliktas, visticamāk uz 2021. gadu. Sēdē
arī pieņēma lēmumu, ka LAAJ locekļi
PBLA valdē nemainīsies līdz gada beigām.
Gada beigās jānotur kopsanāksme – kā
tas parasti notiek Kultūras dienu laikā.
To nevar atlikt. Jāvienojas kā vislabāk
dot iespēju visām biedru organizācijām
piedalīties nepieciešamajos lēmumos par
nākotnes darbu.
Š o g a d Va l s t s s v ē t k u a t c e r e s
galvenajās pilsētās atšķirsies no ierastā
– neparedzam, ka svētku runu varēs
teikt kāds viesis no Latvijas. Ja varēsim
pulcēties, tad katras pilsētas akta rīkotāji
runātāju izvēlēsies pēc saviem ieskatiem.

LAAJ locekļi PBLA valdē piedalījās
PBLA attālināta režīma sēdē. Ar jaunajām
technoloģijām ir atrasts veids kā mēs,
pasaules lokā, varam tikties biežāk, bez
izdevumiem kas saistīti ar gadskārtējo
sēdi Rīgā. Vēl nav izlemts vai, jeb kā,
notiks gadskārtējā sēde, kas paredzēta
oktobrī. Starp daudzajiem pārrunātajiem
tēmatiem, sēdes dalībniekus iepazīstināja
ar Izglītības un Zinātnes ministrijas
izveidoto mācīšanās programmu 1. – 4.
klasei vairākos priekšmetos, kas viegli
pieejama visiem – www.tavaklase. Vērts
ieskatīties.
Statūti nosaka LAAJ mērķi, darbojoties
demokrātiskā garā, ir veicināt:
• Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu
un latviešu organizāciju sadarbību
sabiedriskā, kultūras, izglītības un
palīdzības laukā.
• latviskās kultūras veidošanu un
saglabāšanu Austrālijā un Jaunzēlandē;
• sadarbību ar organizācijām un valsts
iestādēm Latvijā un
• sadarbību ar latviešu organizācijām
citās zemēs.
Patreizējie apstākļi neapdraud mūsu
spēju realizēt šos mērķus bet, bez
sabiedrības pietiekoša finansiāla atbalsta,
tas būs arvien grūtāk. Par to vairāk ziņosim
kad būs sastādīts budžets nākamajiem
trim gadiem un kad gatavosimies šī gada
ziedojumu vākšanas akcijai.
Novēlu visiem izturību pārdzīvot šo
attālināšanās periodu. Uzturiet latviskās
saites, par cik tas katram iespējams,
un nepierodiet dzīvot ārpus latviešu
sabiedrības, tā lai vēl kuplākā skaitā
mēs varētu, kā dalībnieki un apmeklētāji,
atgriezties mūsu latviešu namos, skolās
un dievnamos tad, kad būs droši to
darīt. ■
Jānis Grauds
Latviešu Apvienība Austrālijā un
Jaunzēlandē.

Trimdas archīvu
mājupceļš

Agita Ančupāne – 07.04.2020
Rīgas vēstures un kuģniecības mūzeja
krājumā ir vairāk nekā 3000 trimdas latviešu
saglabāto un radīto kultūras, vēstures un
mākslas vērtību. Mūzejs jau 1990. gadu
sākumā saņēma vērtīgas kultūrvēsturiskās
liecības, ko trimdas latvieši bija saglabājuši
svešumā. Starp tiem ir bijušo rīdzinieku –
dejotājas Vijas Vētras, modes mākslinieces
Hermīnes Spainis – Balodis, ceļotāja
Aleksandra Laimes un sudrabkaļa Jāņa
Ridusa memoriālie priekšmeti, gan arī
vairāku latviešu fotografu darbi.
Lielākā daļa trimdas saņemto archīvu
saistīta ar Latvijas kuģniecības vēsturi. Starp
tiem ir daudzu latviešu tālbraucēju kapteiņu,
ostas darbinieku un kuģu mechāniķu
memoriālie priekšmeti un dokumenti, kas
raksturo Latvijas kuģniecības vēsturi ne
tikai laika posmā līdz Latvijas okupācijai,
bet arī latviešu kuģniecības darbinieku,
organizāciju un uzņēmumu darbību trimdā.
Ņemot vērā mūzeja ierobežotās iespējas
(telpu trūkums!), tā krājumā nevar tikt
uzņemti apjomīgi archīvi, tomēr mūzejs
noteikti izvērtēs un uzņems krājumā trimdā

Rīgas vēstures un kuģniecības mūzejs
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saglabātos Latvijas vēstures materiālus par
laika periodu līdz 1944. gadam, kas saistīti
ar Rīgas organizācijām un uzņēmumiem
(piemēram, karogus, zīmogspiedņus
u.tml.), kā arī dažādu sabiedrisko un
kultūras darbinieku personīgās lietas
(piemēram, smēķēšanas piederumus,
pulksteņus, rakstāmlietas, zīmogspiedņus,
balvas, grāmatas ar ierakstiem, fotografijas
u.c.).
Savukārt Latvijas kuģniecības
vēstures pētniecībai, atspoguļošanai un
saglabāšanai tiek komplektēti priekšmeti,
kas memoriāli un saturiski saistās ar 1)
Latvijas un latviešu cilmes jūrnieku un
jūrniecības darbinieku gaitām Rietumvalstu
tirdzniecības flotēs, rēderejās un citās
trimdas zemju vietējās un starpvalstu
struktūrās; šo darbinieku vidū – krasta
dienestu, ostu un rēdereju darbinieki,
kuģīpašnieki, jūrniecības vēstures pētnieki,
sabiedriskie darbinieki, kā arī juristi, kuŗi
piedalījās latviešu kuģīpašnieku un viņu
mantinieku cīņās par saviem īpašumiem
(vai kompensācijām par tiem), ko Otrā
pasaules kaŗa laikā pārņēma un ekspluatēja
Lielbritanija un ASV; 2) starpkaŗu laika
Latvijas Republikas tirdzniecības flotes
kuģiem (arī pēc attiecīgā kuģa latviskā
nosaukuma, karoga un īpašnieka
maiņas – līdz peldlīdzekļa norakstīšanai)
Rietumvalstīs pēc 1939. gada.
Ar pilnu trimdas latviešu mūzejam
nodoto priekšmetu sarakstu var iepazīties
Latvijas Nacionālā archīva veidotajā
katalogā “Pasaules latviešu dokumenti
Latvijā”, kas pieejams tiešsaistē.
Piezīme: Rīgas vēstures un kuģniecības
mūzeja filiāle ir Latvijas Fotogrāfijas mūzejs.
Kontaktpersona: Rīgas vēstures un
kuģniecības mūzeja galvenā krājuma
glabātāja Agita Ančupāne;
e-pasts: agita.ancupane@rigamuz.lv
Mūzeja adrese: Palasta iela 4, Rīga,
LV- 1050 ■
Brīvā Latvija
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Klusā nedēļa, svētā
nedēļa

Kārlis Streips 07.04.2020
Pavasaŗa saulgrieži šogad bija
20. martā pulksten 5.49 no rīta pēc
Latvijas laika. Fiziskā nozīmē pavasaŗa
un rudens saulgrieži atzīmē brīdi, kad
tieši virs ekvatora ir redzams saules
viducis. Savulaik Romas imperators
Jūlijs Cēzars izgudroja pirmo kalendāru,
un viņš pavasaŗa saulgriežus noteica 25.
martā. Laika gaitā izrādījās, ka Cēzara
kalendārs ir neprecīzs, un 16. gadsimta
laikā Romas pāvesta Gregorija XIII laikā
notika darbs pie kalendāra pārkārtošanas.
Romas katoļiem šajā kontekstā bija viens
būtisks jautājums, proti, visnotaļ sarežģītā
formula, uz kuŗas pamata katru gadu
tiek noteikts Lieldienu datums, nozīmē,
ka agrākais Lieldienu datums var būt
22. marts. Kalendāru katoļi sakārtoja tā,
lai pavasaŗa saulgrieži allaž būtu pirms
minētā datuma.
Cilvēkiem visā pasaulē pavasaŗa
saulgrieži vienmēr saistījušies ar to brīdi,
kad dienas atkal kļūst gaŗākas par naktīm.
Tas nozīmē atdzimšanas brīdi. Kokos
parādās lapas, sāk augt ziedi un labība.
Visi zināja, ka pēc apmēram sešiem
mēnešiem atkal naktis būs gaŗākas par
dienu, un drīz vien iestāsies aukstā un
bargā ziema. Tāpat kā citkārt, senie

latvieši arī ap kluso nedēļu izveidoja
dažādas tradicijas, tostarp, piemēram,
ticējumu, ka pūpolu svētdienā mājā
nedrīkst nest apaļus baļķus kurināšanai,
jo citādi visu vasaru nāksies sastapties
ar čūskām.
Savukārt kristiešu baznīca par kluso
nedēļu izvērsa veselu leģendu un kristīgā
rituāla vajadzībām kristieši izstrādāja
veselu plānu. Tas bija Nīcejas konsīlija
laikā 4. gadsimtā mūsu ērā, kad Romas
katoļu baznīca izdomāja minēto formulu
Lieldienu aprēķināšanai. Tās pamatā
ir mēness ritējums debesīs, un tas ir
iemesls, kāpēc Lieldienas katru gadu
ir citā datumā, laikā no 22. marta līdz
25. aprīlim. Rituāla satura vajadzībām,
savukārt, baznīckungi izstrādāja konkrētu
stāstu, kuŗš sākās svētdienā pirms
Lieldienām. Tajā dienā Jēzus gatavojās
ienākt Jeruzalemē. Mateja evaņģelijā
lasām, ka, tam gatavojoties, Kristus
divus mācekļus nosūtīja uz kādu vietējo
fermu ar instrukcijām, tur piesieto ēzeli un
kumeļu atraisīt un atvest viņam. Ja kāds
pajautās, kāpēc tas tiek darīts, mācekļiem
jāatbild, ka dzīvnieki ir vajadzīgi Tam
Kungam. Tālāk evaņģēlijā lasām, ka
mācekļi dzīvniekus atveda pie Jēzus,
uz tiem uzklāja savas drānas un viņu
uzsēdināja uz viena no tiem. Pa ceļam
ļaudis pulcējās, uz ceļa klāja savas drānas
un arī koku zarus, lai Jēzu godinātu,
sauca, ka tuvojas Dieva dēls. Viens no
galvenajiem kokiem mūsdienu Izraēlā ir
palma, un tāpēc vairumā valstu un valodu
svētdiena pirms Lieldienām saucas palmu
svētdiena. Dievkalpojuma laikā palmu
zari tiek izmantoti dažādām rituālām
vajadzībām un tad tiek sadedzināti,
pelnus rūpīgi glabājot līdz nākamā gada
pelnu trešdienai. Evaņģelijā arī lasām, ka,
iejājot Jeruzalemē, Jēzus devās uz templi
un bija pagalam sašutis, ka tur atradās
naudas mijēji un tirgotāji. Te prātā nāk
kāds jaunlaiku stāsts. Proti, Rīgā atrodas

Rīgas Kristus piedzimšanas pareizticīgo
katedrāle, kas ir galvenais pareizticīgo
dievnams Latvijas galvaspilsētā. Aizvadītā
gadsimta 90. gadu sākumā baznīcas
pagrabā bija … valūtas maiņas kantoris!
Tieši tas, ko Jēzus no sava tempļa
izsvēpēja ar vislielāko niknumu.
Latvijā palmas neaug. Tā vietā
mūsu senči ķērās pie pūpoliem. Nekur
nevarēju atrast skaidrojumu par procesa
vēsturiskajiem pirmsākumiem, taču visi
latviešu bērni visā pasaulē droši vien
atceras to svētdienas rītus, kad vecāki
ielavījās guļamistabā ar pūpolu zariem un
sāka bērnus pērt, sakot: „apaļš kā pūpols,
vesels kā rutks!"
Arī manā bērnībā tā bija. Tālāk –svētā
pirmdiena, kuŗā notiek minētā tempļa
iztīrīšana. Te arī stāsts par Jēzu un vīģes
koku, kuŗam viņš liek nokalst, jo augļu
tam nav. Svētajā otrdienā atzīmēts fakts,
ka Svētajos rakstos Jēzus vairākkārt
pareģo pats savu bojāeju, lai gan viņa
mācekļi par to negrib dzirdēt neko. Šajā
kontekstā man personīgi allaž tuvs ir bijis
svētais Pēteris, kuŗš vairāk par jebkuŗu
citu cilvēku šajā sāgā uzrāda cilvēcisko,
vienkārši cilvēcisko elementu. Tas ir
Pēteris, kuŗam Jēzus pasaka, ka trīsreiz
viņš Kristu noliegs, Pēteris to noliedz,
nē, nē, nekad … un tad nudien, pašam
īsti to neapzinoties, izdara tieši to, ko
Jēzus ir paredzējis. Un tas ir Pēteris,
kuŗš visskaļāk iebilst, kad Jēzus runā
par savu gaidāmo nāvi. Jēzus Pēterim ir
draugs, labs draugs. Nedrīkst viņš mirt!
Bet Jēzus viņam nosaka klusēt. Trešdiena
atsevišķās kristiešu tradicijās ir spiegu
trešdiena, jo tieši trešdienā Jūdass sāka
savu sazvērestību ar priesteriem – es
jums pateikšu, kur viņš atrodams, un jūs
man dosit 30 sudraba gabalu. Lieki teikt,
Jūdam stāsts labi nebeidzās.
Zaļā ceturtdiena. Iespējams, latviešu
valodā to tā sauc vienkārši tāpēc, ka
pavasarī pasaule kļūst arvien zaļāka un
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līdz ar to nes līdz cerību. Angļu valodā
Maundy Thursday atsaucas uz latīņu
vārdu mandatus, jeb mandāts, jo tieši pie
vakariņu galda Jēzus saviem mācekļiem
deva mandātu viņa mācību plest tālāk
pa visu pasauli. Tajās vakariņās arī
iedibināts viens no kristiešu dievkalpojumu
galvenajiem rituāliem, proti, svētais
vakarēdiens ar vīnu un maizi. Seko lielā
piektdiena, kad notiek Jēzus krustā sišana
un apglabāšana. Kad pēc pāris dienām
divas sievietes iet kapu aplūkot, liels ir
viņu pārsteigums, redzot, ka akmens ir
novelts un kapličā sēž eņģelis, kuŗš saka
– nebīstieties, viņa šeit vairs nav.
Kā ik gadu, arī šaogad svinēsim šo
Augšāmcelšanos stāstu, lai gan Covid-19
sakarā dievnami lielākoties ir slēgti. Manā
Rīgas Anglikāņu baznīcā, mēs tiksimies
virtuāli gan Lielajā piektdienā, gan arī
Lieldienās. ■
Brīvā Latvija

Jāatbalsta latviešu
zinātnieki cīņā ar
Covid-19

LSM ziņu redakcija 17.04.2020
Ir pienācis laiks atbalstīt latviešu
zinātniekus cīņā ar jaunā koronavīrusa
izraisīto slimību Covid-19, norādījis
Valsts prezidents Egils Levits. Latviešu
zinātnieki jau ir izstrādājuši pirmos
vakcīnas kandidātus, ko testēs Šveices
partneru laboratorijās. Latvijā strādā divas
pētniecības grupas no 70 grupām, kas
pasaulē nodarbojas ar vakcīnas izstrādi.
Zinātnieki - Latvijas Biomedicīnas
pētījumu un studiju centra direktors,
Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs
Jānis Kloviņš un Latvijas Biomedicīnas
pētījumu un studiju centra vadošais
pētnieks Kaspars Tārs, prezidentam
norādījuši, cik liela nozīme ir vīrusa
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genoma atšifrēšanai ar sekvenēšanas
metodi. Tā dod iespēju novērtēt aktuālo
situāciju, tieši Latvijai raksturīgās vīrusa
mutācijas un izplatības ceļus, ļaujot
optimāli pieņemt lēmumus iedzīvotāju
veselības saglabāšanai.
Patlaban sekvenētie 25 paraugi uzrāda
jau vismaz 12 Latvijai unikālas vīrusa
mutācijas un vismaz četrus ceļus, kā vīruss
ienācis valstī. Levits uzsvēra, ka augsti
novērtē iepriekšējos ieguldījumus zinātnē,
kas patlaban ļauj Latvijas zinātniekiem
darboties pasaules labāko zinātnieku
līmenī un radīt nākotnē nepieciešamus
risinājumus.
Zinātnieki norādīja, ka ar esošo
situāciju var nākties sadzīvot gadiem
un būs jāpielāgojas. Valsts prezidents
uzsvēra, ka nepieciešama kvalitatīva
pētniecības platforma, kas gan risinātu
esošās situācijas izraisītās problēmas,
gan sagatavotu mūsu sabiedrību nākotnes
izaicinājumiem.
Kloviņš norādīja, ka zinātnieki jau
apkopo idejas un risinājumus, kas tuvākajā
laikā varētu uzlabot situāciju valstī.
Levits pateicās zinātniekiem, kuri šajos
sarežģītajos apstākļos turpina darbu un
aktīvi strādā pie risinājumiem sabiedrības
labā.
Jau vēstīts, ka Latvijas Biomedicīnas
pētījumu un studiju centra zinātnieki,
pētot Latvijā sastopamo "SARS-CoV-2"
vīrusu genomus, noskaidrojuši, ka Latvijā
sastopamie Covid-19 vīrusi ir ieceļojoši no
tādām valstīm kā Ķīna, Beļģija, Francija un
Lielbritānija, bet Latvijā sastopamā vīrusa
ģenētiskajā kodā ir atklātas arī vairākas
unikālas mutācijas, kas pagaidām vēl nav
ziņotas nekur citur pasaulē.
Kā informēja Latvijas Biomedicīnas
pētījumu un studiju centra zinātniskā
asistente Monta Ustinova, reaģējot uz
Covid-19 infekcijas uzliesmojumu, centra
zinātnieki sadarbībā ar diagnostikas
laboratorijām, Slimību profilakses un

kontroles centru (SPKC), SIA "Latvia
MGI Tech" un vairākām universitātēm
Latvijā sāka veikt "SARS-CoV-2" vīrusa
genoma izpēti, izmantojot sekvencēšanas
tehnoloģijas.
Biomedicīnas pētījumu un studiju centra
zinātnieki ir veikuši 35 vīrusa paraugu
sekvencēšanu jeb visa ģenētiskā materiāla
nolasīšanas analīzi, iegūstot Baltijas
valstīs pirmos šāda veida datus. Vīrusa
genoma izpētē tiek izmantoti bioloģiskie
paraugi, kas ir iepriekš iegūti infekcijas
apstiprināšanai diagnostikas laboratorijās
- Latvijas Infektoloģijas centrā, "Gulbja
laboratorijā" un "Centrālajā laboratorijā".
Līdz šim zinātniekiem esot izdevies
identificēt vairākas unikālas mutācijas
Latvijā sastopamā vīrusa ģenētiskajā kodā,
kas pagaidām vēl nav ziņotas nekur citur
pasaulē.
Zinātnieki uzskata, ka pētījuma laikā
iegūtā informācija par vīrusa mainību un
mutāciju biežumu dos iespēju analizēt
identificēto "SARS-CoV-2" variantu saistību
ar saslimšanas smaguma pakāpi un
terapijas efektivitāti, turklāt tā varot turpmāk
tikt izmantota arī vakcīnas izstrādē.
Iegūtās vīrusa sekvences ir iesniegtas
starptautiskajā atvērtajā datubāzē
"Nextstrain", kur katru dienu tiek
apkopota aktuālā informācija par vīrusa
epidemioloģiju visā pasaulē. Šajā datubāzē
publicētā informācija, kas ir balstīta uz
globāliem datiem par vīrusa ģenētisko
kodu, liecina, ka Latvijā sastopamie
vīrusi ieceļojoši no tādām valstīm kā
Ķīna, Beļģija, Francija un Lielbritānija.
Zinātnieki uzskata, ka iegūtie rezultāti varēs
drīzumā tikt izmantoti arī epidemioloģiskajā
izmeklēšanā, ko veic SPKC.
Kā uzskata pētnieki, pētījuma rezultāti
sniegs papildus informāciju par vīrusa
mainību Latvijā un pasaulē, ļaus padziļināti
izvērtēt vīrusa izplatības ceļus, uzlabot
infekcijas apkarošanas pasākumu
efektivitāti, un potenciāli palielinās

ārstēšanas iespējas COVID-19 pacientiem.
Sadarbojoties ar zinātniekiem Rīgas
Stradiņa universitātē, Rīgas Tehniskajā
universitātē, Latvijas Universitātē un
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskajā institūtā "BIOR",
ir uzsākta arī atvērtas Covid-19 izpētes
platformas izveide.
Izpētes platformas ietvaros tiks
nodrošināta savlaicīga pacientu bioloģisko
paraugu iegūšana, kontrolēta uzglabāšana
un analīze. Tā apkopos gan vīrusa
genoma datus, gan epidemioloģisko
un klīnisko informāciju par Covid-19
pacientiem Latvijā, kas būs pieejama gan
zinātniekiem, gan arī medicīniskajā aprūpē
un infekciju apkarošanā iesaistīto institūciju
pārstāvjiem. Tās mērķis ir apvienot spēkus,
zināšanas un datus veiksmīgai vīrusa
apkarošanai Latvijā tūlīt un nodrošināt
iespēju labāk sagatavoties potenciāliem
nākotnes uzliesmojumiem gan Latvijā, gan
pasaulē, uzsvēra centrs. ■
Latvijas Sabiedriskie Mediji.

Sešu Latvijas
augstskolu studenti
strādās pie
risinājumiem cīņai ar
Covid-19 krīzi

LETA 18.04.2020
Sešu Latvijas augstskolu studenti divu
nedēļu laikā centīsies izstrādāt risinājumus
Covid-19 krīzes pārvarēšanai izglītības,
veselības aprūpes, uzņēmējdarbības un
drošības organizācijām un uzņēmumiem.
RTU, Latvijas Universitāte, Latvijas Jūras
akadēmija, Liepājas Universitāte, Ventspils
Augstskola un biznesa augstskola Turība
vienojušās par kopēju rīcību Covid-19
krīzes seku apturēšanai un izveidojušas
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"triecienprogrammu CrisisLab".
Universitātē atklāja, ka programmā
varēs iesaistīties visu Latvijas augstāko
izglītības iestāžu studenti, lai izstrādātu
risinājumus pašvaldību un valsts sektora,
industriju, nevalstisko organizāciju
problēmsituācijām, kas radušās vai var
rasties globālās pandēmijas, ārkārtas
stāvokļa un noteikto pārvietošanās,
pulcēšanās un sociālās distancēšanās
ierobežojumu dēļ.
Studenti kopīgi izstrādās un
piedāvās rīkus un metodes attālināta
mācību procesa uzlabošanai, pacientu
konsultēšanai neklātienē, ekonomiskās
krīzes bremzēšanai un citām problēmām.
Programmas CrisisLab vadītāja, RTU
Studentu inovāciju grantu programmas
vadītāja Liene Briede uzsvērusi, ka šajā
krīzē viss notiek tik strauji, ka jāmeklē
risinājumi ne tikai šī brīža problēmām, bet
arī izaicinājumiem, kuŗus vēl neapzināmies.
Viņa norādīja, ka tika uzrunāti 40 000
studenti sešās augstskolās, kas organizē
programmu, gan citu Latvijas augstākās
izglītības iestāžu studenti, lai viņi ātri
atrastu reālus un praktiski ieviešamus
risinājumus.
Studenti pieteikties dalībai CrisisLab
var no 18. aprīļa mājaslapā "www.crisislab.
lv".
Risinājumu izstrādei tiks veidotas
studentu komandas, tām palīdzēs mentori
un eksperti. Labāko risinājumu autori
saņems naudas balvas, kuŗu kopējais
balvu fonds ir 20 000 eiro.
Pēc RTU paustā, Izglītības un zinātnes
ministrija (IZM) programmai CrisisLab
iesniegusi vairākas problēmsituācijas,
kas saistās ar attālināto mācību
procesu. Ministrija esot ieinteresēta,
piemēram, izveidot virtuālu platformu,
kuŗā būtu pieejamas dažādu mācību
priekšmetu skolotāju konsultācijas
izglītojamajiem, risinājumus tiešsaistes
studiju procesa kvalitātes uzlabošanai,
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augstskolu noslēguma darbu izstrādei,
skolēnu koncentrēšanās un uzmanības
monitorēšanai, kā arī citus rīkus.
IZM Struktūrfondu departamenta
direktore Santa Šmīdlere esot teikusi, ka
Latvijas augstskolu studenti jau iepriekš ir
pierādījuši, ka dažādās īsās programmās,
piemēram, hakatonos, ir spējuši radīt
un izstrādāt oriģinālus un praktiskus
risinājumus, tāpēc IZM iesaistīšanās
CrisisLab projektā esot likumsakarīga.
Turpretī Paula Stradiņa Klīniskā
universitātes slimnīca (PSKUS) ir
ieinteresēta atrast veidu, kā attālināti
sniegt ārstu konsultācijas pacientiem
un nosūtīt viņiem speciālistu slēdzienu,
ievērojot datu aizsardzības prasības,
pauda RTU.
Lai nodrošinātu attālinātas konsultācijas
ārkārtējā situācijā ar Veselības ministrijas
rīkojumu noteiktajām pacientu grupām,
pirms konsultācijas uzsākšanas persona
tiek mutiski identificēta. Taču neklātienes
identificēšanas veids nenodrošina
ticamu un drošu personas identifikāciju.
RTU uzsvēra, ka pacienta veselības
datu apstrādē ir jāievēro īpaši drošības
pasākumi, piemēram, ja konsultācijas
laikā tiek pārbaudīta pacienta veselības
datu vēsture, tos nedrīkst izpaust trešajām
personām bez pacienta rakstveida atļaujas.
Tāpat ir jārisina jautājums par drošu
datu pārraidi, lai trešajām personām
nav iespēja neautorizēti "noklausīties"
konsultāciju, kā arī jautājums par
auditācijas pierakstu, tas ir, informācijas
par identifikāciju, glabāšanu, skaidroja
universitāte.
Slimnīcas valdes priekšsēdētājs
Rinalds Muciņš norādījis, ka mūsdienu
technoloģijas dod iespēju nodrošināt
pacientam speciālista konsultāciju arī
atrodoties attālināti, kas ir īpaši svarīgi šajā
periodā, kad jārūpējas, lai pilnībā izslēgtu
pacientu un ārstnieciskā personāla risku
inficēties.

Viņš neizslēdz iespēju, ka šajā
ārkārtas situācijā gūtā pieredze varētu
palīdzēt efektīvāk strādāt arī nākotnē,
kad attālinātas konsultācijas būtu kā
alternatīva tiešam kontaktam ar pacientu
situācijās, kad to pieļauj pacientam
piemērotais ārstnieciskais process.
Savukārt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija norāda
uz Covid-19 krīzes izraisītu plastmasas
atkritumu apjoma pieaugumu. Uzsverot
nepieciešamību nodrošināt sabiedrības
veselību un drošību, ministrija rosina
meklēt videi draudzīgākus risinājumus.
Tāpat problēmsituācijas pieteikuši arī
dažādu jomu uzņēmumi un uzņēmēju
biedrības, kā arī Nacionālie bruņotie spēki.
RT U u z s v ē r a , k a v i s a s s e š a s
augstskolas kopš pagājušā gada īsteno
Latvijā vēl nebijušu programmu studentu
inovatīvās domāšanas, jaunrades
prasmju un uzņēmējspēju attīstīšanai
"Inovāciju granti studentiem". Aktivitātes
un programmas visa līmeņa studentiem
tiek īstenotas, gan sadarbojoties ar
uzņēmumiem, gan augstskolām
savstarpēji.
"Inovāciju grantus studentiem"
koordinē IZM, savukārt līdzfinansē Eiropas
reģionālās attīstības fonds. ■
Latviesi.com

Par vēsturisko
atmiņu

Juris Lorencs – 21.04.2020
Ir trīs veidu vēsturiski notikumi. Vieni,
par kuŗiem mēs zinām, par kuŗiem
esam lasījuši. Otrie – par tiem mums
stāstījuši aculiecinieki. Un trešie – tie,
kuŗus esam piedzīvojuši personīgi.
Trīs liktenīgi datumi, kuŗus pieminam
īsā piecu nedēļu intervālā – 25. marts,
26. aprīlis un 4. maijs. Man šīs dienas

ir īpaši svarīgas. Kāpēc? Pirmā tāpēc,
ka ikdienā joprojām sastopos ar 1949.
gada deportāciju aculieciniekiem. Vēl
precīzāk – es dzīvoju viņiem blakus.
Manai deviņdesmit trīs gadus vecajai
mammai tolaik bija divdesmit viens
gads. Un ir interesanti – kā atceros no
padomju laikiem, tad toreiz, ja vispār kāds
uzdrošinājās runāt par „aizvešanām”,
parasti minēja 1949. gadu. Un kaut
arī vectēva brālis, mammas onkulis
un Lejasciema pilsētas galva Oskars
Dambrovs tika izsūtīts 1941. gada 14.
jūnijā, arī mūsu ģimenē vairāk atcerējās
1949. gada 25. martu. Tad moku ceļu uz
Sibiriju sāka vectēva māsas Elzas ģimene.
Vectēva brālis nomira Vjatlagā 1943.
gadā, bet viņa māsa pēc Staļina nāves
atgriezās Latvijā un nodzīvoja gaŗu mūžu
savās dzimtas mājās Sinoles pagastā.
Dzirdēts, ka trimdas latvieši 1941. gada
jūnija notikumus esot pieminējuši daudz
biežāk nekā 1949. gada deportācijas. Un
tas arī saprotams – 1949. gadā viņi jau
atradās aiz „dzelzs aizkara”.
Vēl viena liktenīga diena 1986.
gada 26. aprīlis, Černobiļas katastrofa.
Pirmais patiesi vēsturiskais notikums,
ko es atceros personīgi. Ir otrdienas,
1986. gada 28. aprīļa pēcpusdiena.
Aptieka Suvorova, tagad Čaka ielā Rīgā.
„Vai jums ir joda tabletes?” – jautāju
pazīstamai farmaceitei. „Vairs nav,
virsnieku madāmas visu izpirka. Viņas
laikam arī kaut ko zina”, – teica paziņa,
piemiedza ar aci un izcēla no letes
apakšas dažus iepakojumus ar kālija
jodīda tabletēm. Bija padomju laiki, un
jēdziens „prece zem letes” bija pavisam
pierasta, ikdienišķa lieta. Tas, ko jau zināja
labi informētās padomju armijas virsnieku
sievas, bija naktī uz 26. aprīli notikusī
avārija Černobiļas atomspēkstacijā.
Savukārt es par to uzzināju no Rietumu
radiostacijām.
Kāpēc kālija jodīds? Jo tā uzņemšana
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var aizkavēt radioaktīvā joda izotopa,
kas mākoņos jau ceļoja pāri Latvijai,
nonākšanu organismā. Šajā otrdienas
pēcpusdienā mēs visi vēl barojāmies
no baumām, līdz oficiālajam varas
iestāžu paziņojumam Maskavas
televīzijas vakara ziņu programmā bija
jāgaida vairākas stundas. Bet arī tad
izskanēja vien puspatiesības – par
„starpgadījumu”, kuŗa sekas „tiekot
novērstas”. Padomju funkcionāri, Michailu
Gorbačovu ieskaitot, kā apmāti gatavojās
1. maija parādei. Par spīti radioaktīvajam
piesārņojumam, pa saules pielietajām
Ukrainas galvaspilsētas Kijevas ielām
soļoja desmitiem tūkstoši cilvēku. No
svētku tribīnes viņiem priecīgs māja
Ukrainas kompartijas pirmais sekretārs
Vladimirs Ščerbickis, kuŗš speciāli šim
gadījumam bija paņēmis līdzi savus
mazbērnus. Lai tauta redz, ka nav no kā
baidīties! Un tikai pamazām sāka atklāties
katastrofas patiesie mērogi. Šajā 1. maija
rītā kijeviešiem noteikti vajadzēja palikt
savos dzīvokļos! Vēl viena atziņa – mēs
tolaik dzīvojam bezcerīgā melu impērijā.
Ka pat Gorbačova solītā „pārbūve” un
„atklātība” te neko neglābs, ka kaut ko
mainīt var tikai pilnīga Latvijas neatkarība.
Tā mēs nonācām līdz Ir 1990. gada
4. maijam. Es joprojām atceros šo
dienu pirms trīsdesmit gadiem, saules
pielieto laukumu iepretim Augstākās
Padomes namam. Kopā ar dažiem
draugiem atrodos cilvēku pūlī, kas gaida
balsu skaitīšanas komisijas paziņojumu.
Deklarācijas „Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu” pieņemšanai
bija nepieciešamas 134 deputātu balsis.
Un tad tas notiek – 138 balsis par!
Vienalga, kas sekos tālāk, šo mirkli mums
vairs nespēs atņemt.
Anatolijs Gorbunovs no prezidija
tribīnes saka šādus vārdus: „Tas ir
svētbrīdis”. Raksturojot cilvēkus, kuŗi
stāvēja pie Latvijas valsts šūpuļa, kuŗi
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ar ieročiem rokās padzina boļševikus un
Bermontu, nereti lieto krāšņus epitetus –
„varoņcilts”, „Lāčplēšu paaudze”. Bet kas
bijām mēs? Paaudzei, kas atguva Latvijas
neatkarību, tolaik bija starp divdesmit
un sešdesmit. Tajās dienās pasaules
mediji Baltiju salīdzināja ar Dāvidu, kas
izaicina uz cīņu milzi Goliātu. Tad varbūt
Dāvidu paaudze? Es drīzāk teiktu – mēs
bijām Sprīdīšu paaudze. Tūkstošiem
Sprīdīšu, kuŗi iznēsāja laikrakstu Atmoda,
sacerēja polītiskus dokumentus, brauca
uz manifestācijām, cēla barikādes, vārīja
zupu barikāžu dalībniekiem.
Man un draugiem, kuŗi 4. maijā
stāvējām pie Augstākās Padomes nama,
tolaik bija trīsdesmit gadu. Vēlākā diskusija
par „18. novembra valsti” un „4. maija
republiku” mums bija saprotama, bet
nepieņemama. Jo 4. maijs – tā bija mūsu
diena. Brīdis, ko bijām pacietīgi gaidījuši
un tuvinājuši, cik nu tas bija katra spēkos.
Runājot līdzībās ar sporta vingrošanu,
1918. gada 18. novembris kalpoja kā
atbalsta punkts. Mēs bijām pakāpušies uz
tā, pastiepušies uz pirkstgaliem, aptvēruši
ar rokām stieni, pievilkušies, pat spējuši
uzsviest virs tā savu augumu – tas bija
1990. gada 4. maijs.
Tālākais jau bija izturības jautājums
– sagaidīt 1991. gada augustu, padomju
varas galīgo agoniju un sabrukumu. Pašu
galveno mēs bijām izdarījuši. Pateikuši,
ka vēlamies būt brīvi, ka neatkarība ir tikai
laika jautājums. Paaudzes nāk un aiziet,
un katra no tām ir īpaša. Kas esam mēs,
toreizējie trīsdesmitgadnieki? Savā ziņā
īpaši ar to, ka esam stāvējuši vēstures
krustcelēs. Tātad cilvēki ar unikālu
pieredzi. Mēs būsim pēdējā Latvijas
paaudze, kas savā apzinīgajā vecumā
piedzīvoja totalitāru valsts iekārtu un
sociālistisko plānveida ekonomiku. Mēs
būsim pēdējie, kuŗi katru gadu no jauna
var skatīties padomju laiku komēdijas
un smieties par jokiem, kuŗus jaunāki

par mums vairs īsti nesaprot. Mēs
būsim pēdējā paaudze, kas vēl sapratīs
zemtekstus, līdz galam neizteiktus vārdus.
Dziesmu svētki, padomju laiks, skan
Raimonda Paula un Jāņa Petera „Manai
dzimtenei”: „Vēl nāks piektais gads,
asins lietus līs,/Un visaugstākās priedes
nolauzīs./Iesim strēlniekos,/dziesma vētru
sēs,/mūžam Gaismas pils kalnā gavilēs”
.Toreiz šo dziesmu uztvēra citādāk nekā
šodien. Katrs vārds – zemteksts.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas
likās, ka mūs vairs negaida liktenīgi
pārbaudījumi. Ka līdz ar PSRS sabrukumu
un „aukstā kaŗa” beigām uz pasaules
iestājies nebeidzama miera, demokratijas
un labklājības laikmets. Patiesībā tā
domāja daudzi. Amerikānis Frensiss
Fukujama 1992. gadā pat publicēja
grāmatu „Vēstures beigas un pēdējais
cilvēks” (“The End of History and the Last
Man”). Cik iluzori bija šie pravietojumi!
Nāca 2001. gada 11. septembris, teroristu
uzbrukums Ņujorkai un Vašingtonai.
2014. gada marts, Krievija okupē Krimu.
Un, visbeidzot – 2020. gada pavasaris,
pasauli pārņem Covid-19 epidēmija.
Paies piecdesmit gadi, un jau sirmot
sākuši vīri un sievas stāstīs saviem
mazbērniem – tas bija sen, kad es vēl
gāju skolā, bet visa pasaule staigāja sejas
maskās. ■
Brīvā Latvija

Valodiņa

Jautri mēles mežģi.
Izmēģini savas spējas tikt galā ar
šiem piņkerīgajiem pantiņiem.
● Vienu rītu ripu situ, citu rītu stibu cirtu.
● Šis žagaru saišķis nav mans žagaru
saišķis, bet tas žagaru saišķis, kas
nolikts šķērsām un pārsiets ar šņori,
ir mans žagaru saišķis. ■

Vīza uz pasaules malu

Aivars Upenieks
Turpinājums no aprīļa Rituma
Būvlaukums Otava
Pēc piecu stundu pārbrauciena
ierados Otavā, kas galvaspilsētas
statusu ieguva, pateicoties Anglijas
karalienei Viktorijai. Viktorija izvēlējās
Otavu kā ģeogrāfisku kompromisu
starp Monreālu un Toronto. Kanādieši
sākotnēji gan bijuši neizpratnē par šādu
karalienes izvēli, jo pilsēta atradās tālu
no koloniālajiem cietokšņiem. Kā pilsēta
Otava tika dibināta 1826.gadā un 29
gadus vēlāk bija attīstījusies kā politiskais
un technoloģiskais centrs. Tiek uzskatīts,
ka Otava ir izglītotākā pilsēta Kanādā, kā
arī tajā ir augstākais dzīves līmenis un
zemākais bezdarba līmenis. Otava ir arī
iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma
sarakstā.
Devos uz nākamo dzīves vietu Kentas
ielā pie Tareka, kuŗu sarunāju caur ceļotāju
aplikāciju. Kamēr divdesmit minūšu laikā
nokļuvu līdz Tareka dzīves vietai, tikmēr
paspēju piecas reizes nopukoties par
izdangātajām Otavas ielām, būvdarbiem
malu malās un aizliegumu gājējiem
šķērsot ielas, kur tiem jeb, pareizāk
sakot, man, būtu ērtāk. Tomēr ar vienu
aci ieinteresēti paspēju klusībā novērtēt
Otavas architektūru, secinot, ka pilsētas
architektūra ir saskaņota ar vienādu ēku
augstumu. Respektīvi, nav manāmi „lūpu
krāsu” džungļi, kur viens debesskrāpis
lielāks par otru. Tā nu, klusībā
pukodamies un grambās raustīdams
mazo ceļojuma koferi, ar mugursomu
plecā ierados nākamajā dzīves vietā,
kas pret iepriekšējo platību Toronto bija
gandrīz kā mūsu pašu Rundālīte, tikai
trijos stāvos. Durvis atvēra smaidošais
Tareks, aicinot iekšā un izrādot plašās
telpas, kur vienā no telpām bija iekārtots
mājīgs zaļo augu stūris, radot iespaidu
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par Amazones džungļiem pilsētas vidū.
Pietrūka tikai putnu treļļu un koku lapu
šalkoņas. Pēc telpu izrādīšanas Tareks
aicināja apsēsties un ceļotāju sarunas
varēja sākties.
Ja sākumā mums bija domu apmaiņa
par ceļojumiem dažādās valstīs, tad
sarunas noslēgumā mēs jau bijām
aizrunājušies līdz politikai NATO līmenī.
Papildus sarunas gaitā uzzināju, ka Otavā
spēkā ir likums, nosakot pilsētā būvējamo
vai atjaunojamo ēku augstumu, kas
nedrīkst pārsniegt pilsētas Parlamenta
ēkas jumtu smailes. Neesmu bijis īpašs
architektūras cienītājs, kas pievērstu
uzmanību sīkām detaļām, taču pamanīju,
ka ēkas veido izteiktu ēku ansambli ar
vienādiem materiāliem, ēku lielumu un to
izskatu. Tā komunicējot, četras stundas
aizlidoja vēja spārniem. Vēlāk devāmies
uz karaoke bāru, kur vietējie uzstājās,
dziedot dažādas dziesmas.

Ņemot vērā, ka Toronto izdevās
baudīt rudens krāsas, izlēmu baudīt arī
rudeni netālajā Gatineu parkā, jo taisni
kā šajā nedēļas nogalē bija noslēgums
ikgadējam Otavas pasākumam „Fall
Rhapsody”, apmeklētājiem sniedzot
iespēju ar autobusu aizvizināties līdz
parkam un baudīt tā ainavas. Pasākums
tika ieviests ar mērķi sniegt iespēju
lielākām ļaužu masām apskatīt parku.
Tā nu ar krietnu uzņēmības devu, karti
rokās devos meklēt autobusa pieturu.
Taču nekādi nespēju atrast minēto
pieturu, līdz attapos kādā pamestā
autostāvvietā, lūkojoties uz visām debesu
pusēm. Pusstundu vēlāk autobusa
pieturu atradu un devos ceļā. Otavā
pamanīju, ka cilvēki cits citu sveicina
un cenšas palīdzēt tūristiem. Pietika
kaut uz mirkli apstāties ar karti rokās
un lūkoties uz visām debesu pusēm, lai
kāds pienāktu klāt ar vēlmi palīdzēt atrast

Rozā ezers Gatineu parkā, netālu no Otavas.
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pieturu. Vienā brīdī pieskrēja klāt četri
skrējēji un vaicāja, kur man jānokļūst.
Izrādās, viens no visiem šiem skrējējiem
teicās zinām autobusa pieturu, un pārējie
piebalsoja, ka viņam būtu jāparāda
virziens un vieta, taču atjokoju, ka es no
agra rīta neesmu vēl gatavs skriet līdzi ar
somu un fotoaparātu plecos un labprāt
soļotu savā gaitā tālāk. Kad tapa zināms
virziens, papildus tiku izjautāts par manu
nacionalitāti, un, izrādās, skrējēji zināja
Latvijas galvaspilsētu, kā arī to, ka
Kanādas militārie spēki uz Latviju sūta
savus papildspēkus NATO programmas
ietvaros.
Pusstundu vēlāk parku sasniedzu,
taču mazliet vīlos, jo mani sagaidīja tikai
zeltains lapu birums. Vilšanos mazliet
mazināja parkā esošais Rozā ezers,
kuŗa ūdens, protams, ir zaļā krāsā,
taču ezeram nosaukums ir dots pēc
ģimenes uzvārda, kuŗa savulaik dzīvoja
pie ezera un to diezgan tālā pagātnē
apsaimniekoja. Ezers ir unikāls ar to,
ka tā augšējā un apakšējā ūdens slāņi
nesajaucas kopā, pateicoties ezeru
ieskaujošām klintīm, aizsargājot to no
vējiem. Līdz ar to ezera dziļumā nav
pieejams skābeklis. Ezers pats par sevi
ir ainavisks ar zaļo ūdeni, kam papildus

skaistu skatu piešķīra krastos augošās
zaļās egles.
Pēc Gatineu parka apmeklējuma
apstaigāju pilsētas centru, apskatot
Parlamenta laukumu ar Parlamenta ēku,
atklājot, ka Parlamenta ēkas priekšā
izveidota skulptūra, no kuŗas iztek
ūdens un podesta vidū ar lielu liesmu
deg uguns, kuŗu darbina gāze. Izrādās,
šādus vides objektus Kanādā izveidoja
par godu Kanādas konfederācijas
simtajai gada dienai. Tā kā Kanādas
konfederācijai 2017. gadā bija paredzēta
150. gada diena, ir izskaidrojums, kādēļ ar
piepūstiem vaigiem nācās vilkt ceļojumu
koferīti pa dažādām būvgružu piegāztām
ielām.
Tālāk no Parlamenta ēkas virzījos
uz slaveno Fairmount Chateau Laurier
viesnīcas pusi, kuŗa uzcelta 1893.gadā
ar domu, ka ēka kalpos kā viesnīca.
Garām viesnīcas ieejai devos uz Majors
Hills parka pusi, lai apskatītu naksnīgo un
apgaismoto Parlamenta ēku, ceļam tālāk
vijoties uz mākslas galerijas pusi. Lēnām
naksnīgā pastaigā izstaigāju svarīgāko
un atgriezos naktsmītnē, parunāju ar
Tareku par dienas iespaidiem un devos
gulēt.
Nākamais rīts Otavā bija apmācies,

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
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un diena solījās būt lietaina. Nolēmu
dienu pavadīt iekštelpās, aplūkojot
dažādus objektus. Kā pirmo un pašu
svarīgāko izvēlējos apskatīt Parlamenta
ēku, kuŗas apskate tiek piedāvāta tikai
gida pavadībā. Uzzināju, ka Kanādas
parlaments sastāv no trīs daļām:
Karalienes (kā valsts vadītājas), kuŗu
pārstāv gubernators; iecelta Senāta
un ievēlēta apakšnama. Parlamentā
apskatījām Senāta telpu, kuŗā sēž
gubernatora izvēlēti 105 Senāta pārstāvji.
Telpa iztapsēta sarkanā, tādējādi
izrādot cieņu Anglijas karaļnamam,
savukārt Senāta telpas vidū pretējā sienā
ir novietoti 3 krēsli, kur vidējā krēslā Senāta
sasaukuma laikā sēž premjerministrs,
savukārt aiz premjerministra krēslā
sēž Anglijas karaliene, ja, protams,
karaliene ierodas Kanādā. Kā trešais ir
minams Parlamenta spīkeris. Anglijas
karaliene Elizabete II pēdējo reizi savā
krēslā sēdēja 1970. tajos gados. Kā
nākamo telpu bija iespēja apskatīt
apakšnama telpu, kuŗā zaļā krāsa
dominēja kā galvenais tonis, simbolizējot
Lielbritāniju un Kanādu. Parlamenta ēkā
arī apskatīju galveno halli divos stāvos,
pirmajā stāvā izvietoti Anglijas karaļu
portreti, savukārt otrajā stāvā to otrās
puses, taču vienā gadījumā nav it kā
izstādīta otra puse (te uzsvērts vārds
“it kā”), jo Anglijas karaliene Viktorija
gleznošanas brīdī nebija laulājusies,
līdz ar to viņas vēlākais vīrs Alberts
neieņem godpilno vietu otrajā stāvā, kā
tas ir citiem Anglijas valdniekiem. Taču
mākslinieks parūpējās par to, lai netiešā
veidā tomēr Alberts parādītos pie sienas,
iezīmējot Alberta ģīmetni karalienes labās
rokas rokassprādzē, tādējādi Kanāda
diplomātiski parāda godu arī Viktorijas
vīram.
Kā pēdējo telpu, manuprāt, krāšņāko,
apskatīju Parlamenta bibliotēku, kuŗā
grāmatu skaits ir vismaz viens miljons
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eksemplāru. Senākais eksemplārs ir
datēts ar 15. gadsimtu. Parlamenta
bibliotēka ir galvenā informācijas krātuve
un pētniecības resurss tautas kalpiem.
1916. gads varēja būt bibliotēkai liktenīgs,
jo Parlamentā izcēlās ugunsgrēks,
taču, tā kā ieeja bibliotēkā bija no
halles puses un bibliotekārs sēdēja tieši
iepretim hallei, viņš redzēja tuvojamies
uguns mēles tieši bibliotēkas virzienā.
Paveicās, ka bibliotēka atradās no
Parlamenta atsevišķā piebūvē un durvis
uz Parlamentu bija kaltas dzelzī. Durvis
tika aizvērtas, izglābjot bibliotēkas
krājumus. Arī šodien šīs durvis ir kaltas
dzelzī, lai samazinātu šādu risku.
Pēc Kanādas Parlamenta apskates
iepazinos ar naudas kalšanas procesu
naudas kaltuvē netālu no Parlamenta
ēkas, neaizmirstot aptaustīt un paturēt
rokās īstu zelta stieni, kas pēc lieluma
izskatās kā viena kilograma cukura paka,
taču svars ir ne mazāks kā 12 kilogrami.
Tāpat kā Parlamenta ēkas, arī naudas
kaltuves apskate bija iespējama tikai gida
pavadībā. Lai saražotu nepieciešamo
monētu apjomu saviem sadarbības
partneriem, strādājošos nodarbina 3
maiņās, katra maiņa strādā 8 stundas
dienā. Šobrīd naudas kaltuve ražo
monētas 88 pasaules valstīm. Monētas
tiek ražotas ne tikai patērētāju vajadzībām
ikdienā, bet arī kolekcionāriem un
dažādiem specifiskiem pasūtījumiem.
Piemēram, naudas kaltuvei bijusi
ekskluzīva iespēja saražot vienu zelta
monētu, kuŗas vērtība bijusi 1,5 miljoni
Kanādas dolāru. Monēta ir apaļa un
pietiekami liela, lai uz tās novietotu pāris
kafijas tasītes, kafijas kannu, kā arī
saldumu trauku. Monētu iegādājās kāds
Apvienoto Arābu Emirātu bagātnieks kā
kafijas galdiņu. Bagātnieks katru rītu var
baudīt kafiju kopā ar karalieni Elizabeti
II, jo monētas vienu pusi rotā karalienes
profils.

Rudens krāsas Otavā
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Nejaušības pēc kaltuves darbiniekiem
un apmeklētājiem bija iespēja satikt
juvelieri – mākslinieci, kuŗa pēc Kanādas
valdības pasūtījuma izgatavoja monētu
6000 eksemplāru tirāžā. Lai izgatavotu
minēto monētu daudzumu, māksliniece
darbojās ap 10 stundas dienā sešus
mēnešus.
Šajā kaltuvē monētas bija
visdažādākās, sākot no vienkāršām
monētām, kuŗas izmanto dažādiem
pirkumiem ikdienā, līdz iepriekš minētajām
kolekcionāru monētām, kuŗās iestrādāti
dažādi krāsaini zīmējumi atbilstoši
dažādām aktualitātēm. Bija monētas,
piemēram, ar dažādiem populāriem
multfilmu tēliem vai dabas skatiem utt.
Starp citu, Kanādā viena dolāra monētas
sauc par “lūnijiem”, jo uz monētas ir
attēlots Kanādā populārs putns. Savukārt
divu dolāru monētas sauc par “tūnijiem”.
Tātad kanādiešiem ir “lūnijs” un “tūnijs”,
latviešiem reiz bija “lasītis” un “gotiņa”.
Kā noslēdzošo nolēmu apskatīt
vietējo mākslas galeriju, taču šoreiz
mākslas galerija palikusi atmiņā nevis ar
mākslas objektiem vai gleznām, bet gan
ar to, kā trīs ļoti cienījama vecuma dāmas
ar sirmu matu kodaļām uzņēma kopēju
„selfiju”, apspriežoties, kā katra izskatās.
„Es šajā bildē neizskatos labi, tie mani
mati,” teica viena dāma, kamēr pārējās
divas piebalsoja: „Dārgā, tu izskaties tik
brīnišķīgi!”
Vakarā pēc mākslas galerijas
apmeklējuma Tareks izteica piedāvājumu
apmeklēt indiešu restorānu, apvaicājoties
par manu attieksmi pret asiem ēdieniem.
Pieklājīgs būdams, attraucu, ka man
nav iebildumu pret asiem ēdieniem.
Neaizdomājos, ka manai gaumei ass
ēdiens nozīmē mazliet tā vairāk sabērti
pipari uz ceptiem kartupeļu salmiņiem un
tas arī viss. Tā kā restorāns bija bufetes
tipa, piekrāmēju šķīvi ar vistu un smaidā
vizošiem zobiem apsēdos savā vietā.
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Sākām ēst, un, iekožot pirmo vistas
gaļas gabaliņu, sapratu, ka man būs
asās vakariņas. Jo vairāk ēdu, jo vairāk
sapratu, ka drīz pārvērtīšos par uguni
spļaujošu pūķi, un vēl papildus tam visam
viesmīļi tieši man bija aizmirsuši piešķirt
ūdens glāzi. Manu vāji slēpto apjukumu
pamanīja blakus sēdētājas un pavaicāja,
vai man viss esot kārtībā. Atbildēju, ka
ir gan kārtībā, ar acīm izmisīgi sekojot
viesmīļa pārvietošanās trajektorijai ar
ūdens glāzēm uz paplātes. Liels bija
atvieglojums, kad viesmīlis pienesa
paplāti ar piepildītām ūdens glāzēm.
Šķiet, ka iepriekš dzīvē restorānā nebiju
tik daudz ūdens izdzēris kā šajā reizē.
Lai cik pieklājīgi un daudz dzēru ūdeni,
liesmas mutē nepazuda.
Par spīti liesmu mēlēm, tomēr vēl
spēju sarunāties arī ar Tareka mammu,
kas bija vakariņu iniciatore. Izrādās,
Tareka mamma Otrā pasaules kaŗa laikā
pārcēlās no Polijas uz Vāciju, kur satika
vācu izcelsmes kungu, lielāko mūža
daļu aizvadot Nova Skotija provincē.
Tareka mammai apvaicājoties par
manām sajūtām par Kanādu, atbildēju,
ka jūtama ziemeļnieciska atturība. Viņa
piekrita, jo viņai, ierodoties Kanādā,
bijušas tieši tādas pašas izjūtas. Vietējie
iedzīvotāji uz iebraucējiem noskatoties
ar mazu neuzticību. Pašās beigās par
šo konkrēto jautājumu Tareka mamma,
klusi nopūzdamās, vien noteica:
„Šis komunisms!” Šķiet, ka sievietīte
klusībā iegrima pagātnes politisko vētru
notikumos.
Pienāca aizbraukšanas rīts, atvadījos
no Tareka un devos autoostas virzienā
ar mugursomu plecos, atkal vilkdams
pa Otavas izdangātajiem ceļiem mazo
koferīti, kas pie katra mazākā izciļņa
un akmens lēkāja, taču šoreiz koferīša
lēkāšanai un aizķeršanās reizēm
nepievērsu uzmanību, jo aizdomājos
par politisko vētru upuriem. ■

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Izpildot patreizējos noteikumus,
Dievkalpojumi un Bībeles stundas ir
atceltas.
Svētrunas varēs noskatīties uz
Facebook, jeb arī YouTube.
Saites atrodamas uz draudzes Tīmekļa
lapas: sydneylatvianchurch.org.au Ja
kāds vēlās pārrunāties lūdzu zvanīt
mācītājam uz 0412024476.

PBLA ZIŅU APSKATS
30. aprīlī
Pirms 30 gadiem. 1990. gada 30. aprīlī 4.
maija deklarācijas koncepcijas autoru
izraida no PSRS
Pirms 30 gadiem, dienā, kad Rīgā,
lai paziņotu par savām ekskluzīvajām
tiesībām atjaunot Latvijas valstiskumu un
Latvijas PSR Augstāko Padomi raksturotu
par "okupācijas pašpārvaldes orgānu",
uz sanāksmi pulcējās Latvijas Pilsoņu

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Sakarā ar sanitāriem drošības
apsvērumiem, dievkalpojumi baznīcā
pagaidām nenotiks.
Draudzes mācītājs Raimonds
Sokolovskis – Tel. mob. 0438301512.
Draudzes priekšniece diakone Gundega
Zariņa – Tel. mob. 0424 717 365
Draudzes diakone Biruta Apene-Clark
– Tel. (02) 9706 3430

kongress, padomju robežsargi Rīgas
lidostā aizturēja un izraidīja no PSRS 4.
maija deklarācijas koncepcijas autoru
Egilu Levitu. Rietumvācijā dzīvojošais
starptautisko tiesību speciālists Rīgā bija
ielidojis no Stokholmas ar aviokompānijas
SAS lidmašīnu. Pats nākamais Latvijas
Valsts prezidents vēlāk par šo epizodi
rakstīja: "Rīgas lidostā pie pasu kontroles
padomju robežsargs, mani ieraudzījis,
lūdza paiet sāņus un pagaidīt. Acīmredzot
jau tiku gaidīts. Kad pārējie pasažieri bija
aizgājuši, pie manis pienāca kāds virsnieks,
ieveda blakustelpā, nolika divus apsargus
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un teica, ka esmu apcietināts. Kāds no
pasažieriem to laikam tomēr bija pamanījis
un paziņojis par to Pilsoņu kongresam,
kurš tajā pašā dienā sanāca uz savu pirmo
sesiju un kur biju ievēlēts kā delegāts.
Pilsoņu kongress tūlīt pieņēma rezolūciju,
prasot manu atbrīvošanu. Pēc kāda laika
mani iesēdināja lidmašīnā uz Maskavu. Tur
lidostā man, labi apsargātam, bija jāgaida
kādā telpā. Pēc vairākām stundām atnāca
kāds virsnieks un teica, ka "esot nolemts"
mani izsūtīt no valsts." Levitu iesēdināja
lidmašīnā, kas no Maskavas lidoja uz
Frankfurti. Izraidīšana notika, par spīti tam,
ka spēkā vēl bija 11. aprīlī izdotā padomju
vīza. Latvijā padomju iekārtai bīstamais
Levits varēja atgriezties tikai pēc PSRS
sabrukuma 1991. gada augustā. (Autors
Viesturs Sprūde, Latvijas Avīze)
29. aprīlī
Valsts prezidents lasīs lekciju vecāko
klašu skolēniem “Kāpēc 4. maijs?”
Ceturtdien, 30. aprīlī, plkst. 13.00 Valsts
prezidents Egils Levits lasīs lekciju vecāko
klašu skolēniem “Kāpēc 4. maijs?”. Lekcija
būs veltīta Latvijas neatkarības atgūšanas
30. gadadienai, un tajā E. Levits stāstīs
par to, kādi bija neatkarības atjaunošanas
kustības mērķi un vērtības, kā arī par to,
kāda ir Latvijas neatkarības atjaunošanas
nozīme Eiropas un pasaules vēsturē. Gan
pirms lekcijas, gan lekcijas laikā skolēni
Valsts prezidentam varēs uzdot jautājumus.
Lekcijas ilgums kopā ar jautājumiem būs 40
min – tā noritēs no plkst. 13.00 līdz 13.40.
Valsts prezidenta lekcijas garums būs
apmēram 15 minūtes, pārējo laiku atvēlot
skolēnu jautājumiem.
Lekciju būs iespējams skatīties
Valsts prezidenta kancelejas YouTube

kontā (https://www.youtube.com/user/
presidentlv), kā arī tīmekļvietnē www.
president.lv un Facebook (egilslevitslv) un
Twitter (@Rigas_pils) kontos. Lekcijai tiks
nodrošināts surdotulkojums. Jautājumus
Valsts prezidentam varēs iesūtīt WhatsApp
vai sms veidā pa tālr. nr. 28654369.
(president.lv)
Amerikas latvieši dāvina Latvijas
skolēniem 40 datorus
Lai bērniem Latvijā ārkārtas situācijas
laikā nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas
piedalīties attālinātajā mācību procesā,
Amerikas Latviešu Apvienība (ALA)
organizēja ziedojumu vākšanas akciju,
kuras rezultātā 40 ģimenes Latvijā
saņems portatīvos datorus 24 500 ASV
dolāru vērtībā. Līdz ar ārkārtas situācijas
izsludināšanu koronovīrusa Covid-19
izplatības dēļ un pieņemto lēmumu mācību
procesu skolās nodrošināt attālināti,
daudzām ģimenēm Latvijā attālinātais
mācību process kļuvis par lielu izaicinājumu.
Daudziem bērniem trūkst viedierīču,
lai varētu iesaistīties šādās mācībās.
Vissmagāk šī situācija skar bērnus, kas jau
ilgus gadus ir Amerikas Latviešu apvienības
(ALA) nozares Sadarbība ar Latviju rūpju
lokā – trūcīgas un daudzbērnu ģimenes.
Amerikas Latviešu apvienība, kas
ir lielākā latviešu organizācija ASV,
kopā ar ilggadējo sadarbības partneri
Latvijas Bērnu fondu un laikraksta Laiks
informatīvo atbalstu, noorganizēja līdzekļu
vākšanas akciju, ziedojot datoru iegādei.
Akcijas organizētāji pateicas SIA Cadence
par palīdzību datoru aprīkošanā ar
nepieciešamo programmatūru.
“Datorus saņems tās daudzbērnu un
audžuģimenes, kas šobrīd jau saņem vai

Nākamais Ritums būs 2020. gada jūnijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2020. g. 15. MAIJAM
30

iepriekš ir saņēmušas ALA stipendijas. Šīs
ģimenes savulaik apzinātas sadarbībā ar
sociālajiem dienestiem. Iegādātie 40 datori
jau tuvākajās dienās tiks nodoti ģimenēm.
Latvijas Bērnu fonds un, protams, pirmkārt,
jau pašas ģimenes, ir ļoti pateicīgas
ziedotājiem un Amerikas Latviešu
apvienībai par šo vērtīgo dāvinājumu!”

informē Latvijas Bērnu fonda vadītājs Andris
Bērziņš. Amerikas Latviešu Apvienības
nozares Sadarbība ar Latviju vadītāja
Kaija Petrovska: “Mēs esam pateicīgi
visiem ziedotājiem, kas šajā grūtajā laikā
iedomājas un palīdz bērniem Latvijā, lai
viņi nejustos aizmirsti un turpinātu savu
izglītību.” (Amerikas Latviešu Apvienība)

What’s While Nothing'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.
We've had a good response to our call to send Ritums to people by e-mail and
more than 2/3 of our readers now receive it electronically. Some of our non-Latvian
speakers have commented that receiving Ritums this way makes it easier to use
translation sites like Tilde or Google Translate as they come up against Latvian
terms they're not familiar with in some of the articles.
We're all learning to go online. SLS Board meetings are now Zoom meetings
and the Saturday school has started e-mailing lessons and assignments. Both adult
Latvian classes are also Zooming along nicely. Many people are now connecting
online with friends and relatives not only on the other side of town, but also on the
other side of the world. Some for the first time.
To keep in touch, this month we're launching our first Zoom lecture.

How Latvians were given Surnames.
Saturday 23rd May, 5 p.m

Ilze Thomas, from Adelaide will give a lecture (in Latvian) on How Latvians were
given Surnames. The lecture will be approximately 30 minutes long, with question
time at the end. Participation needs to be pre-booked. If interested in joining in,
please e-mail your request to admin@slb.org.au and we will send you a link to
the lecture on the day before.
As everyone knows, Latvians love singing. We can't do without it! The news
agency Reuters writes how some choirs in Latvia have found a way around the
self-isolation restrictions.
Stay safe, and stay in touch with your Latvian side.

Latvian choirs go online to sing through
coronavirus lockdown

RIGA (Reuters) APRIL 16
Facing a lockdown and a ban on crowds to curb the coronavirus, choral singers
in Latvia have gone online to indulge in their favourite pastime.
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Singing in choirs is hugely popular
in a country where a major music
festival draws hundreds of thousands of
spectators and 15,000 singers.
Choral singing played a role in the
„Singing Revolution” three decades
ago that helped Latvia regain its
independence when the Soviet Union
collapsed. Works by Latvian composers
are particularly popular with local choirs.
But with Covid-19 Latvia has banned
groups of more than two from meeting
in public, leaving the nation’s 380 choirs
and their thousands of members at a
loss.
For Sola – a mixed choir of 30 singers
at the Latvian Academy of Culture in
Riga – this has meant going online to
continu e sharing their passion, as have
singers elsewhere in Lavia and beyond
during the pandemic.
„We are trying to practice online,”
conductor Kaspars Adamsons told
Reuters. „We meet once a week for

something which I wouldn’t call exactly
a rehearsal, but more like a meeting in
an online video platform, so that we can
see each other and understand how
we’re doing.”
Choral singing online faces technical
difficulties which can result in a
cacophony of voices, as demonstrated
by Sola in a recent Facebook post.
People can’t sing online
simultaneously, said Valdis Tomsons,
artistic director of the University of
Latvia’s Juventus choir, which has found
a way around the problem.
Each singer recorded their parts
which were then combined in an audio
and video montage, Tomsons said. The
choir posted the recorded song online
and other groups followed their lead.
„When I saw the video recording,
I had such a fantastic feeling! I didn’t
expect the result to be so beautiful,”
said Inga Raubena, a Juventus singer.
„It gives a sense of belonging.”

Screenshot of choir Sola rehearsing online.
Edited by Pēteris Kļaviņš
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