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Sidnejas Latviešu biedrības 2019/2020. gada 
darbības pārskats 

Ievads.
Šis gads solījās atkal būt rosīgs gads Sidnejas latviešu sabiedriskajā dzīvē. 

2020. gada beigās Sidnejā bija gaidāmas 58. Austrālijas Latviešu kultūras 
dienas un kā biedrība, tā arī citas organizācijas, sākām jau rosīties ar plāniem 
un mēģinājumiem lielajiem svētkiem. Diemžēl martā tam visam bremzes uzlika 
Covid-19 pandēmija un valdības izsludinātie ierobežojumi.

Darbības gada pirmie astoņarpus mēneši noritēja kā iecerēti – notika gan 
parastie mēneša sarīkojumi un sanāksmes, gan pašmāju ansambļu koncerti un 
uzvedumi, gan trīs Latvijas viesansambļu koncerti. Pēc valdības paziņojuma, 
ka sabiedriskās zāles „paredzams, ka vismaz līdz sešiem mēnešiem" ir jāslēdz, 
nekādas sanākšanas namā vairs nebija iespējamas. 

Tomēr, darījām ko varējām. Pārorientējām mūsu darbību uz neklātieni. Ritumu 
tagad vairumam no lasītājiem izsūtām elektroniski. Maijā paspējām sarīkot 
neklātienes referātu un jūnijā Jāņu laikam piemērotas „svinības" mūsu mājas lapā.

Kamēr nams ir bijis kluss, esam salabojuši ūdens sabojāto kafejnīcas un Mārtiņa 
Siliņa zāles grīdu un arī grīdas lielajā un augšzālē esam pārklājuši ar jaunu segumu. 
Nama priekšā tika uzstādīti jauni vārti un žogs un uzlabota novērošanas sistēma.

Biedru pārskats.
Gada sākumā, Biedrībā bija 382 biedri.
Šogad uzņemti 4 jauni biedri, mūžībā ir aizgājuši 9 biedri, izstājušies 4 biedri 

un izrakstīti 15 biedri.
Gadu noslēdzot SLB bija 358 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, 
Raimonds Krauklis, Ināra Krūmiņa, Imants Līcis, Baiba Liepiņa, Juris Liepiņš, Jānis 
Mačēns, Rūdolfs Nemme, Ina Rone, Jānis Ronis, Gunārs Zodiņš un Ileana Zvirbule.
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135

DARBA LAIKS
Sakarā ar Covid-19 saistītiem aizliegumiem, grāmatnīca patlaban ir slēgta līdz 
augusta beigām.

Sākot ar jūliju Sidnejas Latviešu namā pamazām atsāksies sabiedriskā darbība – 
būs Senioru saieti, Zolītes grupas saieti  un Sestdienas skola un augustā atsāksies 
ceturtdienas pusdienas.

Lielākie sarīkojumi kā mēģinājumi, koncerti, tautas dejas un teātŗu izrādes ir 
pagaidām vēl atcelti uz nenoteiktu laiku.  

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Covid-19 aizlieguma periodā visi 

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

Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-
las abonēt Ritumu: 2020. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

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

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

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

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

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

par ko maksājiet.
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SLB valdes sēde
SLB valdes sēde 8. jūlijā notika 

neklātienē, pielietojot Zoom platformu.
Piedalījās Jānis Čečiņš, Pēteris 

Kļaviņš, Ināra Graudiņa, Ilona Brūvere, 
Andris Galviņš, Jānis Grauds, Mārtiņš 
Tuktēns, Baiba Harringtona, Kims 
Ligers un Klāra Brūvere.

Saņemta atbilde no Valuer General 
ka, kadestrālais novērtējums paliek 
kā iepriekš ziņots ($9,260,000). Ir 
paredzams, ka tas iespaidos zemes 
nodokli.

Community Building Partnership 
Grants 2020.g. programmai pieteikts 
Mārtiņa Siliņa zāles krēslu atjaunošanas 
projekts par $24.5K. No valdības lūgts 
$14K pabalsts. Novembrī paziņos vai 
pieteikums ir bijis sekmīgs.

Biedrība iegādājusies rokas pultis 
vārtu atvēršanai tiem kam bieži jābūt 
namā. Lai nepazaudētu, no katra 
iekasē $100 drošības naudu. Parastajās 
darba stundās un sarīkojumu laikos, 
kājnieku vārti būs vaļā. Tiem kam tikai 
reti citos laikos jātiek namā, ieteicams 
iepriekšsazināties ar pāvaldnieku. 

Paredzams, ka līdz gada beigām 

ienākumi no nama parastajām īrēm 
būs apmēram $1,500 mēnesī, ja nebūs 
papildus aizliegumi. Nav vēl zināms, 
vai vairāki kas šim gadam ir telpas 
pieteikuši tās tomēr izmantos.

Valde pārrunāja J Čečiņa ierosinājumu 
Mārtiņa Siliņa zāles atjaunošanai. Valdes 
locekļi nākamajās nedēļās iesniegs 
papildus ierosinājumus, tā lai varētu 
sameklēt aptuvenus izcenojumus pirms 
augusta valdes sēdes un pilnsapulces. 
Visizdevīgāk būtu darbus veikt vasaras 
brīvlaikā.

Valde pārrunāja finansiālo stāvokli, 
kasiera prognozi turpmākajiem 18 
mēnešiem, un uzstādīto budžeta 
uzmetumu 2020/21. gadam. 

Ja pastāvēs patreizēj ie kopā 
sanākšanas noteikumi, tad SLB 
pilnsapulci noturēs sestdien, 2020. 
g. 29. augustā plkst. 13.30 Sidnejas 
Latviešu namā, ar iespēju biedriem 
piedalīties attālināti Zoom platformā. 
Tiem kuŗi vēlēsies  piedalīties attālināti 
būs iepriekš jāpiesakās. 

Par Jāņu programmu SLB mājas 
lapā saņemtas labas atsauksmes. Vēl 
jāpabeidz Jāņu svinību uzņēmumu 
video sakopojums. B. Harringtona 
ieteic regulāri, ik pa apmēram diviem 
mēnešiem, organizēt pasākumus. 
Pārrunā iespēju lūgt Laumu Reinfeldi 
referēt par Latvijas simtgades Andra 
Akmentiņa grāmatu Skolotāji, ar SLT 
aktieru piedalīšanos. ■

J. Čečiņš

UZMANĪBU!
SLB pilnsapulcē balsstiesības 

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

SLB valde
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Sestdien, 2020. g. 29. augustā, plkst. 13.30
Sidnejas Latviešu namā

S I D N E J A S  L AT V I E Š U  B I E D R Ī B A S

Paredzētā darba kārtība:
1. Sapulces atklāšana
2. Sapulces vadības vēlēšanas
3. 2019. gada pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
4. 2019/2020. gada darbības pārskati
5. Revidenta ziņojums
6. Debates, pārskatu un revidenta ziņojuma pieņemšana
7. SLB un tās nama saimniecības budžets 2020/2021. gadam
8. SLB valdes locekļu un valdes kandidātu vēlēšanas
9. Goda biedru uzņemšana
10. Pārrunas un ierosinājumi.

Ņemot vērā Covid-19 izplatīšanos un iespējamus ierobežojumus, paredzam,
ka šogad biedri pilnsapulcē varēs piedalīties gan klātienē Latviešu namā,

gan arī neklātienē, pielietojot Zoom platformu.
Biedriem kuri vēlas piedalīties neklātienē

jāpiesakās vismaz līdz 27. augustam, 
atsūtot savu vārdu un e-pasta adresi uz admin@slb.org.au 

Dažas stundas pirms pilnsapulces Jums nosūtīs instrukcijas un paroli ar ko
pievienoties pilnsapulcei.

GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE

Biedri kuri nevar piedalīties pilnsapulcē savu mandātu var nodot kādam citam
biedram, jeb pilnsapulces vadībai. Mandātam jābūt rakstiskam, vai nu papīra vai
elektroniskā formatā. Mandātā jāuzrāda Jūsu vārds un kam mandāts tiek nodots. 

Vismaz 15 minūtes pirms pilnsapulces sākuma, mandāts jānogādā Mandātu
komisijai admin@slb.org.au , vai PO Box 457 Strathfield 2135.

Lūdzu sekojiet valdības norādījumiem par pulcēšanos. Ja nedrīkstēsim sanākt, 
tad pilnsapulce notiks tikai Zoom platformā. 

Jaunākās ziņas SLB mājas lapā: slb.org.au.  Uzziņu telefons: 0402 383 628
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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.

2020. gada jūnijā SLB ir apsveikusi 
Liju Veikinu, Aivaru Medni, Guntaru 
Saivu, Pēteri Bārdu, Kārli Upenieku, Viteni 
Zemīti, Jāni Meieru, Visvaldi Eisleru, 
Ainu Andersoni, Ausmu Bļodnieci, Maiju 
Upenieci, Inesi Drēziņu 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 
26. septembŗa aktā, lūdzu paziņojiet 
vārdu, iegūto gradu vai diplomu un 
mācības iestādi, kā arī kvalifikācijas 
piešķiršanas datumu, Gunai Clarson 

SLB 2019/2020 darbības pārskats
Turpinājums no 1. lpp.

gunaandwil l iam@yahoo.com, vai 
mobīlo tālruni: 0411 035 852 līdz šā 
gada 12. septembrim. ■

Guna Clarson
Studenšu korporāciju kopas

Sidnejā viceseniore

Biedru pārskats vecuma grupās.
Gadi  Skaits  Procenti
18-30    11    3,07
31-50    46  12,85
51-70  101  28,21
71-80    77  21,51
81 un pāri  123  34,36
Valde.
Jānis Čečiņš – valdes priekšsēdētājs
Jānis Grauds – priekšsēdētāja 

vietnieks, finanses 
Andris Galviņš – sekretārs 
Valdes locekļi – Klāra Brūvere, Ilona 

Brūvere, Pēteris Kļaviņš, Ināra Krūmiņa, 
Kims Ligers un Mārtiņš Tuktēns.

Valdes sēdēs piedalījās arī kandidāte 
Baiba Harringtona.

Valdes sēdes protokolēja Ināra 
Graudiņa. 

SLB valdei gadā bija vienpadsmit 
valdes sēdes.

Šogad ir pārvēlami trīs valdes locekļi: 
Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš un Andris 
Galviņš.

Ārpus valdes darbojās: 
Ināra Krūmiņa – Dāmu kopas 

priekšniece
Pēteris Kļaviņš – Rituma redaktors 

un vadītājs
Juris Rīmanis – Rituma ekspedītors 
Juris Liepiņš – juriskonsults 
Ojārs Greste – mājas lapas 

sastādītājs
Voldis Kains un Gints Kārkliņš – 

apgaismotāji un apskaņotāji
Ināra Sīkā – revidente.
SLB algoti darbinieki – Imants 

Līcis (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
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NĀKOŠAIS SENIORU SAIETS
Piektdien, 14. augustā, plkst. 11.00 Latviešu namā

● RAKSTĪSIM DIENAS GRĀMATU
Kā 'izdomu' cilvēks izdzīvo Colvid-19   režīmu. Uzbursim  
'izdomu' cilvēku un katram būs kārta, vadoties no savas 
pieredzes, izfantazēt ko šis 'izdomu' cilvēks ir piedzīvojis. 
Ierakstīsim savas domas datorā tā lai Jūsu fantāzija ir 
redzama uz ekrāna un visi varam sekot.

● VIDEO AKTUALITĀTES

● KAFEJNĪCA BŪS ATVĒRTA

● Ievērojot Covid-19 ierobežojumus, Senioru saieti 
ir paredzēti katra mēneša otrajā piektdienā.
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Zolītes spēles – vadītāja Inese Rone
Sestdienas skola – vadītāji Normunds 

Ronis un Ingrīda Veidnere
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 
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 organzācijas, kā arī vairākas 
korporācijas, korporāciju kopas un citas 
latviešu organizācijas. 

SLB arī izīrē nama telpas cittautiešu 
organizācijām, kā piemēram Joint Baltic 
Committee, Strathfield Musical Society, 
un vietējām austrāliešu un korejiešu 
grupām. Latviešu īrētāju skaitam 
sarūkot, biedrībai ir nepieciešams atrast 
īrētājus telpām, lai spētu segt nama 
uzturēšanas izdevumus. 

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 līdz 
martam sagatavoja, drukāja un izdeva 

apmēram 340 eksemplāros Latviešu 
namā. Izdošanas darbu brīvprātīgi 
veica SLB biedri. Vairāki desmiti 
Ritumu saņēma elektroniskā formatā. 
Kopš aprīļa lielāko vairumu Rituma 
izsūta elektroniski, bet pa pastu sūta 
eksemplārus tikai bibliotēkām un tiem 
biedriem un abonētājiem kuŗiem nav 
pieejami datori. Covid-19 pulcēšanās 
ierobežojumu laikmetā Ritumu, bez 
maksas, var elektroniski saņemt jebkuŗš 
Jaundienvidvelsas latvietis.

Namā darbojas SLB birojs un veikals/
grāmatnīca A. Priedīte-Rīga, kur var 
nokārtot maksājumus un iegādāties 
sarīkojumu ieejas kartes, latviešu 
grāmatas, rotaslietas un dažādas 
preces no Latvijas. 

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

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

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

Biedrība atbalsta SLB Sestdienas 
skolu un Spēļu grupu, kā arī jauniešu 
piedalīšanos pasākumos kā Sidnejā, tā 
citos latviešu centros.

Šinī darbības gadā SLB ir atsau-
kusies uz vairākiem lūgumiem atbalstīt 
jauniešu piedalīšanos Annas Ziedares 
vasaras vidusskolā.

SLB rīkotie sarīkojumi.
Jūlijā – Senioru saiets, ceturtdienas 

pusdienas, zolīte, kora Tiara koncerts.
Augustā – SLB 2019.g. pilnsapulce, 

Senioru saiets, ceturtdienas pusdienas, 
zolīte.
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SLB Finansiālais pārskats par 2019/20 gadu (nav revidēts)   
un 2020/21 gada budžets  

 2018/19 
Izpildīts    

 2019/20 
Izpildīts  

 2019/20 
Budžets  

 2020/21 
Budžets  

  Ienākumi       

 $         7,594  Biedru naudas  $         5,228   $         6,000   $           6,000  

 $       56,664  Īres ienākumi - Latviešu nams sveštautiešiem  $       36,693   $       50,000   $         20,000  

 $         2,807  Īres ienākumi - Latviešu nams latviešiem  $         6,626   $         4,000   $           1,000  

 $       18,000  SLB Dāmu kopa - kafejnica  $       10,000   $       15,000   $           5,000  

 $       77,737  Noguldījumu procenti  $       57,668   $       61,800   $         53,600  

 $       25,545  Sarīkojumi  $         1,546   $         4,000   $           2,000  

 $         2,549  Rītums - abonementi un sludinājumi  $         3,688   $         2,500   $           2,500  

 $            849  Rīgas grāmatnīca  $            647   $         1,300   $              600  

 $         2,666  Rīgas grāmatnīca - Latvijas produkti  $         1,736   $         2,200   $              500  

 $            444  Dažādi ienākumi - ziedojumi  $       22,556   $            300   $              800  

  Valdības pabalsti  $       28,000     $         27,000  

 $     194,855  Kopā ienākumi  $     174,388   $     147,100   $       119,000  

          

  Izdevumi       

 $         4,577  Administrācija, grāmatvedība utt.  $         1,311   $       11,140   $           8,100  

 $       21,143  Administrācija, grāmatvedība - algas  $       19,306   $       22,629   $         17,900  

 $         4,280  Nama apsaimniekošana  $         7,738   $         9,000   $           9,000  

 $       15,857  Nama apsaimniekošana - algas  $       38,613   $       16,971   $         35,800  

 $         8,490  Nama remonti  $       20,014   $       31,500   $         40,500  

 $         3,464  Nama izdošana  $         2,709   $         6,000   $           2,000  

 $       23,939  Elektrība  $       18,215   $       25,000   $         20,000  

 $         1,726  Telefons  $         1,645   $         3,000   $           3,000  

 $         3,165  Ūdens  $         3,585   $         8,000   $           5,000  

 $       19,634  Nodokļi  $       16,067   $       18,000   $         20,000  

 $       27,242  Apdrošināšana  $       34,092   $       30,800   $         30,800  

 $         3,995  Ziedojumi, pabalsti  $         2,984   $       11,300   $           3,800  

 $       21,292  Ritums  $       17,711   $       26,200   $         19,500  

 $            233  Elektroniskie mēdiji, internets, mājas lapa  $            379   $         5,000   $           8,000  

 $       44,359  Sarīkojumi  $         2,939   $       15,000   $           5,000  

 $         1,705  Latvijas produkti  $         1,385   $         6,000   $           3,000  

 $     205,101  Kopā izdevumi  $     188,692   $     245,540   $       231,400  

          

 $     (10,246) SLB Darbības atlikums/iztrūkums  $     (14,303)  $      (98,440)  $     (112,400) 

 $       35,855  Amortizācija  $       35,855   $       30,000   $         35,000  

 $     (46,101) Atlikums/iztrūkums ieskaitot amortizāciju  $     (50,158)  $    (128,440)  $     (147,400) 

 $       30,640  Kapitāla izdevumi  $       35,872   $     125,000   $         70,000  

 $     (76,741) GADA ATLIKUMS/IZTRŪKUMS  $     (86,030)  $    (253,440)  $     (217,400) 
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Ritums 
2019 / 2020. gada darbības pārskats.

SLB informācijas biļetēns Ritums tika 
sagatavots un izsūtīts 11 reizes.

SLB biedru skaits šī darbības gada 
beigās bija 358. Ritumu saņem 291 
biedri un 43 pārējie Rituma abonētāji, 
no tiem 17 ir brīveksemplāri, kuŗi tiek 
aizsūtīti citām biedrībām, bibliotēkām. 
275 Ritumi tiek izsūtīti Sidnejā, Kanberā 
un citur Jaundienvidvelsā dzīvojošiem 

Septembrī  – Senioru saiets, 
ceturtdienas pusdienas, zolīte. 

Oktobrī – SLVK Koncerts, Senioru 
saiets, ceturtdienas pusdienas, zolīte.

Novembrī – Valstssvētku akts, SLT 
izrādes Tirgus ļembasts, SLT atskats 
"Kā Latvija iemīlējās Kabarē de Rīga",  
Senioru saiets, ceturtdienas  pusdienas, 
zolīte. 

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

Janvārī – Skaņumājas mūzikantu 
koncerts, Latvijas Izglītības ministrijas 
Valodas seminārs, zolīte.

Februārī – Koŗu meistarklase ar 
Intu Teterovski, koŗa Balsis koncerts, 
Senioru saiets, ceturtdienas pusdienas, 
zolīte.

Martā – Senioru saiets, ceturtdienas 
pusdienas, zolīte.

Aprilī –  (nekas)
Maijā – Ilzes Tomasas neklātienes 

referāts
Jūnijā – Jāņu „svinības" SLB mājas 

lapā
Katra mēneša pirmajā trešdienā 

notiek Zolītes spēles.  Atskaitot janvāri, 
mēneša otrajās piektdienās notiek 
Senioru saieti un katru ceturtdienu 
(izņemot nedēļās kad notiek Senioru 
saiets), ceturtdienas pusdienas. Visa 
darbība namā tika pārtraukta ar 17. 
martu.

Finasiālais pārskats.
Ievietots 8. lpp. šinī Ritumā.
Noslēgumā.
SLB valde izsaka pateicību visiem 

biedriem, nebiedriem un organizācijām, 
kas ir strādājuši, palīdzējuši un 
veicinājuši Biedrības darbu ar darbiem, 
ziedojumiem un padomiem. Bez Jūsu 
aktīvās līdzdalības, biedrība nevarētu 
turpināt darboties un nams nevarētu 
pastāvēt kā Sidnejas latviešu galvenā 

pulcēšanās vieta. Itsevišķi liels paldies 
šogad visiem tiem kuŗi ir palīdzējuši 
ar dažādiem darbiem laikā kad namu 
nevarējām lietot, un tiem kuŗi ir zvanījuši 
un apvaicājušies kā šajā laikā iet un vai 
nevar ar kaut ko palīdzēt! 

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... ?

 Tomēr, šis gads ir mums licis, varbūt 
ātrāk nekā mēs to citādi būtu darījuši, 
meklēt jaunus veidus kā uzturēt kontaktu 
ar mūsu tautiešiem, un mēs esam 
sasnieguši vairākus tādus kuŗi nebija 
starp parastajiem nama apmeklētājiem. 
Neatmetot to kas mūsu sabiedrībā jau 
labi strādā, mums nākamajos gados būs 
jāturpina papaplašināt mūsu aktivitātes 
ar jaunām idejām un jaunām pieejām, 
lai pieturētu un piesaistītu Sidnejā, un 
apkārtnē, dzīvojošos latviešus.

Rainis teica „Pastāvēs kas pār-
vērtīsies". Darīsim tā! Visi kopā! ■

Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdētājs.
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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

Tel. 02 6559 3449     Mob. 0412 764 589
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SLB bibliotēka
2019/2020 gada darbības pārskats.

Bibliotēka ir atvērta lasītājiem 
ceturtdienās, senioru saieta laikā no 
plkst. 11.00 līdz 12.00, un sestdienās 
no plkst. 10.00 līdz 12.00 sazinoties ar 
Baibu Haringtonu SLB grāmatnīcā. 

Bibliotēkā ir ap 2500 grāmatu 
– zinātniska satura, stāsti, romāni, 
noveles, lugas, atmiņas u.c. 

Grāmatu ziedojumi ir saņemti 

abonentiem, 45 uz citām Austrālijas 
pavalstīm un 14 uz ārzemēm. 

Kopš 25 marta, kad Sidnejas latviešu 
nams bija desmit nedēļu slēgts sakarā 
ar Covid-19 saistītiem aizliegumiem, 
apmēram 70% Ritumu kopijas tiek 
izsūtītas elektroniski.

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):

Agita Ančupāne, Anita Andersone, 
Irēna Bērziņa LA, Ilona Brūvere, Klāra 
Brūvere, Dace Celinskis, Jānis Čečiņš, 
Skaidrīte Darius, Agnese Dunka, Gundega 
Gauja, Ināra Graudiņa, Jānis Grauds, 
Baiba Harringtona, Juris Jakovics, Daina 
Jaunbērziņa, Ilze Jaunbērziņa, Andris 
Jaunbērziņš, Silvija Kaugere, Aija Kince, 
Pēteris Kļaviņš, Juris Krādziņš, Valdis 
Krādziņš, Ināra Krūmiņa, Iveta Leitase, 
Agnija Lesničenoka, Egils Levits. Anda 
Līce, Imants Līcis, Gunta Matisone, 
Kristaps Mednis, Rūdolfs Nemme, Ilga 
Niradija, Linda Ozere, Betija Plūme, 
Selga Pešudovs, Varimants Plūdons, 
Dace Pūce, Lauma Reinfelde, Inta 
Rodžera, Andra Rone, Iveta Rone, 
Normunds Ronis, Ļena Rumpe, Arta 
Savdona, Uldis Siliņš, Ināra Sīkā, Viktors 
Sīkais, Raimonds Sokolovskis, Sarma 
Strazda, Kārlis Streips, Zigurds Sviķis, 

Aivars Upenieks, Toms Veidners, Ilze 
Viļuma, Gundega Zariņa.

Redakci ja ar ī  pateicas 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, Latviešu ev. lut. 
Vienības draudzes un Latviešu sporta 
Jaundienvidvelsā ziņas. 

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
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 1919 – 1990 
Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā

laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
Sestdien, 2020. g. 26. septembrī, plkst 15.00

Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā

Akadēmisko runu teiks Baiba Bērziņa, B.A (Hon), M.A., Dip. Arch.Admin.
Lūcija Garūta, vienreizējā latviešu komponiste un mūzikas zinātāja 

Sekos L. Garūtas mūzika

Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem

gan no lasītājiem, privātpersonām, 
gan arī organizācijām. Bez grāmatu 
aizņēmējiem bibliotēku izmanto arī 
SLB sestdienas skolas audzēkņi, 
sameklējot materiālus un informāciju 
skolas darbiem. ■

Imants Līcis

SLB grāmatnīca Rīga
2019/2020 gada darbības pārskats. 

Grāmatnīca ir atvērta trīs dienas 
nedēļā un stundu pirms lielākiem 
sarīkojumiem. Tur var iegādāties 
jaunas vai lietotas grāmatas, latviskas 
apsveikumu kar t iņas,  taut iskas 
rotas l ietas, dažādus rokdarbus, 
kompaktdiskus vai DVD, kā arī izīrēt 
video vai DVD filmas. Tur var arī nopirkt 
dažādus Latvijā ražotus produktus. 

Grāmatnicā var samaksāt SLB 
biedru maksas, Rituma abonēšanu, 
vai iegādāties biļetes uz dažādiem 
sarīkojumiem. ■

Imants Līcis

Sporta kopa SPARS 
2019/2020 gada darbības pārskats.

Spara prezidents ir Viktors Sīkais 
un kasieris Toms Veidners. Spara kopā 
pašlaik ir 30 biedri un kopa piedalījās 
sekojošās nodarbībās. Pagājušā 
gada maijā Spars vadīja galda tenisa 
sacensības, kuŗās piedalījās gandrīz visi 
SLB skolas bērni un 25 pieaugušie sportisti 
– visi kopā 45 spēlētaji. Februārī Spars 
vadīja Jaundienvidvelsas peldēšanas 
sacensības, kur piedalījās 21 bērni un 
vecāki. Sakarā ar Covid-19, nav bijusi 
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SLB pamatskola, 
spēļu grupa un  

vidusskola
2019/2020. gada darbības pārskats.

Skola čakli darbojas un mums šogad 
ir 4 klases, kuŗās mācās bērni no 5 līdz 
12 gadu vecumam – skolā ir 21 bērni 
un spēļu grupā ir 10 bērni. Bez tam arī 
notiek valodas stundas, ģimenēm kas 
sāk mācīties latviešu valodu. Skolu jau 
trešo gadu vada Normunds Ronis, kam 
palīdz liels vecāku pulks. Andris Galviņš 
ir skolas vadītāja vietnieks. Mums ir jauns 
kasieris – Aldis Liepiņš (kas pārņēma no 
Dānas Anspalas – paldies Dāna) kas veic 
visus rakstu un revīzijas darbus, lai skola 
saņemtu Jaundienvidvelsas valdības 
pabalstu. Ingrīda Veidnere pieskata, ka 
stundas norit kārtīgi.

Skola atsāka 2020. gada darbību, 
piedaloties ALKD sadziedāšanā ar Intu 
Teterovski – kur Ints bērniem vadīja 
intensīvas vokālas nodarbības. Februārī  
notika arī Spara peldēšanas sacensības, 
ko rīkoja Toms Veidners un Viktors Sīkais. 
Pateicamies Sparam par ilggadīgo atbalstu 
un par iespēju piedalīties gan peldēšanā, 
gan vieglatlētikā. Šogad iesākām jaunu 
projekta stundu, kur Baiba Harringtona un 
Zinta Peiris (Harringtona) māca bērniem 
šūšanu. Tad COVIDa dēļ, skolu marta 
beigās bija jāpārtrauc, bet cerams ka drīz 
skola atkal atsāksies.

Mums arī bija daži svarīgi pasākumi 

2019.g. beigās:
• LAAJ atbalstīts referāts, kur Baiba 

Martinsone no Latvijas stāstīja par „Vecāku 
un skolas lomu bērnu vispusīgās attīstības 
veicināšanā bilingvismā apstākļos” un 
Māra Moore stāstīja par LVA diasporas 
skolotāju semināru, kas notika Latvijā, 
2019.g. vasarā.

• Sveika Latvija referāts, kur Lāra 
Veidnere un Selga Tuktēna pastāstīja par 
Latvijas braucienu 2019.gadā.

• Pamatskolas izlaidums, kur Dainis 
Galviņš, Sophie Poulos, Milla Sproģis un 
Aleks Taylors absolvēja pamatskolu. (un 
trīs no viņiem arī janvārī piedalījās Vasaras 
Vidusskolā Adelaidē)

• SLB pamatskolas Ziemassvētku eglīte 
un superteātŗa uzvedums „Kur tu teci”, ko 
vadīja Ilona Brūvere. Bērniem bija ļoti liels 
prieks uzstāties uz lielās skatuves, kopā ar 
visiem skatītājiem. Paldies Ilona. 

Kā jau gadiem ilgi iegājies, Dace 
Celinska māca latviešu valodu mūsu 
jaunākajai klasei, bet mums pienāca klāt 
jauna skolotāja – Zaiga Menģelsone, kas 
māca 1. klasi. Ļoti jauki, ka skolai ir jauna 
skolotāja! Pārējos bērnus šogad sadalījām 
klasēs pa valodas līmeņiem, nevis pa 
bērnu vecumiem. Šīs klases māca Velga 
Galviņa, Daira Tuktēna, Ingrīda Veidnere un 
Valdis Krādziņš. Zinta Harrington norīkoja 
bērniem lasīšanas grupas. Valdis Krādziņš 
māca vēsturi un ģeografiju. Māra Moore 
un Ingrīda Veidnere pasniedz iecienītās 
‘projekta klases’ kur notiek īsas mācību 
programmas, par interesantiem tēmatiem, 
latviešu valodā. 

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, kā piemēram: 
Kims Ligers mācīja bērniem par Rīgas 

iespēja organizēt galda tenisa sacensības 
vai apbalvošanas pēcpusdienu. 

Spara vīriešu basketbolisti gada 
sākumā piedalījās Benkstaunas Meistaru 
(35 gadi+) sacensībās katru ceturtdien, bet 
tagad sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem 
basketbola spēles ir pārtrauktas. ■

Toms Veidners. 
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architektūru un Zinta Peiris (Harringtona) 
mācīja „kā strāda ķermenis”. Paldies Zintai 
un Kimam.

Sandra Dragūna turpina mācīt 
dziedāšanu un mūziku, un Sarma un 
Aleksis Strazdi vada 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 jebkuŗā 
laikā, ja piesakās pie kafijas Meistara Paula 
Svilāna!

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

Sidnejas Latviešu skola – Sidnejas 
Latviešu biedrības telpās, sestdienās 
no 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 sydneylatvianschool@gmail.com ■

Normunds Ronis

Latviešu valodas 
klases pieaugušajiem
2019 / 2020 darbības gads

2019. gada sākumā pārņēmu klases 
vadību. Pa visu gadu tika pierakstīti 18 
skolēni, bet uz stundām parasti ieradās 
kādi 5 – 8. Daži jau vairākus gadus bija 
nākuši uz stundām kas notika reizi pa 
divām nedēļām, citi bija pilnīgi iesācēji. 
Jau gada sākumā pārgājām uz stundām 

Jautrais pāris
2019/2020 gada darbibas pārskats.

Aizgājušajā gadā, 
t a u t a s  d e j u  k o p ā 
Jautrais pāris ir dejojuši 
27 dejotāji. Jautro pāri 
vada Iveta Rone un 
Sarma Strazda, un par 
pavadījumu rūpējas 
Sandra Dragūna.

2019. gada augustā, jau trešo gadu 
pēc kārtas, Jautrais pāris piedalījās 
ukraiņu neatkarības dienas svētkos. 
Septembrī Kanberas tautas deju kopa 
Sprigulītis atzīmēja savu 65 gadu jubileju, 
ar uzvedumu, kuŗā piedalījās gandrīz visas 
Austrālijas latviešu tautas deju kopas. 
Uzvedumam sekoja danču vakars un 
svinības turpinājās arī nākošajā dienā, ar 
atsvēti Volšu ģimenes lauku mājās, kur 
Jautrā pāŗa dejotājiem bija iespēja labāk 
iepazīties ar Kanberas dejotājiem un 
baudīt uz lauku pavarda ceptas pusdienas, 
pirms bija jamēro ceļu mājās uz Sidneju.

Novembrī Jautrais pāris piedalījās 

katru sestdienas rītu.
2020. gada sākumā izveidoju 2 klases 

– Iesācējiem un Turpinātājiem. 6 iesācēji 
sanāk reizi nedēļā trešdienas vakarā un 10 
turpinātāji sanāk sestdienas rītos. Tagad 
Covid-19 ierobežojumu laikā stundas 
notiek ar Zoom palīdzību. Skolēni tik 
daudz cītīgāk ierodas stundās un veic 
mājas darbus, ka ir manāms krietns 
progress! Mācības notiek visās četrās 
valodu prasmēs – klausīšanā, saprašanā, 
lasīšanā un rākstīšanā. Paplašinām 
arī zināšanas par Latviju, latviešiem un 
kultūru. Skolēni ir dažādi – no apmēram 
19 līdz 75 gadiem, vairumā sievietes, no 
otrās un trešās paaudzes, kā arī austrālieši 
kam ir latviešu partneri. ■

Linda Ozere
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Sidnejas Latviešu 
vīru koris

2019/2020. gada darbības pārskats.
Kopš pagājušā gada augusta ziņojuma, 

koŗa darbība galvenokārt tika pievērsta 
gatavojot 63. darbības gada koncertu 
svētdien 20. oktobrī. Nosaukums Pie 

Gretas imigrantu un militārās nometnes 
70 gadu jubilejā, gan ar priekšnesumiem, 
gan ar stendu kuŗā svētku dalībnieki varēja 
iepazīties ar Latviju un latviešu kultūru. Tur 
dejojot visi bija kārtīgi noputējuši, kā jau 
Austrālijas laukos pienākas, bet vismaz 
izbēgām no ugunsgrēkiem, kas nākošajās 
dienās skāra Hantera ielejas mežus, 
netālu no Gretas.

Decembr ī  Jau t ra i s  pā r i s  pēc 
pēdējā mēģinājuma kopīgi nosvinēja 
Ziemassvētkus un mēneša beigās 
jaunākie dejotāji devās uz Melburnu, kur 
aktīvi piedalījās Austrālijas Latviešu 36. 
Jaunatnes dienās un dejoja Jaunatnes 
dienu tautas deju uzvedumā. 

Februārī of iciāl i  atsākām gada 
darbību, ar pilnsapulci un saviesīgu 
tikšanos, pie Sarmas un Alekša Strazdiem, 
kur priecājāmies, ka mums ir atkal 
piebiedrojušies jauni dejotāji. Pārrunājām 
Kultūras dienas, kas bija paredzētas gada 
beigās un kalām plānus Jautrā pāŗa 70. 
gadu jubilejas atzīmēšanai.

M a r t ā  a r  s a j ū s m u  a t s ā k ā m 
mēģinājumus, bet diemžēl jau pēc pirmā 
mēģinājuma bija darbību jāpārtrauc, 
COVID-19 dēļ. Tā kā latviešu tautas dejas 
ir ļoti grūti dejot ieturot 1.5 metru distanci 
starp dejotājiem, tad pagaidām visi Jautrā 
pāŗa mēģinājumi ir atcelti. Tāpat kā visi 
citi, mēs vērojam kā pandēmija attīstās un 
ceram, ka nebūs jāgaida vairākus gadus 
lai atkal kopīgi dotos dejas solī. ■

Iveta Rone un Sarma Strazda
2020. gada jūlijā

Tēvu Zemes Dārgās. 
Kopā ar diriģenti Dainu 
Jaunbērziņu, koncertā 
piedalījās viesdiriģents 
Ivars Štubis un pava-
dītājas Ingrīda Šakurova 
un Daina Kaina.

Sidnejas Latviešu klausītāju saime, 
kā vienmēr, bija ļoti atsaucīga un kuplā 
skaitā ieradās atbalstīt vīru kori. Par to 
esam ļoti pateicīgi. Koncertā piedalījās 28 
koristi. Sarīkojums izdevās lieliski un koris 
turpināja iestudēt dziesmas gadskārtējai 
eglītei 7. decembrī.

2020.gada sākumā koris iesāka 64. 
darbības gadu ar tradicionālo 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, kā arī 
paredzētās dziesmas mūsu sarīkojumam 
9. augustā veltīts Latviešu karavīriem – 
Ejam Mēs Latviešu Zēni.

Un tad, pēc tikai viena mēģinājuma, 
briesmu vīruss pasauli apgrieza otrādi. 
Latviešu sabiedrība apstājās un līdz ar to 
arī koŗa dzīve. Iecerētie koŗa sarīkojumi 
bija jāatceļ un visi gaidam kādu ceļu 
mums asķirs nākotne. ■

Daina Jaunbērziņa SLVK diriģente.

Sidnejas latviešu 
teātris

SLT darbība 2019/2020 gadā
Sidnejas Latviešu 

Teātrim bija pilns un 
rosīgs 2019. gads. 
Tas arī bija gads kad 
rež isor i  uzņēmās 
“uzbūvēt” izrādi no vielas kas nebija 
lugas formā.
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Gads sākās ar Kabarē de Rīga izrādi 
Sidnejā un tad izrādes arī  iepriecināja 
skatītājus Melburnā un Adelaidē.  Izrāde 
sniedza ap-meklētājiem iespēju iejusties 
pirmās Latvijas brīvvalsts naktslokāla 
gaisotnē, kur skatītāju sēdvietas bija 
izvietotas pie galdiņiem un skatītāji bija 
lūgti ģērbties tā laikmeta tērpos vai tērpu 
detaļās. Jāņis Čečiņš veidoja uzvedumu, 
kur pamatā ir Romas viesnīcas (Hotel de 
Rome) viesmīļa Aleksandra Bāra atmiņu 
grāmata Mani skaistākie gadi Latvijā par 
patiesiem notikumiem Rīgā 1920.-1940. 
gados. Varbūt skatītāji Austrālijā atcerās 
agrāku, bet atšķirīgu, Kabarē de Rīga 
izrādi (2007-2008), Jāņa vadībā?

Pēc izrādēm Austrālijā, ansamblis 
devās uz Latviju, kur piedalijās amatieru 
teātŗu festivālā Alūksnē un uzstājās Rīgā, 
Smiltenē, Cēsīs, Gulbenē, Limbažos, 
Ludzā, Kuldigā, Dobelē, Madonā un 
Jelgavā. Izrādes kodols bija aktieri un 
mūziķi no Austrālijas, bet pievienojās arī 
mūziķi un aktieri no Latvijas, un, tāpat 
kā Melburnas un Adelaides izrādēs, 
piedalijās vietējie mūziķi. Latvijas turneja 
bija no 19.7.2019 līdz 18.8.2019.

Otrā gada pusē SLT uzveda  komēdiju 
Tirgus Ļembasts. Atkal  izrāde ar mūziku, 
ar pazīstamām dziesmām, sēdvietas pie 
galdiņiem un iespēja skatītājiem dziedāt 
līdzi. Kā izrādes režisore, Bonija (Ilze) 
Viļuma rakstīja,  izrāde “aizvedīs jūs uz 
vienu lustīgu tirgus placi, kur līdztekus 
andelēšanās jautrībām būs gan mīlnieki, 
gan krāpēji, būs zīlēšana un zagšana, 
būs izjokošana un salabšana – gandrīz 
kā dzīvē...”. Izrādes bija Sidnejā, 2019. 
gada novembrī. 

Vēl jāpiemin, ka abos SLT uzvedumos 
2019.gadā piedalījās Pēteris Saulītis, kas 
dzīvo Melburnā, bet turpina teātŗa gaitas 
arī ar sidnejiešiem! 

Bet SLT nenoņemās tikai ar dziedāšanu 
un jautrām izrādēm, bet arī nopietnākiem 
teātŗa darbiem. 2019.gadā Lija Veikina , 

no angļu valodas tulkoja Ritas Kalnejas 
(Kalnējais) lugu, Baby Teeth, ko SLT cer 
uzvest. Rita ir aktrise un lugu autore, kas ir 
strādājusi ar teātŗa ansambļiem Austrālijā 
(Belvoir, Sydney Theatre Company, 
Malthouse, Griffin) un Anglijā (Soho, Yard 
un National Theatre). ■

Ilona Brūvere

SLB Dāmu kopa
Darbība 2019/2020 gadā

2019 gadā Dāmu kopas darbība 
ritēja ierastā gaitā. Kafejnīca bija atvērta 
sarīkojumos, senioru saietos, kā arī 
trīs reizes mēnesī rīkojām ceturtdienu 
pusdienas. Augustā gādājām par uzkodām 
biedru pilnsapulcē. 18 novembrī pasniedzām 
pīrādziņus, kliņģeri un zemenes. 

Janvāris kā parasti ir tukšais mēnesis 
tomēr iesākām gadu 10. janvāri atverot 
kafejnīcu Skaņumājas mūzikantiem.

Februārī bija trīs un martā viena 
ceturtdienas pusdiena. Pēc tam Covid-19 
apstādināja mūsu darbību.

Tomēr piektdien, 10 jūnijā Senioru 
saietā atvērām kafejnīcu un apmeklētāji, 
ka parasti, varēja iegādāties kafiju, pīrāgus 
un maizītes.

Ceram ar augustu atsākt pasniegt 
ceturtdienu pusdienas divreiz mēnesī un 
pēc tam pamazām atsākt darbību ierastajā 
gaitā Latviešu namā.

Vēlu visiem visu to labāko. Pateicos 
visām Dāmu kopas dalībniecēm par labo 
sadarbību un atbalstu Dāmu kopas darbā. ■

Ināra Krūmiņa.

Sidnejas Latviešu 
jauktais koris

Darbība 2019/2020 gadā
Neskatoties uz to, ka šajā laika posmā 

esam klātienē darbojušies tikai septiņus 
mēnešus, tas ir bijis neparasti ražīgs 
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Senioru saiets
Piektdien, 10. jūlijā, plkst. 11.00 

Sidnejas latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē notika pirmais Senioru saiets kopš 
kovida vīrusa izraisītām pārmaiņām 
sabiedrībā marta mēnesī. Uzrunājot 12 
klausītājus, sarīkojuma vadītājs Jānis 
Grauds iepazīstināja ar jau pazīstamo 
biedrības darbinieci Dr Ilonu Brūveri, kas 
stāstīja par saviem ceļojumiem Latvijā un 
darbu tur.

I .B rūvere  35  gadus  s t rādā ja 
Jaundienvidvelsas skolās; pēdējos kā 
direktore skolā ar bērniem ar uzvedības 
traucējumiem – psichiskām problēmām 
un autismu. Rīgā, Latvijā, no 2012. līdz 
šim gadam viņa ir pasniegusi kursus 
skolotājiem no vispārējām skolām. Tēmas 
ir saistītas ar uzvedības problēmām. Drīz 
pēc atmodas gadiem viņa ar vīru, tagad 
nelaiķi Ināru Brūveri nopirka un pārbūvēja 
dzīvokli Rīgā. Tur viņa iepazinās ar Valsts 
izglītības sakaru centru (VISC). Viņai 
piedāvāja pasniegt kursus skolotājiem. 
Skolas bērniem problēmas ir radušās no 

un interesants laiks mūsu korim. Kori 
vada diriģentes Daina Kaina un Sandra 
Dragūna, to regulāri apmeklē 20 – 30 
dziedātāji. 

Mums ir bijusi brīnišķīga iespēja atkal 
sadrboties ar izciliem Latvijas diriģentiem 
Gintu Ceplenieku, Intu Teterovski, Ivaru 
Cinkusu un Sidnejas pianistu Vojcieck 
Wisniewsky.

Pagājušā gada jūlijā piedalījāmies koŗa 
svētkos Melburnā un kopā ar Adelaides 
un Melburnas koriem atzīmējām koŗa 
„Daina” 35 gadu jubileju, kur bija aicināts 
viesdiriģents no Latvijas I. Cinkuss, kuŗš 
vadīja arī meistarklasi diriģēšanā. Šajos 
koŗa svētkos pārstāvējām Sidneju ne tikai 
kā koristi, bet arī kā diriģenti un solisti.

Darbību turpinājām ar skatu uz Kultūras 
Dienām Sidnejā, sastādījām kopkoŗa 
koncerta programmu un noturējām 
regulārus mēģinājumus .

Spilgts notikums koŗa dzīvē bija  
Dziesmu svētku virsdiriģenta Ginta 
Ceplenieka viesošanās Austrāl i jā 
novembrī. Viņa vadībā turpinājām darbu 
pie KD repertuāra, kā arī dziedājām 
Latvijas Valsts svētku sarīkojumā, kas 
vienmēr ir īpašs pārdzīvojums mums 
visiem.

Februārī korim bija vēl viena brīnišķīga 
iespēja sadarboties ar izcilu diriģentu no 
Latvijas, daudziem jau pazīstamo Intu 
Teterovski, kurš viesojās Austrālijā ar kori 
„Balsis”. Mums bija privilēģija kopā ar šo 
Latvijas kori ieskandināt Sidnejas Kultūras 
Dienas, dziedot kopā vairākus skaņdarbus 
no Kutūras Dienu koncerta repertuāra.

Kopš marta otrās puses, kā jau visur 
pasaulē, mūsu darbība klātienē bija 
jāpārtrauc. Bet ar gandarījumu varam 
teikt, ka gatvošanās Kultūras dienām 
esam iesākuši ļoti veiksmīgi. Kopkoŗa 
nošu krājums ir gatavs un ceram drīzumā 
sagatavot arī dziesmu balsu ierakstus.

Pašreiz mūsu koristiem ir iespēja 
i zman to t  Me lbu rnas  ko ŗa  Zoom 

mēģinājumu ierakstus. Liels paldies 
Sandrai un Robertam Birzēm Melburnā.

Ļoti ceram, ka varēsim drīz atkal 
satikties un turpināt dziedāt!

Savā un dziedātāju vārdā mīļš paldies 
SLB vadībai un klausītājiem, kas ir 
atbalstījuši mūsu darbību. ■

Sandra Dragūna. 
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straujās pārmaiņas valstī; no padomju 
diktatūras uz demokrātiju. Daudz bērni 
tagad saprot demokrātiju kā visatļautību. 
Bērni saka: „Tu man to nevari aizliegt!” 
Pēc neatkarības atjaunošanas, skolotāji 
izmeta visu, kas bija saistīts ar krievu 
laika skolām un tad nezināja, ar ko to 
atvietot. Ne jau viss skolās toreiz bijis 
slikts. Departments un ministrija arī 
nav atraduši, ar ko to atvietot. Daudz 
skolotāju vēl šodien ir no krievu laikiem. 
Viņi nav pieraduši sadarboties. Un kursi 
ir radīti, lai skolotāji sadarbotos viens ar 
otru. Uz kursiem pieteicās 190 skolas. 
Tādēļ bija jāapmāca multiplikatori, kas 
savukārt apmāca skolotājus. Multiplikatori 
ir skolotāji, kas apmāca skolotājus. Latvijā 
I.Brūvere nekad nav redzējusi sliktu skolu.

I.Brūvere ir arī vadījusi meistarklases 
universitātē, kas notikušas Rīgā, Rēzeknē 
un citur. Viņa paskaidro tādas lietas, 
kuŗām ir teorija. Meistarklases viņa vada 
angļu valodā, jo ir daudz studentu no citām 
valstīm. Viņai ļoti patīk sabiedriskie vakari 
pēc tam, jo Latvijā zin, kā labi paēst un 
uzdzīvot. Arī notiek ziemas un vasaras 
skolas skolotājiem, kad bērni ir brīvdienās. 
Viņa tur piedalījās. Ziemas skola notika 
Jūrmalā, kur ir peldbaseins slēgtā telpā, 
un arī džakuzi (spa), kas ir ļoti iemīļoti. 

I .Brūvere Latvi jas universi tātē 
uzrakstīja doktorālu disertāciju: „Principi, 

kuŗi pamato skolotāju uzskatu maiņu 
par skolēniem ar uzvedības atbalsta 
vajadzībām" (angliski:The principles 
underpinning shifts in teacher beliefs 
about students with behaviour support 
needs). Viņai bija jātaisa intervijas 
un aptaujas disertācijai. Sakarā ar 
disertācijas sagatavošanu, I.Brūvere 
teica, ka, ja latvieši kaut ko zin, tad viņi 
nedalīsies ar citiem. Latvijā bija jāraksta 
kvantitātīva disertācija, Austrālija var iztikt 
ar kvalitātīvu. 

Viņa ir daudz ceļojusi pa Latviju, jo tā 
ir ļoti skaista, it sevišķi Latgale. I.Brūvere 
parādīja slīdītes ar Aglonas baziliku 
un maizes mūzeju, kā arī spilgti zilo 
Velnezeru tuvumā. Vēl redzējām Glika 
ozolus Alūksnē, Kuldīgas rumbu, jauncelto 
dziesmu svētku estrādi Mežaparkā, 
grafiti uz cietumnieku telpas sienām 
Latvijas universitātē, kas bija zīmēts ar 
sveces degļa ogli; Lindes vārtus, kuŗi 
ir vienīgie baroka vārti Latvijā; un četru 
dienu braucienu ar laivām pa Daugavu 
ar koristiem. Citā slīdītē redzams māc. 
J.Cālītis apkampjot ozolu. Latvijā viņa arī 
strādāja un dziedāja ar vairākiem koŗiem, 
piemēram Balsīm. Viņa bijusi uz vairākām 
teātŗa izrādēm, un viņai ļoti patika Trīnes 
izrāde (nevis Trīnes grēki).

I.Brūvere arī pastāstīja, ka vecmāmiņa 
viņu uzaudzināja mīlēt Latviju, un arī 
iestāstīja, ka viņai pēc skolas beigšanas 
jāiet universitātē. Vecmāmiņa bijusi no 
Alūksnes tādēļ I.Brūvere vēl tagad runā 
ar vieglu maleniešu akcentu. 

Pagājušā gadā I.Brūvere Dikļos 
noorganizēja savas meitas Klāras kāzas, 
kuŗas vadīja māc.J.Cālītis.

I.Brūveres lekcijas var noklausīties uz 
VISC mājas lapas, klikšķinot uz youtube.
com lapas kreisajā pusē.

Pēc runas I.Brūvere atbildēja uz 
klausītāju jautājumiem. Baiba Haringtona 
jautāja, vai Latvijā ir labāka izglītība neka 

Ilona Brūvere

Turpinājums 26.lpp
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2020. gada augustā.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus uz pusdienām

Sestdien, 1. augustā, no 12.00 – 13.00

Ņemot vērā ka atsaucām jūlija pusdienas piedāvāsim to pašu 
ko solījām jūlijā.

Kotletes ar sēņu (rudmieses) mērci un citi gardumi.

Lūdzam obligāti pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai 
Gundegas 0424 717 365, lai  varam sakārtot ēdamzāli   

ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus.
Ja  mainās  valdības noteikumi, iespējams ka pusdienas būs 

jāatsauc.

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

DV Sidnejas nodaļas 
valdes sēde 2020.

gada 3. jūlijā
Sēdē piedalījās Ināra Sīkā, Gundega 

Zariņa, Roms Senkēvičs, Ilga Niradija.  
Valdes priekšsēde

I.Sīkā ziņoja, ka sakarā ar koronavīrusa 
epidemiju, DV nams kopš marta mēneša 
beigām bija slēgts. 7. martā kārtējās 
sestdienas pusdienas bija labi apmeklētas, 
kā arī DV Austrālijā delegātu sanāksme 

paspēja nobeigt savas sēdes bez 
traucējumiem.  

Valde pieņēma kārtējo kases pārskatu 
kopā ar valdes priekšsēdes ziņojumiem. 
Tā kā šogad AL Kultūras dienas Sidnejā 
ir atceltas, tad plānotā DV 75 gadu 
dibināšanas atcere tiks atzīmēta 2021.g. 
martā Adelaidē DV delegātu sanāksmes 
ietvaros. Par to vairāk var lasīt Ritumā DV 
Ziņās jūnija izdevumā (Nr.782).

Šogad notiek arī DV CV vadības 
vēlēšanas. DV priekšnieka amatam 
uzstādīti: Aivars Sinka no Anglijas un 
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Andrejs Mežmalis no Latvijas.    Daugavas 
vanadžu priekšnieces kandidātes ir: 
Asja Ramate no Latvijas un Ināra Sīkā 
no Austrālijas. Tālāk valde pārrunāja 
iespējamās nominācijas DV AV Atzinības 
rakstam un DVCV Pulk. V. Januma balvas 
ierosinājumu.

Valde pieņēma zināšanai, ka gadskātējā 
DV ziedojumu akcija šogad ir atcelta. 
Budžeta ietvaros Audžu ģimeņu biedrībai 
Latvijā nosūtīti 1,400 eiro jaunā skolas 
gada izdevumiem. No Latvijas pasūtītas 20 
grāmatas (anģļu valodā): Latvian Foreign 
Diplomacy  and Affairs in 20th Century.

Neskatoties uz ierobežojumiem,  
DV īpašumā ir veikti vairāki remonti un 
uzlabojumi: kanalizācija, ūdens notekas, 
lietus bojājumi. Valde pārrunāja arī 
iespējamos nākotnes projektus: uzlabot 
tualetes, salabot garāžu, ierīkot liftu uz 
otro stāvu.

R. Senkēvičs ziņoja, ka visi biedri tiek 
apsveikti dzimšanas dienā ar DV kartiņu. 
22.martā 2020.g. mūžībā aizgājusi nodaļas 
biedre Brigita Saiva. G.Zariņa un I.Niradija 
apciemojušas Elmāru Zaļumu viņa 100. 
dzimšanas dienā. Par to gaŗāks  raksts 
Ritumā DV Ziņās jūlija izdevumā (Nr.783).

Atceltas pusdienas: sestdien. 4.jūlijā. 
Nākamās pusdienas: sestdien, 1. augustā, 
plkst. 12.00.

Novusa kopa atsākusi spēles katru 
piektdienu no plkst.13.00 līdz plkst. 17.00. ■

Ilga Niradija

Darbi iet uz priekšu
DV medicīnas piegāde legionāriem 
un atraitnēm Latvijā.

DV CV pārs tāvn iec ība Rīgā 
turpina zāles dalīt Latvijas leģionāriem 
un at ra i tnēm, ievēro jot  Covida 
ierobežojumus un norādījumus. 

Farmācists, Agris Briedis,  kuŗš  kārto 
visas receptes un zāles sagatavošanu, 

aprīļa beigās raksīja; „Mums visiem 
jāpiemērojas jaunajiem apstākļiem un 
noteikumiem. Domāju, ka esam sekmīgi 
tikuši ar visu galā. Varbūt vairāk iznāca 
palauzīt galvu kā dabūt receptes no tiem, 
kuŗi paši nevarēja atbraukt (vienkārši 
aizbraucu pats pakaļ), bija jāpieved 
zāles, tiem kas nevar atbraukt, taču 
visumā esam tikuši galā…”

Tā pat par zāles dalīšanu, Latvijas 
DV priekšsēdis Andrejs Mežmalis 
rakstīja: „Zāļu izdale š.g. 27. maijā notika 
kā parasti DVL Slokas ielas mītnes 
saietu zālē un nebija nekādi sarežģījumi. 
Dr. Tipaine un Maija Cālīte tika atvestas 
uz saietu telpu Slokas ielā, lai veiktu 
zāļu izdali. Tika ievēroti visi noteikumi 
pret COVID-19 vīrusu – maskas, cimdi 
un attālināšana.   Pulcēšanās nekur 
nenotika un arī nebija tradicionālā 
kafija ar uzkožamiem, ko parasti agrāk 
gādājām. Pēdējā laikā, tikai 2-3 vecie 
karavīri paši brauc pakaļ zālem. Lielākā 
daļa (tuvinieki) brauc pakaļ zālēm ar 
privātām mašīnām jo publiskā transportā 
arī neļauj sēdēt blakus vienam ar otru. 
Jātur prātā, ka ir arī zāles kuŗas svarīgas 
dzīvības nodrošināšanai un tāpec tās 
ir steidzīgi un regulāri jāpiegādā tiem 
kuŗiem tās ir vajadzīgas. Ir arī šoferi, kas 
atbrauc no tālākām vietām un saņem 
zāles vairākiem vecajiem kaŗavīriem un 
atraitnēm un tad tās nogādā viņiem pēc 
recepšu norādījumiem".

Daugavas Vanagu nodaļas visā 
pasaulē ziedo līdzekļus katru gadu, 
lai turpinātu medikamentu piegādi. 
2019. gadā par zālēm tika samaksāts 
38 865,79 EUR . Liels paldies pienākās 
farmācistam Agrim Briedim par recepšu 
pārbaudi, izpildi un piegādi. Agris bieži 
pats uzņemās zāles izdalīšanu  Latvijas 
laukos. Pārstāvniecības darbiniece 
Anniņa Šņuciņa arī izvadā zāles 
tiem kuŗi nevar paši atbraukt.  Tā 
pat liels paldies DV biedrim Andrim 
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Jau 69. reizi pēc 
kārtas

DV delegātu sanāksme Sidnejā – 
turpinājums no jūlija Rituma.

J.Karkliņš delegātiem atgādināja, 
ka Daugavas Vanagiem Austrālijā ir 
sava mājas lapa un ņemot vērā, ka 
Daugavas Vanagu regulārais izdevums 
Daugavas Vanagu Mēnešraksts vairs 
netiks izdots četras reizes gadā, kā 
tika darīts jau ilgus gadus, ir ļoti svarīgi 
visiem organizācijas biedriem, un citiem 
tautiešiem lasīt DV Austrālijā mājas lapu 
lai zinātu kas notiek mūsu organizācijā. 
Mājas lapas adrese ir: vanagi.com.au/
AV/

Delegāti nolēma 70. Daugavas 
Vanagu Austrālijā delegātu sanāksmi 
noturēt 2021.gada martā Adelaidē.

Staklim par transportu darbiniecēm un 
Latvijas Daugavas Vanagu priekšsēdim 
Andrejam Mežmalim par lielo palīdzību.  
Martā zāles apgāde aizgāja 34 
personām, aprilī, 33 personām un maijā 
22 personām un kopējā izmaksa par 
minētiem  3 mēnešiem bija EUR 9 452.   
Lielākai daļai zāles saņēmējiem  sagādā 
zāles uz 3 menešiem, bet ir arī tādi kam 
vajadzīgs katru mēnesi.  Ņemot vērā ka 
zāles saņēmēji ir izkaisīti pa visu Latviju, 
ne vienmēr ir viegli atrast cilvēkus kas 
var aizvest un tamdēļ  esam ļoti pateicīgi  
visiem Latvijā kas pieliek savu roku un 
palīdz.

Tā pat Daugavas Vanagu naudas 
atbalsts turpinās un pabalstu izmaksā 
divas reizes gadā pa EUR100. 

2019. gadā palīdzību saņēma 120 
bijušie leģionāri un gaisa spēku izpalīgi, 
naudu saņēma arī 5 atraitnes. ■

Ināra Sīkā

Delegātu sanāksmi nobeidzot 
J.Kārkliņš pateicās sapulces vadītājam 
I.Rudakam un sekretārei G.Zariņai par 
viņu darbu, kā arī DV Sidnejas nodaļas 
valdes priekšsēdei I.Sīkai un Sidnejas 
nodaļas vanagiem un vanadzēm par 
sirsnīgo uzņemšanu un lūdza visiem 
delegātu sanāksmi nobeigt dziedot 
Daugavas Vanagu dziesmu, Še kopā 
mēs biedri.

Pēc tik gaŗas un intensīvas nedēļas 
nogales Sidnejas nodaļas vadība, bija 
nolēmusi, ka atvadu vakariņas būs 
kādā noslēpumainā vietā ne Sidnejas 
nodaļas namā. Mēs visi sēdāmies 
busiņā lai dotos uz noslēpumaino vietu 
kur mūs veda šoferis Viktors Sīkais. 
Man gan aizdomas, ka daži zināja 
kur braucam. Kad busiņā Viktoram 
jautāja kur mēs braucam viņa atbilde 
vienkārši bija, „uz dienvidiem.” Pa 
ceļam apstājāmies Bald Hill lai izstaipītu 
kājas un apskatītu okeana skatus. Tad 
devāmies tālāk un drīz vien bijām mūsu 
noslēpumainā gala punktā – Viktora un 
Ināras Sīko mājās Wombarrā netālu no 
Wollongongas. Ināra un Viktors dzīvo 
tikpat kā pie jūras un no viņu augšstāva 
balkona ir tiešām iespaidīgs skats. 
Ināra bija sagatavojusi ļoti garšīgas 
vakariņas, bet diemžēl tā kā mēs visi 
jau bijām tik daudz pēdējās  dienās 
ēduši no viņas un pārējo saimnieču 
gatavotiem garšīgiem ēdieniem daudz 
kas palika neapēsts. Viktoram un Inārai 
vēl bija palicis vairākas dienas ko ēst. 
Sirsnīgs paldies Viktoram un Inārai 
par mūsu uzņemšanu viņu skaistajā 
mājā un sevišķs paldies Viktoram par 
šoferēšanu. Nosēdējām vēl līdz tumsai 
pārrunājot pagājušās trīs dienas un 
tad sēdāmies atkal busiņā lai Viktors 
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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.

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

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org

Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš, 
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu 
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas 
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 1. augustā plkst. 12.00 

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

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Katru piektdienu no plkst. 13.00 

līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.

mūs vestu atpakaļ uz Sidneju. Ar to 
bija beigusies 69. Daugavas Vanagu 
Austrālijā delegātu sanāksme.

Vēlētos sirsnīgi pateikties Daugavas 
Vanagu Sidnejas nodaļai, 
v a l d e s  p r i e k š s ē d e i 
Inārai Sīkai, vanadžu 
v a d ī t ā j a i  G u n d e g a i 
Zar iņai ,  saimniecēm 
Inārai Sīkai, Gundegai 
Zariņai, Wyn Jumiķei un 
Karen Jirgenai, mūsu 
krodziniekam un šoferim 
Viktoram Sīkam un visiem 
DV Sidnejas vanagiem 

un vanadzēm kas pielika roku lai šī 
delegātu sanāksme tik sekmīgi izdotos.

Jānis Kārkliņš.
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Par filmu Zedelgema
Pēc otrā pasaules kaŗa Beļ ģijā 

Zedelgemas gūstekņu nometnē no 
1945. gada 3. septembŗa līdz 1846. 
gada 31. maijam ieslodzīja 11,727 
latviešu leģionārus. 

Zedelgemas nometnē tika izdota 
avīze Ceļa malā un dažādi žurnāli, 
d ib ināja Daugavas vanagus  un 
uzbū-vēja arī Brīvības pieminekļa 
atveidojumu.

Okupācijas mūzejs
Okupāci jas mūzejs 

p iev ieno jas  Ku l tū ras 
min is t r i jas  kampaņai 
#Ēkultūra  un piedāvā 
tiešsaistē bez maksas 
n o s k a t ī t i e s  m ū z e j a 
veidotās dokumentālās 
filmas. 

No 16. marta kā pirmo var skatīt 
rež isora Andŗa Feldmaņa f i lmu 
Zedelgema. 

Filma (ar angļu subtitriem): https://
www.youtube.com/watch?v=YbeXj3k8
0Ds&feature=youtu.be

Filmas treileris: https://www.youtube.
com/watch?v=7diQ2C91K0w  ■

Inese Jansone
Latvijas Okupācijas mūzeja

Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67229244

www.okupacijasmuzejs.lv

Austrālijā? Atbilde: Latvijā noteikti labāki 
māca matēmatiku, fiziku un citas zinātnes. 
Katra valsts ir citāda. Somijas skolas darbojas 
somiem. V.Krādziņš jautāja, ko skolotāji 
teikuši par I.Brūveres labo latviešu valodu? 
Atbilde: Kāda skolotāja teikusi, ka viņai ir laba 
valoda, ar visām galotnēm. Skolotāja bijusi no 
ventiņiem. Jānis Grauds jautāja, kas esot tas 
koris, kas `piederot` viņai? Atbilde: Gaismas 
pils. Edīte Birzule pieminēja, ka atmodas 
gados Sidnejas universitātē mācījusies kāda 
patīkama skolotāja no Latvijas. Kad vēlākos 
gados E.Birzule viņu klausījusies Latvijā, 
viņa izklausījusies tik skarba un asa. Viņa 
bija pārvērtusies.

Senioru saieta otrā daļā vispirms klausījās 
interviju ar valsts prezidentu Egilu Levitu. 
Viņam jautāja par notikumiem valstī: par 
to, ka ārzemju vizītes bijušas atliktas šogad 
(bet ne atceltas); par 5 partiju koalīciju, kas 
tomēr vēl pastāvot bez lieliem kašķiem; par 
novadu reformu, kur jāņem vērā kulturālā 
identitāte, piemēram suiti Alsungā un lībiešu 
krasts; par augsto noziedzības līmeni un kas 
par to ir atbildīgs; par Astravjecas AES būvi 
Baltkrievijā un ka Baltijas valstīm ir jāatrod 
kopēja nostāja pret to; un beidzot par to, 
ka Latvija ir `slīcēju lielvalsts`. Tapat kā 
1990`s gados ļoti daudzi cilvēki sitās nost ar 
automašīnām, tagad ļoti daudz noslīkst. (Šī 
gada Jāņos noslīka seši cilvēki. VK)

Sekoja video ar tautiskām nodarbībām 
Latvijā. Kaspars Zvirbulis, tāsiķis, gatavoja 
vāceles un cibas no bērzu tāss. Richards 
Vidzickis izgrēba abras un vienkoču laivas. 
Rādīja Eduardu Klintu, mūzikas instrumentu 
speciālistu un Tobis ģimeni. Māra Tīmane, 
pirtniece, vāca Jāņuzāles. Redzējām Dailu 
Štubi, sieru meistari, kas gatavoja Jāņu 
sieru. Aija Rubene izcepa baltmaizes klaipu. 
Visbeidzot rādīja Elīnu un Ernestu Medeņus, 
latviešu tradiciju kopējus no Kazdangas. Bija 
jauki noskatīties, kā viņi visi ar prieku veic 
savas nodarbības. ■

V. Krādziņš

Seniori saiets
Turpinājums no 18. lpp
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bijis tās vadītājs (1921–1936). Jaunajā 
valstī veidojis Latvijas Valstspapīru 
spiestuvi un vadījis to (1919–1933), kā 
arī atstājis lielu skaitu stājgrafikas darbu, 
kuŗos akcentējis nacionālromantisko 
tēlainību, kas ļauj iekļaut viņu 19. un 20. 
gadsimta mijas simbolistu lokā.

Rihards Zariņš pamatoti tiek uzskatīts 
par latviešu nacionālās grafikas skolas 
pamatlicēju, oforta tehnikas izkopēju un 
popularizētāju. Meistars raksturojams 
kā personība ar stingru stāju, ko viņa 
laikabiedrs un draugs Jānis Rozentāls 
1904. gada rakstu krājumā „Vērotājs” 
vērtējis šādi: „Zariņš ir viens no tiem 
retajiem laimīgajiem raksturiem, kuŗos 
mīt tāds sevišķs atsperes spēks, ka 
tos nekādi likteņa grūdieni nevar dabūt 
augšpēdus.”

Rihards Zariņš (Carl Richard Woldemar 
Sarring, 1869–1939) dzimis Vidzemē, 
Ķieģeļu (Kegeln) muižas pārvaldnieka 
ģimenē. Lai apgūtu mākslinieka amatu, 
jaunietis 1888. gadā Pēterburgā sāka 
mācības Štiglica Centrālajā techniskās 
zīmēšanas skolā, ko pabeidza 1895. 
gadā. Tur viņš specializējās sākumā 
ksilogrāfijas un vēlāk oforta technikā 
pie Krievijā pazīstamā grafikas meistara 
Vasilija Matē.

Rihards Zariņš 1891. gadā aktīvi 
piedalījās Pēterburgā studējošo latviešu 
mākslinieku un mūziķu pulciņa „Rūķis” 
dibināšanā. Pēc studijām, saņemot Štiglica 
skolas stipendiju, jaunais mākslinieks 
četrus gadus papildināja zināšanas 
ārzemēs. Berlīnē Rihards Zariņš skolojās 
pie Aleksandra Cika, Minhenē – pie 
Rūdolfa Zeica un Maksimiliana Dāzio, 
Vīnē – pie Viljama Ungera, savukārt 
Parīzē studēja litogrāfijas techniku un 
interesējās par plakāta mākslu. No 1899. 
gada Rihards Zariņš strādāja Valstspapīru 
spiestuvē Pēterburgā, kur pastāvīgi 
dzīvoja līdz 1919. gadam, kad atgriezās 
jaundibinātajā Latvijas Republikā, kļūstot 

Rihards Zariņš
Jauns.lv – 6. jūlijā, 2020
Mākslas mīļotāji apmerklē „pieclatnieka 

Mildas tēvam” Rihardam Zariņam veltītās 
izstādes atklāšanu.

Pagājušās nedēļas nogalē Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzeja Lielajā izstāžu 
zālē tika atklāta izstāde „Rihards Zariņš 
(1869–1939). Ko Latvijas meži šalc”. 
Atklāšanu ar savu ierašanos pagodināja 
arī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits.

Latv i jas Nacionāla is  mākslas 
mūzejs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
vēstures mūzeju, veidojot Riharda 
Zariņa daudzpusīgajai radošajai darbībai 
veltītu izstādi, vēlas uzsvērt mākslinieka 
unikalitāti Latvijas kultūrvides kontekstā. 
Viņš radījis par simboliem uzskatāmas 
liecības Latvijas kultūrtelpā (Latvijas 
ģerboni, naudaszīmes, pastmarkas, Latvju 
rakstus u.c.), izveidojis Latvijas Mākslas 
akadēmijas Grafikas meistardarbnīcu un 

A t k l ā j o t  š ī 
p i e m i n e k ļ a 
atveidojumu 1945. 
g a d a  o k t o b r ī 
Jānis Juškevics 
esot teicis šādus 
p r a v i e t i s k u s 
vārdus:

„Mūsu pelēkie 
stāvi šodien kustas 
s t a r p  d z e l o ņ u 
s t i e p l ē m .  M ē s 
ticam, mēs zinam 
– nāks diena kad 
mēs stāvēsim atkal 
pie lielā Brīvības 
pieminekļa mūsu 
dzimtenes sirdī sirmajā Rīgā. Mēs 
stāvēsim ar ziediem rokā, mēs atkal 
būsim brīvi brīvajā, jaunajā Latvijā”. ■

Pēteris Kļaviņš

Brīvības piemi-
nekļa atveidojums 
Zedelgemā
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par Latvijas Valstspapīru spiestuves 
izveidotāju un pārvaldnieku.

Rihardam Zariņam uzticēja valstiski 
nozīmīgus pasūtījumus. Kopā ar grafiķi 
Vilhelmu Krūmiņu viņš 1921. gadā 
izstrādāja Latvijas valsts ģerboņa 
heraldisko risinājumu, kuŗā līdzās 
lauvas un grifa figūrām iekļāva arī 
nacionālus motīvus. Riharda Zariņa 
talants spoži izpaudās skrupulozi 
perfektajos naudaszīmju projektos un 
gatavajās zīmēs. Meistara 
naudaszīmju  d iza ina 
augs tākā v i rso tne  i r 
viņa 1929. gadā radītā 
5 latu sudraba monētas 
kompozīcija ar tautumeitas 
tē lu ,  kas  k ļuv i s  pa r 
savdabīgu neatkarīgas un 
brīvas Latvijas simbolu, 
kas šodien turpina rotāt 
eiro monētas. Akadēmiķa 
Jāņa Stradiņa vārdiem 
runājot, „Riharda Zariņa 
pieclatnieks ir mūsu monētu pasaules 
himna”.

Mākslinieks darināja techniski izkoptus 
stājgrafikas un lietišķās grafikas darbus, 
ekslibrus, grāmatu vāku apdares un 
ilustrācijas, piedalījās satīriskā žurnāla 
„Svari”  (1906–1907, 1920–1931) 

karikatūru radīšanā. Parīzē gūtās radošās 
iemaņas viņš īstenoja daudzos izteiksmē 
trāpīgi risinātos plakātos. Par savu 
lielāko veikumu meistars pats atzina 
izdevumu “Latvju raksti” (1.–3. sēj., Rīga: 
Valstspapīru spiestuve, 1924–1931). 
Rihards Zariņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu 
ordeni (1926) un Zviedrijas Vāsas ordeni 
(1927).

Svarīgu vietu Riharda Zariņa daiļradē 
ieņem stājgrafika, kuŗas nozīmīgākā 

daļa pārstāv nacionālā 
romantisma un simbolisma 
t rad īc i jas ,  tām b iež i 
saplūstot un aptverot laika 
posmu no 1897. līdz 1915. 
gadam, kad viņa mākslā 
ienāca arī jūgendstila 
elementi. Kompozīcijās 
bieži r isināta latviešu 
mitoloģijas, teiksmainās 
vēstures un folkloras 
tematika. Darbu izpildījumā 
vērojams gan ornamentāla 

dekoratīvisma, gan reālistiska tēlojuma 
paņēmiena lietojums, kas var apvienoties 
arī vienā kompozīcijā.

Ofortu sērija „Ko Latvijas meži šalc” 
(1908–1930) un krāsainā oforta lapa 
„Dzejnieka kaps” (līdz 1913) ierindojami 
meistara daiļrades būtiskāko sasniegumu 

Rihards Zariņš
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Tukuma mūzeja, Igaunijas Mākslas 
mūzeja, Rundāles pils mūzeja, kā arī 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 
Latvijas Universitātes Akadēmiskās 
bibliotēkas krājumiem un vairākām 
privātkolekcijām. Ekspozīciju papildina 
Riharda Zariņa mazdēla Aivara Celmiņa 
no Amerikas atvestie meistara darbi, 
mazmazdēla Andra Briezes īpašumā 
esošās grafikas lapas un apjomīgā Zariņu 
dzimtas fotoattēlu kolekcija, kas veido 
meistaram veltītu dziļi personisku stāstu.

Riharda Zariņa izstādes un viņa 
zināmākās sērijas nosaukums “Ko Latvijas 
meži šalc” apliecina māksliniekam tik 
raksturīgo interesi par teiku un nostāstu 
romantikas apņemtiem dzimtenes 
mežiem, kuŗu noslēpumaino noskaņu 
ir aicināts izjust ikviens ekspozīcijas 
skatītājs. ■

Jauns.lv

Lampa
Jau 6. gadu notiks Sarunu festivāls 

Lampa
Sarunu festivāls LAMPA ir vide un 

impulss nemitīgai sevis pilnveidošanai 
mūžīgi mainīgajā pasaulē. Festivāla 
saturs neatstāj vienaldzīgu – tās ir divas 
dzīvesprieka pilnas dienas, kuŗās asināt 
prātu, paplašināt redzesloku un izaicināt 
savus priekšstatus. Tā ir iedvesmojoša 
un aizraujoša platforma visiem, kam 
ir, ko teikt. Visiem, kas vēlas uzzināt 
un sarunāties par Latvijai, Eiropai un 
pasaulei būtiskiem jautājumiem.

Festivāls ir liela mēroga iniciatīva, 
atvērta platforma, kuŗas saturu veido 
vairāk nekā 300 organizācijas un aktīvi 
indivīdi, kopīgiem spēkiem radot vietu, kur 
brīvā, nepiespiestā gaisotnē apmainīties 
ar viedokļiem, un cieņpilnā veidā diskutēt 
par sabiedrībā aktuālām tēmām.

Sarunu festivālu LAMPA šogad 
varēs piedzīvot no 2. līdz 5. septembrim 

v idū,  k ļūs to t  par  māks l in iec isk i 
augstvērtīgu latviešu nacionālās mākslas 
apliecinājumu daudzos starptautiskos 
projektos – latviešu mākslas izstādē 
Petrogradā (1915) un Maskavā (1916), 
Stokholmā un Kauņā (1927), Oslo 
(1933), Helsinkos un Tallinā (1936), 
Varšavā un Tartu (1937). Tas turpinās 
arī mūsdienās – izstādēs „Simbolisms 
un jūgendstils Latvijas tēlotājā mākslā” 
Prāgā (2001), „Savos spārnos ceļoties” 
Ščecinā (2004/2005), Varšavā un Kauņā 
(abas 2005), „Simbolisma laikmets 
Latvijā” Briselē (2010) un Luksemburgā 
(2010/2011), „Simbolisms un dekadence” 
Stokholmā (2015/2016), Latvijas valsts 
s imtgades programmas ietvaros 
realizētajā Baltijas simbolisma projektā 
„Nepieradinātās dvēseles” Parīzē (Orsē 
mūzejā, 2018), Tallinā (2018/2019) un 
Rīgā (2020/2021).

Izstāde Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja Lielajā zālē sniedz ieskatu visās 
Riharda Zariņa radošās darbības nozarēs, 
aptverot meistara daiļradi vairāk nekā 40 
gadu garumā. Atsevišķu ekspozīcijas 
sadaļu veido Riharda Zariņa vadītās 
Grafikas meistardarbnīcas audzēkņu 
veikums. Tiek eksponēti Kārļa Krauzes, 
Jaņa Šternberga, Marijas Induses-
Mucenieces, Artura Apiņa, Pētera Upīša, 
Zelmas Tālbergas, Franča Banges, Artura 
Dubura darbi.

Izstādē skatāmi priekšmeti no 
Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja, 
Latvijas Nacionālā vēstures mūzeja, 
Rakstniecības un mūzikas mūzeja, 
Rīgas vēstures un kuģniecības mūzeja, 
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tiešraidē, šaurā lokā klātienē festivāla 
studijās un kopā skatīšanās vietās visā 
Latvijā un citur pasaulē.

Ņemot vērā iespējamos pulcēšanās 
ierobežojumus Austrālijā, interesentiem 
būs iespēja piedalīties neklātienē pašiem 
no savām mājām. Tuvāka informācija 
par programmu un piedalīšanos https://
festivalslampa.lv/lv.■

Lampa.lv

Latviešu ceļotājs airu 
laivā šķērso Kluso 

okeānu
Panorāma – 4.07.2020.
Divu gadu ceļojums ir noslēdzies. 

Latviešu ceļotājs Kārlis Bardelis, iespējams, 
kļuvis par pirmo cilvēku, kas viens pats airu 
laivā, bez motora, burām vai pavadošā 
kuģa šķērsojis Kluso okeānu. Ceļojuma 
laikā Kārlis redzējis haizivis, bruņurupučus, 
piedzīvojis vienatni, milzums lielisku, 
izpalīdzīgu cilvēku atbalstu un pāri visam 
vērojis neaprakstāmi skaistu dabu. Kārlis 
savu ceļojumu beidzis Malaizijā un sāk 
kārtot formalitātes, lai atgrieztos mājās.

„Es šobrīd atrodos Malaizijā, divus 
gadus esmu pavadījis ceļā un šķērsojis 
Kluso okeānu šajā laiviņā," stāsta Kārlis. 
2018. gada janvārī Kārlis Bardelis pameta 
Latviju. Devās uz Dienvidameriku un kopā 
ar draudzeni Lindu ar tandēmvelosipēdu 

šķērsoja tālo kontinentu. Un tad pirms 
diviem gadiem 14. jūlijā iekāpa laivā, 
atstūmās no Peru krastiem un sāka ceļu 
pāri Klusajam okeānam.

„Praktiski ir tā, ka, ja visas sauszemes 
teritorijas satilpinātu vienā masā, tad šo 
masu Klusais okeāns nosegtu pilnībā, 
nu tad cilvēki var iedomāties, cik ir visi 
kontinenti kopā un cik ir visas Amerikas, 
Āzijas, Āfrikas, un visas šīs pasaules 
daļas kopā ir tas pats, kas Klusais okeāns, 
tāds milzīgs, milzīgs, plašs un fantastiski 
skaists," saka Kārlis.

Ceļojums ilga turpat divus gadus, 
noairējot vairāk nekā 26 tūkstošus kilometru. 
Astoņi mēneši tika pavadīti dažādās salās, 
lai atjaunotu spēkus, pārtikas krājumus un 
izvairītos no taifūnu sezonām. Šādi ceļojumi 
ir mans darbs un mana dzīve, saka Kārlis.

„Darbs ir mūsu dzīve, un tas, ko tu 
dari, jau ir tas tavs darbs, ja tu to atdali 
– tas ir tas, ko es daru, maizes darbs un 
tad piektdien, sestdien, svētdien, tad es 

A
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dzīvoju, tad viss ir baigi kārtībā, bet es uz 
to skatos, ka vajag dzīvot visas dienas, jo 
visas dienas ir šodienas," norāda Kārlis.

Kārļa laiviņa ir septiņus metrus gaŗa un 
platākajā vietā sasniedz divus metrus. Mazā 
kabīne ir ūdensdroša, tajā ir navigācijas 
aprīkojums, radiostacija saziņai ar citiem 
kuģiem un ūdens atsāļošanas iekārta. „Ir 
kaut kādas foršas dienas, ir kaut kādas 
dienas, kad varbūt nekas tāds īpašs, bet tai 
pašā laikā – kā tu uz to paskaties. Varbūt 
ir kaut kādi gaŗāki tie okeāna posmi, kuŗos 
[pagāja] 140 dienas, piemēram, no Peru 
līdz Franču Polinēzijai, tas bija gaŗākais 
posms, tur tiešām nekādu salu nav, nekas, 
pat liekas – varbūt trīs kuģus es redzēju, 
jo tanī reģionā tā neviens nekuģo," norāda 
Kārlis.

Airēšana šos divus gadus bija mans 
darbs, saka Kārlis. No rīta piecēlies, paēdis 
brokastis un devies viena metra attālumā 
uz darbu – pie airiem. Vakarā atpakaļ uz 
kabīni un gulēt. Lielākoties airēts 8 līdz 12 
stundas, vienreiz pat 23 no vietas.

„Starp salām šeit, Indonēzijā, kur jau 
es piekrastē airēju, kur jau daudz savādāk, 
daudz bīstamāka tā airēšana, tu esi 
tuvumā klintīm, krastiem, naktī jāmeklē, kur 
enkuroties, jo laiva nevar vienkārši dreifēt 
pa nakti, jo, teiksim, okeāna posmos tur 
brīvi, – vienkārši es eju gulēt, nofiksēju stūri, 
un laiva dreifē, protams, ir bijušas situācijas, 

kad atpakaļ vējš pūs, bet galvenokārt ir 
pozitīvais," pauž Kārlis.

Daudz laika pavadot vienatnē, klausoties 
audiogrāmatas vai vienkārši domājot, Kārlis 
sapratis, ka lielākais ieguvums dzīvē ir 
satikšanās. „Kad tu ikdienā satiec labus 
cilvēkus, kā man šo divu gadu laikā ir 
nācies satikt, kur cilvēki vienkārši palīdz 
nesavtīgi, palīdz, ir draudzīgi, vienkārši grib 
palīdzēt tāpēc, ka viņiem ir laba sirds, un tas 
vienkārši atgādina par to, kādai ir pasaulei 
jābūt," tā Kārlis.

Šobr īd  la tv iešu ce ļo tā js  kār to 
formalitātes un domā, kā Latvijā nogādāt 
savu laivu. Viņš cer, ka ģimeni un draugus 
ieraudzīs jūlija beigās.

Autore: Anda Boša 
LTV Ziņu dienesta žurnāliste

Kārlis Bardelis

Kāds labums Latvijai 
no dalības Eiropas 

Kosmosa aģentūrā?
13. jūlijs , 2020 7.00
Kosmoss mums vienmēr ir šķitis kaut 

kas ļoti intriģējošs, bet tā izpētes misijas 
– turīgāko lielvalstu privilēģija un titānisks 
darbs. Tādēļ pats par sevi saprotams šķiet 
fakts, ka NASA – SpaceX raķetes startu 
dažādās platformās noskatījās 10,3 miljoni 
cilvēku, bet pārsteidz ideja, ka kosmosa 
industrijā par savu vietu veiksmīgi spēj 
cīnīties arī Latvija.

Jau pagājuši vienpadsmit gadi, kopš 
2009.gadā Latvija noslēdza sadarbības 
līgumu ar Eiropas Kosmosa aģentūru 
(EKA). Soli pa solim esam nonākuši 
līdz asociētās dalībvalsts statusam. 
Desmit uzņēmumi, piecas zinātniskās 
organizācijas, 51 pabeigts projekts 6,3 
miljonu eiro vērtībā. Pabeigts pētījums par 
uzņēmumu un zinātnisko iestāžu gatavību 
strādāt kosmosa jomā, izveidota Latvijas 
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Kosmosa industrijas asociācija (LAIK), 
veikti priekšdarbi efektīvam darbam ar 
EKA. Tāds ir šābrīža īsais kopsavilkums 
pirms kļūšanas par asociēto dalībvalsti.

Reizēm dzirdam, ka mūsu ņemšanās 
ap kosmosu tāda māžošanās vien ir. Jā, 
daži miljoni ir tīrais sīkums no Eiropas 
kosmosa industrijas gadā apgrozītajiem 
gandrīz desmit miljardiem eiro.

Taču aktīvs darbs kosmosa nozarē 
ir izcils veids, kā Latvijā stimulēt augsti 
tehnoloģisku, pasaules līmeņa produktu 
tapšanu, kā veicināt zinātnes attīstību un 
pētnieku sadarbību ar ražotājiem, proti, 
darīt tieši to, ko vienmēr esam vēlējušies 
– kļūt bagātiem ar modernu, labu peļņu 
nesošu rūpniecību.

Modernā kosmosa industr i ja i r 
starpdisciplināra joma, kurā saplūst 
izcilākās idejas no ļoti daudzām nozarēm, 
sākot ar elektroniku, programmēšanu, 
telekomunikācijām, materiālzinātnēm līdz 
pat medicīnai, ķīmijai, pārtikas pārstrādei. 
Tās nav tikai kosmiskās misijas, bet arī 
sakaru sistēmas, klimata pārmaiņu izpēte 
un vides aizsardzība. Savukārt EKA mērķis 
ir sekmēt Eiropas kapacitāti kosmosa 
izpētē, atbalstīt zinātni, veicināt industrijas 
konkurētspēju, inovāciju radīšanu, tā 
uzlabojot Eiropas tehnoloģisko neatkarību 
un veicinot tehnoloģiju pielietojumu ārpus 
kosmosa jomas.

Latvijas ieguvumi, kļūstot par EKA 
asociēto dalībvalsti, ir ļoti būtiski. Tieši 
labumi ir divi – tā ir iespēja piedalīties visās 
EKA izvēles programmās un iespēja iegūt 
labākus kontaktus industrijā.

Tāpat asociētā dalībvalsts var veidot 
savu nacionālo kosmosa programmu. Tas 
nozīmē papildu līdzekļus savu ideju un 
produktu attīstībai. Piemēram, pērn trīs 
veiksmīgākie Latvijas kosmosa industrijas 
uzņēmumi – Eventech, RD Alfa un Vides 
risinājumu institūts savai pētnieciskajai 
darbībai kopā piesaistīja 2,18 miljonus eiro.

EKA var nodēvēt arī par vārtiem uz 

visu Eiropas kosmosa industriju, tādēļ 
tas ir lielisks kanāls noderīgu kontaktu 
iegūšanai. Savukārt tas uzņēmumiem 
ļauj veiksmīgāk pārdot savas izstrādnes 
un stiprināt reputāciju Eiropas līmenī. 
Igaunijā, kas ir EKA pilntiesīga biedre 
kopš 2015.gada, ir aprēķināts, ka noslēgto 
līgumu apjoms katru gadu palielinās par 
20%.

Savukārt Komercializācijas reaktorā 
tapušajam precīzo mērierīču ražotājam 
Eventech sadarbība ar EKA ir ļāvusi pārdot 
vairākas produktu licences, pilnveidot 
izmantoto tehnoloģiju un attīstīt papildu 
produktus. Eventech produkti piedalās 
divās kosmosa misijās. Radiācijas izturīgo 
integrēto mikroshēmu ražotājs RD Alfa 
sadarbojas ne tikai ar EKA, bet arī ar citām 
kosmosa aģentūrām, tai skaitā NASA, 
Roskosmos, Ķīnas kosmosa aģentūru. 
Šī sadarbība ir ļāvusi nodibināt kontaktus 
ar lielajiem mikroshēmu integratoriem un 
veicināt savu produktu noietu.

Vienmēr jāatceras, ka investīcijām 
kosmosa industrijā ir ļoti augsta atdeve. 
Piemēram, Igaunijā ir aprēķināts, ka 
viens valsts ieguldītais eiro nopelna 
divus, bet Norvēģijā – piecus. Proti, 
norvēģi pamanās “kosmiskās” idejas un 
tehnoloģijas piemērot izmantošanai citās 
nozarēs. Cilvēkiem ir zināšanas, kas ir 
izmantojamas citu jomu produktu attīstībā 
vai pilnveidošanā. Pārtikas pārstāde, 
medicīna, jaunie materiāli – iespējams, 
kosmosa nozarei ar šiem produktiem 
vairs tiešas saistības, taču to attīstībā 
izmantotās tehnoloģijas ir radušās tieši tur. 
Mēs plānojam, ka Latvijā viens ieguldītais 
eiro ļaus nopelnīt vismaz trīs. Un tieši šī 
ir zinātnes komercializācijas platformas 
Commercialization Reactor misija – 
savest kopā zinātniekus un uzņēmējus, 
lai tiktu radīti ienesīgi produkti un attiecīgi 
veiksmīgi uzņēmumi.

Taču vissvarīgākais, manuprāt, ir 
tas, ka aktīva piedalīšanās ar kosmosu 
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saistītos projektos stimulē zinātnes 
attīstību un jaunu, labi atalgotu darba 
vietu rašanos. Aptuveni pirms septiņiem 
gadiem visas trīs Baltijas valstis aizrāvās ar 
nano satelītu programmām. Ja Lietuvā un 
Latvijā tās salīdzinoši ātri aprima, tad Tartu 
universitātes ESTcube programma ir bijusi 
starts daudz plašākām un nopietnākām 
zinātniskajām izstrādnēm komētu pētīšanā 
vienā no EKA kosmosa misijām. Tas ir arī 
labs veids, kā veicināt jauniešu interesi 
par eksaktajām zinātnēm un tehnoloģiju 
tapšanu.

Latviešu valodas klases pieaugušiem
Sidnejas Latviešu namā divreiz nedēļā notiek latviešu valodas klases  

Lindas Ozeres vadībā.

Sestdienas grupa – turpinātāji.

Trešdienas grupa – iesācēji.

Protams, Latvijas kosmosa industrijas 
panākumi būs atkarīgi no tā, cik mums 
pašiem pietiks spēka un apņēmības 
strādāt. Mēs jau esam izdarījuši daudz, 
veidojot pamatus efektīvai sadarbībai ar 
EKA, taču liels darbs vēl ir priekšā.

Saite uz mājas lapu, kur var dabūt 
vairāk informāciju: Eiropas Kosmosa aģe
ntūraekaEventechKosmossNASARoskos
mosSpaceXzinātnezinātnieki

Nikolajs Adamovičs
Commercialization Reactor vadītājs 



33

Nākamais Ritums būs 2020. gada septembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2020. g. 15. AUGUSTAM.

Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no jūlija Rituma
Kvebekas šarms – laika apstākļi

Monreālā iesēdos autobusā, un 
manas izklaides varēja sākties, lai 
priecāties par garām slīdošajām 
rudens ainavām. Vienā brīdī pamanīju, 
ka autobuss apsteidz lielu kravas 
automašīnu, kas pati par sevi neko 
neizteica, taču, ieraugot, kas vada 
automašīnu, šķita, ka manas uzacis 
sarāvās uz augšu un žoklis atkārās 
tā, ka droši varētu uzsist pa zodu, 
lai tas aizvērtos. Izrādās, šai lielajai 
automašīnai stūri vadīja sieviete ļoti 
cienījamos gados ar sirmu matu rotu 
un pīpi zobos. Blakus autovadītājai 
sēdēja kundzīte arī gados un safrizētiem 
matiem. Tā viņas devās no nezināma 
punkta A uz punktu B. Redzot šo ainu, 
nodomāju, ka viņas varētu būt tas 
sieviešu tips, kas ar pilnu krūti bauda 
dzīvi jebkuŗā vecumā un kas tik tiešām 
(kā redzams dažādos virtuālos jociņos) 
būs tās, kuŗas sagaidīs savu pensiju un 
dosies kopā to notriekt, neaizmirstot vēl 
iekulties kādās nepatikšanās.

Divarpus stundu laikā ierados 
Kvebekā, kas ir Ziemeļamerikas vienīgā 
ar ārsienu jeb mūri apjoztā pilsēta uz 
ziemeļiem no Mehiko pilsētas. Kvebekas 
vecpilsēta ir iekļauta UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā. Kvebeka ir arī 
pirmā vieta visā Amerikas kontinentā, 
kur varēja redzēt pirmo draudzes 
baznīcu, pirmo mūzeju, pirmo akmens 
baznīcu, pirmo anglikāņu katedrāli, 
pirmo uzņēmējdarbības vides rajonu un 

pirmo Franču valodas universitāti. Pēc 
šāda saraksta nosaukšanas gribētos 
teikt, ka tālāk apkārt Kanādai varēja 
izplatīties Kvebekai raksturīgie vaibsti, 
ja par piemēru ņem Kvebekas pilsētas 
nosauktos „pirmo”, „pirmo”, „pirmo”.  

Kvebekas pilsēta ir arī Kvebekas 
provinces administratīvais centrs, 
tā ir otra lielākā apdzīvotākā pilsēta 
provincē, atstājot visvairāk apdzīvotās 
pilsētas godu Monreālai. Pilsēta 
dibināta 1608.gadā, dodot tai pašreizējo 
Kvebekas pilsētas vārdu. Pirmsākumos 
pilsēta bija nozīmīga, taču 19. gadsimtā 
Kvebekas pilsēta zaudēja savu statusu 
un nozīmīgumu par labu Monreālai. Tā 
kā Lielās depresijas laikā 1929.gadā 
Monreālas ekonomika cieta, Kvebekas 
pilsēta atguva savu varu kā valdības 
centrs. Pagājušā gadsimta 50. gados 
vietējie uzņēmēji iesāka pilsētā rīkot 
ziemas karnevālu, tādējādi palielinot 
tūrisma pieaugumu. Kopš tā laika 
ziemas karnevāls Kvebekas pilsētā 
norit katru gadu. 2006.gadā ziemas 
karnevālu apmeklēja viens miljons 
viesu, tādējādi padarot to par vienu no 
lielākajiem ziemas festivāliem pasaulē. 
Savukārt 2008.gadā Kvebekas pilsētas 
vārds izskanēja saistībā ar Pasaules 
čempionātu hokejā.

Pirms ierašanās Kvebekā izņēmuma 
kārtā biju rezervējis hosteli, jo man 
bija uznācis slinkums veikt turpmākās 
sarakstes, tāpēc izvēlējos vieglāko 
variantu, rezervējot hosteli.

Pilsētā ierados agrā pēcpusdienā, 
piereģistrējos hostelī un devos uz 
tūr isma informāci jas centru, la i 
noskaidrotu labāko apskates vietu, no 
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kuŗas var uzņemt fotogrāfiju ar pasaules 
visvairāk fotogrāfijās uzņemto vēsturisko 
viesnīcu „La Chateau Frontenac”, kas ir 
uzbūvēta 1893.gadā, kā arī turpināt 
apskatīt slaveno Kanādas zelta rudeni, 
jo, iebraucot pilsētā, pamanīju skaistas 
ainavas.

Uzņēmis pāris fotogrāfijas ar slaveno 
vēsturisko viesnīcu, devos tālāk uz 
velosipēdu izīrēšanas vietu, atklājot, ka 
jūtos ļoti saguris un arī velosipēdu īres 
punkts ir slēgts. Pilnai laimei sāka arī 
līt oktobra laika apstākļiem raksturīgais 
lietus, tāpēc nolēmu iekost kaut ko 
neveselīgu tuvākajā ātrās ēdināšanas 
ēstuvē.  

 Devos uz zināmo „Mc Donald”, 
pasūtīju divus hamburgerus, tēju 
un sāku vērot publiku. Ja Toronto 
un Monreālā pamanīju interesantas 
stila odziņas, tad šoreiz „Mc Donald” 
sapratu, ka esmu nonācis pasakā. 
Jau ienākot „Mc Donald”, pamanīju 
kņadu, kuŗu radīja divas meitenes. 
Viena no meitenēm bija Āzijas valstu 
izcelsmes, otra, visticamāk, Kvebekas 
iedzīvotāja, taču viņas izsaucieni „uh! 
un ah!” sarunas procesā bija dzirdami 

visos zāles nostūros. Papildus „uh un 
ah” bija ekskluzīva iespēja noklausīties 
arī stāstus par un ap randiņiem, kur 
piedzīvoto viena no meitenēm stāstīja 
bez jebkādiem kompleksiem. Kamēr 
viņa stāstīja savus piedzīvojumus, 
tikmēr vēroju zālē sēdošo reakciju. 
Blakus sēdošās pusaudzes klusām 
atskatījās uz šīs runājošās meitenes 
pusi un komentēja savā starpā, cits 
apmeklētājs mierīgi turpināja ēst 
hamburgerus un par apkārtējo kņadu 
nelikās ne zinis. Savukārt kāds pāris 
noskatījās uz šo meiteni un žēlīgi 
pasmaidīja savā starpā, nekomentējot 
neko. Cik meitene bija skaļa, tik arī 
tērpusies bija kā maza auguma „bārbija” 
ar blondiem matiem, kājās kaut kas 
līdzīgs baleta čībām, kas bija apsietas 
ar melnām auklām līdz ceļgaliem, 
kājās rozā zeķes. Mugurā rozā Tkrekls, 
virs rozā krekla rozā kažoks ar bālām 
horizontālām līnijām un pelēki svārki, 
kas izskatījās kā caurspīdīgi aizkari. 
Papildus kā aksesuārs viņai bija melna 
soma, kuŗai piesiets balts, pūkains 
bumbulis. Tā meitenes ieturējās ar „fast 
food” un tad devās prom.



35

LASĪTĀJU DOMAS
Vai vari izlasīt šo ziņu.
B13DRĪB4S V4LD3 N4C4 P I3  

SL3DZI3N4, K4 C()R()N4VIRU5 C()
VID-9 IR  N3L4BV3LĪGI I35PAIDOJI5  
L47VI3ŠU  V4L()DU, K45  PA  N4K7ĪM 
B3G()7 N()  N4M4,  AT57ĀJOT  
RED4KCIJAI  M4ZĀK4  SK4ITA  
BUR7U  AR  KO  IZ7EIK7  S4V45  D()
M45. L4I Š()  LI37U GL4B7U, V4LD3  
NOLĒM4  BŪVĒ7  DZ3LZ5  5Ē7U  4R  
4IZ5LĒDZ4MI3M  V4R7I3M,  K4 4RĪ  
573IDZĪGI  A754K7  S3S7DI3N45  
SK()L45  D4R8ĪBU. 

ZINĀTNIEKI  ESO7   PI3RĀDĪJUŠI, 
K4  CILVĒK4  SM4DZ3N3S  SPĒJ()7  
UZ7VER7  P4REIZO  VĀRD4 NOZĪMI, 
J4 7IK  PIRM4I5 V4I  PĒDĒJ4IS  
BUR75  E5OT P4R3IZ5. V3L4M  
VIŅI3M  L48A5  53KM35.

IM4NT5 LĪCI5

Jau biju sagatavojies doties prom, 
kad pēkšņi iepriekš minētās meitenes 
nomainīja cits tēls, zālē iepeldot 
Karību jūras pirātam, kas apmeta lēnu 
skatu apkārt visai zālei un, šļūkādams 
zābakus, aizsoļoja līdz letei, lai veiktu 
pasūtījumu. Pēc pasūtījuma veikšanas 
Karību jūras pirāts pagriezās par 90 
grādiem un vēroja publiku. Kā jau 
Karību jūras pirātam, uz viņa gaŗajiem 
un melnajiem matiem bija smaila 
un gareniska cepure, mugurā balts 
garenisks krekls ar atsegtu augšdaļu, 
armijas tipa mētelis mugurā, bikses un 
kovboju tipa zābaki, kā arī plecu soma.

Tā es padzēru tēju un lēnām devos 
uz hosteli, lai palasītu britu dabas 
pētnieka Džeralda Darela grāmatu, 
lietus lāsēm bungojot pa palodzi. 

Lietum stipri pakšķinot aiz loga, 
pienāca nākamais rīts, taču, par 
spīti l ietum, nolēmu izstaigāt un 
apskatīt Kvebeku, atceroties, ka nav 
nepiemērotu laikapstākļu, bet gan ir 
nepiemērots apģērbs. Spītējot krāsaino 
lapu virpuļošanai dzelkstīgajā vējā un 
asajām lietus lāsēm, apskatīju pilsētu. 
Lietum un vējam pieņemoties spēkā, 
apskatīju pilsētas mūrus, uzkāpu vienā 
no pilsētas pakalniem, lai pavērotu 
pilsētas panorāmu, un devos hosteļa 
virzienā, bet tieši tajā brīdī sacēlās 
brāzmains vējš, raustot lietussargu 
tenteru tenteriem uz visām pusēm 
un saliecot tā konstrukcijas, padarot 
neiespējamu tā turpmāko lietošanu. Ja 
es teiktu, ka šajā brīdī spēju saglabāt 
vēsu prātu un smaidīt, tad tie būtu meli. 

Pāris dienas Kvebekā paskrēja 
vēja spārniem, un man bija pienācis 
laiks doties lidostas virzienā. Nākamās 
dienas sešos rītā tumsas aizsegā 
taksometrs mani pieveda pie Kvebekas 
lidostas, kuŗa man atgādināja Rīgas 
lidostu. Tikpat maza, tikpat mīļa un 
tikpat paredzama pretēji ārā esošajiem 

laika apstākļiem, secinot, ka Kvebekas 
pilsētas šarms pilnīgi noteikti ir sliktie 
laika apstākļi. ■

Turpinājums nākošā Ritumā. 

Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 
Jumava Latvijā un pilnu grāmatas 
eksemplāru varēs iegādāties caur www.
gramata24.lv no augusta mēneša 

Valodiņa
Jautri mēles mežģi.

Izmēģini savas spējas tikt galā ar 
šiem piņkerīgajiem pantiņiem.
● Dzīvē dzīvo dzīvu dzīvi,
 Dzīvam dzīvē dzīva dzīve.
● Streb stipri karstu pupu putru tupus 

tupot. ■
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PBLA ZIŅU APSKATS

23. jūlijā
Par 57 miljoniem eiro plāno mo-
dernizēt 48 dzelzceļa stacijas 

Valsts AS „Latvijas dzelzceļš" (LDz) 
plāno līdz 2023. gadam modernizēt 
48 dzelzceļa stacijas, tam atvēlot 57 
miljonus eiro. Visas šīs 48 stacijas tiks 
veidotas pēc vienota vizuālā veidola. 
Tās būs moduļu tipa nojumes, kuru 
skaitu, vadoties pēc nepieciešamības 
un pasažieru plūsmas, varēs papildināt 
vai samazināt. Turklāt to dizains būs 
saskaņots ar „Rail Baltica” stacijām. „Ir 
četras pamatlīnijas, kur pasažieri brauc: 
Tukums, Skulte, Ozolnieki un Skrīveri. 
Šie ir virzieni, kuros tiks izveidoti jaunie 
peroni. (..) Līdz šim modernizēti augstie 
peroni izbūvēti 28 stacijās, bet līdz 2023. 
gada beigām paredzēts, ka tie būs 48 
stacijās,” pastāstīja "Latvijas dzelzceļa" 
valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs. 

Iecerēts ar ī  jauns pasažieru 
pārvadājumu virziens – uz Bolderāju. 
Pašlaik Bolderājas virzienā pasažieru 
pārvadājumi nenotiek vispār, bet ir 
plānots nākotnē, norādīja Kleinbergs. 

Lauvas tiesa no nepieciešamajām 
investīcijām staciju modernizācijai 
būs E i ropas Sav ienības fondu 
līdzfinansējuma līdzekļi. Patlaban 
vēl tiek veikti pēdējie darbi iepirkuma 
dokumentu sagatavošanā. Pēc dažām 
nedēļām komersanti varēs konkursa 

kārtībā pieteikties gan projektēšanas, 
gan būvniecības darbiem. (Autore Linda 
Zalāne, Latvijas Radio Ziņu dienesta 
korespondente, lsm.lv)

Atļauj "Amber Beverage Group" 
iegūt ietekmi „Lido" 

Konkurences padome (KP) atļāvusi 
"Amber Beverage Group Holding" 
iegūt izšķirošu ietekmi pār AS „Lido". 
KP nav konstatējusi būtisku kaitējumu 
konkurencei, tāpēc darījums atļauts. 
„Amber Beverage Group Holding" 
grupas uzņēmumu darbība Latvijā 
galvenokārt ir saistīta ar alkoholisko 
dzērienu ražošanu, alkoholisko un 
bezalkoholisko dzērienu, tostarp alus, 
vairumtirdzniecību, kā arī minēto 
dzērienu mazumtirdzniecību. Savukārt 
„Lido" darbība ir saistīta ar bāru, 
restorānu, ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu, pārtikas produktu, tostarp 
alus, izplatīšanu un mazumtirdzniecību. 
"Amber Beverage Group Holding" 
vēlas iegādāties 49% "Lido" akciju. 
Uzņēmumā "Amber Beverage Group", 
kura īpašnieks ir miljardieris Jurijs 
Šeflers, ietilpst arī "Latvijas balzams". 
(Latvijas Avīze)
22. jūlijā
Igaunija no nākamā ES daudzgadu 
budžeta saņems 6,8, Lietuva – 14,6 
miljardus eiro 

Igaunija no Eiropas Savienības (ES) 
daudzgadu budžeta 2021.-2027. gadam 
saņems 6,8 miljardus eiro, otrdien, 21. 
jūlijā, paziņoja Igaunijas premjerministrs 
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Jiri Ratass. Savukārt Lietuva saņems 
14,6 miljardus eiro, liecina oficiāli 
publiskotā informācija. Tostarp ES 
struktūrfondu maksājumos Igaunijai 
paredzēti trīs miljardi eiro, žurnālistiem 
sacīja Ratass. Igaunija no ekonomikas 
atveseļošanas fonda kā grantus varēs 
saņemt 1,5 miljardus eiro. 

Savukārt  L ietuva no Eiropas 
Savienības (ES) daudzgadu budžeta 
2021.-2027. gadam saņems 14,6 
miljardus eiro, liecina oficiāli publiskotā 
informācija. Tas ir par 1,7 miljardiem 
eiro vairāk nekā budžeta periodā no 
2014. līdz 2020. gadam. No ekonomikas 
atveseļošanas fonda 

Lietuva varēs saņemt 2,4 miljardus 
eiro kā grantus un līdz trim miljardiem 
eiro kā aizdevumus. 

Jau ziņots, ka līdz ar Eiropas 
Savienības (ES) daudzgadu budžeta 
pieņemšanu un lēmumu par ES 
atjaunošanas fonda izveidi Latvijai 
turpmākajos septiņos gados būs 
pieejami 10,5 miljardi eiro. […] (leta.lv)
21. jūlijā
Atklāta izstāde par Baltijas brīvības 
un miera kuģa braucienu Baltijas jūrā 
1985. gada 26. – 29. jūlijā 

Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) 
popularizējot savu apjomīgo dokumentu 
klāstu, piedāvā interesentiem iepazīties 
ar Latvijas Valsts arhīvā glabāto vēstures 
materiālu izstādi „Baltijas brīvības un 
miera kuģa brauciens Baltijas jūrā 1985. 
gada 26. – 29. jūlijā”. 

Latvijas neatkarības atgūšanā 
nozīmīgs spēks bija latviešu trimdinieki. 
Tieši trimdā esošo tautiešu īstenotās 
politiskās akcijas pievērsa pasaules 
uzmanību Baltijas valstu nelikumīgai 
okupāci ja i ,  un tuvināja Latvi jas 
neatkarības atgūšanu 1990. gada 4. 
maijā. 

Pirms trīsdesmit pieciem gadiem, 

1985. gada 26. - 29. jūlijā, Baltijas 
jūras neitrālajos ūdeņos, tuvu Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas krastiem, notika 
baltiešu trimdas aktīvistu īstenots 
vērienīgs un pasaules publicitāti 
piesaistošs kuģa „Baltic Star” – Baltijas 
brīvības un miera kuģa brauciens. Tajā 
piedalījās 320 baltieši no visas pasaules 
un vairāk nekā 50 Rietumvalstu 
žurnālistu, politiķu, zinātnieku, kultūras 
un mākslas darbinieku. Ārvalstu mediju 
uzmanību Baltijas brīvības un miera 
kuģa braucienam pastiprināja padomju 
preses uzbrūkošās un provokatīvās 
publikācijas. 

Izstādes dokumenti stāsta par šīs 
politiskās akcijas ieceri, sagatavošanas 
darbiem un realizāciju. Ideja par 
vienojošu manifestāciju Baltijas jūrā 
latviešu trimdas jauniešu aktīvistiem 
radās jau 20. gadsimta 70. gados. 1983. 
gadā sākās brauciena sagatavošanas 
darbi. Vilnis Zaļkalns un Māris Graudiņš 
izveidoja brauciena rīcības komiteju, 
kuru veidoja latvieši Jānis un Kristīne 
Bergholci, Kristīne Čakste, Atis Lejiņš, 
Imants Gross, Juris Kaža, Anita 
Kancāne, Richards Čanka. Lietuviešu 
trimdiniekus rīcības komitejā vienoja 
Gintars Grušs, igauņus - Marts Kikerpū. 

1985. gada 25. jūlijā Kopenhāgenā 
sākās Baltiešu tribunāls (Baltic Tribunal 
in Copenhagen),  ko organizēja 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība 
(PBLA) sadarbībā ar Pasaules Baltiešu 
apvienību. Tribunāla idejas galvenais 
autors un pasākuma organizators 
bija PBLA Informācijas biroja vadītājs 
Jūlijs Kadelis. Padomju Savienībai tika 
izvirzīta apsūdzība par Baltijas valstu 
okupāciju un politiskām represijām pret 
šo zemju iedzīvotājiem. 

Izstāde atklāj pilnu notikumu spektru 
no 25. līdz 30. jūlijam - politiskās 
demons t rāc i j as  S tokho lmā  un 
Helsinkos, piemiņas ceremonijas, 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Sākot ar svētdienu, 5. jūlīju, dievkalpojumi 

atkal atsāksies Svēta Jāņa baznīcā.
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan 

draudzes namu, tā lai tie atbilst valsts 
noteikumiem un ieteikumiem sakarā 
ar Covid-19.

Dievkalpojumi sāksies plkst.10.00.
Turpināsim arī ierakstīt svētrunas uz 

YouTube. Saites var atrast draudzes 
mājas lapā uz tīmekļa.

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

BĪBELES STUNDAS
Not iek  uz Zoom ,  ce tur td ienās, 

plkst.10.30. Saiti var saņemt atrakstot 
mācītājām par 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

jauniešu semināri, diskusijas uz kuģa. 
Brauciena noslēgumā notika virkne 

pasākumu. Ekumenisks dievkalpojums, 
folkloras lieluzvedums, kurā piedalījās 
aptuveni 180 dejotāji un folkloras kopu 
dalībnieki un Lielā Svētku balle. 

Izstāde gatavota ar nolūku, lai 
jebkurš Latvijas vēstures interesents 
varētu uzzināt ko jaunu par trimdas 
latviešu organizētajām politiskajām 
aktivitātēm, kuras bija nozīmīgas 
Baltijas valstu neatkarības atgūšanas 
centienos. 

Izs tāde  apska tāma La tv i jas 
Nacionālā arhīva administrācijas ēkas, 
Šķūņu ielā 11, Vecrīgā, logos no 20. jūlija 
līdz 12. augustam un no 5. oktobra līdz 
5. novembrim. Ieinteresētajām mācību 
iestādēm, kultūras un vēstures liecību 

krātuvēm būs arī iespēja eksponēt šo 
izstādi savās telpās. Izstādi sagatavoja 
LNA Latvijas Valsts arhīva Personu 
fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas 
speciālisti. (Autors: LNA Latvijas Valsts 
arhīva Personu fondu un ārvalstu 
dokumentu nodaļas arhīva eksperts 
Guntis Švītiņš, e-pasts: Guntis.Svitins@
arhivi.gov.lv. mob. tālrunis: 26283925)
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
"Tad Jēzus nāk, ņem maizi un dod 

to viņiem, tāpat arī zivis. Šī bija 

trešā reize, kad Jēzus parādījās 
Saviem mācekļ iem pēc Savas 
augšāmcelšanās no miroņiem. 
(Jņ.21:13-14)"

R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
JŪLIJĀ

Dievkalpojumi notiks saskanīgi ar 
sabiedriskajām regulām.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.

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

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 Parnell St 32, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās. 

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

What’s While Something's on at the House
Each month  this page features a summary, in English, of major events at the 

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

That roller-coaster we mentioned last month is still doing its twists and turns and 
people are uncertain what will happen, now that Victoria has had a second Covid-19 
wave, which seems to be spilling over into NSW. However, this state is not in lock-
down, and we're still trying to organise as many small gatherings at the Latvian House 

 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au

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

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

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

Eating cabbage and cucumber could reduce 
COVID-19 death rate

Digital Staff  7 NEWS
Wednesday, 22 July 2020 
A new study in Europe has found that eating certain vegetables could reduce 

coronavirus death rates. It’s important to note that the study hasn’t been peer-
reviewed and was limited to Europe but the results are interesting.

The research suggests that increasing the average consumption of cabbage 
or cucumber by 1 gram a day could reduce a country’s mortality rate by 13.6 per 
cent. “Nutrition should not be overlooked as a factor behind COVID-19 deaths”, 
said Jean Bousquet, a professor of pulmonary medicine at Montpellier University 
in France who led the research.

Here’s what the headline is based on.
Belgium, Britain, Spain, Italy, Sweden, and France have recorded the highest 

coronavirus death rates in the world. These countries all had different lockdown 
measures but the one thing in common is that cabbage and cucumber are not a 
big part of the diet. 

On the flipside, Latvia has one of the lowest death rates and they consume a 
lot of cabbage.

The science
The science behind this is based on a protein called NrF2. The virus that causes 

COVID-19 often results in serious inflammation for the sickest patients. NrF2 can 
reduce that inflammation. Vegetables like cabbage and cucumber can boost the 
production of NrF2.

In short, more cucumber and cabbage means you have a better chance of 
battling the virus.

It’s all absolutely fascinating, and even promising, but like all things surrounding 
COVID-19 needs a lot more investigation. ■

as people are willing to attend. The Saturday school has though decided to postpone 
any resumption of face-to face teaching at least until the second week in August.

Zolīte and the Seniors group are still scheduled to go on, however the Thursday 
lunches scheduled for August have had to be cancelled, as many of the older 
ladies, who are the backbone of the auxilliary, are currently not willing to leave the 
house or travel on public transport. Hopefully, if everyone obeys the distancing and 
isolation guidelines, the current wave will soon be flattened and we will be able to 
recommence in the next few months. 

Talking of Covid-19 and Latvian food, this might be a connection worth some 
chewing over. ■
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