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SLB skola meklē skolēnus un skolotājus!

“Celies, mosties, māci mūsu bērnus.”
Tā teiktu Kronvaldu Atis, ja viņš zinātu kā mūsu skolai klājas.
Mēs lūdzam Jums padomāt, vai Jūs nevarētu noziedot drusciņ sava
laika un nākt dalīties savās zināšanās ar mūsu bērniem.
Kā mēs jau visi jūtam, ar katru gadu mūsu Sidnejas latviešu sabiedrība
saraujas mazāka un mazāka. Bet tomēr mums vēl ir ģimenes kuŗas ļoti
grib turpināt piedalīties sabiedrībā un saviem bērniem dot iespēju baudīt
to prieku un lepnumu kas nāk kad mācās par savu senču zemi, tautu un
parašām.
Mazs jau mums tas bērnu skaits ir, bet vēl mazāks ir skolotāju skaits –
vecāki dara ko var, bet ir grūti mācīt to ko pats neprot.
Meklējam skolotājus! Pilna laika skolotāji kuŗi varētu mācīt tādus
priekšmetus kā latviešu valodu mums, protams, ļoti trūkst, bet arī tādi kuŗi
varētu pasniegt ‘projektus’ mūsu klasēm – četras sestdienas vienu stundu
katrai klasei. Vai nu mākslas nodarbības, kādu Latvijas dabas studiju,
interesantu vēstures notikumu – kas vien Jums izraisa prieku un interesi
par Latviju (un protams ir piemērots bērniem)!
Mūsu bērni SLB latviešu skolā ir no apmēram 5 gadu vecuma līdz pat
pirmajam vidusskolas gadam. Pašlaik skola notiek sestdienas rītos, bet
mēs esam ar mieru izmēģināt mainīt skolas laikus, ja tas nozīmētu, ka
mums piebiedrotos vairāk bērni un skolotāji.
Meklējam jauniešus, vidējās paaudzes un arī vecākās paaudzes
latviešus. Meklējam trimdas latviešus un jaunās diasporas latviešus. Nāciet
talkā ar idējām un sajūsmu – Jo mums Jūs vajaga! Pašlaik ir lielas šaubas
vai nākošajā gadā mūsu SLB latviešu skola vispār varēs atvērt durvis. Un
tas būtu neticāmi bēdīgi!
Lūdzu zvaniet Daivai Tuktēnai 0421 280 171 un piesakiet gan Jūsu
bērnus, gan Jūsu pašu līdzdalību. ■
SLB skolas saime.

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500
DARBA LAIKS

pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, otrdienās no plkst. 14.00 – 17.00, ceturtdienās
no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem
sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.
Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

SLB biedru maksas
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.

Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457,
Strathfield NSW 2135. Čeki vai
Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2017. gada
abonēšanas maksa ir $50.00
Maksājumus var nokārtot:
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga,
32 Parnell Street Strathfield NSW
2135, tās darba laikā.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas
Latviešu biedrības kontā.
Banka – Westpac.
Konta vārds – Sydney Latvian Society
Limited. BSB – 032069.
Konta numurs – 448256.
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Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un
par ko maksājiet.

SLB valdes sēde

SLB valdes sēdē 11. oktobrī piedalījās
Andris Galviņš, Jānis Čečiņš, Imants Līcis,
Pēteris Kļaviņš, Jānis Grauds, Mārtiņš
Tuktēns, Ilona Brūvere un Klāra Brūvere.
Protokolēja Linda Ozere. Par neierašanos
atvainojās Ināra Krūmiņa un Ināra Graudiņa.
Valde ievēlēja Jāni Čečiņu kā
priekšsēdētāju 2017-18. gadam un piekrita
viņa priekšlikumam, ka visi patur pašreizējos
amatus.
Noguldījums izņemts no BT Investments
un ieguldīts termiņa noguldījumā Suncorp
bankā, kā bija nolemts pilnsapulcē. Valde
turpinās meklēt kādu kuŗš varētu dot
padomus par izdevīgākiem ieguldījumiem.
No Valuer General saņemts jauns
zemes novērtējums kas samazināts uz
$7.4M. Tā kā pašvaldības aprēķina zemes
nodokli no zemes vērtības, tad sagaidāms
arī nodokļa samazinājums.

JDV Izglītības departments piešķīris
$3,115.68 lielu pabalstu skolai.
Visvaldis Šics ir tagad bijis biedrs 50
gadus un tiek uzņemts kā mūža biedrs.
Parakstīts līgums par mazāko gaisa
kondcionētāju tīrīšanu un uzturēšanu divas
reizes gadā.
Skatuves gaismas tagad visas
uzstādītas. Ir trīs dažādi gaismas iestādījumi
un īrētāji var izvēlēties kādas gaismas grib
un par tām attiecīgi maksāt.
Kafejnīcai nopirkts jauns ledusskapis
un CD atspēlētājs.
Iegādāta jauna WiFi sistēma. Tagad visā
“jaunajā” namā un Baltajā zālē iespējams
pievienoties bezvada internetam.
Saņemtas pateicības vēstules un
atskaites no pašreizējām Vītolu Fonda
stipendiātēm. Pēc pašreizējām stipendiātēm
naudas atlikums būs 1,853E, kas ir
pietiekami vēl tikai 1,3 stipendijām. Nolemj
ar šī gada Rituma Ziemassvētku apveikumu

Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 1994. gada

Igors Dortiņš

Dzimis 1931. g. 15. janvārī, Latvijā
Miris 2017. g. 5. oktobrī, Austrālijā
SLB biedrs kopš 2009. gada

Elmārs Vanags

Dzimis 1927. g. 2. martā, Latvijā
Miris 2017. g. 17. oktobrī, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
3

ienākumiem papildināt stipendiju fondu.
Turpmāk būs jālemj par SLB Vītolu Fonda
stipendiju nākotni.
Lielākos 2018. gada Biedrības
sarīkojumus rīkos kā 100gades sarīkojumus
un reģistrēs tos kā tādus pie Kultūras
ministrijas.
Garākās pārrunās pārrunāja Endija
Grīnberga atsūtīto jaunās SLB mājas lapas
projektu. Jauno mājas lapu cer pabeigt
nākamajos mēnešos.
Pārrunāja Valstssvēku akta, 25. nov.
sarīkojumu, un SLB darbinieku eglītes
darāmos darbus. Sarīkojumu apakškomiteja
nākamo 2 nedēļu laikā sanāks lai izstrādātu
detaļas.■
Jānis Čečiņš

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2017. gada oktobrī SLB ir apsveikusi
Juri Turmani, Annu Grigoru, Imantu
Selingeru, Arnoldu Rodi, Valdi Ozolu,
Ivaru Osi, Mēriju Rodi, Maiju Ķeparu un
Laumu Krādziņu. ■

S

Spodŗa Klauverta
Piemiņas fonds

Katru gadu Spodŗa Klauverta Piemiņas
fonds apbalvo atsevišķu personu vai
organizāciju par izciliem sasniegumiem
latviešu kultūras dzīvē vai sabiedrisku
pasākumu veicināšanā, vai kāda latviskā
kultūrsabiedriskā pasākuma atbalstīšanā.
Kandidāti pieteicami ar rakstu līdz š.
g. 31. oktobrim. Vēstules adresējamas:
Spodŗa Klauverta Piemiņas fonda valdei,
PO Box 457, Strathfield NSW 2135, vai
atstājamas Latviešu namā. ■

Nākošais senioru
saiets

11 novembris ir Lāčplēša diena. Kopš
1920. gada 11. novembrī rīkota Lāčplēša
Kaŗa ordeņa svētku un pasniegšanas
diena, kas vēlāk kļuvusi par visu Latvijas
brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas
dienu.
18.novembris ir Latvijas dzimšanas
diena.
Mārtiņi jeb Mārtiņdiena novembŗa
vidū, ir seni latviešu ziemas sagaidīšanas

Naudas sūtījumi uz Latviju

idnejas Latviešu biedrība piedāvā iespēju SLB biedriem pārsūtīt naudu uz
Latviju. Šim nolūkam SLB ir atvērusi kontu Danske bankā, Rīgā.

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $20.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas
konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā eiro.
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svētki, kad beidzās pieguļas un ganu laiks.
Saietā ieskatīsimies kā šie dažādie
svētki tiek svinēti Latvijā. Pirmā daļā
vispirms lūgšu apmeklētējus kam īpašas
atmiņas par šiem svētkiem pastāstīt par
tām. Ja ir fotografijas – lūdzu paņemiet
līdz.
Tad redzēsim Lāčplēša dienas svinības
Jelgavā un Aizvīķu parkā.
Uz Jelgavu atgriezīsimies 18. novembŗa
svinībām, tad uz Rīgu bruņoto spēku parādi
un Lāpu gājienu. Pirmās daļas noslēgumā
– Mārtiņu diena caur skolēnu acīm.
Otrā daļā 18. novembrī Ventspilī
koncertā ar Latviešu rokoperu parādi,
mūzicēja kamerkoris “Ventspils”, Ventspils
kamerorķestris un solisti – Annija Putniņa,
Kārlis Rūtentāls, Roberts Pētersons,
Raimonds Bramanis. Diriģents Aigars Meri.
Koncerta vadītāja Liene Jakovļeva. No
koncerta noskatīsimies izvilkumus no: Ei,
jūs tur! Imanta Kalniņa rokopera, sarakstīta
1971. gadā. Tā ir pirmā latviešu rokopera
un viena no pirmajām rokoperām Padomju

Kopības nodevu
akcija

Gadskārtējā LAAJ Kopības
nodevu vākšanas akcija
turpinās.
Maksājumus var nosūtīt pa
pastu, vai arī nodot Sidnejas Latviešu
biedrības namā, kā arī elektroniski ar
kredītkarti: www.laaj.org.au/ziedot
Pavisam līdz 2017. gada 31. oktobrim ir saziedoti $12,521
Ziedojumi līdz $50
Ilze Papworth
Cessnock
Kopā: $50
Ziedojumi no $51 līdz $100
Marta Rozentāla
Cessnock
Daiva un Mārtiņš Tuktēns Wahroonga

Savienībā.
Rokopera Lāčplēsis ir latviešu mūzikls
ar Zigmara Liepiņa mūziku un Māras
Zālītes libretu. Librets sarakstīts 1986./87.
gadā. Pirmizrāde notika 1988. gadā.
Pilna programma. Visi laipni lūgti, it
īpaši ja esat ar mieru dalīties ar savām
atmiņām. ■
Jānis Grauds

Ziemassvētku
apsveikumi

Ir atkal pienācis laiks, kad SLB biedri,
kuŗi vēlas novēlēt Priecīgus Ziemassvētkus
un laimīgu 2018. gadu saviem draugiem un
paziņām, to var ievietot decembŗa Ritumā.
Apsveikumus var pieteikt SLB
grāmatnīcā darba laikā līdz 16. novembrim.
Apsveikumu maksa $20.00
Ziemassvētku apsveikumiem doto
naudu SLB ziedos Stipendiju fondam.

Vija Sieriņa
Denistone East
Kopā: $300
Ziedojumi no $101 līdz $200
Valdis un Valija Ozoli
Panania
Ieva un Valentīns Trankels North Rocks
Kopā: $350
Ziedojumi no $201 līdz $500
Lonija Graudiņa
West Pymble
Andra Rone
Wollstonecraft
Lauma un Juris Reinfelds Wollongong
Kopā: $1,100
Ziedojumi no $501 līdz $8000
Jānis Drengers
Penshurst
Kopā: $8,000
Pavisam kopā: $9,800
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LU dibināšanas
atcere

FOTO: Pēteris Kļaviņš

Latvijas Universitātes
dibināšanas atceres aktu 30.
septembrī Sidnejas Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē
rīkoja Studenšu Korporāciju
Kopa Sidnejā (S!K!K!S!) un
Korporāciju Kopa Sidnejā (K!K!S!),
un to atklāja K!K!S! viceseniors Valdis
Krādziņš, frat. Lett. Pieminot revolūciju
laikus pēc Pirmā Pasaules kaŗa, kad

Valdis Krādziņš atklāj sarīkojumu.
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sabruka impērijas un dibinājās jaunas,
nacionālas, patstāvīgas valstis, to vidū
arī Latvija. Viens no noteikumiem, lai
kāda neatkarīga valsts varētu pastāvēt
bija, ka tajā jābūt pietiekamam skaitam
akadēmiski izglītotu pilsoņu. Tā arī Latvijā
nodibinājās universitāte, kuŗai 1919. gada
18. septembrī Latvijas republikas augstākā
padome apstiprināja LU satversmi. Tās
devīze bija Scientiae et patriae, un tās
galvenā misija bija cilvēces augstāko
garīgo vērtību attīstīšana un tālāk
nodošana, ievērojot nacionālo valodu,
kultūru, un savas valsts attīstību, īpatnību
un prasības. Jauns posms tās vēsturē
iesākās ar trešo nacionālo atmodu.
Atceres aktā nodziedāja Latvijas
himnu, pēc kuŗas Valdis Krādziņš pieteica
akadēmiskās runas teicēju fil! Andreju
Medeni, latvus. Viņa tēvs, Artis Medenis
ieguvis veterinārmedicīnas gradu Rīgā jau
1943. gadā un sācis darbu savā profesijā
Džeringongā, Jaundienvidvelsā, Austrālijā,
1953. gadā. Dēls Andrejs dzimis Kaiamā,
beidzis Džeringongas pamatskolu un
Kaiamas vidusskolu un gājis arī Minsteres
latviešu ģimnazijā, Vācijā. Pēc veterinārās
fakultātes beigšanas sācis strādāt kopā
ar tēvu 1980. gadā un no viņa pārņēmis
praksi 2005. gadā. Dejojis arī četras reizes
ar Saules jostu.
Savu runu par veterinārmedicīnas
attīstību Andrejs Medenis papildināja ar
raksturīgiem, interesantiem un dažreiz
groteskiem foto uzņēmumiem. Viņš,
iesākot, teica, ka kazu gani jau 9000
gadus pr. Kr. vidējo austrumu Āzijas
zemēs spēja ārstēt savus suņus un citus
dzīvniekus. No 4000. līdz 3000. gadiem
pr. Kr. senie ēģiptieši lietoja zāles savu
mājas dzīvnieku ārstēšanai un veselības
veicināšanai. Pirms 4000. līdz 5000.
gadiem Ceilonā (tagadējā Šrilankā)
atrasts pirmais zīmejums ar akupunktūras
punktiem zilonī. Vismaz 3000 gadus
dzīvniekiem Ķīnā pielietoja tradicionālo

FOTO: Pēteris Kļaviņš

Svētku runas teicējs Andrejs Medenis
ķīniešu medicīnu, īpaši zirgiem, kas bija
nepieciešami militārām gaitām.Visagrākais
ķīniešu veterinārmedicīnas teksts ir no
1384. gada. Arī romieši, grieķi, babilonieši,
indieši, arābi un ebreji lietojuši medicīnu
dzīvniekiem. Eiropā galvenā ārstēšana
bijusi zirgiem, kas nepieciešami armijām.
Viduslaiku apkalēji ne tikai gādājuši
zirgiem apavus, bet nodarbojušies arī kā
zirgu un lopu ārsti. Pirmās potes lopiem
attīstītas 1712. gadā, lai iznīcinātu lopu
mēri Eiropā.
Pirmā veterinārmedicīnas skola
dibināta Lionā, Francijā 1761. gadā ar
uzsvaru uz anatomiju un aitu, zirgu un
govju slimībām, lai novērstu lopu mēŗa
nāves. Nākamos desmit gados skolas
dibināja arī Vācijā, Zviedrijā un Dānijā.
1791. gadā dibināja veterināru kolēdžu
Londonā, speciāli veltot to dzīvnieku
medicīnām, sākot ar zirgiem, tad govīm un
citiem lopiem un, beidzot, suņiem un citiem

dzīvniekiem. Tuvāk „mājām” dibināja
veterināru institūtu Tērbatā (Tartu), kur
agrākos gados mācījās arī latvieši. 1862.
gadā dibināja Rīgas Politechnikumu, kur
uzņēma pirmos klausītajus sagatavošanas
nodaļā.
Veterinārmedicīnas vēsture Latvijā
ir saistīta ar lauksaimniecības augstāko
izglītību. 1919. gada 28. septembrī atklāja
Latvijas Augstskolu. Vienlaikus sākās arī
Veterinārmedicīnas fakultāte, kuŗas darbību
var sadalīt astoņos posmos. Pirmais bija
no 1919. līdz 1924./1925. gadam, kuŗā
laikā Latvijas Augstskolu 1923. gadā
pārdēvēja par Latvijas Universitāti. Otrais
posms bija līdz neatkarības zaudešanai
1940. gada 17. jūnijā.
Šajā laikā macību programmas
pārņēma no Tērbatas, Vīnes, Leipcigas
un citām augstskolām Eiropā, bet mācību
spēki pastiprināja savas zināšanas citās
Eiropas augstskolās. Trešais posms
bija padomju okupācijas laiks līdz vācu
ienākšanai Rīgā 1941. gada 1. jūlijā,
bet ceturtais līdz krievu ienākšanai Rīgā
1944. gada 13.oktobrī. 1944. gadā
Veterinārmedicīnas fakultāti iekļāva
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, kas
atradās Jelgavas pilī, bet 1944. gada jūlijā
pils nodega un Jelgavas Lauksaimniecības
a k a d ē m i j a b e i d z a p a s t ā v ē t . To
atjaunoja Rīgā ar piecām fakultatēm:
Lauksaimniecības, Mežkopības,
Veterinārmedicīnas, Lauksaimniecības
mechanizācijas, Lauksaimniecības
technoloģijas un mājturības. Piektais
posms ilga līdz 1964. gada 30. augustam,
kad fakultāte atradās Rīgā, bet sestais no
1964. gada 1. septembŗa, kad fakultāti
pārcēla uz Jelgavu, līdz neatkarības
atgūšanai 1991. gada 21. augustā.
Jelgavā izveidoja struktūrvienības, kas
specializējās konkretās nozarēs: iekšķīgās
slimībās, ķirurģijā, dzemdniecībā, mazo
dzīvnieku medicīnā un tur darbojās
laboratorija, vivārijs, aptieka, rentgena
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un fizioterāpijas kabinets u.c.
Galvenais uzsvars bija uz
lauksaimniecības dzīvnieku
un zirgu ārstniecību. Padomju
okupācijas laikā Latvija bija
izolēta no eiropiešu kultūras un
vēstures. Andrejs atcerējās,
ka 1990. gadā, piedaloties
Saules jostas turnejā, pēc
izrādes saticis veterinārārstu
Albertu Auzānu, kas Jelgavā
parādījis veterinārinstitūtu,
kam bija trūcīgi apstākļi
un viņa iespaids bijis, ka
latviešu klīnika Austrālijā, Latvijas Universitātes dibināšanas atceres svētku
dalībnieki.
Albiona Parkā bija labāk
iekārtota ar instrumentiem
un diagnostikām nekā Latvijas
Tālāk Andrejs Medenis pastāstīja
veterinārmedicīnas fakultāte, kuŗas ierīces p a r v e t e r i n ā r m e d i c ī n a s a t t ī s t ī b u
labak noderētu archīvos, ne modernā Austrālijā, kur pirmo veterinarmedicīnas
praksē. Cilvēki arī gaidījuši ar suņiem skolu dibināja Melburnā 1886. gadā,
pie konsultāciju telpas, kur veterinarārste bet Sidnejā 1910. gadā. 1945. gadā
viņus izmeklēja. Tajā laikā arī cilvēku ārsti Sidnejas veterinārmedicīnas fakultāte bija
vadīja taksometrus, lai piepelnītu naudu vienīgā Austrālijā. Tālāk viņš pieminēja
ģimenes uzturēšanai, jo ārstu algas bijušas veterinārārstus, kas iesāka savas
trūcīgas.
privātprakses, kā Jānis Baumanis Naurā,
Septītais posms sākās pēc Latvijas Artis Medenis Džeringongā un Jānis
neatkarības atgūšanas. Pēc 1991. gada Grīnbergs Albion Parkā. Liels sasniegums
bija jāpārveido visi augstskolu un institūtu bijis, kad Austrālija varēja paziņot par
regulējošie dokumenti. Pēc kolektivo brucelozes (kas izraisīja abortu govīs)
saimniecību likvidēšanas bija problēmas ar iznīcināšanu, un 1997. gadā deklarēt
studentu praktiskām apmācībām. Mācības atbrīvošanos no govju tuberkulozes.
spēkiem un asistentiem bija ļoti mazas Dzīvnieku veselības un labdarības
algas un sarežģīti pieprasījumi doktora noteikumi uzlabojušies, kļuvuši stingrāki
grada iegūšanai. Kritiski samazinājās un noteiktāki. Uzlabojusies arī mācības
lauksaimniecības dzīvnieku skaits, bet grāmatu pieejamība, it sevišķi par suņiem
pieauga pieprasījums pēc speciālistiem un kaķiem. Potes kļuvušas labākas un var
darbā ar mazajiem dzīvniekiem. Bija potēt pret pāri par 10 slimībām. Vispārējais
jāreorganizē klīnikas, lai sagatavotu veterinārmedicīnas stāvoklis uzlabojies un
ārstus mazo dzīvnieku ārstniecībā. tagad Austrālijā veterinārmedicīnu mācās
Astotais posms iesākās 2004. gada 1. jau septiņās vietās.
maijā pēc Latvijas uzņemšanas Eiropas
Akadēmiskai runai sekoja
Savienībā. 2017. gadā, ciemojoties S!K!K!S! viceseniores Andras Rones,
Latvijā, redzējis, cik fakultāte ir mainījusies. spīdola, ziņojums par pēdējā gadā
Veterinārmedicīnas fakultāte tagad ir Jaundienvidvelsas augstāko mācības
Eiropas līmenī.
iestāžu beigušajiem, kuŗus pēc tam
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godināja, visiem kopā nodziedot Juŗa
Alunāna latviski atdzejoto Františeka
Čelakovska dziesmu Nevis slinkojot un
pūstot, kuŗu komponējis Jurjānu Andrejs.
Šo dziesmu, tāpat kā Gaudeamus pēc
tam, vadīja Valdis Krādziņš, kas pēc tam
pateicās visiem par piedalīšanos Latvijas
Universitātes gada svētkos. Aktam sekoja
Saviesīgs brīdis ar cepumiem, zemenēm
un atspirdzinošiem dzērieniem. ■
Juris Krādziņš.

2016./2017.gadā
universitāti
beigušajie

Ziņojums 2017.gada Latvijas
Universitātes dibināšanas atceres
aktā Sidnejā par 2016./2017. gadā
universitāti beigušajiem
Valdis Aleidzāns – 2017.gada 17.aprīlī
Macquarie universitātē ieguva pilsētu
plānošanas bakalaura gradu (Bachelor of
Town Planning)
Daina Grosa – 2017.gada 8. aprīlī
Monaša universitātē Melburnā (Kuala
Lumpur filiālē) ieguva maģistra gradu
pielietotā lingvistikā (Masters in Applied
Linguistics) ar tiesībām gatavoties uz
doktora gradu.
Henriks Eduards Leinasars – 2016.
gada 9. decembrī Ņūkastles universitātē
ieguva Būvinženierzinātņu bakalaura
gradu ar pirmās šķiras uzslavu (Bachelor
of Engineering (Civil) with Honours Class 1)
Oskars Kārlis Mežgailis – 2017.gada
14. jūlijā Austrālijas nacionālajā universitātē
(ANU) ieguva graduanta diplomu tieslietu
praksē (Graduate Diploma of Legal
Practice)
Eliza Supe – 2017. gada septembrī
Ņūkastles universitātē ieguva daiļo mākslu
bakalaura gradu (Bachelor of Fine Arts)

Tyler Jane Vanags – 2016.gada 17.
decembrī Bond un Griffiths universitātē
Kvīnslandē ieguva bakalaura gradu
starptautiskajā uzņēmējdarbībā un
bakalaura gradu valdības un starptautiskās
attiecībās (Bachelor of International
Business and Bachelor of Government and
International Relations).
Kristofers Aldis Zīds – 2017.
gada 11. maijā Sidnejas universitātē
ieguva komerczinātņu bakalaura gradu
kvantitatīvā uzņēmējdarbības analīzē
(Bachelor of Commerce majoring in
Quantitative Business Analysis)
Lucia Zundāns-Fraser – 2014.gadā
Charles Sturt universitātē ieguva filozofijas
doktora gradu (Doctor of Philosophy, PhD)
Apsveicam un novēlam viņiem labas
sekmes turpmākās gaitās! ■
Andra Rone.

500 gadu
Reformācijas
atceres dievkalpojums
Kanberā.

Šī gada 8. oktobrī, Sv. Pēteŗa baznīcā,
Reid, notika Kanberas latviešu ev. lut.
draudzes dievkalpojums veltīts Mārtiņa
Lutera 500 gadu reformācijas atcerei.
Dievkalpojumu vadīja viesmācītājs
Guntars Baikovs no Dienvidaustrālijas.
Sprediķa tema – Mārtiņa Lutera Reformācija
un tās lielais iespaids pasaules jomā.
Savu teoloģijas gradu mācītājs Baikovs
ieguva Latvijā, un , pēc dažiem gadiem ar
dzīves biedri Janu, un viņu trīs bērniem,
devās uz Ameriku, kur, vairāk kā četrus
gadus, papildināja savas zināšanas
teoloģijā St. Louis universitātē, Missouri.
2013. gadā pārceļas uz dzīvi Austrālijā,
un kalpo kā mācītājs St Paul luterāņu
draudzē, Tanunda, Dienvidaustrālijā.
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Ciema mājas pārdošanā
Pagājušos divpadsmit mēnešos desmit jauni iedzīvotāji ieradās
ciemā. Pieci ir nopirkuši mājas bet visādu iemeslu dēļ ir aizkavējušies
ievākties. Tagad vēl piecas mājas stāv tukšas sagatāvotas pircējiem.
Ciemā ir 54 vienu, divu vai trīs guļamistabu atsevišķas mājas
būvētas skaisti koptā dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar ”strata title”,
cena starp $250,000 un $400,000.

Tuvāku informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres., Wantirna South, Vic 3152, Tel: 03 9800 2977,
epasts, administration@latvianfs.org.au
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Atklāšanas koncerts
Austrālijas Latviešu
35. Jaunatnes dienās

Labdien jūsmājās! Te raksta Ella
Mačēna – Austrālijas Latviešu 35.
Jaunatnes dienu Atklāšanas koncerta
rīkotāja. Vēlos jums pastāstīt par skanīgu,
daudzpusīgu un radošu mūzikālo koncertu,
kas atklās šos svētkus 28. decembrī
Sidnejas Latviešu namā. Šis koncerts Jūs
iepriecinās, baudot Sidnejas un Melburnas
latviešu jauniešu mūzikālās spējas un
radošās dotības, kā arī dažus mūzikālus
pārsteigumus no Latvijas māksliniekiem.
Jaunatnes dienas ir par kopā būšanu.
Vecās draudzības atjaunojas, un izveidojas
jaunas draudzības, atklājot mūsu brīnišķīgo
kultūru un vēsturi. Mūzika ir tik skaists
un spēcīgs veids, kā apvienot cilvēkus,
un tāpēc ar šo koncertu es vēlos radīt

FOTO: Imants Skrīveris

Mācītājs Baikovs ir grāmatas Bībele
kā Kristus Liecība autors. Izdevniecība –
Luterāņu mantojuma fonds, Rīga, 2016.
Sagatavošanā ir viņa otra grāmata Dievs,
Pasaule, Cilvēks: Reformācijas dārgumi
mūsu baznīcai.
Mācītāja Baikova sprediķis bija ļoti
saistošs, un klausītājos izraisīja dziļas
pārdomas. Pēc dievkalpojuma baznīcā
visi pulcējās blakus esošajā zālē pie
sagādātajām uzkodām, un klausījās
mācītāja stāstījumu par cilvēka attiecībām
ar Dievu. Kanberas latviešu luterāņu
draudzei bija skaista diena un bija vēla
pēcpusdiena, kad visi devās mājup. ■
Skaidrīte Dariusa

No kreisās – ērģelniece Astrid Bowler,
Inta Skrīvere, mācītājs Guntars Baikovs,
draudzes priekšnieks Egons Eversons,
un aizmugurē Aina Blyton.
notikumu, kas vēl vairāk pilnveido šo
kopības un vienotības elementu. Kad
ielūdzu māksliniekus piedalīties šajā
koncertā, es izskaidroju, ka gribētu veicināt
sadarbību mūziķu starpā. Man vienmēr ir
tik liels prieks redzēt, kā cilvēki mūzicē
kopā, jo nekad nevar zināt, kas jauns
un interesants tiks izveidots, kad radoši
cilvēki sadarbojas. Es aicināju mūzikantiem
izmēģināt kaut ko jaunu un izskaidroju,
ka mēs ar lielu prieku gaidām jaunus
skaņdarbus un aranžējumus.
Man ir liels, liels prieks atklāt, ka šis
koncerts būs viss, par ko sapņoju. No
Melburnas piedalīsies Kārla Jaudzema,
Līsa Jaunalksne, Annalīse Daliņa, Laila
Grosa, Lija Andersone, bijušais Sidnejietis
Ivars Štubis, un iespējams vēl citi. No
Sidnejas māksliniekiem piedalīsies Jānis
Lucis, Kaspars Moors, Sofia Poulos, Aija
Dragūna, Daina Kaina un Ella Mačēna.
Pirms un pēc koncerta, foajē skanēs lustīga
un krāšņa mūzika ko spēlēs Sidnejas
ansamblis Somesing Laik Zat – Viktorija
Mačēna, Kaija Upeniece un Vēsma
Putniņa. Patreiz neatklāšu mūzikantu
sarakstu no Latvijas, bet varu solīt, ka
visi mākslinieki cītīgi gatavojas uz mūsu
13
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Atklāšanas svētkiem.
Mēs jūs aicinām – baudiet šos talantīgos
māksliniekus, kas apciemos mūsu skaisto
Sidneju gan no Austrālijas, gan no Latvijas.
Atklāšanas koncerts notiks Sidnejas
Latviešu namā, ceturtdien, 28. decembrī,
plkst. 16.00. Esiet mīļi aicināti! Jaunatnes
dienu biļetes var iegādāties elektroniski
mūsu mājas lapā www.35aljd.weebly.com
vai SLB grāmatnīcā Rīga. Biļetes varēs
arī iegādāties uz vietas pirms sarīkojuma.
Ar siltiem un mūzikāliem sveicieniem.■
Ella Mačēna

Jaunatnes dienu tautas
deju uzvedums

Daudz apēda, daudz izdzēra,
Daudz darbiņu padarija!
To visu piedzīvosim Austrālijas
Latviešu 35. Jaunatnes dienu tautas deju
uzvedumā. Uzvedumā izdejosim vienu no
skaistākiem gada laikiem latviešu lauku
dzīvē, talku, kad tika novākta raža, grūti
strādāts, kā arī daudz dziedāts un dejots,
visiem kopā priecājoties par bagātīgo
ražu.
Uzvedumā piedalīsies Adelaides
Auseklītis, Melburnas Ritenītis, un protams
paši mājenieki, Sidnejas Jautrais pāris.
Tautas deju uzvedums šogad notiks
Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē,
2017. g. 30. decembrī, pulksten 16.00.
Uzvedums notiks zāles centrā: Latviešu
nama intīmā atmosfērā varēsit tiešām
dzīvot talciniekim līdzi, smalki izpētīt deju
soļus, un apbrīnot skaisti izšūtos tautas
tērpus.
Jaunatnes dienu biļetes var
iegādāties elektroniski mūsu mājas lapā
www.35aljd.weebly.com. Sidnejiešiem
arī būs iespējams biļetes iegādāties
SLB grāmatnīcā Rīga. Biļetes varēs arī
iegādāties uz vietas pirms sarīkojuma.

Informācija par Jaunatnes dienu
sarīkojumiem ir pieejama mūsu mājas
lapā, Facebook: @JDSAustralia, vai sūtot
epastu: 35jdsydney@gmail.com.
Ar siltiem sveicieniem talkā aicinot. ■
Gints Kārkliņš

Jaunatnes dienu
danču vakars

Vai, kājiņas, vai kājiņas,
Dancot gribu, dancot gribu!
Kur tie mani bāleliņi,
Ka tie mani diet neveda?
Aicinu jūs un jūsu radus un draugus,
gan latviešus, gan citus, uz Jaunatnes
dienu danču vakaru 28. decembrī, plkst.
19:00 Sidnejas Latviešu nama lielajā
zālē.
Tas būs mūsu pirmais vakara
sarīkojums, un sāksies tūlīt pēc
Atklāšanas (Jauniešu) koncerta. Varēsim
satikties, iepazīt jaunus draugus, paēst,
padzert un priecāties!
Mūsu mūziķi spēlēs tautiskus dančus
un varēsim dejot un līksmoties līdz
rītam! Būs atvērts bārs, kur pārdos
dažādus dzērienus. Biļetes cenā ir
iekļautas vakariņas.
Šis vakars ir piemērots visām
paaudzēm, kas grib izbaudīt jautru un
enerģijas pilnu atmosfēru.
Jaunatnes dienu biļetes var
iegādāties elektroniski mūsu mājas lapā
www.35aljd.weebly.com. Sidnejiešiem
ir iespējams biļetes iegādāties SLB
grāmatnīcā Rīga. Biīļetes varēs arī
iegādāties uz vietas pirms sarīkojuma.
Informācija par Jaunatnes dienu
sarīkojumiem ir pieejama mūsu mājas
lapā, Facebook: @JDSAustralia, vai
sūtot epastu: 35jdsydney@gmail.com.
Uz satikšanos danču vakarā! ■
Aija Dragūna
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35jdsydney@gmail.com
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Jaunatnes dienu
tautas deju apkūlības

Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes dienu
rīcibas komiteja aicina visus pēc Tautas
deju uzveduma atpūsties (vai uzdzīvot, kā
nu kuŗš!) Tautas deju apkūlībās.
Apkūlības notiks Sidnejas Daugavas
vanagu namā, Benkstaunā. Izbaudīsim
vieglas vakariņas, un atspirdzināsimies pie
Daugavas vanagu nama bāra. Uzstāsies
mūzikālais ansamblis no Adelaides Četri
kaķēni – Lilita Daenke, Kārlis Daenke,
Dāvids Orchard, un Matīss Reinharts.
Jaunatnes dienu biļetes var iegādāties
elektroniski mūsu mājas lapā www.35aljd.
weebly.com. Sidnejiešiem ir iespējams
biļetes iegādāties SLB grāmatnīcā Rīga.
Biļetes varēs arī iegādāties Latviešu namā
Jaunatnes dienu laikā. Sīkāku informāciju
par Jaunatnes dienām var arī atrast
Facebook: @JDSAustralia, vai pa epastu:
35jdsydney@gmail.com.
Ceram Jūs sagaidīt uz jautru vakaru
Daugavas vanagu namā! ■
Kaspars Walker

Jaunatnes dienu
Sadziedāšanās
vakars

Nāciet uz jautro Jaunatnes Dienu
sadziedāšanās vakaru! Pasākums sāksies
plkst. 19.00, lielajā zālē, Sidnejas latviešu
namā. Vakariņās tiks piedāvāti klasiskie
cīsiņi ar mājās gatavotajiem skābiem
kāpostiem, kas ir ieskaitīti biļešu cenā. Pie
bāra būs pērkami dzērieni un uzkodas.
Variet sagaidīt prieku pilnu vakaru ar
neformālu atmosfēru, kur draugi un
ģimenes varēs kopā dziedāt un satikties.
Skanēs tautasdziesmas un populāras
dziesmas (vecas un jaunas) visu vakaru
dzīvo mūziku pavadījumā. Dziesmu teksti

tiks rādīti uz ekrāna, un arī būs pērkama
Jaunatnes dienu dziesmu grāmata.
Mūziķu rindās iekļausies vairāki cilvēki no
Sidnejas un citām Austrālijas pilsētām, kā
arī no Latvijas. Lai varētu turpināt mūzicēt
visu vakaru mūziķi rotēsies. Mēs aicinām
arī citus ieinteresētos mūzikantus vai
dziedātājus rakstīt Ivaram Štubim uz ivars.
stubis@gmail.com.
Jaunatnes dienu biļetes var iegādāties
elektroniski mūsu mājas lapā www.35aljd.
weebly.com. Sidnejiešiem ir iespējams
biļetes iegādāties SLB grāmatnīcā Rīga.
Biļetes varēs arī iegādāties uz vietas pirms
sarīkojuma. ■
Ivars Štubis

Koklēšana ievirze
Kanberas 3x3

3x3 saiets notiek no 2018. gada 2. līdz
8. janvārim
Šogad Kanberas
3x3 būs unikāla iespēja
iemācīties spēlēt kokli
tiem, kas vēl to nemāk un
papildināties koklētprasmē
tiem, kas kokles labi
pazīst. Pie mums brauks
Rasa Jansone un Rozīte
Spīča, kas ne tikai pašas spēlē kokles bet
arī māca tās spēlēt citiem gan folkloras
kopās, gan arī nometnēs Latvijā, Garezerā
Amerikā un Vācijā. Šovasar Rasa arī
mācija kokli pirmajā Latviešu diasporas
bērnu/jauniešu Kokļu nometnē Latvijā. No
Austrālijas tur piedalījās Elza Svilāne, kas
ne tikai iemācijās spēlēt, bet arī paspēja
uztaisīt pati savu kokli. Tur bija latviešu
bērni no Anglijas, Īrijas, Austrijas, Krievijas,
Vācijas un Zviedrijas un visi bija sajūsmā
par Rasu gan kā kokles skolotāju, gan
audzinātāju.
Rasa un Rozīte studē Latvijas Kultūras
akadēmijā un viņu pētniecības darbs
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saistīts ar diasporas, identitātes un
etnicitātes tēmām, tā, ka viņām noteikti
būs interesanti paskatīties kā mums iet ar
latvietības saglabāšanu. Rasai un Rozītei ir
sava grupa Kas tie divi? un viņas abas arī
spēlē mandolīnas Rīgas Tautas mandolīnu
orķestrī. Rasa arī spēlē vijoli. Viņas abas
noteikti mums arī palīdzēs novadīt danču
vakarus, jo zin visus iespējamos Latvijā
spēlētos un dejotos tautas dančus.
Ja jums ir savas kokles, lūdzu ņemiet
tās līdz. Būs arī dažas ar kuŗām varēsim
dalīties. Ja kādam mājās ir kāda kokle, ko
mums varētu aizdot, lūdzu zvaniet Ievai
Lapiņai 0416036423.
Ņemiet līdzi savas kokles un tiekamies
Kanberas 3x3! ■
Ieva Lapiņa

Valsts svētku
runātājs
Valdis Zatlers

Valdis Zatlers ir latviešu politiķis,
bijušais Latvijas Valsts prezidents
(2007. – 2011.).
Līdz tam viņš bija ārsts, traumatologs
ortopēds, Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīcas valdes priekšsēdētājs un
kā medicīniskā dienesta virsnieks
tika nosūtīts uz Ukrainu, lai piedalītos
Černobiļas AES katastrofas likvidācijas
darbos. No 1988. līdz 1989. gadam
V. Zatlers bija Latvijas ārstu biedrības
atjaunošanas grupas aktīvists un vēlāk
šīs biedrības domes loceklis. 1990.
gadā dibināja Latvijas artroskopijas
asociāciju, līdz 1993. gadam bija arī tās
prezidents. No 1990. līdz 1991. gadam V.
Zatlers 6 mēnešus papildināja zināšanas
ortopēdijā Yale universitātē un Syracuse
universitātē ASV. Pēc atgriešanās Latvijā
viņš sekmīgi ieviesa klīniskajā praksē
locītavu slimību diagnostiku un ārstēšanu

ar artroskopijas metodēm
No 1994. līdz kļūšanai par Valsts
prezidentu 2007. gadā V. Zatlers vadīja
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu,
būdams tās direktors, no 2004. gada arī
valdes priekšsēdētājs. Līdztekus viņš no
2003. līdz 2008. gadam vadīja Latvijas
Traumatologu ortopēdu asociāciju.
Latvijas okupācijas gados V. Zatlers
nebija PSKP biedrs.Trešās atmodas
laikā viņš aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas
frontē, no 1988. līdz 1989. gadam bija
tās Domes loceklis. Vēlāk politikā nav
darbojies līdz ievēlēšanai par Valsts
prezidentu.
Tomēr, iespējams kā vispaliešokākais
fakts ir tas, ka Valdis Zatlers savā
prezidentūras laikā 2011. gadā, ierosināja
referendumu par 10. Saeimas atlaišanu.
Nozīmīgi ir pieminēt, ka V. Zatlers arī
šobrīd ir visvairāk izteicies un aicinājis
Latvijas iedzīvotājiem nebūt vienaldzīgiem
un atjaunot izskatīt “oligarhu” lietu. ■
LAAJ

Ģitārists Reinis
Jaunais Sidnejā

Populārais Latvijas ģitārists Reinis
Jaunais vairākus gadus ir koncertējis visā
Eiropā, daloties ar savām ģitārspēles
prasmēm un oriģināldziesmām, kuŗas
pasniedz publikai, izmantojot dažādas
ģitāras spēlēšanas technikas. Mūziķa
dzīves azarts ir ceļošana, kas kalpo arī
par galveno iedvesmas avotu mūzikas
radīšanai.
Pats Reinis saka: “Mūzika ir mana
kaislība, un es vienmēr jūtos neticami
laimīgs uzstāties jebkurai auditorijai, nav
svarīgi, vai tā ir viena persona nelielā
kafejnīcā vai pilna koncertzāle.”
Reinis ir izdevis 4 mūzikas albumus
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TRĪS LIETAS,
LABAS LIETAS!
Sidnejas Latviešu biedrības Sestdienas skola
(SLBSS) aicina tautu uz SLB namu Parnell St,
Strathfield, sestdien 4. novembrī no plkst. 10:00.

1

Vispirms, sāksim ar skolas izlaidumu.

2

11:30 turpināsim ar svinīgām
(bezmaksas) pusdienām

3

Un 13:00 nobeigsim ar “Sveika, Latvija”
ceļotāju stāstiem, video un foto.

Lūdzam ierasties kuplā skaitā ar jautājumiem,
ēstgribu un zied(ojum)iem!
SLBSS
sydneylatvianschool@gmail.com
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– Plika ģitāra (2013), Draugu orķestris
(2015), Gaišs (2016) un Tumšs (2017).
Pēdējais tika ierakstīts kopā ar mūziķa
grupu Reinis Young Trio.
Tieši pirms došanās atvaļinājumā uz
Austrāliju, Reinis vairāk nekā mēnesi
pavadījis koncerttūrē Latvijā, Igaunijā,
Polijā, Vācijā, Luksemburgā, Nīderlandē
un Beļģijā. Tomēr, atvaļinājumā jau
arī var ko uzspēlēt un Sidnejā Reinim
paredzētas divas uzstāšanās Latviešu
namā – 18. novembrī Valstsvēku aktā
un 25. novembrī, plkst 18.00, patstāvīgā
koncertā. Pirms koncerta kafejnīcā varēs
iegādāties vieglas vakariņas. ■
Jānis Čečiņš

Ziemassvētki tuvojas
SLB Dāmu kopas dalībnieces, ar
dažu kungu palīdzību, Latviešu namā
jau cep piparkūkas. Šīs piparkūkas var
iegādāties svētku priekam paši sev jeb
kā dāvanu draugiem, kaimiņiem vai
paziņām.
Ja vēlaties, lai Jūsu mājās smaržo
kā svētkos, mēs piedāvajam arī
piparkūku mīklu.
Cenas:
Skaisti dekorēta piparkūku paciņa $8.00
1kg. piparkūku mīkla
$12.00
SLB Dāmu kopa.

Anitas Krūmiņas un Birutas Apenes-Klārkas

GLEZNU IZSTĀDE
Latviešu namā, 32 Parnell Street, Strathfield,
no šī gada 3. līdz 15. novembrim.
Izstāde atvērta katru dienu no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00
Oficiāla atklāšana notiks Vīru koŗa koncerta dienā
5. novembrī plkst. 11.45, (15 minūtes pirms pusdienām).
Gleznas šinī izstādē ir ar sevišķi lielām atlaidēm un tā
būs vienreizēja izdevība iegūt mūžam ilgstošas dāvanas
bērniem, draugiem, Ziemassvētkiem, jubilejām vai
pašiem sev.
Tuvākai informācijai lūdzu zvaniet Birutai Klārkai
(02) 9747 1271.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2017. gada novembrī
Daugavas Vanagu

LĀČPLĒŠA DIENAS ATCERES SARĪKOJUMS
sestdien, 11. novembrī, plkst. 11.00 DV namā, Benkstaunā.
PUSDIENAS.

Daugavas Vanagiem jauna valde

DV Sidnejas nodaļas 2017. gada. pilnsapulcē klātesošie biedri ievēlēja sekojošo
Sidnejas nodaļas valdi:
Priekšniece – Ināra Sīkā
Sekretāre – Gundega Zariņa
Kasieris – Romāns Senkevičs
Valdes locekles – Biruta Klārka (Clark) un Aija Balode.

Daļa no Pilnsapulces dalīniekiem
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Fonds “DV CV Pārstāvniecība Latvijā”– Krīze pārvarēta!?!

Sveicināti DV biedri!
Es domāju, ka visiem DV biedriem ir jāzina un jāsaprot, kas ir noticis DV CV
pārstāvniecībā Latvijā. Šī gada sākums iesākās ar bažām – vai DV CV pārstāvniecība
Latvijā varēs izpildīt savus darbus, izsniegt pabalstus un sniegt zāļu atbalstu
leğionāriem, kārtot palīdzību daudzbērnu un audžu ğimenēm, kā arī veikt citus darbus
un dotos uzdevumus no DV zemēm Latvijā, jo DV ASV nebija iemaksājusi savas
dotācijas, kas sastāda lielu daļu no DV CV budžeta. Tas noteikti arī radīja bažas
Pārstāvniecības darbiniekos – vai viņi vispārīgi saņems savas algas. Pēc tam, Solvita
Sekste, Pārstāvniecības biroja vadītāja, pēkšņi aizgāja no darba, kad palika zināms,
ka viņu PBLA birojā Rīgā ir pieņēmis darbā PBLA valdes priekšsēdis, par ko ne DV CV
nedz arī DV CV prezidijs bija informēti. Tāpat, nesaskaņu dēļ, starp Solvitu Seksti un
Pārstāvniecības valdes locekli Agri Briedi (farmacists, kas rūpūpējās par zāļu piegādi
leğionāriem no Limbažu aptiekas) beidzās ar Agra Brieža atteikšanos no Pārstāvniecības
valdes locekļa amata. KRĪZE BIJA KLĀT, jo otra, daļēja laika darbiniece, Anna Šņuciņa
pēc operācijas, atradās uz “slimās lapas” un nevarēja strādāt.
Galvenās bažas radās jau gada pirmā ceturksnī par to, kā segt Pārstāvniecības
izdevumus, jo DV CV pārstāvniecības biroja/darba budžets pamatā balstās uz dotācijām
no DV zemēm, kas ir $11 (ASV) no biedra. Dotācijas pamatā sedz divu darbinieku
algas, kā arī biroja, pasta un citus administratīvos izdevumus Pārstāvniecībā un DV CV
prezidija izdevumus. Detalizētu pārskatu par šo tēmu sniegšu vēlāk, bet tagad ziņoju, ka
pēdīgi, pēc dramatiskiem notikumiem un veselu virkni dažādām episodēm, ko izraisīja
DV ASV dotāciju iesaldēšana, darbs Pārstāvniecībā ir tagad visumā atsācies jaunajā
Turpinājums 26.lpp.
Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušos biedrus.
Artūrs Raimonds Ernšteins – dzimis 1924. g. 24. novembrī, Latvijā
miris 2017. g. 27. augustā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1989. gada (28 gadus).
Elmārs Vanags – dzimis 1927. g. 2. martā, Latvijā
miris 2017. g. 17. oktobrī, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1966. gada (51 gadu).
Ausma Lake – dzimusi 1928. g. 29. septembrī, Latvijā
mirusi 2016. g. 23. decembrī, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja kopš 1999. gada (17 gadus).
Lārlis Juranovskis – dzimis 1932. g. 23. februārī, Latvijā
miris 2017. g. 3. augustā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1975. gada (38 gadus).
Terēze Dzītare – dzimusi 1937. g. 25. janvārī, Latvijā
mirusi 2017. g. 10. jūlijā, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja kopš 1970. gada (47 gadus).
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Latvijas Audžuģimenes biedrības
aicinājums atbalstīt akciju Skolas bērniem
jāiet skolā.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa atsaucās uz šo aicinājumu ar AUD
2,000.00 ziedojumu. Akcijas mēŗķis bija gādāt lai visiem bērniem, iesākot skolu
2017. gadā būtu nepieciešamie zīmuļi, burtnīcas, mugursomas un apavi. Latvijas
Audžuģimenes biedrība sniedz palīdzību vairāk kā 200 ģimenēm, kur atrodās ap
350 bērni un jaunieši. Latvijas Audžuģimeņu biedrības misija ir veicināt un atbalstīt
bērnu bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimenē. Tuvāku
informāciju var atrast mājas lapā www.labiedriba.lv.
Biedrības vadītāja, Ilze Golvere atsūtijusi DV Sidnejas nodaļai pateicības vēstuli.
Ināra Sīkais
DV Sidnejas nodaļas valdes locekle.
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Turpinājums no 24. lpp.
darba vietā, DV Latvijā īpašumā – Slokas
ielā 122, Rīgā. Jaunais Pārstāvniecības
valdes loceklis, Dainis Margēvičs, veic
lielu daļu no agrākiem Solvitas Sekstes
darbiem, kā arī Anna Šnuciņa tagad atkal
palīdz Pārstāvniecībā. ■
Andrejs Mežmalis

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

Sarīkojumi DV namā

Ceturtdien, 2. novembrī, plkst.
12.00 Saiets un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 11. novembrī plkst. 11.00
Lāčplēša dienas atceres sarīkojums.
Pusdienas.
Ceturtdien, 7. decembrī, plkst.
12.00 Saiets un draudzības pēcpusdiena.
Ceturtdien, 14. decembrī, plkst,
11.00 Latviešu veco ļaužu aprūpes
YACAH un Sidnejas DV nodaļas kopēja
Ziemassvētku eglīte. Visi laipni ielūgti.
Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764
Latviešu valodas klases atsāksies
2018. gadā.

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every
Tuesday from 9am to 12noon and every
Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are
Latvian artifacts, souvenirs and traditional
Latvian jewellery.

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.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
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.
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Raimonda Sokolovska
grāmatas Varavīksnes
lokā prezentācija

novietota Baltā zālē apskatīšanai un arī tās
varēja iegādāties. Tāpat pateicība Latvijas
izdevniecībai IdeRozītes, kas gādāja par
grāmatas iesējumu un piegādi veikaliem.
Šobrīd grāmatu Varavīksnes lokā var
Sestdiena, 21. oktobris – bija saulaina, iegādāties daudzās Latvijas grāmatnīcās,
bet pavēsa, ļoti piemērota pasākumu kā Valters un Rapa, Jānis Roze, Latvijas
rīkošanai. Šajā pēcpusdienā Latviešu nama Grāmata, Eglobuss, un citās. Savukārt
Baltajā zālē notika mācītāja Raimonda Sidnejā tā pieejama Latviešu nama
Sokolovska grāmatas Varavīksnes lokā grāmatnīcā un pie autora.
prezentācija.
Pateicība Sidnejas Daugavas
Zāle šim nolūkam bija atbilstoši iekārtota Vanagiem par finansiālu atbalstu 15%
un ziediem dekorēta. Cilvēki pulcējās apmērā grāmatas tapšanai, kā arī citiem
kuplā skaitā, sarīkojumā piedalījās vairāk atbalstītājiem prezentācijas sarīkojuma
kā piecdesmit viesi. Pie ieejas varēja veidošanā.
iegādāties grāmatu Varavīksnes lokā,
Raimonds izteica lielu pateicību savai
tika izdalītas sarīkojuma programiņas, kā dzīvesbiedrei Maritai Lipskai, Raimonda
arī Raimonds sniedza autografus, visiem, vārdiem “ar kuŗas mīļu un lielu gādību
kas vēlējās.
grāmata no ieceres tapa par realitāti.”
Baltajā zālē bija ierīkots neliels
Tālāk Marita īsumā iepazīstināja ar
“skatuves” nodalījums ar lielo TV ekrānu Varavīksnes lokā vairākiem tematiem,
vidū, kam abās pusēs novietota skaņu kuŗi mūsdienu lasītājos izraisa interesi, jo
sistēma ar mikrofonu. Blakus tam pults ar runā par jautājumiem, kas katram cilvēkam
autonomu apgaismojumu, kas pie zāles ir aktuāli. Marita raksturoja grāmatu kā
aptumšošanas nodrošināja māksliniekiem saturošu blīvu informāciju, tādu, kas
gan redzamību gan redzēšanu. Bet disko prasa padomāt. Bet galvenais, ka visas
gaismas aparāts dziesmu laikā piešķīra pasniegtās temas autors ir iepazinis
zvaigžņu kustības efektu
vairāku desmitu gadu
pa debess jumu.
gaitā, to skaitā mūsdienu
Prezentācija iesāmedicīnas nozari «Past
kās ar autora īsu
Life Therapy». Tādēļ
uzrunu klātesošiem,
to atspoguļojums satur
kā arī pateicību visiem,
zinātniski pamatotus
kas piedalījušies pie
faktus, kas balstās uz
grāmatas izveidošanas.
atbilstošajās nozarēs
Kā pirmajai, izskanēja
izdarītiem atklājumiem
pateicība Latvijas
rietumu pasaulē
māksliniecei Ievai
beidzamo 30 – 40 gadu
Strazdiņai, kuŗas skaistās
laikā.
un tematiskās ilustrācijas
Priekšnesumu
bagātina grāmatu ar
daļā izskanēja vairāki
vizuālo stāstījumu. Šo
lasījumi no grāmatas,
oriģinālo zīmējumu
kas mijās ar dziesmām
galerija, kuŗu sastāda
un video fragmentiem.
Raimonds
Sokolovski
atklāj
30 miniatūrglezniņas,
Priekšnesumos uzstājās
sarīkojumu
tika atsūtīta no Rīgas un
Ilona Brūvere, Daiga
27

28

Kurpniece un Marita Lipska ar
fragmentu priekšlasījumiem
n o Va r a v ī k s n e s l o k ā :
Reliģiozitāte mūsdienās,
Četri lieli Par, kas apstiprina
reinkarnāciju, dzejolis
Debesis 888, Eņģeļi, Ticībā,
un Dzīvojam īpašā laikmetā.
Tos kuplināja videoklipi
tematiskai ilustrācijai par
atklājumiem “Past Life
Therapy” par reinkarnāciju,
kā arī nesen izdarītie
sensacionālie astronomu
atklājumi, kas liecina par
Zemei ļoti līdzīgu planētu
eksistenci Visumā.
Raimonds nodziedāja dziesmas:
Pilsētā, kuŗā piedzimst vējš, kuŗas laikā
varējām baudīt mūsdienu Liepājas skatus,
gan no putna lidojuma gan pilsētas ielās.
Otrā dziesma spāniski Ave Maria skanēja
ģitāras pavadījumā, un videoklipā redzamo
svētceļnieku gājienu dodoties kalnos.
Vēlāk Fly Me to the Moon ar jauku video,
kur redzams mīlošs pāris pilnmēness
fonā, klasiskā baleta atainojumā. Un

beigās, pie klavierēm sevi
pavadot, Raimonds dziedāja
jautro dziesmiņu O, smaidi!
Prezentācijas daļa noslēdzās
ar kopdziesmu Es dziedāšu
par tevi, Tēvu zeme.
Pēc tam viesi tika aicināti
mazliet uzkavēties, kā
arī aplūkot mākslinieces
I.Strazdiņas miniatūrglezniņu
galeriju. Pēc tam viesi
devās uz M.Siliņa zāli, kur
bija iekārtoti galdiņi, kā arī
“zviedru galds” ar bagātīgu
cienastu un dzērieniem.
Raimonds pateicās visiem
par klātbūtni, uzaicināja viesus pacelt
šampanieša glāzi, un pēc svētības
vārdiem, novēlēja baudīt mielastu kā arī
jauku tālāko pēcpusdienu.
Pēc gardās un bagātīgās maltītes,
kur netrūka arī Alīdas, Benitas un Lolitas
ceptās izsmalcinātās kūkas, viesi varēja
piedalīties programmas otrajā daļā, kur
sekoja loterijas laimestu izloze, kas noritēja
jautrā atmosfērā.
Laimestos bija daudz un vērtīgu mantu,

Sarīkojuma apmeklētāji
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bet šoreiz bija trīs lielie laimesti, kuŗi, kā
parasts, tika izlozēti beidzamie. Mantu
grozu, ko loterijai bija sagatavojuši un
ziedojuši Raimonds un Marita, vinnēja
Ilona Brūvere. Īpašo sarkano glāžu
komplektu (ziedotājs Dailonis Palējs)
vinnēja Ingrīda Rēbauma un beidzamo
laimestu, «konvertu» (ziedotājs Alberts
Cinis) izvilka Ilga Riņģe. Apsveicam visus
laimīgos vinnētājus!
Pēc jautrās daļas, kas aizņēma krietnu
stundu, sarīkojuma izskaņā Raimonds
vēlreiz izteica visiem pateicību par
piedalīšanos kā arī grāmatas iegādi, un
novēlēja Dieva svētību.
Mēs sirsnīgi pateicamies čaklajām
saimniecēm, kas sagādāja gardo un
bagātīgo mielastu – Lolitai Jurānei,
Gundegai Zariņai, Birutai Apenei-Clark,
Benitai Ērei, Dacei Celinskai, Alīdai
Mednei, Solvitai Kugrēnai, Kristīnei
Kugrēnai, Laimai Jurānei. Sirsnīgs paldies
jums, mīļās dāmas!
Tāpat sirsnīgi pateicamies
dežurantiem, kas palīdzēja pie grāmatu
galda – Jānim Moļņikam, Laurai Moļņikai,
Ingrīdai Rēbaumai un Laimai Jurānei
pie zīmējumu galerijas, kā arī pie zāles
iekārtošanas pirms un pēc sarīkojuma –
Svetlanai Zaharovai, Rolandam Bricim un
Raimondam Lācim! Sirsnīgs jums paldies,
mīļās dāmas un kungi!

Tāpat sirsnīgs paldies abām
māksliniecēm – Ilonai Brūverei un Daigai
Kurpniecei – par izjusto un jauki izpildīto
priekšnesumu. Vēlreiz paldies jums, mīļās
dāmas!
Sarīkojums bija krāšņs, un notika
omulīgā gaisotnē.
Mīļie – grāmatiņa Varavīksnes lokā var
kļūt par labu ceļabiedru, kur katrs var atrast
ko jaunu, vai sen zināmo ieraudzīt mazliet
citā gaismā.
Lai mums katra diena ir jauks
piedzīvojums! ■
Marita Lipska

DV Kanberas
nodaļas labdarības
pēcpusdiena

Šī gada 21. oktobrī, Imanuēla baznīcas
zālē, DV Kanberas nodaļas vanadzes
rīkoja savu gadskārtējo saietu veltītu
labdarībai.
Saietu ievadīja DV Kanberas nodaļas
priekšsēde un vanadžu vadītāja, Inta
Skrīvere, nolasot izvilkumus no igauņu
rakstnieka Johana Smūla grāmatas
Pulkveža atraitne.
Stāstījums klausītājos, itin bieži,
izraisīja smieklus, jo tema bija par vecumu,

Telpu pieteikumi 2018.
gadam
Lai varētu, iespēju robežās, apmierināt latviešu telpu lietotāju vēlmes,
laipni lūdzam pieteikt telpu vajadzības Jānim Čečiņam te. 0419 220 728
Pieteikumu lapas var dabūt SLB grāmatnīcā.
„Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ.”
SLB valde
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Ārlietu Ministrijas
Mobīlā pases stacija

Oktobrī Austrālijā viesojās Latvijas
Ārlietu Ministrijas Mobīlā pases stacija.
Sidnejā tā bija Latviešu namā no 22. –
24. oktobrim. Bez pasēm un identitātes
kartēm, apmeklētāji varēja kafejnīcā
iegādāties arī pusdienas, kafiju un
kūkas. Itsevišķi populāras bija Dāmu
kopas piparkūkas un piparkūku mīkla –
lai uz Ziemassvētkiem mājās būtu svaigi
ceptas piparkūkas!
Sidnejā pases un kartes iegādājās
173 Latvijas pilsoņi, bet viskopā

No kreisās – Ieva Cīrule, Aldis Birzulis
un Sandra Salmiņa-Suke.

FOTO: Imants Skrīveris

slimībām, ārstiem, un, ka pacients pats ir
priecīgs dzirdēt par saviem izdomātajiem
slimības cēloņiem.
Turpinājumā, saieta dalībnieki, pie balti
klātiem galdiem, greznotiem ar pavasara
puķēm, baudīja vanadžu sagatavoto
mielastu.
Loterijas mantu klāsts bija ļoti bagāts,
un, kā tas arī dzīvē notiekas – viens gāja
mājās ar „pilnu klēpi’’, otrs ar „tukšām
rokām’’, bet, priecīgi bija visi, jo bija
pavadījuši skaistu pēcpusdienu, satikušies
un pačalojušies ar draugiem un paziņām.
Viss tīrais atlikums veltīts labdarībai šeit
Austrālijā un Latvijā.
Paldies vanadzēm par nesavtīgo darbu ■.
Skaidrīte Dariusa

Kanberas vanadzes, no kreisās – Aira
Grigule, Vija Purva, Inta Payne, Aina
Kārkliņa, Ingrīda Grēviņa, Lita Ātrena un
vanadžu vadītāja Inta Skrīvere.

Austrālijā 565.
No Sidnejas Mobīlās pases stacijas
dāmas devās tālāk uz Jaunzēlandi.■
Redakcija

Senioru saiets
oktobrī

Šo rindiņu rakstītājs jau iepriekš
izsludināto Senioru saietu Sidnejas
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 13.
oktobrī iesāka ar visiem pazīstamo
Leonīda Breikša dzejoli Svēts
mantojums šī zeme mūsu tautai, kas
arī pazīstams Jāņa Norviļa kamponētajā
dziesmā. Leonīds Breikšs dzimis 1908.
gadā Krievijā, kur viņa tēvs strādāja
kņazu Goļīcinu īpašumā, bet vecāki ar
bērniem atgriezās Latvijā 1920. gadā,
kur Leonīdam bija jāapgūst latviešu
valoda. Jau pēc gada viņš saņēmis
pirmo vietu jaunatnes žurnāla dzejoļu
sacensībā, bet divus gadus vēlāk
provinces laikraksts iespiedis viņa
dzejoli. 20 gadu vecumā sācis studēt
tieslietas, bet vēlāk nodarbojies kā
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žurnālists, rakstījis romānu Maldugunis
un dzejoļus, kas iznākuši trijos krājumos.
Polītikā viņš kritizējis Saeimas darbību
žurnālā Universitas un rakstījis par Kārļa
Ulmaņa runām. Pēc sarkanarmijas
ienākšanas Latvijā viņš nepilnu gadu
vēlāk apcietināts un aizvests uz Krieviju,
kur 34 gadu vecumā nošauts. Viņa
sievai Annai piedzimis dēls, kuŗu vinš
nekad nav redzējis. Pamīšus ar referātu
Kārlis Gulbergs izteiksmīgi deklamēja 9
Breikša dzejoļus, ieskaitot 3 ļoti gaŗos:
Virsaiša ļaudis, Lūgšanu („Kungs,
kas zāles čukstus dzirdi”) un Brīvības
pieminekļa balādi. Pēc priekšlasījuma
Vitenis Zemīts īsi pastāstīja, ka 8 gadu
vecumā Latvijā saticis Leonīdu Breikšu,
ko uz laukiem bija atvedis Viteņa

Kārlis Gulbergs
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tēvs, un Leonīds gājis pastaigāties pa
apkārtni baltā kreklā. Ko viņi runājuši,
to gan vairs neatceroties.
Seniora saieta otra daļā vispirms
Jānis Grauds pastāstīja par PBLA
valdes sēdi Rīgā. Par šo sēdi jau
rakstīts vēlāk šinī Ritumā, bet te ir vietā
pieminēt mums Jāņa Grauda stāstīto.
No Austrālijas ar viņu vēl piedalījās LAAJ
priekšsēde Kristīne Saulīte un Dāvids
Dārziņš. Pavisam kopā PBLA sēdē
bija 16 valdes locekļi: 5 no ASV, 3 no
Kanādas, 3 no Austrālijas, 3 no Eiropas,
1 no Dienvidamerikas un 1 no Krievijas.
Illustrējot savu stāstu ar fotografijām uz
ekrāna Jānis Grauds mums rādīja PBLA
atklāšanu, ko veica Kristīne Saulīte.
Viņa arī būs kandidāte nākamam
PBLA priekšnieka amatam, kuŗu atstās
Jānis Kukainis. Jānis Grauds savukārt
būs nākamais LAAJ priekšsēdis, kad
nākamajā gadā prezīdijs pārcelsies
uz Sidneju. Jānis Grauds mums
vēl parādīja Latvijas ārlietu ministru
Edgaru Rinkēviču, aizsardzības ministru
Raimondu Bergmani, kultūras ministri
Daci Melbārdi un izglītības ministru
Kārli Šadurski. Pēdējais teicis, ka,
no 100,000 uz Eiropu aizbraukušiem
latviešiem, maz iet sestdienas skolās,
un izbraucēju bērni ātri asimilējas. Arī
Latvijas skolas esot pārpildītas un dažas
vairs nevar uzņemt bērnus, tāpēc domā
par iespēju tiem mācīties divās maiņās.
Oficiālā pieņemšana bijusi Alberta
hotelī, bet, vēlāk, koncerts Doma
baznīcā. Tālāk mums vēl rādīja Pasaules
latviešu mākslinieku centru Cēsīs, kur ir
ievērojamu mākslinieku gleznas un
dažādi mākslinieciski priekšmeti. Cēsu
6. skolā ir telpas jauniem māksliniekiem
un darba iesācējiem. Jānis Grauds arī
ticies ar Vītola fonda stipendiātiem.
Pieminēja arī , ka Madonā atklāja Ernas
Ķikures izstādi un arī grāmatu ar viņas
gleznām un zīmējumiem.

Jānis Čečiņš mums rādīja Dainas
Bruņinieces filmu Es savai zemītei.
Daži seniori Latvijā nenolaiž rokas,
ja nesaņem pietiekošu atbalstu no
valsts, bet uzsāk kādu pasākumu,
kas atmaksājas. No trim piemēriem
kā pirmo parādīja Tukuma novada
Slampes pagasta Gaiķu saimnieci
Helenu Kokorēviču, kas marinē vai
ievāra gurķus, tomātus, zemenes,
avenes, ķiršus, dilles, pētersīļus u.c.
Viņa sākumā esot vedusi produktus uz
tirgu, bet dažreiz viss bijis jāved atpakaļ,
tādēļ tagad viņa visu pārdod tūristiem,
kas ierodas viņas mājā un gandrīz visu
nopērkot. Otrs entreprenieris ir Kocēnu
novada Dikļu pagasta mednieku
saimnieks Dzintars Alksnis, bet viņam
palīdz Zane Alksne, kas nosaukta
arī par desu meistari, jo prot darināt
desas dažādos lielumos. Tad vēl ir
saimniece Santa Rumba Mežvijās ar
23 bišu saimēm un citiem ražojumiem,
ka čipšiem, cidonijām un rabarberu
sukādēm u.c. Un par visu to mēs varam
tikai priecāties. ■
Juris Krādziņš

Pļaujas svētki
baznīcā un draudzes
namā

Pļaujas svētku dievkalpojums Svētā
Jāņa baznīcā 24. decembrī iesākās
ar dziesmu Mēs aŗam un mēs sējam
gan sēklu tīrumā, bet augļus gaidīt
spējam pēc debess padoma. Svētrunai
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S.
MacPherson) bija izvēlējies 24. – 27.
pantu no Mateja evaņģelija 7. nodaļas
par namu, kam pamati celti uz klints un
citu, kas celta uz smilts. Pirmā gadījumā
nams pastāvēs, bet otrā sabruks.
Dievkalpojumam sekoja Sidnejas

Latviešu vīru koŗa koncerts, kas iesākās
skaļi un svinīgi ar Jāzepa Vītola Dievs
dziesma man ar Gellerta vārdiem
J. Ērmaņa tulkojumā. Sekoja otra
dziesma: Andreja Jurjāna Lūgšana iz
garīgās kantātes ar klusinātiem toņiem.
Pēc tam Bruno Skultes Dieva varenība
skanēja atkal vareni, bet Riharda
Dubras Lūgšana ar 25. psalma vārdiem
maigi un skanīgi. Kā piekto dziedāja
ļoti melodisko Svētī, Kungs ar Romana
Grantovska vārdiem un mūziku, bet
koncertu pabeidza ar vareno Ludviga
van Bēthovena dziesmu Tā debess
izteic ar Gellerta vārdiem. Dziesmas
vadīja diriģente Daina Jaunbērziņa, bet
klavieŗu pavadījumu spēlēja Vojcechs
Visņievskis, kuŗiem pēc atzinīgiem
un skaļiem aplausiem rožu ziedus
pasniedza Daina Timermane, bet
pateicības runu teica draudzes mācītājs.
No dievnama baznīcēni lielā skaitā
devās uz draudzes namu azaidā,
kuŗam desas un sutinātus kāpostus
ar rupjmaizi dalīja Ivars Birze, gaļas
pankūkas ar ievārījumu un karstu
buljonu Velga Galviņa, Rita Plikša un
Pēteris Kubliņš, pie kūku un pīrāgu
galda ar Ināras Krūmiņas cepto torti
Ruta Hāgena un Baiba Liberte, pie
kafijas un tējas Astrīda Zīda, bet pie vīna
galda Uldis Hāgens. Te vēl jāpiemin, ka
bija arī mazās loterijas biļetes, kuŗas
pārdeva Māra Rone un Daina Vāgnere
un lielās loterijas biļetes, kuŗas pārdeva
Sandra Graudiņa un Anda Baumane.
Ja nu kāds darbinieks vai izpalīgs te
nebūtu pieminēts, tad arī tiem liela
pateicība par labdarības darbu un dāmu
komitejas priekšniecei Tamārai Koškinai
par vadību.
Pēc azaida bija trivia spēle
ar draudzes mācītāja sastādītiem
jautājumiem, kuŗu atbildēm lapas izdalīja
Daina Timermane. Šo daļu iesāka ar
kopdziesmu Dažu skaistu ziedu, kuŗu
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vadīja Ivars Birze. Te daži paraugi no
jautājumiem trivia spēlei: „Cik Eiropas
valstu vārdi iesākas ar burtu L? Kā
saucas „mazais ūdens” krieviski? Cik
mēnešiem 31 diena? Cik tēzes Luters
pienagloja pie Vitenbergas baznīcas
durvīm 1517. gadā? Cik valstīm tek
cauri Daugava? Kāds slepenā aģenta
Maksvela Smarta slepenais numurs?
Vai kreiļu vairāk vīriešiem vai sievietēm?
Kuŗa no sekojošam nav Pučini opera:
La Boheme, Turandota, Aīda?” Pēc
mazās loterijas izlozes un trivia pirmās
jautājumu daļas (katrā daļā bija desmit
jautājumu) visi dziedāja Zilo lakatiņu,
bet pēc trivia otrās daļas Vecpiebalga.
Loterijas laimestu vilkšanu vadīja
Ivars Birze, bet lielai loterijai laimētāju
vārdus uz tāfeles pierakstīja Valdis
Krādziņš. Sarīkojumu pabeidza ar
kopdziesmu Es dziedāšu par tevi, tēvu
zeme. Sarīkojumam beidzoties, laimīgo
laimestu izvilcēji ar laimestiem devās
mājās. ■
Juris Krādziņš

Noslēgusies PBLA
valdes sēde Rīgā

P i e d a l o t i e s b i j u š a j a m Va l s t s
prezidentam Valdim Zatleram, ārlietu
ministram Edgaram Rinkēvičam,
aizsardzības ministram Raimondam
Bergmanim, kultūras ministrei Dacei
Melbārdei, izglītības un zinātnes
ministram Kārlim Šadurskim un
Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu
vēstniekam Atim Sjanītam 27. septembrī
Latviešu biedrības namā tika atklāta
PBLA gadskārtējā valdes sēde.
PBLA valde trīs dienu sarunās
pārrunāja Latvijas valsts sadarbību
un atbalstu diasporai, drošības un
ekonomikas jautājumus, izglītības un
demogrāfijas problēmu risinājumus,
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gatavošanos Latvijas simtgades
svinībām, kā arī nākotnes darbības
jautājumus.
Sēdi atklājot, PBLA priekšsēdis Jānis
Kukainis uzsvēra: “PBLA aizvadītajā
savas darbības gadā ir bijusi uzticīga mūsu
nemainīgām vērtībām un prioritātēm,
– un tās ir: latvietības saglabāšana un
uzturēšana ārzemēs; latviskās izglītības
un kultūras veicināšana un uzturēšana
ārpus Latvijas; atbalsts Latvijas valsts
drošības stiprināšanai; un sadarbība ar
Latviju, lai veicinātu tās attīstību.”
Ministru prezidents Māris Kučinskis
savā rakstiskajā apsveikumā nosauca
organizācijas akronīmu “PBLA” par
1980-to gadu Latvijas brīvības simbolu
un rakstīja: “Atgūstot Latvijas neatkarību,
varēja šķist, ka jūsu organizācija zaudēs
savu nozīmīgumu, tomēr tā nenotika.
Jūsu organizācijas biedri allaž ir snieguši
un sniedz savu atbalstu procesiem, kas
ilgtermiņā ir būtiski visai latviešu tautai.”
PBLA gadskārtējā sanāksme, uz kuŗu
sabrauc 16 balsstiesīgi centrālo latviešu
organizāciju pārstāvji no visas pasaules –
ASV, Kanādas, Eiropas, Dienvidamerikas,
Austrālijas, Jaunzēlandes un Krievijas
noslēdzās piektdien, 29. septembrī,
dalībniekiem vienojoties dziesmā Nevis
slinkojot un pūstot. Šī bija ilggadējā PBLA
priekšsēža un ASV latviešu sabiedriskā
darbinieka Jāņa Kukaiņa pēdējā valdes
sēde, jo viņš ar 2018. gadu nolēmis nodot
PBLA vadības stafeti un nekandidēt uz
priekšsēža amatu.
PBLA priekšsēža vietniece Kristīne
Saulīte publiski pateicās J. Kukainim par
darbu PBLA un Latvijas labā, atklāšanas
ceremonijā, ministru klātbūtnē, pasniedzot viņam lielu sarkanbaltsarkanu
rožu pušķi: “Latvietības saglabāšana
ārzemēs neiederas nedz skaļos vārdos,
nedz saukļos, tā prasa neatlaidīgu,
bieži vien nenovērtētu un pašaizliedzīgu
darbu. Vēlos izmantot šo īpašo iespēju,

lai pateiktos šādam
pašaizliedzīga darba
veicējam un izcilam
Latvijas patriotam –
PBLA priekšsēdim
Jānim Kukainim. Paldies
par viņa mīlestību pret
Latviju un nesavtīgo
darbu latvietības un
Latvijas labā vairāku
gadu desmitu garumā”.
PBLA valde pieņemtajās rezolūcijās
izteica savu atzinību Austrālijas pārstāvji – Dāvids Dārziņš, Kristīne Saulīte
un pateicību Latvijas un Jānis Grauds.
valdībai par diasporas
atbalsta līdzekļu
palielināšanu gan kultūrai, gan izglītībai apstiprināja nākamā Pasaules latviešu
un šo līdzekļu iekļaušanu valsts ekonomikas un inovācijas foruma
rīkošanu Valmierā 2018. gada jūnijā, kam
pamatbudžetā.
Drošības jomā PBLA aicināja savas arī Latvijas valdība jau paudusi atbalstu.
PBLA aicināja Latvijas valdību darīt
dalīborganizācijas darīt iespējamo,
lai gādātu par Baltijas valstu drošību visu iespējamo, lai mazinātu iedzīvotāju
starptautiskajā arēnā un lai turpinātu aizbraukšanu no Latvijas, veicinātu
ASV, Kanādas un Eiropas Savienības dzimstību un celtu iedzīvotāju labklājību.
valstu militāro spēku līdzdalību Baltijas
Kultūras jomā PBLA valde pateicās
valstu drošības stiprināšanā. PBLA Latvijas Republikas Kultūras ministrijai
nosodīja Krievijas agresīvo politiku, un Ārlietu ministrijai par PBLA iesaisti
dezinformācijas kampaņas un militārās Latvijas valsts simtgades svētku
mācības, kas vērstas uz visas pasaules plānošanā un atzinīgi novērtē PBLA
un sevišķi Baltijas un Austrumeiropas dalīborganizāciju aktīvu iesaistīšanos
valstu brīvības un demokrātisko procesu svētku sagatavošanā un svinēšanā
destabilizēšanu. Valde iestājās par ASV, Latvijā un savās mītņu zemēs. Valde
Eiropas Savienības un citu rietumvalstu nolēma rīkot PBLA Kultūras konferenci
sankciju turpināšanu pret Krieviju.
Cēsīs 2019. gada 30. septembrī un 1.
P ā r r u n ā j o t d a l ī b o r g a n i z ā c i j u oktobrī Latvijas simtgades zīmē.
ekonomisko atbalstu Latvijai, PBLA
Sēdes noslēgumā PBLA valde nolēma
atzinīgi novērtēja Latvijas valdības izveidot stratēģisko plānu organizācijas
centienus veicināt ekonomiskos darba turpināšanai nākotnē un veltīt
sakarus starp Latvijas uzņēmumiem speciālu darba kārtas posmu nākamajā
un diasporas uzņēmējiem un īpaši valdes sēdē organizācijas darba
atzīmēja Latvijas Goda konsula Čikāgā izvērtēšanai, lai PBLA turpinātu pārstāvēt
Roberta Blumberga, Amerikas latviešu un vienot latviešus un dalīborganizācijas
apvienības un citu atbalstītāju iniciatīvu visā pasaulē kopējam darbam Latvijas
rīkot pasākumus kā Spotlight Latvia labā. ■
Čikāgā 2017. gada 26. oktobrī. Valde
Raits Eglītis, ALA ģenerālsekretārs
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PBLA ZIŅU APSKATS
10. oktobrī
Pasaulē lielākais vēja zvanu ansamblis
– Balvos
Balvu pilsētas parkā uzstādīts vides
objekts Gaiss – viens no pieciem jaunajiem
vides objektiem Ziemeļlatgalē, kuri tapuši
Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un
Kārsavas novadu kopprojekta Loba doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāt dabas pētnieku
sevī! ietvaros. Beigušies vides objekta
apkārtnes labiekārtošanas darbi Balvu
pilsētas parkā, un tagad jaunais objekts ir
kļuvis daudz pamanāmāks un skaistāks tieši
diennakts tumšajā laikā. Balvenieši aicina
doties rudenīgās pastaigās uz gleznaino
Balvu muižas parku un klausīties rudens
vēju mūzikā, ko rada 324 vēja zvanu
stabules, kuras veido simbolisku koku –
vides objektu “Gaiss”, kas papildināts ar
Latgales novadu ģerboņiem. Vides objekta
autors ir arhitekts Didzis Jaunzems. Balvos
uzstādītais objekts ir pasaulē lielākais vēja
zvanu ansamblis. Dažādās vietās pasaulē
ir sastopami vēja zvani ar garākām vai
diametrā resnākām stabulēm, bet nekur nav
sastopams vienkopus tik daudz vēja stabuļu.
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai)
11. oktobrī
Amerikas Arhitektūras balva Latvijas
dizainerei
Latvijas dizainere Santa Meikulāne
par privātmājai “Villa A” veidoto interjeru ir
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ieguvusi prestižo “Amerikas Arhitektūras
balvu 2017”, kas 27. oktobrī tiks svinīgi
pasniegta Ņujorkā. Privātmājas projekts,
ko radījuši “Lolot design” un “OutofBox
architecture”, jau uzvarējis starptautiskā
arhitektūras un dizaina konkursā “Architizer
A+Awards”. Projekta autori ir “OutofBox
architecture” arhitekti Pēteris Bajārs un
Toms Loris, bet mājas interjeru veidojušas
“Lolot design” dizaineres S. Meikulāne un
Zane Kubiloviča. “Mēs dzīvojam globālā
pasaulē, un radošums bez robežām ir jaunā
mūsdienu realitāte. Tāpēc visam, kas top
Latvijā, ir jātiek radītam ar apziņu, ka tas ir
pietiekami labs pasaulei. Un nav no svara,
vai tās ir nozīmīgas sabiedriskās celtnes vai
privātmājas, jo videi ir vienlīdz liela nozīme
gan makro, gan mikro līmenī,” saka S.
Meikulāne. (Latvijas Avīze)
Lietuva tērēs 2% IKP aizsardzībai
Lietuvas aizsardzības budžets 2018.
gadam varētu būt 2,06% no iekšzemes
kopprodukta (IKP), atsaucoties uz
jaunākajiem aprēķiniem, paziņojis Lietuvas
aizsardzības ministrs Raimunds Karoblis.
Budžeta projekts, kas šonedēļ tiek apspriests
valdībā, paredz palielināt aizsardzības
budžetu par 149,2 miljoniem eiro, lai tas
sasniegtu 873 miljonus eiro. Šogad Lietuva
aizsardzībai atvēlējusi 723,8 miljonus eiro,
kas ir 1,8% no IKP. NATO vienošanās paredz,
ka militāro tēriņu zemākais slieksnis ir 2% no
IKP. (Diena)
“Ievainotais jātnieks” ar sava laikmeta
garu

24. oktobrī programmas “Latvijas filmas
Latvijas valsts simtgadei” ietvaros Rīgā
kinoteātrī “Splendid Palace” un septiņās
lielākajās Latvijas pilsētās pirmizrādi
piedzīvos režisores Ilonas Brūveres
dokumentālā spēlfilma “Ievainotais jātnieks”
– stāsts par to, kā tēlnieks Kārlis Zāle būvēja
Brīvības pieminekli.
Kāpēc šāds nosaukums? “Tā sauc
Kārļa Zāles veidoto pašu pirmo skulptūru
kreisajā pusē pie ieejas Brāļu kapos,” vakar
preses konferencē sacīja Ilona Brūvere,
“bet ievainojami esam mēs visi, kuri nevis
eksistējam, bet savu dzīvi patiesi dzīvojam.”
“Ievainotais jātnieks” ir otrā no valsts
simtgades filmām, un, kā uzsvēra Nacionālā
kino centra direktore Dita Rietuma, mūs
sagaida vēl trīspadsmit filmas, bet pirmo, Vara
Braslas uzņemto “Vectēvs, kas bīstamāks
par datoru”, jau noskatījušies 45 000 cilvēku.
SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāja
Vineta Verika uzsvēra, ka kinoteātris
“Splendid Palace” kā savu misiju izvirzījis
tieši latviešu filmu pirmizrāžu demonstrāciju,
un “Ievainotais jātnieks” būs pirmā filma,
kas tur sāks ekrāna dzīvi valsts simtgades
programmas ietvaros. Turklāt gandrīz
droši var apgalvot, ka tieši šis kinoteātris
ir vienīgais, kur savulaik iegriezies kā
pats tēlnieks Kārlis Zāle, tā arī kinoteātra
apgleznotājs, Eiropā zināmais latviešu
mākslinieks Henriks Grīnbergs, un nav
izslēgts, ka abas ģeniālās personības bijušas
pazīstamas.
Scenārija autores, režisores un
producentes Ilonas Brūveres pilnmetrāžas
dokumentālā spēlfilma balstās uz
dokumentāliem tēlnieka dzīves faktiem un
Brīvības pieminekļa celtniecības arhīva
materiāliem, sniedzot ieskatu laikmetam
raksturīgajā politiskajā un sociālajā ainā,
ieskicējot kultūras un mākslas personības
un tā laika ideālus. No lentes patiesi elpo
laikmeta gars un aura. Kā teic Rīgas
pieminekļu aģentūras vadītājs Guntis Gailītis,
nav nekā lieka un tajā ir īsts smeķis. Īpaša

sižeta līnija veltīta tēlnieku Kārļa Zāles un
Teodora Zaļkalna sarakstei un Brīvības
pieminekļa metu konkursa norisei, kas
izraisīja nesaskaņas mākslinieku vidū,
toties vienoja tautu patriotiskā mudinājumā
ziedot naudu pieminekļa celtniecībai. Ilona
Brūvere teic, ka filmā nekas nav idealizēts
vai celts uz postamenta – Kārlis Zāle
atklāts tāds, kāds nu viņš bija – ne īpaši
godīgs, ne īpaši labs, cilvēks, kas pagrūda
malā savu konkurentu Teodoru Zaļkalnu,
mazliet kukuļoja un uz Parīzi veda žūriju.
Filmas konsultante, mākslas zinātniece
Ingrīda Burāne atzīst, ka darbā nav nekā no
grāmatu hrestomātiskuma, tas ir saistošs
stāsts par tēlnieku, par laiku, par Brīvības
pieminekli un mūsu šodienas brīvības
izpratni. “Filma stimulē sabiedrību domāt
par lielām personībām un lieliem mērķiem, tā
rāda, kas patiesībā esam un kādu vēlamies
redzēt nākamo simtgadi.”
Filmas komponists Ēriks Ešenvalds
atklāja, ka režisore Ilona Brūvere jau bija
izveidojusi skaņu partitūru no viņa mūzikas:
“Man atlika vēl šo to piekomponēt klāt. Manā
uztverē iznākusi lieliska filma par latvieti,
kuru nevaram saukt par vienu no ierindas
cilvēkiem.” Guntis Gailītis uzsvēra, ka filma
ir kā mudinājums celt augšā vēl citas Latvijas
valstij nozīmīgas personības.
Filma tapusi studijā “Kinolats”, uzņemta
Rīgā un Florencē. Jau vairākas reizes Ilonas
Brūveres tuvākā domubiedre ir operatore
Elīna Bandēna, kura režisores filmām piešķir
glezniecisku vizualitāti. Tandēma radītā
dokumentālā spēlfilma “Tapieris” (2014) tika
nominēta sešām balvām nacionālajā filmu
festivālā “Lielais Kristaps”, savukārt par filmu
“Versija Vera” (2010) nacionālo kino balvu
saņēma gan filmas režisore, gan operatore.
Ilona Brūvere ir dokumentālās spēlfilmas
žanra aizsācēja Latvijā. Nupat pabeigtā
lente “Ievainotais jātnieks” kā viena no trim
pretendē uz “Lielā Kristapa 2017” balvu
pilnmetrāžas dokumentālo filmu kategorijā,
kur konkurenti ir režisores Kristas Burānes
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veidotā “Pasaka par tukšo telpu” un režisora
Uģa Oltes veidotā “Atbrīvošanas diena”.
(Latvijas Avīze, autore Vita Krauja)
12. oktobrī
Grāmatas “15. maija Latvija” atvēršana
Būsiet mīļi gaidīti grāmatas “15. maija
Latvija” atvēršanas svētkos 19. oktobrī
pulksten 16.00 Latvijas Kara muzejā Rīgā,
Smilšu ielā 20. Tā ir iespēja tikties ar izciliem
Latvijas vēsturniekim un grāmatas autoriem
- Inesi Feldmani, Ilgvaru Butuli, Inetu Lipšu,
Aivaru Strangu, Jāni Taurēnu, Antoniju Zundu.
Kādi bija slavenie “Ulmaņlaiki”šodienas
vēsturnieku skatījumā? Atnāc un uzzini
grāmatas atvēršanas svētkos! (Izdevniecība
“Latvijas Mediji”)
16. oktobrī
Gaismas pils – starp skaistākajām
Raidsabiedrība BBC pagājušajā nedēļā
publicēja sarakstu ar desmit skaistākajām
bibliotēku ēkām, kuras uzceltas 21. gadsimta
sākumā. Pagodinoši un iepriecinoši, ka
starp tādu pasaulslavenu arhitektu kā Zaha
Hadida, Rems Kolhāss, biroja “Snøhetta”
veikumu pamanīta un novērtēta arī Latvijas
Nacionālās bibliotēkas ēka. BBC arī korekti
apraksta mūsu Nacionālās bibliotēkas
tapšanas vēsturi un ieskicē Gunāra Birkerta
mūža un Latvijas 20. gadsimta vēstures
paralēles.
Lielākā daļa sarakstā iekļauto bibliotēku

izvietotas Eiropā, vien Aleksandrijas
bibliotēka ir Ēģiptē un Sietlas bibliotēka
– ASV. Zīmīga vēl kāda sakritība: pret
vairāku jauno bibliotēku ēku celtniecību
iedzīvotājiem sākotnēji bijusi neviennozīmīga
attieksme. Dažas no tām uzceltas sociāli
nelabvēlīgos pilsētu rajonos, vairāku ēku
celtniecība ievilkusies (kaut gan neviena
tik ļoti kā mūsu LNB), tāpat bijuši iebildumi
pret lielajiem celtniecības izdevumiem. Taču
visās bibliotēkās pēc jauno ēku atklāšanas
apmeklētāju skaits dubultojies, turklāt
vienlaikus iegūta arī sakopta pilsētvides daļa.
(Latvijas Avīze)
18. oktobrī
Lietuvā sāk publiskot VDK aģentu
ziņojumus
Lietuvas iedzīvotāju genocīda un
pretošanās pētījumu centrs sācis publiskot
bijušās PSRS Valsts drošības komitejas (VDK)
aģentu ziņojumus, kas izsmeļoši atspoguļo
VDK aģentu darbību. “Tādu dokumentu
Lietuvas Īpašajā arhīvā saglabājies diezgan
daudz, un to publiskošana varētu sabiedrībai
radīt pilnīgāku priekšstatu par VDK aģentu
darbību,” teikts centra paziņojumā. Aģenta
ziņojums ir ar roku rakstīts teksts par izpildītu
VDK uzdevumu vai par informāciju, kas
iegūta pēc viņa personiskās iniciatīvas.
Šie ziņojumi tika parakstīti ar segvārdu, lai
neatklātu aģenta identitāti.
Pirmām kārtām tiks nodoti atklātībai

SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ
(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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ziņojumi, ko rakstījuši aģenti, kas darbojušies
svarīgākajās lietuviešu trimdas organizācijās
– Galvenajā Lietuvas atbrīvošanas komitejā,
Pasaules lietuviešu kopienā, Amerikas
lietuviešu padomē, Amerikas lietuviešu
kopienā un organizācijā “Santara-Šviesa”.
Vēlāk paredzēts publiskot arī ziņojumus
par zinātnisko un tehnisko spiegošanu, ar
ko aģenti nodarbojušies stažēšanās laikā.
Diezgan prāvu aģentūras ziņojumu daļu veido
katoļu baznīcas vidē darbojušos slepeno
līdzstrādnieku sniegtā informācija. VDK
darbība īpaši aktivizējusies pārbūves laikā,
kad darbā iesaistīti arī agrāko gadu aģenti,
lai uzraudzītu un ietekmētu jaunos procesus
sabiedrībā, tostarp Lietuvas atmodas
kustības “Sajūdis” darbību. Informāciju par
VDK darbību Lietuvas Iedzīvotāju genocīda
un pretošanās pētījumu centrs interneta
vietnē “www.kgbveikla.lt” publisko kopš 2011.
gada. Līdz šim nodoti atklātībai vairāk nekā
5500 dokumentu. (Latvijas Avīze)
19. oktobrī
Karogs plīv Latvijas simtgadei
Rīgā uz AB dambja vakar (18. oktobrī)
oficiāli tika atklāts valsts simtgadei veltītais
monumentālais Latvijas karoga masts, kas
ir 60 metru augsts, un tajā plīvojošā Latvijas
karoga izmēri sasniedz 20x10 metru. To
Rīgas pašvaldībai dāvināja biedrība Latvijas
karogs. Rīgā uzstādītais karoga masts ir
augstākais Latvijā – lielizmēra karogi jau
plīvo vairākos novados. Uz AB dambja
uzstādītā karoga masta svars ir vairāk nekā
14 tonnu.
Šis lielizmēra karogs izgatavots un
uzstādīts par privātiem ziedojumiem.
Dāvinājuma ceremonijas laikā tika atklāta arī
vides izstāde “Latvijas valsts karoga hronika”,
ko varēs aplūkot vairāku Rīgas apkaimju

iedzīvotāji. Līdz Latvijas simtgadei 2018.
gadā ir iecerēts izvietot monumentālus valsts
karogus Latvijas novados. [...] (Neatkarīgā
Rīta Avīze Latvijai, autore Antra Gabre)
20. oktobrī
Uzspodrina Latvijas simbolu
Trīs mēnešus Brīvības piemineklis
bija apjozts ar sastatnēm – par Kultūras
ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem tas tika
atjaunots, lai Latvijas simtgadi sagaidītu
notīrīts, nospodrināts un salabots.
Svinīgajā atjaunotā pieminekļa apskates
pasākumā vakar (19. oktobrī) piedalījās
valsts augstākās amatpersonas, vēstnieki,
militārpersonas. Gribot negribot jāaizdomājas
par to, vai 1935. gada 18. novembrī, kad tika
atklāts par tautas ziedotajiem līdzekļiem
radītais Brīvības piemineklis, varas vīri un
sievas arī tika norobežoti no tautas. Vai arī
pretēji – tauta no varas pārstāvjiem.
Vakar (19. oktobrī) dažādu drošības
dienestu darbinieku bija daudz, parastie
cilvēki, kuri ar ziediem bija atnākuši pie
pieminekļa, svinīgo runu un amatpersonu
vizītes laikā tika turēti pa gabalu. Neko
daudz viņi neredzēja un nedzirdēja, bet
pacietīgi gaidīja, kad varēs nolikt ziedus.
Kāda kundze pie pieminekļa uz līdzpaņemta
salokāma krēsliņa sēdēja un gaidīja jau īsi
pēc pulksten 9.
Uzrunās tika atgādināta gan pieminekļa
tapšanas vēsture, gan izteikti vēlējumi Latvijas
tautai. Latvijas Valsts prezidents Raimonds
Vējonis uzsvēra, ka Brīvības piemineklis
simbolizē tautai svarīgas vērtības, un
aicināja ikvienu celt savu pieminekli Latvijai
– ar zināšanām un ikdienas darbu. Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece atgādināja, ka
Turpinājums 47. lpp.

Nākamais Ritums būs 2017. gada decembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2017. g. 15. NOVEMBRIM.
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
NOVEMBRĪ
Svētdien, 5. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 12. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 19. plkst. 10.00 – Latvijas
Valsts svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 26. plkst. 10.00 – Mirušo
piemiņas dienas dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
DECEMBRĪ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – 1. Adventes
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
NOVEMBRĪ
Svētdien, 5.
J.Turmanis
Svētdien, 12.
Judy Trumpmanis
Svētdien, 19.
I.Birze
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Svētdien, 26.
U.Hāgens
DECEMBRĪ
Svētdien, 3.
A.Kristovskis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
NOVEMBRĪ
Svētdien, 5.
L.MacPherson
Svētdien, 12. M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 19.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 26.
R.Plikše/V.Galviņa
DECEMBRĪ
Svētdien,3.
L.MacPherson
GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai mācītāja.
Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie Draudzes priekšnieka
vai draudzes Dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140

Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Nulle ir tas tukšums, klusums un miers,
kuŗā it kā nekā nav, bet caur kuŗu viss
notiek.
R.S.
(aforisms no R.Sokolovska grāmatas
“Varavīksnes lokā”)
(Bībelē, Jņ. Atkl. 8:1 u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
NOVEMBRĪ
Svētdien, 5. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 12. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Bībeles stunda.
Svētdien, 19. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 26. plkst. 10.00 Kapusvētki
Rukvudā, latviešu nodalījumā. Mirušo
piemiņas diena.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.

Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 5.
Olafs Šics
Svētdien, 12.
Olafs Šics
Svētdien, 19.
Olafs Šics
Svētdien, 26.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 5.
Gundega Zariņa
Svētdien, 12.
Marita Lipska
Svētdien, 19.
Gundega Zariņa
Svētdien, 26.
Marita Lipska
KAPUSVĒTKI
notiks svētdien, 26. novembrī plkst.
10.00 Rukvudā, latviešu nodalījumā.
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasieŗa
Va l d e m ā r a D ū š e ļ a a d r e s i , 11 .
Byanbi Place Castle Hill, NSW 2154.
Čeki rakstāmi uz “Latvian Unity
Congregation”, vai “Latviešu Vienības
draudze” vārda. Tās ir $100, pazeminātā
$60, studējošiem jauniešiem $5 gadā.
Informāciju var saņemt no zemāk
minētajiem valdes locekļiem.
Grāmata “Varavīksnes lokā”
Mācītāja R. Sokolovska publicēto
g r ā m a t u “ Va r a v ī k s n e s l o k ā ”
var iegādāties SLB grāmatnīcā.
Grāmatas saturs iepazīstina
lasītāju ar mūsdienu atziņām, kā
– medicīniskām liecībām cilvēka
dvēseles reinkarnācijai, kas mēs
esam un kurp dodamies un citām.
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Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
32 Parnell St, 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
0467 245 360

Nr 680

2017. g. novembrī

Sidnejieši atrod zeltu
Adelaidē!

2017. g. 16. un 17. septembrī
Adelaides Sporta Kubs (ASK) rīkoja
Dienvidaustrālijas Novuss Kopas
meistarsacīkstes.
ASK Novuss kopas vadītājs Jānis
Lindbergs aicināja ar klusuma brīdi
atcerēties mūsu Novuss spēlētāju un
labvēli Artūru Berķi (ASK) un Artūru
Ernšteinu (CKN) kuŗi nesen kā aizgāja
aizsaulē. Vieglas smiltis.
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Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park, NSW, 2133
Telefons
(02) 9747 1271
Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090

Sestdien,16.septembrī notika
vienspēles kuŗās piedalījās 19 spēlētāji:
7 no MNK, 3 no SNK un pārējie no
Adelaides. Starp spēlētājiem arī
piedalījās 5 sievetes.
Priekšspēlēs(PS): spēles bija
sadalītas trīs grupās: A grupā 7, B un
C grupā 6.
Pirmie 4 no A grupas tika A finālā,
nākošie 3 tika B finālā.
No B un C (PS) grupām pirmie 3
iekļuva A finālā un pārējie palika B finālā
Visas spēles bija 4 setu spēles kuŗās
bija jāskaita punkti.– 2 punkti ja vinnēja
4:0 vai 3:1 ,1 punkts ja 2:2, (neizšķirti).
Pēc PS, viens spēlētājs paziņoja ka
nevarēs piedalīties finālā un ar to palika
7 spēlētāji B finālā.
Svētdien,17.septembrī notika
dubultspēles kuŗās piedaliīās 9 pāri.
Spēlēja atkal 4 setus un skaitīja punktus
tapat kā vienspēlēs bet šoreiz katrs pāris
spēlēja ar katru pāri un ar to bija jāizspēlē
32 seti.
Seko rezultāti rakstīti sekojošā veidā:
{vieta /vārds /punkti /seti}
Vienspēles Priekšpēles
A grupa: 1 Vālodze 10/19, 2
D.Pešudovs 9/17, 3 D.Balcers 9/16,
4 A.Grimms 7/15, 5 H.Schultz 5/11, 6
L.Vovera 1/4, 7 A.Balodis 1/2.
B grupa: 1 E Jansons 9/14, 2

A.Misiņa 6/11, 3 R.Puisēns 5/11, 4
P.Dancis 5/10, 5 J.Freimanis 4/9, 6
J.Lindbergs 3/7.
C grupa: 1 D.Jansons 7/14, 2
M.Reinhards 6/12, 3 A.Ezeriņš 6/11,
4 J.Brakovskis 6/10, 5 S.Pešudova
5/11, 6 M.Balcera 0/2.
Vienspēļu A Fināls:
1(Zelts) R.Puisēns 14/24, 2
(Sudrabs) D.Jansons 13/24, 3
(Bronza) A.Ezeriņš 12/25, 4
A.Vālodze 10/20, 5 M.Reinhards
10/18, 6 D.Pešudovs 10/18, 7
E.Jansons 7/17, 8 A.Grimms 5/14,
9 D.Balcers 5/11, 10 A Misiņa 4/9.
Balvu saņēmēji no kreisās: A. Ezeriņš, R.
Vienspēļu B Fināls:
11 J . F r e i m a n i s 1 0 / 1 8 , 1 2 Puisēns, D. Pešudovs, D. Jansons, A. Misiņa,
J.Brakovskis 9/17, 13 H.Schultz J. Brakovskis.
8 / 1 5 , 1 4 P. D a n c i s 7 / 1 4 , 1 5
S.Pešudova 6/11, 16 M.Balcera 2/8, 17
dzērieniem, spēļu galdu iekārtošanu
L.Vovera 1/17.
u.t.t. It sevišķs paldies Guntai Vagarei
Dubultspēles:
par turnīra vadīšanu un rezultātu
1(Zelts) R.Puisēns / A.Ezeriņš 16/26, pierakstīšanu.
2(Sudrabs) D.Pešudovs/D.Jansons
Jānis aicināja Dimi Pešudovu (ASL
12/22, 3 (Bronza) J.Brakovskis / A.Misiņa pārstāvis) pasniegt godalgas un pēc tam
10/18,4 A.Vālodze/M.Reinhards 9/17, ar kopu vadītājiem ziņot par nākotnes
5 A Grimms/S.Pešūdova 8/16, 6 J plāniem.
Freimanis/P.Dancis 7/16, 7 J.Lindbergs
Dimis Pešudovs ziņoja par
E.Jansons 5/12, 8 D Balcers/M.Balcera
Austrālijas Latviešu sporta notikumiem
4/12, 9 L Vovera/H Schultz 1/5
visās nozarēs kā novusu, basketbolu
Kopu spēlētaji:
un arī golfu. Atgādināja ka 2018. g.
ASK: J Brakovskis, P Dancis, A janvārī / februārī Melburnā notiks ALM
Ezeriņš, J Freimanis, J Lindbergs, A meistarsacīkstes un aicināja visiem
Misiņa, M Reinhards, A Vālodze, L ieinteresētiem piedalīties.
Vovera
MNK vadītājs Saša Grimms ziņoja
MNK: D Balcers, M Balcera, A ka MNK pašlaik ir kupls skaits spēlētāju
Grimms, D Jansons, E Jansons, D un tādēļ ir lielas izredzes uz vairākiem
Pešudovs, S Pešudova
ražīgiem gadiem – ja veselība to
SNK: A Balodis, H Schultz, R Puisēns atļaus. Viņš aicināja visiem novusistiem
Pēc spēlēm notika apbalvošana, piedalīties ALM turnīrā 2018. g. janvārī.
uzrunas un arī loti garšīgs mielasts.
Richards Puisēns SNK, turnīra
Paldies visiem rūķīšiem kuŗi palīdzēja.
rīkotājs, paziņoja ka Sidnejā neiet tik
Jānis Lindbergs, ASK kopas vadītājs, labi. Dažās piektdienās ierodas divi vai
izteica pateicību visiem spēlētājiem trīs un citās dienās astoņi vai deviņi un
un rūķīšiem par palīdzību, ēdieniem, tiem nav intereses sekot kādai sacensību
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iekārtai jo tikai grib draudzīgi uzspēlēt.
Kas būs tālāk nav zināms. Piedzīvosim
tad zināsim. Pašlaik domas ir rīkot 2018.
g. turnīru ap aprīli / maiju. Noteiktu laiku
ziņošu pēc 2018. g. ALM spēlēm.
Sidneja ieguva abas zelta
balvas, vienspēlēs 66.7% (24 seti
no iespējamiem 36) un dubultspēlēs

Spara Sporta
Sacensības 2017

Šī gada Spara vieglatlētikas
sacensības notika sestdien, 23.
septembrī Sidnejā, Kanterberijā
(Canterbury) un piedījās 12 bērni.
Sporta nodarbības sākās plkst. 9.00s
un beidzās plkst. 12.00s. Laiks bija ļoti
piemērots sacensībām, un ne pārāk
karsts. Bija pareģota apmēram 28
grādu temperatūra, un tā arī bija. Dienas
sacensības sākās ar skriešanu, diska
mešanu, tāllekšanu un augstlēkšanu.
Bērni sadalījās divās vecuma grupās un
ar lielu prieku un entuziasmu piedalījās

81.25% (26 seti no iespejamiem 32)
nezaudējot nevienu spēli. Tomēr nevar
lepoties ka 100% iegūts, jo 6 seti bija
zaudēti. Tas parāda ka vēl jauzlabojas
pret labākiem spēlētājiem. ■
Richards Puisēns.

visās nodarbībās.
Šogad sacensības vadīja Viktors
Sīkais un Toms Veidners ar palīgiem.
Vadība ļoti ātri un efektīgi sadalīja bērnus
pa vecuma grupām un uzsāka oficiālās
nodarbības.
Sirsnīgs paldies visiem vecākiem par
palīdzību un sevišķi paldies bērniem par
piedalīšanos.
Liels paldies arī Viktoram Sīkajam
ne tikai par vadību, bet arī par garšīgām
desiņām! Visi sportisti un vecāki dūšīgi
paēda pusdienas pēc sporta nodarbībām.
Diena izdevās (kā parasti) lieliski un mēs
ceram redzēt visus sportistus peldēšanas
sacensībās nākošgad februārī. ■
Toms Veidners

2017. gada Spara vieglatlētikas sporta sacensību dalībnieki.
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Brīvības piemineklī iekaltos vārdus Tēvzemei
un Brīvībai Kronvaldu Ata kapa piemineklī
Vecpiebalgas kapsētā visupirms ieraudzīja
Kārlis Skalbe. Rīgas domes priekšsēdētājs
Nils Ušakovs novēlēja, lai arī nākamos 100
gadus mēs pavadītu aktīvā darbā, nemitīgi
uzlabojot savus simbolus un piemiņas vietas,
lai katru dienu izdarītu kaut mazumiņu.
Brīvības pieminekļa restaurēšanu
šogad veica SIA Global Project un vairāki
restaurācijas speciālisti. Kultūras ministrijas
piešķirtais finansējums ir aptuveni 190 000
eiro. Iepriekšējoreiz pieminekli atjaunoja
gadsimta sākumā. Brīvības pieminekli uztur
Rīgas pašvaldība. [...] (Neatkarīgā Rīta Avīze
Latvijai, autore Antra Gabre, Diena)
Ostapenko atzīta par šogad visvairāk
progresējušo tenisisti pasaulē
Latvijas vadošā tenisiste Aļona Ostapenko

piektdien (20. oktobrī) Singapūrā tika atzīta
par 2017. gadā visvairāk progresējušo
tenisisti pasaulē. Šai Sieviešu tenisa
asociācijas (WTA) balvai bija nominētas
tenisistes, kuras ierindojas pasaules ranga
pirmajā simtniekā un šogad ir veikušas
ievērojamu progresu.
Ostapenko gadu sāka reitinga 44.
pozīcijā, uz brīdi viņa noslīdēja uz 71. vietu,
taču šobrīd Latvijas vadošā tenisiste ir
pasaules septītā rakete. Tik augsta vieta ir
valsts rekords, jo savulaik Larisa Neilande
spēja pakāpties līdz 13. pozīcijai, bet vīriešu
konkurencē Ernests Gulbis līdz 10. vietai. 20
gadus vecā Ostapenko šovasar pārsteidza
tenisa pasauli, kļūstot par Francijas atklātā
čempionāta uzvarētāju, kas ir viens no
lielākajiem panākumiem Latvijas sporta
vēsturē. Šis viņai bija pirmais tituls karjerā
pieaugušo konkurencē, turklāt panākums
tika gūts prestižajā «Grand Slam» sērijas
turnīrā. [...] (apollo.lv)

What’s on at the Hall

Each month this page will feature a summary, in English, of major events at
the Sydney Latvian Hall, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian language.
After the traditional „winter hibernation” in the Sydney Latvian community’s
activities, everyone who spent the northern summer in Latvia has returned and,
as is the case every year, November is again overfilled with events and activities.

Saturday School Graduation and Student Talks

Saturday 4th November, from 10 a.m.
For some the end of school cannot come quickly enough, for others it is the
culmination of years of hard work. Whatever the feelings, this will be the end of
up to ten years of Saturday School for five students. Everyone is welcome to the
graduation and subsequent free lunch, which will be followed with talks by four
graduates from previous years who will share their experiences of 2 weeks in
Latvia this year as part of the „Hello, Latvia” project.

Sydney Latvian Male Choir Concert

Sunday 5th November, from 12 noon
One of the most anticipated events on the yearly calendar is the Sydney Latvian
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Male Choir’s Annual Concert. No matter that you might not understand the words,
music is an international language. Lunch will be served from 12 noon, with the
concert starting at 1 p.m. Interspersed with the choir’s performance will be an
opportuntiy for everyone to participate in a few popular Latvian sing-along songs.

Latvian National Day Commemoration

Saturday 18th November, 7 p.m.
It’s 99 years since the founding of Latvia, and this year the keynote speaker
at the annual commemoration will be the former President of Latvia (2007–2011)
Valdis Zatlers. Musical performances will be by Latvian guitarist Reinis Young and
the Sydney Latvian Male Choir.

Talk by former President of Latvia Valdis Zatlers

Saturday 25th November, 3 p.m.
President Zatlers is probably best remembered for dismissing the Latvian
parliament and calling for new elections in an effort to fight corruption and the power
of the oligarchs in Latvia. Since then he has been a tireless fighter for strengthening
the rule of law and curbing the influence of those seeking to corrupt the system.

Guitar Concert – Reinis Young (Jaunais)

Saturday 25th November, 6 p.m.
Reinis Young is well known throughout Latvia and much of Europe, both for
his sensitive compositions and arrangements, as well as the many and varied
ways that he plays the guitar. Be prepared for the unexpected! Reinis has 4 CDs
under his belt and just before coming to Australia completed a month-long tour of
7 European countries. A light meal and refreshments will be available in the cafe
from 5 p.m.

Conversational Latvian Class

Saturday mornings
Want to improve your Latvian, but finding it difficult to do it alone? Our adult
conversational Latvian class has grown to 11. Come and join others on a journey
of discovery of our beautiful language. Phone Daiga Kurpniece 0420 874 228.

SALE! SALE! SALE!

The Latvian shop always carries a variety of Latvian books, traditional and
modern jewellery, handicrafts, foods, CDs and greeting cards.
From 18th November until 14th December MADARA cosmetics SALE at 2040% OFF RRP. If something’s not in stock, you can order it from the catalogue
also at 20% off. Just in time for Christmas!
What’s Christmas without gingerbread? And it’s not a Latvian Christmas without
traditional Latvian Gingerbread! The Cafe has 250g packs of our Ladies Auxilliary’s
gingerbread biscuits for $8, and 1kg packs of gingebread dough at just $12. Bake
your own and savour both the taste and the aroma! Be quick! Available only until
14th December, or until sold out.
Edited by Pēteris Kļaviņš
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