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Turpinājums 4. lpp.

SLB valde un Rituma darbinieki novēl biedriem  
un Rituma lasītājiem priecīgus Ziemsvētkus  

un laimīgu 2018. gadu!

PBLA balva 2017. gadā piešķirta  
architektam Gunāram Birkertam

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) balva šogad pēc nāves 
piešķirta pazīstamajam un pasaulslavenajam latviešu architektam 
Gunāram Birkertam par viņa mūža ieguldījumu Latvijas vārda 
populārizēšanā pasaulē ar saviem projektiem un pasaules kultūrvēsturē 
nozīmīgām ēkām, tostarp, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku un plānoto 
Okupācijas mūzeja Nākotnes nama projektu.

G. Birkerts dzimis 1925. gada 17. janvārī Rīgā, mācījies Rīgas 1. 
ģimnāzijā. Otrā pasaules kaŗa laikā, 1943. gadā, iesaukts darba dienestā un nosūtīts 
uz Vāciju. Studējis Štutgartes Techniskajā augstskolā, ko beidza 1949. gadā. Pēc tam 
pārcēlās uz ASV un sāka savu architekta karjeru.

Karjeras sākuma gados viņš strādāja kopā ar tādiem pasaulslaveniem architektiem kā 
Ēro Sārinens (Eero Saarinen, pazīstams ar St. Louis Gateway Arch) un Minoru Jamasaki 
(Minoru Yamasaki, pazīstams ar Ņujorkas oriģinālo World Trade Center). Ieguvis pieredzi, 
G. Birkerts dibināja pats savu firmu Detroitas apkārtnē. Viņš arī strādāja par architektūras 
profesoru Mičigānas universitātē no 1959. līdz 1990. gadam. Savā darba laukā ASV 
G. Birkerts projektējis daudz pazīstamu ēku, tai skaitā Corning Museum of Glass, ASV 
vēstniecības ēku Karakasā, Venecuēlas galvaspilsētā un Mičigānas universitātes Tieslietu 
skolas ēkas piebūvi. Daudziem Amerikas latviešiem viņš ir pazīstams ar to, ka projektējis 
Gaŗezera latviešu centra Mičiganā Brīvdabas baznīcu.

Viņa visprominentākais darbs Latvijā ir Nacionālās bibliotēkas ēka, ko tautā pazīst 
kā Gaismas pili. Ēka ar stikla ārējo apšuvumu un ar caurspīdīgo telpu ēkas smailē stāv 
kā cerību un zināšanu avots Rīgas pilsētas horizontā. Celtne simbolizē latviešu tautas 
pasaku par gaismas pili, kas attēlo gudrības augstieni un stikla kalnu, kuŗa galotnē guļ 
princese (brīvības simbols). Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu American Institute 
of Architects 2017. gadā apbalvoja G. Birkertu ar Library Building Award, to nosaucot 
par mūsdienu modernistu meistardarbu, kuŗā G. Birkerts spēlējas ar metaforām, dzeju 
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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.

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.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

las 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.

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.

SLB biedru maksas
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Svētku laiks Latviešu biedrības namā
SLB bibliotēka

Atvērta līdz ceturtdienai, 2017. gada 14. decembrim un atsāks darbu 
ceturtdien, 2018. gada 1.februārī.

SLB grāmatnīca
Atvērta līdz ceturtdienai, 2017. gada 14. decembrim un atsāks darbu 

ceturtdien, 2018. gada 1.februārī.

Kafejnīca
Atvērta līdz ceturtdienai, 2017. gada 14. decembrim un atsāks darbu 

ceturtdien, 2018. gada 1.februārī.

SLB valdes sēde
SLB valdes sēdē 8. novembrī  

piedalijās Jānis Čečiņš, Andris Galviņš, 
Imants Līcis, Pēteris Kļaviņš, Jānis 
Grauds, Ilona Brūvere. Protokolēja 
Linda Ozere. Par neierašanos atvainojās 
Mārtiņš Tuktēns, Klāra Brūvere un Ināra 
Krūmiņa..

Ja būs labvēlīgi laika apstākļi, tad 
zāles un skatuves jumta atjaunošana 
notiks decembra sākumā. Bijušas 
problēmas sarunāt vajadzīgajos laikos 
pacēlāja novietošanu uz kaimiņu 
zemes. Jumiķis saka, ka tas tagad 
esot atrisināts.

Lielās zāles gaisa kondicionētājam 
pievienota dūmu izvadīšanas sistēma, 
kā arī lietošanas mērītājs, lai var 
aprēķināt cik patērē elektrību.

Nākamajā mēnesī paredzēts atjaunot 
ziņojumu dēļu virsmas (spraudītes grūti 
iespraust jeb arī tās krīt laukā), kā arī 
salabot daļu skatuves grīdas un sofites 
un Mārtiņa Siliņa zāles parketa.

Zālē, skatuves abās malās, iekārtoti 

prožektori  un ekrāni f i lmu utml. 
izrādīšanai. 

Nākamajā gadā paredzēts, ka 
ātras un īsas ziņas par notikumiem 
latviešu namā varēs saņemt pa epastu. 
Mobīlās pases stacijas laikā 46 cilvēki 
pierakstījās uz šo pakalpojumu. 

Pārrunā Valstsvētku akta, Valda 
Zatlera pārrunu, Reiņa Jaunā koncerta, 
SLB darbinieku eglītes un Parnell ielas 
svētku rīkošanu.

Sekojot SLOA sanāksmes ietei-
kumam, decembŗa Ritumā publicēs 
visus, līdz tam laikam, uz 2018. gadu 
Latviešu namā pieteiktos sarīkojumus. 
Tas atvieglos organizāciju sarīkojumu 
plānošanu. ■

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.
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Naudas sūtījumi uz Latviju

Sidnejas 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.

un izpratni par savu dzimto Rīgu. Celtne 
ir varena, allegoriska, un tai piemīt īpašs 
spēks un pārliecība. Birkerts mira 92 gadu 
vecumā, 2017. gada 15. augustā. Viņa 
topošais projekts ir Latvijas Okupācijas 
mūzeja Nākotnes nama piebūve, ko cels 
Daugavas krastā, pretī Gaismas pilij. 

Ar PBLA balvas piešķīrumu G. Birkertam 
PBLA valde cer veicināt Latvijas valdības 
un sabiedrības atbalstu šim projektam, 
lai to paveiktu Latvijas simtgades svinību 
ietvaros. ■

PBLA

PBLA Balva 2017. gadā ...
Turpinājums no 1. lpp.

Senioru saieta  
Ziemsvētku 
sarīkojums

Senioru saieta „eglīte” būs piekt-
dien, 8.  decembrī plkst .  12.00. 
IEPRIEKŠPIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA
LĪDZ PIRMDIENAI 4. DECEMBRIM.

Dalības maksa $15
Pieteikšanās pie Imanta Līča birojā.

2017. gada novembrī  SLB i r 
apsveikusi Dzidru Mežaku, Māru Vilciņu, 
Andri Cīruli, Elvīru Pēsli, Vladislavu 
Nitecki, Loniju Graudiņu, Skaidrīti 
Dariusu, Udo Stārķi, Ivaru Birzi, Juri 
Zemīti un Liu Meszarosu. ■

Kopības nodevu 
akcija

Gadskārtējā LAAJ Kopības 
nodevu vākšanas akc i ja 
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 30. novem-
brim ir saziedoti $13,041
Ziedojumi no $51 līdz $100
Ilona un Terry Glebe Wahroonga
Ziedojumi no $101 līdz $200
Dace un Māris Celinskis Epping
Ziedojumi no $201 līdz $500
Ina Rone  Greenwich

Kopā:  $520



Priecīgus Ziemsvētkus 
un laimīgu 2018. gadu 

draugiem un paziņām vēl

Inese Drēziņa
Ina, Andra un Iveta Rones
Gunārs Freimanis
Valentīna un Valdis Ozoli
Ināra Rumba
Edīte un Aldis Birzuļi
Juris, Lauma un Valdis Krādziņi
Jānis Čečiņš un Linda Ozere
Pēteris Kļaviņš

Silvija O’Connor
Ināra Krūmiņa
Baiba un Juris Liepiņi
Dace Bogdanoviča
Daira Tuktēna
Juris Zemītis

Ziemsvētku apsveikumiem ziedoto 
naudu SLB nodos Vītola fondam  

kuŗa mērķis ir veicināt izglītību Latvijā
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Par spīti grūtiem  
laikiem, mēs 

dziedam, gavilējam
Sidne jas  La tv iešu  v ī ru  koŗa 
gadskārtējais sarīkojums

Viens no v isva i rāk 
gaidī t iem un v is labāk 
apmeklēt iem sarīkoju-
miem Sidnejas latviešu 
s a b i e d r i s k ā  d z ī v ē  i r 
Sidnejas Latviešu vīru koŗa 

(SLVK) gadskārtējais sarīkojums. Šī 
gada sarīkojums, Še dziedāju, gavilēju 
izskan 5. novembrī, Sidnejas Latviešu 
nama lielajā zālē. Veidots, kā dziesmu 
pēcpusdiena, kur dalību ņem kā koristi 
tā klausītāji, gados iemīļotais pasākums 
ir pulcinājis lielu skaitu klausītāju no 
visām paaudzēm. Plānvidū jautri rosās 
jauni, ne tik jauni un ģimenes ar lieliem 
un maziem bērniem. 

Kā latviešiem pieņemts, ka visi 
labi pasākumi sākas ar labu paēšanu, 
tā ir arī šoreiz. Sarīkojums sākas ar 
pusdienām. 

Neticami lielu darbu veic koŗa goda 
biedres. Kaut viņas ir tikai trīs – Māra 
Timermane, Ārija Zodiņa, un Rita Plikša 
– ar siltām pusdienām, bagātu kūku un 
kafijas galdu un tikpat bagātu dzērienu 
izvēli dāmas pāri sātam paēdina tuvu pie 
200 sanākušo viesu. Nama lielo zāli no 
malas līdz malai, skatuvi ieskaitot, pilda 

balti klāti galdi, pavasara ziedu rotāti. 
Par šo lielisko mielastu liels paldies 
pienākās arī visiem palīgiem, kas 
gadu pēc gada atbalsta koŗa galvenās 
saimnieces.

Pusdienām beidzoties, koris, 24 vīru 
sastāvā ar diriģenti un māksliniecisko 
v a d ī t ā j u  D a i n u  J a u n b ē r z i ņ u , 
viesdir iģentu – reizē koristu un 
solistu – Ivaru Štubi un pavadītājām – 
piānisti Ingrīdu Šakurovu un vijolnieci 
Dainu Kainu – ieņem vietu pie zāles 
dibensienas, zem koŗa emblēmas. Viss 
mākslinieciskais korpuss tikai rokas 
stiepienā no klausītājiem! Koncerta 
gaitā spilgti izjūtam, ka koristus un 
klausītajus vieno tiklab dziesma kā 
telpas veiksmīgā iekārta. 

Pirms nodziest gaismas, ir vēl laiks 
pārlaist acis programmai. Taču skats 
apstājas pie Vijas Spoģes-Erdmanes 
darinātā vāka. Vāku rotā daudz, dažāda 
lieluma, krāsu un nokrāsu putniņi, 
taisnās rindās, gluži kā mums priekšā 
stāvošie koristi. Nezinu, vai tas tā ar 
nolūku, bet attēls mērķi sasniedz. Priecē 
skatu, priecē garu.

Programmas saturs sadalās trīs 
daļās. Pirmo daļu veido sešas patriotiska 
rakstura dziesmas. Otro – sešas tautas 
un divas Imanta Līča dziesmas. Trešo 
– sastāda dziesmas no senās un netik 
senās pagātnes. Kaut dziesmas nav 
jaunas, to apdares gan. Šobrīd mēs 
vēl nezinām, ka tieši šī daļa sagādās 
vislielākos pārsteigumus un vislielāko 
atsaucību klausītājos. Visām trim 
daļām cauri vijas tēmatiski pieskaņotas 
kopdziesmas, kas mums klausītājiem 
dod koŗa pieredzi no ērtām sēdvietām. 

Aplēšot  programmas saturu, 
jāatzīst, ka ne koris ne mākslinieciskā 
vadītāja Daina nav atslīguši airos kopš 
pagājušā gada lielā jubilejas koncerta. 
Ja pirms gada kora 60 gados uzņemtais 
repertuārs sastādījās no 600 dziesmām, 
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tad šī gada atskaitē dziesmu skaits 
būtu krietni jāpaaugstina. Cepuri nost 
SLVK – visilgāk pastāvošām vīru korim 
ārpus Latvijas!

Bez pieteikuma satumst zāle, norimst 
sarunas un apklust dakšiņu šķindoņa. 
Sākas koncerts. 

Ar pirmām divām dziesmām, Edgara 
Račevska Te, kur avots (Juris Veitners) 
un Aleksandra Valles Mēs mīlam zemi šo 
(Marta Vītrupa) diriģente Daina piedod 
toni programmas turpmākai norisei. 
Dziesmas viscaur skan un izskan ar tīru  
skaņu, skaidru dikciju un līdzsvarotiem 
sabalsojumiem. Laistas smaidi, staro 
acis. Vīri dzied ar patiesu atdevi, 
dziesmas prieku un nedalītu uzmanību 
diriģentes vadībai. Pirmā dziesmā 
Ingrīdas Šakurovas klavierpavadījums 
lieliski izceļ dziesmas spraigo ritmu. 
Dzejnieka Veitnera vārdi apstiprina, ko 
jūtam mēs: te ir mūsu dzīves sākums, 
maize ceļam tālam. Otrā dziesma 
turpina uzņemto tempu un patriotisko 
garu. 

Seko diriģentes Dainas īsa uzruna. 
Dir iģente sveic klātesošos koŗa 
dibinātājus, Albertu Cini un Raimondu 
Kraukli. Nodod arī sveicienus no 
kaimiņkora Veseris un kora vadības, 
Sandras un Roberta Birzes. 

Pirmās daļas dzimtenes mīlestības 
tēmai pievienojamies arī mēs klausītāji 
ar kopdziesmu Še, kur līgo priežu 
meži. Uz abām pusēm reizē, koristus 
un klausītājus diriģējot, diriģente Daina 
novada dziesmu. Skan braši, pat ļoti 
braši 

Seko divas Raimonda Paula 
dziesmas, abas ar Jāņa Petera vārdiem. 
Pirmo – Dzīvības mūžīgais vārds vada 
diriģents Ivars. Dziesma iezīmējas ar 
izcilo dikciju un iejūtīgiem frāzējumiem. 
Otrā dziesma, Kurzemē, diriģentes 
Dainas vadībā – ar dziesmas vareno 
skaņu. Ingrīdas Šakurovas pavadījums 
dzīvi attēlo sabangotas jūras ritmu un 
skaņu. Koris savukārt iekrāso, ka meži 
kā jūra, un jūra kā meži šalc. 

Nepazīstu skaņu techniku, bet 
domāju, ka šeit savu roku ir pielicis 
skaņu meistars Voldis Kains. Lai viņam 
izjusts paldies! Abas dziesmas saņem 
ar brāzmainiem aplausiem. 

Pēc šī emocionālā pārdzīvojuma 
prasītos atslābuma. Taču kas to dos? 
Saņemam spēkus un dziedam otro 
kopdziesmu, Es dziedāšu par tevi, tēvu 
zeme, diriģenta Ivara vadībā. Ja tā skan 
Latviešu ciemā, kur kopdziedāšanu 
vada Ivars, tad doma par dzīvi ciemā 
nav zemē metama. Jāapsver nopietnāk.

P i rmā  da ļa 
n o b e i d z a s  a r 
divām, diriģentes 
Dainas vadītām 
d z i e s m ā m : 
Imanta Kalniņa 
Ceļš uz mājām 
(Māra Zālīte) un 
Raimonda Tiguļa 
Lec, saulīte! (Rasa 
B u g a v i č u t e -
P ē c e ) .  A b a s 
izpelna klausītāju 
izjustus aplausus. 
Pirmā dziesma FO
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izceļas ar iejūtīgo izpildījumu un tīro 
skaņu. Otrā ar spēcīgiem vārdiem un 
lielo, orķestrālo skaņu, ko veido koris, 
kopā ar klavieru un vijoles pavadījumu. 
Atmiņā atplaiksnī Sirdsbalss uzvedums, 
ko gadmijā mums atveda Latvijas 
spēki – Saulkrastu koris un tautas deju 
ansamblis Līgo. Neesam tam apakšā! 
Dziesma savu emocionālo kulmināciju 
sasniedz tuvu beigām, kad it kā no 
tālienes, sēri atskan Pūt vējiņi motīvs, 
Dainas Kainas solo vijoles izpildījumā. 
Caur caurēm izcils iestudējums un 
aizkustinošs priekšnesums. 

Otrā daļa pieder tautas dziesmām 
un divām Imanta Līča dziesmām. 
Dzirdam dziesmas gan tradicionālās 
apdarēs, gan šodienas mūzikas valodā. 
Programmu atsāk Ivars Štubis ar 
divām solo dziesmām paša ģitāras 
pavadījumā. Pirmā, Tumša nakte, zaļa 
zāle ir pašdarināta. Saista apdare, kur 
vienkāršā pamatmelodija ir apvītā riņķu 
riņķiem ar bagātām variācijām. Otrā, 
Seši jauni bandinieki ir ansambļa Iļģi 
darinājums. Ar dziesmas lielo skaņu 
Ivars pašrocīgi panāk to, ko visi Iļģi 
kopā. Abas dziesmas sveicam ar 
sirsnīgiem aplausiem. 

La i ks  a tka l 
k o p d z i e s m a i . 
N e d a u d z 
atpūtušies,  uz 
nebēdu dziedam 
Bēdu manu lielu 
b ē d u .  M ū s u 
dziesmai netrūkst 
nekā, kā vienīgi 
aplausu.

Seko koncerta 
tituļdziesma, Še 
dziedāju,gavilēju, 
R i c h a r d a 
Skultes apdarē. 
Dziesma pacilā. 
Gaišais, dzidrais 

dziedājums skaisti izceļ dziesmas 
plašos sabalsojumus. 

Imanta Līča dziesmai Vasara vārdus 
devusi ir Sidnejas dzejniece, nelaiķe 
Elga Leja. Dziesmas sinkopētais ritms 
un viegli bezbēdīgā noskaņa plaucē 
smaidus klausītāju sejās. Noskaņa 
mainās ar tā paša autora, Imanta Līča 
dziesmu Mežezers (Jāzeps Osmanis) 
Oskaram Štubim dziedot tenora solo.  
Dziesmas teiksmaino izpildījumu veido 
iejūtīgā saskaņā starp solista maigo 
stāstījumu, kori un pavadījumu. 

Tuvojoties otrās daļas beigām, 
diriģente Daina novada divas tautas 
dziesmas: Zigmara Liepiņa darināto Visi 
ceļi guniem pilni un Edgara Račevska 
Nevienami es nedošu. Pirmajā varam 
saklausīt šodienas rap ietekmi, kur 
starp melodijas pavedieniem spēcīgā 
rap ritmā izskan koŗa vienbalsīgi 
monotonais, runātais teksts. Koŗa un 
tautas iemīļotā Nevienami es nedošu 
priecē ar pazīstamību, enerģisko ritmu 
un brašo dziedāšanu. Pavadījums izceļ 
dziesmas noskaņu, brīžiem atgādinot 
pūtējorķestra um-pa-pā. Abas dziesmas 
saņem ar spēcīgiem aplausiem. 

Pēdējo dziesmu, Raimonda Paula 
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Kur tad tu nu biji vada diriģents Ivars. 
Spraigajā dialogā starp kundziņu un 
āzīti, āzītim tomēr pieder pēdējais vārds. 
Atskan griezīgi disonants Mē! līdz ar 
sparīgu kājas piesitienu no visiem 24 
koristiem. Troksnis varens. Ar aplausiem 
izsaucam dziesmas atkārtojumu.

Pēc neilga pārtraukuma sākas 
pārsteigumu pilnā trešā daļa. To 
ievada trīs dziesmas no ne tik senas 
pagātnes, dziesmas, ko savā laikā – 
pagājušā gadsimteņa septiņdesmitajos 
gados – dziedāja iemīļotais Sidnejas 
ansamblis Laikmets. Dzirdam Imanta 
Līča Čigāna dziesmu, Turaidas rozi un 
Gundegas Zariņas Zaļo krūzi. Dziesmas 
ir pazīstamas. Sirds dzied līdzi. Taču 
apdares ir gluži svaigas. Ar izpildījumu 
izceļas Turaidas roze. Leģendas 
traģiskais stāstījums pakāpeniski pieaug 
no solo dziedājuma (Oskars Štubis) uz 
duetu (Oskars Štubis un Ivars Štubis) 
līdz korim, kas leģendai un dziesmai 
pieliek punktu ar kontrasējuši lakonisku 
atziņu: no alas iztek asintiņš. Gundegas 
Zariņas minorā darinātās Zaļās krūzes 
solo partiju pārliecinoši veic Toms 
Mačēns. Ar sirsnīgiem aplausiem 
sveicam abus klātesošos autorus, 
Gundegu Zariņu un Imantu Līci. 

Ar ceturto kopdziesmu Jauns un traks 
manu, ka arī mūsu dziesma ir pieaugusi. 
Skan skaļāk un drošāk. To ievērojusi arī 
diriģente. Saka, ka saklausījusi mūsu 
vidū daudz jaunu, potenciālu koristu. 
Lai nākot talkā! Mēs? Tikai atsmaidam.

Programma tuvojas beigām. Atskan 
vēl liegā lietuviešu tautas dziesma Kalnā 
kārklus vēji lieca, Jozua Naujāļa apdarē. 
Cik ļoti patīk dziesmas vijīgie frāzējumi 
un gaišie, skanīgie sabalsojumi!

Taču nekas mūs nebija sagatavojis 
šī koncerta naglai – pēdējām divām 
dziesmām. Šai posmā, dziesmā un dzejā 
rokojās gadsimteņi: deviņpadsmitais ar 
divdesmit pirmo. Izpildījumam no koŗa 

ierindas atdalās trīs: tēvs, Roberts Lucis, 
dēls Jānis Lucis un Ivars Štubis. Jaunie 
apjožas ar ģitārām, tēvs Roberts ieņem 
vietu pie klavierēm. Tad, it kā ar kara 
bungu rīboņu, skaļi un bravūrīgi atskan 
Juŗa Vaivoda Apkal manu kumeliņu ar 
Rūdolfa Blaumaņa (1862-1908) vārdiem. 
Korim, solistiem un pavadītājiem visiem 
dziedot un spēlējot, skaņa ir varena. 
Dziesma un skaļais pavadījums vēstī 
kā bramanīgais puisis, kas tīko meitu 
ledus kalna galiņā, ar kumeliņa palīdzību 
saskalda ledus kalnu kā nieku, un pa 
pļavas taciņu aizved tautu meitu ar 
visām villainēm. 

Dziesmai izskanot, klausītāju 
sajūsma sit augstu vilni. Aplaudējam, 
saucam, svilpjam un rībinam ar kājām. 
Būtu gribējuši tūlītēju atkārtojumu, bet 
diriģente Daina saka, ka vēl nē. Esot 
laiks ziediem, skūpstiem un pateicībām.

Pateicību virkne ir gara. Nav 
aizmirsts, nav izlaists neviens, kas 
vien pielicis roku pie šīs dienas skaistā 
sarīkojuma veidošanas. Diriģentes 
pateicībām ar sirsnīgiem aplausiem 
pievienojamies arī mēs. 

Vēl atlikusi pēdējā dziesma, Juŗa 
Kulakova Par spīti grūtiem laikiem ar 
Eduarda Veidenbauma (1867-1892) 
nemirstīgajiem vārdiem. Ar prieku 
vērojam, ka iepriekšējās dziesmas 
izpildītāji paliek savās vietās. Atskan tā 
pati lielā skaņa. Sprēgā tā pati kūsājošā 
enerģija. Īpašu dzirksti dziesmai piešķir 
dzīvā saspēlē spontāni veidotais  
pavadījums. Priekšnesums nobeidzas 
ar varenu glissando* turpat visas 
klaviatūras garumā. Atkal aplaudējam, 
svilpjam, rībinam, cik spējam. Uz 
diriģentes jautājumu, kuŗu no pēdējām 
div’ dziesmām atkārtot, atsaucamies ar 
nešaubīgu abas! To arī dabūjam.

Dziesmu pēcpusdiena mums 
klausītājiem ir atklājusi SLVK sešdesmit 
viena gada pastāvēšanas noslēpumu: 
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Izstāde pirms  
koncerta

5 .  no vembr ī  p i rms 
Sidnejas Latviešu vīru 
koŗa koncerta Ojārs Greste 
atklāja Sidnejas Latviešu 
nama Baltajā zālē Birutas 
Klarkas (Clark) un Andras 

Krūmiņas mākslas izstādi. 
Ojars Greste iesāka ar latviešu 

dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdiem: „Ir 
vajadzīgs kāds, kuŗš palīdz saskatīt, ka 
viss ir pavisam savādāk, plašāk, dziļāk 
un skaistāk. Pasacīt nepasakāmo.” 
Lai to palīdzētu saskatīt, vispirms 
iesāka par Birutas Klarkas mākslu. 
Viņa sāka radošo karjēru kā baleta 
dejotāja, pēc kam sāka nodarboties 
ar glezniecību. Viņa pati ir rakstījusi 

par savu pieeju mākslā: „Glezniecība 
ir turpinājums baletam, tāpēc ritms ir 
svarīga pieeja manā mākslas darbā. 
Kustība, kustīgs iespaids ir tas, kas 
padara manus darbus pazīstamus. 
Ļoti reti zīmēju klusu, nekustīgu skatu. 
Ziedus, piemēram, es nekad nelieku 
vāzē, es tos uzzīmēju brīvus.” Viņa 
darbojas ar dažādām technikām un 
tēmatiem, regulāri piedalās  Austrālijas 
Latviešu Mākslinieku Apvienības rīkotās 
izstādēs, arī Kultūras dienās. 2016. 
gada Melburnas Kultūras Dienās par 
savu gleznu saņēma pirmo godalgu 
un ir piedalījusies daudzās Austrālijas 
mākslinieku izstādēs, tur iegūstot 
godalgas.

Andra Krūmiņa savukārt darbojusies 
glezniecībā un keramikā vairāk nekā 20 
gadus, mums stāstīja Ojars Greste, bet 
Sidnejā tikai pēdējos desmit gadus pēc 
ierašanās no Jaunzēlandes. Par savu 
mākslu viņa rakstījusi: „Vairāk par visu 
es vēlos, lai mana māksla iedarbotos 
gan intelekta, gan intuicijas līmenī, 
lai tā būtu māksla ne tikai „galvai” vai 
„skaistumam”, bet gan tāda, kas ķer līdz 
iekšām, līdz sirdij, kas raisa emocionālu 
reakciju.” Ojārs Greste arī teica, ka par 
abām māksliniecēm rakstīts grāmatā 
Austrālijas latviešu mākslinieki”, kuŗu 
2008. gadā izdeva Austrālijas Latviešu 
Mākslinieku Apvienība. Viņš citēja arī 
izcilā amerikāņu mākslinieka Marka 
Rotko (Rothko) vārdus, atklājot arī, ka 
tas dzimis Daugavpilī, Latvijā: „Gleznai 
ir nepieciešams izjūtīgs skatītājs, kas 
uzņem dialogu ar gleznu un atļauj 
tai viņu uzrunāt”. Pasludinot izstādi 
par atklātu, Ojārs Greste novēlēja 
apmeklētājiem iedziļināties izstādē 
redzamos mākslas darbos.

Pēc atklāšanas viesiem pasniedza 
uzkodas un atspirdzinājumus. ■

Juris Krādziņš

neatmest  veco un laika pārbaudīto, bet 
tai pat laikā, blakus vecajam rast vietu 
jauniem ceļiem, jauniem virzieniem. To 
izpratusi un cītīgi piekopusi ir diriģente 
un mākslinieciskā vadītāja Daina visu 
savu 37 gadu darbības laiku ar Sidnejas 
Latviešu vīru kori.

Šo jautro Dziesmu pēcpusdienu 
summējot, nav piedienīgāka nobeiguma 
kā tas, ko jau devis dzejnieks Eduards 
Veidenbaums dziesmā Par spīti grūtiem 
laikiem. 

Par spīti grūtiem laikiem. 
Dzied jautri mūsu bars. 
Prieks spīd uz visiem vaigiem 
Kā gaišais saules stars. 

Tā ir šodien, un lai tā būtu vēl ilgi, ilgi!
*glissando – Klavierspēles paņē-

miens, kur parasti ar labās rokas 
īkšķi nobrauc pa klaviatūras baltiem 
kauliņiem no viena gala līdz otram. ■

Lauma Reinfelde
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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

Ciema mājas pārdošanā
Māja gaida pircēju kuŗš ir sagatavojies uz dzīvi mazākā īpašumā. 
Vienas guļam istabas gaišs dzīvoklis, skaisti atjaunots ar modernu 
jaunu iekārti. Dārzs ar mazu darba pieprasi, stādi tikai gaida ūdeni 
padzerties vasarā un tad tur var sēdēt un vērot putniņus spēlējoties. 
Cena $264,000

Ciemā ir 54 vienu, divu vai trīs guļamistabu atsevišķas mājas būvētas 
skaisti koptā dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar ”strata title”, cenas 
starp $250,000 un $450,000.
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Žurnālists Pauls 
Raudseps 3x3 saietā 

Austrālijā
Šogad augusta otrā pusē ciemojos 

Latvijā. Gribējās tvert siltos saules 
starus, ko dāvā nobriedušas vasaras 
saule, un satikt savus radus un draugus 
Latvijā. Bet pirms es devos tālajā ceļā, 
mani uzrunāja Iveta Laine piedāvājot 
interesantu “uzdevumu”. 

Tā kā žurnālists Pauls Raudseps 
šogad viesosies 3x3 saietā Austrālijā, 
tad Iveta lūdza, lai satieku viņu Latvijā 
un uzdodu dažus jautājumus.

Pirms posos uz norunāto satikšanos 
ar Paulu, meklēju ziņas internetā un ātri 
vien atradu Laikraksta Latvietis 2016. 
gada 14. oktobrī (Nr. 432) publicētu 
sarunu, no kuŗas uzzināju, ka viņš 
ir dzimis un skolojies ārpus Latvijas, 
tāpēc arī šāds bija pirmais jautājums, 
kuŗu uzdevu:
Kā Jūs nokļuvāt Latvijā?

Atbraucu uz Latviju 1990.gadā, lai 
strādātu Tautas frontē. Tur sapazinos ar 
cilvēkiem, kuŗiem bija interese izveidot 
īsti rietumniecisku avīzi. Rezultātā 
dibinājām Dienu, kas ilgus gadus bija 
vadošais laikraksts Latvijā. Līdz 2000. 
gadam biju Dienas galvenās redaktores 
pirmais vietnieks, bet no 2001. līdz 
2009. gadam komentāru lappuses 
redaktors.
Kā tas ir mainījis Jūsu dzīvi?

Jūtos ārkārtīgi pateicīgs, ka man 
bija iespēja būt klāt Latvijas valsts 
atjaunošanā un ka varēju palīdzēt 
to veidot kā brīvu, demokrātisku 
sabiedrību. Ko citu kāds trimdā dzimis 
un audzis latvietis būtu varējis vēlēties?
Kas pamudināja izveidot žurnālu Ir?

2009. gadā zviedru īpašnieki pārdeva 
Dienu Latvijas oligarhiem. Sākumā 

gan nebija skaidrs, kam laikraksts 
pieder, tomēr es un citi Dienas vadošie 
žurnālisti sapratām, ka nevaram strādāt 
uzņēmumā, kuŗa patiesie īpašnieki 
nav zināmi. Tāpēc pametām Dienu un 
izveidojām neatkarīgu nedēļas žurnālu 
Ir, kur jau septīto gadu turpinām izpildīt 
savu žurnālistisko pienākumu – rakstīt 
patiesību par sabiedrībai svarīgākajiem 
jautājumiem.
Ko nozīmē būt žurnālistam Latvijā, kas 
darbā ir visgrūtākais, kas vieglākais?

Žurnālistam Latvijā nekad nav 
garlaicīgi, un visvieglākais ir reizē arī 
visgrūtākais – ir pārāk daudz, par ko 
rakstīt.
Ko var dalībnieki gaidīt 3x3 referātā un 
politiskajā ievirzē?

Tas  a tka r īgs  no  da l ī bn ieku 
interesēm, bet varu palīdzēt orientēties 
nākamgad gaidāmajās Saeimas 
vēlēšanās, pastāstīt, kas ir “oligarhu 
sarunas” un kāpēc tās ir svarīgas, kā 
arī radīt labāku izpratni par jautājumu 
– cik droša ir Latvija pēc Krievijas 
iebrukuma Austrumukrainā un Trampa 
ievēlēšanas?

Ar Paulu Raudsepu sarunājās ■
Ingrīda Biezaite

3x3 Kanberā atbalsta 
Latvijas Republikas 
Kultūras Ministrija.

Ingrīda Biezaite un Pauls Raudseps FO
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Svinības 18. 
novembrī

18. novembŗa svinības Sidnejas 
Latviešu nama Lielajā zālē iesākās, kad 
tur Zintis Dakmantons (Duckmanton) 
Kārlas Tuktēnas un Laimas Jurānes 
pavadībā ienesa Latvijas karogu. 
Programmu pieteica Iveta Rone, kas 
vispirms paskaidroja, ka šajā gadā 
aktu rīko Sidnejas Latviešu biedrība 
un aicināja tās priekšsēdi Jāni Čečiņu 
uzrunāt klātesošos, kas, cita starpā, 
teica, ka tad, kad 1918. gadā pasludināja 
Latvijas valsti, tas bija pirmais solis. 
Pēc tam bija jāspeŗ daudz soļu, lai 
Latvijas valsti nodrošinātu. Gadi Latvijai 
nav bijuši viegli: nodibināt, zaudēt un 
atkal atgūt neatkarību. Mums tagad ir 
daudz iespēju: apciemot Latviju, balsot 
vēlešanās, iet uz dziesmu svētkiem utt. 
Visai pasaulei varam teikt: Es esmu 
latvietis. Nākamgad būs lielāki svētki, 
simtgade. 

Uz ekrāniem skatuves sānos 
redzējām un dzirdējām valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa uzrunu tautiešiem 
ārzemēs, kuŗš, cita starpā, teica, ka 
daudz ir veikts valsts aizsardzībai. Mums 
vajadzīga stipra Eiropas Savienība. 
Latviešiem ārzemēs ir sava īpata vieta. 
Visi vajadzīgi Latvijai. Sekoja Latvijas 
himna. 

Iveta Rone tad pastāstīja par 
svētku runas teicēju, apstiprinot, ka 
mums visiem ir pazīstams latviešu 
polītiķa Valža Zatlera vārds, jo no 2007. 
līdz 2011 gadam viņš bija Latvijas 
valsts prezidents. Līdz tam laikam 
Valdis Zatlers bija ārsts, traumatologs 
– ortopēds un Traumatoloģijas un 
ortopēdijas slimnīcas priekšnieks. Kā 
medicīnas dienesta virsnieku viņu 
nosūtīja uz Ukrainu, lai piedalītos 
Černobiļas AES katastrofas likvidācijas 
darbos. No 1988. līdz 1989. gadam 

viņš bija ārstu biedrības atjaunošanas 
grupas aktīvists un vēlāk šīs biedrības 
domes loceklis. 1990. gadā  dibināja 
Latvijas artroskopijas apvienību un 
līdz 1993. gadam Valdis Zatlers bija 
arī tās prezidents. No 1990. līdz 1991. 
gadam viņš sešus mēnešus papildināja 
zināšanas ortopēdijā Jēlas (Yale) 
universitātē un Sirakūzas (Syracuse) 
universitātē Amerikas Savienotās Valstīs 
un, pēc atgriešanās Latvijā, sekmīgi 
ieviesa klīniskajā praksē locītavu 
slimību diagnostiku un ārstēšanu ar 
artroskopijas metodēm. No 1994. gada 
līdz kļūšanai par valsts prezidentu 
Valdis Zatlers vadīja Traumatoloģijas 
un ortopēdijas slimnīcu, būdams tās 
direktors un no 2004. gada arī valdes 
priekssēdētājs. Līdztekus viņš no 
2003. līdz 2008.  gadam vadīja Latvijas 
Traumatologu Ortopēdu apvienību. 
Latvijas okupācijas gados Valdis Zatlers 
nebija Komūnistu (PSKP) partijas 
biedrs un Trešās atmodas laikā viņš 
aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontē, 
no 1988. līdz 1989. gadam būdams 
tās domes loceklis. Vēlāk polītikā viņš 
netika darbojies līdz pat viņa ievēlēšanai 
par valsts prezidentu. Tomēr, iespējams, 
ka vispaliekošākais fakts ir tas, ka 
Valdis Zatlers savā prezidentūras laikā, 
2011. gadā, ierosināja referendumu 
par 10. saeimas atlaišanu. Nozīmīgi ir 
pieminēt, ka Valdis Zatlers arī šobrīd 
visvairāk izteicies un aicinājis Latvijas 
iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem, bet 
atjaunot pieprasījumu izskatīt „oligarchu 
lietu”.   

Uzaicināts teikt svētku runu, ko 
viņš teica no galvas, Valdis Zatlers, 
cita starpā, norādīja, ka jādomā par 
Latvijas likteni 99. gados. Daudzi runā 
nievājoši par Latvijas valsti. Daudz 
neesot sasniegts. Ko Latvijas valsts ir 
izdarījusi pēdējos 30 gados? Atjaunot 
valsti nebija kļūda. Latvijas valstī 
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nav īpašumu, kas pieder diviem. Bija 
gudri darīts, ka bijušie Latvijas pilsoņi 
nezaudēja pilsonību. Gudri, ka Riteņa 
kungs izstrādāja jaunu pensiju likumu. 
Toreiz visi to nesaprata. Krievu armijas 
izvešana veikta. Iestāšanās Eiropas 
Savienībā bija noteikti pareizs solis. 
1997. gadā 70 % no tirdzniecības bija 
ar Krieviju, bet šodien tikai 7 %. Esam 
ekonomiski patstāvīgi. Mums bija 
jāzaudē lats, par ko daudzi bēdājās, bet 
tagad mūsu „Milda” ir uz eiro naudas. 
Iestāšanās NATO bija tālredzīgs solis; 
to sapratām, kad krievi iegāja Ukrainā. 
Pēc 2004. gada skolu reformas 60 % 
no mācībām ir latviešu valodā. Tas bija 
drosmīgs solis. Vai ir bijušas kļūdas? 
Jā, piemēram, nepiešķirt jaundzimušiem 
bērniem Latvijas pilsonību. Pirms Otrā 
Pasaules kaŗa 8 % no pilsoņiem bija 
krievi, šodien 28 %. Mums ir 250,000 
nepilsoņu. Tie Latvijas pilsonību negrib, 
nevēlas arī Krievijas pilsonību, bet grib 
palikt Latvijā. Par ekonomiju globalizācijā 
esam drosmīgi. Nav daudzu, kas Latvijā 
ir pret globalizāciju. Bijām sekmīgi 
latviešu valodas referendumā. Mūsu 
valoda dominē. Kas no jauna atbrauc, 

mācas latviešu valodu. Imigrācijā bija 
400 bēgļu par kuŗiem Latvija rūpējās, 
bet gandrīz visi ir aizbēguši uz Vāciju. 
Daudzi no citām valstīm Latvijā tagad 
runā  latviski. Kas vēl vajadzīgs? Valsts 
atbalsts bērniem. Latviešu atgriešanās 
Latvijā ir vajadzīga. Arī palīdzība 
skoliņām, kas māca atgriezušos bērnus. 
Vissvarīgākais ir mērķis par moderno 
nacionālismu, kas reāli vada Latvijas 
valsti uz priekšu. Ne tikai svinēt, bet 
arī strādāt, lai sasniegtu visus mērķus. 
Lai Dievs svetī Latviju, nobeidzot teica 
Valdis Zatlers.

LAAJ vicepriekšsēdis Jānis Grauds 
vispirms paziņoja, ka PBLA balva šogad 
piešķirta gan jau mirušam architektam 
Gunāram Birkertam, kas projektēja 
jauno Nacionālās bibliotēkas ēku, ko 
sauc arī par Gaismas pili un Okupācijas 
mūzeja pārbūvi. Tālāk paziņoja, ka 
Kultūras fonda atzinības raksts piešķirts 
Ellai Mačēnai par  latviešu mūzikas 
veicināšanu Austrālijā un kompozīcijām, 
kuŗu viņai pasniedza.

Turpinājumā Jānis Grauds paziņoja, 
ka LAAJ atzinības raksti piešķirti: 
Sidnejas Latviešu Biedrības  dāmu 
kopai, kuŗu saņēma Ināra Krūmiņa, 
Latviešu skolai Sidnejā, kuŗu Daivas 
Tuktēnas vietā saņēma Mārtiņš Tuktēns 
un SLB valdes loceklim un ilggadējam Ella Mačēna un Jānis Čečiņš.
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Valdis Zatlers un Jānis Čečiņš.
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APMEŠANĀS ELEGANTĀ 
DZĪVOKLĪ RĪGĀ! 
 

Vai domājiet drīz braukt ciemos uz Latviju? Piedāvāju iespēju palikt 
skaistā vietā pašā Jugendstila rajonā! Liels un ērts dzīvoklis ar divām 
guļamistabām, lielu viesistabu un daudzām papildus ērtībām – 
autostāvvieta slēgtā pagalmā, eleganti trauki, skaistas latviešu 
mākslinieku gleznas, ātrs internets, u.c. - ir pieejams īstermiņa īrei par 
saprātīgām cenām.  

Dzīvoklis ir pieejams 2018. gadā no janvāra līdz Jāņiem, tad no augusta 
līdz gada beigām (Dziesmu svētku laikā jau aizrunāts.) 

Papildus informācijai skatīt mājaslapu: rigasights.com/apartment/, vai 
saimniekam rakstiet uz e-pastu: birzulis@inbox.lv 

 

Dzīvokļu saimnieks ir bijušais Sidnejas latvietis, nu jau daudzus gadus 
rīdzinieks Filips Birzulis. 
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senioru saieta vadītājam Ivaram 
Šeibelim.

Lija Veikina paziņoja, ka Spodŗa 
Klauverta Piemiņas fonda balva 
piešķirta Klārai Brūverei, cita starpā, 
sakot, ka šogad S.K. Piemiņas fonda 
balvu ir pelnījusi jauna, apdāvināta 
sieviete, kas gadus ir klusi veicinājusi 
latvietību mūsu sabiedrībā. SLB valdē 
ieņem sarīkojumu apakškomitejas 
priekšsēdes vietu, sastāv SL teātŗa 
valdē un pieder korporācijai Spīdola. 
Ar prieku piedalās SLT izrādēs kā 
aktrise un šogad pildīja palīgrežisores 
vietu sestdienas skolas uzvedumam.  
Labprātīgi palīdz kur vien vajaga, kā 
piemēram, gatavojot mielastu biedrības 
darbinieku eglītei, piedaloties pagājušā 
gada 18. novembrī, pēc akta, sarīkojumā 
un Parnell ielas svētkos. Latviešu 
valoda, kultūra un pati zeme Latvijā ir 
dzīves neatņemama sastāvdaļa. Savai 
disertācijai, doktorantūrai, viņa izvēlējās 
rakstīt par „Latvijas filmu”. Pasniedz 
lekcijas par šo tēmu konferencēs un ir arī 
organizējusi 2. Baltiešu filmu festivālu. 
Apbalvotās vietā balvu saņēma Ilona 
Brūvere.

Sekoja priekšnesumi, kuŗus ievadīja 
ģitārists Reinis Jaunais, spēlējot 
oriģināldziesmas un tautas melodiju 
variācijas: Līksme, Pūt, vējiņi, Emmai 

Valdis Zatlers un Pēteris Erdmanis.
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un Aija žūžū lāča bērni un, pabeidzot, 
aicināja visus uz savu koncertu pēc 
nedēļas. 

Sešas dziesmas dziedāja Sidnejas 
Latviešu vīru koris diriģentes Dainas 
Jaunbērziņas vadībā. Pie klavierēm 
Voicechs Visņevsk is  (Wojc iech 
Wisnievski), bet vijoles pavadījumu 
deva Daina Kaina. Dziesmas ritmiski 
un spēcīgi iesāka ar Aleksandra Valles 
Mēs mīlam zemi šo ar Martas Vītrupes 
vārdiem. Sekoja iejūtīgi un svinīgi 
Raimonda Paula Es nāku no mazas 
tautas ar Knuta Skujenieka vārdiem. 
Spēcīgi un uzsvērti atskanēja Raimonda 
Paula Dzīvības mūžīgais vārds ar Jāņa 
Petera vārdiem. Kā ceturtais atskanēja 
melodiskais un vijīgais Imanta Līča Tur 
Vidzemē ar Ilzes  Kalnāres vārdiem. 
Svinīgi dziedāja Zigmara Liepiņa Svētī 
debesīs šo zemi ar Kaspara Dimitera 
vārdiem ar atkārtoto rindu „Dievs, 
svētī Latviju”. Dziesmas pabeidza ar 
trauksmaino Raimonda Tigula Lec, 
saulīte ar Rasas Bugavičutes vārdiem.

Akta pieteicēja Iveta Rone pateicās 
vīru korim, ģitāristam un svētku runas 
teicējam par viņu piedalīšanos, Vijai 
Spoģei-Erdmanei un Pēterim Erdmanim 
par skatuves iekārtojumu, Inesei Ronei 
par ziedu sakārtojumu, Ojāram Grestem 
par gleznu izstādes iekārtošanu, Voldim 
Kainam un Gintam Kārkliņam par 
atskaņošanu, apgaismošanu un video 
projekcijām, Sidnejas Latviešu skolai 
un Jautram pārim par zāles iekārtojumu 
un visiem citiem, arī nepieminētiem, kas 
palīdzējuši šī sarīkojuma sakārtošanā. 

Pēc akta apmeklētājus lūdza 
pakavēties Mārtiņa Silina zālē, kur bija 
sagriezts „dzimšanas dienas” kliņģeris 
ar zemenēm un šampanietis glāzēs. ■

Juris Krādziņš 
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Job Vacancy 
 

Member Services Consultant 
Based in Sydney NSW | Part Time 

 

If you have a passion for your community and servicing members, 
we would love to hear from you to join our team! 

Dnister is an Authorised Deposit-taking Institution (ADI) specialising in 
the financial services needs of its Members. Dnister has established a 
strong tradition for over 60 years of providing great products, 
competitive pricing and excellent service to its Members. As a Member-
owned financial institution, we remain committed to providing value 
focusing on our Latvian and Ukrainian Members and enriching their 
communities. 

Reporting to the Lending & Member Services Executive, the successful 
applicant will be responsible for the effective and efficient delivery of 
Member Services activities within the Sydney region, specifically 
embracing the Latvian and Ukrainian Communities to ensure that 
Members’ expectations are satisfied and business objectives are 
achieved. You will be a team player and passionate about providing 
exceptional customer service in an achievement-based culture. If you 
have a passion for your community and servicing members, we would 
love to hear from you. 

Want to know more? 

If you would like to discuss the position further in confidence and to obtain 
a copy of the position description, please contact Ivanna Bernyk, Lending 
& Member Services Executive, on 1800 353 041, or visit 
www.dnister.com.au for further details.  

Applications close 18th December 2017. 
 
Dnister Ukrainian Credit Co-operative | 912 Mt Alexander Road | Essendon VIC 3040 
ABN 59 087 651 | AFSL 240673 

 
Issued 16th November 2017 
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Austrālijas Latviešu 
35. Jaunatnes dienas 

Sidnejā
Ai bagātas Jaunatnes dienas
Ilgi nāca, drīz aizgāj’!
Jau visu gadu Sidnejas jaunieši 

rūpīgi gatavojas Austrālijas latviešu 35. 
Jaunatnes dienām Sidnejā. Lieli darbi 
jau padarīti: budžets izstrādāts, telpas 
aizrunātas, mākslinieciskā programma 
izstrādāta, ārzemju viesiem lidmašīnas 
biļetes nopirktas. Tagad mākslinieki jau 
gatavojas, savā starpā mēģina, un komiteja 
griežas pie pēdējiem darbiņiem.

Kaut gan Jaunatnes dienas rīko 
jaunieši, programma ir piemērota visām 
paaudzēm. Jaunatnes dienas atklās 
28. decembrī, pulksten 16.00, Sidnejas 
Latviešu nama lielajā zālē, ar jauniešu 
mūzikāliem priekšnesumiem. Piedalīsies 
mūziķi no Sidnejas un Melburnas, ar 
priekšnesumiem dažādos mūzikālos stilos, 
to starpā Annalīse Daliņa, Kārla Jaudzema, 
Līsa Jaunalksne, Jānis Lucis, Ella Māčena, 
Ivars Štubis, un citi. Atklāšanas koncertā arī 
būs iespēja iepazīties ar Latvijas viesiem.

Pirms Atklāšanas, pulksten 13.00 
Mārtiņa Siliņa zālē, notiks pārrunas Lindas 
Ozeres vadībā par Lindas pētījumu Būt 
latvietim – trešās paaudzes Austrālijas 
latvieši. Pārrunas notiks latviski un angliski.

Pēc Atklāšanas, pulksten 20.00 lielajā 
zālē notiks Danču vakars. Laiks izstaipīt 
kājas, sasveicināties ar draugiem, un 
svinēt, ka Jaunatnes dienas ir sākušās. 
Vakariņas ieskaitītas ieejas maksā, un 
dzērienus varēs pirkt uz vietas.

29. decembrī, pulksten 15.00, 
Latviešu nama lielajā zālē, uzstāsies 
Latvijas viesi, koris Maska. Babītes 
novada jauktais koris Maska diriģenta 
Jāņa Ozola vadībā ir viens no labākajiem 
amatieru jauktajiem koriem Latvijā. Koris 
2017. g. aprīlī izcīnījis Grand Prix balvu 
15. Starptautiskajā koŗu festivālā un 
konkursā Tallinn 2017. Šogad arī ieguvis 
3. vietu Latvijas koŗu skatēs Jaukto 
koru “A” grupā (aiz Latvijas Kultūras 
akadēmijas jauktā kora “Sōla” un Rīgas 
jauniešu koŗa Kamēr). Šis būs pirmais 
koŗa koncertceļojums ārpus Eiropas.

Pēc Maskas koncerta, pulksten 
19.00, būs jūsu kārta izdziedāties 
Sadziedāšanās vakarā. Vakariņas 
ieskaitītas ieejas maksā, dzērienus varēs 
pirkt uz vietas.

30. decembrī, pulksten 16.00 Latviešu 
nama lielajā zālē, nāciet uz uzvedumu 
Daudz apēda, daudz izdzēra, daudz 
darbiņu padarīja! Piedalīsies tautas 
deju kopas no Adelaides, Melburnas, un 
Sidnejas, izdejojot 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.

Pēc  Tau tas  de ju  uzveduma 
pārcelsimies uz Daugavas vanagu namu 
uz tautas deju apkūlībām. Adelaides 
ansambļa Četri kaķēni pavadījumā varēs 
izklaidēties, paēst un padzerties.

31. decembrī pulksten 10.00 Mārtiņa 
Siliņa zālē būs unikāla iespēja izdzdiedāt 
veco gadu kopā ar diriģentu Jāni Ozolu. 
Vai jūs gatavojaties uz Dziesmu svētkiem 
2018. gadā, vai tā pat vēlaties vairāk 
uzzināt par dziedāšanu, būs jautrs, 
mūzikas pilns rīts.

Jaunatnes dienas slēgs ar Jaungada 
balli, pulksten 19.00 Latviešu nama lielajā 
zālē. Uz Diskoteku 70 aicinām visus 

Turpinājums 27. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2017. gada decembrī

Labdien visiem DV Ziņas lasītājiem!
2017. g. 22. oktobŗa pilnsapulcē mani ievēlēja kā DV Sidnejas nodaļas valdes 

priekšsēdi. Pateicos DV Sidnejas nodaļas biedriem par izrādīto uzticību un apsolos  
pildīt savus pienākumus cik labi vien spēšu. Esmu vienmēr gatava uzklausīt biedru 
ieteikumus, ierosinājumus un padomus kā Sidnejas nodaļa varētu papildināt vai 
paplašināt savu darbību, lai labāk kalpotu saviem biedriem un Sidnejas latviešu 
sabiedrībai. Variet man zvanīt (0409 027 994), vai sūtīt e-pastu uz sidneja.dv@
gmail.com

Tiem kas varbūt mani nepazīst, varu īsumā pastāstīt ka esmu bijusi DV biedre  
37 gadus.  Jau pirms iestāšanās DV, mana bērnība bija saistīta ar Daugavas 
Vanagiem, jo tēvs un māte abi aktīvi darbojās vanagu valdē, aprūpē, sporta svētkos 
un sarīkojumos. Jaunībā aktīvi piedalijos DV šaušanas sekcijā, jo sacensības 
notika mana tēva Linarda Apiņa vadībā, mūsu  ģimenes īpašumā, kur starp citu, 
viesojās arī  Sidnejas šaušanas sekcijas biedri. 1980. gadā iestājos Melburnas 
DV nodaļā. Sākuma gados biju jaunatnes kopā, pēc tam DV Melburnas nodaļas 
“Nacionālā Darba Grupā”. 

Grupa darbojās nacionāli politiskā laukā, rakstījām vēstules, rīkojām 
demonstrācijas un dalījām informāciju vietējiem austrāliešu politiķiem un tautai 
par Latviju un Latvijas likteni. Vadijām Latvijas pilsoņu reģistrāciju un citas akcijas 
un vēlāk sūtījām palīdzības saiņus leģionāriem un daudzbērnu ģimenēm Latvijā.  
Strādāju arī nodaļas valdē un vanadžu kopā. Esmu grāmatvede pēc profesijas 
un 2006. gadā pārcēlos no Melburnas uz Sidneju, kur dzīvoju ar savu vīru Viktoru 
Sīkais. Man ir divi dēli Roberts un Viktors un divas jaukas vedeklas. Līdz šim ir 
viens mazbērns, Konrāds (cerams ka būs vēl!). Daugavas Vanagi ir, un vienmēr 
būs, organizācija kas mājo manā  dzīvē. 

DV Sidnejas nodaļas valdes vārdā novēlu visiem

PRIECĪGUS SVĒTKUS UN LAIMĪGU JAUNO GADU!

Daugavas Vanagi Sasauksimies!
Ināra Sīkā

DV Sidnejas nodaļas priekšsēde.
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2017. gada Daugavas Vanagu 
Centrālās Valdes (DV CV) sēdes 
lēmumi.
3. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, 

sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, 
lemj 2018. gada DVCV valdes sēdi 
rīkot Latvijā, DVL izkārtojumā.

4. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, 
sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, 
lemj turpināt izdot DV Mēnešrakstu 
2018. gadā, bet Iūdz DV zemēm nākt 
ar ieteikumiem, sakarā ar tā izdošanu, 
apsverot vai: 1)turpinat izdot kā līdz 
šim; 2)turpināt izdot retāk, nekā 
četras reizes gadā; (piemēram, divas 
reizes gadā vai kā gadagrāmatu); 3)
vairs neizdot. Arī, Iūdz ieteikumus  kā 
samazināt izdevumus (piemēram, to 
izdodot ka pielikumu rietumu latviešu 
avīzēm), paaugstināt ienākumus vai 
abonementu skaitu.

5. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, 
sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, 
(lemj) tā kā nākamā gada laikā tiks 
sagatavota “Laiks, Telpa, Ļaudis”  
sestā grāmata, Iūdz DV zemēm vēl 
ziedot, lai atbalstītu šo izdevumu, 
kuŗi vajadzīgi papildus izdevumiem  
grāmatas sagatavošanai, jo (tie)
varētu pārsniegt 8000EUR.

6. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, 
sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, 
(lemj) sakarā ar to, ka būvatļauja 
tagad piešķirta, Iūdz DV zemēm 
pārsūtīt un papildināt DV zemju 
solītos ziedojumus, no kā sastādīs DV 
organizācijas ziedojumu, 50 000EUR 
apmērā, lai iekārtotu Nākotnes nama 
auditoriju.

7. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, 
sēdē 2017. gada 23./24. septembrī,   
aicina DV nodaļas un to biedrus 
ziedot mākslinieka Kristapa Gulbja 
veidotajam “Piemineklim Brīvībai”, 
ko, Latvijas simtgadē, atklās Beļģijas 

pi lsētas Zedelgemas Brīvības 
laukumā (Brivibaplein), par piemiņu 
Zedelgemas karagūstekņu nometnē 
1945./46. gada ziemā ieslodzītajiem 
latviešu leģionāriem – DV organizācijas 
dibinātājiem. Zedelgemas pilsētas 
iniciatīvā veidotā pieminekļa  izmaksu 
pusi, EUR 50 000, segs pilsēta. Otru 
pusi no ziedojumiem, segt solījis 
Latvijas Okupācijas mūzejs. Ziedojumi 
Okupācijas mūzejam atzīmējami 
“Piemineklim Zedelgemā”.

8 .  Daugavas Vanagu Cent rā lā 
Valde, sēdē 2017. gada 23./24. 
septembrī, lemj dzēst 2016. gada 
otro DVCV sēdes lēmumu, sakarā  ar 
administrācijas izmaksu noņemšanu 
no pārsūtītiem ziedojumiem, jo tas būtu 
pretrunā  ar darbības noteikumiem, ja 
tos attiecinātu uz DV organizāciju 
ziedojumiem.

9. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, 
sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, 
lemj lūgt DV zemēm, kas neatbalstīja 
lūgumu paaugstināt dotācijas uz 
$14, atkārtoti par šo jautājumu lemt 
savās delegātu sapulcēs, jo, biedru  
skaitam mazinoties, vajadzīgā summa 
procentuāli pieaug, kad to attiecina uz 
biedru skaitu.

10. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, 
sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, 
lūdz DV zemju valdēm pārrunāt un 
vērtēt ieteikumu reģistrēt Daugavas 
Vanagu organizāciju, kā arī sniegt 
savus ieteikumus par reģistrācijas 
formu Iīdz 2018. gada februāŗa 
sākumam. Projekta mērķis būtu, 
lai DV vārdā CentrāIā valde varētu 
rīkoties kā juridiska persona. DVCV 
saprot, ka šis ir pragmātisks solis, un 
nedrīkstētu ierobežot DV nākotnes 
darbību. Par to, kuŗā zemē notiktu 
reģistrācija, DVCV lemtu, ņemot vērā 
ieteikumus no DV zemēm.

11. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, 
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sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, 
lūdz DV biedriem finansiāli atbalstīt 
grāmatas „Gunārs Astra, Un citi” 
izdošanu angļu valodā.

12. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, 
sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, 
Daugavas Vanagu Centrālā Valde, 
sēdē 2017. gada 22. septembrī, 
lūdz DV zemēm ziedot Pulkveža Viļa 
Januma balvai, lai Centrālā valde 
varētu turpināt atbalstīt jaunatnes 
darbu.

13.. Daugavas Vanagu CentrāIā Valde, 
2017. gada 23./24. septembrī izsaka 
sirsnīgu pateicību DV Latvijā, DVCV 
Prezidijam un viesnīcas Radi un 
Draugi valdei un darbiniekiem, par 
veiksmīgu 2017. gada Centrālās 
valdes sēdes darbības sekmīgu norisi.

Lēmumi 1 & 2 notika slēgtā sēdē, un 
tamdēļ nav publicējami. ■

Ināra Sīkā

Tur augšā aiz 
zvaigznēm

Nesagaidījis Latvijas simtgadi, 2017.
gada 17.oktobrī, 90 gadu vecumā, 
aizsaules pulkiem pievienojies DV 
Sidnejas nodaļas mūža biedrs Elmārs 
Vanags. 18 gadus, pildot Sidnejas 
nodaļas priekšnieka pienākumus, viņš 
ik dienas bija sastopams DV namā 
Benkstaunā. Ar dzīves biedri Asju 
(mirusi 2009.g.) viņi apdzīvoja blakus 
māju un kopā rūpējās par DV kluba un 
īpašuma apsaimniekošanu.  Pirms tam 
Elmārs bija nodaļas revizijas komisijas 
loceklis, vēlāk grāmatvedis un kasieris, 
kā arī uz laiku DV Sidnejas nodaļas Ziņu 
redaktors.

Viņš bija kluss sava darba darītājs, 

apveltīts ar labsirdīgu humoru un 
draudzīgu smaidu. Nekad nesūdzējās 
par dzīves nelaimēm, kaut to viņam 
netrūka.  Elmārs ir dzimis 1927.g.2. 
martā, Liepājā. Viņa tēvs – Latvijas 
robežsargs pazuda okupantu čekas 
pagrabos. 1944.gada augustā Elmāru, 
kopā ar daudziem citiem Latvijas 
jaunekļiem, no skolas sola iesauca vācu 
aviācijas (gaisa) izpalīgos. Uzlidojumā 
pie Ventspils viņu smagi ievainoja galvā 
un kājā. Pēc evakuācijas no Kurzemes, 
ārstēšanās turpinājās kaŗa lazaretēs 
Vācijā. Ievainojuma sekas Elmārs cieta 
visu mūžu. 

Savas dzīves pēdējos piecus gadus 
viņš pavadīja veco ļaužu aprūpes 
namā Grīneikerā (Greenacre), arvien 
uzturēdams interesi par notikumiem 
DV organizācijā. Kopš mātes un dzīves 
biedres aiziešanas mūžībā, Elmāram 
nebija neviena cita tuvinieka. Gādību 
par viņu aprūpes namā bija uzņēmies 
draugs Juris Sīlis. 

Par nopelniem DV organizācijas 
darbā Elmārs ir saņēmis DV atzinības 
rakstus un augstāko apbalvojumu:  
DV zelta nozīmi. Pēdējā ceļā Elmāru 
izvadīja 25. oktobrī no Sv. Jāņa baznīcas 
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin 
MacPherson), organizāciju pārstāvji un 
draugu pulciņš. Ar ziediem no Daugavas 
Vanagiem atvadījās Gundega Zariņa 
un Ināra Sīkā. No Sidnejas Latviešu 
biedrības Jānis Čečiņš un no draugiem 
Latvijā Daiga Kurpniece. Pēc tam visi 
bija aicināti uz bēru azaidu DV namā 
Benkstaunā. 

Ak, retākas rindas ik gadus mums 
tiek, Viens biedris pēc otra galvu 
kapenēs liek (V. Plūdons). ■

Ilga Niradija
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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.

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

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.

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 7. decembrī, plkst. 

12.00 Saiets un draudzības pēcpusdiena.
Ceturtdien, 14. decembrī, plkst, 

11.00 Latviešu veco ļaužu aprūpes 
YACAH (bijušā LAIMA) un Sidnejas DV 
nodaļas kopēja Ziemassvētku eglīte. 
Ieeja brīva. Visi laipni ielūgti. Vēlama 
pieteikšanās.

Janvārī sarīkojumi nav paredzēti.
SAKOT AR 2018 gadu mēneša 

ceturtdienas saieti un draudzības 
pēcpusdienas PĀRCELTAS UZ   KATRA 
MĒNEŠA PIRMO SESTDIENU:

Sestdien, 2018. g. 3. februārī, 
plkst. 12.00 Saiets un draudzības 
pēcpusdiena.

Sestdien, 2018. g. 3. martā, 
plkst. 12.00 Saiets un draudzības 
pēcpusdiena.

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.
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ierasties viskrāšņākajos 70. gadu tērpos. 
Varēsit baudīt vakariņas, šampanieti 
pusnaktī, jautru mūziku un kompāniju.

Jaunatnes dienu biļetes varēs līdz 
Ziemas svētkiem iegādāties elektroniski 
mūsu mājas lapā www.35aljd.weebly.
com. Sidnejiešiem ir iespējams biļetes 
iegādāties SLB grāmatnīcā Rīga. Biļetes 
arī varēs iegādāties uz vietas pirms 
katra sarīkojuma. Sīkāku informāciju 
par Jaunatnes dienu sarīkojumiem un 
māksliniekiem var atrast Facebook: @
JDSAustralia, vai pa epastu: 35jdsydney@
gmail.com.

Uz redzēšanos Sidnejā!
AL35JD Rīcības komitejas vārdā ■

Daina Kaina

Turpinājums no 27. lpp

Būt latvietim – trešās 
paaudzes Austrālijas 

latvieši
Pētījums un pārrunas, ceturtdien, 28. 

decembrī plkst. 13.00, Sidnejas Latviešu 
nama Mārtiņa Siliņa zālē

Ko tas nozīmē – būt trešās paaudzes 
latvietim Austrālijā? Ko trešās paaudzes 
jaunieši paši saka par savu identitāti? 
Kas viņiem ir latvietība? Un kā ar latviešu 
valodu? Kā latvieši spējuši uzturēt savu 
identitāti trijās paaudzēs?

Šie un daudzi citi jautājumi tiek 
apskatīti manā doktorālā pētījumā par 
to Austrālijas latviešu trešo paaudzi kura 
identificējās kā latvieši un runā latviski. 
Trešā paaudze ir tā kam vecvecāki 
ieradās Austrālijā, un man īpaši interesē 
pusaudži un divdesmitgadīgie, jo šajā 
dzīves posmā jaunieši visstraujāk veido 
savu identitāti. Vasaras vidusskolā rīkoju 
fokusgrupas pārrunām un pēc tam veicu 

Gatavojieties uz 
AL35 Jaunatnes  

Dienu viesu koncertu 
29. decembrī!

Kā jau esam ziņojuši pie mums 
viesosies Jauniešu koris no Latvijas 
Maska. Koŗa galvenais diriģents un 
mākslinieciskais vadītājs ir Jānis Ozols. 
Koris guvis panākumus daudzos 
starptautiskos konkursos, kas to ierindo 
starp labākajiem koriem Latvijā un 
pasaulē.

Ir pavadīts vēl viens ļoti spraigs un 
radošs darbības gads un tagad koris 
gatavojas savam pirmajam ceļojumam 
ārpus Eiropas – pie mums uz Austrāliju.

Pavisam nesen kor is  Maska 
atgriezās no konkursa Spānijā, un pēc 
Ziemsvētku koncerta Rīgas Domā, 
izlidos uz Sidneju.

Svētdien, 31. decembrī, plkst 10.00 
ir paredzēta tikšanās un meistarklase 
ar diriģentu J. Ozolu uz kuŗu ir aicināti 
visi, kam interesē latviešu mūzika, patīk 
dziedāt un jo īpaši tie, kas gatavojas 
nākošgad doties uz Dziesmu svētkiem 
Latvijā. Varēsim uzzināt kaut ko jaunu 
un iesildīt balsis pirms Jaungada balles, 
kur droši vien bez dziedāšanas arī 
neiztiks !

Gaidīsim jūs jauniešu koŗa Maska 
koncertā piektdien, 29. decembrī, plkst. 
15.00 SLB namā.

atsevišķas intervijas.
Pastāstīšu par sava pētī juma 

rezultātiem un ceru uz spraigām 
diskusijām. Viss notiks latviski un angliski. 
Jaunieši un vecāki nekautrējieties – 
gribu dzirdēt jūsu domas lai tās iekļautu 
pētījumā pirms rakstu disertāciju.■

Linda Ozere
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Ņemiet līdz savus austrāliešu 
draugus un radus! Mūzikas valoda vieno 
visus! www.korismaska.lv

Uz tikšanos Jaunatnes Dienās 
Sidnejā!

www.35aljd.weebly.com
www.facebook.com/JDAustralia ■

Sandra Dragūna.

Latviskās izglītības 
dienas turpinās 

Apvelc sava nākamā gada kalendārā 
nedēļas nogales – 20., 21. janvāris un  
3., 4. februāris. Kāpēc tieši šīs?

Ja esi iecerējis doties uz A. Ziedares 
Vasaras vidusskolas koncertu 20. 
janvārī, vari aizkavēties ilgāk, nākošajā 
dienā  Adelaidē notiks dažādas lekcijas 
un meistardarbnīcas par izglītības temu. 
Ja neesi to plānojis, tad lielākā daļa no 
tām tiks atkārtotas Sidnejā 3. februāŗa 
pēcpusdienā. 

Pirmkārt, šo dienu ietvaros, notiks 
kaut kas ļoti nebijis Austŗālijā. Jebkuŗš 
latvietis vai tāds, kas jūtas latvietis, 

varēs likt valsts valodas eksāmenu. 
Ja jums ir plāns doties uz Latviju, tur 
iegūt darbu, studēt vai vienkārši, lai  
apliecinātu sev, ka tu to vari, būs dota 
iespēja likt valsts valodas eksāmenu. 
Eksaminētājas būs Adelaidē, Melburnā 
un Sidnejā.

Otrkārt, trīs nedēļas A. Ziedares 
Vasaras vidusskolā latviešu valodu mācīs 
skolotājas no Latvijas. Viņu Latvijas 
ikdiena ir otrās valodas mācīšana skolā. 
Šīs skolotājas sniegs Adelaides un 
Sidnejas latviešu sabiedrībai, vecākiem 
un skolas brīvprātīgajiem skolotājiem 
noderīgas meistarklases un lekcijas. 

Šobrīd lekciju temas tiek precizētas 
un programma tiks publicēta janvārī. 
Lūdzu sekot laikrakstiem, bet ja kaut ko 
palaidāt garām, rakstiet laaj.izglitiba@
gmail.com. ■

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Latvijas valsts 
proklamēšanas 
 atcere Kanberā

Šī gada 26. novembrī, Imanuēla 
baznīcas zālē, Lyons, Kanberas latviešu 
biedrība rīkoja Latvijas valsts svētku, 18. 
novembŗa, atceres aktu.

Aktu atklāja KLB priekšnieks un LAAJ 
vicepriekšsēdis Kanberā Juris Jakovics. 
Viņš iepazīstināja saieta dalībniekus ar 
svētku viesi Valdi Zatleru, Latvijas valsts 
prezidentu (2007 -2011), un viņa kundzi 
Lilitu Zatleri.

Savā ievadrunā Jakovics pieminēja 
LAAJ aicinājumu piedalīties visiem kopīgā 
dāvanā  Latvijas simtgadei  - ikvienam 
atteikties no savas dzimšanas dienas 
dāvanas, un tās vērtību ziedot stipendijām 
Latvijas studentiem.Skolotājas, kas piedalās seminārā.
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Senioru saiets 
novembrī

Latviešiem novembŗa mēnesī ir trīs 
svētku dienas: 11. novembrī, kad pieminam 
varoņus, 18. novembrī, kad svinam Latvijas 
valsts proklamēšanu un Mārtiņa diena, kad 
lauku darbi ir padarīti un varam pievērsties 
svētkiem. Kā šos svētkus svinēja Latvijā, 
to mums senioru saietā filmās parādīja 
Jānis Grauds.  

Senioru saiets 10. novembrī Sidnejas 
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē  iesākās 

ar filmu par varoņu piemiņu 11. novembrī.  
Pa sniegotu meža ceļu zem apsnigušiem 
kokiem Aizvīķos pie Priekules iet lāpu 
gājiens ar Latvijas karogiem no Gramzdu 
pamatskolas. Gramzdu pamatskolas 
direktors Ķeružis uzrunā jauniešus, kas pie 
ugunskura dod jaunsargu svinīgo solījumu. 
Tā ir kaŗavīru godināšanas diena, ko piemin 
ar cieņu. Dzied arī Div` dūjiņas gaisā skrēja 
pūšamo instrumentu un bungu pavadībā. 

Citas ainas: Lāčplēša dienas 2016. gada 
koncerta izvilkums, liekas no Jelgavas. 
Dzied 19 sievu koris un vēlāk Vilki. Ir arī 
īsfilma no Aglonas novada pašdarbības 
koncerta.

No 2015. gada 18. novembŗa lāpu 
gājiens uz Brīvības pieminekli, dzied 
Latvijas himnu. Vēlak redzam bruņoto 
spēku parādi dienā Daugavmalā un nakī 
uguņošanu turpat. No Rēzeknes rāda 
„Mārtiņdienas svinības ar skolēnu acīm”.

Sarīkojuma otrā daļā Ventspils koncerta 
rokoperu parāde, kur piedalās kamerkoris 
Ventspils, Ventspils koncertorķestris, 
solisti Annija Putniņa, Kārlis Rūtentāls, 
Roberts Pētersons un Raimonds Bramanis, 
diriģents Aigars Meri un koncerta vadītāja 
Liene Jakovļeva. Koncerts iesākās ar 
izvilkumiem no Imanta Kalniņa rokoperas 
Ei, jūs tur, rakstīta 1971. gadā,  kas esot 
pirmā latviešu rokopera un viena no 
pirmajām arī Padomju Savienībā. Seko 
Zigmara Liepiņa rokopera Lāčplēsis ar 
Māras Zālītes vārdiem, kuŗas librets  
sarakstīts 1986/1987. gadā ar pirmizrādi 
1988. gadā, kad trešā atmoda sāka gūt 
panākumus, kādi bija arī šai rokoperai. 
Tad vēl trīs dziesmas no mūzikla Pūt, vējiņi 
bet nobeigumā Zigmara Liepiņa Kapteiņa 
stāstu 14. daļa Dun zvani, kas beidzās ar 
vairākas reizes atkārtoto rindu „Dievs, svetī  
Latviju”, ko dziedāja Rolands Pētersons.

Kā filmas par svinībām Latvijā, tāpat 
rokoperu parādi Ventspilī seniori skatījās ar 
lielu sajūsmu un aplausi bija domāti filmu 
izvēlētājam un rādītājam. ■

Juris Krādziņš

Pēc Jakovica uzrunas, saieta dalībnieki 
skatīja videofilmā ierakstīto Latvijas valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa 18. novembrim 
veltīto runu, un tās noslēgumā Latvijas 
valsts himnu. Svētku runu teica Valdis 
Zatlers. Runā Latvija un latvieši mūsdienu 
pasaulē’, izskanēja dziļš optimisms Latvijas 
nākotnei.

LAAJ priekšsēde un, PBLA vice 
priekšsēde Austrālijā, Kristīne Saulīte, 
pasniedza Skaidrītei Dariusai – Latvijas 
Nacionālā kultūras centra Goda rakstu  
par mūža ieguldījumu skatuviskās dejas 
mākslā, Dziesmu un  deju svētku tradīcijas 
saglabāšanā, sveicot 90 gadu jubilejā. 

LAAJ Atzinības rakstus, par darbošanos 
latvietībā, Kristīne Saulīte pasniedza - Jānim 
Stambulim, bijušajam Kanberas latviešu 
biedrības valdes ilggadīgam  kasierim , un, 
Valdim Strazdam, (neklātienē)  Kanberas 
latviešu tautas deju kopas ‘’Sprigulītis’’ 
bijušajam vadītājam.

Sekoja īsfilmas – Latvijas dabas skati, 
un, karogotais studentu un studenšu 
korporāciju gājiens Rīgā, 18. novembrī.

Kā svētku sveicienu, Kristīne Saulīte, 
pasniedza grāmatu Kas es esmu, autors 
Valdis Zatlers – Jurim Jakovicam un Jānim 
Stambulim. Noslēgumā visi pakavējās pie 
glāzes šampanieša. ■

Skaidrīte Dariusa
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Latvijas varoņu  
diena

Lāčplēša dienas sarīkojumu Sidnejas 
Daugavas Vanagu namā 11. novembrī 
iesāka ar klusuma brīdi plkst. 11.00, 
kad Austrālijā atzīmē Pirmā Pasaules 
kaŗa pamiera iestāšanos 1918. gadā. 
Interesanti, ka tajā pašā dienā Anglijas 
ārlietu ministrs A. Balfūrs nosūtīja Zigfrīdam 
Meierovicam rakstu, ar kuŗu apstiprināja 
gatavību par pagaidu atzīšanu Latviešu 
Nacionālai Padomei ar de fakto neatkarību 
līdz tam laikam, kad miera konference 
atzīs brīvību un laimi latviešu tautai.

Savā svētku runā Helmuts Vabulis 
pieminēja Latvijas varoņus. Sirmā 
senatnē latviešiem bija vairākas ciltis, kā 
kurši, zemgaļi un citas, kas bieži kaŗoja 
pašas savā starpā līdz tam laikam 13. 
gadsimtenī, kad Romas valdība deva 
svētību Vācijas krusta kaŗotājiem tās 
pakļaut. Lai kaŗotājiem nebūtu katru gadu 
jāatgriežas pa ziemu Vācijā, tiem piešķīra 
zemes gabalus (no kuŗiem izveidojās 
Livonijas ordeņa un bīskapu valstis. Red.). 
Vācieši arī sarunāja militāru palīdzību 
vienai latviešu ciltij pret otru. Daugavas 
Vanagi Kanberā esot saņēmuši kādu senu 
laika papīru ar kuršu salīgumu. No vācu 
laika zemēm izveidojās arī Kurzemes 
hercogvalsts, kuŗas laikā, 1710. gadā, 
Liepājā nodibināja Atzinības krustu (Croix 
de la reconnesance), ko pasūtināja 
pēdējais vienas dzimtas hercogs un kuŗā 
ir astoņi riņķīši katram no astoņiem tās 
dzimtas hercogiem. Šo ordeni atjaunoja 
Dr. Kārlis Ulmanis 1938. gadā un to 
piesķīra par izcilu tēvijas mīlestību un 
nopelniem valsts, sabiedriskā un kultūras 
darbā. Vēstures ironija, ka tieši 1710. 
gadā, pēc Rīgas ieņemšanas Vidzemē 
sākās krievu laiki. 

Pirmā Pasaules kaŗā, pēc vācu armijas 
virzīšanās uz ziemeļiem, krievu valdība 
atļāva dibināt latviešu militārās vienības, 

strēlniekus. Visu latviešu strēlnieku vienību 
sīvākās cīņas pret vāciešiem notika 
Ziemassvētkos (1916. gadā pēc vecā stila, 
kas tagad būtu 1917. gada janvārī. Red) 
Vācu vienības bijušas labi nosegtas ar 
dzeloņdrātīm un ložmetēju krustugunīm, 
bet strēlnieki dzeloņdrātis vietām izgrieza 
klusi un neredzami. Viņi sagaidīja krievu 
spēku palīdzību ceļā uz Jelgavu, lai to 
atbrīvotu, bet to nesagaidīja. Radās 
lielāks strēlnieku naids pret krieviem 
nekā uz vāciešiem, kas viņus pagodināja 
ar teicienu, ka tumšajās krievu debesīs 
esot tikai spožās latviešu zvaigznes. Tā 
strēlnieki deva pirmo latviešu militāro 
vienību, kas sāka kā varoņi un tādi arī 
paliks. Par strēlnieku varonību cīņās pret 
vāciešiem rakstīja Aleksandrs Grīns 1935. 
gadā. 

Daudz strēln ieku aizgāja l īdzi 
komūnistiem uz Krieviju un viņu pietrūka 
Latvijas neatkarības cīņās, kuŗās tad, 
citu starpā, piedalījas arī daudz latviešu 
studentu, kuŗu vairums saņēma Lāčplēša 
kaŗa ordeni.

Tad runāja Gundega Zariņa, kas, cita 
starpā, pastāstīja par Lāčplēša kaŗa ordeni, 
kas dibināts 1919. gada 11. novembrī. 
Tanī dienā ar franču un angļu flotes 
palīdzību atbrīvoja Rīgu no Bermonta 
iebrukuma, kaut gan cīņas ar to Latvijā 
beidzās tikai gada beigās. Vēl oktobrī 
dzejnieks Kārlis Skalbe bija salīdzinājis 
cīņas pret Bermontu ar Andreja Pumpura 
epā Lāčplesis aprakstīto cīņu ar melno 
bruņinieku. Viņa vēl nosauca vairākus ar 
Lāčplēša kaŗa ordeni apbalvotos cīnītājus. 
Padomju okupācijas laikos Lačplēša kaŗa 
ordeni nedrīkstēja pieminēt, bet to atkal 
pieminēja sākot ar 1988. gadu. Vēl viņa 
pieminēja, ka ar Latvijas vēsturi var vislabāk 
iepazīties no vēsturiskiem romāniem un 
par strēlniekiem no Valdemara Kārkliņa 
romāna Zelta zvans. Aktu pabeidza 
dziedot Latvijas himnu. 

Sekoja pusdienas ar biešu zupu un 
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Valsts svētki baznīcā
Svētā Jāņa baznīcā Houmbušā valsts 

svētku dievkalpojums notika dienu vēlāk, 
19. novembrī, kad mācītāja Kolvina 
Makfersona (Colvin S. MacPherson) 
vadībā Latvijas karogu  ienesa Valdis 
Krādziņš un baznīcēni dziedāja Dievs, 
Tavā priekšā nākam ar karogu.

Sākuma liturģijā, 127. psalmā bija 
zīmīgi: vārdi: „Ja tas Kungs namu neuzceļ, 
tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja 
tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti 
sargs nomodā” un Pēteŗa 1. vēstules 6. 
pantā: „Tad nu pazemojieties apakš Dieva 
varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu 
savā laikā”.

Svētrunai mācītājs bija izvēlējies 
Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas 36. pantu: 
„Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi 
būsit brīvi.” Dziesmu grāmatā ir liela 
bagātība un no tās ir dziesma: „Ņem mani 
gūstā, Kungs, tad brīvība man augs, No 
manām rokām šķēpu rauj, tad uzvara 
man plauks! Ja paša spēks mans balsts, 
es nāvē nogrimstu, Ja Tava roka mani 
ved, es briesmās pastāvu.” Šī  baznīcas 
himna liekas kā paradokss, Kas var būt 
brīvs, kad padodas? To rakstījis kāds 
skotu garīdznieks Džordžs Matesons. 
Viņš gan izstudējis klasiskās valodas, 
loģiku un filozofiju, bet tad zaudējis redzi 
un viņa saderinātā to atstājusi. Pēc tam 
viņš izstudējis un nobeidzis ar uzslavu 
dievvārdu zinātnes un nodzīvojis līdz 64 
gadu vecumam, kad aizgājis ar trieku. 

Šodien Latvijas svētku dienā mēs 
dziedam Dievs, svētī Latviju, kas nav tikai 
himna, bet ir arī lūgšana. Dievs tiešām 

Stāsts par  
Ilgu Riņģi

Latvieši ir sena un stipra tauta. Mūsu 
vecmāmiņas un vectētiņi bieži vien 
sasniedz 100 gadu slieksni un vēl daudzus 
gadus pāri par to. Šobrīd  Austrālijas 
latviešu saimē ir daudzi, kas ir tuvu 
savai 100. jubilejai. Te jāpiemin, ka mūsu 
Vienības draudzes locekles Valdas 
Bradbury mammīte pieredzēja arī savu 
107. dzimšanas dienu!

 Šoreiz pastāstīšu par Vienības 
draudzes ilggadējo draudzes locekli 
Ilgu Riņģi, kuŗa nesen kā nosvinēja 

Ilga Riņģe
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kafiju ar dzeltenmaizi, bet pēc tam pārrunas 
un dziedāšana, sākot ar strēlnieku dziesmu 
Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros un pēc 
tam vēl kādām sešpadsmit.■

Juris Krādziņš

vēlas svētīt Latviju, bet mums ir jāpadodas 
Viņam ar sirdi un dvēseli. 

Pēdējai baznīcas dziesmai ar Jāņa 
Erdmaņa vārdiem Dievs sargi mūsu tēvu 
zemi tūlīt sekoja Latvijas himna, karogu 
svētīja un tad atkal iznesa no baznīcas.■

Juris Krādziņš  
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca  
„Rīga” piedāvā:

Jaunākās grāmatas 
Biruta Apene-Clark
„Domu kamols” – dzejas un patiesi stāsti $20
Uldis Siliņš
„Atskatīties, pasmaidīt...” – autografiskas piezīmes $25
Ināra Strunga 
„SECRETS OF A WATERLOO BAKER”
Stāsti un atmiņas par Strungu ģimenes maiznīcu $20

Okupācijas mūzeja grāmatas:
„DIEVS, TAVA ZEME DEG” $35 – Jauna grāmata
„VIŅI CEĻĀ” $20
„VIŅI SVEŠOS PAGALMOS” $25
„WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $45 
„SVEŠA VARA” $25
„THERE WAS SUCH A TIME” $25
„VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $30

Rotas lietas
Nameja, 7-dienu u.c. gredzeni, kā arī dažādas citas latviskas sudraba 
rotas lietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Jaunākais CD izdevums 
Latvijas vokālā grupa „Latvian voices” CD $15
Seventh Heaven, Wishing a Merry Christmas

SPECIĀLS dubult CD IZDEVUMS  „LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ” $20
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas 
divos kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.

PRODUKTI NO LATVIJAS
Dažādi ievārījumi
Šprotes
Nēģi
Pelēkie zirņi
Selgas cepumi
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Sidnejā būs iespēja 
kārtot Valsts valodas 
prasmes pārbaudes

2018.gada 3. un 4. februārī Sidnejas 
latviešu namā viesosies 3 personas no 
Latvijas – no Valsts izglītības satura centra 
(VISC), ar tiesībām pieņemt latviešu 
valodas prasmes pārbaudes. Jebkurš, 

savu 95. jubileju. Ilga ir dzimusi Rīgā, 
1922. gada 18. augustā. Viņas ģimene 
dzīvoja Antonijas ielā, blakus Krievijas 
vēstniecībai. Mammīte bija mājsamniece, 
bet tētis srādāja Kaŗa ministrijā par 
administratīvo kapteini.  Šī iemesla dēļ arī 
visi Kārkliņa ģimenes locekļi Latviju atstāja 
1944. gadā un devās bēgļu gaitās uz 
Vāciju, jo pretējā gadījumā būtu izvesti uz 
Sibīriju. Pateicoties labiem draugiem, tēvs 
jau laicīgi tika brīdināts, ka ir izvešanas 
sarakstā. Kā liela daļa latviešu, Ilga ar 
ģimeni Austrālijā ieradās 1949. gadā. Ilga 
bija skaista, stipra un aktīva meitene un 
jau Latvijā bija izmācījusies par fiziskās 
audzināšanas skolotāju un šajā profesijā 
turpināja strādāt arī Vācijā. Vāczemē llga 
iepazinās un apprecējās ar Jāni Riņģi, 
un vēlāk Austrālijā abiem piedzima trīs 
brašas meitas. Tā kā, vīrs Jānis ģimeni 
materiali nodrošināja, tad Ilga varēja veikt 
mājsamnieces pienākumus un ar lielu 
gādību un sirsnību audzināt savas trīs 
jaukās meitiņas. 

Kad bērni paaugās, Ilga vasaras 
sezonās piestrādāja kādā Sidnejas 
ievārījuma fabrikā. Darbs lielāko tiesu 
bija ar zemenēm un uz manu jautājumu 
– vai tad varēja arī riktīgi tās zemenes 
saēsties bija strikta atbilde – noteikti nē, 
bet ievārījumus gan vairs negribējās pirkt.

Ilga ir bagāta ne tikai ar 7 mazbērnim, 
kuŗi dzīvo Melburnā, Pertā, Brisbanē 
un Ņukāslē (Newcastle), bet jau arī ar 
8 mazmazbērniem. Kupla un ražena 
ģimene! Visi cenšas, cik nu laiks atļauj, 
apciemot savu mīļo māmiņu, vecmāmiņu 
un vecvecmāmiņu! Uz jautājumu, kas tad ir 
bijis svarīgs ģimenē un bērnu audzināšanā, 
Igai nav ilgi jādomā – ikdienā liela nozīme 
ir pacietībai un arī labai humora izjūtai, 
kas palīdz tikt pāri arī grūtākos brīžos un 
protams, kā nu bez mīlestības!

Ilgai visu mūžu ir paticis sportot  
– piedalīties volejbola, basketbola, 
slēpošnas sacensībās . Trīs gadus viņa 
bija arī Latvijas meistare slēpošanā. 
Skaistajās Latvijas ziemās patika arī 

slidošana. Tas noteikti Ilgai ir palīdzējis 
saglabāt labu veselību un možu garu visas 
raženās dzīves laikā. 

Ilga daudzus gadus darbojusies 
Sidnejas latviešu rokdarbu kopā un māk 
arī aust ar stellēm. Pa šiem gadiem ir 
tapuši daudzi skaisti rokdarbi. Vislabāk ir 
paticis uzaust rakstainas spilvendrānas 
un darināt prievītes. Kā īstena, prasmīga 
latviete, Ilga ir noaudusi arī Zemgales 
jostu savam tautas tērpam. Jau Vācijā 
esot, viņa  ir palīdzējusi uzturēt latviskās 
tradīcijas un vadījusi latviešu tautas deju 
kopu.

Viens no Ilgas vaļaspriekiem ir  labas 
grāmatas par ceļojumiem, jo tad varot 
izceļoties pa visu pasauli un pašai 
nemaz nav jābrauc un jāiekuļas kādās 
neparedzētās ķibelēs.

Ilga visu mūžu ir bijusi aktīva latviešu 
sabiedrības un kultūras atbalstītāja.  
Daudzus gadus piedalījusies Vienības 
draudzes dzīvē un vienmēr palīdzējusi 
ar savām čaklajām rokām un neviltoto  
sirsnību. Arī šobrīd Ilga nedomā 
palikt malā un sūdzēties par kadām 
vecuma likstām, viņa piedalās kur tik 
vien iespējams, gan latviešu kultūras 
pasākumos, gan Rituma izdošanas 
darbos, gan draudzes dzīvē!

Ilga, saka: „Dzīvei jāiet cauri ar 
humoru un domas jāvērš uz visu 
pozitīvo”! Sirsnīgi pateicoties Ilgai par 
sarunu. ■

Marita Lipska 
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kam interesē uzzināt savu latviešu valodas 
prasmes līmeni ir aicināts atnākt uz 
latviešu namu un tikt eksaminēts.

Kāpēc kārtot eksāmenu?
1. Jo Tu domā, ka varētu studēt Latvijā.
2. Jo Tev ir doma Latvijā dzīvot un strādāt.
3. Tev vienkārši interesē uzzināt, kāds ir 

Tavs latviešu valodas līmenis.
Valsts valodas prasmes pārbaudes 

jau divus gadus ir bijusi iespēja kārtot 
Gaŗezeŗā, ASV. Nākamgad pirmo reizi 
arī Austrālijā būs šī iespēja.

Lai varētu Latvijā studēt valsts 
finansētajās vietās (t.i. – pa valsts budžeta 
līdzekļiem), reflektantiem, kuŗi ieguvuši 
vidējo izglītību ārpus Latvijas, ir jāapliecina 
latviešu valodas prasme noteiktā līmenī. 
Katra augstskola ik gadus publisko 
uzņemšanas noteikumus, kuŗos apraksta 
studiju iespējas ārvalstu reflektantiem. 
Augstskolu prasības attiecībā uz latviešu 
valodas prasmi ir atšķirīgas: piemēram, 
Latvijas Universitāte izvirza prasību zināt 
latviešu valodu vismaz A2 līmenī.

Ja augstākā, vidējā vai pamatizglītība 
nav iegūta Latvijā, tad, stājoties darbā, 
darba devējs ir tiesīgs topošajam darba 
ņēmējam prasīt valsts valodas prasmi 
apliecinošu dokumentu. Latvijā ir speciāls 
normatīvais akts, kuŗā profesijas grupētas 
atbilstoši valodas prasmes līmeņiem. 
Piemēram, B1 līmenis nepieciešams, ja 

cilvēks vēlas strādāt apkalpojošajā sfērā 
– par pārdevēju, frizieri, masieri, manikīru, 
taksometra vai autobusa vadītāju, 
pavāru u.tml.; B2 līmenis nepieciešams 
inženieriem, mechāniķiem, farmaceitiem, 
masieriem; C1 līmenis nepieciešams 
dažādu jomu vadītājiem, direktoriem, 
ārstiem, medicīnas māsām, skolotājiem, 
augstskolu pasniedzējiem, juristiem, 
policistiem.

Vairāk informāci ja  pieejama 
internetā

Interneta vietnē „Saziņas tilts” (http://
www.sazinastilts.lv/language-learning/
language-portfolio/) atrodamie interaktīvie 
klausīšanās un lasīšanas uzdevumi var 
palīdzēt noteikt savu valodas prasmes 
līmeni.

Valsts valodas prasmes pārbaudes 
uzdevumu paraugus,  ta i  ska i tā , 
k lausīšanās uzdevumus kopā ar 
audioierakstu, var atrast Valsts izglītības 
satura centra mājaslapā http://visc.gov.lv/
valval/programma.shtml .

Izvēlies pats, kuŗā līmenī vēlies 
eksāmenu kārtot

Ja cilvēkam nav skaidrs, kura valodas 
prasmes līmeņa pārbaudi viņš varētu 
kārtot, ikviens laipni aicināts vērsties 
pie Valsts izglītības satura centra Valsts 
valodas prasmes pārbaudes nodaļas 
speciālistiem. 

Vislabāk rakstīt elektronisko pastu uz 
adresi anta.lazareva@visc.gov.lv.

Kā pieteikties?
Ja vēlies pieteikties uz valsts valodas 

prasmes pārbaudi, lūdzu rakstiet pirms 
12. janvāŗa:

Antai Lazarevai, anta.lazareva@visc.
gov.lv

vai 
Airai Semjonovai: aira.semjonova@

visc.gov.lv
Ir arī valsts nodeva, kas jāsamaksā par 

šo pakalpojumu. Tā ir 14.23 eiro. Tos var 
veikt vai nu ar bankas pārskaitījumu, vai 

Valodas prasmes pārbaude pie Īrijas 
jauniešiem.
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Mana dāvana Latvijai
Latvijas Apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē iniciatīvs 2018. gadam, 
Latvijas simtgadei.

Kā daļa no paredzētām svinībām 
Latvijas simtgadei LAAJ sarakstā ir projekts 
Mana dāvana Latvijai.

Šī projekta un iniciatīva princips – kopēji 
no visas diasporas kas dzīvo Austrālijā un 
Jaunzēlandē sagādāt dāvanu Latvijai viņas 
vienreizējā jubilejā svinot simt gadus kopš 
valsts proklamēšanas 18. novembrī 1918. 
gadā. Mana dāvana Latvijai nolūks ir  dot 
iespēju katram, neatkarībā no spējām, 
piedalīties dāvanā izglītībai Latvijā – 
Latvijas nākotnei.

Tāpēc, LAAJ aicina ikvienu kam sirdī 
īpaša vieta tēvzemei, 2018. gadā, Latvijas 
simtgadē, atteikties no savām dzimšanas 
dienas dāvanām (vai svinībām) un to 
vērtību atdot šai kopējai LAAJ dāvanai 
Latvijai. Lūdziet un mudiniet arī savus 
radus un paziņas līdzīgi pievienoties šim 
vērtīgam projektam.  Sadosimies rokās un 
apliecināsim ka mums, šeit tālajā zemes 

naudu samaksāt Sidnejas latviešu namā, 
ko tad kopīgi pārskaitīs uz Latviju.

Maksājuma bankas rekvizīti:
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas 

numurs Nr. 900 000 501 38 
Konts: LV 63 TREL 10 60 15 09 23 000 
Saņēmēja iestāde: Valsts kase 
Kods TREL LV 22 
Maksājuma mērķis: Nodeva par valsts 

valodas prasmes pārbaudi 
Ja maksājumu veic cita persona, 

maksājuma mērķī jānorāda tās personas 
vārds, uzvārds un personas kods, kuŗa 
kārtos pārbaudi. ■

Daina Grosa

stūrī, ir mīļa mūsu tēvzeme un rūp tās 
nākotne.

Mēs esam bagāti ar to ka piederam 
mazai izcilai tautai kas izdzīvojusi grūtības 
un tagad svinēs 100 gadu pastāvēšanas 
jubileju – atzīmēsim to ar mazu personīgu 
uzupurēšanos vienu gadu atsakoties 
no dzimšanas dienas dāvanām. Visiem 
piedaloties būs iespējams saniegt nozīmīgu 
rezultātu.

Sadāvināto naudu gada beigās tālāk 
uzdāvināsim Vītolu fondam. Vītolu fonda 
mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, 
cent īg iem, bet  maznodrošināt iem 
jauniešiem turpināt savu izglītību un studēt 
Latvijas augstskolās.

Fonds dod iespēju indivīdiem, 
organizācijām un uzņēmumiem, kas tic 
Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un 
finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus 
studentus.

Fonds ar savu pieredzi var administrēt 
LAAJ dāvanu tā lai tā nonāktu pie tiem, kam 
nepieciešama palīdzība lai ar izglītību dzīvē 
sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē 
palīdzēt citiem. Par Fondu, tā darbu un 
panākumiem var uzzināt pieslēdzoties 
mājas lapai - http://www.vitolufonds.lv.

Kas jādara lai piedalītos šai projektā.
Pirmais solis. Kad tuvojas Jūsu 

dzimšanas diena, vai jau tagad, paziņojiet 
saviem labvēļiem ka šogad atsakieties no 
dāvanām (vai svinēšanas) un lūdziet lai 
dāvanu vietā jums dod naudā to vērtību 
ko izmantosiet piedaloties Mana dāvana 
Latvijai projektā. Vai, ja viņi nevēlās 
izpaust dāvanas vērtību, viņi var naudu, 
Jūsu vārdā, tieši ieskaitīt speciālā kontā 
kā norādīts nākošos soļos.

Otrais solis. Paredzēto naudu Mana 
dāvana Latvijai var elektroniski pārskaitīt 
vai ieguldīt LAAJ kontā, LAAJ Davana.

(Account name – LAAJ Davana – 
BSP 704 235  Acc No.  00018127) 

Var arī ziedot rakstot čeku uz LAAJ 
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Aizlūdzam  
un pieminam 

Dr. theol. Kārlis Bilzens raksta, ka 
Cilvēks pēc nāves nonāk Mirušo valstī. 
Un Luteriska Katehisma izskaidrojumā ir 
teikts: Dvēsele tad uzturas Mirušo valstī..., 
un viņas vieta un stāvoklis mirušo valstī ir 
atkarīgi no pagājušās virszemes dzīves...
un tā nav visiem vienāda. Vēl vairāk šī 
atšķirība aizkapa dzīvē iezīmēsies pēc 
miesas augšāmcelšanās... Balstoties uz 
Svētajiem Rakstiem, mums ir pamats 
domāt, ka pēcnāves stāvoklis cilvēka 
dvēselei nav sastingušas dusas stāvoklis, 
bet gan garīga dzīvība. Dzīvība nevar 
stāvēt uz vietas, tai vienmēr jāveidojas 
tālāk... 

Tālāk –  par  p ieminēšanu un 
aizlūgšanu par aizgājušā labklājību. Sv. 
apustulis Pāvils akceptē pat Kristību 
par aizgājušajiem viņu labā, un Kristība 
nav iedomājama bez lūgšanas (I 
Kor.15:29), uz kā pamata piemēram 
mormoņi tik tiešām praktizē kristīšanos 

par aizgājušajiem mūžībā - augšminēto 
iemeslu dēļ, - lai veicinātu aizgājušā 
dvēseles attīrīšanos, garīgo izaugsmi 
u.t.t. Luterāņiem šādas tradīcijas nav, bet 
tomēr aizlūgums par aizgājušā dvēseli 
ir. Luterāņi izvadīšanā novēl un lūdzas: 
Mūžīgo mieru dodi viņam/ai, ak, Dievs, – 
tādējādi aizlūgdami par aizgājēju. Tāpat 
Kapusvētkos, Svecīšu vakarā, Mirušo 
piemiņas svētbrīžos, Mirušo piemiņas 
dievkalpojumos un privāti. Ir ticīgie, kas 
katru svētdienu dodas uz savu mīļo 
apglabāšanas vietu, lai sakoptu un 
pakavētos. Mūsu tautai jau vispār Kapu 
kultūra ir ļoti izteikta, un tai ir gan tautiskas 
gan Kristīgas saknes. 

Nekur nav teikts, ka tas būtu darāms 
tieši pēc 30, 40 vai 60 dienām, bet 
par zīmi - kā orientieri - ņemam kādu 
garīgu, vēsturisku notikumu. Lielie 
plūdi 40 dienas un 40 naktis, Sodomas 
apžēlošana ja tur būtu kaut 40 taisno, 
40 gadus jūdu tauta klejoja tuksnesī pēc 
iziešanas no Ēģiptes zemes, 40 dienas un 
40 naktis Mozus Sinaja kalnā, 40 dienas 
un 40 naktis Elija devās uz Horeba kalnu, 

Davana un sūtot to uz:
Mana dāvana Latvijai
c/o PO Box 457
Strathfield, NSW 2135.
Trešais solis. Par iemaksu, minot 

jubilāra vārdu un iemaksāto summu, lūdzu 
paziņojiet ar epastu manadavanalatvijai@
gmail.com. 

Ja vēlaties, pievienojiet  sūtijumam 
apsveikumu no Jums, Latvijas simtgadei, ko 
tad ievietosim kopējā elektroniskā albūmā 
ko gada beigās nosūtīsim dāvanai līdz uz 
Vitolu fondu Latvijā.  Apsveikuma pamatā 
piemēram var būt Jūsu, vai ģimenes 
fotogrāfija vai citāds Jūsu dizains, ar Jūsu 

personīgiem vēlējumiem.  Šo informāciju 
pievienojiet čekam, ja maksājumu sūtiet 
pa pastu.

Ir paredzēts arī Jūsu vārdu ielikt Mana 
dāvana kalendārā Jūsu dzimšanas dienas 
datumā. 

Sīkāku informāciju atradīsiet LAAJ 
mājas lapā  laaj.org.au.  Lūgumus tuvāk 
paskaidrot par projektu un tā mērķiem vai 
palīdzēt ar piedalīšanos, sūtiet uz: 

manadavanalatvijai@gmail.com
Mērķis ir sasniegt vismaz $50,000 un 

kopīgi noteikti to varam panākt. ■
J. Grauds

LASĪTĀJU DOMAS
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Jēzus bija 40 dienas tuksnesī, un Jēzus 
Debesbraukšanu arī svinam pēc 40 
dienām. Šo zīmju ar skaitli 40 ir samērā 
daudz, un tā kā tie bieži iezīmē kādu 
pārbaudas laiku, kādu pārorientēšanās 
periodu, kādu attīstības posmu, - tad 
nu varam turēties pie tā. Jāpiemin, ka 
senbaznīcas pie tās ļoti pieturas. 

Saskaņā ar daudzu pieredzēm, 
ko esmu dzirdējis gadu gaitā, tāpat - 
mūsdienu OBE (out of body experiences) 
un NDE (near death experiences) 
pētījumiem (skat. ref.), tāpat arī mūsdienu 
regresīvās psihoterapijas atklājumiem 
(skat. ref.) par cilvēka dvēseles ceļu, 
kā arī mediju darbus kā M. Winkowski: 
When Ghosts Speak, G. Smith Through 
My Eyes, u.c. - izriet, ka visbiežāk cilvēka 
dvēsele pēc šķiršanās no miesas vēl 
zināmu laiku uzkavējas fiziskā plāna 
tuvumā. Saskaņā ar šiem pētījumiem, 
lielākā daļa piedalās paši savās bērēs, 
un parasti stāv zārkam kājgalī kreisajā 
pusē. (Lai cik dīvaini tas nezinātājam arī 
neizklausītos!) Tos interesē pat triviāli 
jautājumi - cik puķes atnestas, kas ir 
atnākuši, kas tiek teikts par aizgājušo, un 
tā tālāk. Pēc tam tiem labpatīk apgūt savu 
jauno neparasto stāvokli – atbrīvotu no 
miesas, kas ļauj ceļot pārvarot milzīgus 
attālumus samērā viegli un gandrīz 
momentāli. Tie visbiežāk apmeklē savas 
bērnības vietas, vai citas, kas zemes 
dzīves laikā bijušas nozīmīgas dvēselei. 
Pretēji daudzām filmām, kuŗu uzdevums 
ir bijis izraisīt asas emocijas, tie neuzvelk 
nekādu monstra masku, bet gan paliek 
zināmu laiku tai izskatā, kas bijis cilvēkam 
dzīves laikā. Draudzes locekļi man 
šādos gadījumos ir teikuši, ka viņu 
mīļie bij ieradušies parādoties bieži vien 
jaunāki nekā aizejot no šīs pasaules. Tie 
vienmēr nesuši mierinājumu un sveicienu 
mīļajiem palicējiem. 

Saskaņā ar šiem pētījumiem – 
beidzamās dekādēs šis fenomens esot 

stipri pieaudzis, ja tā var teikt - dvēseles 
„nākušas modē”. Pēc aiziešanas tās 
uzturēsies ievērojamu laika sprīdi 
fiziskā plāna tuvumā, apgūstot jauno 
stāvokli. Tai gadījumā palicēji jūt aizgājēja 
tuvumu un dažreiz vēl saņem kādu 
informāciju no tiem. Tā bieži saistās ar 
ļoti personīgām lietām, kas attiecas tikai 
uz pašiem tuvākiem ģimenes locekļiem, 
kā piemēram - vērtspapīru atrašanās 
vieta vai tamlīdzīgi. Nepieciešamības 
gadījumā, ja piederīgie paši īsti neprot 
tikt skaidrībā vai iztulkot aizgājēja zīmes, 
tad piederīgie griežas pie „medija” 
– cilvēka, kam no Debesīm ir dotas 
dāvanas ar ļoti īpašu uzdevumu – būt 
informācijas starpniekam starp dzīvajiem 
un mirušajiem. Cilvēkam, kam ir dotas 
tādas dāvanas no Debesīm - tā ir liela 
žēlastība, un - kā jau katrs mums dotais 
talants - uzliek pat zināmu pienākumu to 
lietot, par svētību līdzcilvēkiem. Cilvēks, 
kam ir šādas dāvanas no Debesīm 
piešķirtas, - tās nemaz nevar nelietot, 
jo tas būtu līdzvērtīgi Bībeles metaforai 
par „aprakto talantu”, kas bijis piešķirts, 
bet nav ticis lietots. Tas varētu būt grēks. 
Tīšuprāt nelietot talantu, kas tev ir piešķirts 
- robežojas ar grēku. Jo katrs talants no 
Debesīm mums tiek dots ar zināmu 
uzdevumu. Līdzīgi kā izcila muzikalitāte, 
vai gleznošanas spējas, vai jebkuŗas 
dotības, kas cilvēkam ir dotas. Tās lietojot 
tu pagodini dāvanas devēju - Dievu. Un 
tāda pat - ir spēja redzēt un dzirdēt mazliet 
plašākā spektrā nekā lielākā daļa ļaužu. 
Spektrā, kuŗš iesniedzas Augstākās 
Pasaulēs, kur atrodas aizgājēja Dvēsele/
Gars, kuŗu tad dzirdēt un redzēt – ir gluži 
kā sarunāties ar garāmgājēju uz ielas. 
Bībelē ir pieminētas šīs Debesu dāvanas: 
„citam spēki brīnumus darīt, citam 
pravietot, citam GARU PAZĪŠANA.” (I Kor. 
12:10) Tieši “garu pazīšana” attiecas uz 
mediju darbību. Mediju skatam ir atsegts 
tas gaismas spektrs, kuŗā cilvēka gars 
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Līdz 25. novembrim pieteiktās telpas latviešu sarīkojumiem 
2018. gadā Sidnejas Latviešu namā.

Lūdzu ievērojiet, ka šajā sarakstā ir iekļauti visi telpu pieteikumi sarīkojumiem 
bet, ka daži sarīkojumi nav atklātai publikai. Mēģinājumu datumi nav šeit minēti. 

Datums Pasākums
Janvāris
Februāris

3 Valodas pārbaudījumi LAAJ
3 Skolotāju seminārs LAAJ
3 Konvents SKKS
4 Valodas pārbaudījumi LAAJ
7 Zolīte SLB
9 Senioru saiets SLB

10 Parnell ielas svētki SLB

atrodas Viņpasaules sfērās, kad tas var 
komunicēt ar tiem, kas uz Zemes. Medijs 
garu redz, dzird un principā var sarunāties 
kā ar jebkuŗu cilvēku. Par šādu uzdevumu 
veicējiem ir uzskatāmi, piemēram, Marija 
Anna Winkowski Amerikā, Gordons Smits 
Anglijā, Linda Vītoliņa Latvijā. 

Kad aizvadītās zemes dzīves 
atlikušās lietas ir nokārtotas – tad dvēsele 
dodas tālāk. Saskaņā ar minētajiem 
novērojumiem - dvēselei žēlastībā blakus 
ir Debesu Gaisma, kuŗā tā var ieiet. 
Šis novērojums labi saskan ar kristīgo 
novēlējumu kristīgā izvadīšanā: “lai pār 
tevi atspīd mūžīgā Gaisma”. Šī sakarība 
nav nejauša. Acīmredzot, baznīctēvi, kas 
strādājuši pie doktrinālajiem tekstiem, to 
ir apzinājušies. 

Spilgts piemērs Bībelē komunikācijai 
ar aizgājušajiem - ir Jēzus kalnā kopā 
ar Jēkabu, Jāni un Pēteri, kur tie satika 
Mozu un Eliju. Ne tik vien satika, bet 
arī sarunājās ar tiem. Un, saskaņā 
ar ēvaņģēlistu – Mozus un Elija no 

Viņpasaules informēja Jēzu par Viņa 
sagaidāmo nākotni. Tātad Bībelē ir 
piemēri – kā aizgājušo Redzējums, 
Komunikācija ar tiem, un pat – Nākotnes 
informācija. Tas ir Bībelē. 

„Kungs, esi žēlīgs aizgājušajiem, 
mazgā to dvēseles šķīstas, uzlūko 
laipnīgi, jo Tu jau zini, ka cilvēks ir vājš, 
nespēcīgs, lēti zemē klupis; tādēļ mēs 
Tevi lūdzamies – dodi tiem Sava Svētā 
Gara atspirgumu, mazgā to kājas no 
visiem šīs zemes putekļiem! Mēs ticam un 
zinām, ka Tu jau to tāpat dari, bet mēs arī 
vēl lūdzamies, Tēva, Dēla un Svētā Gara 
vārdā. Amen.”  ■

Mācītājs Raimonds Sokolovskis

P.S. Vairāk par Dvēseles gaitām - var 
lasīt R. Sokolovska grāmatā Varavīksnes 
lokā (dabūjama SLB grāmatnīcā).

(referencēm skat. Dr. Raymond 
Moody Life After Life, Dannion Brinkley 
Saved By the Light, Dr. Michael Newton 
Journey of Souls, u.c.)
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1, 15, 22 Ceturtdienas pusdienas SLB DK
Marts

3 Gardēžu vakariņas - Rudens SLB
7 Zolīte SLB
9 Senioru saiets SLB

18 Jautrā pēcpusdiena SLB
1, 15, 22, 

29 Ceturtdienas pusdienas SLB DK
Aprīlis

4 Zolīte SLB
7 Konvents SKKS

13 Senioru saiets SLB
21, 22 Teātris SLT

28 vai 29 Maijas Kovaļevskas koncerts SLB
5, 19, 26 Ceturtdienas pusdienas SLB DK

Maijs
2 Zolīte SLB
6 Pēcpusdiena Uldim Siliņam SLT

11 Senioru saiets SLB
3 Baltā galdauta svētki SLB DK

3, 17, 24 Ceturtdienas pusdienas SLB DK
Jūnijs

2 Konvents SKKS
6 Zolīte SLB
8 Senioru saiets SLB

17 Aizvesto piemiņas akts Balt. kom.
23 Jāņu sarīkojums SLB

14, 21, 28 Ceturtdienas pusdienas SLB DK
Jūlijs

4 Zolīte SLB
13 Senioru saiets SLB

5, 19, 26 Ceturtdienas pusdienas SLB
Augusts
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1 Zolīte SLB
5 Konvents SKKS

10 Senioru saiets SLB
26 SLB Dāmu kopas sarīkojums SLB DK

2, 16, 23, 
30 Ceturtdienas pusdienas SLB DK

Septembris
1 Gardēžu vakariņas - Pavasaris SLB
5 Zolīte SLB

14 Senioru saiets SLB
6, 20, 27 Ceturtdienas pusdienas SLB DK

Oktobris
3 Zolīte SLB
6 Konvents SKKS

12 Senioru saiets SLB
14 Koncerts SLVK

27, 28 “100 gadi 100 minūtēs” SLT
4, 18, 25 Ceturtdienas pusdienas SLB DK

Novembris
7 Zolīte SLB
9 Senioru saiets SLB

11 Simtgades koncerts SLB
18 Simtgades Valstsvētku akts SLOA
24 Simtgades balle SLB

1, 15, 22, 
29 Ceturtdienas pusdienas SLB DK

Decembris
1 Konvents SKKS
5 Zolīte SLB
6 Ceturtdienas pusdienas SLB DK

14 Senioru saieta eglīte SLB
16 SLB Darbinieku eglīte SLB
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PBLA ZIŅU APSKATS

24. oktobrī
Anšlava Eglīša grāmatu krājums - 
Bauskas Centrālajā bibliotēkā 

Bauskas Centrālās bibliotēkas grāmatu 
krājums ir neparasts vairāku iemeslu dēļ. 
Pirmkārt, Lietuvas tuvuma dēļ krājumā 
atrodamas grāmatas arī kaimiņvalsts valodā. 
Taču plašam lasītāju lokam interesantāka 
varētu šķist cita krājuma sadaļa, proti, 
Anšlava Eglīša krājums. 

Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore 
Baiba Tormane atceras, ka neilgi pēc 
gadsimtu mijas piedalījusies Amerikas 
Bibliotēku asociācijas (ALA) sanāksmē, kur 
iepazinusies ar vietējās latviešu kopienas 
pārstāvjiem. Neilgi pēc atgriešanās Latvijā 
saņemta ziņa, ka mirusi Anšlava Eglīša 
sieva, māksliniece Veronika Janelsiņa. 
Pārim bērnu nebija, un radās jautājums, ko 
darīt ar abu plašo bibliotēku. Tā kā Baiba 
Tormane bija nodibinājusi draudzības saites 
ar ASV dzīvojošajiem latviešiem, pazīstamā 
rakstnieka grāmatplauktu saturs atceļoja uz 
Bausku. [...] (Latvijas Avīze, autore Linda 
Kusiņa)
25 oktobrī
Pasaules spēcīgāko pasu reitingā Latvija 
ieņem desmito vietu 

Latvija līdz ar četrām citām valstīm 
ierindojusies pasaules spēcīgāko pasu 
reitinga Passport Index desmitajā vietā, 
konstatēts Kanādā bāzētā konsultāciju 

uzņēmuma Arton Capital pētījumā. Reitinga 
pirmajā vietā ir Singapūra, jo šīs nelielās 
pilsētvalsts pilsoņi var ceļot bez vīzas 
uz vislielāko valstu skaitu. Singapūra 
ierindojusies pirmajā vietā pēc tam, kad 
Paragvaja atcēla singapūriešiem līdz šim 
noteiktos ierobežojumus. Tas nozīmē, 
ka aptuveni 3,4 miljoni Singapūras pasu 
īpašnieku tagad var ceļot uz 159 valstīm 
vai nu bez vīzas, vai arī saņemot to pie 
ieceļošanas uz robežas. 

Vācija ierindojusies otrajā vietā, jo tās 
pilsoņi bez vīzas var apmeklēt 158 valstis, bet 
Zviedrija un Dienvidkoreja dala trešo vietu. 
ASV atrodas sestajā vietā kopā ar Malaiziju, 
Īriju un Kanādu. 

Desmitajā pozīcijā atrodas Latvija, kā 
arī Lietuva, Polija, Slovākija un Slovēnija. 
Šo valstu pasu īpašnieki bez vīzas var 
apmeklēt 149 valstis. Igaunija ar 148 valstīm 
ierindojusies 11. vietā. Passport Index 
reitingu noslēdz Afganistāna, jo šīs valsts 
pilsoņi bez vīzas var apmeklēt tikai 22 valstis. 
[...] (diena.lv)
1. novembrī
12. Monēta “Kalējs kala debesīs” 

Latvijas Banka 2. novembrī izlaidīs 
tautasdziesmām veltītu piecu eiro sudraba 
kolekcijas monētu “Kalējs kala debesīs”. 
Latvi jas Banka informē, ka latviešu 
tautasdziesmām veltītajā kolekcijas monētā 
iekaltas dainas rindas, kas papildinātas ar 
mākslinieka Edgara Folka zīmējumiem. 
Monētas aversā bārdains jātnieks senlatviešu 
varoņa tērpā raida uz visām pusēm ugunīgus 
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Nākamais Ritums būs 2018. gada februārī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2017. g. 15. NOVEMBRIM.

zibeņus, savukārt monētas reversā zemē 
klātajā sagšā no debesīm birst sudraba 
rotaslietas. Monētas priekšpusē izvietots 
uzraksts “Kalējs kala debesīs, ogles bira 
Daugavā.”, savukārt aizmugurē – “Es paklāju 
villainīti, man piebira sudrabiņa.”. Monētas 
tirāža ir 4000 eksemplāru. Tā izgatavota 
Nīderlandē “Koninklijke Nederlandse Munt”. 
(Latvijas Avīze)
2. novembrī
Ceļvedis Latvijas vēstures izzinātājiem 

Ceļveža atvēršanas svētki notika vakar 
(1. novembrī) Latvijas Okupācijas muzejā. 
Latvijas Okupācijas muzejs (LOM) sadarbībā 
ar Latvijas Politiski represēto apvienību ir 
izdevis Rīgas un tās apkārtnes represiju 
piemiņas vietu ceļvedi “Latvija un tās 
iedzīvotāji cīņā par savu valsti un pretestība 
okupācijas varām, 1918 – 1991”. To var 
iegādāties muzejā grāmatu tirdzniecības 
vietā. LOM informē, ka ceļveža autori ir 
mākslas zinātniece Kristīne Čakstiņa un 
vēsturnieks, mākslas zinātnieks Rihards 
Pētersons. 

Tajā apkopoti ap 200 objektu, kas 
sakārtoti tematiskā un hronoloģiskā secībā. 
Līdzās ielām un laukumiem ceļveža objekti 
atrodami arī lielākajās Rīgas kapsētās. 
Krājumā ietvertas arī necilas piemiņas zīmes, 
kas liecina par 20. gadsimta traģiskajiem 
notikumiem. Lai arī notikumi, par kuriem 
vēstīts ceļvedī, ir vairāk nekā 70 gadu sena 
pagātne, piemiņas vietas represiju upuriem 
joprojām tiek veidotas un atklātas vai ik gadu. 
Piemēram, Saldus novada pašvaldība tādas 
izveidoja 2013. gadā – Lutriņu, Jaunlutriņu 
un Zirņu pagastā. 2015. gadā Engures 
novada Slampē tika atklāts piemineklis 
represētajiem pagasta iedzīvotājiem Zelta 
josta, un par ideju jāpateicas novadniecei 

rakstniecei Mārai Zālītei. Togad arī Cēsīs 
atklāja vairākas piemiņas plāksnes padomju 
represijās cietušajiem bijušā Cēsu apriņķa 
iedzīvotājiem, iemūžinot izsūtījumā un 
mežabrāļu gaitās nomocīto 643 cilvēku 
vārdus un uzvārdus, savukārt kureliešiem 
piemiņas akmens atklāts Skrīveros, pie 
Dīvajas ielas – Mucenieku ceļa. Piemiņas 
akmens izveidots pēc Skrīveru pensionāru 
biedrības ierosinājuma, līdzekļus saziedojuši 
atsaucīgi cilvēki. 

R. Pētersons izteicis pārliecību, ka 
ceļvedis rosinās turpināt aizraujošo izpētes 
un izziņas procesu un padomāt, vai ir izdarīts 
pietiekami, lai nākamās paaudzes zinātu un 
izprastu to gadsimtu, kurā dzima Latvijas 
valsts un ko tik smagos pārbaudījumu 
brīžos kopīgiem spēkiem izdevās nosargāt 
un saglabāt. (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, 
autore Antra Gabre)
Latvijā piedāvā pakalpojumu, kur skolotāji 
pilda mājasdarbus skolēnu vietā 

Attīstoties modernajām tehnoloģijām, 
attīstījušies arī veidi, kā skolās skolēniem 
izvairīties no mājasdarbu nepildīšanas. Kā 
vēsta TV3 raidījums «Bez tabu», apsviedīgi 
cilvēki izveidojuši māj

aslapu «mdserviss.eu», kas piedāvā 
mājas darbus izpildīt skolēnu vietā par 
samaksu. Piemēram, fizikas mājasdarbs 
maksā 8 ,50 e i ro .  Sko lēns  nosūta 
mājasdarbu, portāla uzturētāji to pārsūta 
skolotājam, kurš izvērtē uzdevumu un 
nosaka cenu. Mājaslapas uzturētāji tai 
pieskaita 30%-50% komisijas maksu par 
starpniecības pakalpojumu, un piedāvā gala 
cenu skolēnam. Tad, kad skolēns pārskaitījis 
naudu, skolotājs sāk pildīt mājasdarbu. Tā kā 
skolotāji saņem mazāk par 8,50 eiro stundā, 
tad piedāvājums piepelnīties ir vilinošs. 
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Turpinājums 46. lpp.

Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā 
esošais Izglītības kvalitātes valsts dienests 
neredz tiesiskus instrumentus, lai šādus 
portālus aizliegtu. (apollo.lv)
6. novembrī
Okupācijas muzeja pārbūve jau ilgstoši 
kavējas. Kāda ir pašreizējā situācija? 

Valsts akci ju sabiedrības Valsts 
nekus tamie  īpašumi  (VNĪ )  va ldes 
priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: Tik 
tālu, kā ar šo projektu ir šobrīd, nekad nav 
būts. Tas beidzot ir iegājis finiša taisnē. 
Paredzam, ka tuvāko nedēļu laikā projekts 
varētu tikt iesniegts būvvaldē, un paralēli 
mēs būsim gatavi – kad būs saņemti visi 
saskaņojumi un arī projekta ekspertīze – 
sludināt otro iepirkuma kārtu. Pirmā kārta 
ir jau noslēgusies, tajā ir 14 pretendentu. 
Negribu šobrīd dot solījumu projekta gala 
realizācijai, bet pamatakmens nākamā 
gada laikā ir jāieliek, un mēs to izdarīsim. 
Kopējo laukuma skatu kardināli varētu mainīt 
projekta otrā kārta, kas paredz izveidot 
memoriālu represētajiem. Bet pats muzeja 
apjoms palielināsies uz Grēcinieku ielas pusi. 
[...] (Diena, autors Guntars Gūte)
7. novembrī
Postaža un pamestība: lasītāju apbēdina 
ģenerāļa Baloža māju stāvoklis 

Portāls “Delfi” saņēmis lasītāja Gunāra 
fotoattēlus, kuros iemūžinātas Latvijas 
Bruņoto spēku virspavēlnieka Jāņa Baloža 
mājas “Vēžnieki” Trikātas pagastā. Fotoattēli 
liecina, ka ēkas gadiem nav uzturētas, 
piemiņas akmens un pagalms aizaudzis ar 
nepļautu zāli. 

“Lai arī kas nebūtu īpašnieks – valsts vai 
privāta persona – viņš ir noziedznieks. To pašu 
vēlos teikt par daudzām kultūrvēsturiskām 
celtnēm Latvijā. Par kādu patriotismu šeit 
vispār var būt runa!” sašutumu pauž Gunārs. 

Beverīnas novada sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marija Melngārša portālu “Delfi” 
informēja, ka ģenerāļa Jāņa Baloža dzimtās 
mājas un to teritorija ir privātīpašums. 

Vaicāta, vai pašvaldība grasās mājas uzkopt 
vai arī aicinās to darīt īpašnieku, Melngārša 
atbildēt atteicās. 

Kā vēsta laikraksts “Ziemeļlatvija”, 
jautājums par ģenerāļa Baloža māju stāvokli 
bijis aktuāls jau 2011. gada sākumā. Tolaik 
Beverīnas novads gatavojās svinēt Baloža 
130. gadu jubileju. 

Beverīnas novada domes priekšsēdētājs 
Māris Zvirbulis toreiz atzina, ka nauda 
2011. gada budžetā māju sakārtošanai 
nav paredzēta. Turklāt ēkas piederot 
Kanādā dzīvojošajam ģenerāļa radiniekam 
Mārcim Balodim. Zvirbulis arī tika solījis, ka 
sazināsies ar māju īpašnieku, lai runātu par 
“Vēžnieku” tālāko likteni. [...] (delfi.lv)
10. novembrī
Okupācijas muzejs vāc ziedojumus 
piemineklim leģionāriem 

Godātie Latvijas Okupācijas muzeja 
atbalstītāji, uzcelsim pieminekli leģionāriem! 
2018. gada oktobrī Beļģijā, Zedelgemas 
pilsētā, vietā, kur kara gūstekņu nometnē 
1945./1946. gadā atradās gandrīz 12 000 
latviešu leģionāru, tiks atklāts piemineklis. 
Latvijas Okupācijas muzejs ir uzņēmies 
pieminekļa celtniecībai savākt 50 000 
eiro. Jau pirmie trīs ziedojumi no Vilņa un 
Maijas Strēlniekiem, Līgas un Wolfharta 
Schubachiem, kā arī Valtera Nollendorfa un 
Aijas Ebdenas ir nodrošinājuši gandrīz 8% 
no visas summas. Pievienojieties viņiem un 
atbalstiet pieminekļa celtniecību! 

Ziedojiet muzeja mājaslapā: http://
okupacijasmuzejs.lv/lv/ziedot/ 

Dalieties ar mūsu ziņu FB : https://www.
facebook.com/Museum-of-the-Occupation-
of-Latvia-240654559279568/ Pārsūtiet 
šo ziņu ģimenes locekļiem, draugiem 
un paziņām, kuriem ir svarīgi saglabāt 
leģionāru piemiņu. (Līga Strazda, Latvijas 
Okupācijas muzeja direktora vietniece 
attīstības jautājumos)
13. novembrī
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
DECEMBRĪ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – 1. Adventes 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 10. plkst. 10.00 – 2. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 17. plkst. 10.00 – 3. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma, 
draudzes eglīte.

Svētdien, 24. plkst. 18.30 – Kristus  
dz imšanas svētvakara korā ļu  
dievkalpojums. (Angļu un latviešu 
valodās) 

Pirmdien, 25. plkst. 10.00 – Kristus  
dzimšanas svētku dievkalpojums ar 
Svēto  Vakarēdienu. 

2018. g. JANVĀRĪ 
Svētdien, 28. janvārī, plkst. 10.00 –   

Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.  
FEBRUĀRĪ 
Svētdien, 4. plkst. 10.00 Dievkalpojums 

ar  Svēto Vakarēdienu. 

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 3.  A.Kristovskis
Svētdien, 10.  J.Rīmanis
Svētdien, 17. I.Birze
Svētdien, 24. Judy Trumpmanis
Pirmdien, 25. U.Hāgens
2018. g. JANVĀRĪ 
Svētdien, 28.  A.Kristovskis
FEBRUĀRĪ 
Svētdien, 4. J.Rīmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 3.  L.MacPherson
Svētdien, 10.  B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 17. M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 24. L.MacPherson
Pirmdien, 25. L.MacPherson

2018.g.JANVĀRĪ 
Svētdien, 28.  R.Plikše/V.Galviņa
FEBRUĀRĪ 
Svētdien, 4. L.MacPherson
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 24. decembrī, plkst. 14.00 – 

Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu, plkst. 14.00.

ATVAĻINĀJUMS 
 Draudzes  mācītājs  būs  atvaļinājumā  

no 26. decembŗa līdz 2018. g. 28. 
janvārim. Steidzīgos gadījumos  
zvanīt uz mācītāja mobilo.

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.
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
“Jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 

pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” 
(Lk.2:11)

R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
DECEMBRĪ

Svētdien, 3. plkst. 9.30   I Adventes 
dievkalpojums.

Svētdien, 10. plkst. 9.30  II Adventes 
dievkalpojums. Bībeles stunda. 

Svētdien, 17. plkst. 9.30  III Adventes 
dievkalpojums.

Svētdien, 24. plkst. 9.30 Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums. 
Pēc dievkalpojuma Ziemassvētku 
brokastis Latviešu nama kafejnīcā.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    
Svētdien, 3.  Olafs Šics      
Svētdien, 10.   Olafs Šics
Svētdien, 17.  Olafs Šics
Svētdien, 24.   Olafs Šics

G A I Š U S ,  P R I E C Ī G U S ,  D I E VA 
SVĒTĪTUS KRISTUS  DZIMŠANAS 
SVĒTKUS VISIEM VĒL DRAUDZES  
MĀCĪTĀJS UN PADOME.

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 drau-

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au

Draudzes mācītāja mājas adrese
 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
 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
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BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 3.  Gundega Zariņa 
Svētdien, 10.  Marita Lipska
Svētdien, 17.  Gundega Zariņa
Svētdien, 24.  Marita Lipska

ZIEMASSVĒTKU BROKASTIS
Pēc Ziemassvētku dievkalpojuma, kas 

notiks baznīcā svētdien, 24. decembrī 
plkst. 9.30, dodamies uz Latviešu 
namu, kur būs draudzes gatavotas 
Ziemassvētku brokastis kafejnīcā, ar 
„Eglīti” un priekšnesumiem. 

Visi mīļi gaidīti!

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasieŗa 

Valdemāra Dūšeļa adresi ,  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 

grāmatu Varavīksnes lokā var 
iegādāt ies SLB grāmatnīcā. 
Grāmatas  sa tu rs  iepaz īs t ina 
lasītāju ar mūsdienu atziņām, kā  
– medicīniskām liecībām cilvēka 
dvēseles reinkarnācijai, kas mēs 

esam un kurp dodamies, eņģeļiem, 
Visuma iekārtojumu, un citām.

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
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
-----------------
Draudzes mācītājs, priekšniece, 

diakones, valde un dāmu komiteja 
pateicas visiem draudzes locekļiem un 
draugiem par atbalstu, ziedojumiem 
un ražīgu darbu aizvadītajā gadā. 
Novēlam gaišus Kristus dzimšanas 
svētkus, un laimīgu un svētīgu Jauno 
gadu!

PBLA ziņas
Turpinājums no 43. lpp.

Brīvības cīņās kritušo piemiņai 
Vairāki simti cilvēku Lāčplēša dienā 

devušies lāpu gājienā no Rīgas Brāļu 
kapiem līdz Brīvības piemineklim. Gājienā 
piedalās pārsvarā jauni cilvēki, taču ir arī 
ģimenes ar maziem bērniem ratiņos. Daļa 
pavada gājienu, dziedot latviešu dziesmas, 
priekšējā daļā tiek nests valsts karogs. 

Līdzīgi lāpu gājieni, godinot Brīvības cīņās 
kritušos Latvijas karavīrus, notika arī vairākās 
citās Latvijas pilsētās, piemēram, Rēzeknē, 
Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Jūrmalā, 
Kuldīgā, Dobelē, Talsos, Saldū, Jelgavā u. 
c. (Latvijas Avīze, autore Zane Bitere)
24. novembrī
Latvija kļūs par vienu no nedaudzajām 
NATO valstīm ar 2% no IKP aizsardzībai 

Līdz ar Saeimas apstiprināto Latvijas 
aizsardzības budžetu Latvija kļūs par vienu 
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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.

We’ve had the traditional “celebratory” month of November, when Latvians 
celebrate those who fought for the establishment of the country and Latvia’s 
declaration of independence (this year with former president Valdis Zatlers in 
attendance). Now it’s time to look to Christmas and beyond that to the Youth 
festival, summer breaks with the Summer High School and 3x3 camp, and then 
we’ll restart events at the Hall with the Parnell Street Fair in early February.

no nedaudzajām NATO dalībvalstīm, kas 
sasniegušas 2% no iekšzemes kopprodukta 
(IKP) valsts aizsardzībai, informēja 
Aizsardzības ministrijas Preses nodaļa. 
Latvija kļūs par vienu no nedaudzajām NATO 
dalībvalstīm, kas sasniegušas 2% no IKP 
valsts aizsardzībai, pievienojieties sešām 
NATO dalībvalstīm - ASV, Grieķijai, Igaunijai, 
Lielbritānijai, Rumānijai, Polijai -, kas šo 
robežu bija sasniegušas līdz 2017. gadam. 

Jau ziņots, ka Saeima šodien pieņēma 
nākamā gada valsts budžetu, kurā ieņēmumi 
plānoti 8,75 miljardu eiro apmērā, bet 
izdevumi - 8,95 miljardu eiro apmērā. 
Nākamā gada budžetā lielākais līdzekļu 
pieaugums ir paredzēts veselības aprūpei, 
savukārt aizsardzības jomas budžets 
sasniegs NATO prasītos 2% no iekšzemes 
kopprodukta. (apollo.lv)
Vidējam igaunim pieder aktīvi 36 575 eiro 
apmērā, latvietim - par trešdaļu mazāk 

Igaunija ierindojama starp valstīm ar 
augstiem ienākumiem, jo uz katru pieaugušo 
iedzīvotāju kaimiņvalstī ir aktīvi 36 575 eiro 
vērtībā, ikgadējā ziņojumā aprēķinājusi 
Šveices finanšu pakalpojumu kompānija 
«Credit Suisse». Latvijā aktīvi uz vienu 
pieaugušo iedzīvotāju ir par apmēram 
trešdaļu mazāki - 23 386 eiro. 

2000. gadā uz katru pieaugušo Igaunijas 
iedzīvotāju bija aktīvi 6313 eiro apmērā. 
Nepilnu 17 gadu laikā šis rādītājs palielinājies 
sešas reizes. Salīdzinājumam - Latvijā vidējie 
aktīvi uz vienu pieaugušo iedzīvotāju kopš 

gadsimtu mijas palielinājušies 5,3 reizes, 
šogad sasniedzot 23 386 eiro. Lietuvā šis 
rādītājs kopš 2000. gada pieaudzis 4,4 
reizes, šogad sasniedzot 23 182 eiro. 

«Credit Suisse» ik gadu publicē pētījumu 
par bagātību vairāk nekā 200 pasaules 
valstīs un teritorijās. Vērā ņemti finanšu aktīvi, 
nefinanšu aktīvi (nekustamais īpašums, 
automašīnas u.tml.), kā arī parādi. (apollo.lv)
Mariss Jansons godalgots ar britu 
Karaliskās filharmonijas zelta medaļu 

Latviešu diriģents Mariss Jansons 
godalgots ar vienu no mūzikas pasaules 
augstākajām godalgām – Lielbritānijas 
Karaliskās filharmonijas (RPS) zelta medaļu, 
ziņo aģentūra Leta. “Mariss Jansons ir viens 
no izcilākajiem mūsdienu mūziķiem,” norādīja 
RPS. “Viņa diriģēšanas maniere ir spēcīgs 
disciplīnas un iedvesmas apvienojums, un 
viņa atklājošā uzstāšanās ir dabīgi patiesa 
partitūras niansēm un vienlaikus piepildīta ar 
jauniem atklājumiem un ieskatiem mūzikas 
būtībā.” 

Medaļu Jansons, kurš patlaban ir 
Bavārijas Radio simfoniskā orķestra vecākais 
diriģents, saņems piektdien (24. novembrī) 
Londonas Bārbikana centrā no godalgas 
pagājušā gada ieguvēja Micuko Učidas. 
Tam sekos Bavārijas Radio simfoniskā 
orķestra koncerts. Jansons ir 104. šīs 
balvas saņēmējs kopš 1870. gada, kad tā 
tika iedibināta par godu Bēthovena 100. 
dzimšanas dienai. irir.lv).
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Edited by Pēteris Kļaviņš

35th Australian Latvian Youth Arts Festival
This festival is organised by youth but designed for all ages.
28 December
1pm: Research Presentation – Linda Ozers discusses her research on 3rd 

generation Australian Latvians, language and cultural identity. The session will be 
run in English and Latvian, with audience discussion encouraged.

4pm: Opening Concert – Celebrate the opening of the festival with musical 
performances ranging from classical to folk and popular.

8pm: Dance Night – Stretch your legs with an evening of traditional dance, no 
experience necessary. Dinner included in ticket price, drinks available for purchase.

29 December
3pm: Latvian Choir Maska Concert – Award-winning Latvian youth choir Maska 

makes its Australian debut in a wide-ranging program conducted by Jānis Ozols.
7pm: Latvian Folk Song Sing-A-long – Inspired by Maska? Join the Sing-a-long, 

or bring an instrument and join the jam session. Song texts will be shown on the 
big screen, or buy a song book. Dinner included in ticket price, drinks available 
for purchase.

30 December
4pm: Folk Dancing Concert – Celebrate the harvest in a show depicting the 

hard work and the celebrations that follow.
8pm: Folk Dancing Afterparty – Relax at Daugavas Vanagi hall and enjoy live 

music by band Četri kaķēni. Dinner included in ticket price, drinks available at the 
bar.

31 December
10am: Choir Workshop with conductor Jānis Ozols – Whether you’re preparing 

for the Song Festival in Latvia in 2018, or just want to learn more about singing, 
don’t miss this special opportunity to learn from one of the most inspiring choral 
conductors around.

7pm: New Year’s Eve Ball – Bring in the New Year in 70s disco style! Costumes 
encouraged. Dinner and champagne on arrival included in ticket price.

More information and tickets available on our website: www.35aljd.weebly.
com. Tickets will also be sold at the door prior to each event. Keep up to date with 
festival news on Facebook: @JDSAustralia, or email us: 35jdsydney@gmail.com.

Parnell St. Fair – Saturday 10th February from 11 a.m.
A „come one, come all” event for all ages and interests. Market stalls, children’s 

activities, 2 choirs – Jasmīnes from Latvia and our own Song Festival Choir, 
performances by the Saturday School and folk dancing group Jautrais Pāris, 
Sing-Along led by renowned conductor Agita Ikauniece, lunch and refreshments, 
etc. More details in the February issue of Ritums.
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