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Lieldienu tradīcijas un rotaļas
Lieldienu izdarības ir simboliska palīdzība dabai, lai tā ātrāk atgūtu savas 

krāšņās, vasarīgās rotas! Kas mums jādara, lai tai palīdzētu? Uzzini vairāk par 
šo svētku parašām!

Olu krāsošana: pavasara saulgriežu simbols ir ola, apzīmējot saules gaismu, 
jaunu dzīvību un pilnību. Neatņemama šo svētku tradīcija ir olu krāsošana, kad, tās 
ietītas dažādos zaļumos, garšaugos un vārītas sīpolu mizās, mellenēs vai upeņu 
sulā, pārtop par krāšņiem mākslas darbiem. Senlatvieši ticēja, ka šis process 
veicina labu satikšanu ģimenē.

Mutes mazgāšana tekošā ūdenī: vai vēlies vairot savu skaistumu, veselību un 
enerģiju? Lieldienas tam ir īstais laiks! Šis ir dabas atmodas laiks, kad tā atgūstas 
no ziemas miega, pilna možuma un enerģijas, spējot ar to dalīties arī ar mums. 
Svētku rītā agri jāceļas, lai redzētu saules uzaušanu un jāskrien uz tuvāko tekoša 
ūdens vietu, kur tas tek pret sauli, un jānomazgā seju! Ja gribi, lai tavi vaigi zied 
kā rozes – pirms saullēkta apēd vismaz 13 dzērvenes.

Olu meklēšana: mitoloģiskais svētku tēls – zaķis Lieldienu rītā apciemo gandrīz 
ikvienu ģimeni ar bērniem, lai tiem dāvinātu saldumus un dažādus nieciņus. Taču 
vispirms mazākajiem ģimenes locekļiem jāņem rokā groziņš un jāiet meklēt zaķa 
izdētās, krāsainās olas! Vecākiem iepriekš gan jāpaskaidro, kur tad zaķis tieši 
cilpojis un olas atstājis. Varbūt tas kaut kur ir paslēpis arī kādu šokolādes olu, jo 
šorīt viss ir iespējams!

Olu kaujas: svētku simboli ir atrasti un nu ir pienācis laiks noskaidrot, kuŗam 
ģimenes pārstāvim padevusies visstiprākā ola, laiks kaujām! Vispirms vienojieties 
par spēles noteikumiem, piemēram, ar kuŗu galu sitīsieties. Sens ticējums vēsta, 
ka tam, kuŗam šī ola ir visstiprākā – ilgi dzīvos! Tas, kuŗš uzvar kaujā, patur 
sakauto sev, lai vēlāk redzētu un izvērtētu, kuŗš bijis visveiksmīgākais. Taču, ja 
tās sanākušas īpaši skaistas un ir žēl tās sasist, ar olām šajā dienā mēdz arī 
mainīties! Mielojoties ar šo svētku simbolu neaizmirsti uzbērt tai sāli, jo pretējā 
gadījumā turpmākajā gadā nāksies daudz melot.

Olu ripināšana: šai atrakcijai nepieciešamas olas, dažādi kārumi un rene , 
piemēram, dēlis ar maliņām, pa kuŗu olas ripināt. Šī ir spēle, kuŗā vispirms uz 
zemes dažādās vietās saliek olas un gardumus, tad lieli un mazi ripina pa dēlīti 
olu, ja tā pieskaras kādai citai vai kārumam, tas pienākas ripinātājam, savukārt, 
ja neskar nevienu no šīm lietām, tā paliek spēles laukumā.

Turpinājums 4. lpp
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

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

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda: 
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Covid-19 aizlieguma periodā visi 

Jaundienvidvelsas latvieši, kas vēlas 
Ritumu saņemt elektroniski, var to 
saņemt bez maksas.

Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-
las abonēt Ritumu: 2021. gada 
abonēšanas maksa ir $60.00.

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

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

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

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

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

par ko maksājiet.
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Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1996. gada.
Stefija Puriņa

Dzimusi 1924. g. 13. janvārī, Latvijā
Mirusi 2021. g. 19. februārī, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedre kopš 1985. gada.
Ilga Bīskapa

Dzimusi 1954. g. 29. janvārī, Austrālijā
Mirusi 2021. g. 11. martā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde
Sidnejas Latviešu biedrības marta 

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

Marta sākumā biedrības mājas lapa 
un e-pastu adreses tika nobloķēti uz 
apmēram nedēļu. Nevarēja ne saņemt 
nedz izsūtīt e-pastus un Ritums bija 
jāsūta no citas adreses. Izrādījās, 
ka vainīga varēja būt latviešu burtu 
neatpazīsatmība datorprogrammām kas 
meklē ļaunprātīgas failes un vīrusus. 
Paldies Ojārām Grestem un Endijam 
Grīnbergam par neatlaidīgo darbu 
atrast iemeslu nobloķēšanai. Valde 
nolēma, ka SLB mājas lapa ir jāuzlabo 
un jāvienkāršo.

Dāmu kopas priekšniece Ināra 

Krūmiņa ziņoja, ka dāmas var vairs 
uzņemties sarīkot tikai vienas pusdienas 
mēnesī un Senioru saietu.  Nespēj vairs 
piedāvāt ēdienu privātiem pasākumiem. 
Iesaka padomāt vai Dāmu kopas 
struktūru nevajadzētu mainīt. Ilona 
Brūvere piedāvāja mēģināt sameklēt 
darbiniekus otrām pusdienām mēnesī. 

Priekšsēdis izteica Dāmu kopai 
pateicību par jauno ziedojumu. 
Neskatoties uz visiem 2020.g. Covid 
ierobežojumiem un nama slēģšanu 
uz vairākiem mēnešiem, dāmas tomēr 
paspēja nopelnīt turpat kā $4,600 ko 
nodot biedrībai.

Nolēma, ka līdz ar biedru naudas 
paaugst ināšanu,  šogad Rituma 
abonements arī tiek paaugstināts uz 
$60 par gadu. 

Valde pārrunāja vairākus paredzētos 
un iecerētos sarīkojumus. Dažu rīkošana 
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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 martā SLB ir apsveikusi 
Elgu Janīti, Intu Dingu, Silvija Rinka un 
Xeniu Voigt. ■

Nākošais senioru 
saiets

Piektdien, 9. aprīlī plkst. 11.00.
Saiets notiks parāstā veidā ar video 

ierakstiem par dzīvi Latvijā.
Pa vidu vērtīga informācija:
Kā izvairīties no ,,krītamās kaites”.
Vecuma dienās jāuzpasējas, ka 

nepakrīt, vai nu ja pazaudē līdzsvaru, 
aizķerās kāja, vai kāda cita iemesła 
dēļ. Senioru saietā Gundega Zariņa 
apskatīs situācijas kas izraisa bīstamus 
apstākļus un kā no tām izvairīties. 
Esiet gatavi piedalīties vienkāršās 
nodarbībās.

saistīta ar to ko citas organizācijas, 
piemēram LAAJ un KD rīcības komiteja, 
ir iecerējušas darīt. Nākamie drošie 
sarīkojumi ir Vakariņas (26/3) un Pēteŗa 
Strazda referāts (28/3). Jāņu svinības 
paredzētas 26. jūnijā, bet nav zināms 
kas varētu uzstāties, jo Covid dēļ koŗiem 
un deju kopām nav bijis iespējams 
sanākt uz mēģinājumiem.

Šī gada vidū Austrālijā atvērs Latvijas 
Republikas vēstniecību. Mārtiņš Tuktēns 
ziņoja, ka vēstniecības iekārtotāja, 
Ieva Apīne, jau 20. martā ieradīsies 
Sidnejā, ceļā uz Kanberu. Viņš centīsies 
nākamajos mēnešos izkārtot viņai 
tikšanos ar sidnejiešiem. ■

Jānis Čečiņš

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

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

Jānis Grauds

Šūpošanās: Lieldienās ikkatram ir 
kārtīgi jāizšūpojas, lai vasarā odi un 
dunduri nekož, un turpmākais gads būtu 
veiksmīgs un laimīgs! Sens ticējums 
vēsta, ka, ja kāds nešūpojas, to ļaunie 
gari pārmāca. Šajos svētkos pieņemts 
šūpoties arī tāpēc, lai izklīstu mākoņi 
un nebūtu lietaina vasara, kā arī, lai 
nākamajā gadā nenāktu miegs!

Laika vērošana: šī ir īstā diena, 
lai prognozētu kāds laiks būs vasarā. 
Ja līst lietus, tad turpmāk šie nokrišņi 
gaidāmi katru svētdienu līdz pat pašiem 
Vasarsvētkiem. Tāpat, ja šajā dienā 
vardes lec pār ceļu – būs lietaina vasara. 
Savukārt, ja Lieldienu rītā saule uzlec 
spilgta – būs karsta vasara.

Nav būtiski vai ievērosi visas šīs 
tradīcijas vai tikai dažas no tām. 
Būtiskākais ir laika pavadīšana kopā ar 
sev vistuvākajiem. Priecīgus svētkus! ■

Pēteris Kļaviņš
Informācija no BrīvBrīdis.lv

Lieldienu tradīcjas un rotaļas
Turpinājums no 1. lpp
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Barikāžu piemiņas 
koncerts

Kārtējais senioru saiets notika 
piektdien, 13.martā, plkst. 11.00, 
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē. Ap 
25 klātesošo uz ekrāna noklausījās 
Barikāžu laika piemiņu koncertu Mana 
uguns, kuries. Barikāžu laiks Rīgā 
norisinājās pirms 30 gadiem. Katru 
koncerta daļu uzrunāja archibīskaps 
Jānis Vanags ar vārdiem no bībeles un 
arī no polītiska vērtējuma. Piedalījās 
Rīgas kamerkoris Ave Sol, Valsts 
akadēmiskais koris Latvija un Latvijas 
radio kor is ar māksl in ieciskiem 
vadītājiem Andri Veismani, Māri Sirmo 
un Sigvardu Kļavu. Dziedāja solisti 
Agnese Pauniņa un Jānis Strazdiņš. 

Koncertu iesāka ar In Memoriam, 
ko komponējis M.Brauns ar Andŗa 
Slapiņa tekstu. Arch.J.Vanags, lasot 
par gara spēku piesaukšanu, pieminēja 
astoņu cilvēku vārdus, starp tiem Andŗa 
Slapiņa, kas mira, kā upuŗi Barikāžu 
laikā. Lasītājs uzstādīja jautājumu: 
„Kas es tāds esmu, ka man ir jāiet...”. 
Dziedāja Piesaukšana, ko komponēja 
U.Stabulnieks ar O.Vācieša tekstu un 
spēcīgi izpildīto Kliedz, mana tauta, ko 
komponēja N. Matvejevs ar V.Belševicas 
vārdiem un arr.S.Kļava. 

Par cerību, J.Vanags lasīja: „Baiļu 
un aizdomu bedre...mums nebija 

kaŗaspēka, mums nebija zelta...kaut 
pastalās, bet uz brīvību...Cerība esot 
negudra cilvēka mierinājums...mūsu 
cerība nebija tāda, jo mēs darījām...
mums bija cerība, kas nepamet kaunā”. 
Ērģeļu pavadījumā dziedāja rāmo Mans 
Kungs un mans Dievs, ko komponējis 
P.Vasks. 

Par mīlestību J.Vanags lasīja no 
Pāvila I vēstules korintiešiem: „Tā nu 
paliek ticība, cerība un mīlestība, bet 
lielākā no tām ir mīlestība”, un tālāk 
„Es mīlu šo zemi, un šo valsti”. Koris 
dziedāja Mīlestība, ko komponēja 
J.Lūsēns ar B.Martuževas vārdiem un 
arr. S.Kļava. Sekoja ievads kantātei, 
Dievs, Tava zeme deg, L.Garūtas 
komponējums. 

J.Vanags turpināja par ticību. „No 
ticības taisnais dzīvos...ticība ir ko 
izdzīvo, nevis paziņo...Ja tu ticēsi, tu 
redzēsi Dieva varenību...„Dziedāja 
himnu Lūgšana (Mūsu Tēvs debesīs), 
ko komponējusi L.Garūta. Pēc tam 
dziedāja ugunskuŗu dziesmu kolāžu, kur 
arī dzirdējām populāro Šeit ir Latvija. Pa 
starpu dzirdējām statiku, kas lika domāt 
par trauksmi un saspīlējumu. Koris arī 
dziedāja Apliecinājums, ko komponējis 
I.Kalniņš ar Vika vārdiem (“Dziesma ir 
kliedziens...sasiets ar gudru vārdu”) 

J.Vanags arī lasīja par dziesmu: 
„apspiestībā mūzika mums deva balsi...
dziesmotā revolūcija atļāva neizliet 
asinis...mūsu dziesma ir vairogi senie...”. 
Sekoja dziesma Daugavmāte, ko 
komponēja M.Brauns, ar Raiņa tekstu. 

Par mūžību J.Vanags turpināja: 
„Iesākumā bija vārds...” un „Valsts 
dzimst no idejas...”. Dziedāja P.Vaska 
komponē to  Lauda te  Dominum 
(fragmentu) ar ērģeļu pavadījumu. 

Tad J.Vanags lasīja par gaismu: 
„Dievs ir gaisma un viņā nav tumsas... 
Barikāžu ugunskuŗi bija kā uguns 
tuneļa galā”. Klusi dziedāja Debess 
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Litānija (fragments), ko komponējis 
Ē.Ešenvalds ar Fr.Bārdas vārdiem, 
arr. A.Avramecs. Redzējām pazīstamo 
Barikāžu laika dalībnieku Daini Īvānu, 
sēžot klausītājos, kamēr raidīja viņa 
toreiz teikto pa skaļruni. J.Vanags 
nobeidza koncertu ar vārdiem: “Mēs 
ejam naktī meklējot avotu. Ceļā ir tikai 
slāpes. Iesim ar mieru un kalposim savai 
tautai ar prieku.” 

Koncerta laikā, kas ilga vairāk par 
stundu, no klausītājiem nedzirdēja 
ne vārda. Visi bija tik aizkustināti, 
atcerēdamies emociju virmojošo laiku, 
kad Latvijas, un visu Baltijas valstu 
liktenis bija uz krustcelēm; kā arī par 
koncerta ļoti augsto kvalitāti. ■

Valdis Krādziņš

Sidnejas Latviešu 
teātris – nākamā 

izrāde
Pagājušo mēnesi rakstīju, ka SLT 

sācis mēģinājumus jaunai lugai un ka 
par to vairāk pastāstīšu. Luga saucās 
Līču vilinājums, autore Iveta 
Salgrāve  (dzimusi Lediņa). 
Tā kā viņas vārds mazāk 
dzirdēts Austrālijā, lūdzu 
viņai sevi iepazīstināt. Viņa 
atbildēja:

Labvakar!
L a i k a m  e s m u  i l g i 

kavējusies domās.
Vajadzētu būt tā, ka sevi 

pazīstu labāk nekā citi, bet 
kad tā jāstāsta – nemaz 

nezinu, kas ir tas būtiskākais.
Esmu dzimusi 1965. gada 6.jūnijā 

Bauskā un kopš 1994. gada dzīvoju 
Iecavā. Pašlaik strādāju kā Bauskas 
pilsētas pamatskolas angļu valodas 
skolotāja un Valsts policijas koledžas 
Humanitārās katedras lektore.

Tad gaŗš saraksts ar sasniegto 
izglītībā un darba pieredzi un viņa 
turpina:

Pa starpu šim visam paguvu 
apprecēties (1986.gadā) un izšķirties. 
Mūsu šķiršanās bija labākais, ko viens 
otram varējām sniegt, un trīs lieliski 
bērni, kuŗus izaudzināju viena. Dēls 
Salvis (34 gadi) iet mana vectēva pēdās 
un ir Latvijas armijas virsnieks, vecākā 
meita Baiba (31) strādā TV, bet jaunākā 
Sibilla Anna (20) pirmo gadu studē. 
Šobrīd mani priecē arī trīs mazmeitas 
un mazdēls.

Ar pildspalvu un rakstīšanu esmu 
niekojusies jau sen. 1979. gadā piedalījos 
bērnu un jauniešu radošajā nometnē 
„Aicinājums – 4”, kuŗš tovasar norisinājās 
Vecpiebalgā. Taču, apvainojusies par 
Imanta Auziņa recenziju, kuŗā viņš 
man aizrāda par pieturzīmju lietošanu, 
uzmetu lūpu, apvainojos un publiski 
savas rindas nevienam vairs nerādīju. 
Rakstīju dienasgrāmatu. Tas arī bija 
viss, ko spēju nopietni rakstīt – rindas 
un fragmentus nepieskatītus nomētāju, 

neuztvēru tos nopietni. 
Rakstīju lekciju kladēm uz 
malām, klades pēdējās 
lappusēs, uz lapiņām, 
kuŗas lekciju laikā turēju 
blakus. Ja kursa biedrenes 
a i z ņ ē m ā s  m a n u s 
pierasktus, tad vispirms 
lasīja piezīmes, par kuŗām 
pēc tam izteica pozitīvus 
komentārus.  Nopietn i 
rakstīšanai nepievērsos, 
neredzēju sevi kā autori. Iveta Salgrāve
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Laukos bija daudz darba, jāravē, siens 
jāvāc, protu pat govi slaukt. Arī mācības 
prasīja laiku, tad laulība, ģimene, 
škiršanās, bērni, darbs skolā. 

Kad laulība izjuka pavisam, pieteicos 
jauno un iesācēju autoru semināram. 
2010.gadā apmeklēju Rakstnieku 
Savienības Literārās akadēmijas prozas, 
dzejas un drāmas meistardarbnīcas. 
Pirmās divas vadīja Ronalds Briedis, 
bet drāmistus mācīja Dainis Grīnvalds. 
Meistardarbnīcas notika sestdienās. 
Sākumā lūkojos uz prozas un dzejas 
sekcijām. Dzejas meistardarbnīcas un 
drāmas meistardarbnīcas notika vienā 
sestdienā, bet prozas – citā sestdienā.  
Pieteicos visām trim, jo tā maksa iznāca 
mazāka un, ja jau biju Rīgā, tad varēju 
palikt līdz vakaram. To, ka es jelkad 
uzrakstīšu lugu, nemaz pat nesapņoju. 
Meistardarbnīcu uzstādījums bija 
uzrakstīts attiecīgā žanra darbs. Tā nu 
nekas neatlika – sāku to veidot. Skaidri 
zināju, kādas būs beigas – to ainu uz 
čemodāna, kad Inga un Aigas atvadās. 
Pārējo izviju no tās, no domas, kā viņi 
tik tālu tikuši. Tā tapa luga „Godīgi un 
izdevīgi – ērti un interesanti”, kuŗai 
nosaukumu ieteica D. Grīnvalds. 2011. 
gada februārī Dailes teātŗa pagraba zālē 
notika šīs lugas lasījums. Tā arī šobrīd ir 
populārākā no manām lugām. 

Kādu gadu nekas nenotika, jo 
meistardarbnīcu gads bija beidzies, 
bet tad D. Grīnvalds saaicināja lugu 
autorus kopā, tikāmies Rakstnieku 
Savienības telpās un atkal rakstījām, 
lasījām darbus lomās, komentējām, 
smējāmies, bijām kopā, iedvesmojām 
un iedvesmojāmies. Labi zināmā 
kompānijā tikāmies vairākus gadus (līdz 
pat 2015. gadam), 2013. gadā pēc D. 
Grīnvalda nāves drāmas sekciju vadīja 
Lelde Stumbre, Jānis Jurkāns un Lauris 
Gundars. Kad dramaturgu vadīšanu 
pārņēma L. Gundars, tika prasīta 

dalības maksa. Omulīgā kompānija, 
kuŗa RS gadiem pulcējās, draudzības 
iedvesmota, pajuka. 

 „Līču vilinājums” tapa 2013. gadā. 
Esmu redzējusi, kā Latvijā lielās mājās 
paliek tikai vecāki, jo jaunie ir devušies 
ārzemju peļņā. Ir iekopti ābeļdārzi, atgūti 
nacionalizētie lauki un senču mājas, 
bet īstu dzīvotāju vairs nav. Vai kāds 
brīnums, ja kāda auša meitene noskata 
skaistu māju, kuŗā, ja tic baumām, 
varētu tikt dzīvot? Vai nosodāms, ja reiz 
izdarītās kļūdas vecuma galā, vientulībā 
pamestam, gribas labot? Cilvēcisks 
smaids un laipns vārds tad var šķist pat 
veselas mājas vērts.

Iveta Salgrāve 
Laipni lūdzu visus nākt uz vienu vai 

otru izrādi Sidnejas Latviešu namā un 
redzēt kā autore atklāj atbildes šiem 
jautājumiem. Izrādes maijā, sestdien 15. 
plkst. 16.00 un svētdien 16. plkst 14.00.  
Biļetes iepriekšpārdošanā SLB birojā vai 
zvanot man – 0417 225 535. ■

Uz redzēšanos,
Jānis Grauds

Pulkvedis Oskars 
Kalpaks un Studentu 

rota
Piemiņas dievkalpojums Melburnā

Svētdien, 2021. gada 7. martā, Svētā 
Krusta baznīcā notika pulkveža Oskara 
Kalpaka un Studentu rotas piemiņas 
dievkalpojums, ko pēc Melburnas 
draudzes valdes uzaicinājuma vadīja 
mācītājs Raimonds Sokolovskis.

Dievkalpojumu ar kuplā skaitā 
sanākušajiem dievlūdzējiem ievadīja 
Me lbu rnas  Ko rpo rāc i j u  kopas 
karognesēji, kas – svinīgā gājienā, 
zobeniem mirdzot, iesoļoja baznīcā 
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Sidnejas Latviešu namā:  
sestdien 15. maijā - 16:00.   
svētdien 16. maijā - 14:00  

Melburnas Latviešu namā:   
sestdien 22. maijā    

Ieeja $30 un pazemināta $25 

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

Ivetas Salgrāves luga 
Līču vilinājums 

Sidnejas Latviešu teātris
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un novietojās ar karogsardzi pie altāra. 
Dievkalpojumā piedalījās Korporāciju 
kopa Melburnā, Studenšu Korporāciju 
kopa Melburnā, Daugavas Vanagu 
Melburnas nodaļa un Melburnas Latviešu 
ev. lut. draudze.

Lūgšanā mācītājs Raimonds ietvēra 
Latviju un Austrāliju, pateicoties tam 
Kungam par visām žēlastībām un 
izlūgdamies svētību šai zemei, kā arī 
svētību sanākušiem dievlūdzējiem 
baznīcā un svētību viņu ģimenēm, 
un arī svētību visai Kristus draudzei 
pasaulē, to vēlot visām tautām uz zemes. 
Dievkalpojumā nodziedājām Latvijas 
himnu.

Svētrunas ievadā
„Nevienam nav lielākas mīlestības kā 

šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem 
draugiem“. „Ar šiem mūsu Pestītāja Jēzus 
Kristus vārdiem godināsim šodien mūsu 
tautiešus, kam mūžīga slava un pateicība 
par pašuzupurēšanos un pašaizliedzību 
Latvijas valsts izveidošanas cīņās", teica 
mācītājs Raimonds.

„Latvija ir ļoti sena zeme un latvji ir 
sena tauta, tās vēsture sniedzas līdz 
seno Baltu civilizācijas šūpulim. Tā ir 
desmitiem un simtiem tūkstošu gadus 
sena. Saskaņā ar daudzu pētnieku 
viedokli, tāda ir arī latviešu valoda un 
rakstu zīmes, kā piemēram, Lielvārdes 
Josta. Latvija ir savus darbus krājusi 
ārkārtīgi sen, un tās vēsturē Baltu tauta 
ir īstenojusi savu misiju jau ar dainās un 
rakstu zīmēs atainoto gudrību, mīlestību, 
tikumu un viedumu. Patreizējam tautas 
attīstības posmam Latvijā, kuŗu daudzi 
dēvē par Ceturto Atmodu, ir raksturīgi, ka 
aktīvi atjaunojas Dižās senatnes Apziņa, 
piemēram mūsu Tautas Raksts – jau 
pieminētās Lielvārdes jostas plašais 
pielietojums simbolikā. Patreiz notiek 
izteikta senās Apziņas atmoda. Nekas 
tā neraksturo un nepasvītro tautiskumu 
kā sava sirmā Senatne. Jo katrai tautai 

ir Dieva dota misija Zemes virsū – kopš 
seniem laikiem. Viduslaiki ar savām 
vērtībām ir nākuši un gājuši, arī jaunie 
laiki nāk un iet.  Un to nozīmi kultūras 
laukā neviens nenoliedz. Bet tieši 
sirmā Senatne uz Tautas Dvēseli runā 
visspilgtāk. Jo tā ir esence nacionālai 
pašapziņai. Spriežot pēc publikācijām, 
to šodien atskārst arvien vairāk tautas 
dēlu un meitu Latvijā un pasaulē. Tāpēc 
arī jebkura imperialisma vara pasaulē ir 
centusies savām vasaļvalstīm apslāpēt 
Senatnes apziņu. Jo uz Senatnes 
apziņas bāzes dzīvo neatkarības Gars. 
Dzimst neatkarības ideāli. 

Uz to pamata rodas patriotisma 
vilnis, kas vēlāk top īpaši redzams arī 
daudzos varonības izpaudumos. Mums 
šodien spilgts piemērs ir pulkveža Oskara 
Kalpaka gaitas Latvijas neatkarības 
cīņās, kā arī Studentu rotas varonīgie 
cīnītāji, kam mēs veltījam piemiņas 
brīžus. Jo par Latvijas tagadni un 
nākotni, par tautas laimi – cīnījās un savu 
dzīvību atdeva Latvijas armijas pirmais 
komandieris pulkvedis Oskars Kalpaks 
kā arī daudzi Studentu rotas kareivji.

Mums ir svētīgi turēt dzīvu savā 
apziņā mūsu Tēvzemes brīvvalsts 
tapšanu, un Latvijas dēlu un meitu stipro 
ticību tai. Notikumi pavisam nesenā 
pagātnē – tepat 20. gadsimta sākumā, 
jeb – mazliet vairāk kā pirms simts 
gadiem.

Studentu rota
„Idejas īstenošanā kolosāli nopelni 

ir Reinholdam Muškem, kas ar savām 
runām atrada dzirdīgas ausis un 
vienprātības pilnus lēmumus", par 
Studentu rotas veidošanu bija rakstījis 
vēlākais rotas komandieris pulkvedis 
Artūrs Galindoms. Jo tāda ticība Latvijas 
nākotnei, kāda tā bija Reinholdam 
Muškem, aizrāva daudzus. Rotā bez 
akadēmiskās paaudzes bija arī skolnieki 
un citi patrioti. Tādejādi sākotnējā ideja 
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Sidnejas Latviešu Skola 

VADA 

ŠĪ GADA

un

             Sidnejas Latviešu Namā  

      32 Parnell St, STRATHFIELD. 

VADA

Sestdien,  2021.g. 1. maijā

          BĒRNIEM LĪDZ 12 GADIEM plkst. 13.00   

        PIEAUGUŠAJIEM plkst.14.00

     LIELAJĀ ZĀLĒ   Spara Apbalvošana plkst. 12.00   
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par kaujas vienību, kuŗa sastāvētu tikai 
no korporāciju locekļiem, bija dabūjusi 
paplašinātu bāzi. Sava kvalificētā sastāva 
dēļ rota visai drīz izveidojās par labi 
disciplinētu un spēcīgu kaujas vienību. 

„Ņem, tēvzeme, Tavs esmu viss!" Tā 
ir teikts uz Studentu rotas krūšu nozīmes. 
To izgatavoja no viengabalaina dabīga 
Latvijas dzintara, šķēps – no sudraba.

Par Liepājas dienām rotas kaŗavīrs 
Felikss Krusa bija sarakstījis dzeju:
Tas latviešu studentu kareivju bars,
Tur talavietis, lettons un sēlis
Un cits vēl, kam krūtīs ir tautiskais spars,
Kas Imantu augšā ir cēlis.

Studentu rotas karavīri ticēja Dievam 
un ticēja uzvarai.

Pulkvedis Oskars Kalpaks
Latviešu nacionālā kaŗaspēka pirmais 

pavēlnieks Pulkvedis Oskars Kalpaks 
ir kļuvis par latviešu virsnieku simbolu. 
Viņa kaujas ceļš bija īss, bet ārkārtīgi 
spilgts. No laikabiedru liecībām – viņa 
cīņas spars, ideālisms un patriotisms, 
kas spilgti izpaudās visā viņa mūžā, tas 
atstāja dziļu ietekmi uz laikabiedriem, un 
tas atdzimst un turpina dzīvot arī tagad.  

„Pulkvedim Kalpakam piemita visas 
liela vadoņa un īsta latvju kaŗavīra 
īpašības. Ar savu stipro, viengabalaino 
personību viņš veidoja un vadīja visus, 
kas bija ap viņu, uz vienu mērķi – 
brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti. 
Pulkvedis Kalpaks ar savu piemēru 
ievadīja laikmetu, kuŗš vēsturē ierakstīts 
neizdzēšamiem, ugunīgiem burtiem. 
Viņš ir liela personība. Grafs fon der 
Golcs ir teicis par pulkvedi Kalpaku: 
„Priekšzīmīgs vīrs un vesela personība”.

„Neaptverami liels ir Kalpaka mūža 
darbs, un apbrīnojami liela ir viņa ticība 
latvju tautai. Viņa cēlais un lielais gars, 
vienmēr valdīs par latvju sirdīm, jo 
ar savu dzīvi un darbu viņš cēlis sev 

nemirstīgu pieminekli, un viņa vārds 
būs mūžam pieminēts dziļā cienībā un 
pateicībā. Tāds bija Oskars Kalpaks“.
(No Brīvības cīņu hrestomātijas Latvju 
varoņu gaitas, redaktors – ģenerālis 
Fricis Virsaitis, 1938. gada izdevums).

„Ko varu vēl tev, Tēvzeme, par 
sirdi vairāk dot,“ lasāms uz pieminekļa 
Oskaram Kalpakam, kuŗš uzcelts Rīgā 
2006. gadā. Bet Airītēs Kalpaka mūzejs 
un piemineklis atrodas jau kopš 1936. 
gada, un mūzejs no jauna darbojas kopš 
1991. gada. 

Svētrunas epilogā
Šodien Dieva priekšā mēs pieminam 

mūsu tautas varonīgos brīvības cīnītājus. 
Viņi cīnījās ticēdami uzvarai. Un Latvija 
ieguva neatkarību un izveidoja Latvijas 
valsti. Tā toreiz, tā tagad – 1991. gadā. 
Uzvarēja Dzimtenes mīlestība un ticība. 
Sentēvu dzīvā ticība.

Atklāsmes Grāmatā ir teikts:
"Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka 

draudzēm: tam, kas uzvar, Es došu ēst 
no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē...

...Tam, kas uzvar, Es došu no 
apslēptās mannas, Es viņam došu baltu 
akmeni, un uz akmens būs jauns vārds 
rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, 
kas to dabū...

...Un tam, kas uzvar, kas dara Manus 
darbus līdz galam, Es došu varu pār 
tautām...

...Tam, kas uzvar, Es došu sēdēt pie 
Manis uz Mana goda krēsla, tā, kā Es 
esmu uzvarējis un sēdu pie Mana Tēva 
uz Viņa goda krēsla...

...Es redzēju, un raugi: balts zirgs, 
un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais 
stops; viņam tika dots vainags, un viņš 
izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu."

Tas Kungs Kristus nes katrai tautai 
viņas Likteni! Latvija ir mūžīga. Latviešu 
tauta pastāv. Tautas Varoņu pulki, 
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kas ir debesīs, vai jūs mūs dzirdat? 
Tautas Varoņi savu tautu dzird. Tur ir 
pulkveža Oskara Kalpaka gars, tur ir 
latvju Studentu rotas drosmīgie cīnītāji! 
Tie kā vēja spārniem pāršalc Tēvzemes 
pilsētām un tīrumiem un svētī laikmetu 
griežus Latvijā. Viņi stiprina arī mūsu 
prātā un sirdī dziesmu: Dievs, sargi mūsu 
Tēvu zemi! Viņu asinis atgādina mums 
šodien: turiet augstu Latvijas karogu! 
Jo Tam karogam vidū stāv dzīvs Senču 
gars, bet abās pusēs dus neatkarības 
cīņās izlietās varoņu asinis. Tās runā uz 
mūsu dvēselēm. To vārdā: māciet saviem 
bērnu bērniem latviešu valodu! Stāstiet 
par Latviju, augstu paceltu galvu! Ar 
skatu tur, kur ir Gaismas pils! Tur, kur dus 
senču dievi! Tur, kur svētbirzis un ozoli, 
tur, kur skan Līgo dziesmas! Tur ir tava 
un mana tauta!  Tā ir mūžīga...  Mācīsim 
Ticību un tikumu saviem bērniem un 
mazbērniem – mūsu senču diženumu, 
ko vienmēr pieminam un no kā spēku 
gūstam. Ticību Dievam un ticību uzvarai. 
Tā mēs dzīvosim un ieiesim nākamajos 
laikmetos – godājot Debesu Tēvu, 
kuŗš ir pār visiem un ar visiem, no kā 
visas lietas uz Zemes un Debesīs, 
pielūgsmē Tam Kungam Jēzum Kristum, 
mūsu Pestītājam no grēka un nāves, 
kuŗš nes mūsu trūkumus, ciešanas, 
slimības un grēkus, mūs lieliski vadīdams 
Patiesības ceļā, un Svētā Gara spēkā, 
kuŗš mūs iepriecina, uztura un svētī. Un 
– ar pateicību savas tautas varoņiem, 
apzinādamies mūsu Dižo Senatni, no 
kurienes ir cēlusies un uzplaukusi - katra 
- latvja - Dvēsele.

Pulkvedim Oskaram Kalpakam, un 
latviešu Studentu rotai, kā arī visiem 
mūsu tautas varonīgiem aizstāvjiem – 
mūžīga slava!

Tam Kungam Jēzum Kristum gods un 
slava mūžīgi mūžos. Amen ■

Mācītājs Raimonds Sokolovskis

Labākā izklaide kopš 
2019. gada

Svētā Andreja katedrālē, Sidnejā
Kas par cienastu cilvēka izsalkušai 

dvēselei, pērn ugunsgrēku, plūdu un 
pandēmijas izpostītai, – bija 13. marta 
Berliner Messe koncerts Sidnejas 
Sv. Andreja katedrālē, kuŗu sniedza 
Sidnejas Filharmonijas Vox koris, diri- 
ģentes Elizabetes Skotas (Elizabeth 
Scott) vadībā un Sidnejas Filharmoni-
jas kamerorķestris ar koncertmeistari 
Fionu Zīgleri (Fiona Ziegler)! 

Programmas dažādās koŗa mūzikas 
tradīcijas vienoja dziļš garīgums, kuŗu 
nešķēla etniskās robežas, bet tas, kas 
bija pazīstams gan Debora Čītamas 
/ Metjū Doila (Deborah Cheetham / 
Matthew Doyle) Tarimi nulay – long 
time living here, gan arī Metjū Orloviča 
(Matthew Orlovich), korim rotaļīgi 
izpildot polifonisko Joyful, Joyful! Cik 
skaisti sajust, ka gara telpā mēs tiešām 
esam vienoti! 

Mani kā latvieti it īpaši uzrunāja 
programmas vidējā daļa, kuŗā dzirdē- 
jām Baltiešu komponistu darbus, proti, 
Arvo Pärt, Ērika Ešenvalda, Pēteŗa 
Vaska un mūsu pašu, Vox koŗa dzie- 
dātājas, Aijas Dragūnas Lux aeterna. 
Šajā koncerta daļā darbā pēc darba 
sajutu, ka pamāju ar galvu un klusām 
piekritu: „Jā, tādi mēs esam! Tādi mēs 
esam sirds dziļumos“. Nekādi salūti, 
nekāda nevaldāma pārpilnība, bet klu- 
sa pārliecība un emocionāla izteiksme, 
kas ir mērāma dziļumā, bet ne plašu- 
mā. Patiesi izpausta baltiešu dvēsele. 

Aija, mēs, sidnejieši, lepni saucam 
Tevi par savējo un silti Tevi apsvei- 
cam. Domāju, ka tāpat arī Tevi uztvers 
visa globāla latviešu sabiedrība. Savā 
nepilnu 21 gada vecumā ar Tavu Lux 
aeterna pirmatskaņojumu šajā koncer- 
tā Tu esi cieši iesakņojusies latvju koŗu 
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Ināras Sīkās  uzruna 
DV 75 g. jubilejas 

sarīkojumā Adelaidē
Godātie viesi, mīļ ie Vanagi un 

Vanadzes.
Kā jau ievadā teicu, es esmu  

Daugavas Vanagu,  vanadžu priekšniece 
uz nākamajiem trīs gadiem. Liels paldies 
vanadzēm par uzticību. Tas ir gods,  kas 
nāk ar  pienākumiem un cerībām. 

Varbūt man šodien būtu jārunā tikai par 
vanadzēm, bet faktiski tas nav iespējams. 
Ir  grūti atdalīt vanadžu darbību un to 
ielikt atsevišķā plauktiņā lielajā Daugavas 
Vanagu skapī, jo vanadžu būtība ir cēlusies 
no DV organizācijas mērķiem, darbiem un  
sapņiem. Vanadzes bauda tās pašas 
tiesības kā jebkuŗš vīriešu kārtas biedrs 
un  līdzdarbojās visur kur nepieciešams, 
ar sevišķu vērību par latviskās ģimenes 
audzināšānu un tradīciju uzturēšanu.

Vanadžu ceļš sākās 1950. gadā 
kad  DVF Anglijā aicināja Marijai Ķenģei 
uzņemties „iesaistīt latviešu sievietes 
DV organizācijā kā vanagu darba 
līdzveidotājas”. Septiņpadsmit gados 
pēc šī aicinājuma, bija iestājušās tik 
daudz sievietes, ka 1967. gadā Marija 
Ķenģe kļuva par pirmo visu vanadžu 
vēlēta DVCV vanadžu vadītāju un 
pilntiesīga CV locekle. Marijas Ķenģes 
vadībā, vanadzes izveidojās par lielāko 
latviešu sieviešu kopību trimdā. Par godu 
Marijai Kenģei, 1996.gadā, Austrālijas 
vanadzes nodibināja gadskārtēju Marijas 
Kenģes piemiņas stipendīju mājturības – 
pedagoģijas  studentiem Latvijā. Nesen 
to atvietoja ar Vītola fonda stipendīju 
kas īpaši veltīts Marijas Ķenģes piemiņai 
un paplašināts ar ziedojumiem no visas 
pasaules vanadzēm.

Daugavas Vanagi ir palīdzības 
organizācija kas jau 75 gadus, bez 
pārtraukumu, rūpējas  par bijušajiem 

tradīciju komponistu lielajā saimē. 
Lauma Reinfelde

No angļu valodas tulkojis Ojārs Greste.

Par „Lux aeterna“ / „Mūžīgā gaisma“ 
Lux Aeterna rakstīta astoņu balsu 

korim, izmantojot liturģisko tekstu la- 
tīņu valodā. 

Lai mūžīga gaisma viņus apklāj, 
Kungs. Ar Tavu svētību mūžībā, jo Tu 
esi labs. 

Dod viņiem mūžīgu mieru, Kungs, 
un lai mūžīgā gaisma apspīd viņus, jo 
Tu esi labs.

Aija Dragūna
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 Vārdi dod pozitīvu, priecīgu un gai- 
šu iespaidu, un bieži kompozīcijas šim 
tekstam atspoguļo to arī mūzikāli. Bet 
mana muzikālā iecere ir parādīt, ka ar 
gaismu ir saistīta arī tumsa. Nevar būt 
prieks bez bēdām. Pozitīvie vārdi vie- 
tām ir likti pretstatā mūzikāli tumšajiem 
toņiem, lai ierosinātu klausītājā domu 
– vai viss vienmēr ir tā, kā izliekas, vai 
varbūt ir vēl kaut kas aiz maskas? Gam- 
mas motīvs tiek izmantots kā saziņas 
līdzeklis starp mirstīgajiem un dievišķī- 
go, kas kā kustīga, rotaļīga gaisma sim- 
bolizē cilvēku emocijas. Šī kompozīcija 
ir par līdzsvaru cilvēkos – ikkatrā no 
mums ir gan gaisma, gan tumsa. ■

Aija Dragūna
No angļu valodas tulkojis Ojārs Greste
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kaŗavīriem, viņu atraitnēm, daudzbērnu 
ģimenēm, bāreņiem, studentiem, slimiem 
un veciem cilvēkiem. Bet Daugavas 
Vanagi ne tikai nodarbojas ar aprūpi.  DV 
ir nacionāla latviešu cīnītāju kopība, un 
tās mērķi ieskaita  latviešu valodas, tautas 
un valsts saglabāšanu un stiprināšanu. 
Vanagi ir vienmēr  aktīvi aizstāvējuši 
Latvijas  vēsturi un Latvijas kaŗavīrus. 

Ir gandrīz neticami ka šodien  Daugavas 
Vanagi vēl nodarbojās ar  Krievijas 
neatlaidīgiem uzbrukumiem  mūsu 
Latvijas leģionāriem un Latvijas vēstures 
faktiem. Pagajušā gadā, krievu presē 
parādījās kārtējais propogandas  raksts 
ar nosaukumu, „Nacisma noziegumu 
atbalstītāji. 96 Latviešu SS leģiona 
veterāni, kuŗi vēl dzīvi.”

Rakstā uzrādīti 96 latviešu Leģionāru 
vārdi, viņu dzimšanas dati un adreses kur 
dzīvo visās pasaules malās. Viens krievu 
žurnālists pat apmeklēja dažas adreses 
Latvijā, meklējot minēto leģionāru cerībā 
ka varēs turpināt cilvēka pratināšanu un 
apdraudēšanu presē. Daugavas Vanagi 
uzzinot šo, varēja uz reizi brīdināt DV 
nodaļas pasaulē lai sargājās, un kārtējo 
reizi CV priekšsēdis rakstīja Latvijas 
ministrijai, atgādinot par valsts atbildību 
aizsargāt Latvijas brīvības cīnītājus. 

Viens no svarīgākiem Daugavas 
Vanagu devumiem Latvijai ir bijis Lestenes 
brāļu kapu izveide un sakārtošana. 
Lestenes kapos ir guldīti karavīri, kuŗi 
2. Pasaules kaŗa laikā krituši latviešu 
leģiona rindās. Pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas ir jau pārapbedīti ap 900 
kaŗavīri no visas Latvijas un 2015. gadā 
pārveda 236 kaŗavīru atliekas no Krievijas 
Federācijas. Arī no bijušās trimdas, 
vecie kaŗavīri vēlas ka viņus tur apbedī. 
Lestenes Brāļu kapu projekts sākās  1998. 
gadā un tur paredzētas 2 000 apbedījumu 
vietas. Papildus tam ir piemiņas plāksnes 
kur ir iegravēti aptuveni 11 000 kritušo 
leģionāru vārdi, bet plānots tiek, ka ar laiku Turpinājums 21. lpp.

šis skaitlis pieaugs līdz 20 000.
Nupat, pagajušā gadā septembrī, 

DV Centrālā valde  nopirka īpašumu 
kas atrodās blakus Lestenes kapiem un 
to uzdāvināja Tukuma domei lai varētu 
izveidot lielāku mūzeju, tā lai  būtu iespēja 
apmeklētajus un skolēnus  informēt par 
Leģionu. Paplašinātais un modernais 
Lestenes brāļu kapu mūzejs paliks uz 
visiem laikiem dāvana no Daugavas 
Vanagiem Latvijas tautai, par godu 
kritušajiem kaŗavīriem.  

Manā jaunībā, likās ka Padomju 
savienības okupācija Latvijā, būs uz 
visiem laikiem. Latvijas brīvība, bija sapnis 
ko es mantoju no vecākiem un Daugavas 
Vanagiem, bet tagad jau 30 gadus, tas 
ir reāli noticis. Man spilgti stāv prātā, 
Latvijas atmodas laiki 90’os gados. Man, 
likās ka tanī pašā laikā arī notika trimdas 
latviešiem atmoda.     Mēs varam brīvi 
ceļot uz Latviju, aktīvi darboties kultūrā, 
sportā un nacionāli politiskā laukā un it 
sevišķi pirmos gados, mēs baudījām visu 
ko Latvijā piedāvāja.  

Diemžēl, ar visu sajūsmiu bija arī 
sāpīga apziņa cik ļoti, mūsu tauta, bija 
cietusi padomju gados un ka cīņa vēl nav 
beigusies.  

Cīņa ir mainījusies. Šodien, leģionāri 
cinās ar vecumu un veselību. Dažiem 
cīņa ir pat smagāka, pret vientulību un 
nabadzību. Vanagi palīdz cik iespējams 
ar financiālu atbalstu un sagādājot 
medikamentus. 

Tā pat, vēl pastāv latviešu tautas 
izdzīvošanas cīņa. Daudziem pat nezinot 
ir jāsargājās no dezinformācijas un bez 
pamata pārmetumiem, kas lasāmas 
avīzēs, internetā un citās vietās. Tas noteik  
bez īpaša izaicinājuma un  iespējams, 
ka šie padomju sistēmas cienītāji, ir  
jau ieņēmuši  svarīgas vietas Latvijā 
un pacietīgi aizskatuvē gaida Padomju 
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Tel. 02 6559 3449     Mob. 0412 764 589

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā 
pēc iepriekšējas sazināšanās:

Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2021. gada aprīlī.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina   
tautiešus uz Lieldienu pusdienām
sestdien, 2021. gada 3. aprīlī plkst. 12.00 

Olu krāsošana sāksies 11.00. 
Pēc pusdienām rādīs video par DV 75 gadu jubilejas Lielo 

Jundu kas notika Adelaidē, 2021. g. 13. martā.
Lūdzam obligāti pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai 
Gundegas 0424 717 365, lai  varam sakārtot ēdamzāli   

ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus.

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

Latviešu leģiona piemiņas diena...pretspēki 
un uzvaras.

1952. gadā DV organizācija ierosināja 16. martu,  kā Latviešu Leģiona kaŗavīru 
piemiņas dienu, jo šajā datumā, 1944.gadā, abas latviešu leģiona divīzijas (15 & 
19) darbojās kopīgi, austruma frontes kaujā pret sarkano armiju. Tuvojās jau 70 
gadi kad DV ir varējuši brīvi atzīmēt šo dienu visā pasaulē, izņemot Latvijā.  

Nepārsteidzoši, pretspēki Latvijā negrib atzīmēt DV. 16. marta tradiciju. 1989. 
gadā notika pirmais 16. marta gājiens Rīgā, bet dalībnieki netika pie Brīvības 
pieminekli jo tur apkārt stāvēja milicijas žogs un  vēl 2006. gadā, 16. marta gājiens 
bija aizliegts un parādijās žogs ap Brīvības pieminekli, lai dalībnieki netiktu klāt  
nolikt ziedus.  Leģiona dienas, 16. marta gājiens,  kļuva par protesta gājienu Latvijā, 
kur cilvēki izteica savu neapmierinātību par valsti un tās „integrācijas plāniem”.  
Nacionālā apvienība, visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai un LNNK priekšsēdis 
Raivis Dzintars teica (2014.gadā)  ....„16 marts ir ne tikai latviesu kaŗavīra atceres 
diena, bet arī nacionālās pretestības simbols. Tā ir diena kad ik gadu, Latvijas 
pilsoņiem jāparāda spēja, saglabāt uzticību savu brīvības cīnītāju piemiņai, 
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neskatoties uz ārvalstu nesapratni un 
pašu valsts amatpersonu spiedienu”.

2013.gadā 16. martā, biedrība 
„Apvienība pret nacismu", izmantoja 
skaļruņus, atskaņojot padomju laika 
mūziku. Turklāt biedrība par piemērotāko 
br īd i  skaņu past ipr inošo ier īču 
ieslēgšanai bija izvēlējusies brīdi, kad 
pie Brīvības pieminekļa bija nokļuvuši 
tradicionālā DV gājiena dalībnieki ziedu 
nolikšanai. Skaņu pastiprinošās iekārtas 
mēģināja izslēgt vairāki Nacionālās 
apvienības deputāti, tostarp Raivis 
Dzintars un Jānis Dombrava. Policija 
deputātus pie skaļruņiem nelaida un 
sākās grūstīšanās.

2014. gadā 16. martā gājiens 
ieņēma  citu virzienu. Toreizējais vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Einārs Cilinskis (Nac.Apvienība) 
apstiprināja, ka piedalīsies 16. marta 
pasākumos pie Brīvības pieminekļa.  
Tā brīža premjerministre Laimdota 
Straujuma Cilinski brīdināja par to, 
ka līdzdalība 16. marta pasākumos 
pie Brīvības pieminekļa var maksāt 
viņam amatu. Neraugoties uz to, 
Cilinskis paziņoja, ka piedalīsies gan 
pasākumā pie Brīvības pieminekļa, gan 
dievkalpojumā, gan piemiņas pasākumā 
Lestenē. Tanī pašā dienā, Laimdota 
Staujuma parakstīja rīkojumu par 
Cilinska atbrīvošanu no ministra amata 
pienākumu pildīšanas. Straujuma 
uzsvēra, ka šādu lēmumu bijusi spiesta 
pieņemt, jo Cilinskis gan viņai personīgi, 
gan publiski apliecinājis, ka neievēros 
valdības lēmumu, kas noteica valdības 
amatpersonām nepiedalīties 16. marta 
gājienos pie Brīvības pieminekļa. Šādi 
rīkojoties Cilinskis palielina riskus 
atsevišķu radikāli noskaņotu grupu 
provokācijām, uzskatīja Straujuma. 

2021.gadā 16. martā pie Brīvības 
pieminekļa bija pieteikts biedrības 
„Daugavas vanagi" organizētais 

piemiņas gājiens, kā arī Latvijas 
antinacistiskās komitejas pretpasākums.  

S a i s t ī b ā  a r  C o v i d - 1 9  a b a s 
organizāc i jas  savus pasākumu 
pieteikumus atsauca, un DV aicināja 
iedzīvotājiem kaŗavīrus atcerēties 
mājās, iededzot sveces, vai arī ziedus 
piemiņas vietās nolikt individuāli.

Pieminēsim mūsu mīļo tautu un 
ar pateicību atcerēsimies Latvijas 
kaŗavīrus, un lai Dievs stāv klāt, tiem 
kas turpina aizstāvēt viņu godu.  

Daugavas Vanagi Sasauksimies! ■
Ināra Sīkā.

DV Sidnejas nodaļas priekšsēde & 
DV Vanadžu priekšniece.

(Informācija ņemta no Deffi.lv)

Daugavas vanagu 
organizācijai liela 

diena
75 gadu dibināšanas atcere
Kad pirms 75 gadiem, 

1945. g.28. decembrī, 
Cēdelgemas (Zedelgēm) 
kaŗa gūstekņu nometnē 
Belģijā, 289 liela Latvijas 
leģionāru grupa ar pulkv. 
Janumu priekšgalā, nolēma dibināt 
palīdzības organizāciju Daugavas 
Vanagi, nez vai viņi varēja aptvert, ka šis 
kodols izaugs un izveidosies par lielāko 
ārpus Latvijas trimdas organizāciju, par 
globālu, spēcīgu, un ilgstošu nacionālu 
politisku spēku. Viņu patriotiskais sapnis 
bija saturēt kopā pēckaŗa izklīdušo 
latviešu tautu un turpināt cīņu pret 
Padomju okupantiem, kaut gan cīņa 
kaŗalaukā bija zaudēta.

Viņu ideāli vēl ir dzīvi. Daugavas 
Vanagi vēl pastāv sešās valstīs, ieskaitot 
Latviju. Šogad Adelaidē Austrālijas 
Vanagi un Vanadzes apliecina savu 
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piederību šai organizācijai un svin tās 
75. dibināšanas gadu, sanākot kopā 
salidojumā, kuŗā ir ietverta Lielās Jundas 
ceremonija un delegātu sanāksmes. Tiks 
plānoti nākotnes darbi. Vanagu himnas, 
Lāčplēša dziesmas, vārdos: Kas vēl dzīvi 
var strādāt un sapņot un daudz ko vēl 
veikt. Jubilejas svinības kuplina koncerts 
ar vakariņām un saviesīgs izbraukums.

Šo sarīkojumu virkni var uzskatīt 
kā vienu varenu uzvaru, ņemot vērā 
pandēmiju, kuŗa dažkārt lika pēkšņi 
noslēgt pavalsts robežas un apdraudēja 

delegātu iespēju piedalīties. Tā ir uzvara 
visām Austrālijas DV nodaļu valdēm, 
kuŗas neatlaidīgi strādāja, lai ar godu 
varētu atzīmēt šo nozīmīgo jubileju.

Lielā Jundas ceremonija ir salidojuma 
kodols un Daugavas Vanagu organizācijas 
mērķu apliecinājums. Kopš 2008. gada 
salidojuma Melburnā, vairāku iemeslu 
dēļ nav bijis iespējams Lielo Jundu izvest. 
Tādēļ, daudziem klātesošiem tā bija 
pirmā reize to novērot un izprast.

Ieejot Tālavas lielajā zālē, no skatuves 
staro liela Daugavas Vanagu nozīme, 
iekš zelta Nameja gredzena ar skaitli 75. 

Kad signāltaures sauciens ieskan, 
lepni, svinīgā ierindā, karogu sardze ienes 
piecu aktīvo Austrālijas nodaļu karogus – 
Adelaides, Kanberas, Melburnas, Pertas 
un Sidnejas – un nostājas rindā publikas 
priekšā. Ierindu vada DV Adelaides 
nodaļas valdes priekšsēde, Dr Ilga 
Vēvere, kuŗai seko Latvijas karogu nesēji, 
skolēni no Adelaides latviešu skolas: 
Miķelis Mekmalens (McMullen), Līga 
Mōra (Mohr) un Stella Kardašova. 

Vienā karogu stendā ir trīs vientuļi 
karogi, kuri stāv bez sardzes, jo šīs 
nodaļas ir izbeigušas darbību. Tās ir 
Brisbane, Džīlonga un Balarata. 

Karogu sardze, nodod ziņojumu 
Lielās Jundas vadītājam, kurš šoreiz 

DV Sidnejas nodaļas karoga ienešana 
– goda sardzē Gundega Zariņa un 
Ināra Sīkā

Austrālijas Daugavas vanagu Lielā Junda Adelaidē
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0424 717 365.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 3. aprīlī, plkst. 12.00  

Lieldienu pusdienas. Olu krāsošana 
sākās plkst. 11.00. Būs video par DV 75 
gadu Lielās Jundas atceres svinībām 
Adelaidē.

Sestdien, 1. maijā, plkst. 12.00 
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

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

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $300.00

DV Mēnešraksta abonements gadā 
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai 
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership  $25/$20.

Please send cheques or money orders 
payable to “Latvian Relief Society, Sydney 
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown, 
NSW, 1885

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

ir Pertas nodaļas priekšnieks, Ilmārs 
Rudaks: Ieradušies visi, atskaitot mūžībā 
aizsauktos! 

Apvienotais vīru koris, septiņi vīri 
no Melburnas vīru kora Veseris un DV 
Adelaides nodaļas vīru koris Daugava, 
dzied tautas himnu; Andrejs Jaudzems 
nolasot svinīgo Daugavas Vanagu 
solījumu, atgādina visiem biedriem savu 
solīto. Tam seko aizkustinošā Lielās 
Jundas dziesma (Jānis Kalniņš) ar 
Raimonda Bebra vārdiem, kuŗā piemin 
visus kritušos biedrus, kuŗi ziedojuši 
savas dzīvības, sargājot tēvu zemi. 
Neviens nav sevi liedzis; tie dus jau brāļu 
kapos; dzimtās ežās kur kapu smilgas 
zied. Dziesma, jaunā diriģenta Matīsa 
Reinharda izpildījumā un Jāņa Laura 
čellu ansambļa pavadījumā ir pilna ar 
simboliku un smeldzi. Redzam, sirmās 
galvas un jaunās sejas dziedot kopā 

vienā kopienā, domas ved uz cerīgu 
nākotni. 

Seko DV Austrālijas valdes priekšsēža 
Jāņa Kārkliņa uzruna. Viņš sniedz 
pārskatu par daudzām Vanagu nodaļām, 
kas bijušas Austrālijā, pašu pirmo minot 
Amber Creek meža cirtēju nometnē 
Tasmanījā, Paula Sprinča vadībā. Seko 
prāvesta Dr.Jāņa Priedkalna svētvārdi. 
Visi kopā nodzied Latvijas Armijas 
lūgšanu, Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils.

Lielās Jundas ceremoniju noslēdz 
visiem kopā nodziedot pacilājošo Vanagu 
himnu Lāčplēša dziesmu. (J.Graubiņš, 
V.Plūdoņa vārdi). Ar to Lielā Junda ir 
izvesta. Šoreiz karogus neiznes, jo seko 
apsveikumi un koncerts. 

Daugavas Vanagi sasauksimies!
Astra Kronīte

2021.g. 13.martā
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Ināras Sīkās uzruna ...
Turpinājums no 15. lpp

savienības rīkojumu.    
Drīzumā mēs atzīmēsim latviešu 

leģiona dienu. 1952. gadā DV organizācija 
ierosināja 16. martu kā latviešu leģiona 
kaŗavīru piemiņas dienu, jo šajā datumā, 
1944. gadā,  abas latviešu leģiona divīzijas 
(15 & 19) darbojās kopīgi austrumu frontes 
kaujā pret sarkano armiju. Pretspēki 
Latvijā negribēja šo DV tradīciju un  ilgus 
gadus nobremzēja šīs dienas atzīmēšanu.  
Vēl 2006.gadā 16. marta gājiens bija 
aizliegts un tika uzlikts žogs ap Brīvības 

Dnister Banka atbalsta Sidnejas latviešu 
sestdienas skolu

Sestdien, 2021. gada 6. martā Dnister bankas pārstāve Marika McCue 
pasniedza bankas dāvanas skolas bērniem Katrs bērns saņēma  somu ar skolas 
mantām – penāli, zīmuļus, pildspalvu un jojo spēlīti. Bērni bija ļoti priecīgi. Bez 
tam Dnister banka skolas kontā katram bērnam ieskaitīja $25. 

Sidnejas Latviešu skolas saime saņem Dnister bankas dāvanu – 
Aizmugurē kreisā pusē Dnister bankas pārstāve Marika McCue un Aldis Liepiņš. 
Labā pusē skolas pārzinis Normunds Ronis.

pieminekli, lai dalībnieki netiktu  klāt 
nolikt ziedus. 16. marta gājiens kļuva par 
protesta gājienu Latvijā, kur cilvēki izteica 
savu neapmierinātību par valsts un tās 
„integrācijas plāniem”.  

Nacionālās apvienības, Visu Latvijai, 
Tēvzemei un Brīvībai un LNNK priekšsēdis 
Raivis Dzintars teica: „16 marts ir ne tikai 
latviešu kaŗavīru atceres diena, bet arī 
nacionālās pretestības simbols. Tā ir diena 
kad ik gadu Latvijas pilsoņiem jāparāda 
spēja, saglabāt uzticību savu brīvības 
cīnītāju piemiņai, neskatoties uz ārvalstu 
nesapratni un pašu valsts amatpersonu 
spiedienu”.
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Šodienas Lielā Junda bija cēls un 
pienācīgs gods atzīmēt DV 75 gadu 
dibināšanu. Tas īpaši  godina  Austrālijas 
Daugavas Vanagu nodaļas un biedrus, 
esošos un tos kas jau aizsaulē. Skatoties 
apkārt, redzam daudz biedrus kas gadiem 
ilgi strādājuši plašajā latviešu sabiedrībā 
un savās nodaļās, valdēs, vanadžu kopās, 
Austrālijas DV zemes valdēs un visādās 

Kanberas latviešu biedrības rīkotais, 
nu jau ik gadīgais, pirms Lieldienu  
saiets, notika šī gada 28. martā, ezera  
Lake Burley Griffin krastmalā.

Kā parasti, šie saieti, kopā pulcina 
kā vecākās paaudzes, tā arī, ģimenes 
ar bērniem, lai kopīgi priecātos latviešu 
tautas Lieldienītes tradīcijās.

Ivetas Leitases (KLB latviešu skolas 
vadītāja), kopā ar palīgiem,  bija 
atbildīga par šī saieta veiksmīgu 
ritējumu:  Notika olu ripināšana, „zaķa” 
paslēpto olu meklēšana, un, lai odi 

rīcības komitejās.  
Paldies Jums visiem  un ar  pateicību 

pieminēsim mūsu mīļo tautu, Latvijas 
kaŗavīrus un brīvības cīnītājus. 

Daugavas Vanagi, sasauksimies! ■
Ināra Sīkā  

DV globālās Vanadžu prieksniece.

nekož, pamatīga šūpošanās lielajās 
šūpolēs.

Olu krāsošanas sacensībās bija trīs 
tiesneši, lai izmeklētu trīs veiksmīgākos, 
krāsoto olu īpašniekus.

No pierakstītajiem folkloras avotiem, 
Leitase, lasīja par ticējumiem un 
parašām, kas ir jāveic Lieldienītes  
laikā. Atmiņā pal ika sekojošais: 
Pūpolsvētdienā nedrīkst ķemmēt 
matus.

Savu kārt, KLB priekšnieks, Juris 
Jakovics, bija izkārtojis virtuālo sarunu 
ar Latvijas vēstniecības darbinieci, 

Pūpols, pūpols, apaļš kā pūpols.  
Vai dosi Lieldienās olu?
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Kapu apkopšanas 
talka

Rūpējoties par senču piemiņu, 
aicinam uz latviešu kapu sakopšanas 
talku! 2021. gada 1 maijā no plkst. 
10.00 – 14.00

Rookwood kapsētā, Lidcombe
Aicināti visi, kas grib un var!
Līdzi jāņem cimdi, grābekļi, atkritumu 

maisi un citi dārza kopšanas instrumenti, 
kas Jums šķiet noderīgi veiksmīgam 
sakopšanas darbam.

Nep iemēro tu  la i ka  aps tāk ļu 
gadījumā, ziņosim par citu datumu 
Facebook.com bet, ja vēlaties saņemt 
e-pastu vai tālruņa īsziņu, lūdzu nosūtiet 
savu kontaktinformāciju edmundmilts@
yahoo.com vai uz mobīlo tālruņa numuru 
0411 613 637, lai varam ar Jums 
sazināties. 

Oskara Kalpaka atcere
Par spīti pandēmijas traucējumiem 

un nogurumu,  tomēr Sidnejas 
Daugavas Vanagu namā ši gada 6. 
martā notika īpašs Oskara Kalpaka 
atceres sarīkojums, tieši datumā 
kuŗā pirms 102 gadiem Kalpaks 
atdeva savu dzīvību cīņā par Latvijas 
neatkarību.

Sarīkojumu vadīja DV valdes 
locekle Gundega Zariņa, stāstot par 
Kalpaka dzīvi un militāro veiksmību, 
un traģisko nāvi pārpratuma apšaudē. 

Vēl turpinot stāstu par neatkarības 
c ī ņ ā m ,  n o l a s ī j a  g a b a l u  p a r 
bermontiādes cīņu no Marisa Vētras 
grāmatas Div' dūjiņas, un nospēlēja 
pāris Marisa Vētras dziemas. 

Tā kā pēdējā gada apstākļos nav 
bijušas iespējas rīkot citas atceres, 
sarīkojumā arī pieminēja Daugavas 
Vanagu 75 gada dibināšanas jubileju, 
kā arī Kurzemes katlu un Leģiona 

Ievu Apini, kas, patlaban, ir izolācijā, 
Sidnejā. Saieta dalībnieki sveica viņu 
Austrālijā, un, uz satikšanos Kanberā.

Bet, kas ir ar pūpoliem un pūpo-
lošanu?

Vēl, pirms 15 gadiem, Kanberas 
strautu malās, auga pūpolu krūmi, un, 
pūpološana notika daudzās latviešu 
mājās, Pūpolu svētdienas rītā.  Diemžēl, 
Kanberai paplašinoties, pūpolu krūmi ir 
pazuduši.

Apvaicājoties puķu veikalos, neviens 
nespēja sagādāt pūpolu zarus.

Sarunās ar paziņām, baudot 
bagātīgus uzkožamos, bija pienākusi 
pēcpusdiena, un, lielais apmeklētāju 
bars, (apmēram 60), sāka palēnām 
doties mājup.■

Skaidrīte Dariusa 

dibināšanas dienu.
Sarīkojums beidzās ar DV himnu 

Še kopā mēs biedri  ■
Dr. Uldis Ozoliņš

Ceram Jūs redzēt kuplā pulkā! ■
Rita Vīksniņa 
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24 dalībnieki no Sidnejas, Brisbanes, Kanberas, Melburnas, Adelaides, Latvijas 
un Anglijas svētdien, 28. martā noklausījās adelaidieša Pētera Strazda (augšējā, 
kreisajā stūrī) SLB rīkoto zoom referātu par Tasmānijas dabas fotogrāfu Pēteri 
Dombrovski.

Pēteŗa Strazda referāts par Tasmānijas  
dabas fotogrāfu Pēteri Dombrovski

Barikādēm 30
2021. g. 10. janvāris,
Ilze Jansone (LSM.lv autore)

Piedzīvot barikādes pusaudža acīm: Tas 
bija līderības laiks.

Informācijas technoloģiju (IT) speciālists 
Jānis Blūms 1991. gada janvārī bija 
piecpadsmitgadnieks un tā laika notikumus 
atceras visai labi – būdams informēts par 
Trešās atmodas procesiem un sagadīšanās 
pēc gana tuvu redzējis apšaudi pie Iekšlietu 
ministrijas, tolaik viņš labi izprata, kas 
notiek, un labi atceras Latvijas iedzīvotāju 
vienotību barikāžu laikā. 

Cik tev bija gadu 1991. gada janvārī, 
kur tu dzīvoji un ko darīji?

Man bija piecpadsmit, un es dzīvoju 
tepat, Mežaparkā. Man toreiz palaimējās. 
Toreiz es interesējos par reliģiju, kā 
pusaudzis – mums bija tāds grupējums, 
kur mēs sanācām kopā, sākumā Ausekļa 
ielas dzīvoklī, tur bija visādi interesanti 

cilvēciņi, intelektuāļi un sarunas… Un vēlāk 
Anglikāņu baznīcā, un tajā vakarā, kad bija 
slavenā apšaude pie Iekšlietu ministrijas, 
es biju iemaldījies jaunajā Sv. Ģertrūdes 
baznīcā. Iznākot no baznīcas, es izdzirdēju 
kaut kādu baigo skaņu, kas no sākuma 
nelikās apšaude, bet bija vilinājums 
aiziet un redzēt, kas tur īsti notiek. Es 
gāju pa Brīvības ielu, aizgāju līdz Latvijai 
[viesnīca - red.], un tur ieraudzīju, ka pie 
viesnīcas [Rīdzene - red.] dega autobuss. 
Tad bija skaidrs, ka tur notiek apšaude, 
varēja redzēt trasējošās lodes. Es zvanīju 
vecākiem un teicu: “Klau, vai jūs zināt, 
kas notiek?” Protams, toreiz laikam vēl 
televīzija nebija ieņemta, un informācija par 
to jau bija aizgājusi. Vēl es atceros, ka es 
biju Doma laukumā tādā dīvainā paskatā 
– mākslīgās ādas mētelī. Tajā laikā cilvēki 
ģērbās diezgan hipsterīgi. Es nezinu, cik 
reizes es tur biju un kāpēc vecāki mani tur 
laida, varbūt tāpēc, ka mana māsa tur bija, 
dežurēja Doma baznīcā medpunktā. Es ļoti 
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labi atceros to laiku un tās sajūtas.
Vai ģimenē ar tevi kā ar pusaudzi 

tolaik kāds runāja par Latvi jas 
okupāciju?

Protams. Pirms tam mēs ar mammu 
bijām bijuši Baltijas ceļā, bija vairākas 
demonstrācijas, arī Mežaparka estrādes 
lielais pasākums, atceros, arī krastmalā 
mēs visi gājām uz demonstrācijām. 
Atmoda jau bija sākusies pirms tam, par 
to tika runāts vairākus gadus. Tolaik biju 
pietiekami apzinātā vecumā, lai filtrētu.

Kādas bija tavas zināšanas, tavs 
priekšstats par to, kas notiek barikāžu 
laikā?

Priekšstats bija tāds, ka tas bija tā 
kā pokera spēlē – mēs gājām “all in”. Tā 
mūsu neatkarības lietiņa karājās mata 
galā, varēja atbraukt čaļi ar BTR-iem 
(bruņutransportieriem – red.)  un vienkārši 
visu sabradāt. Bet bija tāda sajūta, ka tas 
nenotiks, jo mūsu ir pārāk daudz.

Gatavojoties intervijai, retrospektīvi 
atcerējos – tajā laikā arī uz barikādēm bija 
daudz krievu. Tas bija laiks, kad uz brīdi 
pagaisa tas “mēs – latvieši, viņi – krievi”. 
Bija daudz krievu, un mēs sapratām, ka viņi 
ir mūsējie. Kas man vēl liekas interesanti 
– tas bija līderības laiks. Mums bija izteikti 
līderi – Kosteņecka, Īvāns, Rubenis, Šteins, 
Ēlerte, Vulfsons… Varbūt palīdzēja tas, 
ka tā bija tāda melnbalta spēlīte – mums 
ir neatkarība, mēs esam baltie. Kopējais 
mērķis bija tik kristāldzidrs, ka cīņa bija ļoti 
skaidra. Pirms tam un pēc tam latvieši un 
krievi atkal pašķīrās. Mēs esam latvieši, 
pamatnācija, un viņi ir krievi. Šī tēma šobrīd 
nav aktuāla, taču fonā kaut kur gruzd – tas 
vēl nav atrisināts. Respektīvi, mēs joprojām 
jūtamies, it kā krievi mūs apdraudētu, ir 
tāds rūgtums. Bet toreiz es jutu, ka mēs 
esam kopā.

Arī Talsu novada muzeja direktors 
Uldis Pētersons intervijā atzīmēja, ka, 
ar tagadējām acīm raugoties, ir dīvaina 
sajūta, jo toreiz uz barikādēm gāja 

visdažādāko tautību pārstāvji, bet pēc 
tam daļu no tiem, kas cīnījās par Latvijas 
neatkarību, jaunā valsts “uzmeta”.

Nu jā – sākās nepilsoņu statuss un 
tādas lietas, tas turpinās joprojām. Viņi 
jūtas kā nepilsoņi, mēs atkal jūtamies, ka 
viņi ir okupantu pēcteči, kas visa mūža 
garumā tā arī nav apgrūtinājuši sevi ar 
latviešu valodu. Tas nav vienos vārtos, jo 
lielās nācijas nevēlēšanās runāt latviski ir 
kaitinoši jūtama. Varbūt jaunajai paaudzei 
tas vērojams mazāk, bet vecajai – ļoti 
izteikti. Mēs krievu valodu uztveram kā 
apdraudējumu – bet tas ir pilnīgi dibināti, 
normāli. Bet tas ir cits stāsts.

Jau intervijas sākumā tu ieskicēji 
dažas atmiņas par 1991. gada janvāri. 
Ko vēl tu atceries?

Atceros aizbarikādēto Rīgu, kaut kas 
bija Dzirnavu ielā pie Lattelecom, tur 
bija smagās mašīnas, protams, Ministru 
kabinets un Doma laukums. Es nebiju 
Zaķusalā, to neatceros. Atceros interviju ar 
operatoru Juri Podnieku, ka viņš bija skrējis 
ar to sašauto žiguli un vedis videomateriālu 
no Lietuvas. Tur tās lietas bija traģiskākas. 
Informēts es biju, bet klātbūtnē atrados 
tikai toreiz, Vecrīgā, un toreiz, kad bija 
apšaudes.

Bail tev nebija?
Nu… Pie viesnīcas Latvija varēja just, 

ka lodes nenāk uz mūsu pusi, tās bija 
aiz kvartāla, uz Raiņa bulvāra pusi. Es 
tālāk neg āju, jo bija skaidrs, ka tur lielas 
lietas notiek. Protams, bija bail, un es tur 
biju īsu laiku. Par barikādēm, par Doma 
laukumu runājot – tur nē, jo tur visi bija 
diezgan relaksēti, nogaidoši. Ar miermīlīgu 
nogaidīšanas attieksmi – kas būs.

Mediji bija radio, ļoti lielu miera sajūtu 
deva arī tas, ka viss tika ziņots uz āru, (uz 
vietas – red.) bija pārstāvji, šķiet, no CNN.

Varbūt arī tas nostrādāja – viņi 
neatļāvās.

Vai tu atceries, kā barikādes beidzās 
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un kas turpinājās augustā?
Barikādes, šķiet, bija nepilns mēnesis. 

Es nezinu, kādas bija pavēles, bet vienā 
brīdī bija skaidrs, ka tālākā eskalācija 
nenotiks – ka moments ir pagājis, ka viņi 
nenoreaģēja tajā brīdī un tagad ir par vēlu. 
Tad vienkārši čaļi aizbrauca uz bāzēm 
un ierāva astes. Pēc pusgada augusts… 
Tur bija kaut kāds apvērsums Maskavā, 
militāristi paņēma [Baltijas jautājumu] 
savās rokās ar domu, ka viņi atrisinās tā, 
kā večiem pienākas atrisināt, ar spēku. 
Kad Pugo (kompartijas līderis Boriss Pugo 
– red.) nošāvās, bija skaidrs, ka tā ballīte 
ir beigusies. Nu, protams, Rubiks, vienmēr 
Rubiks un mūžam Rubiks (kompartijas 
politiķis Alfrēds Rubiks – red.), bet tumšais 
laiks ar augustu arī beidzās.

Kā tu kā pusaudzis atceries 
augustu?

Visticamāk, no ziņām. Janvāris bija 
uzvara, un augusts bija tāds uzplaiksnījums, 
melno spēku pēdējais rūciens. Neatceros, 
ka Latvijā būtu bijušas kādas nopietnas 
sadursmes. Domāju, tas bija īss brītiņš, 
kad Maskavā vecā kliķe mēģināja ar 
spēku nolikt PSRS atpakaļ uz sliedēm, 
bet viņiem tas neizdevās. Un tad parādījās 

Je ļc ins  (p i rmais 
Krievijas prezidents 
Bor iss Jeļc ins – 
red.). Tā vienotība, 
Baltijas vienotība – 
neizsakāmi liela.

U n ,  j a  e s 
salīdzinu, piemēram, 
tagadējo situācija 
ar Rail Balt ic un 
Baltijas ceļu – kādi 
mēs bijām tad un 
kā mēs kā valstis 
ar  kopīgu mērķ i 
rīkojamies tagad… 
V i s ā m  B a l t i j a s 
valstīm vajag šo 
Rail Baltic – tas arī 

ir simboliski, ka mēs beidzot sliežu platumu 
uztaisīsim tādu kā Eiropā, lai pieslēgtos. 
Un tā vietā, lai mēs šo daudzu miljardu 
pasākumu bīdītu uz priekšu, mēs vienkārši 
čakarējam cits citam gaisu. Tas tā tracina! 
Ja tas izgāzīsies, tad tas mūs nosviedīs 
padomju telpā atpakaļ – brauciet, baltieši, 
ar saviem vecajiem vilcieniem uz Maskavu 
un Pēterburgu.

Vai un kā janvāra un augusta 
notikumi kaut ko mainīja tavā dzīvē? 
Vai tu sajuti pārmaiņas?

Mēs bijām atguvuši neatkarību, idejiski 
bijām ieguvuši to, ko mēs gribējām. Tad 
uzreiz nāca nākamā vēlme – pielīdzināt 
savu dzīves kvalitāti Rietumu standartiem, 
sākās jauno biznesmeņu spēlītes, biznesa 
ētika, 90. gadu tumšās lietas, Rumbula, 
šašliki.

Ēra, kad cilvēki maksimāli ātri centās 
pelnīt lielu naudu – Banka Baltija ar 
šausmīgiem procentiem operēt, kaut kas 
nereāls un hipertrofēts, īsā laikā mēģināt 
panākt Rietumu dzīvesstilu, aizmirstot par 
priekšdarbiem.

Priekšdarbus mēs tagad turpinām 
lēnā garā – likumdošanas sakārtošana, 
izglītības lietas un tā tālāk. Īstenībā ļoti 

IT speciālists Jānis Blūms, kam barikāžu laikā bija 15 gadu.



27

daudz kas ir izdarīts, bet, no otras puses, 
kā nācija, kā tauta mēs neesam auguši 
tik daudz, cik gribētos. Ilgs laiks pagāja, 
čakarējoties ap korupcijas lietām, un tās 
joprojām ir. Droši vien katrai valstij tā ir 
gājis, jo īstenībā trīsdesmit gadi ir mazs 
laiks. Manā dzīvē nekas nemainījās – 
1994. gadā es beidzu skolu, sāku strādāt, 
sanāk trīs gadus pēc barikādēm, sākās 
lielā dzīve. Esmu laimīgs, ka to visu 
piedzīvoju klātienē – tā realitātes izjūta, 
kā tas bija – padomju laiki, Atmoda un 
tagad. Es biju ļoti labā pozīcijā, lai to visu 
pieredzētu. Bērniem, paaudzei pēc manis 
tas pagāja secen.

Bet bērniem jau to visu mācīs skolā.
Protams, faktoloģiski viņi to visu apgūs, 

bet sajūtu līmenī – ka tu esi tur iekšā, tieši 
tajā brīdī… Es vispār brīnos, kā vecāki 
tika ar visu galā tai laikā. Labi, mums bija 
lauki, paši stādījām kartupeļus un tā. Bet 
90. gadu sākumā, man liekas, bija baigi 
grūti sadzīviski, riktīgi grūti. Es to kaut kā 
nejutu – vajadzības bija daudz mazākas, 
viss bija skaisti un forši, bet es nezinu, 
vai visiem. Vēl arī naudas maiņa – vienā 
brīdī bija Latvijas rubļi, “repšiki”, un tad tos 
nomainīja 1:200 uz latu. Un tad daudziem 
bija diezgan skarbi.

Šķiet, daudziem režīma maiņa 
un pāreja no plānveida ekonomikas 
salauza dzīves. Piemēram, fabriku 
strādniekiem, arī inženieriem, kas bija 
izglītoti un audzināti tieši padomju 
sistēmai. Vai taviem vecākiem arī 
mainījās nodarbošanās?

Mani vecāki izdzīvošanai vienmēr 
piegājuši inovatīvi. Padomju laikos kādu 
brīdi dzīvoklī audzēja tulpes, citu gadu 
piepelnījās, piparkūkas cepot – mēs visi to 
darījām, par to tika nopirkts žigulis. Taisīja 
dzintara rotas, audzējām ķirbjus… Iespējas 
bija. Es pieņemu, ka tiem, kas strādāja 
fabrikā un kuriem nebija alternatīvas, bija 
daudz skarbāk. Man nav priekšstata, es 
nezinu – tikai nojaušu, ka tas bija skarbi.

Kā tu ar šodienas aci vērtē barikāžu 
nozīmību un to, kur mēs esam tagad?

Tas viennozīmīgi bija pagrieziena 
punkts, kad pulkstenis notikšķ apaļu 
stundu, pēc vēsturiskās nozīmības 
analoģijas tas ir mūsu de facto, brīdis, kad 
atgūstam brīvību, simboliski visi esot tur. 
Tie, kas tur bija, to nekad neaizmirsīs. Kur 
mēs esam tagad… Par daudzām lietām 
man ir nedaudz bēdīgi, bet domāju, tam 
nav nepieciešams veltīt laiku. Mēs tiešām 
esam foršā valstī, man patīk. Es būtu 
gribējis, lai ātrāk aizejam prom no vecās 
domāšanas, no vecajiem kadriem, no 
vecās, ''dūklavveidīgās'' politikas.

Man joprojām ir bažas par to, ka katrās 
vēlēšanās ir kādi tizli pārsteigumi, populisms 
ir uzplaucis, mums ir ''gobzemveidīgie'' un 
''kaimiņveidīgie'' kadri, uz kuriem tauta 
uzķeras, par spīti visai pieredzei. Domāju, 
izpratnei par to, kas ir patiesās vērtības, 
būtu jābūt izteiktākai. Pašlaik ir liels 
procents cilvēku, kas joprojām ir… stulbi, 
es atvainojos par izteicienu. Un skaits 
nemazinās. Baidos, ka, laikam ejot, tas 
turpinās nemazināties. Vēlēšanās es redzu 
mazus grupējumus, kas sniega bumbu 
nespēj uztaisīt lielāku, nespēj apvienoties.

Par valsti kopumā – es vērtēju, ka ir labi. 
Varbūt man ir paveicies karjerā.

Ir lietas, kas velkas līdzi neatrisinātas, 
viena no tām ir pensionāru iztika – viņi 
nedzīvoja forši tad, un tagad viņi turpina 
dzīvot slikti ar ļoti mazām pensijām. Vai, 
piemēram, izglītība – ja mēs tajā būtu 
investējuši agrāk, atdeve arī būtu agrāk un 
lielāka. Nepieminēju Eiropas Savienību – 
man šķiet, ka ļoti liels ieguldījums, ka mums 
ir pieejami fondi un ir iespēja ieguldīt šīs 
naudas pirms visām krīzēm. Krīzes iedod 
sitienus, bet par spīti tam infrastruktūras, 
ceļi un tilti mums ir. Tā ir liela lieta, ja tas 
viss nebūtu, būtu švaki. Bet tas viss arī 
beigsies kaut kad, un tad mums būs jāpeld 
pašiem. Lai to darītu, ir tam jāsagatavojas.

Vai pareizi saprotu – tu domā, ka 
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SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no marta Rituma.
Kad vēlmes izdodas un sapņi piepildās 

Ceļā no Armenijas pilsētas uz Bogotu 
cītīgi prātoju par to, kā no Bogotas 
centrālās autobusu stacijas nokļūšu 
iepriekš rezervētajā hostelī Bogotas 500 
gadus vecajā vecpilsētā,  zinot Bogotas 
taksometru nelāgo slavu ar „miljonāru 
braucieniem”.  

Pēc 8 stundu brauciena Bogotā 
ieradāmies ap trijiem no rīta, kur mūs 
sagaidīja vismaz 30 oranžas krāsas 
taksometri, taču, par laimi, Kolumbijas 
valdība bija sapratusi “miljonāru ceļojumu” 
l ielo apmēru un nolēmusi izskaust 
negodprātīgo taksometru vadītāju rūpalu, 

piedāvājot uz vietas noīrēt taksometru, kas 
ir rūpīgi reģistrēts informācijas sistēmās. 
Pasūtot taksometru, papildus sistēmā tiek 
ievadīts maršruts, adrese, lai problēmu 
gadījumā Kolumbijas tiesībsargi varētu 
reaģēt.

Tā kā Bogotas  teritorija ir iespaidīga, 
nolēmu veltīt uzmanību Bogotas zelta 
mūzeja apmeklēšanai, Fernando Botero 
mākslas baudīšanai, kā arī izmantot iespēju 
doties grafiti un pilsētas tūrēs, neaizmirstot 
izgaršot kolumbiešu nacionālo dzērienu – 
čiču, kas ir zeltains un biezs dzēriens.

Kā pirmo nolēmu apmeklēt vienu no 
Bogotas lepnumiem – Monseratas kalnu, 
jo kalna virsotne dod iespēju apskatīt 11 
miljonu iedzīvotāju apdzīvoto Bogotu. Lai 
uzkāptu Monseratas kalnā, ir jāšķērso 
rajons, kas tūristiem ir nedraudzīgs, tādēļ 
jau pie brokastīm apjautājos, vai kāds no 
klātesošajiem ceļotājiem plāno apskatīt 
Monseratas kalnu, un, izrādās, to plānoja 
darīt viens kanādiešu pāris, piebilstot, ka 
trijatā ir drošāk nekā divatā vai vienatnē. 
Līdz ar to pusstundu vēlāk mēs jau bijām 
ceļā uz Monseratas kalnu, no kuŗa pavērās 
skaistas kalnu ainavas ar Bogotu ielejā.

Agrajai Bogotas apskatei no Monseratas 
kalna bija divi iemesli. Laika apstākļi, 
jo Bogotā ir raksturīgi pēc pusdienlaika 
regulāri parādīties mākoņiem vai smogam, 

šobrīd mēs neesam gana tālredzīgi?
Jā. Atkal, vēlēšanas pievelkot – paveras 

aina, kad mēs atkal un atkal kāpjam uz 
līdzīgiem grābekļiem, nav indikāciju, ka 
kaut kas mainīsies. Kādreiz cilvēki uzķērās 
uz Ziedoņa Čevera partijām, tagad ir mūsu 
laiku populisms. Nav skaidra redzējuma. 
Gribētos, lai pragmatisms būtu lielāks un 
tauta būtu kritiskāka.

Ilze Jansone
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tādējādi aizsedzot pilsētas panorāmu. 
Savukārt otrs iemesls ir pieminams tieši 
drošības aspekta dēļ, tādēļ ka rīta agrumā 
tūristiem nedraudzīgais rajons ir tukšs 
no visādiem krimināliem elementiem, 
jo šis ir laiks, kad šie cilvēki acīmredzot 
vēl guļ. Acīmredzot pēc nakts gaitām?! 
Dodoties uz Monseratas kalnu, pamanīju, 
ka atšķirībā no citām Kolumbijas pilsētām 
Bogotā policija bija vai katras ielas galā un 
gandrīz katram policistam blakus sēdēja 
liels rotveileru šķirnes suns, taču, iestājoties 
tumsiņai, pēkšņi, policija ielās vairs nebija 
manāma. 

Vēlāk izbaudīju pilsētas ievērojamākās 
vietas, neizmirstot izgaršot vietējo kalnu 
indiāņu sagatavoto dzērienu – čiču, pret 
kuŗu Kolumbijas valdība piecdesmitajos 
gados cīnījās kā pret izskaužamu dzērienu, 
lai to aizstātu ar alu. Cīņa pret čiču pieņēma 
tādus apmērus, ka valdība paziņoja par 
alus nekaitīgumu, kuŗu var droši dot dzert 
bērniem. Pēkšņi čiča skaitījās inde, kuŗa 

šodien ir Kolumbijas kultūras neatņemama 
sastāvdaļa. Čiča garšoja diezgan savdabīgi, 
kā ieraudzēta maize. Tā arī nesapratu, vai 
man čiča garšoja vai tomēr tā kā nebija 
pie sirds. 

Vēlāk nolēmu baudīt Fernando Botero 
daiļradi. Fernando Botero ir viens no 
populārākajiem Kolumbijas māksliniekiem, 
kas šobrīd uzturas Medelinas pilsētā. 
Fernando Botero māksla i r  v iegl i 
atpazīstama, jo viņa darbos dominē tuklums, 
attēlojot ne tikai cilvēkus, bet arī zvērus 
lielākus, nekā patiesībā tie ir. Neierasti viņa 
darbos bija vērot tuklus dzīvniekus, jo tādus 
dzīvē nekad nesastapsi, neskaitot ziloni vai 
nīlzirgu, jo tie jau pēc dabas ir milzīgi. Taču 
redzēt mākslas darbā zirgu ar palielinātām 
kājām, to es tā arī neizpratu. 

Ņemot vērā, ka starp mani un Kvebekas 
pāri savstarpēji bija izveidojies labs 
kontakts, nākamajā dienā kopā devāmies 
vērot Bogotas grafiti, lai iepazītu dziļāk un 
saprastu Bogotas ielu mākslu, kas, izrādās, 

Bogota no Monseratas kalna
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vietumis Bogotā ir aizliegta. Bogotas ielās ir 
viens mākslinieks, kuŗš savos grafiti attēlo 
Kolumbijas politisko tendenču aktualitātes, 
tas esot vietējās universitātes pasniedzējs, 
kam brīvajā laikā patīk nodarboties ar grafiti 
mākslu. Diemžēl mākslinieks darbojas 
inkognito, jo baidās, ka viņu varētu atlaist 
no mācībspēka darba.

Vakarā par godu tam, ka Kvebekas 
pārim nākamajā dienā bija jāpamet Bogota, 
lai dotos tālāk ceļojuma gaitās, aizgājām 
uz netālo krodziņu mazliet atpūsties pie 
kopējas čičas bļodas, bet vēlāk, atgriežoties 
hostelī, sapratu, ka čiča pilnīgi noteikti nav 
mans dzēriens un tā bija pēdējā reize, kad 
to centos izgaršot.

Nākamais rīts pienāca ar atvadīšanos 
no Kvebekas pāra, kas pameta Bogotu, 
savukārt es devos apmeklēt Bogotas 
popu lā rāko  un  D ienv idamer i kas 
visaizraujošāko mūzeju – Zelta mūzeju, 
kuŗā vienkopus uzkrāti vairāk nekā 55 
000 zelta un citi arheoloģiski atradumi no 
visas Kolumbijas. Mūzejā ir uzkrāti dažādi 
zelta izstrādājumi dzīvnieku izskatā, kā, 
piemēram, jaguāri, vardes, ērgļi utt., 

kam bijusi liela nozīme senajos indiāņu 
rituālos. Taču pats interesantākais zelta 
izstrādājums ir 1969.gadā atrastā, smalki 
izstrādātā miniatūrā un plānā zelta laiva, 
ko sauc par „Balsa Muisca” un kuŗas 
izgatavošanas vecums nav nosakāms, taču 
tā varētu būt izgatavota laikā no 600. līdz 
1600. gadam. ■

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

Jumava  Latvi jā un pi lnu grāmatas 
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.

VALODIŅA

Jautri mēles mežģi.
Izmēģini savas spējas tikt galā ar 

šiem piņkerīgajiem pantiņiem.

● Briesmīgais biedrs briedis brieda 
brienamā bedrē briesmīgi brist.

● Liepu lapu laipu liku. ■

26. martā
Rīgā varēs veidot āra mobilos 
bārus, virtuves un terases ēdiena 
izsniegšanai līdzņemšanai 

R ī g a s  d o m e s  F i n a n š u  u n 
administrācijas lietu komiteja šodien 

atbalstīja grozījumus pašvaldības 
noteikumos, kas paredz iespēju 
uzņēmējiem izmantot āra terases ēdienu 
izsniegšanai klientiem līdzņemšanai. Kā 
informēja Rīgas domes Komunikācijas 
pārvaldē,  pašvaldībā vērsusies 
Latvijas Bāru asociācija. Tā iesniegusi 
priekšlikumus par iespēju atvieglot 
ielu tirdzniecības vietu sabiedriskās 



31

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 
darbību.  Asociāci ja  norāda,  ka 
sabiedriskā ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana pašlaik ir būtiski apgrūtināta 
saistībā ar Covid-19 izplatību un valstī 
noteiktajiem ierobežojumiem. 

Pašlaik sabiedriskās ēdināšanas 
vietās atļauts izsniegt ēdienu tikai 
līdzņemšanai. Taču spēkā esošais 
saistošo noteikumu regulējums ļauj 
ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 
tirgot pārtikas preces tikai patērēšanai 
tirdzniecības vietā. Tāpēc tika sagatavoti 
grozījumi, kas paredz iespēju izmantot 
āra terases ēdienu izsniegšanai klientiem 
līdzņemšanai. Komiteja arī akceptēja 
ierosinājumu atļaut izvietot ēdienkartes 
slietņus, kā arī iekārtot mobilu bāru vai 
virtuvi pie pastāvīgas darbības vietas, 
ārpus terases teritorijas, uz brauktuves, 
aizņemot daļu no autostāvvietām. 

"Rīgas domes pienākums ir radīt 
cilvēkiem draudzīgāku vidi, un atrast 
veidus, kā sniegt atbalstu grūtībās 
nonākušajām nozarēm. Šis ir lēmums, no 
kura iegūs gan ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzēji, gan ikviens pilsētnieks un 
Rīgas viesis," uzsver Rīgas domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP). 
Izmaiņas saistošajos noteikumos "Par 
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta 
ielu tirdzniecību" vēl būs jāskata Rīgas 
domes sēdē. Rīgas pašvaldība, lai 
atvieglotu uzņēmējdarbību Covid-19 
krīzes laikā, atcēlusi nodevu par ielu 
tirdzniecību, kā arī atvieglojusi terašu 
un galdiņu izvietošanu. (LETA; tvnet.lv)
25. martā
Baltijas valstu ārlietu ministri ar ASV 
valsts sekretāru Briselē pārrunā 
savstarpējo sadarbību, reģionālās 
aktualitātes, drošības jautājumus 

2021. gada 24. martā Briselē NATO 
ārlietu ministru sanāksmes ietvaros 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ārlietu 

ministri tikās ar ASV Valsts sekretāru 
Entoniju Blinkenu (Antony Blinken). 
Tikšanās laikā ārlietu ministri ar ASV kolēģi 
pārrunāja NATO politikas aktualitātes, 
ASV Baltijas valstu sadarbību drošības 
un aizsardzības jomās, kā arī reģionālas 
drošības aktualitātes, tai skaitā situāciju 
Krievijā, Baltkrievijā un Ķīnā. Latvijas 
ārlietu ministrs E. Rinkēvičs izteica 
pateicību ASV pusei par tās nozīmīgo 
un nemainīgo atbalstu Baltijas drošībai 
un aizsardzībai. “Latvijai ir svarīga 
ASV līderība NATO,” uzsvēra E. 
Rinkēvičs. Ministrs apliecināja, ka Latvija 
turpinās sniegt savu ieguldījumu NATO 
kolektīvajos centienos. E. Rinkēvičs 
pauda pārliecību, ka Baltijas valstu un 
ASV ciešais dialogs par reģionālās 
drošības jautājumiem tiks turpināts 
arī turpmāk. Tāpat Latvijas ārlietu 
ministrs augstu novērtēja ASV dialogu 
ar sabiedrotajiem un ASV atgriešanos 
uz globālās skatuves, atjaunojot dalību 
daudzpusējos formātos. E. Rinkēvičs 
uzsvēra, ka ir svarīgi turpināt vienotu 
transatlantisko nostāju mūsu reģionam 
tādos būtiskos jautājumos kā Krievija, 
Baltkrievija, Ķīna, kā arī koordinācija 
sankciju jautājumā. Tikšanās laikā 
ārlietu ministrs sacīja, ka Latvija kopā 
ar vairākām līdzīgi domājošām valstīm 
vienmēr bijusi pret “Nord Stream 2” 
projektu, uzskatot, ka šis politiskais 
projekts palielinās ES enerģētisko 
atkarību no viena piegādātāja. Baltijas 
valstu ārlietu ministri bija vienisprātis 
par Trīs jūru iniciatīvas stiprināšanu, 
pozitīvi uzsverot ASV līdzšinējo iesaisti 
un jaunās ASV administrācijas atbalstu 
iniciatīvai. Puses atzīmēja, ka ir svarīgi 
saglabāt esošo Trīs jūru iniciatīvas 
attīstības dina amiku. (mfa.gov.lv)
Sāk pieteikuma pieņemšanu uz 
Latviešu valodas un kultūras vasaras 
skolu 2021 diasporas jauniešiem

Latvijas Universitāte ar Izglītības un 
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zinātnes ministriju un Latviešu valodas 
aģentūru sāk pieteikuma pieņemšanu 
uz Latviešu valodas un kultūras vasaras 
skolu 2021 diasporas jauniešiem. 
Vasaras skola notiks no 2021. gada 14. 
līdz 27. jūlijam. Tajā aicināti piedalīties 
diasporas jaunieši (17–35 gadi) bez 
priekšzināšanām, ar nelielām un labām 
latviešu valodas priekšzināšanām. 
Vasaras skolas dalībniekiem mācības 
tiek nodrošinātas bez maksas. Grupā 
paredzēts līdz 10 dalībniekiem. Plānots, 
ka būs trīs grupas: bez priekšzināšanām, 
ar minimālam un labām latviešu valodas 
zināšanām. Pieteikumus pieņem līdz 
2021. gada 1. jūnijam.

Vasaras skola programmā: • 
intensīvu, mūsdienīgu un interaktīvu 
latviešu valodas kursu (gramatika, 
lasīšana, rakstīšana, sarunvaloda: 64 
akad.st.), kurš ietver tādus tematus kā 
cilvēka personība, pieredze, zināšanas 
un prasmes, iepazīšanās un uzturēšanās 
Latvijā, daudzpusīgā un unikālā Rīga, 
pilsētas iepazīšana un orientēšanās tajā, 
Latvijas iedzīvotāju ikdiena un svētki, 
latviešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, 
Latvijas aktualitātes medijos, Latvijas 
un latviešu veiksmes stāsti pasaulē; • 
lekcija par Latvijas vēsturi un politiku, 
kas vasaras skolas dalībniekiem sniegs 
iespēju iepazīties ar mūsdienu Latvijas 
vēsturi un politisko situāciju Latvijā; • 
lekcija par latviešu kultūru un mākslu, 
kuras laikā vasaras skolas dalībnieki 
varēs iepazīties ar Latvijas vizuālās 
mākslas un arhitektūras vēsturisko 
attīstību, kā arī ievērojamākajām 
personībām; • lekcija par latviešu 
folkloru: tradīcijām un ieražām. Lekcijas 
laikā vasaras skolas dalībnieki varēs 
iepazīties ar latviešu tautasdziesmām, 
kā arī pamēģināt tās kopā izdziedāt un 
izdejot; • lekcijas par mākslu un kultūru. 
Sakarā ar esošo pandēmiju pasaulē, kas 
attiecīgi ierobežo ceļošanas iespējas 

un nav paredzams kāda situācija būs 
vasarā, tika nolemts, ka šogad vasaras 
skola tiks organizēta attālināti, izmantojot 
MS Teams platformu. Sīkāka informācija 
par programmu un pieteikšanās: 
https://www.latvianlanguage.lu.lv/
diaspora/diasporas-vasaras-skola/. 
(latvianlanguage.lu.lv)
Tapusi filma «Tālā zeme Sibīrija. 
Kāpēc 1949. gada 25. marts?» 25. 
marta vakarā pirmizrādi LTV piedzīvos 
jaunākā Dzintras Gekas dokumentālā 
filma par Sibīrijas bērniem „Tālā zeme 
Sibīrija. Kāpēc 1949. gada 25. marts?” 
Tajā piedāvāts atskats uz notikumiem 
pirms 72 gadiem, kad padomju režīms 
izsūtīja vairāk nekā 42 tūkstošus Latvijas 
iedzīvotāju. Filmas režisore Dzintra 
Geka LTV raidījumā “Rīta Panorāma” 
atzina, ka viņa turpina vākt materiālus 
par šo laiku, jo šie notikumi attālinās, 
bet viņa pārstāv nākamo paaudzi, 
kurai par tiem ir jāstāsta. Dzintra Geka 
atklāja personisku stāstu: “Mans tēvs 
un māte slēpās bunkurā mežā 1949. 
gada martā. Varētu teikt, ka es piedzimu 
pēc deviņiem mēnešiem – 1950. gada 
janvārī. Es ļoti labi atceros bērnību, 
atceros tos tukšos laukus, atceros 
tās mājas, atceros, ka nebija bērnu, 
atceros, kā es viena pati gāju uz skolu 
septiņus kilometrus cauri mežiem. Man 
liekas, ka ir ļoti svarīgi pētīt un stāstīt 
šīs atmiņas, jo ir jau vairākas paaudzes, 
kuras neko par to nezina.” Vaicāts par 
to, vai nav emocionāli grūti stāstīt par 
tik smagiem notikumiem, filmas tekstu 
autors Valdis Lūriņš teic: “Man tā ir 
cieņa pret tiem cilvēkiem, kas to postu 
ir izdzīvojuši un izdzīvojuši ar godu. Tas 
ir tas, kas man neļauj pilnīgi emocionāli 
ļauties un pakļauties šiem traģiskajiem 
stāstiem.” “Nākamās paaudzes meklē 
savus tuviniekus, meklē saistību. Viņi 
atrod grāmatās, mūsu filmās savus 
vecvecākus, redz viņus fotogrāfijās vai 
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Nākamais Ritums būs 2021. gada maijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

Turpinājums  37.  lpp.

stāstos, un viņi meklē, kas tad ar viņiem 
notika, meklē viņu draugus, cilvēkus, kas 
ar viņiem bija kopā izsūtījumā. Esmu 
ļoti optimistiski noskaņota par to, ka 
jaunajai paaudzei tas tiešām interesē un 
interesēs. Tāpēc jau mēs arī to darām,” 
gandarīta ir filmas režisore. (lsm.lv)
24. martā
PBLA aicina līdz 31. martam latviešu 
organizācijas un tautiešus pasaulē 
iesaistīties mūsu arhīvu apzināšanā, 
aizpildot anketu 

Jau gadiem ilgi mūsu centrālās 
organizācijas, kā arī latviešu draudzes, 
biedrības un apvienības visā pasaulē 
ir domājušas, kā saglabāt trimdas 
arhīvus – svarīgu Latvijas valsts 
vēstures sastāvdaļu. Tagad pandēmijas 
apstākļos, kad nevaram pulcēties, 
dziedāt, dejot un svinēt klātienē, ir īstais 
laiks šo projektu īstenot! 

Projekta pirmās daļas ietvaros PBLA 
veic vispārīgu organizāciju un indivīdu 
aptauju, lai apkopotu informāciju par to, 
kur tiek glabāti latviešu diasporas arhīvu 
materiāli, kādi materiāli ir pieejami un 
kādu laika posmu tie aptver. Projekta 
mērķis ir veidot digitālu karti, kurā 
skatāma vispārēja informācija par 
arhīvu materiālu apjomiem diasporā, 
un ierobežotas pieejamības datu bāzi 
pētniecībai un turpmākam darbam ar 
arhīvu materiāliem diasporā. Projekta 
otrajā daļā paredzēti semināri ikvienam 
interesantam par to, kā veikt notikumu 
dokumentēšanu, arhīvu materiālu 
saglabāšanu un apstrādi.

 Aptaujas rezultātā iegūtie dati publiski 
būs pieejami tikai apkopotā veidā; 
respondentu kontaktinformācija tiks 

izmantotai saziņai sakarā ar plānotajiem 
semināriem. Projekts tiek īstenots 
sadarbībā ar Kultūras ministriju valsts 
budžeta apakšprogrammas “Diasporas 
pasākumu īstenošana” ietvaros. 

Lūdzu, esiet atsaucīgi un piedalieties 
aptaujā! Organizācijas aptauju var 
aizpildīt, atverot šo saiti: https://
forms.g le /97yfsFgZxS21HQfVA. 
Privātpersonas var aizpildīt aptauju 
latviešu valodā, atverot šo saiti: https://
forms.gle/7HMnMSdXbM831fEF9, vai 
angļu valodā, atverot šo saiti: https://
forms.gle/wNQZNoegX1i38MhP6. 

PBLA nevēlas pieļaut, ka trimdas 
organizāciju darbības dokumentācija, 
mūsu izcilo tautas darbinieku personiskās 
piezīmes, vēstules, grāmatas un citas 
vērtības iet zudumā! Šis projekts ir 
lieliska un vienreizēja mūsu iespēja 
dokumentēt trimdas vēsturi, tādēļ 
aizpildiet aptauju paši un aiciniet to 
darīt arī jūsu līdzcilvēkus! Jautājumu 
gadījumā rakstiet PBLA pārstāvniecībai 
uz e-pastiem raits.eglitis@pbla.lv un lora.
egle@pbla.lv. (PBLA pārstāvniecība)
S a e i m a s  Ā r l i e t u  k o m i s i j a s 
priekšsēdētājs: Krievija joprojām 
klaji ignorē starptautiskās saistības

Krievi ja joprojām klaj i  ignorē 
starptautiskās saistības un rupji pārkāpj 
cilvēktiesības, attālināti tiekoties ar 
Krievijas opozīcijas līdera Alekseja 
Navaļnija līdzgaitnieku Leonīdu Volkovu 
uzsvēra Saeimas Ārlietu komisijas 
priekšsēdētājs Rihards Kols (NA). Kā 
aģentūru LETA informēja Saeimas 
Preses dienestā, komisijas deputāti 
attālināti tikās ar Volkovu, lai pārrunātu 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek katru svētdien, 

plkst.10.00
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan 

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

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

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.
LIELDIENAS DIEVKALPOJUMI

Piektdien,2.aprīlī, plkst.10.00 – Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien,4.apr ī l ī ,  p lkst .10.00 – 
Kristus Augsāmcelšanās svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Vollongonga – 
Svētdien,4.aprī l ī ,  p lkst .14.00 – 

Kristus Augsāmcelšanās svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

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

BĪBELES STUNDAS
Not iek uz Zoom, cetur td ienās, 

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

GRĀMATAS
Mācītāja sprediķu grāmata – „Ticība 

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

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140

Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au

Draudzes mācītāja mājas adrese
 30 Bridge Rd, Homebush, 2140
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 1/13 Ireland St, Burwood, 2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
 Mājas tel.  8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Jēzus Kristus ir Augšāmcēlies! Viņš 

patiesi ir Augšāmcēlies! Alleluja.
R.S. 

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
APRĪLĪ

Lieldienu rīta Dievkalpojums svētdien, 
4. aprīlī pl. 9.30 baznīcā. Pēc tam 
Lieldienu sarīkojums Latviešu namā 
pl.11.00, M.Siliņa zālē. Būs svētku 
mielasts, priekšnesumi, video un 
loterija. Visi mīļi gaidīti!

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

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

DRAUDZES NODEVAS
Laipni atgādinām, ka par 2020. gadu 

tāpat bija $100. Lūdzam nosūtīt uz 
draudzes kasiera Valdemāra Dūšeļa 
adresi, 11. Byanbi Place Castle 
Hill, NSW 2154. Čeki rakstāmi uz 
“Latvian Unity Congregation” vārda. 
Informāciju var saņemt no zemāk 
minētajiem valdes locekļiem.

Draudzes mācītājs pieņem draudzes 
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

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

PBLA Ziņu apskats
Turpinājums no 35. lpp.

cilvēktiesību situāciju Krievijā un atbalstu 
pilsoniskajai sabiedrībai. Kols norādīja, 
ka Latvijas pozīcija ir ļoti skaidra - 
Latvija atbalsta pilsonisko sabiedrību 
un demokrātisko opozīciju Krievijā. 
Tāpat viņš atzīmēja, ka parlamentā ir 
deputātu grupa Krievijas pilsoniskās 
sabiedrības atbalstam, uzsverot, ka 
Eiropas Savienības (ES) sankcijas 
vajadzētu vēl vairāk pastiprināt.

Volkovs pateicās Latvi jai  par 
atbalstu un st ingro pozīci ju ES 
sankciju jautājumos. Viņš uzsvēra, 
ka  nep iec iešams nepār t rauk ts 
starptautiskās sabiedrības atbalsts un 
spiediens, lai atbrīvotu Navaļniju un 
citus politieslodzītos. Ārlietu komisijas 
deputāti uzsvēra, ka situācija Krievijā 
ietekmē arī Latvijas un Baltijas reģiona 
drošību, akcentējot, ka šajā jautājumā 
svarīga ir ES vienotība un sadarbība 
ASV. Puses arīdzan pārrunāja arī 
turpmāko sadarbību un iespējamos 
soļus, ko starptautiskā sabiedrība 
varētu izmantot pret pašreizējo Krievijas 
režīmu. [..] (LETA; tvnet.lv)
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What’s on at the House
Each month  this page features a summary, in English, of major events at the 

Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the 
Latvian language. 

This year it's taking a bit longer to get back into the swing of things. March 
is the month when, after the summer break, our theatre, choir and folk dancing 
groups usually get back into full rehearsal mode. This year– not quite. The Sydney 
Latvian Theatre  is busy rehearsing for their first show in May, and both the male 
and mixed choirs had their AGMs and decided that they could carefully resume 
rehearsals with distancing, etc. The dancers though still weren't allowed to start 
to move. All that though changed on the 29th, with the removal of restrictions, and 
everyone is looking forward to a busy rehearsal schedule for the rest of the year, as 
we prepare for the (revamped) 58th Australian Latvian Arts Festival in December, 
which was postponed from last year.

With Easter and Anzac Day, April is already a busy month, so the only planned 
events are the usual monthly lunches, Seniors group and „zolīte", but activities will 
ramp up a notch or two come May. Have a happy and safe Easter!

The Best Day-Out Since 2019
What a feast  for the human heart, ravaged by last year’s fires, floods and the 

pandemic, was Saturday’s, March 13, Berliner Messe concert, presented by Sydney 
Philharmonia Choirs Vox under the direction of conductor Elizabeth Scott and 
the Sydney Philharmonia Chamber Orchestra with concertmaster Fiona Ziegler!

In a seamlessly blended program of choral music from diverse traditions, the 
overwhelmingly unifying feature was the deep spirituality that held all together. 
This was a spirituality that is not confined by ethnic boundaries, but, rather, one 
that instantly recognises the same in Deborah Cheetham’s/Matthew Doyle’s Tarimi 
nulay—long time living here, as well as that in Matthew Orlovich’s playful choral 
polyphony Joyful, Joyful! How sweet the sweeping realisation that in the realm of 
the human spirit, we are truly one! 

As a Latvian woman, I was especially drawn to the middle section of the program 
that featured the works of Baltic composers, namely, Arvo Pärt, Ēriks Ešenvalds, 
Pēteris Vasks and our very own, Vox chorister, Aija Dragūns. Throughout this 
section, in work after work I found myself nodding and quietly acquiescing, „Yes, this 
is who we are! This is who we are from the inside out.” No fireworks, no unbridled 
exuberance, but a quiet conviction and emotive expression that is measured in 
profundity rather than scope. A truly insightful expression of the Baltic soul.

To Aija, whom we are very proud to call our own, warmest congratulations from 
your fellow Sydneysiders and from what I perceive will be an equal response of 
the global Latvian community. At the age of barely 21, with the premiere of your 
Lux aeterna you have firmly planted yourself in the long line of composers of the 
Latvian choral tradition. 

Lauma Reinfelds
Edited by Pēteris Kļaviņš
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