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Sidnejas Latviešu biedrības 2020/2021. gada 
darbības pārskats

Ievads.
Tā liekas, ka esam jau gandrīz vai pieraduši pie neparastā pandēmijas stāvokļa. 

Visu laiku jādzīvo kā uz karstām oglēm  - jādzīvo  kā var, bet jābūt gatavam jebkurā 
brīdī visu savākt un ieslēgties savā mājā!

Darbības gada sākumā palēnām tika atcelti Covid-19 ierobežojumi un varējām 
daļēji atsākt sabiedrisko darbību. Iesākās seniori, ceturtdienas pusdienas, atvērās 
veikals, notika dažas sanāksmes. Varējām pat klātienē sarīkot valsts svētku aktu, ko 
neklātienē noskatījās vairāki simti tautiešu gan Sidnejā , gan arī dažādās pasaules 
malās kur tiem nebija iespēja sanākt kopā.

2021. gadu iesākām ar lielām cerībām, jo turpat kā viss varēja notikt - gan 
skola, gan koru un tautas deju mēģinājumi un daudz kas cits. Sarīkojām Parnell 
ielas svētkus, vakariņas, gatavojāmies Jāņiem... Bet tad atkal obligātā mājsēde!

Ilgus gadus nāmā darbojās grāmatnīca Imanta Līča, un pēdējā laikā Māras 
Kļaviņas, vadībā. Jūnija beigās veikala vadību pārņēma Daiva Tuktēna. 

Iesākām gan veikala remontu, gan Mārtiņa Siliņa zāles un kafejnīcas remontus, 
bet Covid ierobežojumu dēļ darbi bija jāpārtrauc.

Biedru pārskats.
Gada sākumā, Biedrībā bija 358 biedri.
Šogad uzņemti 8 jauni biedri, mūžībā ir aizgājuši 11 biedri..
Gadu noslēdzot SLB bija 355 biedri.
Pašreizējie goda biedri – Anita Apele, Edīte Birzule, Aldis Birzulis, Vija Bruzgule, 

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

Jaunie Covid-19 ierobežojumi un Latviešu 
nams

Kā jau vairumam būs zināms, jaunie Jaundienvidvelsas valdības Covid-19 
ierobežojumi nosaka, ka mums visiem jāievēro mājsēde un tiešām, pēc visas 
iespējas, jāšēž mājās. Tagad ierobežojumi pagarināti pat līdz augusta beigām.

Tas ietekmē arī Latviešu namu. Visa darbība namā (atsakitot Dnister 
kreditkooperatīvu) ir apstājusies. Nenotiek ne mēģinājumi, nedz sarīkojumi. Arī 
kafejnīca un veikals Rīga ir slēgti.

Iesāktie remonti arī pašlaik ir atlikti, jo strādniekiem nav atļauts strādāt. 
Cerēsim, ka, pēc augusta, varēsim atkal atstāt savas mājas un visi atkal sanākt 

kopā namā. 
Jānis Čečiņš

SLB valdes priekšsēdis
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Uzmanību maksātājiem
Kad kārtojiet maksājumus, kā 

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

SLB valde

SLB valdes sēde
SLB jūlija valdes sēdē piedalījās 

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

J a u n d i e n v i d v e l s a s  v a l d ī b a 
paziņojusi, ka bezpeļņas organizācijas 
var pieteikties vienreizējam pabalstam, 
ja tām ierobežojumu dēļ ienākumi 
kritušies par vismaz 30%, salīdzinot ar 
2019. gadu. Nolemj izpētīt noteikumus 
un, ja biedrība atbilst kritērijiem, tad 
pieteikties, jo patlaban nav nekādu 
ienākumu.

Lai segtu Mārtiņa Siliņa zāles 
pārbūves izdevumus, no ilgtermiņa 
konta izņemti $50K.

Jāņu svinības, ierobežojumu dēļ, 
nevarēja notikt. Tās cerams ka varēs 
sarīkot pēc pāris mēnešiem. Līdz ar 
to arī veikala atvēršana bija atlikta. 
Tuktēnu ģimene daudz piestrādājusi pie 
veikala remontiem. 

Remonti arī iesākti Mārtiņa Siliņa 
zālē. Ielikti jauni griestu paneļi un ievlikti 
vadi jaunām gaismām un WiFi sistēmai. 
Apstiprina jaunu gaisa kondicionieru 
iegādi. Pasūtīti jaunie krēsli. Nolemj 

citur namā izmantot daļu vecos kas vēl 
labā stāvoklī, pārdot pāri palikušos, un 
likvidēt nederīgos.

Nolemj 2021. gada SLB pilnsapulci 
rīkot, kā 2020. gadā, gan klātienē gan 
neklātienē. Pilnsapulce notiks sestdien, 
28. augustā plkst. 13.30.

Valde pieņem J. Grauda izstrādāto 
2021/2022.g. budžzētu.

Pārrunā ierobežotās iespējas noturēt 
mēģinājumus un sarīkojumus – gan 
atsevisķu organizāciju sarīkojumus, gan 
valstssvētku aktu, gan Kultūras dienas.

No Rukvudas kapsētas pārvaldes 
saņemta vēstule, ka vēlas sabiedrības 
ieskatus par nodomu pārcelt Latviešu 
pelnu urnu mūrus uz citu vietu. Nolemj 
šo jautājumu pacelt kopsapulcē. Šo 
jautājumu pārrunās arī SLOA sēdē.

LAAJ prezidija jūlija sēdē ziņots, kā 
iekrātā nauda grāmatu sūtījumiem uz 
Latviju ir izlietota. Ierosināts sabiedrībā 
pārrunāt ko vēlas turpmāk darīt un, ja 
turpinātu sūtījumus, tad kā tos finansēt. 
Pārrunās pilnsapulcē. ■

Jānis Čečiņš

Uzmanību!
SLB pilnsapulcē balsstiesības 

būs tikai tiem biedriem kuŗi pirms 
pilnsapulces būs nokārtojuši savas 
biedru maksas. ■

SLB valde
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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 jūlijā SLB ir apsveikusi Viju 
Sieriņu, Guntaru Saivu, Ingrīdu Krautmani, 
Valdi Krādziņu, Ansi Krādziņu, Jill Aigaru, 
Viteni Zemīti, Jāni Meieru, Andreju Krūmiņu-
Štrausu, Valdu Šeibeli, Robertu Luci, 
Andreju Upenieku un Zinu Klampi. ■

Pagājušā un šinī 
gadā augstskolu 
beigušo ievērībai

Katru gadu Latvijas Universitātes 
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 25. 
septembŗa aktā, lūdzu paziņojiet vārdu, 
iegūto gradu vai diplomu un mācības 
iestādi, kā arī kvalifikācijas piešķiršanas 
datumu, Ingai Gulbei ingagulbis@
optusnet.com.au, vai mobīlo tālruni: 

0411 285 316 vai 9411 3656 līdz šā gada 
12. septembrim. ■

Inga Gulbis
Studenšu korporāciju kopas

Sidnejā viceseniore

Kims Ligers un Mārtiņš Tuktēns.
Kims Ligers atteicās no valdes, 

jo pārcēlās uz dzīvi Kanadā. Valde 
pieaicināja Kārlu Tuktēnu.

Valdes sēdes protokolēja Ināra 
Graudiņa vai Jānis Grauds

SLB valdei gadā bija vienpadsmit 
valdes sēdes.

Šogad ir pārvēlami trīs valdes locekļi: 
Jānis Grauds, Ināra Krūmiņa un Klāra 
Brūvere. Ināra Krūmiņa ir paziņojusi, ka 
nekandidēs. Kārla Tuktēna jāapstiprina 
kā valdes locekle.

Ārpus valdes darbojās: 
Ināra Krūmiņa – Dāmu kopas 

priekšniece (līdz martam)
Lol i ta Jurāne – Dāmu kopas 

priekšniece (kopš marta)
Pēteris Kļaviņš – Rituma redaktors, 

ekspedītors un vadītājs
Juris Liepiņš – konsultants 
Ojārs Greste – mājas lapas 

sastādītājs

Voldis Kains un Gints Kārkliņš – 
apgaismotāji un apskaņotāji

Ināra Sīkā – revidente.
SLB algoti darbinieki – Imants Līcis/

Māra Kļaviņa (administrācija, grāmatnīca 
un bibliotēka), Marita Lipska (grāmatvede 
un nama apsaimniekošana), Raimonds 
Sokolovskis (nama apsaimniekošana).

Paspārnes organzācijas un grupas.
Dāmu kopa – vadītāja Ināra Krūmiņa
Senioru saieti – vadītājs Jānis 

Grauds
Zolītes spēles – vadītāja Inese Rone
Sestd ienas sko la  –  vadī tā js 

Normunds Ronis
Spēļu grupa – vadītāja Vēsma 

Putniņa 
Valodas klase pieaugušajiem – 

vadītāja Linda Ozere
Sidnejas Latviešu teātris – valdes 

priekšsēde Ilona Brūvere 
Sidnejas Latviešu vīru koris – 

diriģente Daina Jaunbērziņa, valdes 
priekšsēdis Andris Jaunbērziņš 

Sidnejas Latviešu jauktais koris – 
diriģentes Sandra Dragūna un Daina 

SLB 2920/2021 darbības pārskats.
Turpinājums no 1.lpp.
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 2019/20 
Izpildīts 

 2020/21 
Izpildīts 

 2020/21 
Budžets 

 2021/22 
Budžets 

Ienākumi
5,228$           Biedru naudas 9,405$           6,000$           6,000$             

36,693$         Īres ienākumi - Latviešu nams sveštautiešiem 32,881$         20,000$         24,000$           
5,750$           Īres ienākumi - Latviešu nams latviešiem 4,803$           1,000$           8,000$             

10,000$         SLB Dāmu kopa - kafejnīca 7,652$           5,000$           5,000$             
60,918$         Noguldījumu procenti 30,482$         53,600$         26,250$           

1,546$           Sarīkojumi 2,760$           2,000$           2,000$             
3,688$           Ritums - abonementi un sludinājumi 2,439$           2,500$           2,500$             
2,383$           Veikals Rīga 4,671$           1,100$           4,000$             

Veikals Rīga Nordhaus komisija -$               -$               2,000$             
22,556$         Dažādi ienākumi - ziedojumi 1,111$           800$               500$                
37,000$         Valdības pabalsti 66,350$         27,000$         -$                 

Apdrošināšana - algas atmaksai 17,123$         7,200$             
185,762$      Kopā ienākumi 179,676$      119,000$       87,450$           

Izdevumi
1,311$           Administrācija, grāmatvedība utt. 2,726$           8,100$           8,100$             

19,306$         Administrācija, grāmatvedība - algas 22,146$         17,900$         9,403$             
7,738$           Nama apsaimniekošana 7,364$           9,000$           9,000$             

38,613$         Nama apsaimniekošana - algas 44,292$         35,800$         18,806$           
33,197$         Nama remonti 26,168$         40,500$         46,500$           

2,709$           Nama izdošana 2,501$           2,000$           2,500$             
18,215$         Elektrība 15,829$         20,000$         20,000$           

1,645$           Telefons 1,678$           3,000$           1,200$             
3,585$           Ūdens 2,627$           5,000$           5,000$             

16,067$         Nodokļi 18,541$         20,000$         20,000$           
34,092$         Apdrošināšana 34,349$         30,800$         36,800$           

2,984$           Ziedojumi, pabalsti 2,880$           3,800$           3,800$             
17,711$         Ritums 15,795$         19,500$         18,000$           

379$              Elektroniskie mēdiji, internets, mājas lapa 695$              8,000$           7,000$             
2,939$           Sarīkojumi 2,062$           5,000$           3,500$             
1,385$           Rīgas veikala produkti 4,688$           3,000$           3,000$             

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

201,875$      Kopā izdevumi 221,629$      231,400$       220,009$        

(16,113)$       SLB Darbības atlikums/iztrūkums (41,953)$       (112,400)$     (132,559)$       
36,149$         Amortizācija 40,114$         35,000$         36,000$           

(52,262)$       Atlikums/iztrūkums ieskaitot amortizāciju (82,067)$       (147,400)$     (168,559)$       
35,872$         Kapitāla izdevumi 3,756$           70,000$         43,500$           

(88,134)$       GADA ATLIKUMS/IZTRŪKUMS (85,823)$       (217,400)$     (212,059)$       

SLB Finansiālais pārskats par 2020/21 gadu (nav revidēts) un 2021/22 gada budžets 
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Kaina
Sporta kopa Spars – vadītājs Viktors 

Sīkais.
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 organizācijas, kā arī vairākas 
korporācijas, korporāciju kopas un citas 
latviešu organizācijas. SLB arī izīrē 
nama telpas cittautiešu organizācijām. 

Latviešu namā notiek Sestdienas 
skola, Spēļu grupa bērniem pirmsskolas 
vecumā un Latviešu valodas klases 
pieaugušajiem.

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 latviešu grāmatas, rotaslietas 
un dažādas preces no Latvijas. 

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

SLB kafejnīca atvērta sarīkojumu 
la ikos,  sestdienas r ī tos,  kā ar ī 
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 – Senioru saiets, zolīte.
Augustā – SLB 2020.g. pilnsapulce, 

Senioru saiets, ceturtdienas pusdienas, 
zolīte.

Septembrī  – Senioru saiets, 
ceturtdienas pusdienas, zolīte. 

O k t o b r ī  –  S e n i o r u  s a i e t s , 
ceturtdienas pusdienas, zolīte, Balsis 
koncerta video

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

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

Janvārī – zolīte.
Februārī – Parnell ielas svētki,, 

Senioru saiets, zolīte.
Martā –  Vakariņas, (Zoom platformā) 

Referāts par Pēteri Dombrovski, Senioru 
saiets, ceturtdienas pusdienas, zolīte.

Aprilī –  Senioru saiets, ceturtdienas 
pusdienas, zolīte

Maijā – Spara apbalvošana, SLT 
izrādes Līču vilinājums, Senioru saiets, 
ceturtdienas pusdienas, zolīte.

Jūnijā – Senioru saiets, ceturtdienas 
pusdienas, zolīte

Šogad zolītes spēles notika biežāk, 
bet ceturtdienas pusdienas retāk nekā 
iepriekšējos gados. Katra mēneša 
pirmajā un trešajā trešdienā bija zolīte, 
otrajās piektdienās Senioru saieti un 
mēneša pirmājā un trešajā ceturtdienā 
pusdienas. 

Finasiālais pārskats.
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Ievietots 6. lpp. šinī Ritumā.
Noslēgumā.
Itsevišķi izaicinošs ir bijis šis gads 

kad visiem bija jāuzdrīkstās: rīkotājiem 
jāuzdrīkstās rīkot, un dalībniekiem 
jāuzdrīkstās nākt un piedalīties. 
Priecēja tas, ka seniori bija tie kuŗi 
paši pirmie atsāka nākt uz namu un 
pulcēties savos saietos. Viņi varbūt 
savā dzīvē ir pieredzējuši visvairāk 
reizes kad ir bijis jāizlemj par nākamo 
soli un bija jāuzdrīkstās to spert. Un ir 
to spēruši! 

Gandrīz katru reizi kad bija kāds 
lielāks sarīkojums, tad kādam tā bija 
pirmā reize kad viņi atgriezās namā, 
un bija prieks redzēt viņu smaidus un 
dzirdēt laipnos vārdus – kas rīkotājiem 
lika saprast, ka bija vērts uzdrīkstēties 
un rīkot.

Pērn rakstīju: „Tagad priekšā stāv 
visiem nezināms laiks. Vēl ilgāku laiku 
mēs neviens nezināsim kad visas 
agrākās aktivitātes kas namā notika 
varētu atkal atsākt. Vai drīkstēsim 
sanākt tāpat kā mēs to darījām pirms 
pusgada? Vai atgriezīsies visi tie kuŗi 
apmeklēja sarīkojumus, piedalījās 
koros un ansambļos? Vai vecāki 
turpinās savus bērnus vest uz skolu? 
Vai atgriezīsies īrētāji... ?"

Gads ir pagājis, bet nezināšana vēl 
arvien pastāv. Cerēsim, ka nebūs tas 
pats jāatkārto nākamgad!

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

Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdētājs.

Ritums 
2020 / 2021. gada darbības pārskats.

SLB informācijas biļetēns Ritums tika 
sagatavots un izsūtīts 11 reizes.

SLB biedru skaits šī darbības gada 
beigās bija 355. 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% Ritumu 
kopijas tiek izsūtītas elektroniski. 

Pašlaik, 2021 gada jūlijā, Sidnejas 
latviešu nams ir slēgts sakarā ar 
Covid-19 saistītiem aizliegumiem.

Ritumu sagatavo, iespiež un izdod 
Sidnejas Latviešu namā. Rituma 
redaktors un salicējs ir Pēteris Kļaviņš. 
Redakcijā vēl darbojas korektore Linda 
Ozere. Ritumu iespiešanai sagatavo 
Pēteris Kļaviņš un rakstu korektore 
Linda Ozere. Iespiešanas un salikšanas 
talkās piedalījās Juris Kažoks, Jānis 
Ronis, Edgars Nemme, Rūdolfs 
Nemme, Juris Rīmanis, Aija 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, Nikolajs Adamovičs 
(Eiropas Koasmosa Aģentūra – 
EKA), Sallija Benfelde (BL), Sandra 
Bondarevska (BL), Anda Boša (LTV), 
Ilona Brūvere, Klāra Brūvere, Guna 
Clarson, Susan Colley, Jānis Čečiņš, 
Judīte Čunka (LSM), Skaidrīte Dariusa, 
Paula Dēvica (Latvijas Radio), Aija 
Dragūna, Sandra Dragūna, Andris 
Drēziņš, Agnese Drunka (Latvijas 
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Radio), Elifa Gavele, Kaspars Ģērmanis 
(Latviesi.com), Inta Golvera, Ināra 
Graudiņa, Jānis Grauds, Baiba Harrington, 
Inese Jansone (okupacijasmuzejs.lv), Ilze 
Jansone (LSM), Daina Jaunbērziņa, Jauns.
lv, Sandra Kalniete, Jānis Kārkliņš, Pēteris 
Kļaviņš, Ligita Kovtuna, Valdis Krādziņš, 
Vita Kristovska, Astra Kronīte, Ināra 
Krūmiņa, LETA-BNS, Juris Ķeniņš (PBLA), 
Marita Lipska, Anda Līce (LA), Imants 
Līcis, Ilga Niradija, Māra Moore, Colvin S. 
MacPherson, Andrejs Mežmalis, Dainis 
Mjartāns (BL), Linda Ozere, Uldis Ozoliņš, 
Debra Phillips, Varimants Plūdons (DV), 
Lauma Reinfelde, Iveta Rone, Normunds 
Ronis, Ģirts Salmgriezis, Kristīne Saulīte 
(PBLA) Vija Sieriņa,  Ināra Sīkā, Raimonds 
Sokolovskis, Gunārs Spodris (DV), Valda 
Stīvensone-Robertsa, Sarma Strazda, 
Ināra Strunga, Liena Sveile, Kārlis Streips 
(BL), Ivars Štubis, Dace Treija-Masī (LR 
vēstniece Austrālijā), Talsu Televīzija 
(LSM), Aivars Upenieks, Toms Veidners, 
Rita Vīksniņa, Gundega Zariņa, 

Redakc i ja  ar ī  pate icas v isām 
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 
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

SLB bibliotēka
2020/2021. gada darbības pārskats.

SLB bibliotēkā ir ap 2500 grāmatu 
– zinātniska satura, stāsti, romāni, 
noveles, lugas, atmiņas, u.c. Bibliotēka 
grāmatas nepērk, jo nav naudas, bet ir 
pateicīga ziedotājiem par grāmatām, 
kuŗas tie ziedo. Liels paldies par 
saziedotajām skaistām, interesantām 
un jauno rakstnieku grāmatām! 

 Bibliotēkai ziedotās jaunās grāmatas 
tiek izstādītas grāmatnīcā Rīga. Tās var 
aizņemties jebkurā laikā, kad grāmatnīca 
ir vaļā. Lai grāmatu aizņemtos, ir 
jāizņem kartiņa no grāmatas kabatiņas,  
jāizpilda un jāatstāj grāmatnīcā. 

Grāmatas no bibliotēkas aizņemas 
lasītāji un arī SLB sestdienas skolas 
skolotāji. 

Diemžēl bibliotēka vairs netiek 
atvērta regulārās stundās, bet ja vēlaties 
tikt bibliotēkā, lūdzu sazinieties ar Baibu 
Harringtonu (0438 227 524) ■. 

Baiba Harrington

SLB grāmatnīca/ 
veikals Rīga

2020/2021. gada darbības pārskats.
Gads iezīmējās ar ierobežotu 

darbību un ar lielām pārmaiņām. 
Kaut grāmatnīcu bija paredzēts atvērt 

divas reizes nedēļā un stundu pirms 
lielākajiem sarīkojumiem, pandēmijas 
ierobežojumu dēļ tā ilgāku laiku bija 
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slēgta. Tomēr klienti bieži vien pa 
telefonu sarunāja ar Imantu Līci vai Māru 
Kļaviņu kā iegādāties preces. Uz 2020. 
gada beigām, grāmatnīca jau parasti 
varēja atkal darboties paredzētajās 
stundās. 

Jūnija otrajā pusē grāmatnīca Rīga 
pārtapa par veikalu Rīga, un tā vadību 
pārņēma Daiva Tuktēna. Veikalā notika 
kapitālremonts bet, iecerētā atvēršana, 
26. jūnijā, jaunu Covid ierobežojumu 
dēļ, nenotika. 

Paredzēts, ka veikals turpmāk 
sniegs visus iepriekšējās grāmatnīcas 
pakalpojumus kā arī lielāku mantu izvēli 
– un varēs norēķināties ar kredītkarti ■.

Jānis Čečiņš

SLB pamatskolas 
un spēļu grupas 

pārskats.
2020/2021. gada darbības pārskats.

Skola darbojas un mums šogad 
atkal ir 4 klases, kurās mācās bērni no 
4 līdz 12 gadu vecumam – skolā ir 21 
bērns. Mums arī ir spēļu grupa, kuŗā ir 
vēl 10 jaunāki bērni. Skolu jau ceturto 
gadu vada Normunds Ronis, kam palīdz 
liels vecāku pulks. Andris Galviņš un 
Aldis Liepiņš 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 2021. gada 
darbību, pēc visiem 2020. gada COVIDa 
ierobežojumiem. No sākuma mums 
skolas diena ilga tikai 2 stundas, no 
plkst. 9.30-11.30, kamēr visi atkal 
iejutās skolas ritmā. Pēc Lieldienām 
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. 
Vispirms, jauka sporta diena, kopā as 
Spara sporta kopu, kur bērniem bija 
galda tenisa sacensības un arī Spara 
apbalvošana. Paldies Viktoram un 
Tomam.

Tad mums arī bija jauks Ģimenes 
dienas koncerts, ko bija pēdējā brīdī 
jāpārceļ uz Stratfildas parku, kur varējām 
brīvā dabā vieglāk svinēt. Bērniem bija 
liels prieks dziedāt un deklamēt ģimenes 
dienas priekšnesumus. Visiem bija loti 
patīkami satikties un būt kopā.

Mums arī bija daži svarīgi pasākumi 
2020. gada beigās:

• Oktobrī bija skolas satikšanās 
Hombušas baznīcas dārzā.

• Novembrī bija Valsts svētku 
svinēšana SLB lielajā zālē.

• Gadu nobeidzām ar pamatskolas 
izlaidumu un Ziemassvētku eglīti. Arun 
Peiris, Aleksandra Vaskune un Sigrida 
Veidnere absolvēja pamatskolu un 
mēs visi svinējām SLB pamatskolas 
Ziemassvētku eglīti. Mums arī Veidneru 
ģimene ‘absolvēja’ skolu un Ingrīda, 
pēc daudziem gadiem, beidza mācīt 
latviešu gramatiku un palīdzēt ar visām 
skolas lietām. Liels paldies Ingrīdai (un 
arī Tomam). 

Kā jau gadiem ilgi iegājies, Dace 
Celinska māca latviešu valodu mūsu 
jaunākajai klasei un mums šogad ir liela 
klase, ar 8 maziem skolniekiem. Dacei 
ir liels prieks macīt tik pilnu klasi! Zaiga 
Menģelsone, kopā ar Māru Moore, māca 
1. klasi. Pārējos bērnus šogad sadalījām 
klasēs pa valodas līmeņiem, nevis pa 
bērnu vecumiem. Šīs klases māca 
Velga Galviņa, Inese Rone un Valdis 
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Krādziņš. Māra Moore arī pasniedz 
iecienītās ‘projekta klases’, kuŗās ir īsas 
mācību programmas, par interesantiem 
tēmatiem, latviešu valodā. 

Sandra Dragūna turpina mācīt 
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. 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 Brīvības pieminekli. Paldies Aldi.

Mums ir čakla vecāku grupiņa, kas 
vada spēļu grupu skolas paspārnē. 
Spēļu grupu vada Vēsma Putniņa 
un Anita Marossekija. 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.

Not iek  ar ī  va lodas s tundas, 
ģimenēm un vecākiem skolniekiem, 
kas sāk mācīties latviešu valodu – lūdzu 
pieteikties pie Lindas Ozeres.

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 11.40. 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

Dāmu Kopa
2020/2021. gada darbības pārskats.

Kovida iespaidā SLB Dāmu Kopa 
nav spējusi darboties pilnā  sparā 2020-
2021. g. darbības gadā. Esam varējušas 
pasniegt tikai 14 pusdienas. 

Tā kā Ilonai Brūverei nebija iespēja 
strādāt Latvijā, tad viņa arī bijusi viena 
no pusdienu gatavotājām. Mārtiņš 
Koškins gatavoja pēdejās pusdienas 
pirms Kovida ierobežojumiem  Sidnejā. 
Senioru saietos Edīte un Ināra ar 
palīdzēm ir pasniegušas, kā parasti 
pīrāgus, smalkmaizītes, biezpiena 
kūkas kā arī tēju. 

Dāmu kopa  dažādu iemeslu dēļ ir 
sarukusi. Un tomēr pēc lietus arī saulīte 
atspīd un marta pilnsapulcē ievēlējām 
jaunu valdi. Valdes sastāvs: priekšniece 
– Lolita Jurāne, sekretāre – Andra Rone 
kasiere – Daina Wagner. Kā palīdzes 
palika Edīte Birzule un Ināra Krūmiņa. 
Ieva Trankele ir arī ar mieru palīdzēt, ja 
var, kautko izcept jeb mājās sagatavot. 

Ar nožēlu un skumjām bija jāatvadās 
no mūsu izpalīdzīgā un čaklā pīrāgu 
cepēja Māra Celinska, kas pāragri, 
atstāja šīs dzīves gaitas un pīrāgu 
cepšanu. Tā, jaunā kopas priekšniece 
Lolita ķērās klāt pie darba un sarīkoja 
pīrāgu talkas. Ja pietrūkst, tad viena 
pati izcep lai ledusskapis nebūtu tukšs.

Lolita arī ķērās pie darba izkārtot Jāņu 
sarīkojuma bufetei pienācīgus ēdamos. 
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Pīrāgus Jāņiem izcepām talkā, Ieva 
un Daina savārija kilogramiem skābus 
kāpostus, Ieva un Ināra sasēja sierus. 
Tad Kovids uzlika savu ķepu – Jāņi 
izpalika, tā pat Senioru un ceturtdienu 
pusdienas. Tad kad noteikumi mainīsies 
cerēsim ka varēsim, kā Dāmu Kopa, 
atkal darboties lai mājīgums ar pīrāgu, 
kafijas, kūku smaržu un smaidu sveic 
nama apmeklētājus. ■

Ināra Krūmiņa
Personīgi pateicos Dāmu Kopas 

dalībniecēm par draudzīgo un sadarbīgo 
atbalstu gaŗo gadu gaŗumā. 

Ināra

Sidnejas latviešu 
teātris

2020/2021. gada darbības pārskats.
Kā jau visi zin, 2020.

gads bi ja īpatnējs! 
SLT arī nespēja izvest 
plānoto programmu. 
Tomēr nebija tā, ka nekas nenotika.

Kad tuvojās Jāņi, tad ari sākām 
domāt par Skroderdienām Silmačos. Tā 
ir iemīļota latviešu luga, ko katru gadu 
vairāki ansambļi Latvijā uzved Jāņos. 
Nu labi, mēs nevarējam pulcēties uz 
skatuves, bet varējam tomēr priecāties 
par „Skroderdienām”, jo Sidnejas 
Latviešu Teātŗa „Skroderdienas”  
ieraksts bija pieejams  caur SLB mājas 
lapu uz mēnesi. Tam sekoja Maksis un 
Morica ieraksts.

Laimīgā gadījumā Valsts Svētku 
laikā jau varējam sanākt, tātad SLT 
aktieri piedalijās pasākumā ar dzeju 
lasījumiem. Programmā bija 17 dzejas 
no sekojušiem dzejniekiem: Auziņš, 
Čaklais, Čaks, Jaunsudrabiņš, Leimane, 
Mauriņa, Plūdonis, Skalbe, Vācietis, 
Vērdiņš, Zālīte, Zandere, Ziedonis. 
Dzejas lasīja: Ilona Brūvere, Klāra 

Brūvere, Jānis Grauds, Marita Lipska, 
Linda Ozere, Aruns Peiris, Maija Peiris, 
Iveta Rone, Kārla Tuktena, Lija Veikina, 
Ilze Viļuma.

Ar prieku atkal sākām gatavot izrādi 
2021.gada maijam. Aktieri priecājās 
atkal būt uz „skatuves dēļiem” un 
skatītāji priecājās ka var atkal sanākt 
un noskatīties iestudējumu klātienē. 
Jānis Grauds (režisors) bija izmeklējis 
mūsdienu autores, Ivetas Salgrāves, 
lugu Līču vilinājums. Izrādē piedalījās 
Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš, Ojārs 
Greste, Andris Kariks un Ilze (Bonija) 
Vi ļuma. Pēc Sidnejas izrādēm, 
SLT ansamblis devās uz Melburnu 
viesizrādē.

SLT pievienojās šogad dibinātajai 
Pasaules Latviešu amatieŗu teātru 
savienībai (PLATS) kuŗā sastāv 22 ārpus 
Latvijas esošie latviešu amatierteātri. ■

Ilona Brūvere
SLT priekšsēde

Jautrais pāris
2020/2021. gada darbības pārskats.

Pašlaik, tautas deju 
kopā Jautrais pāris ir 
22 dejotāji. Jautro pāri 
vada Iveta Rone un 
Sarma Strazda, un par 
pavadījumu rūpējas Sandra Dragūna.

Aizgājušajā gadā, pandēmijas dēļ, 
kopas darbība ir bijusi stipri ierobežota. 
No 2020. gada marta, līdz 2021. gada 
martam, Jaundienvidvelsas pavalstī 
bija aizliegta visāda veida dejošana, ar 
minimāliem izņēmumiem. 2021. gada 
aprīlī Jautrais pāris beidzot atkal pulcējās 
uz gadskārtējo sanāksmi un drīz pēc tam 
atsāka mēģinājumus. Cītīgi gatavojāmies 
uz Sidnejas Jāņu sarīkojumu, bet diemžēl, 
tikai pāris dienas pirms noliktā sarīkojuma 
datuma, to bija jāatliek, jo Sidnejā sāka 
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plosīties Covida Deltas variants un atkal 
tika ievesti stingrāki aizliegumi.

Ta g a d  m ē s  a t k a l  v ē r o j a m 
kā pandēmija attīstās un dzīvojam 
cerībā, ka šogad tomēr varēsim atsākt 
mēģinājumus, nosvinēt novēlotus Jāņus 
un pats galvenais, gada beigās piedalīties 
Kultūras dienās. Pašlaik apsveram 
dažādas iespējas Kultūras dienu tautas 
deju programmai, atkarīgi no tā, kad 
sidnejieši un dejotāji citās Austrālijas 
pilsētās varēs atsākt mēģinājumus un 
cik no viņiem varēs piedalīties Kultūras 
dienās. Interesanti laiki, bet dzīvojam 
cerībā, ka visi drīz saņemsim Covida 
potes un ka līdz Kultūras dienām būsim 
gatavi uz savu latviskuma “poti”. ■

Iveta Rone un Sarma Strazda

Sidnejas Latviešu 
vīru koris

2020/2021. gada darbības pārskats.
2021.gada sākumā 

koris iesāka 65. darbības 
gadu ar  t rad ic ionā lo 
pilnsapulci. Pēc brīvdienām 
koristi bija atpūtušies 
un ar lielu enerģiju un 
sajūsmu gatavojās turpināt iesākto 
ceļu. Pilnsapulce ar aklamāciju ievēlēja 
esošo priekšnieku un visus koŗa valdes 
un revīzijas komitejas locekļus. Atsākām 
mācīties Sidnejas Kultūras Dienas 
dziesmas, kas ir pārceltas no pagājušā 
gada, kā arī paredzētās dziesmas mūsu 
sarīkojumam 24. oktobrī veltīts Latviešu 
kaŗavīriem – Ejam Mēs Latviešu Zēni.

Nu jau trešo nedēļu Sidnejā ir jauni 
pandēmijas ierobežojumi un līdz ar 
to koŗa mēģinājumi atkal ir pārtraukti. 
Tagad vērojam nākotni ar cerībām ka drīz 
varēsim atsākt mēģinājumus. ■

Daina Jaunbērziņa SLVK diriģente.

Spars
2020/2021. gada darbības pārskats

Spara prezidents ir Viktors Sīkais 
un kasieris Toms Veidners. Spara kopā 
pašlaik ir 30 biedri un kopa piedalījās 
sekojošās nodarbībās. Sakarā ar 
Kovid vīrusu Spara saime nevarēja 
rīkot normālus sporta pasākumus.  
Parasti mums notiek peldēšanas un 
vieglatlētikas sacensības, bet šogad 
paspējām tikai noturēt gadskārtējās 
galda tenisa sacensības un tajā pašā 
dienā, arī apbalvošanas pēcpusdienu.  
Sestdien 1. maijā 2021.g.  pulcējās kupls 
skaits Spara sportisti, SLB pamatskolas 
bērni, vecāki un viesi un pavadīja jauku 
pēcpusdienu draudzīgā vidē. 

Spara saime arī gatavojas piedalīties 
Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstēs 
(ALM), kas notiks šogad decembrī, 
Kulturas Dienu laikā. Sagaidam ka 
piedalīsimies vīriešu un sieviešu 
basketbolā, kā arī volejbola spēlēs.  
Spara valde cer ka varēsim atkal atsākt 
normālas nodarbības 2021/2022 gadā! ■  

Toms Veidners  

Latviešu valodas 
klases pieaugušajiem
2020 / 2021 darbības gads

2020. gada sākumā izveidoju 2 
klases – Iesācējiem un Turpinātājiem. 6 
iesācēji sanāca reizi nedēļā trešdienas 
vakarā un 10 turpinātāji  sanāca 
sestdienas rītos. Gadu iesākām ar 
klātienes stundām bet ar Covid-19 
ierobežojumiem pārgājām uz Zoom 
klasēm. Oktobrī vairāki skolēni mācījās 
cept piparkūkas Dāmu kopas dižpāvāru, 
Edītes un Ināras, vadībā. Mācības 
notika latviski un angliski un dalībnieki 
tad varēja palīdzēt piparkūku cepšanas 
talkās. Decembrī sanācām uz eglīti, kur 
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pēc pašu sanestā garšīgā mielasta, 
skolēni katrs skaitīja pantiņu un kopīgi 
dziedāja Ziemassvētku dziesmas.

Šogad pirmā pusgadā klases 
nenotika. Jūlijā atsākām Zoom mācības 
ar 14 skolēnu jaunu Iesācēju klasi 
otrdienas vakaros un sestdienās 
satiekas11 Turpināju klase. Skolēni 
ir dažādi – no apmēram 20 līdz 75 
gadiem, vairumā sievietes, no otrās 
un trešās paaudzes, kā arī austrālieši 
kam ir latviešu partneri. Skolēni cītīgi 

ierodas stundās un veic mājas darbus 
un ir manāms krietns progress! Mācības 
notiek visās četrās valodu prasmēs – 
klausīšanā, saprašanā, lasīšanā un 
rākstīšanā. Paplašinām arī zināšanas 
par Latviju, latviešiem un kultūru. 
Bijām plānojuši sanākt reiz mēnesī lai 
vingrinātos runāšanā un vispār tuvāk 
sapazīties bet covids pašlaik pārvilcis 
strīpu šīm iecerēm. ■

Linda Ozere

AL58.KD būs!
Roberts Kenedijs (Robert Kennedy) 

teica: Ir ķīniešu lāsts, kurā teikts: „Lai 
viņš dzīvo interesantos laikos". Patīk 
vai nē, mēs dzīvojam interesantos 
laikos. Tie ir briesmu un nenoteiktības 
laiki; taču viņi ir arī atvērtāki radošajai 
enerģijai nekā jebkurš cits vēstures 
laiks.” (1966).

Nu, tātad var teikt, ka AL58.KD ir 
pārņēmusi radošā enerģija. Jā, KD 
nebūs tādi pasākumi kā bija paredzētas 
2020.gadā ar četriem Latvijas koriem 
un Tautumeitām – bet lielākāis vairums 
no tā, kas bija paredzēts, tomer notiks. 
Pateicoties radošai enerģijai, KD plans 
jau no 2021.gada sākuma ir bijis pilns 
ar variantiem, varianti kas ļauj Latvijas 
māksliniekiem piedalīties kopējos 
pasākumos ar Austrālijas latviešiem 
izmantojot technoloģiju, vai varianti 
kas ļauj skatītājiem būt klātienē vai  

priecāties un baudīt attālinātā veidā.  
Viss jau ir iespējams!

Tātad mīļie Austrālijas latvieši, 
turpiniet gatavoties KD un esiet droši ka 
KD notiks – būs jauni piedzīvojumi, būs 
pazīstami pasākumi un KD varēs baudīt 
vēl plašāka auditorija! ■

Ilona un Klāra Brūveres
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 1919 – 1990 
Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā

laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes 102 gadu dibināšanas atceres
Korp Daugaviete 100 gadu dibināšanas atceres

AKTĀ
Svētdien, 2021. g. 26. septembrī, plkst 15.00

Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā

Akadēmisko runu teiks korp! Daugaviete sen! fil! Baiba Liepiņa..

KD īsfilmu konkurss 
Vai esi jau sācis filmēt? 
Jā, nevajaga stiept gumiju, citādi palaidīsi 

garām AL58.KD īsfilmu konkursu. Un, šeit ir 
iepspēja mājas režīma laikā izdarīt kaut ko 

radošu. Varbūt tu iegūsi pirmo 
balvu?

AL58.KD a ic ina  v isus 
filmētājus, gan jauniešus, gan 
sirdī jaunus sirmgalvjus, kas mīl 
filmas mākslu, piedalīties īsfilmu 
konkursā. Filmas tēma un žanrs 
(dokumentālā filma, drāma, 
animācija utt.) nav ierobežota. 
Filmas temats ir “Es esmu 
Latvija”. Filmai jābūt kādai 
saistībai ar latvietību: vai tā ir 
ar dziesmu, dzeju, deju, ēdienu 
gatavošanu, vai citu latviskuma 
izpausmi. Tā ir Jūsu izvēle! 

Informācija par noteikumiem 
un svarīgiem datumiem: www.
alkd.org.au

Tātad ņem tik ciet viedtālruni 
un sāc filmēt!  ■

AL58.KD
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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

Latviešu valodas klases pieaugušajiem

Iesācēju klase

Turpinātāju klase
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Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas pusdienas 
sestdien, 2021. gada 7. augustā

Atceltas
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2021. gada augustā.

Laiks atkal pārdomāt…
Augusta mēnesī ir datums kas katram 

latvietim ir palicis prātā. Tas ir 23. augusts – 
staļinisma un nacisma upura atceres diena.  
Diena, kad 1939. gadā tika noslēgts un 
parakstīts Vācijas un PSRS neuzbrukšanas 
līgums ar nosaukumu Ribentropa-Molotova 
pakts.  Bet kā jau latviešiem zināms, nebija 
tik vienkārši kā izskatījās! Savstārpējā 
vienošanās līgumam, neuzbrukt viens 
otram, bija pievienots slepens protokols 
par Austrumeiropas sadali abu lielvalstu 
interešu zonās un Baltijas valsts nonāca 
PSRS ietekmes svērā. 

50 gadus vēlāk, 1989.gadā tieši  23. 
augustā, Baltijas valsts iedzīvotāji sadevās 
rokās iestājoties par brīvību Baltijas valstīm 
un izveidoja Brīvības ceļu, kas stiepās pāri 
visai Baltījai.  Apmērām 2 miljoni cilvēki 
veidoja 670km gaŗu dzīvo ķēdi kas savienoja 
Baltijas valstu galvaspilsētas, Tallinu, Rīgu 
un Viļņu uz 15 minūtēm. Baltijas ceļa akciju, 
ierosināja Igauņu Tautas frontes līders, un 
mērķis bija lai pievērst pasaules uzmanību 

slepenā protokola parakstīšanai un tās 
sekām, proti, PSRS 50 gadu okupāciju 
Baltijas valstīs un to iedzīvotaju ciešanai. 
Aicinājums piedalīties akcijā tika izsludināts 
ar radio palīdzību un vairakās vietās un  
pilsētās veidojas paralēlas ķēdes, jo tik ļoti 
daudz tautieši gribēja „pielikt savu roku” 
izsludinatā laikā plkst. 19.00. 

20 gadus pēc tam, 2009.g. 30 jūlijā, 
Baltijas ceļa akcija tika ieķlauta UNESCO 
„pasaules atmiņa” dokumentālā mantojuma 
sarakstā.

Ir svarīgi atcerēties un pārdomat 
notikumu kas vienā brīdī izmainīja virzienu 
un notiesājā tautu uz 50 padomju gadu 
ieslodzījumu, bez tiesneša un bez iespēju 
sevi aizstāvēt. Sāpīgi bija arī tas, ka  pasaule 
klusēja un pagrieza muguru. Pasaules spēki 
izvēlējās nekā nedarīt, kas bija negaidīts  
trieciens Baltijas valstīm. Ir viegli ar vārdiem 
teikt, ka tā nedrīkstēja, bet ko tas deva?   

Vēsturē atkārtoti parādās, kā latvietis  
var daudz ko pārciest, zaudēt un pat 
piekāpties kad cita izeja nav, un pēc 50 
smagiem  gadiem, sapnis par brīvu Latviju,  
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Ziņojums
Sakarā  ar  pašre izē jo  Cov id 

uzliesmojumu Sidnejā, turpmākie 
paredzēt ie sar īkojumi Sidnejas 
Daugavas vanagu namā Benkstaunā ir 
atcelti uz nenoteiktu laiku. Vislabākais 
aizsarga veids : „Palieciet mājās”.

kas vienmēr bijis paslēpies dziļā pagrīdē,  
varēja atplaukt ar jaunu spēku, enerģiju un 
cerību. Nav daudz valstis kas  var lepoties 
ar tādiem panākumiem ko panāca Baltijas 
tautas.  Latvieši paši atguva savu brīvību, 
bez tankiem, bez ārvalstu palīdzību. Tauta 
ieraudzīja mazu iespēju un ar drosmi un 
bez bailēm panāca ko daudzi domāja 
neiespējamu. Paldies Helsinki 86 grupai, 
Gunāram Astram, Rolandam Silaraupam 
un Ēvai Bitiniecei par pirmiem soļiem. Tik 
pat svarīgi, Daugavas Vanagi un PBLA 
visus gadus uzturēja Latvijas Brīvības 
liesmu,  ticību tautas aizstāvēšanai un 
Valsts atjaunošanai.  Protams ir vēl daudz 
cits kas būtu jāpiemin, bet tie ir pirmie kas 
man ienaca prātā. 

Paldies  visiem kas  krituši kaujās un 
kaŗa gaitās, visiem kas klusumā cieta 
Sibīrījā un padomju okupētā Latvijā,  visiem 
kas atstāja savas dzimtās mājās un uzturēja 
Latviju savās sirdīs, visiem barikāžu laiku 
un Brīvības ceļa dalībniekiem. Latvija ir 
dziļā parādā par visu kas darīts.  Es esmu 
lepnuma pilna, ka man bija tā laime piedzimt 
latviskā ģimenē un iemācīties ko nozīmē būt 
latvietei. Tas man ir devis dzīves bagātību, 
ko citādi nevarētu saņemt, ne nopirkt. 
Latviešu tauta, valoda, dziesma un dvēsele 
dzīvos saules mūžu. par to man nav šaubu! 
Iesim uz priekšu un baudīsim visu kas 
stāv priekšā, pieminēsim tos kas aizgājuši,  
palīdzēsim viens otram un darīsim ko 
varam... arī ja tas liekās grūti!  ■

Ināra Sīkā
DV Vanadžu Priekšniece & DV 
Sidnejas nodaļas priekšsēde

Mozuļu kaujas atcere 
Pasākums 2021.gada 16. jūlijā, Latvijā

Man vakar bija tas gods piedalīties 
Mozuļu kaujas atceres sarīkojumā, pie 
Zilupes, pie Krievijas robežas. Piedalījās 
Daugavas Vanagi no visas Latvijas, kā arī 
jauniešu grupa no Talsiem. Bija sirsnīgs 
sarīkojums. Saule spīdēja, stāvēja goda 
sardze no Robežsardzes. Pēc piemiņas 
sarīkojuma, kaisījām ziedus Zilupē. Pēc 
tam, kopā ar Rēzeknes vanagu pārstāvjiem, 
bijām pie partizānu pieminekļa un partizānu 
kapiem Ludzā. 
Daugavas Vanagu priekšnieka, Aivara 
Sinkas, uzruna

Mīļie draugi!
Paldies, ka esiet mērojuši tālo ceļu te, pie 

Krievijas robežas, pie liktenīgās Zilupes, te 
pie Baltā krusta, lai godinātu mūsu varoņus 
un upurus, kas cīnījās Mozuļu kaujā. Tikai 
nesen esmu ieradies dzīvot Latvijā no 
Anglijas, tādēļ pirmo reizi te piedalos un 
izsaku sirsnīgu pateicību tiem, kas uzstādija 
šo krustu, kas iesāka šo tradiciju, pieminēt 
Mozuļu kauju, un kas turpina to pieminēt 
katru gadu.

Lasot kaujas gaitu, par tām šausmām, 
ko mūsu kaŗavīri piedzīvoja, skrien šermuļi 
pār kauliem.

Lie lā atkāpšanās bi ja  sākusies 
10. jūlijā 1944. gadā. Pēc sešu dienu 
nepārtrauktām atkāpšanas kaujām, 16. jūlijā, 
pulkvežleitnanta Kārļa Aperāta kaujas grupa, 
bez smagiem ieročiem, bet kas iepriekšējā 
naktī un šajā dienā divas kaujas jau bija 
uzvarējusi, atradās pavisam netālu no šīs 
vietas, tikai dažus kilometrus prom, pāri upei, 
pie Peski ciema. Majors Vilis Hāzners stāsta, 
kā, atkāpšanās gājiena laikā, kad nāca zalvju 
lielgabala apšaude, „vīri metās ceļa grāvjos. 
Bet pulka komandieris (Aperāts), rādīdams 
visiem priekšzīmi, lielā mierā turpināja iet 
pa ceļa vidu, it kā viņu netraucētu visapkārt 
plīstošie šāviņi. Un patiešām visa vienība 
atkal cēlās un devās līdz komandierim. Tas 
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bija priekšzīmes apliecinājums!”.
Pulks tomēr neturpināja uz Latvijas pusi 

uz rietumiem, bet pagriezās uz ziemeļiem, lai 
tiktu uz Mozuļiem, sekojot divīzijas pavēlei, 
kaut jau zināja, ka ceļā jau bija ienaidnieku 
vienības. Bija ieteikums atrast citu virzienu, 
kā ātrāk nokļūtu Latvijā, bet Aperāta atbilde 
bija vienkārša: “Neizpildot pavēli, varam 
nodarīt daudz ļauna divīzijas kopējiem kaujas 
plāniem.”

Un Mozuļos, Aperāta kaujas grupa 
ieskrēja starp divām Sarkanarmijas divīzijām. 
Lietojot Hāznera vārdus, „Tādu iznīcināšanas 
kauju šajā kaŗā nebiju piedzīvojis. Mūs 
visus sakāva lupatās... Krievu pārspēks bija 
neaprēķināms, tiem bija desmitiem tanku, 
veselām baterijām mīnumetēju, prettanku 
ieroču, un mūsu vājais apbruņojums nebija 
ne desmito daļu vērts no tā, kas bija krieviem. 
Bez tam cilvēku ziņā tiem bija desmitkārt vai 
vēl lielāks pārspēks. Mēs kāvāmies izmisīgi.” 
No 740 dzīvi palika 60.

Liecinieks Voldemārs Eglītis, varbūt 
beidzamais joprojām dzīvais kauju pie 
Mozuļu muižas dalībnieks, aprakstīja 
Aperāta nāvi Latvijas Avīzē. Aperāts, 
tika smagi ievainots. Pie viņa blakus 
atradās dakteris, kapteinis Vilis Strazdiņš 
un V. Eglītis, kuŗi atšaudījās līdz brīdim, kad 
pie tilta piebrauca sarkanarmiešu tanks. 
„Pulkvedis deva rīkojumu viņu atstāt vienu 
ar revolveri uz krūtīm un mums doties uz 
Latvijas robežu. Attālinoties dzirdējām 
šāvienu, kad pulkvedis Aperāts nošāvās, 
lai nekristu gūstā.”

Es nevaru Jums galvot, vai Aperāta 
lēmums turpināt ceļu uz Mozuļiem bija 
pareizais. Bet viņa kaujas grupas rīcības 
iznākumu apraksta Hāzners: „Ja 32. pulka 
upuŗa nebūtu bijis, vācu armijas atkāpšanās 
manevrs būtu izskatījies pavisam citāds. 
Krievu ielencēju vienības tad, varbūt, būtu 
nogriezušas vēl daudzas frontes vienības, 
kā rezultātā gan Vidzeme, gan arī Kurzeme 
varēja daudz ātrāk krist krievu rokās. Tādēļ 
šķiet, ka Aparāta kaujas grupas darbība 
šoreiz bija notikusi īstajā laikā un vietā un 

atradusies īstā komandieŗa ziņā.”
Bet te runa ir arī par kaŗa noziegumiem. 

Sarkanās armijas tanki iebrauca lazaretē un 
sabrauca vai sašāva ievainotos. No gaisa 
nākamā dienā lidotāji vēroja 300 sašauto 
gūstekņu vai ievainoto. Un protams, iemesls 
kāpēc Aperāts un viņa kaŗavīri bija vācu 
formās un vispār šajā cīņā piedalījās, bija, jo 
nacistu vara viņus iesauca kaŗā, pret Hāgas 
konvenciju. Citējot Nirnbergā tiesāto kaŗa 
noziedznieku Gottlobu Bergeru, kas bija 
atbildīgs par latviešu un citu ārzemju leģionu 
dibināšanu: „Par katru ārzemnieku, kas krīt, 
nenāks vācu mātei raudāt”.

Bet pret mums, latviešiem, uzvedās, itkā 
mēs būtu tie noziedznieki – kaut nacistu un 
komunistu režīmi bija atbildīgi par desmitiem 
miljonu slepkavoto.

Kremļa kalpu vadīti, nākamās nedēļās 
sāksies uzbrukumi mūsu piemiņas vietām. 
Pirmsākums bija patreizējais uzbrukums 
Zedelgemas piemineklim, bet drīz varbūt 
sekos jau plānoti uzbrukumi Latvijas piemiņas 
vietām, ieskaitot, iespējami, šo balto krustu 
un Lestenes brāļu kapus.

Ja Kremlim tik rūp pieminekļu piemērotība 
Latvijā, aicinu ar mums sadarboties! 
Redzēsim, vai tie 313 Padomju pieminekļi, 
kas pastāv Latvijā ārpus brāļu kapiem, arī 
ir piemēroti. Atveriet savus arhīvus, tāpat 
kā Latvija un rietumu valstis ir darījušas! 
Lai redzam, kas notika ar šiem 300 latviešu 
upuriem otrpus Zilupei! Kā Andrejs Eglītis 
rakstīja, Daugavas Vanagu izdevumā, 
„Likteņa nelaimju dzilnas vēl šodien saukā 
pēc nezināmām kapu vietām un pazudušiem”. 

Un tajā pašā laikā, pārbaudīsim Krievijas 
arhīvos citus faktus: cik tiešām gāja bojā 
gulagā un Sarkanarmijā? Solženītsins jau 
ļoti labi atspēkojis Padomju mītus, par šiem 
skaitļiem. Kāpēc varas, kas atbildīgas par 
ģenocīdu, pamāca okupētajām valstīm 
un apspiestām tautām, kādi pieminekļi 
pienāktos savu upuŗu robežās?

Vēl šodien, gaidām taisnības augšām-
celšanos! ■

Aivars Sinka
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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.

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

Meklēju informāciju 
par Peter Feofanov.

Esmu saņēmusi lūgumu, no Igauņu 
pārstāvja Kaupo Luur, ka meklē 
informāciju par Peter Feofanov (dzim. 
1894.g.3. jan.), Igaunijas armijas 
6. Pērnavas kājn. pulka 6. Rotas 
komadieris. Igaunijas brīvības cīņu laikā 
dienējis Igaunijas armijā. Piedalījies 
cīņās par Latvijas brīvību. 1924.g. 
piešķirts Lko.nr. 1741. Otrā pasaules 
kaŗa beigās emigrējis, apmeties uz dzīvi 
Austrālijā. Dzīvojis Sidnejā. Lkok.com 
majaslapā ir rakstīts ka Pēteris esot  
aktīvi piedalījies Daugavas Vanagu 
pasākumos. Miris 1970. g. 22. jūn. 
apbedīts Sidnejā.

Austrāl i jas Latviet is,  Nr.1079 
(21.05.1971) V. Tauriņš , DVSN iekšējās 
informācijas vadītājs, rakstīja – „Mirušā 
Igaunijas armijas atv. kapt. LJc.oJc. P. 
Feofanova atraitne Sidnejā nodevusi 
turienes DV nodaļai sava nelaiķa vīra 
Lāčplēša kaŗa ordeni un citas goda 
zīmes.”

Iespējams ka kāds no Sidnejas 
latviešu sabiedrības atcerās Pēteri,  

vai pat zin kur glabājās minētie ordeņi.  
Diemžēl, esmu daudz stundas veltījusi 
meklējot ordeņus DV namā, bet līdz šim 
nav atrasts. Tamdēļ ļoti lūdzu, ja kāds 
ko zin vai atcerās, lūdzu man piezvanīt, 
0409 027 994, vai atsūtiet ēpastu 
inara1306@gmail.com

Fotogrāfijā redzams Lāčplēšā kaŗa 
ordenis. ■
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Seminārs Sidnejā 
par filmu Zeme, kas 
dzied un tās tapšanu

Es vēlos izteikt pateicību Dainim 
Īvānam, Mārim Martinsonam, Andrim 
Bulim un Lindai Krūklei par jūsu 
iedvesmojošo Zoom semināru, 12. 
jūnijā, par jauno, jūsu veidoto, filmu 
Zeme, kas dzied. Ir tik svarīgi, ka 
mūsu vēsture tiek saglabāta un ka 
mēs dalāmies ar to pasaulē, lai visi 
to redzētu. Mēs esam tik maza tauta, 
daudzi cilvēki pat nezina, kur atrodas 
Latvija.

Jūsu gadiem ilgie pētījumi, izpratnes 
dziļums un spēja šo filmu prezentēt 
tik interesanti, pieskaroties latviešu 
tautas DNS, bez šaubām, radīs 
jaunu lepnuma un iedvesmas izjūtu 
nākamajām paaudzēm, arī latviešiem, 
kas dzīvo ārpus Latvijas. Neatkarīgi 
no tā, kas mums ir bijis jāpārdzīvo, 
mēs to darījām ar dziesmu, deju un 
apņēmību, kas simtiem gadu ir bijusi 
mūsu mantojuma, tradīciju un ģimenes 
radurakstu sastāvdaļa. Dziedāšana un 
dejošana ir mūsu gēnos, tāpēc jau saka, 
ka Latvija ir “Zeme, kas dzied”.

Kā latviete, kuŗa dzīvo ārpus Latvijas, 
es lepojos, stāstot draugiem par savu 
mantojumu. Un, tā kā mēs ieejam 
Dziesmu Svētku jaunā izaugsmes 
posmā, šī īpašā notikuma vēsture, 
kas sākās 1873.gadā, nododot no 
paaudzes uz paaudzi tūkstošiem 
dziesmu un dainu, būs iedvesmas 
avots arī nākamajām paaudzēm. 
Šos svētkus ir atzinusi UNESCO kā 
tādus, kuŗiem nekad nevajadzētu zust. 
Es esmu pārliecināta, ka šī filma ir 
pirmā no līdzīgām vēsturiskām filmām, 
kas tai sekos! Mūsu Tēvzemes seno 
mantojumu ir jāglabā, jālolo un to nekad 
nedrīkst aizmirst. 

Jūsu entuziasms ir lipīgs. Pēc filmas 
fragmentu noskatīšanās, ir skaidrs, 
ka mums ar šo vēsturi ir jādalās, 
lai tā nezūd. Mēs esam svētīti, jo ik 
pēc pieciem gadiem varam pulcēties 
vienkopus un piedalīties šajā milzīgajā 
vēsturiskajā notikumā, sekojot  mūsu 
senču pēdās – dziedāt un dejot ar 
lepnumu sirdīs.

Ar nepacietību gaidu šīs brīnišķīgās 
jaunās filmas iznākšanu un, cerams, 
piedalīšos 150. jubilejas Dziesmu un 
Deju svētkos Rīgā 2023. gadā.

Vēlreiz paldies, ka dalījāties savos 
stāstos, pētījāt pagātnes notikumus un 
atbildējāt uz klausītāju jautājumiem. Vēl 
es vēlētos jums lūgt, vai jūs apsvērtu 
filmas dublēšanu angļu valodā tiem 
latviešiem, kuri nerunā latviski, bet savā 
sirdī uzskata sevi par latviešiem. ■

Paldies, un lai Dievs svētī jūsu 
darbu!

Mara Annette Pierce  
(Māra Annete Piersa)

Dainis Īvāns, Andris Bulis un Māris 
Martinsons
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Jāņi Ņukaslē
Ņukasles latvieši 21. augustā svinēja Jāņus pie Egīla un Rhonwyn Rasmaņiem 

laukos Brunkervillā. Svinībās bija ap 60 cilvēku. 14 no tiem bija latvieši iebraucēji 
un pirmie bērni dzimuši Austrālijā. Pārējie bija sievas, vīri, bērni un mazbērni. Ļoti 
lustīgi svinējām. 

No kreisās puses: Solveiga Waller (Cekulis), Ilga Bennetts (Magrics), Aleks 
Neilands, Nora Neilands, Namejs Jaunalksnis, Rita Campbell (Skudra), Silvija 
Watson (Stūre), Anna Ozoliņa (priekšā sēd), Egils Rasmanis, Rasa Hale 
(Rasmane), Zigis Akmens, Baiba Leinasars, Māris Jaunalksnis, Ilona Brūvere.

Sākta vērienīga 
diasporas arhīvu 

apzināšana
Globālais latvietis. 21.gadsimts. 
Agnese 
Drunka, Latvijas Radio – 17. jūn. 2021. 

Latvieši pasaulē devušies, dodas 
un dosies, taču viņu atstātās piemiņas 
lietas, vēstules, fotogrāfijas nekad īsti 
sistemātiski nav tikušas apzinātas. 
Tieši tāpēc Pasaules Brīvo latviešu 
apvienība (PBLA) šogad veica aptauju 
„Arhīvu materiāli latviešu kopienās 
ārpus Latvijas”, aicinot organizācijas 

un privātpersonas iesaistīties diasporas 
arhīvu apzināšanā. Atsaucība bija no 
visas pasaules latviešiem, un tagad tas 
rezultējies apvienības atvērtajā digitālajā 
kartē „Latviešu arhīvi pasaulē", kas 
atrodas PBLA mājas lapā.

Taču, kā uzsver PBLA priekšsēde 
Kristīne Saulīte, tas ir tikai sākums, jo 
informācija kartē var tikt papildināta, 
kamēr vien latvieši dzīvos kaut kur 
pasaulē. Ņemot vērā, ka aptauja veikta 
gan latviešu, gan angļu valodās, tad 
ir izdevies uzrunāt arī to diasporas 
daļu, kam latviešu valoda vairs nav tā 
spožākā, toties, iespējams, ir vērtīgas 
vēstures liecības.
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Vēl viens no aptaujas mērķiem bija 
saprast, kas tieši glabājas pie cilvēkiem 
– vai tās ir fotogrāfijas, grāmatas, 
vēstules, piemiņas lietas, tāpat apzināt, 
kādus laika periodus šīs vēstures 
liecības aptver un kādā situācijā arhīvi 
šobrīd ir, kur tie glabājas – vai tie ir 
kastēs, vai jau daļēji sistematizēti, 
bet, iespējams, jau digitalizēti. Un te 
atklājas, ka diasporas organizācijām 
laba daļa arhīvu materiālu-fotogrāfijas, 
dokumenti, protokoli, mediju raksti, 
avīzes, izdrukas, dažādas piezīmes ir 
apkopoti, bet diemžēl tie atrodas kastēs. 
Privātpersonu arhīvos – grāmatas, 
vēstules, arī fotogrāfijas reizēm glabājas 
mājas pagrabā vai bēniņos, ļoti dažādās 
vietās. Tieši tāpēc tagad, kad informāciju 
sākts apzināt, visi iesaistītie droši saka, 
ka tas ir tikai sākums, pirmais solis. 
Darbam turpinoties, noteikti būs jādomā, 
kā izvērtēt, kas patiešām ir vērtīgs un 
saglabājams, bet kas varbūt mazāk 
vērts. 

„Šeit būs tas nākošais darbs uz 
priekšu, jo mēs plānojam informatīvus 
seminārus kopā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, Nacionālajiem arhīviem 
un Latviešu mūzeju pasaulē „LaPA”, 
kur tieši stāstīs un rādīs, ceļot no 
kastēm ārā piemērus tam, kas ir vērtīgas 
lietas, kas mazāk vērtīgas," saka PBLA 
priekšsēde Saulīte. „Un tad pēc tam 
sekos informācija, ko ar tām lietām darīt.”

Tam, ka šāda izglītošanās ir absolūti 
nepieciešama piekrīt Maira Bundža, 
kuŗa rūpējas par arhīviem Amerikā. 
Līdz šim, kā Maira stāsta, lielākoties 
cilvēki, kuŗi apzinās, ka viņiem pieder 
vērtīgi materiāli, tos sūta uz Latviju – uz 
arhīvu, mūzeju LaPA, Rakstniecības un 
mūzikas mūzeju vai Latvijas Nacionālo 
bibliotēku. Jaatzīst, ka Amerikā šobrīd 
pietrūkst vietas, kur latviešu arhīvus 
nodot apstrādei un sistematizēšanai.

Nedrīkst protams, aizmirst, ka ir pāris 

vietu Amerikā, kur glabājas latviešu arhīvi 
– daļa atrodas Hūvera arhīvā Kalifornijā. 
Tas ir tāds kaŗa un miera arhīvs, kur nonāk 
politiskie un latviešu diplomātu materiāli. 
Mineapolē bāzētais Imigrācijas vēstures 
pētniecības centrs uzglabā ievērojamus 
dažādu ASV ieceļojušo etnisko grupu, 
tajā skaitā trimdas latviešu, literatūras, 
periodikas un dokumentu krājumus. 
Visi citi materiāli glabājas, kur nu kuŗais, 
turklāt daļa ir sakārtota, daļa ne pārāk.

Starp citu, igauņi arhīvu apzināšanā 
Amerikā un Kanādā esot krietnu soli 
priekšā latviešiem.

„Igauņi ir bijuši daudz kārtīgāki par 
mums. Viņiem bijis arhīvs Ņūdžersijā, 
uz kurieni visas igauņu organizācijas 
Amerikā sūtījušas savus materiālus", 
stāsta Maira Bundža. „Kad viņiem 
pietrūka vietas, tad materiālus nogādājuši 
Imigrācijas un vēstures pētniecības 
centrā. Toronto viņiem ir viena arhivāre, 
kuŗa ir apbraukājusi visus igauņu centrus 
Kanādā un apmācijusi, kā kārtot savus 
arhīvus. Es tagad ļoti gaidu, kad būs 
apmācību programma, jo līdz šim 
mēs esam centušies. Mums ir indivīdi 
dažādos centros, pie kuŗiem griežas 
un prasa padomu, ko darīt ar mammas 
papīriem vai grāmatām. Mēs savā 
starpā cenšamies atrisināt jautājumus, 
saziņā ar Latviju. Mēs esam divas reizes 
rīkojuši arhīvu konferences. Viena bija 
2012. gadā Mineapolē, otra 2014. gadā 
Kongresa bibliotēkā Vašingtonā. Tā kā 
mēs esam mēģinājuši apmācīt sevi, kā 
tikt ar lietām galā.”

Līdzīgi ir arī arhīvu apzinātājiem 
Kanādā. Tur gan paveicies, ka Andris 
Ķesteris, Latviešu Nacionālās apvienības 
Kanādā prezidents, ilgus gadus strādājis 
Kanādas Nacionālajā arhīvā, un tas 
nozīmē, viņa vārdiem runājot, ka allaž 
mēģināts „iestumt” turienes arhīvos 
informāciju par latviešiem. Tas nozīmē, 
ka viss ir atkarīgs no cilvēkiem, kuŗi ar 
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Par Cilvēka uzbūvi
 Seminārs  

arhīviem strādā, tos apkopo, sistematizē. 
Ja viņiem ir iespēja arhīvus nogādāt 
mītnes zemes arhīvos, tad tie tur ir 
drošās rokās. 

Vēlreiz jāuzsver, ka jebkuŗa vēstures 
liecība vai relikvija ir arhīva cienīga, tāpēc 
jo svarīgi šīs vērtības apzināt, jo tas kopā 
veido mūsu vēsturi.

"Vēsture veidojas no katra mazākā 
sīkumiņa. Es tagad esmu pēdējos gados 
runājusi ar cilvēkiem, kuŗi saka: „Ko tad 
nu es, ko tad mani notikumi, tas nav 
svarīgi.” Un es viņiem saku, ka katrs 
sīkumiņš ir svarīgs," skaidro Ilga Vēvere, 
Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas 
valdes priekšsēde. „Mums Austrālijā 
ir labi, jo mums Adelaidē ir Latviešu 
mūzejs, kur ir sakrājušās labas lietas. 
Austrālijas latviešu sabiedrība ļoti daudz 
sūtījusi, īpaši no Daugavas Vanagiem, 
uz Latviju. Pagājušajā gadā trīspadsmit 
kastes no Adelaides, no Sidnejas kādas 
divdesmit kastes ar grāmatām nonāca 
Latvijā. Mēs sūtām Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, bibliotēkām, 
skolām. Bet šī PBLA ideja un risinājums 
ir ļoti labs.”

Kā norāda Austrālijas pārstāve – 
fakts, ka ir izveidota digitālā karte, 
ir labi, bet bez tālākās apmācības 
neiztikt. Ilga Vevere atzīst, ka viņai nav 
nekādas sajēgas, kā visu informāciju 
apstrādāt. Bet vēl pamatīgāk ir jāstrādā 
pie izskaidrošanas darba, lai palīdzētu 
tautiešiem svešumā saprast, kāpēc 
jebkuŗa lieta, fotogrāfija, vēstule vai 
grāmata var būt svarīga un nozīmīga.

Tāpēc pati svarīgākā ziņa, ko PBLA 
priekšsēde Kristīne Saulīte vēlas nodot 
diasporas sabiedrībai – lai nekas netiktu 
izmests ārā. Tad apmācīt par arhīviem 
atbildīgos, kā sistematizēt un pēc tam 
jau varēs spert nākamos soļus, tostarp 
arhīvus digitalizēt. Svarīgi iesākto darbu 
turpināt. ■

Latvijas Radio

Universs mūsu 
priekšstatos un 

shēmās
Universs ļauj sevi apjēgt kā Cilvēka 

domai  neaptveramu g igant isku 
virpuļveidīgu struktūru, kuru stabilizē 
un līdzsvaro divējāda veida pretēja 
kustība pēc parauga viens „tornado" 
iekšpusē otram „tornado". To labi 
ilustrē arī Lielvārdes jostas simboli, 
kas šo kustību ataino ar „pērkoņkrustu" 
ietvertu „ugunskrustā", – sistēma, ko bija 
atskārtuši jau kopš seniem laikiem. Šī 
Informatīvā struktūra atrodas absolūti 
tumšā telpā, kuŗas izmēri daudzkārt 
pārsniedz Visumu. Tieši tas piešķir 
starpību jēdzieniem „Universs" un 
„Visums". Cilvēka kopējā Dvēsele, 
ko sauc arī par Makrokosmu, aizņem 
aptuveni pusi Visuma. Tādēļ no Cilvēka 
viedokļa Visums ir bezgalīgs. Universs 
ir saprotams kā Visuma Informatīvais 
lauks jeb Visuma aura, kas vēl daudzkārt 
pārsniedz Visuma izmērus. 
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Telpa un attālumi
Telpu var iedalīt tuvā, tālā, Kosmiskā 

tālumā un neaptveramā tālumā. 
Par tuvu pieņemts saukt to, kas ir 
sasniedzama cilvēkam bez tehniskiem 
palīglīdzekļiem. Par tālu sauc to, kas 
ir vai būs sasniedzama Cilvēkam ar 
jebkuriem tehniskiem agregātiem kā 
transports u.c. Par Kosmisko attālumu 
sauc to, kas sasniedzams Cilvēka 
domai. Un par neaptveramu sauc to, 
kas Cilvēka domai nav sasniedzams. 
Jāpieb i ls t ,  ka c i lvēka domai  i r 
sasniedzams tikai tas attālums, kas 
piemīt visas Cilvēces kopējās Dvēseles 
izmēriem Visumā. Un otrādi – tālākais 
punkts, līdz kuŗam tu vari aizdomāties 
Kosmosa dzīlēs, iezīmē visas Cilvēces 
Dvēseles robežu. Starp citu, katram tā 
robeža atrodas nedaudz atšķirīgā vietā. 

Cilvēka individuālā Dvēsele, ko 
sauc par Mikrokosmu, piemīt katram 
indivīdam kā viens individuālais centrs 
un lokalizējas Cilvēka fiziskajā miesā 
viņa dzīves laikā uz Zemes. Dvēselei 
un tās dievišķībai pamatu sastāda 
sešdimensionalitāte, un tai piemīt 
pārejas joslas no laika uz telpu un no 
telpas uz enerģiju. Sešdimensionalitāte 
raksturojas kā dievišķa spēja būt 
vienlaikus jebkuŗā punktā telpā – tepat 
un miljoniem kilometru attālumos 
Izplatījumā; būt vienlaikus jebkurā 
punktā laikā – šobrīd un miljoniem 
gadu attālumos pagātnē un nākotnē. 
Dvēseles ideāla forma – ir ideāla 
sfēra. Cilvēces kopējā Dvēsele aizņem 
aptuveni pusi Visuma, kā jau teicām. 
Tā ir totāli gigantiska platība, ko Cilvēks 
arī fiziski kādudien var apdzīvot, tas 
nozīmē, – gadiem ceļot, pētīt un 
apgūt – grandiozās Kosmiskās tāles, 
to neizmērojamā daudzveidībā un 
krāšņumā. Tas ir tas apgabals, līdz 
kuŗam tu tīri teorētiski šodien spēj 
aizdomāties. Tāpēc no cilvēka viedokļa 

Visums ir bezgalīgs.
Apjomu palielināšanās

Cilvēces kopējā Dvēsele laikmetu 
gaitā pieaug izmēros. Vai izmēros 
pieaug arī Visums, nav zināms, bet ir 
ticams. Te nav runa par „big bang" ideju, 
ko mēs varam gan iedomāties, gan arī 
vērot ar Hubble teleskopu Galaktikas 
attālināmies. Tas jau būtu mums 
aptveramais vai vismaz iedomājamais. 
Te ir runa par attālumiem, kas nav 
sasniedzami nedz ar teleskopu nedz 
ar „domas lidojumu". Pie tam abos 
virzienos – gan Kosmiskās tālēs, 
gan mikroskopiskos dziļumos. Un 
šādi attālumi un apjomi piemīt gan 
Telpai gan Laikam gan Enerģijai gan 
Matērijai. Veselais saprāts diktē, ka 
tam ir jābūt savam cēlonim, jo visam ir 
savs cēlonis, un šis cēlonis ir bezgalīgs, 
jo viss ir bezgalīgs. Tieši šeit mēs 
pienākam pie Dieva Tā Kunga jēdziena. 
Turpināsim par šo tēmu ar shēmām un 
priekšstatiem, ko piedāvājam nākamā 
paragrafā „Par Realitātes uzbūvi".

Par Realitātes uzbūvi

Šajā zīmējumā ārējais aplis – 
bezgalība pēc būtības ir Dievs Tas 
Kungs Tēva, Dēla un Svētā Gara 
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trīsvienībā. Trijstūris ir Trīsvienība. 
Pati pirmā dievisķā izpausme ir tanī 
apstāklī, ka Dievs radīja Realitāti, t.i. – 
savu Mūžīgo, nemirstīgo Trīsvienību. 
Tādējādi Trīsvienība ir izcelsme visiem 
dabiskaj iem l ikumiem, pasaules 
iekārtojuma pamats, arī zinātniska 
formula, tā atrodas visās tautās un visās 
ticībās.
  Brama – Višnu – Šiva (hindu),
  Oziriss – Izida – Horus (ēģiptiešu),
  Oziriss – Amons – Pta (ēģiptiešu),
  Jupiters – Junona – Vulkāns (romiešu),
  Tēvs – Dēls – Svētais Gars (kristiešu),
  Hokma – Bina – Keters (kaballa).
Desmit Kaballas sefiroti var atainot 
Dievu, Cilvēku un Visumu – kā Dieva 
Garu, dvēseli un ķermeni.

Zinātne saskata Visuma uzbūvi 
trīsvienīgu, sākot ar Mikrokosmu un 
līdz pat Makrokosmam. Mikroskopiskos 
mērogos, piemēram, atoma kodolu 
sastāda protons(+), elektrons(-) un 
neitrons (0). Makroskopiskos mērogos, 
piemēram, zvaigznājā, sistēmu sastāda 
Saule (zvaigzne), apriņķojošā planēta, 
un satelīts, kas riņķo ap planētu. Šiem 
abiem, apmēram, pa vidu – atrodas 
CILVĒKS. Cilvēka civilizāciju uz Zemes 
veido Tēvs, Māte un Bērns.

Z īmējumā nākamais  ap l is  – 
bezgalība pēc būtības ir Visums, kuŗš 
ietver sevī gan Haosu gan Pasaules 
ēku (trešais aplis), kuŗi ir atdalīti ar 
trim lielajiem Realitātes likumiem: 
Hierarhijas likumu, Cēloņu un seku 
likumu, un Pretēju spēku cīņas un 
vienības likumu. Iekšējais aplis – 
bezgalība shēmā (ceturtais) pēc būtības 
ir Informācija, kuŗā atrodas Izzinātais, 
Neizzinātais un Neizzināmais. Un 
tālāk turpinājums ir bezgalīgs: aplis 
– trīsvienība, aplis-trīsvienība, jeb kā 
Lielvārdes jostā piramīda uz augšu un 
piramīda uz leju, uz augšu-uz leju... 
Cilvēka apziņā viss pulsē starp savu 

Maksimumu un minimumu starp Dievu 
To Kungu un vissīkāko daļiņu. Tā tad arī 
ir tā „niša", kuŗā Cilvēkam ir paredzēts 
sviedriem vaigos un taisnos darbos 
apgūt Patiesību. Un uzcelt Debesu 
Valstību zemes virsū. ■

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
P.S. Šeit ir atspoguļots ekstrakts no 

tā, kas jau sen ir formulēts kā Realitātes 
uzbūves princips vienotā formā. Un 
„labie jaunumi" ir tas, ka jebkuŗš var līdz 
šiem principiem aizdomāties pats.

(papildus skat. "Kas ir Patiesība" 
laikrakstā "Latvietis" Nr.637-638, "Jēzus 
Kristus Gara Sēkla" LL 619., "Cik liela 
ir visas Cilvēces kopējā Dvēsele" LL 
603., "Trīsvienība" LL 601., "Realitāte 
4. dimensija" LL 598. u.c.)

Liktenīgais augusts
JURIS LORENCS – 20.07.2021
Divas apaļas un nozīmīgas jubilejas 

Krievijas (patiesībā arī Latvijas) vēsturē 
pieminam  šajā gadā. Pirmā pa pusei 
izmirsta un jau pagājusi - 140 gadi kopš 
cara Aleksandra II nogalināšanas 1881. 
gada 1. martā Pēterburgā. Otrā vēl tikai 
nesen. 1991. gada 19. augustā paiet 30 
gadi kopš tā saucamā Augusta puča 
Maskavā. Pa vidu – 110 gadi Krievijas 
impērijas, Padomju Savienības un 
modernās Krievijas vēstures. Arī neilgie 
Latvijas „pirmās neatkarības" gadi 
(1918-1940), kas mūsu tautu vismaz 
uz laiku paglāba no Staļina režīma 
šausmām. Krievijas vēstures pazinēji 
uzskata, ka kreiso teroristu sarīkotais 
atentāts pret Aleksandru II iezvanījis 
Krievijas impērijas sabrukumu, ko 
noslēdzis Augusta pučs un impērijas 
mantinieces, Padomju Savienības 
sabrukums. Un esot tikai loģiski, ka tas 
noticis tieši augustā, kas Krievijai esot 
„liktenīgais mēnesis". Krieviem pat ir 
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tāds teiciens – „pārdzīvosim augustu, 
visu pārdzīvosim".

Lūk, daži piemēri. 1914. gada 1. 
augusts – Vācija piesaka kaŗu Krievijai. 
Eiropā sācies Pirmais pasaules kaŗš. 
Manu vectēvu Augustu Dambrovu iesauc 
cara armijā, viņš piedalās Augustovas 
kaujās tagadējās Polijas territorijā un 
krīt vācu gūstā. Tikmēr milzīgā impērija 
pamazām virzās uz katastrofu. Pēdējais 
izmisīgais mēģinājums apturēt chaosu 
un draudošo boļševiku apvērsumu – 
ģenerāļa Lavra Korņilova neveiksmīgais 
dumpis 1917. gada augustā. Un tagad 
daži datumi no jaunāko laiku vēstures. 
1986. gada 31. augusts – pasažieru 
kuģa „Admirālis Nahimovs" katastrofa 
Melnajā jūrā. Toreiz bojā gāja 423 
cilvēki. 1991. gada 19. augusts. Jau 
pieminētais Augusta pučs, kad grupa 
kompartijas funkcionāru, armijas un 
čekas ģenerāļu mēģināja sagrābt varu 
Padomju Savienībā. Iznākumu mēs 
zinām – PSRS sairums un pilnīga 
Latvijas neatkarības atgūšana.

1996. gada 31. augusts. Pēc 
pazemojošās Krievijas armijas sakāves 
Čečenijas kaŗā prezidenta Borisa 
Jeļcina valdība paraksta tā saucamo 
Hasavjurtas vienošanos, būtībā atzīstot 
Čečenijas republikas neatkarību de 
facto. Krieviem tas bija milzīgs nacionāls 
pazemojums, kas veicināja Vladimira 
Putina nākšanu pie varas. 1998. gada 
17. augusts. Procentu maksājumi par 
starptautiskajām parādzīmēm pārsniedz 
Krievijas budžeta iespējas, un valsts 
pasludina maksātnespēju. Krievijā 
sākas saimnieciskā krīze, daudzi cilvēki 
zaudē savu ietaupījumus un kļūst par 
nabagiem. 1999. gada 7. augusts. 
Čečenu kaujinieki iebrūk kaimiņu 
republikā Dagestānā. 2000. gada 8. 
augusts. Terrora akts Puškina metro 
stacijā Maskavā, bumbas sprādzienā 
tiek nogalināti 13 cilvēki. 2000. gada 

12. augusts. Barenca jūrā Krievijas 
ziemeļos nogrimst atomzemūdene 
„Kursk", bojā iet 118 matroži un virsnieki. 
2000. gada 27. augusts. Aizdegas 
viens no Maskavas simboliem, 540 
metrus augstais Ostankino televīzijas 
tornis. Ugunsgrēkā dzīvību zaudē trīs 
cilvēki, Krievijas galvaspilsētā uz laiku 
tiek pārtraukta televīzijas pārraide. Un 
pavisam nesens notikums – prezidenta 
vēlēšanas Baltkrievijā (ko daudzi krievi 
uzskata Krievijas daļu) 2000. gada 9. 
augustā. Tajā visai apšaubāmā veidā 
(tika saņemtas neskaitāmas liecības par 
vēlēšanu viltošanu) uzvarēja diktators 
Aleksandrs Lukašenko. Baltkrievijā 
sākās masu protesti, kas atstāja milzu 
ietekmi uz sabiedrisko domu Krievijā.

Es neesmu pieminējis vēl kādu 
atceres dienu augusta mēnesī, ap kuŗu 
kā centrālo asi griežas 20. gadsimta 
Eiropas vēsture. Tas ir 1939. gada 
23. augusts, Molotova-Ribentropa 
pakta parakstīšanas brīdis Maskavā. 
Fotografijas to dienu laikrakstos rāda 
Molotovu, Ribentropu un smaidošo 
Staļinu. Tagad mēs zinām – tobrīd 
uz kartes tika vilkta trekna līnija, kas 
sadalīja Eiropu ietekmes sfērās. Ka 
tieši šeit meklējams sākums Otrajam 
pasaules kaŗam, naktij no 31. augusta uz 
1. septembri, ka nacistu armija pārgāja 
Polijas robežu. Sekoja Polijas okupācija 
un sadalīšana starp Vāciju un Padomju 
Savienību. Notikums, ko atzīmēja ar 
kopīgu vērmachta un sarkanarmijas 
parādi 1939. gada 22. septembrī Brestā. 
Latvijā tobrīd vēl ritēja mierlaika dzīve, 
bet čekas un gestapo moku kambaros 
mira poļu patrioti. Nacistu okupētajā 
Polijas daļā ebrēji jau nēsāja dzeltenas 
zvaigznes, viņu nosūtīšana uz nāves 
nometnēm bija tikai laika jautājums. 
Līdz Latvijas okupācijai un aneksijai 
bija atlicis nepilns gads. 1939. gada 23. 
augusts ir diena, ko nelabprāt atceras 



31

šodienas Krievijas polītiķi. Vēl vairāk – 
viņi cenšas to noliegt. Šī gada 1. jūlijā 
prezidents Putins parakstīja likumu, 
kas aizliedz vilkt vēsturiskas parallēles, 
salīdzināt Vācijas un PSRS mērķus 
un darbību Otrā pasaules kaŗa laikā. 
Katram, kuŗš publiski paudīs uzskatu, ka 
arī PSRS vainojama Otrā pasaules kaŗa 
izraisīšanā, draud kriminālatbildība.

Tajās liktenīgajās 1991. gada augusta 
dienās es atrados Vācijā, Minsterē, kur 
darbojos PBLA informācijas birojā. Puča 
pirmajā dienā likās, ka starp mani un 
Latviju varētu nolaisties jauns „dzelzs 
aizkars". Ka es, iespējams, nekad vairs 
nevarētu atgriezties dzimtenē un satikt 
tuviniekus. Augusta pučs ilga tieši trīs 
dienas. Šajā laikā es jutos kā bēglis, 
kā trimdinieks. Beidzot tā pa īstam 
sapratu, kā jutās latvieši, kuŗi 1945. 
gada pavasarī sēdās laivās Kurzemes 
krastā un cēlās pāri jūrai uz Zviedriju. 
Paldies Dievam, mana trimda ilga tikai 
trīs dienas. Bet bija cilvēki, kuŗi tajā 
pavadīja visu atlikušo mūžu. ■

Brīvā Latvija

Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no maija Rituma.
Vai tiešām attīstītā un sakārtotā 
Kanāda?

Astotā februāŗa rītā pametu Banfu, 
dodoties Kanādas rietumkrasta pilsētas 
Vankūveras virzienā, kur pirmās nācijas 
dzīvojušas jau pirms  16 000 gadu. Taču 
jau ap 19.gadsimta vidu tūkstošiem 
laimes meklētāju ieradās Vankūveras 
apgabalā, jo bija padzirdējuši, ka šajā 
reģionā ir labs noiets ne tikai kažokādu 
tirdzniecībai, bet arī zeltam. Šodien 
Vankūvera ir piekrastes ostas pilsēta ar 
vismaz 650 000 iedzīvotāju populāciju, 
tādējādi gūstot visvairāk apdzīvotās 

pilsētas godu Britu Kolumbijas provincē. 
Vankūverā uz vienu kvadrātkilometru 
ir 5400 cilvēku, tas pierāda, ka pilsētā 
ir augstākais iedzīvotāju blīvums visā 
Kanādā, un 52% iedzīvotāju pirmā 
valoda nav angļu valoda.

Iekāpjot autobusā, atskatījos uz 
skaistajiem Banfu ieskaujošajiem 
kalniem un pēc brīža devos ceļā, lai 
vēlāk mainītu maršrutu, jo autobusa 
ikdienas maršrutā bija sniega lavīnas 
nobrukums, aprokot divas automašīnas 
un izveidojot vairāku jūdžu gaŗu auto 
sastrēgumu. Līdz ar to ierašanās 
Vankūverā bija paredzama ap pusnakti. 
Autobuss lēnām tuvojās Vankūverai. 
Pamazām Banfas kalnus nomainīja 
Britu Kolumbijas kalni, atgādinot ar 
pūdercukuru pārkaisītus šokolādes 
kēksiņus.

Tā kā maršruts bija gana ilgs un 
nogurdinošs un savu lomu sāka spēlēt 
mans vestibulārais aparāts, jo īpaši 
pagriezienos, kad autobuss sirsnīgi 
nogriezās te pa labi, te pa kreisi, 
pa labi, pa kreisi, jutu, ka pamazām 
nogurstu. Izlēmu tirdzniecības automātā 
iegādāties “Coca Cola” un kaut ko 
uzkožamu, lai ar cukura devas palīdzību 
sniegtu organismam papildu enerģiju. 
Protams, nostrādāja Mērfija likums 
un tirdzniecības automāts nestrādāja. 
Pamazām kļuvu arvien piktāks un 
neapmierinātāks.

Pēdējās stundas braucienā uz 
Vankūveru vārda tiešā nozīmē novilku, 
jo bija jau apnicis viss, taču mazs prieka 
stars apgaismoja manu īgno prātu, 
kad autobuss ar krietnu nokavēšanos 
ieradās Vankūverā. Vankūvera mani 
sagaidīja ar kapājošu un dzelkstīgu 
lietu, peļķēm, aukstumu un nenotīrītām 
ietvēm. Saīdzis turpināju ceļu uz hosteli. 

Nākamajā rītā modos, secinot, ka 
hostelis ir nolaists un gana piegružots. 
Taču, tā kā tas bija lētākais hostelis 
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Vankūverā, pievēru acis, par spīti apkārt 
skraidošajām pelēm; par spīti indiešu 
tautas pārstāvim, kas katru vakaru TV 
skatījās uz tik augstiem decibeliem, ka 
atmetu domu strādāt pie datora, aizejot 
vienkārši prom no kopējās publiskās 
telpas. Savukārt citā dienā pamanīju, ka 
atpūtas telpā malu malās bija izmētāti 
brokastu kēksi. Tā es varētu saukt 
bez gala visu novēroto, kas man šķita 
dīvaini, taču tajā brīdī vēl nezināju, kas 
mani sagaidīs nākamajā Vankūveras 
hostelī.

Z inot ,  ka pal ieku Vankūverā 
ilgāku laiciņu, nolēmu apskatīt sev 
interesējošas Vankūveras vietas lēnām 
un nesteidzīgi. Kā pirmo pēc citu ceļotāju 
ieteikuma nolēmu apskatīt Vankūveras 
Antropoloģijas mūzeju, kas ir iekļauts 
Vankūveras mūzeju TOP 5 novērtējumā 
un ne velti. Lielāko manu izbrīnu šajā 
mūzejā izraisīja totēmu stabi vairāku 
met ru  augs tumā. 
Vēsturiski šie totēmu 
stabi ir bijuši simboli 
Kanādas pirmo nāciju 
jeb aborigēnu kultūrā 
un z iemeļr ie tumu 
kras ta  abor igēnu 
m ā k s l ā .  To t ē m u 
s tab i  savu la i k  i r 
izmantoti arī dažādās 
ceremonijās un ir 
piederējuši konkrētu 
ģimeņu ciltskokiem, 
atspoguļojot to vēsturi. 
Parasti šādos totēmu 
stabos arī tiek iekļauti 
dažādu dzīvnieku, 
piemēram, bebra, 
lāča, vilka, haizivs, 
vardes, attēlojumi, 
t ādē jād i  pa rādo t 
konkrētās grupas vai 
ģimenes piederību un 
identitāti.

Pasaulē uzskata, ka ikoniskākais 
mūzeja mākslas objekts ir dzeltenajā 
ciedras kokā veidota skulptūra „Krauklis 
un pirmais cilvēks“ („The Raven and First 
Men”). Leģenda vēsta, ka pirmie cilvēki 
radušies no gigantiska gliemežvāka, 
no kuŗa tie izkāpuši ārā ar kraukļa 
palīdzību, kas ir visspēcīgākā mītiskā 
parādība. Krauklis maldījies pludmalē, 
līdz izdzirdis troksni no netālu esošā 
gliemežvāka. Ciešāk ieskatoties, krauklis 
pamanījis, ka gliemežvāks pārpildīts ar 
mazu cilvēku radībām, kam bija bail 
ne tikai no kraukļa, bet arī no plašās 
pasaules. Taču krauklis pieliecies ļoti 
tuvu gliemežvāka korpusam, glaimojot 
un cenšoties pierunāt mazās cilvēku 
radības iznākt ārā šajā brīnišķīgajā 
jaunajā pasaulē.

Nākamajā dienā apmeklēju Kapilano 
parku ar tauvās iekārtu tiltu, kas ir 
viens no gaŗākajiem un augstākajiem 

tauvās iekārtajiem 
t i l t iem pasaulē. 
Papildus apskatīju 
n e i z t r ū k s t o š o s 
totēmu stabus un 
vēlāk atgr iezos 
p i l s ē t ā ,  l a i 
n o  K i t s i l a n o 
pludmales puses 
vērotu Vankūveras 
p a n o r ā m u  a r 
neiztrūkstošajām 
sniegotajām kalnu 
s m a i l ē m  f o n ā . 
Pēcāk iegriezos 
ķīniešu kvartālā, 
secinot, ka nekas no 
tā mani neuzrunā. 
Atpakaļceļā ne-
jauš i  i eg r iezos 
Hastingas ielā, kas 
ir bēdīgi slavena ar 
bezpajumtniekiem. 
Protams, par šo ielu 

Totēmu stabi Vankūveras 
Antropoloģijas muzejā
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tiku brīdināts jau iepriekš, bet veiksmīgi 
man bija izdevies par to piemirst. Tik 
daudz bezpajumtnieku vienkopus savu 
mūžu nebiju redzējis.

Pārsteidzoši, ka daudziem bez-      
pajumtniekiem rokās bija jaunākās 
paaudzes viedtālruņi. Par to aizmirsu 
uz pāris dienām, kamēr vienā dienā 
nejauši uzzināju, ka Kanādas valdība 
bezpajumtniekiem ik mēnesi maksā 
900 Kanādas dolāru. Pieļauju domu, ka 
tas arī būtu izskaidrojams, kādēļ manīju 
tik daudz viedtālruņu. Šobrīd Kanādas 
valdības mērķis ir darīt visu iespējamo, 
lai bezpajumtniekus integrētu atpakaļ 
sabiedrībā. Izrādās, Vankūvera kā pilsēta 
bezpajumtniekiem ir iekārojamākā vieta 
Kanādā, jo Vankūveras laika apstākļi 
esot vispiemērotākie dzīvei uz ielas.

H o s t e l ī  n o d z ī v o j u  p u s o t r u 
nedēļu, paralēli meklējot darbu un 
iepazīstot Vankūveru. Ja sākumā 
darba meklējumos izmantoju interneta 
sniegtās iespējas, vēlāk sapratu, ka 
šāda darba meklēšanas opcija nestrādā. 
Mainīju darbu meklēšanas veidu. Vienā 
rītā izstudēju Vankūveras karti un izgāju 
ielās. Kanādā ir populāri piedāvāt darbu, 
izliekot skatlogos un stiklotajās durvīs 
darba piedāvājumus, tāpēc es forsēju 
vienu no galvenajām ielām, piefiksējot 
iespējamo darba vietu adreses un 
darba vietas, lai vēlāk hostelī pārtaisītu 
darba pieredzes aprakstu, dzēšot no 
CV maģistra grādu un pāris darba 
vietas, kas varētu būt šķērslis darba 
meklējumiem Vankūverā. Vēlāk ar 
izdrukātiem CV un tajos precizētu 
viltus darba pieredzi devos uz iepriekš 
piefiksētajām darba vietām un CV 
atdevu tieši rokās nevis šo darba vietu 
darbiniekiem, bet gan vadītājiem pēc 
principa, ka lēmumu pieņem vadītājs 
un svarīgs ir arī pirmais iespaids par 
cilvēku.

Rezultātā vienas dienas laikā saņēmu 

trīs darba piedāvājumus. Pirmais 
bija ķīniešu restorāns, kas piedāvāja 
strādāt tikai un vienīgi nelegāli. Tā kā 
nekad nevar zināt kādu lomu nākotnē 
var nospēlēt oficiālas darba pieredzes 
neesamība, atteicos no šī „vilinošā” 
piedāvājuma. Savukārt otra darba 
vieta bija diennakts picērija, piedāvājot 
pusslodzes darbu ar nosacījumu, ka 
apmācības periodā nopelnītā alga 
tiks atmaksāta tikai pēc 3 mēnešiem. 
Ja izlemju 3 mēnešu laikā pārtraukt 
darba tiesiskās attiecības, nauda netiek 
izmaksāta. Šādi nosacījumi Kanādā ir 
nelegāli. Papildus pilnīgi noteikti būtu 
jāstrādā katru sestdienas nakti, taču 
tad pilnīgi noteikti būtu dzeramnauda 
pie 7 dolāru stundas likmes, kas ir 
nekaunīgi zema likme Kanādā, zemāka 
par noteikto minimumu. Arī šoreiz 
atteicos, jo saskatīju pārāk daudz 
mīnusu. Pareizi vien bija, jo pāris nedēļu 
vēlāk uzņēmums centās sazvanīt mani 
vairākkārtēji. Laikam nebija, kas piekrīt 
strādāt uz šādiem nosacījumiem. 

Trešā iespējamā darba vieta bija 
grieķu restorāns, kuŗā iegriezos. 
Apvaicājoties par iespējām strādāt, 
saņēmu atbildi, ka vadītāju var satikt 
noteiktās dienās un noteiktā laikā, taču 
situācija mainījās brīdī, kad sāku „liet 
ūdeni” par savu iepriekšējo viltus darba 
pieredzi. „Lejot ūdeni”, pēkšņi atradās 
vadītājs, kuŗš bija uz vietas. Uzzināju 
apmaksas nosacījumus, vienojāmies, 
ka varu strādāt pilnu slodzi, un pāris 
minūtēs nodibinājām darba tiesiskās 
attiecības.
Sietla un Tvinpīka

Tā kā grieķu restorānā nostrādāju 
nedēļas nogali un nākamā darba 
diena bija paredzēta tikai nākamās 
nedēļas piektdienā, nolēmu izbraukt uz 
4 stundu brauciena attālumā esošo ASV 
Vašingtonas štata lielāko pilsētu Sietlu.

Par spīti tam, ka pirms Sietlas 
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brauciena pāris ceļotāju mani informēja 
par katru cenu nedoties ASV virzienā 
nākamos četrus gadus, jo imigrācijas 
process tagad esot šausmīgs pēc ASV 
prezidenta vēlēšanām, tomēr šķērsoju 
robežu bez raizēm, ASV imigrācijas 
persona, pārbaudot manu pasi, uzdeva 
vien pāris jautājumu, kas aizņēma ne 
vairāk kā minūti, kā arī papriecājās par 
skaisto Galapagu salu zīmogu manā 
pasē.

Sietla mani sagaidīja ar vēsiem 
un lietainiem laika apstākļiem. Sietla 
ir tā retā pilsēta manā daudzo pilsētu 
pieredzē, kur tieši lietaini laika apstākļi 
piestāv pilsētai. Ņemot vērā, ka pilsētas 
apskatei bija atvēlētas divas pilnas 
dienas, nolēmu pirmo dienu veltīt 
slavenā „Snoqualmie” ūdenskrituma 
apskatei, savukārt nākamo dienu veltīt 
Sietlas iepazīšanai.

Pēc ierašanās Sietlā pusstundu 
vēlāk piereģistrējos hostelī, pamanot 
baltu vecīti ar gaŗu un sirmu bārdu, 
sirmiem matiem, tautiska stila baltu 
kreklu un basām kājām. Interesanti, 
ka šajās pāris dienās vecītis patrāpījās 

manā ceļā brīžos, kad man vienmēr 
kaut ko vajadzēja noskaidrot, atrast 
vai izdarīt. Kā labais pasaku tēls, kas 
parādās tieši tad, kad vismazāk gaidi.

Vēlāk devos uz tuvāko informācijas 
centru,  la i  noskaidrotu ceļu uz 
„Snoqualmie” ūdenskritumu. Saruna 
ar informācijas centra darbinieku 
izvērtās tik interesanta, ka 20 minūtes 
vēlāk informācijas centra darbinieks 
uzdāvināja man speciālu atlaižu karti, 
kas piedāvā apmeklēt Sietlas mūzejus 
ar 50% atlaidi. Karte darbojās tikai 
februāŗa mēnesī un tika izdota tikai tiem 
Sietlas apmeklētājiem, kas nakšņoja 
dārgas klases viesnīcās, kā, piemēram, 
„Hilton”. 

Nākamajā rītā iesēdos satiksmes 
autobusā un pēc divām stundām lietū un 
vējos attapos pie skaistākā ūdenskrituma 
Ziemeļamerikā, kas, izrādās, ir redzams 
arī deviņdesmito gadu Deivida Linča 
kulta seriālā „Tvinpīka”. Ūdenskrituma 
apskatei veltīju vien pāris minūšu, jo 
praktiski bija neiespējami to redzēt, 
izņemot pāris īsu mirkļu, kad mākonis 
nolēma aizceļot sānis. Izrādās, 

netālu no šī 
ūdenskrituma 
at rodas ar ī 
s l a v e n a i s 
d z e l z c e ļ a 
tilts, kas tika 
f i lmēts šajā 
seriālā, ko es 
arī apmeklēju 
pie reizes, ja 
jau atrados 
tur tuvumā. 
Š o b r ī d 
d z e l z c e ļ a 
s l i e d e s  i r 
demontētas, 
taču t i l ts i r 
p ā r v e i d o t s 
par gājējiem "Chihulu" stikla dārzā
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un riteņbraucējiem domātu celiņu. 
Filmā radīto noskaņu varēja just arī pie 
šī dzelzceļa tilta ūdeņiem. Varbūt tādēļ, 
ka upes zaļajā ūdenī manīju atvarus 
un straumes? Deividam Linčam bija 
izdevies uztvert to noslēpumaino sajūtu, 
kādu jūt, skatoties filmu, un kādu var 
just, atrodoties šajās vietās.

Tā kā no ūdenskrituma apskates 
atgriezos jau agrā pēcpusdienā, nolēmu 
apskatīt 2012.gadā atvērto „Chihulu” 
stikla dārzu, kuŗš ir iekļauts Sietlas 
TOP objektos, kas ir jāredz, un tam 
arī pilnīgi noteikti piekrītu, jo tādus 
stikla izstrādājumus dažādās krāsās, 
tonalitātēs un veidojumos iepriekš savā 
ceļojumu pieredzē nebiju manījis. Dārzs 
nosaukts stikla tēlnieka vārdā, kuŗš 
strādā ar stiklu, veidojot dažādas stikla 
kompozīcijas, kas atrodas vairāk nekā 
200 mūzeju kolekcijās visā pasaulē. 
Mākslinieka profesionalitāti un talantu 
pierāda arī līdz šim saņemtie daudzie 
apbalvojumi, kā arī 12 goda doktora 
tituli.

Tā kā pēcpusdiena bija iekrāsojusies 
mākslas zīmē, nolēmušajā pašā vakarā 
aplūkot arī Sietlas mākslas mūzeju, 
kas man atmiņā ir palicis tieši ar 
mākslinieka Jacob Lawrence mākslas 
darbu sēriju par migrāciju, kas sastāv 
no 60 gleznojumiem un hronikām par 
afrikāņu izceļošanu no laucinieciskajiem 
dienvidiem uz industriālajiem ziemeļiem 
pirmajās desmitgadēs pēc Pirmā 
pasaules kaŗa. Pie šīs migrācijas stāstu 
sērijas piestāju tā ilgāk un aizdomājos 
par emigrāciju. Pēc Pirmā un Otrā 
pasaules kaŗa cilvēki izceļoja, mūkot 
prom no kaŗa vietām, šodien plašas 
tautu masas, tai skaitā es, ekonomisku 
nolūku vadīti, emigrē.

Pēc mākslas galerijas apmeklējuma 
nolēmu iedzert „Chai Latte” kafiju 
pirmajā atvērtajā „Starbucks” kafejnīcā 
Amerikā, kuŗu rotā mazliet citādāks logo 

nekā pārējās „Starbucks” kafejnīcas 
šobrīd. Iepriekš „Starbucks” logo rotāja 
sieviete nāriņas izskatā ar kailām 
krūtīm. Šodien „Starbucks” logo rotā 
sieviete, kam varētu arī būt attāla līdzība 
ar nāriņu, ja labi ieskatās, taču bez 
kailām krūtīm. 

Nākamajā, pēdējā, dienā veltīju 
laiku Popmūzikas mūzeja apskatei, kas 
pilnīgi noteikti ir populārs Kurta Kobeina 
faniem, jo mūzejā ir plaša iespēja iepazīt 
Kurta Kobeina daiļradi. 

Vēlāk izstaigāju Sietlu, secinot, ka 
tā ne ar ko īpašu neizceļas citu ASV 
pilsētu vidū. Tāpat kā citās pilsētās, tajā 
arī ir bezpajumtnieku telšu pilsētiņas 
un bezpajumtnieki ielās. Tiesa gan, 
pamanīju, ka viens bezpajumtnieks 
izcēlās ar īpašu atraktivitāti, jo bija no 
kartona kastēm uz ietves izveidojis laivu, 
kuŗā pats sēdēja iekšā un ar slotas kāta 
galā iesietu krūzīti makšķerēja veiksmi 
jeb ziedojumus no garāmgājējiem. ■

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

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

VALODIŅA
Jautri mēles mežģi.

Izmēģini savas spējas tikt galā ar 
šiem piņkerīgajiem pantiņiem.
● Krupju papus nepeld pāri platai upei, 

krupju papum platā upe pārāk slapja. 
Krupju papus neprot pateikt pupu 
zupa, krupju papus paslēpjas zem 
kāpostlapas.

● Dzīvē dzīvo dzīvu dzīvi, dzīvam dzīvē 
dzīva dzīve. ■
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PBLA ZIŅU APSKATS

28. jūlijā
Diasporas jaunieši LU skolā attālināti 

apgūst latviešu valodu un kultūru 
Latvijas Universitātē (LU) divu 

nedēļu garumā attālinātā vasaras 
skolā diasporas jaunieši no visas 
pasaules apguva latviešu valodu un 
kultūru. Vairāk nekā 40 dalībnieku gan 
ar latviešu valodas priekšzināšanām, 
gan bez tām iepazina valsti virtuāli – 

apskatīja muzejus un kultūras vietas. 
Jaunieši atzina, ka šajās nodarbībās 
vairāk uzzināja par savām latviešu 
saknēm un spēj sevi identificēt kā 
diasporas latviešus. LU vasaras skola 
diasporas jauniešiem sākās 14. jūnijā un 
noslēdzās otrdien, 27. jūlijā. Vairāk nekā 
40 jaunieši vecumā no 17 līdz 35 gadiem 
apguva latviešu valodu un kultūru. 
Vasaras skolā piedalījās dalībnieki 
no Brazīlijas, Krievijas, Austrālijas, 
Lielbritānijas, Kanādas, Polijas, Itālijas 
un ASV. Vasaras skola norisinās jau kopš 

Latvijai pirmais 
zelts Tokijas 2020 

olimpiādē
Olimpiskās spēles Tokijā – trešdien, 

28. jūlijā 2021. 
Latvija pieveica Krievijas olimpiskās 

komitejas komandu ar rezultātu 21:18
“Stress, satraukums, ticība un 

pārliecība, ka čaļi cīnīsies līdz galam,” 
ar šādu emociju gammu 3x3 Latvijas 
izlases treneris Raimonds Feldmanis 
raksturoja izšķirīgo cīņu Tokijas 
olimpiskajās spēlēs, kuŗās Latvijas 3x3 
basketbola izlase pieveica Krievijas 
olimpiskās komitejas komandu un 
kļuva par pirmajiem olimpiskajiem 
čempioniem vīru vidū šajā sporta veidā.

Feldmanis arī slavēja ne vien 
spēlētājus, bet arī pārējo 3x3 personālu 
– treneri Dāvi Feikneru un fizioterapeitu 

Oskaru Urbanoviču. 
Tas ir kā vienā laivā sēdēt. Blakām 

ir brīnišķīgs kolektīvs – spēcīgs, gudrs, 
inteleģents. Man bija ļoti viegli ar viņiem 
strādāt kopā un rezultāts ir tāds tāpēc, 
ka viņi ir ļoti labi. No 3x3 basketbola 
laukuma malas cīņasbiedrus slavēja 
Feldmanis.

Fizioterapeits Urbanovičs atzina, 
ka karstais un mitrais laiks intesīvajā 
sacensību grafikā radīja vēl nebijušu 
slodzi sportistu ķermeņiem, taču tam bija 
notikusi jau plānveidīga gatavošanās, 
kas ļāva sasniegt cerēto rezultātu.

Dāvis tikmēr atzina, ka sacensību 
laikā bija arī kritumi un pat tāds "maziņš 
lūzuma brīdis", tomēr, visiem kopā esot, 
komanda to spēja pārvarēt un izcīnīt 
zelta medaļu.■

LSM.lv Ziņu redakcija 
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Nākamais Ritums būs 2021. gada septembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

2018. gada, stāstīja LU Pirmsstudiju 
mācību centra direktore Sarmīte Miltiņa. 
"Tad notika divas klātienes [nodarbības]. 
Savukārt pagājušogad – trešo vasaras 
skolu, sākoties pandēmijai, mēs to 
atcēlām. Tāpēc šogad mēs jau pavasarī 
izsludinājām, ka šī vasaras skola 
būs attālināti. Pieteicās necerēti liels 
dalībnieku skaits. Dienā viņiem ir ne 
mazāk kā četras stundas Latviešu 
valoda – gan runāšana, gan gramatika. 
Tad vēl katru dienu viņiem ir kāda no 
kultūras, mākslas, vēstures lekcijām 
divu stundu garumā," teica LU pārstāve. 

Jaunieši par Latviju un tās kultūru 
mācījās, apmeklējot virtuālās ekskursijas 
dažādos muzejos un "izstaigājot" ar acīm 
Rīgas ielas gida pavadībā. Noslēgumā 
skolas dalībnieki kārtoja eksāmenu un 
saņem LU apliecinājumu par apgūto. 
Studenti var iegūt arī kredītpunktus. 
Aleksejs Egustovs ir no Krievijas. Viņš 
pēdējos divus gadus pie privātskolotāja 
apgūst latviešu valodu. Pirms tam 
viņam valodas priekšzināšanu nebija un 
tagad, atsvaidzinot zināšanas vasaras 
skolā, spēja intervijā atbildēt uz visiem 
jautājumiem latviski. 

"Mana vecmāmiņa bija latviete, bet 
viņas tēvs, mans vecvectēvs, bija no 
Rīgas. Viņu nošāva, jo viņš bija tautas 
ienaidnieks, tāpēc mana vecmāmiņa 
visu dzīvi baidījās runāt latviski. Viņai 
nepatika savs uzvārds Priedīte. Viņa 
visu dzīvi vēlējās krievu uzvārdu, tāpēc 
es esmu Egustovs. Pirms dažiem 
gadiem es sāku pētīt savas saknes. 
Tagad es zinu savas latviešu saknes 
līdz 1730. gadam. Es ļoti novērtēju 
savas latviešu saknes. Man ir tagad 

mazs dēls, un es gribētu, lai viņš arī 
runā latviski," atzina Aleksejs Egustovs. 
Vasaras skolas dalībnieki ir pateicīgi par 
iespēju apgūt latviešu valodu. Daudziem 
nebija priekšzināšanu, taču šobrīd spēj 
pateikt pat pāris frāzes. Jaunieši novērtē 
iespēju uzzināt vairāk par savu senču 
dzimteni. Diasporas vasaras skola 
jauniešiem bija bez maksas. 

"Mani sauc Paula. Es dzīvoju Orindžā, 
Kalifornijā. Es esmu no Amerikas. 
Pirms šīm nodarbībām, es varēju 
[latviešu valodā] pateikt tikai "paldies" 
un "priecīgus Ziemassvētkus", bet tagad 
es varu sarunāties, protams, vienkāršās 
frāzēs: no kurienes es esmu, kas man 
patīk, pastāstīt par manu ģimeni. Es 
domāju, ka tas ir brīnišķīgi, ka mēs no 
visas pasaules vairāk mācāmies par 
sevi. Mans vectēvs kara laikā atbēga 
uz ASV un smagi strādāja pie tā, lai 
kļūtu par ASV pilsoni un viņš pārstāja 
[runāt latviski] – viņš mūs nemācīja runāt 
latviski, bet mums joprojām bija "mazās 
lietas" – cepām pīrāgus. Šīs nodarbības 
man palīdzēja sevi identificēt kā latviešu 
diasporas jaunieti." 

"Mani sauc Leonela. Es esmu no 
Brazīlijas. Es piedzimu mazā Brazīlijas 
pilsētā, mani vecāki piedzima citās 
pilsētās, kas ir 700 kilometru attālumā 
no vietas, kur pašlaik es esmu. Mans 
vectēvs ir no Latvijas, bet mana 
vecmāmiņa ir no Rumānijas. Kurai 
valstij man īsti izjust piederību? Šī 
vasaras skola bija perfekta iespēja man 
izveidot saikni ar sevi un uzzināt vairāk 
par manām saknēm." 

"Mani sauc Čārlzs, es esmu no 
Mičiganas Amerikā. Nodarbību sākumā 
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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.

es domāju, ka mans ģimenes stāsts 
ir unikāls. Es joprojām domāju, ka tas 
ir unikāls, bet es uzzināju, ka vēl 20 
cilvēkiem grupā ir līdzīgi stāsti. Manas 
ģimenes stāsts ir unikāls, citu ģimenes 
stāsti ir unikāli, bet ir jauki uzzināt, 
ka ir vēl cilvēki, kuriem bijusi tāda 
pati ģimenes vēsture, tikai nedaudz 
citādāka." 

"Mani sauc Kellija Smita. Es esmu 
no Čikāgas Amerikā. Uzaugot latviešu 
valoda un kultūra vienmēr ir bijušas tās 
lietas, par kurām esmu interesējusies. 
Abi mani latviešu vecvecāki man 
nedaudz stāstīja par Latviju. Viņiem 
bija grūti runāt latviski, jo, manuprāt, tas 
viņiem sagādāja skumjas. Es vienmēr 
esmu jutusi piederību manai latviešu 
identitātei. Es domāju, ka šī vasaras 
skola bija milzīga iespēja mācīties un 
satikt citus jaunus cilvēkus, kuri arī ir 
ieinteresēti." (Autore Linda Spundiņa; 
lsm.lv)
Latviete Tokijā pasniedz olimpiskās 
zelta medaļas Igaunijas paukotājām

Latvijas Paukošanas federācijas 
(LPF) prezidente un Starptautiskās 
Paukošanas  fede rāc i j as  (F IE ) 
izpildkomitejas locekle Ērika Āze otrdien 
Tokijā pasniedza olimpiskās zelta 
medaļas paukošanā ar špagu Igaunijas 
komandai. Āze ir kļuvusi par pirmo 
latvieti, kas Tokijas olimpiskajās spēlēs 

pasniegusi medaļas. Jau ziņots, ka 
otrdien par uzvarētājām komandu 
sacensībās paukošanā ar špagu kļuva 
Igaunijas izlase – Jūlija Beļajeva, 
Katrīna Lehis, Ērika Kirpū un rezerviste 
Irina Embriha, spraigā un emocionālā 
cīņā uzvarot Dienvidkorejas komandu 
ar rezultātu 36:32.

"Vienmēr turu īkšķus par Igaunijas 
paukotājiem, un mēs viens otru ļoti labi 
pazīstam," saka Āze. "Esmu neizsakāmi 
aizkustināta, ka man ir iespēja būt šeit 
un apsveikt draugus ar visaugstāko 
iespējamo novērtējumu. Mūsu valstīm 
šajā sportā ir ļoti draudzīgas attiecības. 
Katru gadu igauņi palīdz mums organizēt 
Pasaules kausu paukošanā, savukārt 
mēs palīdzam organizēt sacensības 
Igaunijā."

Viņa piebilst, ka par ilggadēju tradīciju 
kļuvusi arī Ziemeļvalstu paukošanas 
nometne, kur katru vasaru tiekas 
gan Latvijas un Igaunijas paukotāji, 
gan treneri. "Esmu pārliecināta, ka 
šī Igaunijas dāmu uzvara iedvesmos 
arī mūsu jaunos un perspektīvos 
paukotājus," cerību izsaka LPF 
prezidente. Āzei šīs ir otrās olimpiskās 
spēles kā FIE izpildkomitejas loceklei. 
Viņas pārziņā ir FIE Medicīnas komisijas 
delegātu darba uzraudzīšana, kā arī 
antidopinga jautājumi. (LETA; delfi.lv). ■
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Atcerēsimies jau Bībeles sarakstīšanas 

laikos minēto, kad "dieva dēli" (resp. 
– būtnes, kas nākuši no debesīm), 
"ņēma Zemes sievietes sev par 
sievām". Tās dzemdēja bērnus, kā 
teikts: "tie bija milži (vai diži) – vīri 
ar vārdu". Tādējādi mēs visi šodien 
kaut kādā mērā varam būt ģenētiski 
mantinieki arī senajām Galaktiskām 
civilizācijām, un nest sevī daudzu 
"dievu" iezīmes. Ir viedoklis, ka tieši 
no turienes cēlušās rases, tautas, 
kultūras, un valodas uz Zemes.

(Sk. http://xfacts.com/old/ , “www.cseti.
com",“www.eceti.org kā arī "The 
Phoenix Lights – the documentary", 
"Mexican UFO sighting, Fox news" 
u.c.)

(Bībelē sk. Ecehiēla I nodaļu, I Moz.6:1-
4, Mk.16:20,  Atkl.19:10, u.c.)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

JŪLIJĀ
Dievkalpojumi svētdienās pl. 9.30 

baznīcā un Bībeles stundas 10.00 

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

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

BĪBELES STUNDAS
Not iek  uz  Zoom,  cetur td ienās, 

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

GRĀMATAS
Mācītāja sprediķu grāmata – „Ticība 

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

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

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

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

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

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

Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 1/13 Ireland St, Burwood, 2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
 Mājas tel.  (02) 8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870
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Edited by Pēteris Kļaviņš

What's (again not) 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. 

Again another lockdown or, in Latvian, mājsēde which translates as "sitting at 
home". Every day we are being asked, cajoled and pleaded with to do just that, to 
sit at home, so that we can all, as soon as possible, safely get back to whatever 
we were doing. However some in the community seem to think that it doesn't apply 
to them. Alas, we all suffer the consequences, one way or another!

The consequences for the Latvian House are that everything is closed, shut 
down and quiet.

We were hoping that possibly, by the end of the month, there may be a reprieve 
and we'd be able to hold our AGM in person on the 28th of August. Alas that is not 
to be and we'll have to hold it totally by Zoom.  

Unfortunately this mājsēde is really impacting all rehearsals for the end of year 
arts festival, and the organisers are scrambling to see what might be possible to 
salvage for their plans C, D, E or F. Whatever eventuates, they hope that they will 
get everyone's support. 

Before the lockdown we had started on renovations of the Mārtiņš Siliņš hall, 
and managed to get the new ceiling and some of the new lights installed. The cover 
photo shows how far we got before all work came to a sudden halt. 

Let's hope it's not too long before we can finish the job and get back to using 
the hall, and the whole House, as intended. ■

Latviešu namā pēc vienošanās – 
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām 
regulām.

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

DRAUDZES NODEVAS
Par 2021. gadu $100. Lūdzam nosūtīt 

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