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Sidnejas Latviešu biedrības 2021-2022. 
gada darbības pārskats 

Ievads.
Iepriekšējā gada darbība tika aprauta īsi pirms 21. gada Jāņiem, kad atkal 

visā Sidnejā izsludināja papildus Covid ierobežojumus un daudz ko slēdza –
ieskaitot sabiedriskos namus. Tā „ierobežoti" iesākām 2021-22 darbības gadu, 
un ierobežojumi turpinājās līdz gandrīz vai novembrim. Nedrīkstējām ne sanākt 
uz pusdienām, ne mēģinājumiem, un noteikti ne uz kādiem sarīkojumiem.

Novembrī jau varējām atvērt veikalu Rīga, pulcēt ļaudis uz valsts svētkiem un 
gatavoties AL58. Kultūras dienām. Kaut jauni ierobežojumi nebija, tomēr decembŗa 
otrajā pusē jauns Covid vilnis cilvēkus nobiedēja, un uz lielajiem svētkiem 
neatbrauca citpilsētu dalībnieki, un neatnāca cerētā Sidnejas publika.

2022. gada sākumā vajadzēja atzīmēt SLB 70 gadus, bet nedrošās Covid 
situācijas dēļ vēl neuzdrīkstējāmies sarīkot ne jubileju, ne Parnell ielas svētkus, 
tomēr lielu atsaucību jau martā ieguva Ziedosim Ukrainai! sarīkojums ar vēstnieka 
Marģera Krama piedalīšanos, un jūnijā Jāņi. 

Stingrie Covid noteikumi aizkavēja arī mūsu nama pārbūves, jo nams atrodas 
tajā laikā izsludinātajā augsta riska zonā, kuŗā strādnieki no citām Sidnejas daļām 
nedrīkstēja iebraukt. Tomēr, Mārtiņa Siliņa zāli, kafejnīcu un veikalu paspējām jau 
novembrī sākt lietot.

Gada otrajā pusē palēnām atsākās gan mūsu pašu, gan mūsu īrnieku, 
mēģinājumi un sarīkojumi. 

Šogad namā ir notikušas divas ievērojamas maiņas. Pirmais bija, ka, jaunā 
izskatā, ar lielisku preču piedāvājumu, sāka darboties veikals Rīga, un otrais, ka 
lietuviešu klubs, pēc savu Benkstaunas telpu pārdošanas, pārnāca, kā īrnieki, 
uz namu. 

Biedru pārskats.
Gada sākumā, Biedrībā bija 355 biedri.
Šogad uzņemts 1 jauns biedrs, mūžībā ir aizgājuši 10 biedri.
Gadu noslēdzot SLB bija 346 biedri.
Pašreizējie goda biedri – Anita Apele, Edīte Birzule, Aldis Birzulis, Vija 

Bruzgule, Dace Celinska, Vija Spoģe-Erdmane, Ināra Graudiņa, Jānis Grauds, 
Ojārs Greste, Kārlis Gulbergs, Daina Jaunbērziņa, Pēteris Kļaviņš, Juris Krādziņš, 
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SLB un Rituma cenas
2022. gada biedru nauda: 
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

las abonēt Ritumu: 2022. 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. Veikalā Rīga.Čeki 
vai Australian Money Order rakstāmi uz 
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

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

par ko maksājiet.

SLB valdes sēde
SLB 13. jūlija valdes sēdē piedalījās 

Jānis Grauds, Jānis Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, 
Ilona Brūvere, Mārtiņš Tuktēns, Kārla 
Tuktēna, Klāra Brūvere un Marika McCue. 

Valde vienojas, ka atjaunojot priekšas 
pagalma ķieģeļu pārklājumu, būtu vēlams, 
ja tajā varētu iestrādāt kādu latvisku rakstu.

Klāra Brūvere paziņo, ka, darba apstākļu 
dēļ, vairs nekandidēs valdei. Valde pārrunā 
iespējamus kandidātus. Jauns Austrālijas 
valdības noteikums nosaka, ka visiem 
firmu un valsts rēģistrētu organizāciju 
valdes locekļiem ir jābūt reģistrētiem, un 
katram ir vajadzīgs īpašs valsts izdots 
numurs (Director identification number). 
Kandidātiem šis numurs ir jāpieprasa ASIC 
pirms kandidēšanas valdei.

Biedru datu bāze ir pārnesta uz jauno 
sistēmu un, pēc iespējas, kļūdas ir izlabotas. 
Ritumu turpmāk izsūtīts pielietojot jauno 

sarakstu. Visi biedri un Rituma abonētāji tiek 
lūgti adreses, telefona un e-pasta maiņas 
nekavējoši paziņot SLB biroja vadītājai 
Daivai Tuktēnai veikalā Rīga. Tāpat tiek 
lūgti paziņot, ja viņi Ritumu laicīgi  nesaņem.

Valde vēlreiz pārskatīja paredzēto 
budžetu 2022/2023 finansiālajam gadam. 
Viens no lielākajiem izdevumiem, kas 
nākotnē tikai palielināsies, ir par elektrību. 
Nolēma pilnsapulcei likt priekšā saules 
paneļu uzstādīšanu uz nama un zāles 
jumtiem. Pēc saņemtajām aplēsēm, projekts 
varētu atmaksāties pēc apmēram 4,5 - 5 
gadiem. Nama īres cenas nav mainījušās 
kopš 2020.g. Nolemj tās pacelt par aptuveni 
5-7%. 2023.gada biedru maksas būs: 
strādājošiem $60, pensionāriem $45, 
studentiem $20, mūža $600. 

Pēdējos gados biedrība vairs nesaņem 
prāvus ziedojumus, kā tas notika agrāk. 
Pārrunā veidus kā piesaistīt vairāk 
ziedojumus un līdzekļus, lai pamatkapitāls 
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Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1995. gada.
Uldis Pogulis

Dzimis 1925. g. 26. septembrī, Rīgā, Latvijā
Miris 2022. g. 7. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

tik ātri nediltu. Priekšsēdis ziņo, ka ticies ar 
firmu Augusta Partners, kas specializējas ar 
padomu sniegšanu bezpeļņu organizācijām, 
par to kā tās var, nepārdodot savus īpašumus 
un nezaudējot noteikšanu par tiem, vislabāk 
realizēt sava īpašuma peļņas potenciālu. 
Gaidīs firmas ieteikumus.

Priekšsēdis ziņo, ka pieteikta Ārlietu 
ministra Edgara Rinkēviča vizīte svētdien, 
7. augustā. Pārrunā pilnsapulces rīkošanu 
13. augustā. un 70 gadu jubilejas rīkošanu 
27. augustā. Jubileju atzīmēs ar diviem 
sarīkojumiem: koncertu plkst. 15.00 un 
balli plkst. 18:00. Uz tirdziņu 1. oktobrī 
(Saeimas vēlēšanu dienā) jau pieteikti 
18 pārdevēji. Valsts svētku runu, 18. 
novembrī, teiks b ījušais Nacionālo bruņoto 
spēku komandieris Raimonds Graube. 
Paredzams, ka aktu un koncertu, tāpat kā 
citus gadus, vajadzēs pārraidīt SLB mājas 
lapā, jo par to jau tagad interesējas tautieši 
arī citās pilsētās un Jaunzēlandē. ■

Jānis Čečiņš

Valdis Krādziņš, Ināra Krūmiņa, Imants 
Līcis, Baiba Liepiņa, Juris Liepiņš, Jānis 
Mačēns, Rūdolfs Nemme, Ina Rone, 
Jānis Ronis, Gunārs Zodiņš un Ileana 
Zvirbule.

Valde.
Jānis Čečiņš – valdes priekšsēdētājs

Jānis Grauds – priekšsēdētāja 
vietnieks, finanses 

Andris Galviņš – sekretārs 
Valdes locekļi - Klāra Brūvere, Ilona 

Brūvere, Pēteris Kļaviņš, Ināra Krūmiņa, 
Kārla Tuktēna un Mārtiņš Tuktēns.

Va ldes  sēdes  gada sākumā 
protokolēja Ināra Graudiņa, vēlāk Jānis 
Grauds.

SLB valdei gadā bija vienpadsmit 
valdes sēdes.

Šogad ir pārvēlami trīs valdes locekļi: 
Mārtiņš Tuktēns, Pēteris Kļāviņš, Klāra 
Brūvere. Klāra Brūvere ir paziņojusi, ka 
darba apstākļu dēļ, nekandidēs. 

Jauns Austrālijas valdības noteikums 
nosaka, ka visiem firmu un valsts 
rēģistrētu organizāciju valdes locekļiem 
ir jābūt reģistrētiem, un katram ir 
vajadzīgs īpašs valsts izdots numurs 
(Director identification number). Sākot 
ar šo gadu, kandidātiem šis numurs ir 
jāpieprasa ASIC pirms kandidēšanas 
valdei.

Ārpus valdes darbojās: 
Lol i ta Jurāne – Dāmu kopas 

priekšniece
Daiva Tuktēna – veikala Rīga un SLB 

biroja vadītāja
Pēteris Kļaviņš – Rituma redaktors 

un vadītājs
Ojārs Greste – mājas lapas 

sastādītājs

SLB 2921/2022 darbības pārskats.
Turpinājums no 1.lpp.
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Paredzētā darba kārtība:
 1.   Sapulces atklāšana
 2.   Mandātu komisijas ziņojums
 3.   Sapulces vadības vēlēšanas
 4.   2021. gada pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
 5.   2021/2022. gada darbības pārskati
 6.   Revidenta ziņojums
 7.   Debates, pārskatu un revidenta ziņojumu pieņemšana
 8.   SLB un tās nama saimniecības budžets 2022/2023. gadam
 9.   SLB valdes locekļu un valdes kandidātu vēlēšanas
 10  Goda biedru uzņemšana
 11. Pārrunas un ierosinājumi
SLB pilnsapulcē balsstiesības būs tikai tiem biedriem kuŗi pirms pilnsapulces 

būs nokārtojuši savas biedru maksas.
Biedri kuŗi nevar piedalīties pilnsapulcē savu mandātu var nodot kādam citam 

biedram vai pilnsapulces vadībai. Mandātam jābūt rakstiskam vai nu papīra vai 
elektroniskā formatā. Mandātā jāuzrāda Jūsu vārds un kam mandāts tiek nodots. 
Vismaz 15 minūtes pirms pilnsapulces sākuma mandāts jānogādā Mandātu 
komisijai admin@slb.org.au vai PO box 457 Strathfield NSW 2135.
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Baiba Harringtona – bibliotēkas 
kārtotāja

Ināra Sīkā – revidente.
SLB algoti darbinieki – Marita 

L ipska  (g rāma tvede  un  nama 
a p s a i m n i e k o š a n a ) ,  R a i m o n d s 
Sokolovskis (nama apsaimniekošana), 
Māra Kļaviņa (apsveikumi).

Paspārnes organzācijas un grupas.
Dāmu kopa – vadītāja Lolita Jurāne
Sestd ienas sko la  –  vadī tā js 

Normunds Ronis
Spēļu grupa – vadītāja Vēsma 

Putniņa 
Senioru saieti – vadītājs Jānis 

Grauds
Valodas klase pieaugušajiem – 

vadītāja Linda Ozere (2021. gadā)
Sidnejas Latviešu teātris – valdes 

priekšsēde Ilona Brūvere 
Sidnejas Latviešu vīru koris – 

diriģente Daina Jaunbērziņa, valdes 
priekšsēdis Andris Jaunbērziņš (līdz 
februārim)

Sidnejas Latviešu jauktais koris – 
diriģentes Sandra Dragūna un Daina 
Kaina

Sporta kopa Spars – vadītājs Viktors 
Sīkais.

Zolītes spēles – vadītāja Inese Rone
To darbības pārskati ir lasāmi šai 

izdevumā.
SLB darbība. 
SLB uztur un aprūpē Sidnejas 

La tv iešu  namu.  Namu sav iem 
mēģinājumiem, sanāksmēm, izstādēm 
un sarīkojumiem lieto Biedrība un tās 
paspārnes organzācijas, kā arī vairākas 
korporācijas, korporāciju kopas un citas 
latviešu organizācijas. SLB arī izīrē 
nama telpas cittautiešu organizācijām 

Latviešu namā notiek Sestdienas 
skola un Spēļu grupa bērn iem 

pirmsskolas vecumā..
Latviešu namā atrodas Latvijas 

Republikas Goda konsula un Dnister 
Ukraiņu kreditkooperatīva biroji. 

SLB informācijas biļetēnu Ritumu 
vairums biedru un abonētāju šogad 
saņem elektroniski, bet apmēram 
simtu, bibliotēkām un tiem biedriem 
un abonētājiem kuŗiem nav pieejami 
datori, izsūta pa pastu. Drukāšanas un 
salikšanas darbu namā veic brīvprātīgi 
darbinieki.

Namā darbojas veikals Rīga, kuŗā var 
nokārtot SLB maksājumus un iegādāties 
dāvanas, latviešu grāmatas, rotaslietas, 
latviskus ēdienus un dažādas preces 
no Latvijas un pārējām Baltijas rajona 
valstīm. 

Bibliotēkā visiem Sidnejas latviešiem 
ir pieejama plaša grāmatu izvēle. 
Bibliotēkas jaunāko grāmatu izlase 
pieejama veikalā.

SLB kafejnīca atvērta sarīkojumu 
laikos, sestdienas rītos, kā arī pusdienām 
ceturtdienās.  Par kafejnīcu atbildīga 
Dāmu kopa.

Katru mēnesi SLB apsveic biedrus 
kuŗi sasnieguši cienījamu gadu vecumu, 
sākot ar 60 gadiem, viņu piecu, desmit 
un virs deviņdesmit gadu mijās.

Sakarā ar Covid ierobežojumiem, 
šogad darbība latviešu namā, kā arī 
vispārējā latviešu sabiedrībā, ne tikai 
Sidnejā, ir ļoti samazinājusies un nav 
notikušas daudzas aktivitātes kuŗas 
biedrība parasti atbalstītu.

SLB rīkotie sarīkojumi.
Jūlijā – 
Augustā – SLB 2021.g. pilnsapulce 

(Zoom platformā)
Septembrī – SLT izrāde Durvis NR. 

42 (Zoom platformā) 
Oktobrī – 
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Bildes
1. Toms Veidners apsveica 

Robertu Balabka
2. Inara Sika (iepriekseja gada 

finala uzvaretaja) apsveica Inese Roni

 2020/21 
Izpildīts 

 2021/22 
Izpildīts 

 2021/22 
Budžets 

 2022/23 
Budžets 

Ienākumi
9,405$         Biedru naudas 5,423$         6,000$          6,000$           

32,881$       Īres ienākumi - Latviešu nams sveštautiešiem 31,088$       24,000$        40,000$         
4,803$         Īres ienākumi - Latviešu nams latviešiem 6,338$         8,000$          4,000$           
7,652$         SLB Dāmu kopa - kafejnīca 5,270$         5,000$          5,000$           

30,482$       Noguldījumu procenti 38,823$       26,250$        44,750$         
2,760$         Sarīkojumi 1,680$         2,000$          2,000$           
2,439$         Ritums - abonementi un sludinājumi 3,277$         2,500$          2,500$           
4,671$         Veikals Rīga 19,635$       4,000$          16,000$         

-$             Veikals Rīga Nordhaus komisija 2,607$         2,000$          2,000$           
1,111$         Dažādi ienākumi - ziedojumi 8,814$         500$             500$              

66,350$       Valdības pabalsti 20,500$       -$             -$               
17,123$       Apdrošināšana - algas atmaksai 32,315$       7,200$          -$               

179,676$     Kopā ienākumi 175,771$     87,450$        122,750$       

Izdevumi
2,726$         Administrācija, grāmatvedība utt. 3,164$         9,440$          6,440$           

22,146$       Administrācija, grāmatvedība - algas 7,602$         9,403$          10,900$         
7,364$         Nama apsaimniekošana 8,788$         9,000$          9,000$           

44,292$       Nama apsaimniekošana - algas 15,205$       18,806$        21,800$         
26,168$       Nama remonti 43,242$       46,500$        48,500$         

2,501$         Nama izdošana 2,628$         2,500$          2,500$           
15,829$       Elektrība 15,965$       20,000$        20,000$         

1,678$         Telefons 1,186$         1,200$          1,700$           
2,627$         Ūdens 2,825$         5,000$          5,000$           

18,541$       Nodokļi 19,420$       20,000$        22,000$         
34,349$       Apdrošināšana 32,516$       36,800$        36,800$         

2,880$         Ziedojumi, pabalsti 1,359$         3,800$          3,800$           
15,795$       Ritums 14,593$       18,000$        15,500$         

695$            Elektroniskie mēdiji, internets, mājas lapa 2,008$         7,000$          5,000$           
2,062$         Sarīkojumi 1,848$         3,500$          3,500$           
4,688$         Rīgas veikala produkti 13,535$       3,000$          15,000$         

17,123$       Apdrošināšana - algas atmaksa 32,315$       7,200$          -$               
165$            Citi -$             200$             200$              

221,629$     Kopā izdevumi 218,198$     221,349$      227,640$       

(41,953)$      SLB Darbības atlikums/iztrūkums (42,428)$      (133,899)$    (104,890)$      
40,114$       Amortizācija 37,934$       36,000$        36,000$         

(82,067)$      Atlikums/iztrūkums ieskaitot amortizāciju (80,362)$      (169,899)$    (140,890)$      
3,756$         Kapitāla izdevumi 35,344$       43,500$        113,500$       

(85,823)$      GADA ATLIKUMS/IZTRŪKUMS (115,706)$    (213,399)$    (254,390)$      

SLB Finansiālais pārskats par 2021/22 gadu (nav revidēts) un 2022/23 gada budžets 



7

Novembrī – Valstssvētku akts, 
Senioru saiets, ceturtdienas  pusdienas, 
zolīte. 

Decembrī – SLB darbinieku eglīte, 
Senioru saieta eglīte, Sestdienas skolas 
eglīte, ceturtdienas pusdienas, zolīte.

Janvārī – zolīte.
Februārī – Senioru saiets, zolīte, 

ceturtdienas pusdienas
Martā –  Ziedosim Ukrainai!, Senioru 

saiets, ceturtdienas pusdienas, zolīte.
Aprilī –  Filma Braucam uz Kei Dīz, 

Sēņošanas ekskursija, Senioru saiets, 
ceturtdienas pusdienas, zolīte

Maijā – Spara apbalvošana, SLT 
izrāde Raganiņas, Senioru saiets, 
ceturtdienas pusdienas, zolīte.

Jūnijā – Jāņi, Senioru saiets, 
ceturtdienas pusdienas, zolīte

Katra mēneša pirmajā un trešajā 
trešdienā bija zolīte, otrajās piektdienās 
Senioru saieti un mēneša pirmājā un 
trešajā ceturtdienā pusdienas. 

Finasiālais pārskats.
Ievietots 6. lpp. šinī Ritumā.
Noslēgumā.
Diemžēl, tāpat kā iepriekšējos divos 

gados, šis atkal ir bijis izaicinošs gads 
kad visiem bija jāuzdrīkstās: rīkotājiem 
jāuzdrīkstās rīkot, un dalībniekiem 
jāuzdrīkstās nākt un piedalīt ies. 
Uzdrīkstējāmies un darījām.

Paldies visiem aktīvajiem darītājiem 
un arī aktīvajiem skatītāj iem un 
baudītājiem, jo vieni bez otriem nevar 
iztikt. 

Rakstot šīs rindas vēl arvien neesam 
tuvāk pie nekādas skaidrības kad, ja 
vispār kādreiz, dzīve atkal atgriezīsies 
vecajās sliedēs. Tomēr, ir jādzīvo! 
Cilvēks ir sabiedriska būtne kuŗam ir 
vajadzīgs kontakts ar citiem cilvēkiem. 
Nevaram ilgstoši vieni paši sēdēt savās 

Ritums 
2021 / 2022. gada darbības pārskats.

SLB informācijas biļetēns Ritums tika 
sagatavots un izsūtīts 11 reizes.

SLB biedru skaits šī darbības gada 
beigās bija 346. Ritumu saņem 290 
biedri un 39 pārējie Rituma abonētāji, 
no tiem 17 ir brīveksemplāri, kuŗi tiek 
aizsūtīti citām biedrībām, bibliotēkām. 
275 Ritumi tiek izsūtīti Sidnejā, Kanberā 
un citur Jaundienvidvelsā dzīvojošiem 
abonentiem, 45 uz citām Austrālijas 
pavalstīm. Apmēram 70% Rituma kopijas 
tiek izsūtītas elektroniski. 

Ritumu sagatavo, iespiež un izdod 
Sidnejas Latviešu namā. Rituma redaktors 
un salicējs ir Pēteris Kļaviņš. Redakcijā 
vēl darbojas Jānis Čečiņš un korektore 
Linda Ozere. Ritumu iespiešanai sagatavo 
Pēteris Kļaviņš. Iespiešanas un salikšanas 
talkās piedalījās, Kristīne Kugrēna, Aija 

mājās. Tādēļ meklējam jaunus ceļus, 
jaunus pasākumus, ar kuŗiem piesaistīt 
gan tos kas agrāk darīja un piedalījās, 
gan tos kas šos soļus vēl nav spēruši. 

Augusts ir gan darba, gan prieku, 
pilns mēnesis. Svinēsim Sidnejas 
Latviešu biedrības 70 gadu pastāvēšanu. 
Atskatīsimies un priecāsimies par to 
ko mēs, un mūsu priekšteči, esam 
panākuši, un gatavosimies gaišajiem 
nākamiem 70 gadiem – vienalga kādi 
šķēršļi būtu jāparvar.

SLB valde izsaka pateicību visiem 
biedriem, nebiedriem un organizācijām, 
kas ir strādājuši, palīdzējuši un veicinājuši 
Biedrības darbu un Sidnejas latviešu 
nama un sabiedrības uzturēšanu 
un tālākveidošanu. Uzdrīkstēsimies! 
Turpināsim! ■

Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdētājs.
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Balode un Aivars Siderenko. 
Redakcija saka sirsnīgu paldies 

visiem tālākminētiem korespodentiem, 
kuŗi kuplināja Rituma saturu ar rakstiem, 
dzejām un kritiku visās Rituma nodaļās – 
darbības pārskatos, lasītāju domās, latviešu 
organizāciju darbā un citur. 

Korespondenti bija (alfabētiskā kārtībā): 
Anita Andersone, Indulis Bērziņš (DV), 
Ilona Brūvere, Klāra Brūvere, Jānis Čečiņš, 
Skaidrīte Dariusa, Sandra Dragūna, Agnese 
Drunka (Latvijas Radio), Jānis Grauds, 
Ojārs Greste, Līva Grudule (Piebalgas 
Muzeju apvienības vadītāja), Inga Gulbis, 
Baiba Harrington, Daina Jaunbērziņa, Jānis 
Kārkliņš, Pēteris Kļaviņš, Valdis Krādziņš, 
Vita Kristovska, Ināra Krūmiņa, Iveta Laine, 
Latviesi.com, LETA, Ilze Lībeka (LAAJ), 
Anda Līce, Marita Lipska, Juris Lorencs, 
Ella Mačēna, Marika Mccue, Andrejs 
Mežmalis (DVL priekšsēdis), Latvijas 
Muzeju biedrība, Valters Nolendorfs, Linda 
Ozere, Uldis Ozoliņš, Māra Anete Pīrsa, 
Lauma Reinfelde, ReTV korespondenti, 
Andra Rone, Iveta Rone, Gundega Saulītis 
(Brīvā Latvija), Kristīne Saulīte (PBLA), 
Vija Sieriņa, Viktors Sīkais, Ināra Sīkā, 
Aivars Sinka (DV), Inta Skrīvere, Raimonds 
Sokolovskis, Sarma Strazda, Ilze Thomas, 
Aivars Upenieks, Toms Veidners, Tomas 
Walsh, Gundega Zariņa.

Redakc i ja  a r ī  pa te icas  v i sām 
organizācijām un individiem, kuŗi atbalstīja 
Ritumu ievietodami sludinājumus un 
ziņojumus Rituma slejās. 

Katrā Rituma izdevumā tiek ievietotas 
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņas, 
kuŗu atbildīgā redaktore ir Ināra Sīkā. Katrā 
Rituma izdevumā tiek ievietotas arī Sidnejas 
ev. lut. latviešu draudzes un Latviešu ev. lut. 
Vienības draudzes ziņojumi. 

Lai sniegtu lasītājiem ziņas par 
notikumiem Latvijā, Ritumā ir ievietoti 
izvilkumi no PBLA ziņu apskatiem un no 
citām ziņu aģentūrām Latvijā. 

Rituma abonentu ģimenes locekļi, kuŗi 

SLB pamatskolas un 
spēļu grupa

2021/2022. gada darbības pārskats
Skola darbojas un mums šogad atkal 

ir 4 klases, kuŗās mācās bērni no 5 līdz 13 
gadu vecumam – skolā ir 15 bērni. Mums 
arī ir spēļu grupa, kuŗā ir vēl 10 jaunāki 
bērni. Skolu jau piekto gadu vada Normunds 
Ronis, kam palīdz liels vecāku pulks. Aldis 
Liepiņš un Aleks Strazds ir skolas vadītāja 
vietnieki. Aldis Liepiņš ir arī skolas kasieris, 
kas veic visus rakstu un revīzijas darbus, lai 
skola saņemtu Jaundienvidvelsas valdības 
pabalstu. 

Skola lēnām atsāka 2022. gada 
darbību, pēc visiem 2021. gada Covida 
ierobežojumiem. No sākuma mums pirmās 
4 nedēļas bija ar Zoom palīdzību un tad 
martā mēs atgriezāmies uz normālo pilno 
programmu (9:30-13:00).

Šogad mums jau ir bijuši daži jauki 
pasākumi:

• Martā bija lieliska skolas Lieldienu 
svinēšana, kur skolnieki krāsoja, ripināja un 
meklēja olas! Visiem bija jauka diena – gan 
maziem, gan lieliem.

• Maijā mums bija divi pasākumi. Jauka 
sporta diena, kopā as Spara sporta kopu, 
kur bērniem bija galda tenisa sacensības 
un arī Spara apbalvošana. Padies Viktoram 
un Tomam.

nerunā latviski var iegūt informāciju par 
notikumiem Sidnejas latviešu biedrībā lasot 
„What’s on at the House” angļu valodā. 

Rituma redakcija sirsnīgi pateicās 
visām organizācijām un to pārstāvjiem, kuŗi 
regulāri sniedza pārskatus un informāciju 
par savu organizāciju darbību. Vislielāko 
paldies izsaku visiem Rituma darbiniekiem, 
bez kuŗu brīvprātīgā un nesavtīgā darba 
Ritums nevarētu pastāvēt. ■

Pēteris Kļaviņš
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Tad mums arī bija jauks Ģimenes dienas 
koncerts, kas notika Mārtiņa Siliņa zālē. 
Bērniem bija liels prieks dziedāt un deklamēt 
ģimenes dienas priekšnesumus. Visiem bija 
loti patīkami satikties un būt kopā.

• Jūnijā – visi bērni piedalījas Jāņu 
pasākumā kur visi dejoja, dziedāja un 
priecājās ar plašāko Sidnejas Latviešu 
sabiedrību.

Arī  daži notikumi 2021.gadā:
• No jūlija līdz oktobrim skola notika 

tikai ar Zoom bet novembrī mēs laimīgi 
atgriezāmies skolā mūsu Latviešu namā.

• Oktobrī (4 dienas ar Zoom) – visi 
skolotāji un skolas palīgi piedalījās LAAJ 
konferencē kur tēmati bija: Latviešu Valodas 
Aģentūras atbalsts diasporas latviešu 
skolām/ Diasporas vadlīnijas; kas ir valodas 
līmeņi, ko nozīmē katrs līmenis/ Mācīt 
iesācējus (bērnus un pieaugušos)/ Kā 
sagrupēt skolēnus skolā – pa valodas 
līmeņiem vai vecumiem.

• Gadu nobeidzām ar Ziemassvētku 
eglīti kur visi bija laimīgi būt kopā atkal un 
svinēt SLB pamatskolas Ziemassvētku 
eglīti. 

Kā jau gadiem ilgi iegājies, Dace 
Celinska māca latviešu valodu mūsu 
jaunākajai klasei. Dacei ir liels prieks 
macīt mūsu jaunākos skolniekus! Zaiga 
Menģelsone, kas mums ir jauna skolotāja 
mūsu skolā (2 gadus) māca mūsu lielāko 
1. klasi kur ir 6 skolnieki. Pārējos bērnus 
atkal šogad sadalījām klasēs pa valodas 
līmeņiem, nevis pa bērnu vecumiem. Šīs 
klases māca Velga Galviņa kopā ar Inesi 
Roni (3 klase) un Valdis Krādziņš (4.klase).

Sandra Dragūna turp ina mācī t 
dziedāšanu un mūziku, un mums ir arī 
pienākusi klāt Viktorija Mačēna, kas 
mazākajiem bērniem spēlē mūziku un 
rotaļas. Sarma un Aleksis Strazdi turpina 
vadīt tautas dejas un dančus. Liels paldies 
visiem skolotājiem un palīgiem.

Pauls Sproģis ar palīgiem katru nedēļu 

gatavo gardas pusdienas un galdiņi 
kafejnīcā ir vienmēr pilni pusdienas atpūtas 
laikā. Protams kafiju var dabūt jebkurā laikā, 
ja piesakās pie kafijas meistara!

Bērni ir arī veikuši interesantas 
mākslas nodarbības. Lūdzam pieteikties 
pie Normunda Roņa, ja jums būtu idejas 
vai interese novadīt kādu projektu. Mēs 
vienmēr meklējam palīgus. Tā ir vienreizēja 
iespēja iepazīties ar mūsu sabiedrības 
jaunākajiem dalībniekiem, ziedojot tikai 
dažas sestdienas – piemēram, Aldis Liepiņš 
mācīja bērniem par latvijas upēm. 

Mums ir čakla vecāku grupiņa, kas 
vada spēļu grupu skolas paspārnē. Spēļu 
grupu vada Vēsma Putniņa un Daina 
Kaina. Spēļu grupas nodarbības sākas 
plkst. 10os, Mārtiņa Siliņa zālē. Bērni 
dzied un iet rotaļās, tad pāriet uz citām 
nodarbībām – līmēšanu, spēlēšanos ar 
mantiņām un pasaciņu klausīšanos. Spēļu 
grupas bērni vienmēr iepriecina visus ar 
saviem mīlīgajiem priekšnesumiem skolas 
sarīkojumos.

Sidnejas Latviešu skola – Sidnejas 
Latviešu biedrības telpās, sestdienās no 
plkst. 9:30 līdz 13:00. Aicinām iepazīties 
ar mūsu saimi, arī pusdienojot ar mums 
pulksten 11:30. Labprāt pieņemam jaunus 
skolēnus un skolas palīgus. Sīkāku 
informāciju par skolas stundām, nodarbībām 
(un brīvdienām) var saņemt rakstot uz 
sydneylatvianschool@gmail.com vai zvanot 
Normundam Ronim (0408 603 018). ■

Normunds Ronis

SLB dāmu kopas 
darbība

2021/2022. gada darbības pārskats
Atkal viens gads ir noslēgts dāmu kopas 

darbībā. Lolita Jurāne, kā jaunievēlētā 
priekšniece izkārtoja pīrāgu talkas. Lolita 
ar palīdzēm arī sekmīgi nokārtoja un 
novadīja Jāņu sarīkojuma bufetes galdu. 
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Zolīte
2021 / 2022. gada darbības pārskats.

Zolītes spēlētāji tiekas divreiz 
mēnesī – pirmajā un trešajā otrdienā.  
Spēles vada un par labklājību gādā 
Inese Rone. Ar laiku viņa ir spējusi 
iesaistīt ap 15 kāršu entuziastus – daži 
neprata spēlēt, bet ātri apguva pamata 
principus lai varētu uzturēt savu vietu 
pie galdiņa. Inese un palīdzes gādā 
par sviestmaizītēm, kafiju, vīnu un tā 
ļoti ātri aizrit stundas četras. Joprojām 
esam priecīgi pieņemt ikkatru kas vēlas 
nākt – kaut vai tikai uz vienu spēli.  
Spēles ir draudzīgas un, ja izsaka kādu 
pārmetumu ka izspēlēta nepareizā 
kārts, to dara draudzīgi pamācot. ■

Jānis Grauds

Sidnejas Latviešu 
vīru koris

2021/2022. gada darbības pārskats.
Sidnejas Latviešu vīru koris 2022. gada 

10. janvārī pārtrauca darbību, jo ģimenes 
apstākļu dēļ, toreizējā diriģente Daina 
Jaunbērziņa šī gada aprīlī pārcēlās uz 
Melburnu. 

Tagad, sākot ar 28. jūniju, Sidnejas 
Latviešu vīru koris ir atsācis darbību jaunas 
diriģentes, Aijas Dragūnas, vadībā.

Pēdējos gados koris ļoti cietis zem 
Covida likumiem un pārtraukumiem. 
Vairāki ilggadīgie koristi ir beiguši dalību un 
ar to SLVK aicina jaunus kā arī jaunākus 
dziedātājus stāties koŗa rindās. Repertuārs, 
plašs un bagāts, kas iepriecinās katru 
latviešu dziesmu cienītāju.

Koris piedalīsies SLB 70g. jubilejas 
svētkos 27. augustā. ■

Andrejs Mačēns.

Senioru saieti
2021 / 2022. gada darbības pārskats.

Senioru saieti notiek ik mēnesi 
otrajā piektdienā – bet Covida dēļ 
pagājušajā gadā Saieti atsākās tikai 
novembrī. Programma dalīta divās 
daļās un visbiežāk noskatāmies kādus 
laikmetīgus video ierakstus no Latvijas. 
Novembŗa Saietā izdevās pieaicināt 
Dr. D. Ruņģi Zoom saitē no Latvijas 
– ar saistošu stāstu par savu darbu 
ģenētikas un genoma pētījumos.  
Dalībnieki parasti ierodas ne tikai 
lai noskatītos programmu, bet arī lai 
tiktos un parunātos pie krūzes kafijas.  
Dalībnieku skaits sarūk un laipni aicinu 
ne tikai seniorus, bet ikvienu kas 
vēlētos pavadīt pāris stundas draudzīgā 
sabiedrībā un varbūt dzirdēt ko jaunu.■

Jānis Grauds

Tomēr, ar nožēlu, viņai bija jāatsakās no 
dāmu kopas priekšnieces amata jo maizes 
darbs bija par daudz intensīvs lai varētu 
to apvienot ar priekšnieces pienākumiem. 
Varam priecāties, ka Lolita ar palīdzēm, 
tomēr varēs arī turpmāk rīkot pīrāgu talkas. 
Paldies viņai par to.

Pašlaik problēmas sagādā ceturtdienu 
pusdienas, kam trūkst ēdienu gatavotājas. 
Tā kā biedrības priekšniekam, Jānim, 
nav sveša pavāra māka, viņš ir pielicis 
priekšautu priekšā, iepircies tirgū, sameklējis 
katlus, pannas un virtuves darba rīkus un 
pusdienas gatavas! Mēs būtu ļoti priecīgas 
ja būtu kāda (kāds) kas būtu ar mieru reizi 
mēnesī gatavot pusdienas.

Mūsu jaunā priekšniece ir Annette 
Pearce. Pārējās valdes locekles paliek 
iepriekšējās: priekšnieces palīdzes Edīte 
Birzule un Ināra Krūmiņa, sekretāre Andra 
Rone, kasiere Daina Wagner.

Mans personīgais paldies visām tām, 
kas man neteica nē kad meklēju darbinieces 
dažādos sarīkojumos. Paldies visām! 
Turpināsim veicināt kopas darbību! ■

Ināra Krūmiņa
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Darba Stundas
c - p  11-2iem

sestdienā  9-1iem

rigagiftshop@gmail.com

Diemžēl vairāki mūsu dejotāji mācību 
vai darba dēļ šogad nedzīvo Sidnejā. 
Citiem savukārt pašlaik ir nopietns studiju 
laiks, bet ceram, ka uz gada beigām 
dejotāju skaits atkal būs mazliet kuplāks 
un ka jauns Covida vilnis neierobežos 
mūsu dejošanu. Šī gada beigās Jautrais 
pāris piedalīsies Austrālijas Latviešu 37. 
Jaunatnes dienu tautas deju uzvedumā, 
Adelaidē. 

2023. gada vidū Latvijā ir paredzēti 
XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un 
XVII Deju svētki. Austrālijas Jūrmalnieki, 
kas apvieno dejotājus no Melburnas, 
Adelaides, Kanberas un Sidnejas, 
gatavojas piedalīt ies Deju svētku 

Jautrais Pāris
2021 / 2022. gada darbības pārskats.

Aizgājušajā gadā, tautas 
deju kopā Jautrais pāris ir 
dejojuši 16 dejotāji. Jautro 
pāri vada Iveta Rone un 
Sarma Strazda, un par 
pavadījumu rūpējas Sandra Dragūna.

Pandēmijas dēļ, 2021. gada otrajā 
pusē mums nebija iespējams tikties uz 
mēģinājumiem un iecerētā dejošana 
Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienās arī 
nesanāca. 2022. gadā ar lielu entuziasmu 
atsākām mēģinā jumus un jūn i jā 
piedalījāmies Sidnejas Jāņu sarīkojumā. 
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Spars 
2021/2022 gada darbības pārskats

Kaut arī Covid slimiba vēl plosījās 
sabiedrībā, Sparieši paspēja rosīgi 
darboties 2021/2022 gadā. Šogad februārī 
15 dalībnieki un skatītāji piedalījās mūsu 
peldēšanas sacensībās, un kaut skaits 
bija mazāks nekā parasti, visi dalībnieki 

piedalījās ar lielu prieku un entuziasmu. 
Spars arī nosvinēja savu 70.g dibināšanas 
jubileju martā kad sanācām kopā Daugavas 
Vanagu namā nosvinēt svētkus. Vakariņās 
un svinībās piedalījās 70 Spariešu un viesu 
un visi lustīgā garā parrunāja Spara gaŗo 
un bagāto sporta vēsturi.  

Šogad maijā rīkojām gadskārtējās galda 
tenisa sacensības un tajā pašā dienā, arī 
apbalvošanas pēcpusdienu. Kupls skaits 
Spara sportisti, SLB pamatskolas bērni, 
vecāki un viesi pavadīja jauku pēcpusdienu 
draudzīgā vidē. Spara valde cer, ka varēsim 
atkal atsākt vairākas sporta nodarbības un 
pasākumus 2022/2023 gadā! 

Spara prezidents ir Viktors Sīkais un 
kasieris Toms Veidners. ■

Sidnejas Latviešu 
Teātris

2021/2022 gada darbības pārskats
 Jūlijā SLT piedalijās 

Latvijas dzeju dienu 
ra id ī jumā Sirds uz 
perona 2021. Deviņi 
SLT aktieri (Klāra Brūvere, Ilona 
Brūvere, Jānis Čečiņš, Jānis Grauds, 
Ojars Greste, Anita Kaze, Linda Ozere, 
Kārla Tuktene, un Ilze (Bonija) Viļuma 
lasija izvilkumus no Kārļa Vērdiņa 
dzejas Dilles tante. Katrs aktieris 
ierakstija savus pantus stāvot pie 
sliedēm (dabīgi), vienkārši izmantojot 
viedtelefonu. Tad SLT ierakstu supremo 
Ojārs Greste visus salika kopā.

4. septembrī vairāk nekā 100 
cilvēku noskatijās SLT izrādi internetā 
Zoom platformā. Luga bija Aivas 
Birbeles Durvis Nr 42,43,44 par dzīvi 
Covid laikā. Izrādē piedalijās Ivars 
Apelis, Jānis Grauds, Andris Kariks, 
Anita Kaze, Ilze (Bonija) Viļuma un 
režisore Ilona Brūvere.

lieluzvedumā. Lielākā daļa Jautrā pāŗa 
dejotāju ir iesaistījušies Jūrmalniekos, 
tātad mēģinājumos arī mācamies tās 
dejas ko būs jādejo Jūrmalniekiem. 
Kopā ar Jūrmalniekiem arī piedalīsimies 
Sidnejas Latviešu biedrības 70 gadu 
jubilejā, šī gada augustā.

Tiekamies  uz  mēģ inā jum iem 
piektdienas vakaros, plkst.19.30, Sidnejas 
Latviešu namā un jauni dejotāji vienmēr ir 
mīļi gaidīti. ■

Iveta Rone un Sarma Strazda

SLB bibliotēka
2021/2022 gada darbības pārskats

Bibliotēkā visiem Sidnejas latviešiem ir 
pieejama plaša grāmatu izvēle. Grāmatu 
lasītāji ir kādi 10, bet gadās arī cilvēki ar 
specifiskām grāmatu prasībām kuŗiem ne 
vienmēr var izpalīdzēt. Bibliotēka sen vairs 
nav pirkusi grāmatas, un ir paļāvusies 
uz ziedotām grāmatām. Pazudušo un 
aizklīdušo grāmatu tukšumi bibliotekā tiek 
pildīti ar ziedotajām grāmatām. Jaunākās 
grāmatas tiek izstādītas veikalā un tās 
var aizņemties jebkurā laikā, kad veikals 
ir vaļā. Lai aizņemtos, ir jāizņem kartiņa 
no grāmatas kabatas, jāizpilda un jāatstāj 
veikalā. SLB bibliotēka vairs netiek regulāri 
atvērta, bet lai tiktu iekšā, lūdzu sazināties 
ar Baibu Harringtonu (0438 227 524). 

Paldies  grāmatu ziedotājiem par vērtīgo 
un interesanto  lasāmvielu! ■

Baiba Harrington 
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Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā
laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes 103 gadu dibināšanas atceres aktā
un

Korp Daugaviete 100 gadu dibināšanas atcerē
Sestdien, 2022. g. 24. septembrī, plkst 15.00

Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā

Akadēmisko runa teiks Vita Kristovska, daugaviete, M.A. Dip. Ed.
Anna Brigadere, mūsu latviešu sirdsapziņa 

AL58.KD bija divas SLT izrādes. 
Pirmā bija Anitas Grīnieces Raganiņu 
klapatas, režisors Jānis Grauds. 
Raganai (Ilona Brūvere) piecas 
meitas – Amālija (Kira Bruzgule), kam 
svarīgākais ir viņas izskats, frizūra, 
Jozefina (Klāra Brūvere), kam miegs 
mīļāks par darbu, Rozālija (Selga 
Tuktēna), kas dauzās pa pasauli, 
Milija (Kārla Tuktēna), kam pārmērīga 
aizraušanās ar svara ieturēšanu un, 
protams, mīļākā un jaunākā – Cildiņa 
(Lāra Veidnere), kas ir gatava palīdzēt 
mammai, bet vēl nav precību gados. 
Tās ir raganiņas un, kā jau māsas, 
kādreiz savā starpā sadarbojas, 
kādreiz saplēšas, bet vienmēr grib būt 
pirmās kā pie ēdienu skapīša, tā arī 
pie preciniekiem. Šo izrādi atkārtoja 
aprīlī. 2002.gadā.

Otrā SLT izrāde AL58.KD bija 
Pēteŗa Saulīša Balkons. Maija stāv 
uz balkona Sidnejā un ņem „selfies”, 
kamēr viņas brālis meklē kaut ko 

savā viedtelefonā. Abi garlaikojās un 
gaida savu ģimeni mājās. Pasaule 
vēl ir Kovida iespaidota. un viņi uziet 
internetā informāciju par balkona 
sarunām (un sadziedāšanās). Bet 
ne jau tikai uziet informāciju par to, 
bet paši ari piedalās sarunās – un 
iepazīstās ar Raini un Aspāziju, 
kas atrodās Rīgā uz balkona un 
ar Šekspīra tēliem, kas atrodās 
Birmingemā!

Sidnejā uz balkona atrodās SLT 
aktieri: Jānis Čeciņš, Linda Ozere, 
Maija Peiris, Arun Peiris. Toties uz 
Rīgas balkona ir Latvijas Nacionālā 
Teātŗa aktieri Anna Klēvere un Egils 
Melbārdis. Un Ance Kazāka (Titānija) 
un Ivars Keišs (Niks Botoms), kopā 
ar producentiem Ingmāru un Daci 
Čaklo no Birmingemas Māzā Teātŗa, 
sarunājās ar sidnejiešiem no sava  
balkona Birmingemā. ■

Režisore Ilona Brūvere.
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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.

2022. gada jūlijā SLB ir apsveikusi 
Viju Sieriņu, Vitu Ruņģi, Astru Saidi, 
Guntaru Saivu, Viteni Zemīti, Jāni 
Meieru, Ilzi Jaworsky, Anitu Apeli, Aivaru 
Kļaviņu un Zinu Klampi. ■

Pagājušā un šinī 
gadā augstskolu 
beigušo ievērībai

Katru gadu Latvi jas Universi tātes 
dibināšanas atceres aktā ziņo par latviešiem, 
kuŗi kopš iepriekšējā akta beiguši augstākās 
mācību iestādes vai ieguvuši tālākus gradus 
vai diplomus.

Ja vēlaties, lai jūsu meitas, dēla, kāda cita 
rada, paziņas vai kāda latviešu drauga vārdu 
nolasa šā gada 24. septembŗa aktā, lūdzu 
paziņojiet vārdu, iegūto gradu vai diplomu 
un mācības iestādi, kā arī kvalifikācijas 
piešķiršanas datumu, Dacei Bogdanovičai 
bogdanovics@bigpond.com, vai mobīlo tālruni: 
0423 980 067 līdz šā gada 14. septembrim. ■

Dace Bogdanoviča
Studenšu korporāciju kopas

Sidnejā viceseniore

Nākošais senioru 
saiets latviešu namā

Piektdien, 12. augustā – plkst. 11.00
12. augusts ir starptautiskā jaunatnes 

diena pēc Apvienoto Nāciju organizācijas 
iniciatīvas radīta informatīvā diena. Gadu 
no gada šī diena tiek svinēta, lai atzīmētu 
pasaules jaunatnes centienus, kas vērsti uz 
globālās sabiedrības uzlabošanu.

Programmā izmeklēti video ieraksti kas 
varbūt iederās dienas tēmā.  

LTV raidījums – Pa straumei.  Robertam 
Grandānam un Urgai (viņa sunītis) šajā 

ceļojumā pievienosies Elīna. Un viņi trijatā 
mēros ceļu pa Rēzeknes upi no Latgaļu 
«jūras» – Rāznas ezera – līdz Latvijas 
lielākajam ezeram – Lubānam. Ceļā jaunieši 
saraks kartupeļus maltītei un slavenajā 
Ausmeņa kebabnīcā uzceps sev buļbas 
frī. Kopā ar latgaļu reperi Ūgu draugi 
izstaigās Rēzekni un paviesosies Ausmeņa 
records studijā, kur skanēs īsts latgaļu 
reps. Vēlāk jaunieši iepazīs Rēzeknes 
Zaļās sinagogas noslēpumus. Ceļā uz 
Lubānu Sakstagalā iegriezīsies Franča 
Trasuna muzejā Kolnasāta, kur ielūkosies 
nozīmīgā Latgales vīra dzīves gaitās 
un Elīna piemērīs tradicionālos reģiona 
plecu lakatus. Tālāk trijotnes ceļš vedīs 
uz Gaigalavu, kur varēs kārtīgi izspēlēties 
tradicionālos mūzikas instrumentus un 
izdziedāties latgaliešu dziesmas. Rēzeknes 
upes ceļojuma galapunktā – Īdeņā – 
Roberts, Elīna un Urga viesosies pie 
viesmīlīgā un allaž humorīgā Īdeļas Jāņa.

Uz redzēšanos kuplā skaitā! ■
Jānis Grauds
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2022. gada augustā.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas pusdienas  
notiek pirmā sestdienā katru mēnesi

Sestdien, 6. augustā plkst. 12.00 –13.30

Lūdzu pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai   
Gundegas 0456 757 481.

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

Daugavas Vanagu 
Centrālā valde

Daugavas Vanagu Centrālā valdei 
(DVCV) bija milzīgs prieks atkal satikties 
klātienes sēdē šī gada 25. un 26.jūnijā 
Klīvlandē, ASV. Pēc gariem un visiem 
mums grūtiem 3 gadiem atkal satikšanas 
bija jo sevišķi īpaša. 

Uz sēdi bija sabraukuši – DV CV 
prezidijs:  priekšnieks Aivars Sinka 
(Latvija), sekretārs Pēteris Pētersons 
(Anglija) un kasiere Asja Ramate (Latvija) 
un valdes locekļi: no Austrālijas bija 
ieradusies Vanadžu  priekšniece Ināra 
Sīka, tāpat sēdē piedalījās DV priekšnieka 
1. vietnieks Andris Kursietis (ASV), DV 
priekšnieka 2.vietniece Gunta Reynolds 
(Kanāda), Ivars Zuševics (ASV), Dace 
Dundure-Kluce (Lielbr i tāni ja).  DV 
Austrālijas Priekšsēdis Jānis Kārkliņš 
piedalijās visā sēde, neklātienē, izmantojot 
“Zoom”.

Pirms DV CV sēde uzsāka darbu kopā 

sanāca vanadzes, lai pārrunātu savu 
darbību, dalītos pieredzē par vanadžu 
darbību katrā DV zemē. Tā bija sirsnīga 
tikšanās.  

Sēdes svinīgā atklāšana notika 
Klīvlandes Apvienotās latviešu evaņģēliski 
luteriskās draudzes telpās klāt esot un 
klātesošos uzrunājot – Latvijas Republikas 
vēstniekam ASV Mārim Selgam. 

Neskatoties uz to, ka darāmā bija 
daudz, sēde noritēji raiti spriežot, 
diskutējot, daloties pieredzē un galvenais  
- vienojoties un pieņemot lēmumus. 

Daudz pārrunu bija par jauno Lestenes 
projektu, par tā milzīgo lomu latviešu 
sabiedrībai gan Latvijas, gan pasaulē. 
Jaunais projekts saucās “Lestenes 
Memoriāls”, kas būs pastāvīga ekspozīcija 
par Kurzemes cietokšņa kaujām un 
latviešu karavīriem, kas cīnījās abās 
pusēs, un viņu ģimenēm, kā arī vietējiem 
iedzīvotājiem. Ekspozīcija tiks iekārtota 
bijušajā Lestenes baznīcas kroga namā, 
ko DV uzdāvināja Tukuma novada domei 
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2020. gadā. Ekspozīciju un atjaunotās 
telpas izmantos skolēnu un jaunsargu 
apmācībās, tūristiem un ģimenēm, kas 
meklē informāciju par savu radinieku 
likteņiem Otrajā pasaules karā. Te būs 
vienreizēja iespēja aprakstīt Latviešu 
leģiona stāstu, kā DV priekšnieks, Aivars 
Sinka, teica: “kas tad rakstīs mūsu vēsturi, 
ja ne mēs paši?”. Arhitektūras, parka 
apbūves un ekspozīcijas plānošanas 
darbi ir jau iesākti. Lielais izaicinājums būs 
savākt līdzekļus būvdarbiem, kas plānoti 
iesākt jau 2023. gada pavasarī.  

21.gs. pasaule ir dinamiska, mainīga. 
DVCV valde sprieda par to kāda ir DV 
loma, nozīme un virzība šajā laikmetā. 
Tika spriests par organizācijas nākotni un 
par to kā, nezaudējot DV pamatidejas un 
mērķus, mainīties atbilstoši laikmetam un 
norisēm tajā.  Šis ir būtisks jautājums, par 
ko jādomā katrā no DV zemēm.

Par aprūpi arī nav aizmirsts. Valde 
pieņēma lēmumu paplašināt iespējas 
aprūpēt leģionārus, blakus jau esošiem 
pabalstiem un medicīnisko aprūpi, sniedzot 

palīdzību konkrētos specifiskos gadījumos. 
Labdarības darbs arī turpināsies pie 
Latvijas daudzbērnu ģimenēm un audžu 
ģimenēm, kā arī sāksies atbalsts cilvēkiem 
Latvijā ar īpašām vajadzībām. DVCV lūdz 
DV nodaļām, apvienībām un biedriem 
turpināt atbalstīt šos mērķus. 

Pēc  divām spraiga darba pilnām 
dienām, DVCV sēdes locekļi bija pelnījuši 
atpūtu. Mums bija fantastiska iespēja 
piedzīvot Līgo svētku svinības, ko 
organizēja Klīvlandes DV un Klīvlandes 
Latviešu biedrība. Tas bija līksmības 
pilns vakars, kur ar deju priekšnesumiem 
priecēja tautas deju kopas Mazie 
Pastalnieki un Pastalnieki. Visi sanākušie 
varēja pulcēties ap Jāņu ugunskuru, lai 
kopā dziedātu Jāņu dziesmas. Neiztika arī 
bez puišu un meitu apdziedāšanās. 

DV CV locekļu tikšanos Klīvlandē 
noslēdzās svētdien kopā apmeklējot 
skaisto dievkalpojumu, ko vadīja LELBP 
archibīskape Lauma Zuševica. 

Visu sēdes laiku par mums īpaši 
rūpējās Klīvlandes tautieši par ko 

esam neizsakāmi 
pateicīgi. Esot tālu 
prom no savām 
mājām, jutām jūsu 
gādību un s i rds 
siltumu. Visas DVCV 
vārdā sakām jums 
lielu paldies. 

Laiks skrien ātri – 
nemaz nemanīsim, 
kad būs klāt nākamā 
DVCV k lā t ienes 
sēde.  Tiks imies 
Latvijā 2023.gadā 
tūlīt pēc Jāņiem! 

D a u g a v a s 
Vanagi ,  sasauk-
simies! ■

Dace Dundure-
Kluce

Pirmā rinda: Dace Dundure-Kluce, Ilze Hāznere, Ināra Sīkais,  
Aivars Sinka, Asja Ramate, Gunta Reynolds, 
Otrā rinda: Pēteris Petersons, Andris Kursietis, Ivars Zuševics.
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Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savus mūžībā aizgājušos biedrus
Helmutu Vabuli – dzimis 1926. g. 28. janvārī, Latvijā

miris 2022. g. 1. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1960. gada (nodaļas biedrs 62 gadus)

Uldi Poguli – dzimis 1925. g. 26. septembrī, Rīgā, Latvijā
miris 2022. g. 7. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā

viņš nodaļā sastāvēja kopš 1987. gada (nodaļas biedrs 35 gadus)

Veco ļaužu aprūpes 
saviesīgas pusdienas 

Jāņu noskaņā
Bijušā Sidnejas latviešu veco ļaužu 

aprūpe LAIMA sākuma gados, kad 
darbojās pie Sidnejas latviešu biedrības, 
atzīmēja saviem klientiem (toreiz skaitā 
20) katru gadu divus sarīkojumus, Jāņus 
un Ziemassvētkus, lai tie ļaudis kuri 
nevarēja piedalīties SLB sarīkojumos 
varēja izbaudīt šos gada svētkus. 

Ar laiku, kad aprūpe sāka darboties 
patstāvīgi kā YOUR Aged Care at Home 
atsevišķi no SLB, dalībnieku skaits, 
pateicoties Austrālijas valdības jaunajiem 
noteikumiem, nebija ierobežots. Tagad 
aprūpējam jau 120 klientus! To skaitā ir ne 
tikai vecāki ļaudis bet arī NDIS (National 
Disability Insurance Scheme) klienti. 

Kaut latvieši ir lielākā etniskā grupa 
mūsu aprūpē (15%) , cittautieši protams 
ir vairākumā (Gaidām jaunus latviešu 
klientus!). Tātad Jāņos, rīkojot vai nu 
mūsu klientiem, viņu ģimenēm, draugiem 
vai aprūpētājiem pusdienas, varam tos 
iepazīstināt ar mūsu Jāņu tradīcijām un 
dziesmām saviesīgā sarīkojumā. 

Šogad tas notika trešdien, 22.jūnijā 
Latviešu draudzes Sv. Jāņa baznīcas 
zālē Hombušā. Agrāk rīkojām Daugavas 
Vanagu namā Benkstaunā bet ņemot 
vērā tagadējo ļaužu daudzumu un 
to ka vairākiem ir jālieto ratiņi vai 
braucamie krēsli, baznīcas zāles telpas 

ir piemērotākas. Mašīnu novietošana un 
apgrozība arī ir izdevīgāka un ērtāka.

Jau iepriekšējā dienā izpuškojām 
priekštelpas un zāli ar Australian Native 
Plum meijām un galdus ar jāņu zālēm. 
Trešdien lielākā daļa aprūpes darbinieki 
jau no rīta mašīnās izsekoja izstrādāto 
maršrutu lai vissizdevīgākā veidā cik vien 
daudz iespējams klientus varētu laicīgi 
nogādāt uz pusdienām. Bija tādi kurus 
atveda ģimenes, atvieglojot transporta 
slodzi. 

La i  a t ļau tu  sar īko juma la ikā 
darbiniekiem laiku apkalpot klientus, 
ēdienu negatavojām paši bet pasūtījām 
no ārpuses. Tas arī deva iespēju plašākā 
lokā darbiniekiem satikties, parrunāties 
un iepazīties ar klientiem. Palika tikai 
cienāt apmeklētājus ar Wynne Jumiķes 
un Gundegas Zariņas paštaisīto Jāņu 
sieru.  

YACAH darbiniece un valdes locekle 
Gundega Zariņa sākumā vienbalsīgi 
nodziedāja ,,Visu gadu Jānīts nāca, 
nu atnāca šovakar, LĪGO! Dimdēj’ 
zeme atjājoti skanēj pieši nolecoti 
LĪGO!”. Apsveica atnācējus Jāņos, 
īsumā paskaidrojot Jāņu svinību 
nozīmi un parašas, atgādinot ka šeit 
mēs svinām garāko nakti, ne vasaras 
īsāko! Turpinājumā nodziedāja vēl 
Jāņu dziesmas Andra Karika vijoles 
pavadījumā. (Andris arī ir sadzejojis Jāņu 
dziesmu mūsu Austrālijas apstākļiem: 
„Gara, gara Jāņu nakts”). 



20

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0456 757 481.
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.

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 $500.00

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.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 2022. g. 6. augustā  

plkst. 12.00 pusdienas un draudzības 
pēcpusdiena.

Sestdien, 2022. g. 3. septembrī  
plkst. 12.00 pusdienas un draudzības 
pēcpusdiena.

Šoreiz nolēmām nedrukāt dziesmu 
lapiņas, lai pievērstu visu uzmanību 
dziesmām kā tādām. Un klātesošie 
latvieši jau zin vārdus un var dziedāt līdz 
tā vai tā! 

Vēlāk Andris uzspēlēja danču 
melodijas un Andra Drēziņa un Aivara 
Štubja vadībā YACAH darbinieki ātri uz 
vietas iemācījās un parādīja viņu spējas 
ar Tūdaliņ, tāgadiņ, Mugurdanci un 
Plaukstiņpolku. (Pērkonītis lai paliek uz 
citu reizi!). 

Andrejs Mednis uz k lavierēm 
nospēlēja virkni angļu dziesmu kuŗas 
vairākiem bija pazīstamas un varēja 
dziedāt līdzi. Atceroties, ka sākuma 
gados, kad LAIMAS Jāņu pusdienās, ko 
rīkojām latviešu namā, Imants Līcis savā 
klavieru pavadījumā ievija austrāliešu 
tautas dziesmu melodijas, nolēmu šīgada 
sarīkojumu nobeigt novadot Waltzing 
Matilda, austrāliešu „tautas dziesmu” kam 
visiem būtu jāzin vārdus! Un tā arī bija! 
Vismaz piedziedājumam. Tā arī bija, ka 

visi varējam doties mājā kārtīgi veselīgi 
izdziedājušies! Kā jau latvieši zin, dziedāt 
var dziedēt!

YACAH valdē darbojas DV biedri 
Ināra Sīkā, Andris Drēziņš, Gundega 
Zariņa un DV biedre veicinātāja un 
YACAH priekšniece Heather Pooloo, kā 
arī Kristaps Zariņš. Ierosinām tautiešiem 
jau laicīgi padomāt par iespēju izmantot 
mūsu aprūpi, un aicinām pie reizes arī 
latviešu darbiniekus nākt mums palīgā 
sniegt jums aprūpi! ■

Gundega Zariņa 
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Jūlija Jēgera  
laucinieki Austrālijā

Nes latvisko garu un lauku svētību
Mans tēvs Osvalds  Vītols Latvijā 

trīsdesmitajos gados sāka pirkt gleznas. 
Divas tēva pirktās gleznas šogad ir 
nonākušas manās mājās Sidnejā. Viena 
ir Jūlija Viļumaiņa glezna Ābeļu ziedi. 
Otra Jūlija Jēgera Uz darbu ir liela 
formata, divus metrus gaŗa un attiecīgi 
augsta. Šīs gleznas ir bijušas mūsu 
ģimenē jau no manas bērnības un man 
tās ir mīļas.  

Tēvs jaunībā bija redzējis kādu lielu, 
gaišu, saulainu Jūlija Jēgera gleznu, kuŗa 
tik ļoti patikusi, ka aizgājis pie mākslinieka 
sev tādu pasūtīt.  Jēgers teicis, ka 
esot mākslinieks un māksliniekam 
nevarot noteikt, ko un kā gleznot. Tēva 
pasūtījumu uzņēmās izpildīt, bet brīvi, 

bez noteikumiem. Glezna izdevās liela un 
varena, bet naksnīgi tumša. Agri no rīta 
pirmā gaismā ir saredzami trīs laucinieki, 
kuŗi iet uz darbu. Vīrietis nes izkapti, viena 
sieviete grābekli un otra nes uzkodas 
priekšautā.  

Jēgera glezna nepalika Latvijā. 
Beidzamā brīdī pirms došanās bēgļu 
gaitās mūsu māte pieskrēja pie gleznas, 
ar nazi izgrieza no rāmja, sarullēja un 
nesa padusē. Mūža beigās vēl nožēloja, 
ka tāpēc neesot varējusi mani divu gadu 
vecumā turēt pie rokas. 1944. gada  7. 
oktobrī mūsu ģimene ar diviem maziem 
bērniem kuģī izbrauca no Rīgas uz Vāciju. 
Vācijā bēgļu laikos bija liela staigāšana 
un braukāšana ar vilcieniem no vienas 
apmešanās vietas vai nometnes uz 
nākamo. Kad kaŗš beidzās, nonācām 
Glasenbachas nometnē Austrijā un tur 

Jūlija Jēgera glezna Uz darbu

Turpinājums 23. lpp.



22

Vēss ceturtdienas vakars, karsta zupa un 
dziesma

Ik pa pāris gadiem (dažkārt pat ik pa pāris mēnešiem) mēs Sidnejā redzam 
Latvijas pazīstamo diriģentu Inti Teterovski.

Tā tas arī bija 14. jūlija vakarā kad, Sidnejas koŗa aicināts, Ints, kādiem 25 
dziesmu entuziastiem, pastāstīja par jaunākajiem notikumiem 2023. g. Vispārējo 
Dziesmu svētku rīkošanā un novadīja dziedāšanas mēģinājumu.

Jau stundu pirms sākuma kafejnīcā varēja iegādāties dāmu sagādāto zupu un 
sviestmaizītes. Netrūka pircēju, un drīz vien visas 20 zupas porcijas bija apēstas! 

Vakaru ievadot Ilona Brūvere iepazīsināja ar Inti, jo ne gluži visiem viņš bija 
pazīstams. Bija ieradušies arī četri dziedātāji no River City Voices austrāliešu 
koŗa, jo, pēc dziedāšanas nesenajā kultūras dienu korī, viņiem latviešu dziesma 
ir iepatikusies un viņi arī gatavojas piedalīties Dziesmu svētkos. 

Vakara pirmajā pusē Ints pastāstīja par to kāda izskatās Dz. Sv. koŗu 
programma, un to, ka šoreiz būs ne tikai viens, bet divi dažādi koncerti koŗiem. 
Redzējām arī bildes no lielās estrādes iesildīšanas koŗa koncerta, kā arī dažus 
iekštelpu uzņēmumus.

Pēc kafijas pārtraukuma, bija laiks dziesmai. Iesākām ar ķermeņa un balss 
vingrinājumiem un tikai tad ķērāmies pie pašām dziesmām. Kaut arī mēs vairāki 
dalībnieki ne reizi nebijām korī dziedājuši un dziesmas nezinājām, Intim ir spējas, 
pat nedziedātājam, nošu partiju padarīt saprotamu. Piestrādājām pie (daži varbūt 
drīzāk „apstrādājām") divām dziesmām – un jāsaka, ka gala rezultāts bija labs, 
pavisam labs. 

Trīs stundas bija ātri 
paskrējušas un varējām 
doties mājās gandarīt i. 
Paldies Intim un visiem koŗa 
rīkotājiem un darītājiem. ■

Jānis Čečiņš

Fotogrāfs – Jānis Čečiņš
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nodzīvojām kādus piecus gadus. 
Glasenbachā  1945. gada septembrī 

piedzima mūsu māsa Dēkla un 1949. 
gada maijā brālis Varis. Gleznotājs Jānis 
Zvirbulis mūsu mātei uz viena bērna 
dzimšanu uzdāvāja gleznu. Māte vecuma 
dienās vairs neatcerējās, kuŗa bērna 
dzimšanas dienā tas bijis, bet jādomā, 
ka Dēklas. Zvirbulis esot bijis mātes 
ģimenes, Launagu, draugs. Zvirbuļa 
glezna ir gaiša un krāsaina. Priekšplānā 
skaistā dienas laikā trīs laucinieki strādā, 
sienu vāc un liek gubās. Izskatās, ka tie 
ir tie paši  laucinieki iznākuši no tumšās 
Jēgera gleznas un tagad dienas gaismā 
strādā Zvirbuļa gleznas laukos.

Glasenbachas nometnē dzīvoja arī 
mākslinieks Kārlis Neilis. Tēvs gājis pie 
viņa, lai nopirktu kādu mākslas darbu. 
Izvēle bijusi plaša – vesela kaudze neliela 
formata  pasteļa darbu. Tēvs izvēlējies 
un nopircis trīs. Neilis pa virsu vēl vienu 
uzdāvājis.

1950. gadā mūsu ģimene ieradās 
Austrālijā ar četriem bērniem un sešiem 
mākslas darbiem. Austrālijā piedzima vēl 
divas māsas – Lelde un Maira. Latvijā bija 
palikušas vairākas tēva pirktās gleznas 
un tās Padomju Savienības laikos 
piederēja valstij. Pašu pirmo gleznu tēvs 
bija pircis studenta gados uz nomaksu. 
Tā bija Jūlija Viļumaiņa glezna Ābeļu 
ziedi, kuŗā redzamas mūsu tēva vectēva 
Jansona mājas. Mūsu mātes ģimene, 
Launagi, bija palikuši Latvijā. Mātes tēvs 
atpirka Viļumaiņa gleznu no attiecīgās 
Padomju iestādes un atsūtīja mums pa 
pastu.

1951. gadā mūsu vecāki ar tēva tēva 
palīdzību nopirka nelielu lauku īpašumu 
skaistā vietā Adelaides kalnos, un to 
nosauca par Autīnu. Pie sienām Autīnā 
visus gadus karājās Latvijas mākslinieku 
darbi. Kad tēvs 2007. gadā nomira, 

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies mācītājam 

Raimondam Sokolovskim par Ulža 
Poguļa izvadīšanu pēdējā gaitā un mūsu 
draugiem par sirsnīgiem līdzjūtības 
vārdiem un ziediem. ■

Maruta un Vicki Pogules
Armando Moroles.

Senioru saiets jūlijā
Senioru saiets notika piektdien, 8. jūlijā, 

plkst.11.00 Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē. Piedalījās 12 klausītāju. Jānis Grauds 
izrādīja trīs videoklipus no Latvijas. 

Pirmais bija LTV – Kas notiek Latvijā? 
– Jāņa Dombura vadītā paneļdiskusija ar 
jaundibināto biedrību Apvenotais Latvijas 
saraksts. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, 
uzņēmējs Uldis Pīlēns ar domubiedriem 
1. jūlijā nodibināja biedrību Apvienotais 
Latvijas saraksts. Biedrība ir ārpus partijām; 
lielākā daļa tās biedru kandidēs citu partiju 
sarakstos. Viņi uzskata sevi par krīzes 
menedžeriem, kas varētu valdībai piedāvāt 
ekspertīzi. Panelī piedalījās biedrības biedri 
Uldis Pīlēns (biedrības iniciators), Igors 
Rajevs, Aiva Vīksna, Andris Kulbergs un 
Artis Velšs. Viņi domā, ka partiju sistēma 

mantojums tika sadalīts starp visiem 
sešiem bērniem. 

Maijā uz manu jubileju brālis Varis 
no Adelaides atsūtīja Jūlija Jēgera un 
Viļumaiņa gleznas. Mūsu bēgļu gaitu 
līdzbraucēji, Jēgera laucinieki, tikpat 
kā dzīvu cilvēku lielumā, ir ieradušies 
pie mums Sidnejā.  Katru reizi, kad 
ieeju lielajā istabā, viņi mierīgi nāk man 
pretī, nesdami latvisko garu un lauku 
svētību. Ar nopietniem skatiem tālumā 
it kā liecina, ka uz Latvijas lauciniekiem 
varēsim paļauties mūžīgi. ■

Baiba Harrington

Turpinājums no 21. lpp.
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Latvijā ir degradējusies kopš 2008.gada, 
kad pasaulē bija lielā krīze. Toreiz polītiķi 
nepieņēma lēmumus, bijusi ticība, ka gan 
jau būs labi. Vajadzēja aizstāvēt nacionālās 
intereses, nevis klausīt Eiropas komisijai. 
Toreiz desmitiem tūkstošu latviešu atstāja 
Latviju. Pīlēns domā, ka šodien Latvijas 
stāvoklis ir nesalīdzināmi sliktāks par 
Igaunijas un Lietuvas stāvokli, kam Domburs 
nepiekrīt. Vēl runāja par inflāciju un energo 
problēmām. Runāja, ka vajadzētu atlikt 
klimata maiņas izdevumus. 

Pēc pārtraukuma izrādīja videoklipus par 
personīgo labsajūtu. Pirmais-LTV-Revidents. 
Kā pirts ietekmē veselību un pašsajūtu? Ieva 
stāstīja par pirtīm Latvijā. Pirtis ir jau minētas 
12. g. s. Pirms 200 gadiem tās atradās katrā 
lauku sētā. Pirtīs gāja ik nedēļu mazgāties. 
Tur arī bērni nāca pasaulē un ļaudis dziedēja 
dažādas kaites. Pirtī iešana ir rituals, kas 
ilgst vismaz četras stundas. Latvju pirts 
definīcija: Tā ir sena, kultūrvēsturiska 
latviešu attīrīšanās un labsajūtu tradīcija, 
unikāli pielietojot dainas, augus, un citas 
dabas veltes, karstuma un mitruma ietekmē. 

Ieva intervēja pirtnieku ar 25 gadu 
pieredzi, Vilni Lejnieku Siguldā. Ir mitrā pirts, 
dūmu jeb melnā pirts (dūmi paliek pirtiņā) un 
aitas vilnas pirts (sienās ir aitas vilna). Ja 
ietinās aitas vilnā, svīšana ir lēna un dziļa. 
Pirts slotiņas sien no visādām koku lapām. 
Katrai ir citāda ietekme un lieto zināmu 
secību. Slotiņas var būt no ozola, kļavas, 
pīlādža, apses, ceriņu un ievu lapām. Pirtī 
notiek pēršana, skrubēšana, svīšana un 
vēlāk peldēšana aukstā ūdenī. Ir jāelpo 
lēni un dziļi. Pēc tam ierīvējas ar medu vai 
ēteriskām eļļām un pavada laiku meditatīvā 
klusumā. Kardiologs prof. Andrejs Ērglis 
stāsta par pirtī iešanas labumiem. Tas 
paātrina  asins ritmu un vielmaiņu procesu, 
kā arī pieradina veģetatīvo nervu sistēmu. 
Ādā atveras poras, liekās vielas un toksīni 
tiek izvadīti. Viņš aizrādīja, ka ir jāiedzer 
šķidrums un nedrīkst pārspīlēt karsēšanos. 

Sidnejā skābēja, 
marinēja un 
uzdziedāja

Saknes un Zaru projekts
Pirms Lieldienām e-pastā pienāca 

aicinājums satikties Belangalo valsts 
mežā uz sēņošanu. Protams, ka 
gribējām sēņot! Ja tik tas nemitīgais 
lietus reiz apstātos! Kā pa brīnumu 
pūpolu svētdienas rītā, 10. aprīlī, 
uzspīdēja saule. Sametām kurvjus 
mašīnā un braucām. Priekšā jau bija 

Nākošais video no LTV bija Lielās 
patiesības. Meža terapija un koku slepenā 
dzīve. Dzejniece Inga Pizāne, kas sarunājas 
ar kokiem, un ir dabas un dzīves vērotāja, 
pastaigājās Ogres Zilajos kalnos ar meža 
terapijas pavadoni Lauru Sarkanābolu. 
Laura stāsta, ka mežā cilvēks palēnina 
tempu, atgūst mieru, atveseļojas un atgūst 
dabisko stāvokli. Visas maņas aktvizējas. Ir 7 
maņas, sestā ir intuīcija un septītā, līdzsvars. 
Ieteica lasīt Pēteŗa Vollēbena grāmatu Koku 
slepenā dzīve. Tur stāsta arī, kā koki sazinās 
viens ar otru caur saknēm. Fitoncīti stiprina 
imunitāti. Tie ir atrodami kadiķogās, ķiploku 
daivās un skuju kokos. Sekoja Sandras 
Kropas (Zinātnes žurnaliste) saruna ar vidus 
pētnieci Rūtu Abaju LU Botāniskā dārzā. 
Kā savstarpēji sazinās augi? Sēnes veido 
mikorīzas tīklu un sūta signālu arī citiem 
augiem. Augi var sūtīt elektromagnētiskus 
signālus, sazināties ar ķīmiskām vielām 
un, virs zemes, sazināties ar ēteriskām 
eļļām. Augi var radīt skaņas, ko citi augi var 
uztvert. Video arī piedalījās postfolkloras 
kopa Daba San. 

Paldies Jānim Graudam par informatīvo 
materiālu un kafejnīcas darbiniekiem Edītei 
Birzulei, Evai Šulakai un mazdēlam Jason 
par garšīgām smalkmaizītēm un kafiju ■

Valdis Krādziņš
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piecas ģimenes. Priežu meža klajumā 
plīvoja Latvijas karogs, zem karoga 
galdi ar uzkodām, karstu biešu zupu, 

Susan Colley un Marika McCue

krāsotām olām. Visi tika nopērti ar 
pūpoliem – „Apaļš kā pūpols, vesels 
kā rutks, slimību ārā, veselību iekšā.” 
Ģimenes izklīda mežā, bet drīz vien nāca 
atpakaļ ar rudmiesu pilniem kurvjiem. 
Bija dziedāšana, olu ripināšana, olu 
cīņas, sacensības, laimesti, rotaļas un 
spēles. 

Divas jaunas sidnejietes, Marika 
McCue un Susan Colley, bija sēņošanas 
dienu noorganizējušas. Viņas bija 
nolēmušas, ka Sidnejas latviešu 
biedrības (SLB) labā būtu jādara 
lietas savādāk, lai pievilktu ļaudis! 
Sēņošanas diena bija brīnišķīgi labi 
izdevusies. Kopš tam, abas divas ir SLB 
paspārnē uzsākušas projektu Saknes 
un Zari. Projekta mērķis ir piesaistīt 
jaunus cilvēkus pie Sidnejas latviešu 
sabiedrības. 

Uz pirmajām Saknes un Zaru 
nodarbībām  Marika McCue bija izsūtījusi 
aicinājumu: „Skābēsim, marinēsim un 
dziedāsim”. Atsauksme  bija plaša. 
Svētdien 17. jūlijā SLB namā sanāca 
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

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

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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kādi 35 cilvēki, visos gada gājumos, no 
diviem gadiem līdz sirmam vecumam. 
Dažas ģimenes ieradās trīs paaudžu 
sastāvā tāpat kā uz 3x3. Piedalījās arī 
daži  cittautieši.

Saimnieces Marika McCue un Susan 
Colley bija sagādājušas gurķus, sīpolus, 
ķirbjus, ābolus, bumbierus, cukuru, 
sāli, garšvielas un etiķi bagātīgos 
daudzumos. Pie galdiem Mārtiņa Siliņa 
zālē un kafejnīcā sēdēja ģimeņu un 
draugu grupas. Gurķus grieza gareniski, 
sīpolus ripiņās un ķirbjus kubiciņās. 
Pildīja burkas, klāt lika garšvielas, dilles, 
citronu šķēles un virsū lēja etiķētus 
šķidrumus. Pēc tam vēl sagrieza ābolus 

Grāmatas Arhitektūra 
un sabiedriskā sfēra 

atvēršana
Nebūs neviens sidnejietis, vai 

Sidnejas apciemotājs, kurš nebūtu 
saskār ies  ar  arh i tek ta  Andre ja 
Andersona darbiem. Tie ir visur! No 

greznām, lielām jaunceltnēm līdz 
atjaunotām vēsturiskām ēkām, līdz 
veselu ielu un kvartālu pārbūvēm. 
Sidnejas seja būtu pavisam citāda ja 
nebūtu Andreja Andersona.

15. jūlija vakarā ap 120 ielūgtu viesu 
pulcējās Jaundienvidvelsas pavalsts 
bibliotēkā (State Library of NSW) (vienā 
no Andersona projektiem) uz grāmatas 

un bumbierus ievārījumam. 
Dalībnieki bija sanesuši uzkodas 

kopējam galdam. Mājās nebi ja 
jāsteidzas. Blakus sēžot un ražīgi 
strādājot, sarunas, draudzēšanās un 
uzdziedāšana viegli ritēja. Ātri pagāja 
veselas piecas stundas. Uz mājām katrs 
līdzi ņēma skābēto un marinēto sakņu 
burkas. Ābolu un bumbieru ievārījums 
palika neuzvārīts, bet to pa vienai burkai 
katrs dabūšot vēlāk.

Paldies Marikai un Susanai par 
tik iedvesmoti, sabiedriski un ražīgi 
pavadītu dienu. Ļoti gaidīsim nākamo 
Sakņu un Zaru pasākumu. ■

Baiba Harrington
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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

atvēršanu – Andrew Andersons, 
Architecture and the Public Realm 
(Arhitektūra un sabiedriskā sfēra). 
Turpat kā 370 krāsainās lielformata 
lappusēs grāmatā i r  aprakst ī ta 
Andreja Andersona dzīve, no agrās 
bērnības Latvijā, cauri Vācijas bēgļu 
nometnēm, skolas gadiem, studijām 
Sidnejā un Amerikā, līdz nonākam pie 
visiem viņa daudzajiem vadītajiem 
vai pārraudzītajiem projektiem. Tur 
sīki aprakstīti ne tikai paši projekti, 
bet arī to tapšanas process, kas tajā 
laikā notika sabiedrībā, kādi polītiski 
šķēršļi bija jāpārvar, utt. Pazīstamākie 
projekti ir JDV parlamenta piebūve, 
Operas nama apkārtne, Circular Quay 
austrumdaļa, Angel Place un City Recital 
Hall, Sidnejas olimpiskais parks, Capitol 
un Roslyn Packer un neskaitāmi citi 
teātri, biroja ēkas, mūzeji, privātmājas, 
utt, utt.■

Jānis Čečiņš

Biļešu iegāde uz SLB 
70 g. JUBILEJAS 
Koncertu un Balli
Šī gada 27. augustā atzīmēsim 

Sidnejas Latviešu biedrības 70 
pastāvēšanas gadus ar  d iv iem 
sarīkojumiem Latviešu namā – Dziesmu 
un deju Koncertu plkst. 15.00 un ar Balli 
plkst. 18.00.

 SLB v ienmēr  i r  mēģinā jus i 
s idne j ieš iem sn ieg t  ko  jaunu , 
interesantu. Tas notiks arī šoreiz ar 
īpašu dziesmu un deju programmu kuŗā 
piedalīsies ne tik vien pašmājas cilvēki, 
bet, līdzīgi kā kultūras dienās, viesi no 
daudzām Austrālijas pusēm. Pirmo 
reizi Sidnejā, dzirdēsim Melburnas vīru 
kori Veseris, un redzēsim Austrālijas 
apvienoto tautas deju kopu Jūrmalnieki. 
Viņiem pievienosies arī pašmāju 
Sidnejas latviešu koris Skanda un 
atjaunotais Sidnejas Latviešu vīru koris, 
deju kopa Jautrais Pāris, Sestdienas 
skolas skolēni, Sidnejas Latviešu teātŗa 
aktieri, kā arī koristi no Adelaides, 
Melburnas, Kanberas un Brisbanes un 
īpašs melburniešu mūzikas ansamblis.

Pēc ilgiem gadiem latviešu nams 
atkal piedzīvos balli. Viesus sagaidīs ar 
dzirkstošo vīnu un latviskām uzkodām. 
Ballētājiem netrūks deju izvēles, jo 
orķestri spēlēs gan klasiskās ierastās 
dejas, gan tautiskos dančus gan 
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modernos gabalus, un pa starpu varēs 
uzraut arī kādu kopīgu sadziedāšanās 
dziesmu. Neviens ballētājs noteikti 
nepaliks izsalcis, jo par vakariņām 
gādās Dāmu kopa ar savu slaveno 
auksto galdu.  Dzēr ienus varēs 
iegādāties uz vietas.

Koncerta biļetes: $32. Pensionāriem, 
un p i lna la ika student iem $26. 
Skolēniem $0.

Balles bi ļetes: $52. Koncerta 
dalībniekiem $0. 

Balles biļetes jānopērk līdz 24. 
augustam un jāuzrāda, ja ir kāda 
kompānija ar kuŗu vēlas sēdēt kopā.

Biļetes, sākot no 6. augusta, 
pārdos lietojot TryBooking platformu. 
Tās varēs iegādāties gan pašiem pērkot 
internetā, gan latviešu nama veikalā 
Rīga.

SLB Valdes 
kandidātu ievērībai
Visiem kuŗi taisās kandidēt SLB valdei 

ir jāievēro, ka jauns Austrālijas valdības 
noteikums nosaka, ka visiem firmu un valsts 
rēģistrētu organizāciju valdes locekļiem ir 
jābūt reģistrētiem, un katram ir vajadzīgs 
īpašs valsts izdots numurs (Director 
identification number). Kandidātiem šis 
numurs ir jāpieprasa caur Australian 
Business Registry Services (ABRS) pirms 
kandidēšanas valdei. https://www.abrs.gov.
au/director-identification-number ■

SLB valde

Sai t i  ar  kodu uz TryBooking 
platformu publicēsim SLB mājas lapā: 
https://www.slb.org.au, kā arī sociālajos 
medijos. ■

SLB valde

PBLA ZIŅU APSKATS

28. jūlijā
Baltijas valstu prezidenti kopīgā vēstulē 
sveic ASV prezidentu diplomātisko 
attiecību 100. gadadienā 

28. jūlijā – ASV un Baltijas valstu 
diplomātisko attiecību 100. gadadienā 
– kopīgu apsveikuma vēstul i  ASV 
prezidentam Džo Baidenam nosūtījuši 
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, 
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda 
un Igaunijas prezidents Alars Kariss. 

“Šī ir mūsu tautu draudzības, cieņas un 
sadarbības gadadiena,” pauž Baltijas valstu 
līderi. “Baltijas valstis neuztver neatkarību 
kā dāvanu – mēs to esam izkarojušas 
smagās kaujās. Mēs labi saprotam, ka 
nav nekā tāda, kā dēļ būtu vērts atteikties 
no brīvības, suverenitātes un neatkarības. 
Arī ukraiņi domā līdzīgi. Paldies par ASV 
nostāju atbalsta sniegšanā Ukrainai, ko 
šobrīd kopīgi īsteno gan NATO sabiedrotie, 
gan partneri,” norāda Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas prezidenti. 

Baltijas valstu līderi vēstulē Džo 
Baidenam izsaka atzinību par to, ka ar 
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ASV palīdzību pasaulē ir nostiprinājusies 
tiesību normās un kopējos principos 
balstīta starptautisko tiesību sistēma. 
Vēstulē E. Levits, G. Nausēda un A. Kariss 
izsaka pateicību Amerikas Savienotajām 
Valstīm par tās konsekvento Baltijas 
valstu okupācijas neatzīšanu, uzsverot 
Padomju Savienības 1940. gada rīcību 
kā nelikumīgu. “1940. gadā pieņemtā 
Samnera Velsa deklarācija bija ārkārtīgi 
svarīga mūsu valstiskuma nepārtrauktības 
pierādīšanā,” uzsver prezidenti. 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidenti 
arī pauž apņēmību stiprināt ekonomisko 
sadarbību starp Baltijas valstīm un ASV, 
atzinīgi atsaucoties uz šī brīža stratēģisko 
sadarbību Trīs jūru iniciatīvā: “Trīs jūru 
iniciatīva ļaus izveidot daudz saliedētāku 
NATO Austrumu flanga valstu bloku, 
kā arī radīt nepieciešamo infrastruktūru 
enerģētikas, transporta un digitālajā jomā 
ar Ukrainu un citām mūsu reģiona valstīm, 
kuras raksturo demokrātiskās vērtības.” 
(president.lv)
27. jūlijā
Aizsaulē devies komponists un diriģents 
Andrejs Jansons 

25. jūlijā 83 gadu vecumā mūžības 
ceļā devies Amerikā dzīvojošais latviešu 
komponists, diriģents, obojists un koklētājs 
Andrejs Jansons (1938–2022). Jansons 
bijis Ņujorkas latviešu kora ilggadējs 
vadītājs, Vispārējo Latviešu dziesmu 
svētku virsdiriģents, apbrīnojami rosīgs 
un enerģisks latviešu skaņu mākslas 
kopējs gan Latvijā, gan Amerikā. Andrejs 
Jansons dzimis 1938. gada 2. oktobrī Rīgā, 
Otrā pasaules kara beigās viņš kopā ar 
vecākiem devās bēgļu gaitās uz Vāciju, 
1949. gadā emigrēja uz ASV. 

Andrejs Jansons bija XX un XXV 
Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju 
svētku virsdiriģents, XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un Deju svētku Goda 
virsdiriģents, kā arī Jaunatnes dziesmu 
svētku Amerikā, Pasaules Brīvo latviešu I 

dziesmu dienu Gotlandē, Rietumkrasta VIII 
un XII, Kanādas IX, ASV X Dziesmu svētku 
un daudzu citu Latvijas novadu dziesmu 
svētku un dienu virsdiriģents. 

Kā viesdiriģents sadarbojies ar 
Latvijas Nacionālo Operu, Latvijas 
Nacionālo Simfonisko orķestri, Lietuvas 
Nacionālo Simfonisko orķestri, Liepājas 
simfonisko orķestri, Milvoku Simfonisko 
orķestri, Nirnbergas Simfonisko orķestri, 
Philharmonia Hungarica, Bronx Arts 
orķestri, Tallinas Kamerorķestri, Maskavas 
Simfonetti, Bostonas Kamerorķestri, 
Latvijas Bruņoto spēku orķestri, Orķestri 
“Rīga”, koriem “Balsis”, “Ave Sol”, “Fortius” 
“Sonore”, Latvijas Radio kori, Valsts kori 
“Latvija” un citiem. 

Laikā no 1975. gada līdz 2015. gadam 
bijis Ņujorkas latviešu kora mākslinieciskais 
vadītājs un diriģents. Ar šo kori vairākkārt 
viesojies un koncertējis Latvijā. Kā 
komponists radījis ap 50 kora dziesmas 
un tautas dziesmu apdares, 2 dziesmu 
ciklus, 20 solo dziesmas, Tautas dejas 
mazam orķestrim, Ziemassvētku kantāti, 
skaņdarbus muzikālam teātrim (mūziklus), 
norādīja Nacionālais kultūras centrs. 

Andrejs Jansons darboj ies ar ī 
mūzikas pētniecības un metodikas laukā, 
rakstījis pētījumus un lasījis lekcijas par 
koklēšanu, latviešu mūziku un folkloru, 
kā arī uzrakstījis doktora disertāciju par 
latviešu tautas mūzikas klasifikācijas 
problēmām. Ilgus gadus dedzīgi darbojies 
arī latviešu jaunatnes muzikālās izglītības 
jomā – mācījis koklēšanu, vadījis korus un 
orķestrus latviešu bērnu vasaras nometnēs 
Ņujorkā, Toronto, Garezerā, kā arī vadījis 
Ņujorkas koklētāju un dziedātāju ansambli. 
1996. gadā Andrejs Jansons apbalvots ar 
Triju Zvaigžņu ordeni. 

Muzikologs Arvīds Bomiks vietnē 
"Facebook" savos atvadvārdos uzsver 
Jansona nozīmību: "Viņš – viens no 
latviešu mūzikas stiprākajiem balstiem. 
Paldies Tev par dāsnajiem sadarbības 
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gadiem, kopā esam šķīruši daudzu latviešu 
komponistu partitūru lappuses. Un allaž Tu 
esi bijis godavīrs." Ar savu klātbūtni viņš 
bieži lutinājis LR3 "Klasika" klausītājus, un 
radio studijā tapušas daudzas sirsnīgas 
un atklātas sarunas gan par mūziku, gan 
dzīvi. Jansona kungs bija interesants 
un aizrautīgs sarunu biedrs: no viņa 
muzikālajiem un ārpusmuzikālajiem 
piedzīvojumiem varētu veidoties bieza jo 
bieza atmiņu grāmata. 

2019. gadā Andrejam Jansonam 
tika piešķirta PBLA balva par mūža 
ieguldījumu ASV latviešu sabiedrības 
darbā un Latvijas vārda nešanu pasaulē 
ar mūziku, tās radīšanu un atskaņošanu. 
Balvas piešķīruma raksts lasāms PBLA 
mājaslapā: https://www.pbla.lv/pbla-balva-
2019-gada-pieskirta-andrejam-jansonam/. 
(Autore Maruta Rubeze; lsm.lv; PBLA 
pārstāvniecība)
26. jūlijā
Mūžībā devies dzejnieks Knuts 
Skujenieks 

25. jūlijā mūžīgā mierā devies dzejnieks, 
atdzejotājs un literatūrkritiķis Knuts 
Skujenieks (05.09.1936.–25.07.2022.), 
vietnē "Facebook" pavēstīja rakstnieka dēls 
Jānis Skujenieks. Knuts Skujenieks bija 
dzejas meistars un atdzejas lielmeistars, 
vienmēr ļoti gaišs un silts cilvēks. Arī ļoti 
brīvdomīga personība, par ko septiņus 
savas dzīves gadus viņam nācās pavadīt 
Mordovijas lēģerī. Dzejniece Liāna Langa 
Knuta Skujenieka aiziešanu dēvē par 
neatsveramu zaudējumu Latvijai: "Šodien ir 
ļoti liela zaudējuma diena latviešu tautai un 
arī valstij, jo šo sauli ir atstājis 20. gadsimta 
otrās puses izcilākais latviešu dzejnieks, 
kura pienesums latviešu kultūras un 
atdzejas laukā vispār nav pārvērtējams. Es 
vēlētos arī atgādināt, ka Knuts Skujenieks 
bija augsti godājams latvietis, sirdsapziņas 
cietumnieks, kurš cieta no okupācijas 
varas, septiņus gadus pavadot Mordovijas 
poltizonā par brīvu vārdu un aizliegtu 

grāmatu lasīšanu. Šo apcietinājuma laiku 
viņš izturēja ar augsti paceltu galvu un 
to iemūžināja savās vēstulēs sievai Intai 
Skujeniecei. Man personīgi arī ļoti sāp, jo 
esmu zaudējusi lielu Draugu, ar lielo burtu. 
Izsaku līdzjūtību visiem, kas Knutu pazina 
un kuri viņu lasīja." 

Knuta Skujenieka darbi ir atdzejoti 
zviedru, ukraiņu, armēņu, lietuviešu, angļu, 
krievu un citās valodās. Skujenieka dzejoļu 
krājumi ir izdoti Zviedrijā, Ukrainā un 
Armēnijā. Rakstnieks atdzejojis nozīmīgus 
darbus no krievu, senebreju, ukraiņu, 
spāņu, grieķu, lietuviešu, maķedoniešu, 
somu, zviedru, dāņu un poļu valodas. Viņa 
atdzejoto autoru vidū ir Federiko Garsija 
Lorka, Gabriela Mistrāla, Janis Ricos, 
Tomass Transtrēmers, Ingera Kristensena, 
latviskotas arī daudzu Eiropas tautu 
tautasdziesmas. Knuts Skujenieks dzimis 
1936. gada 5. septembrī Rīgā. Studijas 
LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē 
nepabeidz, bet turpina studijas Maskavas 
Gorkija Literatūras institūtā, ko absolvē 
1961. gadā. 1962. gadā politisku iemeslu 
dēļ rakstnieku apcietina, apsūdz un notiesā 
uz septiņiem gadiem ieslodzījumā stingra 
režīma nometnē Krievijā, Mordovijas 
APSR. 

1969. gadā rakstnieks atgriežas 
dzimtenē. Laikā starp 1963. un 1969. 
gadu Knuts Skujenieks saraksta aptuveni 
800 dzejoļu, kurus padomju laikā nebija 
iespējams publicēt. Ceturtā daļa no 
ieslodzījuma laikā sarakstītās dzejas 
tika vienkopus izdota krājumā "Sēkla 
sniegā" 1990. gadā, vēstīts vietnē www.
knutsskujenieks.lv. 1972. gadā Skujenieks 
uzņemts LPSR Rakstnieku savienībā. 
1978. gadā tika publicēta autora pirmā 
dzejoļu grāmata "Lirika un balsis". 1995. 
gadā Skujenieks kļūst par Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsnieku, bet 1999. gadā par 
Lietuvas Dižkunga Ģedimina ordeņa 
virsnieku un Zviedrijas Ziemeļzvaigznes 
ordeņa bruņinieku, vēlāk saņēmis arī citas 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek svētdienās 

plkst.10.00 – visi ar Svēto Vakarēdienu.
Dievkalpojumi arī pārraidīti tiešraidē uz 

YouTube – https://www.youtube.com/
channel/UCK2IwlGgZrp1I_KLisSrdJg/

BĪBELES STUNDAS
Not iek uz Zoom, cetur td ienās, 

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

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 

Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlase var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  
$8.00.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Par draudzes nama zāles lietošanu
Un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai Draudzes dāmu komitejas 
priekšnieces.

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

goda zīmes un nozīmīgus apbalvojumus 
par ieguldījumu latviešu literatūrā un 
atdzejā, tostarp 2008. gadā ieguvis Baltijas 
Asamblejas balvu, bet 2012. gadā viņam 
piešķirta Latvijas Literatūras gada balva 
par mūža ieguldījumu. (Autore Baiba 
Kušķe; lsm.lv)
25. jūlijā
Kā latviešu kopiena dzīvo Melburnā? 
Top laikmetīga izrāde par tautiešiem 
Austrālijā 

Top laikmetīgs iestudējums par 
Melburnas latviešu kopienu Austrālijā. Tā 
idejas autore ir Austrālijā dzimusī un augusī 
māksliniece Brigita Stroda. Par iestudējumu, 

kas atspoguļos Austrālijas latviešu kopienas 
un Melburnas latviešu nama pastāvēšanas 
izaicinājumus, saruna raidījumā "Globālais 
latvietis. 21.gadsimts". Lai veidotu 
iestudējumu, fonda "Initium"pētniece Ilga 
Vālodze Ābele kopā ar Brigitu Strodu 
pavasarī veica dzīvesstāstu pētniecību 
Melburnā, intervējot pārsvarā vecākās 
paaudzes latviešus, kas daļēji vēl pārstāv 
Otro pasaules karu pieredzējušos bēgļus. 
Viņas pētīja šīs kopienas un Melburnas 
latviešu nama mūsdienu pastāvēšanas 
izaicinājumus un sabiedriskās norises. 
(Autore Agnese Drunka; LR1 raidījums 
“Globālais latvietis. 21. gadsimts.”; lsm.lv)■ 



34

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Zinātne un daži citi apsvērumi liecina, ka 

mūsu Zemei ir vismaz 4.5 biljoni gadu. 
Cilvēks uz Zemes atrodas vismaz 
23 milj. gadu. Cilvēka „modelis" ir uz 
Zemes „iesēts" neskaitāmas reizes. 
Bībele pamatā runā par jaunāko - 
patreizējo „modeli", kurš ir apmēram 
6000 gadu vecs. Bet Universs, ir 
vismaz 13.5 biljonu gadu. Šobrīd 
ar Cilvēku uz Zemes notiek Lielā 

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

The main event in July was our first-time-ever pickling workshop. It turned 
out a great success, with nearly 40 participants of all ages from a number of 

Transformācija. Cilvēks sāk apzināties 
savu daudzdimensionālo dabu, 
patieso izcelsmi, Debesu piederību, 
un īsteno sadarbi ar visu Radību. To 
jau apustulis Pāvils norādīja : „ka līdz 
ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, 
kāds ir platums, gaŗums, augstums un 
dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, 
kas ir daudz pārāka par katru atziņu, 
un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva 
pilnību." Kristus ir mūžīgs.

R.S.
(Bībelē sk. I Moz gr., Mt.13.nod., 

Ef.3:18-19, Atkl.10:7, Atkl.16:17, u.c.)
(sk. Darryl Anka/Bashar, Dolores Canon 

u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

AUGUSTĀ
Dievkalpojumi svētdienās pl. 9.00 

baznīcā un Bībeles stundas 10.00 
Latviešu namā pēc vienošanās.

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

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

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 Parnell St 32, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512
Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0456 757 481  
 vai 0424 717 365  

Draudzes tīmekļa adrese:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks 
Eigits (Goga) 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
 Mobilais tel.  0421 320 870  

E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
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nationalities. While many people didn't know each other at the beginning, it's 
amazing the friendships that can develop over a couple of hours spent  cutting 
up and pickling pumpkins, apples, cucumbers or onion rings. Everyone voted the 
day a resounding success, and are eagerly awaiting the next workshop - whatever 
the theme might be.

August is going to be a very busy month at the Latvian House.
We have the Latvian Foreign Minister paying us a flying visit on the 7th. He's 

here in Australia at the invitation of the Australian Government for the opening of 
the Latvian Embassy in Canberra on the 3rd.

It's incredible how fast time flies. Can hardly believe that a whole year has 
passed since the Society's last AGM. That's on the 13th.

Then to round off the month on the 27th we're celebrating our 70th with a 
Concert, followed by a Jubilee Ball.

No time to lose. Here are the details. Hope to see everyone at least some time 
in August.

Visit by H. E. Edgars Rinkēvičs, Foreign Minister of Latvia 
Sunday, 7th August, 2:30 pm.
Minister Rinkēvičs will give a short address on the current situation in Latvia and 

Europe, followed by a Q&A session. Accompanying him will be H.E. Elita Gavele, 
Ambassador for the diaspora and H.E. Marģers Krams, Latvia's Ambassador to 
Australia. The afternoon will round off with refreshments.

Sydney Latvian Society's AGM – Saturday, 13th August, 1.30 pm.
Everyone is welcome to attend, however you have to be a paid-up member of 

the society to vote. The agenda includes presentation of the annual reports and 
next year's budget, along with election of 3 board members.

Sydney Latvian Society's 70th Jubilee – Saturday 27th
Song and Dance Concert – 3 pm.
Singers and dancers from Sydney, Melburne, Adelaide, Brisbane and Canberra 

will merge into one interwoven performance of Latvian songs and dances. This will 
be the first time that the Melbourne choir Veseris performs in Sydney. Many of the 
songs and dances will be from the repetoire of the upcoming 2023 Latvian Song 
and Dance Festival, which many of the performers will be heading off to next year.

Ball – 6 pm.
After a day of rehearsals and performance, everyone will have a chance to 

kick up their heels to some live bands at our Jubilee Ball. A smorgasboard dinner 
and welcome drink is included.

Tickets will be available from the 6th of August through TryBooking, either online, 
or at the Rīga shop at the House. Prices: Concert $32, concession $26; Ball $52. 
Details of the TryBooking access code will be on our website  https://slb.org.au, 
also from the 6th of August.
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Rituma redakcija aicina lasītājus izteikt savas domas un vēlmes  
par Rituma saturu.

Nākamais Ritums 2022. gada septembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. AUGUSTAM.
Raksti par notikumiem mēneša otrā pusē jāpieteic
un jāvienojas ar redakciju par iesniegšanas laiku.

RITUMA ABONEMENTS
Rituma abonementa maksa ir $60.00 gadā par 11 numuriem,

kas iznāk reizi mēnesī no februāŗa līdz decembrim.
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