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Pārdomas

Cik sirreāli ir atrasties Austrālijas dienvidos un mosties ar kādu skaistu latviešu
dziesmu. Un latviešu mūzika te dzirdama ikviena sirdī. Kaut vai vien pirmās notis,
un tomēr… Te, pavisam citā zemeslodes pusē.
Piedzīvojot gan Gaŗezera dzīvi, gan Annas Ziedares Vasaras vidusskolas
ikdienu, rodas īpaša sajūta, ko šovasar mēdzām dēvēt par “kamolu kaklā”. Cik
tomēr latviešu būtība ir spēcīga un nesatricināma. Vēsture mūsu tautiešus ir
izmētājusi pa malu malām, taču mēs vēl sparīgi turamies kopā jau paaudžu
paaudzēs. Latvietības saknes neiznīkst, laikam tāpat kā nezāles.
Protams, viens spēj no galvas citēt Raini vai O.Vācieti, bet kāds tikai apgūst
latviski pieklājības frāzes, dažkārt kādam pasprūk kāds angļu vārds, taču… Viņi visi
ir šeit. Te, lai būtu latviešu sabiedrībā, latviskā vidē. Viegli jau nav dzīvot klajuma
vidū visiem kopā, pavadot savu vienīgo brīvo laiku no skolas SKOLĀ. Katram
savi iemesli te atrasties, kas atkarīgi no dažādiem faktoriem. Un var jau būt, ka tie
nemaz nav svarīgi. Tas, kas ir no svara patiesi, mūsuprāt, ir tas, lai vēlme vai nu
attīstās, vai rodas turpināt atrasties „mazajā Latvijā”, kur pulcējas diasporas letiņi.
Jo kas gan mūsu dzimtenei līdzēs zelt un plaukt, ja ne mēs paši?
Kā I. Ziedonis reiz rakstījis: „Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir tikai cilvēks”. Un te
nu ir cilvēki. Īsti, dzīvi cilvēki, kas neļauj aizokeānijā nomirt latviskām dvēselēm.
Vēl labāk – tie palīdz tādām pat dzimt. Tas ir apbrīnojami, cik daudz sevis paša ir
jāiegulda, lai varētu pastavēt tāda vide, kur tam visam dzīvot. Tas ir apbrīnojami,
ka trimdas latviešu vidū četrās paaudzēs ir cilvēki, kas spējīgi pretendēt uz mūsu
mazās, bet sarežģītās valodiņas C līmeni. Mēs neticam, ka ir kāds inteliģents
latvietis, kuŗš ar to no sirds nelepojas. Mēs lepojamies. Ļoti.
Kā jau tika pieminēts… Katram te ir savi iemesli atrasties, kā arī vēlmju līmenis
kaut ko iegūt, iemācīties atšķiras. Jā, bet tas tā ir jebkur. Un, domājams, būs
vienmēr. Un tomēr… Ir kaut kas neaprakstāmi aizkustinošs mirklī, kad ik rītu mastā
tiek vilkts Latvijas karogs. Un tā ir tā kopīgā latvietība, kas tur augšā plīv. Kā viedais
Blaumanis reiz teicis – Mans zelts ir mana tauta. Mans gods ir viņas gods.
#Daugav’ abas malas mūžam nesadalās
#Okeān’ abas puses mūžam nesadalās
Mūžīgā pateicībā par dāvāto iespēju un iespaidiem,
Santa Iesmiņa, Ilze Jēgere un Ilze Gaigala
2018.gada 14.februārī.

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

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

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

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2018. gada
abonēšanas maksa ir $50.00.
Abonēšana jānokārto līdz 31. martam.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00;
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot:
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga,
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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 valdes sēde

SLB valdes sēdē 14. februārī
piedalījās Andris Galviņš, Jānis Grauds,
Klāra Brūvere, Pēteris Kļaviņš, Mārtiņš
Tuktēns, Jānis Čečiņš, Imants Līcis,
Ināra Krūmiņa un Ilona Brūvere (Skype
no Rīgas).
Lielās zāles un skatuves jumti tagad
ir atjaunoti. Sēdi iesāka noskatoties
priekšsēža prezentāciju par jumta
likšanas gaitu un paceļot glāzi, ka darbs

ir pabeigts.
Tiklīdz viens jumts bija uzlikts, jumta
noteka virs pārvaldnieka dzīvokļa sāka
tecēt. Tā arī ir tagad atjaunota. Salabotas
ari slīdošās durvis Mārtiņa Siliņa zālē.
Uz Parnell ielas svētkiem izmēģināja
e-pastu izsūtīšanu biedriem un citiem
kas bija pieteikušies saņemt e-pasta
ziņojumus. Diemžēl daudziem šie
e-pasti nokļuva viņu datoru mēslenē.
Vēl jāpiestrādā pie izsūtījumu
nodrošināšanas.

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 2006. gada

Valija Mikolaja

Dzimusi 1927. g. 28. martā, Latvijā
Mirusi 2018. g. 6. janvārī, Austrālijā
SLB biedrs kopš 1985. gada

Pēteris Pētersons

Dzimis 1926. g. 10. maijā, Latvijā
Miris 2018. g. 15. februārī, Austrālijā
SLB biedrs kopš 1961. gada

Jānis Bormanis

Dzimis 1924. g. 1. jūnijā, Latvijā
Miris 2018. g. 17. februārī, Austrālijā
SLB biedrs kopš 1975. gada

Ivars Georgs Šeibelis
Dzimis 1936. g. 4. martā, Latvijā
Miris 2018. g. 24. februārī, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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Parnell ielas svētkus apmeklēja vairāk
nekā 250 cilvēki. Liela piekrišana bija
Jasmīnes korim un apvienotajam korim,
un no bērnu puses Klaunam Kāpostiņam.
Mārtiņš Tuktēns ir apstiprināts
kā Latvijas republikas goda konsuls
Jaundienvidvelsā. Viņš vēlas konsula
biroja telpas iekārtot Sidnejas latviešu
namā. Pārrunāja dažādas iespējas kuŗās
telpās konsulātu varētu iekārtot. ■
Jānis Čečiņš

Nākošais senioru
saiets

Piektdien, 9. martā, plkst. 12.00 Sidnejas
Latviešu namā.
Ir bījis ieteikums saietos uzdziedāt ko
jautru, ko skanīgu. Un tā, šo saietu sāksim
ar kopēju dziesmu izmantojot Youtube
ierakstu tā lai mums labāk skanētu.
Pirmā daļā referāts Par Anšlavu Eglīti,
viņa dzejoļiem un pirmiem prozas
izdevumiem.
Anšlavs Eglītis ir latviešu rakstnieks, kuŗa
darbi sāka parādīties pagājušā gadsimta
trisdesmitajos gados. Sācis rakstīt Latvijā,
viņš lielāko daļu savu darbu sarakstījis

S

pēc Latvijas atstāšanas pirms otreizējās
krievu okupācijas. Vairāk pazīstams kā
stāstu, romānu un lugu rakstnieks, mazāk
zināms ka viņš arī rakstījis dzeļojus, un tieši
dzejoļis bija pirmais viņa iespiestais darbs.
Cik izdevās sameklēt, tos dzejoļus mums
lasīs labi pazīstamais aktieris un režisors
Kārlis Gulbergs.
Īsumā par Anšlava Eglīša dzīvi un
darbiem, tieši pirmajiem, pastāstīs Juris
Krādziņš, kas nu jau pāri par 50 gadiem
rakstījis par literāriem un vēlāk arī citiem
sarīkojumiem Sidnejā Austrālijas Latvietī
un vēlāk arī Ritumā. Savā laikā ir stāstījis
par latviešu rakstniekiem latviešu radio
raidījumos un arī literāros sarīkojumos, kā
arī piedalījies pats ar saviem darbiem divās
Jaunatnes dienās un vairākās Rakstnieku
dienās. Viņa dzejoļi un stāsti savā laikā
iespiesti Austrālijas latvietī, bet viencēliens
izrādīts Rakstnieku dienās 1980. gadā. (JK)
Pēc pārtraukuma turpināsim ieturot
šī gada tēmu – ieskatus par Latvijas
simtgades svinībām kā tās atspoguļotas
elektroniskā mēdijā. Ja dziedāšanai būs
piekrišana, tad pa vidu iepīsim pa dziesmai.
Uz redzēšanos piektdien – neiaizmirstiet
stāstīt citiem par senioru saietiem un
mudiniet nākt – jo kuplāks skaits jo jautrāk. ■
Jānis Grauds.

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $20.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas
konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā eiro.
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SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.

Parnell ielas svētki

Kas ir Parnell ielas svētki?
Sarīkojums, kuŗu 10. februārī
rīkoja Sidnejas Latviešu
namā, kas atrodas Parnela
ielā, Stratfīldas priekšpilsētā.
Šo svētku atzīmēšanai jau
no rīta pie Latviešu nama izkāra Latvijas
karogu.
Parnell ielas svētki pirmo reiz notika
jau pagājušā gadā. Tā kā atsaucība bija
laba, nolēma šo pasākumu turpināt.
Sarīkojumā ieeja un koncerts
bez maksas, bet jāmaksā
par pirkumiem tirdziņā,
pusdienām un uzkodām.
Tāpat kā iepriekš, sarīkojums
iesākās ar tirdziņa atvēršanu
plkt. 11.00, šoreiz Baltajā
zālē, kuŗā varēja iegādāties
dažādus gardumus, ieskaitot
piparkūku sirsniņas, Latvijas
ievārījumu, kvasu kārbās,
audumus, jaunākās latviešu
grāmatas Okupācijas mūzeja
stendā, galda komplektu ar
māla krūzēm un galdautu u.c.
Citā stāvā īpaša programma

2018. gada februārī SLB ir apsveikusi
Elzu Miezi, Daci Bogdanoviču, Veltu
Krūmiņu, Ausmu Švānu, Aivaru
Sidorenko, Ināru Barnett un Jāni
Vadzi. ■
bērniem ar Klaunu Kāpostiņu, seju
krāsošanu u.t.t. Pusdienas laikā varēja
iegādāties gatavotas pusdienas ar gaļas
pankūkām un buljonu, smalkmaizītēm
un kūkām, tortes gabalus un kafiju vai
tēju.
Plkst. 14.00 sākās mūzikālie
priekšnesumi lielajā zālē, kuŗā bija
apklāti galdi, bet aizmugurē uzkožamie
ar maizītēm, šķīvji ar sieru, desām un
biskvītiem un atspirdzinoši dzērieni gan
glāzēs, gan pudelēs vai kārbās.
Šo sarīkojuma daļu atklāja SLB valdes
priekšsēdis Jānis Čečiņš apsveicot
apmeklētājus tik lielā skaitā un domā,
ka ieradušies pāri par 250.Vispirms
pieteica sestdienas skolas bērnus, kas
dejoja tautas dejas un gāja rotaļās.
Tālāk bija paredzētie Jasmīnas koŗa
priekšnesumi, kam vēlāk pievienojās arī
Sidnejas Dziesmu svētku Jauktais koris.
Jasmīnas kori vadīja dirigente Agita
Ikauniece. Tajā dziedāja 20 sievietes,

FOTO: Pēteris Kļaviņš

Daudz baltu dieniņu

Sestdienas skola uzstājās.
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FOTO: Pēteris Kļaviņš

Jasmīnas koris

Bez starpbrīža Jasmīnas korim
pievienojās Sidnejas Dziesmu svētku
Jauktais koris, kas gatavojas dziedāt
šī gada dziesmu svētkos Latvijā.
Apvienotais koris dziedāja vispirms Ērika
Ešenvalda Krustiem zvaigznes debesīs
ar tautas dziesmu vārdiem Uģa Birkmaņa
virknējumā, kam sekoja latviešu tautas
dziesma Dziedot dzimu, dziedot augu
Alfreda Kalniņa apdarē, latviešu tautas
dziesma Ūdens
sauca, akmens
vilka Juŗa Karlsona
apdarē un Mārtiņa
Brauna Mīla ir
kā uguns ar Jāņa
Petera vārdiem.
Diriģente saņēma
puķes un tad, pēc
ilgiem un skaļiem
aplausiem, Jāņa
Čečiņa aicināta dot
kādu atkārtojumu vai
piedevu, novadīja
Pūt, vējiņi.
Jasmīnas korim pievienojas Sidnejas dziesmu svētku
Pēc pārtraukuma
jauktais koris. Diriģente Agita Ikauniece.
sākās sadzie-
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FOTO: Pēteris Kļaviņš

bet tikai 7 vīrieši, jo
citiem nebija dotas
Austrālijas vīzas. Koris
dodas uz Jaunzēlandi,
bet pa ceļam paredzēts
dziedāt tikai Sidnejā.
Dziesmoto daļu
iesāka tikai sievietes,
nodziedot Stāvēju,
dziedāju augstajā
kalnā. Tad pievienojās
vīrieši. Programmas
iztrūkšanas dēļ nevaru
nepazīstamo dziesmu
nosaukumus pastāstīt,
ne arī to autorus
nosaukt. Sestajā
dziesmā komponists
bija apvienojis Aspazijas
Mazā sirmā kumeliņā, jāj pa ceļu
pasaciņa ar Zilo ilgu puķi. Devītā dziesma
bija par Jāņu nakti: „Kas dziedāja Jāņu
nakti, lai dzied visu vasariņu”, bet „Kas
gulēja Jāņu nakti, gulēs visu vasariņu”.
Desmitā dziesma bija Ai agri, agri,
saulīte lēca, bet pēdējā, vienpadsmitā
mums visiem labi pazīstamā, Emīla
Dārziņa komponētā dziesma ar Raiņa
vārdiem Lauztās priedes.

FOTO: Valdis Lainis

dāšanās ar vārdiem uz ekrāna, no
kuŗiem pēc Sanāciet, sadziediet visi
apmeklētāji dziedāja vēl kādas 15
dziesmas, starp tautas dziesmām vēl
Zilo lakatiņu, Dzīvīte, dzīvīte, Lilioma
dziesmu un Piena ceļu un, pabeidzot,
ar Vecpiebalgas ūdensrozēm. Ar to arī
šī gada Parnell ielas svētki ir gaŗām un
jāgaida vēl gads līdz nākošiem.■
Juris Krādziņš

3x3 saiets Austrālijā

Ziemassvētki ir nosvinēti, Jaunatnes
dienas beigušās, 2018. gads ievadīts.
Pienācis laiks doties uz 3x3 saietu
Greenhills centrā Kanberas tuvumā.
Bērniem pagājušajā gada Falls Creek
saietā gāja tik ļoti labi, ka šogad
piedalāmies vēl kuplākā skaitā – no mūsu
saimes esam veseli 10. Esam ieradušies
ap pieciem pēcpusdienā, laikā uz svinīgo
atklāšanu.
Saietu atklāj Austrālijas 3x3 padomes
priekšsēdis Uldis Ozoliņš. Stāsta, ka
Līgas Rupertas 1981. gadā Amerikā
uzsāktā 3x3 kustība ir izpletusies trīs
kontinentos un pasaulē līdz šim ir
noturēti 239 saieti. Dalībnieki nodzied
Latvijas himnu, kamēr Marta un Elza
Svilānes uzvelk mastā Latvijas karogu.
Saieta vadītāja Iveta Laine par palīdzību
nometnes organizēšanā pateicas Baibai
Harrington, Valdai Taylor, Ievai Lapiņai,
Sandrai Dragūnai un Uldim Ozoliņam.
Stāsta, ka saieta tēma ir ‘koka spēks’.
Ēdam vakariņas, apbrīnojam dabu
un skaistos kalna skatus. Lejā sporta
laukumā ganās ķenguri un truši. Esam

Karoga uzvilkšana – Iveta Laine, Uldis
Ozoliņš, Marta un Elza Svilānes.
apmierināti, ka katrai mūsu guļamistabai
ir sava vannas istabiņa. Laba vieta
atvaļinājumam! Mums gan nav paredzēts
nekāds atvaļinājums ar slinkošanu un
atpūtu. Katrai dienai no rīta līdz vakaram
ir pilna programma, ar izvēli.
Esam kādi 50 vai vairāk dalībnieki,
sabraukuši no Sidnejas, Kanberas,
Adelaides, Melburnas, Latvijas un
Kanādas. Ir gan draugi gan sveši cilvēki.
Pirmā vakara iepazīšanos vada divas
jaunietes no Latvijas, Rasa Jansone un
Rozīte Spīča, ar tādu enerģiju un izdomu,
ka visi pat visjaunākie un visvecākie
dalībnieki pilnā sparā piedalās. Visi
stāvam aplī, lai iepazītos. Katram
jāpasaka savs vārds, jāizdomā un jāizdara
kāda darbība piemēram palekšanās vai
kūleņa mešana, un visiem reizē jāatkārto.
Bet vispirms visiem jāatkārto iepriekšējo
7
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vēlēšanas, būtu jau laikus nopietni
jāpadomā par politiku. Uldis sagatavojis
skaidri saprotamu tabulu, ar pārskatu
par vēlēšanu rezultātiem no 5. līdz 12.
Saeimai. Latvijā pirmo reizi pēc 2006.
gada vēlēšanām, 9. Saeimā nebija
nevienas jaunas partijas. Likās, ka beidzot
Latvijas politikā ir stabilitāte. Tomēr nē!
Kopš tam, tāpat kā agrāk, parādījušās
jaunas ‘glābēju’ partijas ar aizrautīgiem
vadītājiem. Šīs partijas parādījušās
pēkšņi ar deputātiem Saeimā, un tik pat
ātri nākamajās vēlēšanās norietējušas,
jo nebija solījumus pildījušas. Vienotība
kādu laiku plauka, bet kopš pagājušajām
Saeimas vēlēšanām ir sašķēlusies, un
sarukusi. Nodibinātas kādas 4 jaunas
partijas, kuŗās šķiet nav neviena plaši
pazīstama populāra cilvēka. Raudseps
brīdina, ka ir iespējams, ka neviena no
šīm partijām nesasniegs nepieciešamos
5% balsojumus. Tādā gadījumā balsotāji
būšot savas balsis aizmetuši! Jautājums,
par kuŗu partiju lai balso bijušie Vienotības
atbalstītāji?
Raudseps uzsver,
ka šī gada martā
vajag uzmanīgi
novērot Satversmes
Aizsardzības Biroja
(SAB) direktora
vēlēšanas Saeimā.
Jānis Maizītis kādreiz
bijis galvenais valsts
prokurors, tagad
ir SAB direktors,
un esot izteicies,
ka labprāt atkal
kandidēs. Maizītis
ar savu darbību
esot pierādījis
stingru nostāju pret
korupciju. Tāpēc
nozīmīgi zināt, kuŗi
Saeimas deputāti
un kuŗas partijas
Pauls Raudseps bērniem stāsta pasaku.

FOTO: Valdis Lainis

divu kaimiņu vārdus, un jāatdara viņu
darbības. Spēles jautras un dažādas.
Bērni aizraujas evolūcijas spēlē, kuŗas
pamatā akmens papīrs šķēres neatlaidīgi
cīnās par virsroku. Citā rotaļā skrienam
kā traki, ķerdami sev vienalga kuŗus divus
‘labākos’ draugus, lai tik nebūtu jāpaliek
vidū! Pēc tādas skriešanas, smiešanās,
elkoņos ķeršanās un griešanās, esam
labākos draugos ar itin visiem!
Pirmā rīta referents ir viesis no
Latvijas, Pauls Raudseps, dzimis,
uzaudzis un izglītojies ASV. Braucis
1990. gadā uz Latviju, un piebiedrojies
Tautas frontei. Viņš ir strādājis laikrakstā
Diena kā galvenās redaktores pirmais
vietnieks. Tagad ir žurnāla Ir redaktors.
Referātā Raudseps secina, ka tik labi
kā tagad Latvija nekad neesot dzīvojusi,
bet nākotnes virziens esot neskaidrs.
Referāta tēma par Latvijas politiku un
žurnālistiku tiek turpināta politikas ievirzē,
kuŗu vada Raudseps ar Uldi Ozoliņu.
Tā kā šogad Latvijā būs Saeimas
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atbalsta Maizīša turpināšanu
SAB direktora amatā. Viens no
svarīgākiem darbiem, ko SAB
dara, ir lemšana par pielaišanu
pie valsts noslēpumiem.
Maizītis stingri izvērtē katru,
pirms laiž klāt.
Par žurnālistiku Latvijā
Uldis Ozoliņš dod īsu pārskatu,
un Raudseps turpina.
Laikraksts Diena uzsākts
1990. gadā un pieņēmis
ētikas noteikumus, kuŗos
starp citu žurnālisti nedrīkstot
pieņemt naudu no cilvēkiem,
par kuŗiem raksta. Dienas
Bērnu nodarbības Māras Moores vadībā.
ienākumi sākumā nākuši no
sludinājumiem, bet ar 2008. gada krīzi jautājumos. Īsu kodolīgu ziņu pārskatu
tirāža sākusi sarukt un īpašnieki, zviedri, (Ir Svarīgākais) var saņemt savā e-pastā
laikrakstu pārdevuši. Žurnālisti vairāk par velti. Informācija atrodama Ir portālā
kārt mēģinājuši noskaidrot, kas bijuši (www.irir.lv).
jaunie īpašnieki, un no kurienes nākusi
Žurnāla Ir mākslas nodaļas redaktore
nauda. Atbildi nedabūjuši, Raudseps Dace Smildziņa otrā rīta referātā stāsta
un citi žurnālisti aizgājuši no Dienas. par tik daudzām interesantām un
Izdevuši žurnālu Ir, kuŗā nodrošināts, dažādām lietām Latvijas kultūrā, ka
ka saturu nosaka redaktors un žurnāla nemaz nevar šeit tās visas aprakstīt.
īpašniekiem nav teikšanas. Ir iznāk reizi Ieteikts pašiem braukt izpētīt! Tā kā Dace
nedēļā, ir analīzes nevis ziņu žurnāls, ir no Latvijas, protams ka viņai var uzdot
un iedziļinājās sabiedrībai svarīgos arī kulināro puduru vadīt! Dacei ar 7

Vakara dziesma – Aijā žūžū.
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Ciema mājas pārdošanā

Pārbūvēta vienas guļamistabas māja uz divām guļamistabām ir
nākusi tirgū. Mājas iekārta ir modernizēta ar pārbūvētu vannas istabu,
jaunu virtuvi kuŗā ir ieliktas jaunas ierīces. Skaistā dārzā ir iestādīti
jauni krūmi un dārza kopšana pieprasa ļoti maz darba.
Mājas cena $320.000.
Šī ir tikai viena māja no četrām pat labam pārdošanā.

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

12

FOTO: Pēteris Strazds

13

FOTO: Pēteris Strazds

palīgiem patiešām izdodas
garšīgi tradicionālie latviešu
ēdieni. Ceturtā rīta referātā
par bērnu audzināšanu
Rasa un Rozīte uzsver, ka
drošs rītdienas pamats ir
jāveido ģimenē.
Mākslas ievirzei ir
stipra piekrišana. To vada
māksliniece no Kanberas,
Lelde Vītola. Topošie
mākslinieki strādā cītīgi
un ražīgi. Iedvesmu meklē
ārā dabā. Salasa dažādas
lapas, mizas, žagarus un 3x3 vadītāji: – Maruta Tauriņa, šā 3x3 saieta vadītāja
smilgas. Dabas elementiem Iveta Laine, Arnis un Māra Siksnas, Skaidrīte Dariusa
apzīmē apkārt, vispirms un Uldis Ozoliņš pēc referāta par 3x3 kustību
uz papīra, tad pārzīmē uz Austrālijā.
plastikas, un ar asu nazīti
izgriež. Izgrieztos stensilus
uzliek uz auduma un ar rulli izkrāso. Kad sarakstu ar dziesmām par kokiem, tās
technika apgūta, jādomā par mākslu. nospēlē un nodzied. Viktorija labvēlīga un
Kādu krāsu lietot? Kā to iemaisīt? smaidīga kā vienmēr, spēlē akordeonu,
Biezāku vai plānāku krāsas kārtu? Vai kokli un ukeleli. Labi pazīstamie mūziķi
rakstus atkārtot? Vai pārlaist vienu otram no Sidnejas, Andris Kariks spēlē vijoli
pāri? Liela galvas lauzīšana, bet uz un Daina Kaina vijoli, mandolīnu, kokli.
mājām lepni tiek vesti skaisti apdrukāti Irēne Šulca no Adelaides spēlē perkusijas
t-krekli, trauku dvieļi un audumi.
instrumentus. Kad var, pieskrien arī
Nometnei ir mūzikāla noskaņa. Rasa un Rozīte, un kādu brīdi uzspēlē
Viktorijas Mačēnas vadītā Kapelas ievirze kokli vai kādu citu instrumentu. Reizēm
darbojas brīvā plūsmā. Cilvēki nāk klāt, piebiedrojas arī koklētāji. Rasa un Rozīte
bet arī aiziet, lai izpalīdzētu ar bērniem, folkloras ievirzē māca kokles spēlēt.
vai piedalītos kādā pārgājienā. Vispirms Tās ir savestas no Melburnas, Sidnejas
turoties pie ‘koka spēka’ tēmas, uzstāda un Latvijas. Nodarbības plūstošas un
interesantas. Katru
dienu, visu cauru dienu,
nometnē skaisti skan
mūzika!
Laiks ir karsts, bet
āra nodarbībām netrūkst
dalībnieku. Voldis Kains
vada pārgājienus gar
Murrumbidgee upi,
Cotter upi, un uz Cotter
dambi. Uz pārgājieniem
Polītiskās ievirzes koklēšanas uzvedums
sagatavojas ar
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15 bērnu bariņš. Bērnu programmu
vada Anda Banikos ar palīdzēm
Māru Moore un Elektru Banikos.
Nodarbības ir mākslinieciskas, jo
abas Anda un Māra ir mākslinieces.
Rasa un Rozīte bērniem māca
rotaļas, dejas un spēlēt teātri. Vecāki
piedalās pieaugušo programmā,
bet cik vajag palīdz arī ar bērniem.
Pēcpusdienās daži bērni izvēlas pie
pieaugušiem pīt prievītes. Vienreiz
notiek ‘ūdens spēles’. Tad gan ir lieli
prieki!
Vakara nodarbībās piedalās
visi –pieaugušie un bērni. Rasas
un Rozītes vadītie Iepazīšanās un
Zolītes kausa uzvarētājs Pauls Raudseps ar Danču un rotaļu vakari norit dzīvi
Voldi Kainu un Uldi Ozoliņu.
un lustīgi. Viktorīnas vakarā četras
komandas sacenšas, kuŗa pirmā
zinās atbildes uz jautājumiem par Latvijas
cepurēm, pret apdegšanas ziedi un
kokiem un citām lietām. Jautrā skrējiena
ūdens pudeli. Pa ceļam sastop žagatas,
vakaram Aleksis Strazds apbrīnojami
melnu čūsku un lielu ķenguru. Valdis
labi ir izdomājis un novada dažādas
Lainis vada braucienu uz Mt Stromlo ar
spēles. Notiek balonu kaŗi! Nē, mīlīši,
kalnu divriteņiem pa speciālām divriteņu
balonus nesviež vis gaisā! Pie potītēm
kalnu takām. Lai gan saietā peldēšana
vienai komandai piesien zilus, otrai
nav ieplānota, spontāni izveidojas
sarkanus balonus. Kaŗā jāpārplēš pretējās
peldētāju klubs. Vispirms izlūki sameklē
komandas balonus, saudzējot savu. Pirms
bērniem piemērotu peldēšanas vietu
gulēt iešanas bērniem nolasa pasaku, un
Murrumbidgee upē. Norunā, ka upē
visi kopā nodziedam Aijā, žūžū.
peldēties var, bet katram pašam ir jābūt
Lai atzīmētu Austrālijas 3x3 saieta 35.
atbildīgam par sevi un saviem bērniem.
jubileju, beidzamā rītā bijušie vadītāji –
Visi piedalāmies izbraukumā uz
Uldis Ozoliņš, Maruta Karnupa, Skaidrīte
Pēteŗa Dombrovska fotografiju izstādi
Darius, Arnis un Māra Siksnas – kavējas
Austrālijas Nacionālajā bibliotēkā. Pirms
atmiņās un stāsta par maiņām 3x3
izbraukuma Pēteris Strazds referē par
kustībā. Atvadu vakars sākas ar runām,
pasaulē slaveno latviešu fotografu Pēteri
pateicībām un priekšnesumiem. Kā
Dombrovski, un vakarā rāda filmas.
pa brīnumu šoreiz visi priekšnesumi
Bibliotēkas glabāšanā ir vairāk nekā 2,000
ir muzikāli. Pat bērnu skaistais teātris
Dombrovska fotografiju. Izstāde ir liela,
Puisītis un zaķītis tiek nodziedāts. Zolīšu
skaista un iespaidīga. Skaidri redzams, ka
turnejas ceļojošo kausu pasniedz Paulam
Dombrovskis ir mīlējis Tasmānijas brīvās
Raudsepam. Vakara prieki turpinās
dabas neskārto plašumu, gan arī sīkās
ar kliņģeri, uzkodām, rotaļām, dejām,
detaļas. Pilsētniekiem Dombrovskis atklāj
mūziku. Acīm redzot 3x3 kustība Austrālijā
burvīgu maģisku pasauli. Tik ļoti gribētos
arvien zied un zeļ. Uz redzēšanos nākam
to redzēt!
gada 3x3 saietā Adelaidē!
Nometnē ir jauks un saticīgs kādu
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Latvijas Republikas Kultūras Ministrija
atbalsta 3x3 Austrālijā. Esam pateicīgi
visām latviešu organizācijām, kuŗas
atbalsta mūsu 3x3 saietu. ■
Baiba Harringtona
3x3 Kanberā atbalsta
Latvijas Republikas
Kultūras Ministrija.

pēdējie gadi tiek pavadīti ratiņkrēslā. Daļa
filmas darbības norisinās mākslinieka
dzīves vietas – Jaunlaicenes ielās, kur
ciemam svinot gadskārtējos svētkus,
visaptveroša ir ļaužu līksmība, bet
Zitmanim lēns ceļojums caur to.

Trīs Daces Pūces
īsfilmas

TANGO
2016 | 25 min.
Diplomdarba spēlfilma.
Helēnai ir skaists dzīvoklis, bizness
un dēls Dainis. Viņa mācās dejot tango
un sapņo doties ceļojumā uz Argentīnu –
kopā ar dēlu. Taču tad Helēna uzzina, ka
Dainim ir draudzene Anna, ko viņš slēpj.
Mātes greizsirdībai ir traģiskas sekas.

MĒNESS NOGURDINĀTAIS
2015 | 22 min.
Dokumentāla.
Filma „Mēness nogurdinātais” ir
dokumentāls stāsts par mazpazīstamu,
taču ļoti spilgtu latviešu gleznotāju Raulu
Zitmani (1959-2015).
Filmas pamatā ir intervija ar
mākslinieku, kuŗā viņš izstāsta savu
neordināro dzīves stāstu – skola, studijas,
narkomānija, nokļūšana cietumā, līdz
beidzot smaga slimība, kuŗas dēļ mūža

ANNIJA
2017 | 25 min.
Dokumentāla
Filmas „Annija” galvenais mērķis ir
parādīt, ka ikviens var pozitīvi ietekmēt
ne tikai sevi, bet arī cilvēkus sev apkārt
– iedvesmot bērnus un jauniešus būt
aktīviem, sociāli atbildīgiem un radošiem.
Filmas galvenā varone realizē savus
mērķus un ir pretmets pieņēmumam
par jauniešiem, kas nespēj atrast darbu
Latvijā un tāpēc ir spiesti aizbraukt.
Annija ir 28 gadus veca meitene, kas
dzīvo Rīgā, ir daudzpusīga un enerģiska.
Viņa spēj pielāgoties dažādām situācijām,
savu ikdienu padarot dinamisku un
piesātinātu. Annija ir izrāžu vadītāja
Jaunajā Rīgas teātrī, māca dejot stepu
savā studijā un aktīvi darbojas kā dakteris
Klauns Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcā. Annija ieved skatītāju tādās
vietās, kas bieži vien ir slēptas skatītāju
acīm – ikdiena teātrī, bērnu onkoloģiskās
slimnīcas palātā, klaunu un stepa
dejotāju treniņu telpās. Annija ir īpaša
ar to, ka spēj pievienot daudzu cilvēku
ikdienai pozitīvismu un prieku.
Visas filmas tiks demonstrētas
latviešu valodā.■
Jānis Čečiņš

Sestdien 24. martā, plkst 13:30
Dace Pūce ieguvusi maģistru
kinorežijas un producēšanas specialitātē
Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA)
Audiovizuālās mākslas maģistra studiju
programmā un ir uzņēmusi vairākas
spēles un dokumentālās īsfilmas, no
kuŗām zināmākās ir dokumentālā filma
„Mēness nogurdinātais”, kas 2016.gadā
nominēta kā labākā debija un labākā
īsmetrāžas dokumentālā filma, un īsfilma
“Tango”.
D. Pūce kā reklāmu, pasākumu
režisore un producente darbojas jau no
1997.gada un 2003. gadā nodibināja
savu skaņu un video studiju „Marana
Productions”.
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Kopš 1981. gada, kad pirmo reizi
Kanberā notika Daudzkultūru Festivāls,
tas ir vērsies plašumā, gan kā dalībnieku,
tā arī apmeklētāju skaitā. Tas notiek ik
gadīgi februāŗa mēneša pirmajā pusē,
vienā no Kanberas galvenajiem iepirkšanās
centriem, Civic. Šī centra ielu satiksme,
atskaitot dažas galvenās satiksmes ielas,
ir slēgta, un visās šajās ielās un laukumos
ir novietnes ar daudzo tautu nacionālajiem
ēdieniem, dzērieniem, kā arī informatīviem
materiāliem par tautām pasaulē.
Kopš 2015. gada, trīs pēdējos gadus,
saziņā ar Latvijas vēstniecību Austrālijā,
atbildīgi par Latvijas valsts novietni (ES
paspārnē), bija Vita un Egons Eversoni.
Šogad, saziņā ar Eversoniem, atbildību
par Latvijas valsts (ES paspārnē) novietni
uzņēmās, to iekārtoja un vadīja, Ilze Lapsa
Bales ar palīgiem.
Novietne bija gaumīgi iekārtota, greznota
ar folkloras rakstiem, un manekenu tērptu
Nīcas tautas tērpā. Ilze ar palīgiem ,
ieinteresētajiem garām gājējiem izdalīja
skrejlapas, un stāstīja par Latviju.
Pie novietnes, uz brīdi, piestājās ACT

FOTO: Maruta Walsh

Daudzkultūru
Festivāls Kanberā

Kanberas latviešu tautas deju kopas
Sprigulītis dejotāji Festivālā.
Minister for Multicultural Affairs – Rachel
Stephen – Smith.
Pievakarē, uz vienu no speciāli būvētām
estrādēm, nu jau ceturto
gadu šajā festivālā, ar tautas
dejām uzstājās Kanberas
latviešu tautas deju kopa
Sprigulītis Janīnas Strautas
un Tomasa Walsh vadībā.
Ar savu vijīgo dejojumu,
krāšņajos, baltos Abrenes
tautas tērpos, viņi pievilka
un, iepriecināja skatītāja aci.
Kā visus iepriekšējos
gadus, tā arī šoreiz, pie
novietnes plīvoja sarkanbaltsarkanais karogs.■

Latvijas valsts (ES paspārnē) novietne – Ilze Lapsa Bales

Skaidrīte Dariusa
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Par darbu Annas
Ziedares Vasaras
vidusskolā un
semināriem Adelaidē
un Sidnejā

Kā jau iepriekšējos Rituma izdevumos
ziņojām, šī gada sākumā Austrāliju
apciemoja trīs latviešu valodas skolotājas
no Latvijas – Ilze Gaigala, Ilze Jēgere un
Santa Iesmiņa. Viņu mērķis bija sniegt
latviešu valodas stundas jauniešiem
Annas Ziedares Vasaras vidusskolā (kas
ir netālu no Adelaides) un lasīt lekcijas
par latviešu valodu kā arī eksaminēt
tos, kas vēlas noskaidrot savu latviešu
valodas līmeni pēc Latvijas izglītības
standartiem. Te mēs sniedzam izvilkumus
no šo skolotāju pārskata par savu darbu
Austrālijā.
Annas Ziedares Vasaras vidusskola
laika posmā no 2018.gada 3.janvāra līdz
21.janvārim.
Ierodoties AZVV un uzsākot
mācību darba plānošanu, nonācām pie

Latviešu valodas skolotājas kas janvārī
un februārī viesojās Austrālijā – Santa
Iesmiņa, Ilze ēgere un Ilze Gaigala.
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secinājuma, ka skolēnus uz valodas
mācību stundām būtu jēgpilnāk sadalīt
atbilstoši latviešu valodas līmenim (nevis
vecumposmam). Šī mūsu ideja tika
pieņemta un īstenota, kā arī vainagojās
ar panākumiem.
Ilze Gaigala mācīja iesācēju līmeņa
skolēnus, Ilze Jēgere A1/A2 līmeņa
skolēnus un Santa Iesmiņa mācīja A2/
B1 līmeņa skolēnus.
Tika novērots,ka skolēni jūtas
komfortabli un patīkami, apgūstot latviešu
valodu un literatūru kopā ar sava līmeņa
skolēniem. Tas arī palīdz saplānot
mācību darbu, kā arī to īstenot daudz
vērtīgākā amplitūdā, maksimāli pielāgojot
attiecīgajam valodas līmenim.
Paralēli mācību darbam, tika īstenoti
arī daži projekti.
Vienā no mācību dienām skolēni tika
sadalīti grupās un apmeklēja dažādas
lekcijas. Četru mācību stundu vietā
tika noorganizētas lekcijas un projektu
īstenošana.
1.stunda – lekcija pie „IR” žurnālista,
Amerikas latvieša, Paula Raudsepa,
diskusija un sarunas par Latvijas politiku,
sadzīvi un ikdienu.
2. stunda – Ilzes Gaigalas projekts.
Kolāžas „Kas man ir Latvija?”, kuŗas
bija sagatavojuši Latvijas skolēni, tās
apskatīja AZVV jaunieši un pēc tam
izveidoja savas kolāžas. Ilzes Gaigalas
iesācēju grupa arī uzņēma video un
dalījās savā skatījumā, rādot savus
izveidotos darbiņus.
3. stunda – Ilze Jēgere un Santa
Iesmiņa skolēniem rādījā Latvijas tūrisma
video rullīšus, Latvijas prezidentūras
ES sagatavoto video, lai atspoguļotu
laicīgo Latviju. Skolēniem tika novadīta
viktorīna „Ko Tu zini par Latviju”?, kā arī
dažādas komandu saliedēšanas spēles
un aktivitātes.
4. stunda - Skolēniem tika prezentēts

raidījums „Lodziņš uz Latviju”, kas
tika izveidots ar mērķi veicināt ārzemēs
dzīvojošo latviešu jeb diasporu saikņu
uzturēšanu ar aktuālajiem notikumiem
Latvijā. AZVV jaunieši dalījās savās
domās par to, ko viņi gribētu redzēt šajā
raidījumā – kas piesaistītu viņu interesi,
ko viņiem ir svarīgi redzēt Latvijā.
Annas Ziedares Vasaras vidusskolas
beigu posmā ikvienam skolēnam bija
vienreizēja iespēja saņemt ar roku
rakstītu vēstulīti, ko rakstījis viņu
vecumposmam atbilstošs skolēns no
Latvijas (no Teikas vidusskolas). Idejas
autore un izpildītāja ir Ilze Gaigala.
Skolēni rakstīja atbildes vēstules,
tādējādi attīstot savu rakstītprasmi un
komunikāciju ar vienaudžiem Latvijā.
Šis projekts noteikti veicinās diasporu
jauniešu sadarbību ar Latviju.
Pirmā skolēnu grupa iesācēju
latviešu valodas līmenī.
Pirmais uzdevums bija izveidot
mācību programmu un tai atbilstošus
metodiskos materiālus. Šo uzdevumu
daļēji veicu sagatavošanās laikā Latvijā,
bet AZVV laikā papildināju, uzlaboju un
piemēroju atbilstoši zināšanu līmenim.
Otrais uzdevums bija ar intervijas
palīdzību konstatēt pagājušā gada
A līmeņa skolēnu runātprasmes
attīstību, lai konstatētu atbilstību A1, A2,
B1līmenim un veikt precizējumus grupu
noformēšanā.Tika intervēti 26 skolēni.
Trešais uzdevums - darbs ar
skolēniem, kuŗu latviešu valodas
zināšanas ir 0 līmenī. Šogad tas bija
visgrūtākais uzdevums, jo vajadzēja
sagatavot atbilstošu mācību programmu
katram no 5 skolēniem atbilstoši viņa
psiholingvistiskām spējām katrā valodas
lietošanas veidā – runāšanā, rakstīšanā,
lasīšanā un klausīšanās prasmēs,
lai pārvarētu nerunāšanas barjeru,
uzdrīkstētos runāt un radītu interesi un

vēlmi mācīties latviešu valodu. Darba
rezultāts mani ļoti iepriecināja.
Ceturtais uzdevums - darbs ar AZVV
5. klases skolēniem- viņu projekta darbu
„Baltijas ceļš” rediģēšana, konsultācijas
par valodas stilu, sintaksi, kopīgi
izveidojot 10 saturiski un emocionāli
bagātus radošus darbus.
Piektais uzdevums, kuŗu kā projektu
Latvijas simtgadei izveidoju kopā
ar Rīgas Juglas vidusskolas 8.-12.
klases skolēniem un AZVV,- „Kas man
ir Latvija?”.Latvijas skolēni veidoja
dažāda stila darbus par šo tēmu, AZVV
skolēni vienā projekta dienā iepazinās
ar no Latvijas atvesto darbu izstādi un
veidoja savus radošos darbus, tajos
atspoguļojot savas jūtas pret Latviju.
AZVV noslēgumā, izlaidumā izveidojām
bagātīgu izstādi.
Lai tuvinātu saskarsmi ar Latvijas
vienaudžiem, katrs AZVV jaunietis
saņēma ar roku rakstītu vēstuli no
Latvijas skolēna un rakstīja atbildi,
tādejādi iegūstot saskarsmes iespējas
ar jauniešiem Latvijā.
Veidojot latviešu valodas mācību
programmu un tai atbilstošus mācību
metodiskos materiālus, kā arī izveidojot
dažādus papildus projektus, ņēmu vērā
mācību specifiku – Latvijas diasporas
vasaras Vidusskolā, kā arī sadarbībā
ar citu priekšmetu skolotājiem, veidoju
tematiski integrētu mācību programmu
par Latviju, tās vēsturi, tradīcijām,
ģeorāfiju, folkloru, mūziku. Tādejādi
latviešu valoda, praktiskie uzdevumi
visās iepriekšminētajās prasmēs bija
saistīti ar izzinošām tēmām par Latviju
un latvietību. Skolēni to uztvēra ļoti
atsaucīgi, jo daži no viņiem dosies uz
Latviju simtgades pasākumu laikā.
Vasaras Vidusskolas laikā centos
rūpēties par pareizu latviešu valodas
Turpinājums 25. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2018. gada martā

Leģionāru piemineklim
saziedota gandrīz
puse no uzstādīšanai
nepieciešamās summas

2018. GADA 14. FEBRUĀRIS
Teju pusi no nepieciešamajiem
50 000 eiro Latvijas Okupācijas mūzejs
ziedojumos jau ir saņēmis, lai 2018.
gada rudenī Zedelgemā (Beļģijā) uzceltu
pieminekli Brīvībai. Tas atgādinās par
latviešu un arī pārējo Baltijas valstu
leģionāriem, kas 1945/1946. gadā tika
turēti britu izveidotajā kara gūstekņu
nometnē. Spītējot kara beigu laika
notikumiem, Latvijas vīri nezaudēja
ticību savas valsts brīvībai un Latvijas
valsts dibināšanas 27. gadadienu
sagaidīja pie nometnē pašu izgatavota
6 m augsta Brīvības pieminekļa
atveidojuma.
Pērn Latvijas Okupācijas mūzejs
un Zedelgemas pilsētas pašvaldība
vienojās kopīgi uzcelt piemiņas zīmi,
kas pilsētas iedzīvotājiem stāstītu
par Zedelgemas maz zināmo vēsturi,
vienlaicīgi atgādinot par brīvību kā
vispārcilvēcisku vērtību.
Mūzejs un Zedelgemas pašvaldība
vienojās, ka pieminekļa izmaksas —
100 000 eiro — dalīs uz pusēm. 2018.
gada februāra vidū Latvijas Okupācijas
mūzejam jau ir saziedoti 20 908 eiro.
Mūzejs saņēmis ziedojumus no
vairākām Daugavas Vanagu (DV)

organizācijām: DV Kanāda Valdes, DV
Austrālijas valdes, DV ASV Valdes,
DV apvienības Klīvlandē (ASV), kā arī
no DV Pertas nodaļas, DV Kanberas
nodaļas, DV Sidnejas nodaļas, DV
Melburnas nodaļas Austrālijā. Ziedojusi
ir arī Sidnejas Latviešu biedrība.
Atsaucīgi ir bijuši ASV, Austrālijas,
Kanādas, Beļģijas, Austrijas un Latvijas
privātie ziedotāji. Ziedojumi ir saņemti no
Valtera Nollendorfa un Aijas Ebdenas,
Maijas un Viļņa Strēlniekiem, Līgas un
Wolfharta Schubachiem, Maijas Sinkas,
Ineses Birznieces, Valda Bērziņa, Ērika
Krūmiņa, Vitauta un Māras Beldaviem,
Silvijas Rutenbergas, Žaņa Mediķa,
Janīnas Začestes, Tāļa Burkēvica,
Ilmas Celmiņas, Jura un Margitas
Jakoviciem, Aijas un Jāņa Stambuliem,
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Jāņa un Ilgas Priedkalniem, Dzintras
Bungs, Ināra Kalniņa, Gata un Minjonas
Plūmēm, Vijas Zars, Andreja un Ainas
Griguļiem, Jura Grestes, Ainas un Māra
Kučeriem, Astrīdas Mednes, Dainas
Šķieznas Elsbergas, Arnolda Žubecka,
Pētera Bumbiera. Jaunākie ziedojumi
pienākuši 14. februārī no Klāva un
Edītes Bērziņiem, Maksima Strunska
un Jāņa Sīļa.
Latvijas Okupācijas mūzejs sirsnīgi
pateicas visiem ziedotājiem! Ziedotāji,
kas ziedojuši 100 EUR vai ekvivalentu
citā valūtā saņems skaistu pieminekļa
bites piespraudīti bronzā.
Piemineklis Brīvībai tiks veidots
kā Latvijas Stāvstrops. Pieminekļa
autors tēlnieks Kristaps Gulbis darbā
ir iedzīvinājis līdzību starp bišu stropu
un tautu. “Zedelgemas nometnē bija
ap 12 000 latviešu karavīru. To skaits ir
līdzvērtīgs bišu skaitam stropā. Mana
ideja ir piemineklī apvienot kopīgās
eiropeiskās vispārcilvēciskās vērtības
un visiem eiropiešiem saprotamu
simbolu valodu ar tikai Latvijai īpašo
un vizuāli raksturīgo. Latvijas bišu
saime Flandrijas zemē. Bišu saime
ir tauta. Strops ir viņu valsts. Bites ir
miermīlīgas— tās nevienam neuzbrūk.
Tās aizstāv, cīnās un mirst par savu
stropu, saimi, brīvību”, pieminekļa

ieceres prezentācijā sacīja mākslinieks
2017. gada septembrī.
Tagad K.Gulbis pastāstīja, ka,
janvāra beigās pieminekļa galveno
detaļu — Stāvstropu atlej bronzā.
Tas notiek Tallinā. Savukārt bitītes
gatavo Rīgā. Pašreiz pieminekļa
sagatavošanās darbi noritot pēc plāna.
Pieminekļa atklāšana paredzēta 2018.
gada septembra beigās.
Atbalstiet pieminekļa uzstādīšanu ar
savu ziedojumu! Laipni lūdzam mūzeja
mājas lapā, klātienē mūzejā, vai pie
mūzeja pārstāvjiem pasaulē!
Austrālija. Čeki rakstāmi „SLS –
Okupācijas mūzejs” un sūtāmi mūzeja
pārstāvei: Ināra Graudiņa, 141 Darley
Road, Randwick, NSW 2031. E-pasts
saziņai graudinsiv@bigpond.com. ■
Līga Strazda
OM direktora vietniece

Sirsnīgi sveicināti
Sidnejas DV biedri

Lāčplēšā dienā, 2017. gadā,
vanadzēni piedalījās lāpu gajienos savā
tuvākajā pilsētā un arī kopās pieņēma
jaunos vanadzēnus. Liels paldies jums
par finansiālo atbalstu, kas nodrošina
vanadzēnu aktivitāti nākošos gados.

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušos biedrus.
Kārlis Juranovskis – dzimis 1932. g. 23. februārī, Latvijā
miris 2017. g. 3. augustā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1975. gada (38 gadus).
Jānis Bormanis – dzimis 1924. g. 1. jūnijā, Latvijā
miris 2018. g. 17. februārī, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja kopš 1952. gada (65 gadus).
Pēteris Pētersons – dzimis 1926. g. 10. maijā, Latvijā
miris 2018. g. 15. februārī, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja kopš 1989. gada (28 gadus).
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Vislielāko paldies Helmūtam Vabulim
par neatlaidīgo atbalstu un interesi par
vanadzeniem.
Un Ilgai Nirādijai par piedalīšanos
salidojumā Rekavā un Mozuļu kaujas
atcerē Krivandā, lai redzētu DV aktivitāti
Latgalē. Vanadzēni pierādīja kā būt
stipriem Latvijai, kad viņi salidojumā
brida ar basām kajām Stompaku purvā
lai tiktu uz Nacionālo partizāņu nometni
kur no DVL Rēzeknes nodaļas ir novietoti
piemiņas akmeņi un balts krusts.
2017 gadā pievienojās Stāmerienes
un Līzuma skolas pie vanadzēniem.
Notika sporta dienas Rugājos un
Makašānos. Gadskārtejais salidojums
Rekavas vidusskolā. Braucieni uz
Rīgu uz Stūra māju / Okupācijas
mūzeju un DVCV sēdes atklāšanu, kur
vanadzēni nodeva svinīgo solījumu
Latvijas karogam. Arī notika braucieni
uz Ložmetēju kalnu, Krivandu lai svinīgi
pieminētu Mozuļu kauju, un Igauņu
Nacionālo Partizāņu bunkuru pie Valgas.
Programma ir bijusi pilna.
Ir apmēram 250 vanadzēni, desmit
skolās. Viss atkarīgs no pareizā/s
skolotāja/s, kas var vadīt kopu ar degsmi
un entuziasmu.
Daugavas Vanagi, Sasauksimies!
Gunārs Spodris
DVL Vanadzēnu vadītājs
(Red. piezīme. Tagad DV priekšsēdis)

Pēdējā iespēja pārsūtīt
grāmatas un citas
mantas uz Latviju!

Marta mēneša sākuma būs pēdējais
saiņu sūtījums no Sidnejas DV nama
uz Latviju izmantojot Adelaides latviešu
noorganizēto tilpni. DV Latvijā pārzinās
Sidneja ziedoto grāmatu un mantu
sadali Latvijā. Vēl ir iespējams nodot
privātsūtījumus. Maksa $45 pa katru
kasti kā arī klāt vēl $450 pa kubikmetru.
Vēl prasām $20 pārsūtīšanai no Sidnejas
uz Adelaidi. Privātsūtījumi tiks nogādāti
tieši adresātiem, tātad ir vajadzīgas
pilnas adreses un telefonu numuri.
Lūdzu nerakstiet adresi uz kastes bet
uz atsevišķas lapas. Rakstiet ar zīmuli,
lai varētu DV namā uzlikt vispārējos
numurus.
Ja Jums vēl mājās ir grāmatas ko
varētu ziedot, sazinaties ar Gundegu
Zariņu: mobilais 0424 717 365. ■
Gundega Zariņa

Aicinājums abonēt DV Mēnešrakstu.

Aicinām Jūs abonēt DV mēnešrakstu 2018. gadam. Viena gada
izmaksa par pastā saņemtu drukātu žurnālu ir AU$58.00; vai viena
gada izmaksa par DV Mēnešraksta elekronisko versiju ir AU$17.00.
Maksājumu lūdzu sūtiet DV Sidnejas nodaļai, PO Box 94, Bankstown,
NSW 1885 līdz šī gada 20. martam. Čeki rakstāmi uz „Latvian Relief
Society, Daugavas Vanagi” vārda.
Maksājumam lūdzu pievienojiet savu vārdu, pasta adresi, ēpasta adresi,
un tel. numuru.
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Sarīkojumi DV namā

Sestdien, 3. martā, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena
Sestdien, 17. martā Leģiona atceres
sarīkojumi:
plkst. 11.00 ziedu nolikšana DV
nodalījumā latviešu kapos Rukvudā.
plkst. 12.00 atceres sarīkojums un
pusdienas DV namā, Benkstaunā.
Sestdien, 31. martā, plkst. 13.00
Lieldienu olu krāsošana un paskas
gatavošana. Visi laipni ielūgti. Laicīgi
sameklējiet un savāciet sīpolu mizas
un baltas olas!
Sestdien, 7. aprīlī, plkst. 12.00
saiets un pusdienas.
Sestdien, 5.maija plkst. 12.00 Saiets
balto galdautu dienas ietvaros atzīmējot
1990. g. 4. maija Latvijas neatkarības
atjaunošanas pasludināšanu.
Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764

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.

Latviešu valodas klases atsāksies
2018. gadā.
Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi.
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas
nodaļu.
Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš,
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas
akcijām, atbalstījis Zemessargus.
DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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Par darbu Annas Ziedares...
Turpinājums no 19 lpp

lietošanu runā un rakstos, būt klāt
pasākumos, sadzīves situācijās, runāt,
labot, uzlabot latviešu valodu, rediģēt
redakcijas rakstu un runas materiālus
– radio, avīzi, plakātus, ziņojumus uc.
Skolēni centās runāt latviski pareizi, laboja
kļūdas sev un citiem, lūdza palīdzību
runas un rakstu valodas uzlabošanā.
Esmu patiesi gandarīta par to, ka man
bija iespēja strādāt vasaras Vidusskolā
un izdevās dažādās jomās izvērtēt un
uzlabot skolēnu zināšanas un attieksmi
pret latviešu valodu, Latviju, ka veiksmīgi
izdevās realizēt projektu sadarbībā ar
Rīgas Juglas vidusskolas skolēniem,
tādējādi bagātinot skolēnu zināšanas
un emocionālo pieredzi par Latviju un
latviešiem.
Nākošām divām grupām, tas ir
skolēniem A1/A2 latviešu valodas līmenī
un skolēniem A1/A2 latviešu valodas
līmenī, mācības tika sadalītas divās daļās
– latviešu valoda un literatūra. Latviešu
valodas daļā uzsvars bija par vārdu
mācību un gramatiku, trulkošanu no angļu
uz latviešu valodu, vēstuļu rakstīšanu un
darbošanos ar tekstu, viktorīnu (vārdu
rotaļa) par Latviju un tūrisma informācija
par Latviju.
Literatūras daļā tika apskatīti literatūras
žanri kā teika un tās uzbūve, literatūras
attīstība saistībā ar vēstures notikumiem,
dzejoļu tekstu analīze un latviešu rakstnieki
un to darbi kā Krišjānis Barons, Auseklis,
A. Brigadere, R. Blaumanis, I. Ziedonis uc.
un viņu nozīme latviešu literatūrā.
Skolotājas kopumā savu sadarbību ar
skolēniem vērtē ļoti pozitīvi. Ļoti būtiski ir
tas, ka skolēnu grupām bija vienlīdzīgs
valodas līmenis un tas ļāva stundām
sagatavoties maksimāli labi. Skolēni
bija pretimnākoši. Protams, ka centība,

attieksme un uzvedība ne visiem
ir vienāda, taču vide mācību grupā
bija draudzīga. Skolēni sākotnēji tika
iepazīstināti ar stundu mērķiem, tēmām
un vērtēšanas sistēmu, tāpēc nekādu
sarežģījumu saistībā ar mācību procesu
nebija. Mācību stundas tika plānotas tā,
lai skolēniem būtu iespēja attīstīt visas 4
valodu prasmes (runāšanu, rakstīšanu,
klausīšanos, lasīšanu), strādāt gan
individuāli, gan pāros un grupā, spēlēt
komandu saliedēšanas aktivitātes
un veikt interaktīvus uzdevumus, lai
noturētu viņu interesi par latviešu
valodas apguvi iespējami augstā
perspektīvā.
SEMINĀRI
Semināros rādītās prezentācijas un
mācību materiāli Austrālijas latviešu
skolām tika nosūtīti elektroniski ar
mērķi tos izmantot, pielāgot savām
vajadzībām latviešu skolās.
Semināros tika izmantota PPT
prezentācija/projektos, mācību materiālu
mapes kā uzskates materiāls. Katra
prezentācija ilga 1 līdz 2 stundu garumā.
2018. gada 7. janvāris Dzintaros,
Annas Ziedares Vasaras vidusskolā.
„Ciemiņu diena”.
2018. gada 21. janvāris Adelaides
Latviešu namā.
2018. gada 3./10. februāris Sidnejas
Latviešu namā.
Ilze Gaigala dalījās savā pieredzē
par tēmu „No rotaļas uz latviešu
valodu”. Kā efektīvi iemācīt valodu ar
spēļu un rotaļu palīdzību? Pieredze
un idejas, kuŗas izmantot latviešu
skolās Austrālijā, kā arī ieviest savās
ģimenēs, lai veicinātu latviešu valodas
apguvi. Projekts – Latvijas un Austrālijas
skolēnu veidotās kolāžas „Kas man ir
Latvija?". Pedagoģijas un psiholoģijas
specifika, mācot iesācēju līmeni.
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Santa Iesmiņa un Ilze Jēgere
iesaistīja pārrunās par tēmu „CLIL
metodika latviešu valodas apguvē
un tolerance klasē”. (Content and
Language Integrated Learning) Teorija un
prakse. Idejas stundu plānu veidošanai
integrētai valodas mācībai. Mācību
materiāli dažādu prasmju attīstīšanai
dažādos vecumposmos un valodas
līmeņos. Dalīšanās pieredzē un idejās
konfliktsituāciju, sociāli neērtu jautājumu
risināšanai.
Ilze Jēgere deva ieskatu virtuālā
raidījuma „Lodziņš uz Latviju” tapšanas
procesā. Raidījumu radīja Garezerā
strādājošu skolotāju komanda, lai
ārzemēs dzīvojošajiem jauniešiem (un
ne tikai) būtu regulāra saikne ar Latviju un
latviešu valodu. Kā to padarīt interesantu
Austrālijas diasporas latviešiem?
Diskusija, idejas, priekšlikumi.
PATEICĪBAS
Par dāvāto iespēju strādāt Annas
Ziedares Vasaras vidusskolā, iepazīt
Austrālijas latviešu sabiedrību, vadīt
seminārus, daloties profesionālajā
pieredzē un to attīstot, no sirds
pateicamies:
1) Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijai par aviobiļešu nodrošināšanu
ceļā uz Austrāliju un atpakaļ uz Latviju;
2) Dainai Gross, kas mūs uzaicināja
uz Annas Ziedares Vasaras vidusskolu
un palīdzēja sagādāt naktsmājas;
3) Ļenai Rumpei, kas organizēja
mūsu seminārus Adelaidē un Sidnejā.
Izsakām visdziļāko pateicību visiem
latviešiem, kas mūs ļoti mīļi uzņēma,
gādāja par mums un uzticējās mums
profesionāli veikt savus pienākumus,
dodot iespēju palīdzēt uzturēt latvietību
ārpus Latvijas robežas dzīvojošajiem
jauniešiem:
1) AZVV direktoram Markum
Dragūnam,

2) AZVV skolotājai un mācību pārzinei
Ivetai Leitasei,
3) AZVV skolotājai un mācību pārzinei
Lilitai Daenke,
4) AZVV grāmatvedei Dacei Freijai,
5) AZVV administratorei Mārītei
Rumpei,
6) Austrālijas Latviešu 57. Kultūras
Dienu priekšsēdim Rūdim Dancim,
7) Jaudzemu ģimenei Melburnā,
8) Sidnejas Latviešu skolas vadītājai
Daivai Tuktēnai,
9) Latvijas Goda konsulam Sidnejā
Mārtiņam Tuktēnam. ■
Santa Iesmiņa, Ilze Jēgere
un Ilze Gaigala
2018.gada 14.februārī

Seniori februārī

Saietu 9. februārī Sidnejas Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē atklāja Jānis
Grauds, sveicot visus 2018. gadā
un pieteicot Jāni Čečiņu ar svarīgu
paziņojumu. SLB valdes priekšsēdis
Jānis Čečiņš aicināja pieteikties palīgus
Baibai Harringtonai, kuŗa patlaban
izšķiro pienākušās grāmatas, lai paturētu
tās, kuŗas iztrūkst Sidnejas latviešu
bibliotēkā, bet citas atliekot nosūtīšanai
uz Latviju. Atgādināja arī par Parnell ielas
svētkiem nākamā dienā.
Saieta programmā šaja dienā bija
filmas sakarā ar Latvijas simtā gada
ievadīšanu. Simtgadei izvēlētais Latvijas
goda aplis ar priekšnesumiem iet pa 50
novadiem, no kuŗiem šodien saieta izvēlē
ir Lielvārde, Dobele, Jēkabpils un Sabile.
Lielvārdē, kur runāja biedrības Staro
pārstāve Gundega Cekule, bija tautas
deju priekšnesumi. Dobelē Zvaigznes
dienā bija izgaismots tās Atbrīvošanas
piemineklis. Runāja Andrejs Spridžāns
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un arī aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis. No Jēkabpils Ziemassvētkos
atskanēja koncerts un tur rādīja arī
saņēmējiem nopelnīto goda zīmju
pasniegšanu. Sabilē, kur runāja Talsu
televīzijas zurnāliste, rādīja Rozīnu
mājiņu, runāja arī vēl darbnīcas īpašniece
un kāda no apmeklētājiem, dejoja arī
kāda tautas deju grupa.
Gada sākumā atklāja Nacionālo
bibliotēku, kam par godu rādīja reklāmu
par multimediālo Gaismas rakstu
iestudējumu, ar kuŗu ievadīja Latvijas
simtgadi un par kuŗu runāja tieslietu
ministrs Dzintars Rasnačs.
Bija arī mākslinieku izstāde Cilme
ar nosaukumu Kas ir latvietis? ar 50
mākslas darbiem. Tajā parādīti audumi
kā koncepcija, kuŗi darināti ar rūpību un
mīlestību.
Citā filmā parādīja Latvijā gadu gaitā
lietotās naudas zīmes no desmit valstīm,
to starpā krievu rubļi, vācu markas, poļu
un somu naudas zīmes utt. Par tām
pastāstīja numizmatikas (naudas zīmju

krāšanas) nodaļas vadītājs.
Vēl bija filma par Latvijas skolas somu
(pārnestā nozīmē).
Saieta otrās daļas sākumā no Annas
Ziedares vidusskolas jauniešu uzveduma
rādīja Aijas Dragūnas dziesmu Raugies
tu.
Par jauno enciklopēdiju Latvija stāstīja
Nacionālās enciklopēdijas redaktrise
Guna Zelmene.
Vēl trīs jauni cilvēki: Madara Peipiņa,
Guntis Kuļikovskis un Jānis Šipkēvičs
pastāstīja par savām darbības jomām.
Pēdējā filma bija ar nosaukumu 100
receptes Latvijas simtgadei, kuŗā z/s
Arumi saimniece Iveta Bole gatavoja
asins un putraimu desu, bet saimnieks
Laimonis Bole kādu citu ēdienu.
Jānis Grauds vēl pieminēja, ka
nākamā senioru saieta pirmā daļā
paredzēts Juŗa Krādziņa priekšlasījums
par Anšlavu Eglīti, kuŗa dzejoļus
deklamēs Kārlis Gulbergs. ■
Juris Krādziņš

Meklējam kokles
Ja Jums ir īpašumā kokles, kuŗas nelietojat un esat
ar mieru aizdot vai pārdot, lūdzu atsaucaties!
Mēs gatavojamies Meistarklasei ar koklētāju
Laimu Jansoni šā gada aprīlī.
Lūdzu sazinaties ar Sandru Dragūnu 0421 855 219
sdraguns@yahoo.com.au
vai SLB grāmatnīcu (02) 9744 8500;
sydneylatviansociety@bigpond.com
29

Paldies par ziedojumu
Zedelgemas
piemineklim!

Godātie Latvijas Okupācijas mūzeja
ziedotāji.
DV Austrālijas valde, DV Pertas nodaļa,
DV Kanberas nodaļa, DV Melburnas
nodaļa, DV Sidnejas nodaļa un Sidnejas
Latviešu Biedrība! Latvijas Okupācijas
mūzeja vārdā sirsnīgi pateicos par Jūsu
ziedojumu Zedelgemas piemineklim
latviešu leģionāriem! Jūsu ziedojums ir
svarīgs, lai mūzejs varētu samaksāt savu
daļu pieminekļa celtniecībā. Gandrīz puse
no nepieciešamās naudas jau ir savākta.
Lūdzu, lasiet rakstu mūzeja mājaslapā, kur
pieminēti Jūsu vārdi. Pārsūtiet to saviem
Daugavas vanagiem un draugiem! Ja ir
iespēja, droši to pārpublicējiet!
http://okupacijasmuzejs.lv/lv/
aktualitates/legionaru-piemineklimsaziedota-gandriz-puse-nouzstadisanai-nepieciesamassummas-506/
Ar cieņu,
Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja
Direktora vietniece attīstības
jautājumos
Rīgā, Raiņa bulvārī 7 LV-1050
tālrunis muzejā: 67229244
e-pasts: liga@omf.lv
muzeja mājas lapa: www.omf.lv

Kā Latvijā atrast labu
darbu?

Iepazīsimies ar YourMove.lv
Sveiciens no Rīgas!
Mani sauc Jānis Kreilis, un es vadu
YourMove.lv, darba un informācijas
portālu tiem, kas vēlas atgriezties
Latvijā. Rakstu, jo ceru, ka varēsiet
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pastāstīt savai kopienai par mums.
Portālam pievienojušies jau 40
vadoši darba devēji Latvijā, kas meklē
cilvēkus ar pasaules pieredzi un spēj
to atbilstoši novērtēt un atalgot. Katru
dienu portālam pievienojas kāds jauns
darba devējs. Šobrīd fokusējamies uz
kvalificēto darbaspēku, taču plānojam
jomas paplašināt jau drīzumā.
Tāpat Your Move apkopojam
informāciju par pārcelšanos uz Latviju par valsts un pašvaldību pakalpojumiem
un ikdienas dzīvi Latvijā.
Pats Latvijā atgriezos 2016.
gadā pēc studijām ASV un darba
Rietumāfrikā, Tuvajos Austrumos un
Dienvidaustrumāzijā. Arī pārējā Your
Move komanda ir ar līdzīgu profilu spējīgi cilvēki, kas atgriezušies Latvijā
pēc darba vai mācībām ārzemēs.
Your Move ir neatkarīgs, sociāls
uzņēmums, ko šobrīd finansējam par
pašu līdzekļiem.
Pēdējā gada laikā, vadot arī biedrību
„Ar pasaules pieredzi Latvijā", redzam,
ka Latvijā katru mēnesi atgriežas simtiem
cilvēku, un mēs esam pārliecināti, ka ar
arvien augošo algu un iespēju dēļ varam
palīdzēt atrast ceļu uz Latviju tūkstošiem
citu.
Mūs var atrast šeit:
Mājaslapa: YourMove.lv
Facebook lapa: facebook.com/
YourMoveLV
Pārsūtiet, lūdzu, šo ziņu saviem
kontaktiem un palīdziet mums atrast
tos mūsējos, kas meklē ceļu uz Latviju.
Dodiet ziņu, ja Jums ir kādi jautājumi.
Priecāšos izstāstīt vairāk. ■
Liels paldies,
Jānis Kreilis
Izveidotājs un vadītājs
Your Move
janis@yourmove.lv
+371 25 939 939

Latviešu Apvienība
Austrālijā un
Jaunzēlandē
PAZIŅOJUMS

Latvijas Nacionālais kultūras centrs
ir piešķīris pārdošanai Pasaules brīvo
latviešu apvienības (PBLA) dalību
organizācijām, to starpā LAAJ, biļetes
uz XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku Noslēguma koncertu

Latvijas bērnu
zīmējumu izstāde
Japānā

Patiess pagodinājums, ka Latvijas
bērnu radošie talanti tiek novērtēti,
jo īpaši tik tālās zemēs kā Japānā.
Daudzveidīgie Latvijas bērnu zīmējumi
bija apskatāmi Japānas National Center
for Child Health and Development
slimnīcā Tokijā, kas ir modernākā un
lielākā bērnu slimnīca Japānā un viena
no modernākajām bērnu slimnīcām
pasaulē.
Bērni ir Latvijas nākotne, tāpēc jo
īpaši būtiska ir viņu talantu attīstīšana.
Šādas izstādes ir vislabākā dāvana
Latvijai, mūsu valsts 100. dzimšanas
dienā, kā arī atmiņā paliekošs stāstījums
par Latvijas galveno bagātību – tās
cilvēkiem – aiz mūsu valsts robežām!
Japāna tika izvēlēta tāpēc, ka
daudziem bērniem, kas ārstējas Bērnu
klīniskajā universitātes slimnīcā, ir liela

„Zvaigžņu ceļā” un Deju lieluzvedumu
„Māras zeme”.
Ja kāds kultūras darbinieks, kas
dosies uz svētkiem, vēlās pieteikties
uz iespēju iegādāties divas biļetes uz
kādu no šiem sarīkojumiem, tas tiek
aicināts, līdz 5. martam, pieteikties pie
vietējā LAAJ vicepriekšsēža. Piesakoties
jāuzdod: vārds, telefona numurs,
e-pasts, organizācija kuŗā darbojies,
lomu organizācijā vai citu paskaidrojumu
kādēļ biļetes būtu piešķiramas, vēlamo
sarīkojumu.
Biļešu skaits ir ierobežots un
priekšroka tiks dota tiem kuŗi ir veicinājuši
Dziesmu un deju svētku procesa
uzturēšanu Austrālijā vai Jaunzēlandē. ■
LAAJ Prezidijs
interese par šo tālo valsti un tāpēc
zīmējumu gatavošanā piedalījās ne tikai
slimnīcas esošie pacienti, kā arī bērni,
kas pēc izveseļošanās, uzzinot par šo
iniciatīvu, arī vēlējās iepriecināt slimos
bērnus Japānā. Zīmēšanas procesā ar
bērniem daudz tika runāts par Japānu.
Bērni teica, ka viņiem ir sapnis uz
globusa apskatīties, kur Japāna atrodas,
kā arī apciemot bērnus, kas dzīvo tik
tālu no Latvijas.
Izstādē apskatāmie darbiņi ir tikpat
daudzveidīgi, cik dažādi ir Latvijas
bērni. Aplūkojot dažādās technikās
darinātos bērnu darbiņus, tie izskatās,
it kā tos būtu darinājuši mākslas skolu
audzēkņi. Japiebilst, ka neviens no
zīmējumu autoriem neapmeklē mākslas
skolu, vienīgi daži no bērniņiem pēc
skolas dodas uz zīmēšanas pulciņu, un
mākslas skolotājas uzraudzībā, gaidot
vecākus, apgūst dažadas zīmēšanas
technikas. Izstādei paredzēto darbiņu
gatavošanas process bērniem sagādāja
daudz prieka, jo visi kopīgi diskutēja par
dažādiem jautājumiem, un nevienam
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FOTO: Latvijas Republikas vēstniecība Japānā

nebija laiks domāt par veselības
problēmām vai sarežģījumiem ģimenē,
jo īpaši tāpēc, ka liela daļa no izstādes
darbiņu autoriem ir bērni no ģimenēm,
kuŗas ikdienā saskaras ar dažādām
veselības, sociālām, ekonomiskām un
cita veida problēmām.
2017.gada aprīlī Latvijas Republikas
Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
Japānā Normans Penke personīgi
bērnu zīmējumus nodeva Japānas
National Center for Child Health and
Development slimnīcas vadītājam
Igarashi kungam. Slimnīcas vadītāju
uzrunāja Latvijas bērnu iniciatīva un
daudzveidīgie zīmējumi, un Igarashi
kungs atbalstīja Latvijas bērnu zīmējumu
izstādes noorganizēšanu Japānas
National Center for Child Health and
Development slimnīcas telpās Tokijā.
Kā zināms, Japāņi īpašu uzmanību
pievērš dažādām detaļām, tāpēc
izstādes iekārtotāji kā vienu no izstādes
apskates objektiem iekļāva aploksni,
kuŗā visi bērnu zīmējumi no Latvijas
aizceļoja uz tālo Japānu. Aploksne ir
izgatavota no otrreiz pārstrādāta papīra.
Šajā ziņā mēs no japāņiem varam daudz
ko mācīties, jo īpaši cieņu pret dabu un
vienam pret otru.
Vēlies apskatīt arī pārējos Latvijas
bērnu zīmējumus, kas bija apskatāmi

Latvijas Republikas Ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Japānā Normans
Penke personīgi nodeva bērnu
zīmējumus Japānas National Center
for Child Health and Development
slimnīcas vadītājam Igarashi kungam.

izstādē, kas norisinājās National Center
for Child Health and Development
Tokijā (Japāna)? Iepazīsties ar izstādes
publikācijām un aplūko projekta
„Radošās darbnīcas’’ Facebook lapu:
http://eunetwork.lv/blog/2018/02/

Mūžībā aizgājis

Pēteris Pētersons
Dzimis 1926. gada 10. maijā, Latvijā
Miris 2018. gada 15. februārī, Austrālijā
Par viņu sēro
brāļi, māsas un Annija ar ģimenēm Latvijā,
meita un mazbērni Austrālijā.
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latvijas-bernu-zimejumu-izstade-japana
http://eunetwork.lv/blog/2017/04/
latvijas-bernu-zimejumi-tagad-prieceslimos-berninus-japana
https://www.facebook.com/pg/
RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/
photos/?tab=album&album_
id=1666281526785925
Ja rodas interese uzzināt ko vairāk
par National Center for Child Health
and Development? Apmeklē slimnīcas
mājas lapu: http://www.ncchd.go.jp/en/
index.html
Latvijā brīvprātīgo īstenotais projekts
„Radošās darbnīcas" sniedz iespēju
jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brīvo
laiku ar bērniem un saviem vienaudžiem,
kuŗi veselības problēmu dēļ uzturas
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā

Rīgā. Projekta brīvprātīgie sniedz
atbalstu Bērnu slimnīcas pedagogiem
darbā ar bērniem un jauniešiem,
tādējādi uzlabojot ārstniecības iestādes
psicholoģisko un emocionālo klimatu,
radot draudzīgu vidi pacientiem un viņu
ģimenes locekļiem. Brīvprātīgie organizē
slimnīcas mazo pacientu brīvo laiku,
ievērojot bērnu un jauniešu veselības
stāvokli; lasa, zīmē, rotaļājas un piedalās
citās radošās aktivitātēs, un pat kļūstot
par pacientu atbalsta personām, it īpaši
bērniem un jauniešiem, kas spiesti
slimnīcā uzturēties ilgstoši. Brīvprātīgie
slimajiem bērniem organizē dažādus
pasākumus, piemēram, koncertus,
uzvedumus, atjautības spēles un kopīga
svētku svinēšanu, kuŗos iesaistās bērni
un jaunieši, slimnīcas personāls un

Šeit sniedzam dažus bērnu zīmējumus no izstādes
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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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bērnu vecāki un radinieki.
Pēdējo gadu laikā projektam
„Radošās darbnīcas" ir izveidojusies
sekmīga sadarbība ar vairāku valstu
vēstniecībām, Bērnu Klīniskās slimnīcas
sociālās aprūpes un interešu izglītības
dienestu, Rīgas Centrālās bibliotēkas
fililālbibliotēku Saulainā bibliotēku Bērnu
slimnīcā, kā arī Latvijas māksliniekiem,
kas, atsaucoties uzaicinājumam,
mazajiem pacientiem vada dažādas
radošās darbnīcas.
Slimnīcas mazie pacienti
brīvprātīgajiem ir atzinuši, ka radošās

nodarbības viņiem novērš domas par
saslimšanu un atrašanos ārstniecības
iestādē.
Laipni aicināti apskatīt fotogrāfijas un
sekot līdzi projekta „Radošās darbnīcas’’
aktualitātēm:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/
Daudz laimes, Latvija, 100.
dzimšanas dienā! ■
Sintija Bernava
Projekta „Radošās darbnīcas“
pasākumu un brīvprātīgo koordinatore

PBLA ZIŅU APSKATS

dalībnieku elektroniskā reģistrācija – šobrīd
kopumā reģistrējušies 43 252 cilvēki.Šāda
elektroniskā pieteikšanās nepieciešama,
lai dalībniekiem sagatavotu identifikācijas
kartes. Tās tiks lietotas, lai iekļūtu pasākumu
teritorijā, kalpotu kā bezmaksas biļete
sabiedriskajā transportā un nodrošinātu
pusdienu un vakariņu pieejamību. Savukārt
apsardze tās varēs izmantot, lai pārbaudītu
un noskaidrotu, vai cilvēks ieradies uz pareizo
mēģinājumu vai pasākumu vietu.
20. februārī
Teritoriju ap Brīvības pieminekli rosina
oficiāli nosaukt par Brīvības laukumu
Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja
pirmdien (19. februārī) atbalstīja ieceri
Brīvības bulvāra posmu no Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāra un Aspazijas bulvāra
krustojuma līdz Raiņa bulvārim nosaukt par
Brīvības laukumu, aģentūra Leta noskaidroja
domē. Teritorija ap Brīvības pieminekli tiek

21. februārī
ASV prezidents Tramps sveic Igauniju
simtgadē
ASV prezidents Donalds Tramps
apsveicis Igaunijas prezidenti Kersti
Kaljulaidu Igaunijas valsts simtajā gadadienā.
“Igaunija kā neatkarīga valsts ir izrādījusi
spēku un apņēmību, pārvarot okupāciju
un nelaimes, lai kļūtu par spīdošu piemēru
Eiropas vērtībām un NATO paraugpartneri,”
teikts Trampa vēstulē. ASV lepojas, ka tām
ir tāds spēcīgs un nelokāms draugs un
sabiedrotais kā Igaunija, norādīja Tramps.
(Latvijas Avīze)
Dziesmu svētkos vēlas gan dziedāt, gan
diet
Noslēgusies XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku potenciālo
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izmantota kā dažādu svinīgu pasākumu
norises vieta un vēsturiski tam ir piemērots
Brīvības bulvāra nosaukums.
Vairāki komitejas pārstāvji gan jutās
apjukuši un norādīja, ka patlaban Rīgā jau
ir Brīvības gatve, Brīvības iela un Brīvības
bulvāris, kuriem piepulcēsies arī Brīvības
laukums.
Taču, kā skaidroja departamenta
pārstāvis Uldis Freimantāls, vietvārdu
nosaukumi ir jāpiešķir maksimāli atbilstoši
reālajiem vietas izmantošanas parametriem.
Piemēram, Brīvības gatvē ir koku aleja,
Brīvības iela iet cauri apbūves kvartāliem,
bet bulvārī ir izveidots parks un izvietoti
pieminekļi. Savukārt laukums tiek izmantots
kā pulcēšanās vieta publiskos pasākumos un
tādēļ nosaukumā tam būtu piemērotāk lietot
vārdu “laukums”. Tāpat viņš paskaidroja,
ka šāds lēmums pieņemts par godu valsts
simtgadei. Galējo lēmumu par nosaukuma
piešķiršanu pieņems Rīgas dome. (diena.lv)
Igaunijā sākusies simtgades svinību
nedēļa
Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass
vakar (19. februārī) pasludinājis par atklātu
Igaunijas Republikas simtgades svinību
nedēļu, aicinot cilvēkus darboties kopīgu
mērķu sasniegšanai, vairāk rūpēties
par saviem līdzpilsoņiem, izrādīt vairāk
solidaritātes un domāt, kas vēl būtu darāms
labākas un taisnīgākas nākotnes veidošanai.
Kā atgādinājis valdības vadītājs, tieši pirms
simt gadiem šajā dienā Igaunijas glābšanas
komitejas izveidošana ievadīja notikumu
virkni, kas vainagojās ar neatkarīgas Igaunijas
Republikas pasludināšanu 1918. gada 24.
februārī. “Mūsu neatkarība ir aizsargāta
labāk nekā jebkad, un pavisam nesen
beigusies Igaunijas pirmā un ļoti veiksmīgā

prezidentūra Eiropas Savienībā,” atgādināja
Ratass. “Mūsu valsts atpazīstamība un
tās lomas nostiprināšana starptautiskajā
sabiedrībā ir mūsu visu kopīgs nopelns. Mūsu
mākslinieki, studenti un zinātnieki ar saviem
sasniegumiem starptautiskajā līmenī ir labi
pamanāmi. Tas skaidri apliecina, ka laba
pamatizglītība un sabiedrības atbalsts palīdz
sasniegt augstākos mērķus zinātnē, kultūrā
un sportā,” viņš uzsvēra, vienlaikus mudinot
cilvēkus raudzīties nākotnē un domāt, kas vēl
būtu darāms, lai arī turpmākajos simt gados
dzīve Igaunijā uzplauktu. (Latvijas Avīze)
19. februārī
Melbārža un Strengas divnieku ekipāža
Latvijai izcīna pirmo medaļu Phjončhanas
olimpiskajās spēlēs
Latvijas bobsleja pilota Oskara Melbārža
un stūmēja Jāņa Strengas divnieku ekipāža
pirmdien (19. februārī) izcīnīja bronzas
medaļu Phjončhanas olimpiskajās spēlēs.
Latvijai šī ir pirmā godalga Phjončhanas
olimpiskajās spēlēs. Tikmēr Oskars
Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni izcīnīja
devīto vietu. Par olimpiskajiem čempioniem
kļuva Vācijas pilota Frančesko Frīdriha un
kanādieša Džastina Kripsa divnieki, kuri
četru braucienu summā uzrādīja identisku
laiku. (leta.lv)
16. februārī
Lietuva svin valsts atjaunošanas simtgadi
Piektdien, 16. februārī, Lietuvā notiek
valsts simtgades centrālie pasākumi, un
svētki tiek svinēti gan publiskās vietās,
gan oficiālos pasākumos, kur piedalās citu
valstu un starptautisku organizāciju līderi.
Simtgades kulminācijas dienas rītā vairāki
tūkstoši lietuviešu devās gājienā uz Rasu
kapsētu, lai godinātu Neatkarības akta
parakstītāju piemiņu - tā ir tradīcija katru

Nākamais Ritums būs 2018. gada aprīlī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2018. g. 15. MARTAM.
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gadu. Tāpat arī jauniešu gājiens – tajā gan
šoreiz pulcējās dažādu paaudžu cilvēki,
arī daudzas ģimenes ar bērniem, lai kopīgi
dotos uz vairākām Lietuvas valstiskuma
vēsturē svarīgām vietām. “Šodien jaunieši
svin simtgadi no brīža, kad mēs atkal kļuvām
neatkarīgi! Tāpēc piedalāmies gājienā, ejam
uz vēsturiski nozīmīgam Viļņas vietām,” saka
gājiena dalībniece Anete.
Lietuviešu simtgades svētku modē
– drēbes un aksesuāri karoga krāsās –
cepures,vainagi, lakati, zeķes. Šīs dienas
centrālais pasākums – trīs Baltijas valstu
karogu pacelšana. To vēroja šo valstu
galvas, tostarp Latvijas prezidents Raimonds
Vējonis, ka arī viesi no ES institūcijām un
vietējie iedzīvotāji.
Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite
pilī pieņēma oficiālus viesus, kuri rakstīja
novēlējumus valstij. Visi, izņemot Eiropas
Komisijas vadītāju Žanu Klodu Junkeru,
kurš atstāja grāmatā vien savu parakstu. Šīs
dienas centrālais pasākums – trīs Baltijas
valstu karogu pacelšana “Lietuvas valsts ieiet
jaunajā simtgadē!” sacīja Grībauskaite.” Šorīt
trīs krāsu karogs tika uzcelts pār daudzām
brīvību mīlošam mājām. Tas nozīmē, ka
mūsu tauta kļūst arvien spēcīgāka un ka
tās cilvēki ir pilnībā apņēmušies radīt savu
brīvību, kuras garu nenoslāpēs nedz pašu
aizliegumi, nedz sveši pieprasījumi!” sacīja
Grībauskaite. Pie prezidenta pils svinīgi tika
nolasīts arī Lietuvas Neatkarības akts, bet
pusstundu vēlāk visas Lietuvas baznīcas
zvanīja 100 reizes.
14. februārī
Valsts prezidents un Samsung vadība
vienojas par pētniecības un attīstības
centra izveidošanu Rīgā
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
un uzņēmuma Samsung vadības tikšanās
laikā Seulā puses vienojās par Samsung
pētniecības un attīstības centra pakāpenisku
izveidošanu Rīgā. Tikšanās norisinājās
trešdien, 2018. gada 14. februārī, Valsts
prezidenta oficiālās vizītes Korejas Republikā

(Dienvidkorejā) laikā. Valsts prezidents,
tikšanās laikā atzinīgi novērtēja līdzšinējo
Samsung darbību Latvijā, attīstot Latvijas
jauniešu digitālās prasmes. “Latvijas valdība,
IKT nozare un zinātnieki ir vienojušies
un kopīgi strādā, lai panāktu izrāvienu
Latvijas ekonomikā, digitalizācijas ceļā
nodrošinot plašu valsts rīcībā esošo datu
pieejamību un sekmējot to izmantošanu
komerciālos nolūkos. Panāktā vienošanās ar
Samsung par pētniecības un attīstības centra
izveidošanu Rīgā gan veicinās Latvijas un
Dienvidkorejas sadarbību IKT jomā, gan arī
sniegs atbalstu Latvijas virzībai uz šo izvirzīto
mērķi,” atzina Raimonds Vējonis.
Tikšanās piedalījās Samsung Globālo
attiecību prezidents Kims Vonkjons un
vecākais viceprezidents Kims Vodžuns, kā
arī Samsung Electronics pārstāvniecības
Baltijas valstīs prezidents Bjunhi Čoiss.
Samsung Latvijā darbojas kopš 1999. gada
un ir lielākais Dienvidkorejas investors
Latvijā. Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
vizīte Korejas Republikā (Dienvidkorejā)
ir pirmā Latvijas augstākās amatpersonas
vizīte šajā valstī. Valsts prezidentu vizītē
Dienvidkorejā pavada Ministru prezidenta
biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kā arī
uzņēmēju delegācija. (president.lv)
13. februārī
Latviešu rakstnieki Londonā
Latviešu autori atklāj Londonas grāmatu
tirgus kultūras notikumu programmu
Lielbritānijā, piedaloties dažādos pasākumos
Londonā un Birmingemā. Rakstniece Nora
Ikstena, Londonas grāmatu tirgus 2018
Dienas autore/Author of the Day, 23. februārī
tiksies ar lasītājiem un atklās grāmatas
“Mātes piens” tulkojumu angļu valodā “Soviet
Milk”. 24. februārī būs iespējams dzirdēt
autores lasījumu arī apgāda Peirene Press
organizētajā Pavasara salonā izdevniecības
telpās Londonā. 12. februārī rakstniece
Ieva Samauska, kuras dzejoļu krājumam
“Skaļā klase” pagājušajā gadā tika izdots
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tulkojums angļu valodā “Noisy Classroom”,
uzstāsies bērnu literatūras festivālā “Imagine”
Londonā. 17. februārī autore kopā ar tulkotāju
Ričardu O’Braienu sniegs lasījumu bērniem
Birmingemas dzejas festivālā “Verve”.
(Diena)
12. februārī
Nacionālajā bibliotēkā atvērs “Radio
Brīvā Eiropa” / “Radio Brīvība” raidījumu
kolekciju
Atzīmējot Pasaules radio dienu, 15.
februārī pulksten 17.30 Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) Audiovizuālajā lasītavā (4.
stāvā) notiks “Radio Brīvā Eiropa” / “Radio
Brīvība” (RFE/RL – Radio Free Europe /
Radio Liberty) raidījumu kolekcijas atvēršana.
Pasākumā piedalīsies bijušie radio žurnālisti
un klausītāji un to vadīs “Latvijas Radio”
žurnālists Aidis Tomsons. Dalība bez maksas.
Pateicoties sadarbībai ar Hoover
Institution Library and Archives (Stenforda
Universitāte, ASV), LNB saņēma digitalizētus
RFE/RL latviešu redakcijas ierakstus. Šobrīd
radio raidījumu kolekciju veido 210 vienības
kopš pagājušā gadsimta otrās puses līdz
2002. gadam. Šī kolekcija sniedz tikai
nelielu ieskatu RFE/RL latviešu redakcijas
darbībā Amerikā, Minhenē, Prāgā un Rīgā,
un tematos, kā arī informācijā, kura tika
sagatavota un pārraidīta, neskatoties uz
Maskavas centieniem traucēt translācijai.
Uzziņai: “Radio Brīvā Eiropa” / “Radio
Brīvība” darbība sākta 1975. gadā Minhenē
(Vācijā). Par redakcijas galveno uzdevumu
tika izvirzīts “raidīt latviešiem necenzētu,
objektīvu, patiesu un nozīmīgu informāciju
viņu pašu valodā”, īpašu uzmanību veltot
kultūrai, nacionālās identitātes saglabāšanai,
cilvēktiesību un demokrātisko procesu
īstenošanai. 1995. gadā radio darbība
turpinājās Prāgā (Čehija), savukārt vēlākos
gados darbojās arī Rīgas redakcija. 2004.
gada 31. decembrī raidījumu translācija tika
pārtraukta un daudzas redakcijas, tostarp
latviešu, darbību beidza. (Autors Augusts
Zilberts, sabiedrisko attiecību vadītājs,
38

Latvijas Nacionālā bibliotēka)
9. februārī
Izlūkdienests: Krievija mēģinās nomelnot
simtgades svinības
Krievija ar propagandas palīdzību
mēģinās nomelnot Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas valstiskuma simtgades svinības,
paziņojis Igaunijas Ārējās izlūkošanas
dienests. Ikgadējā ziņojumā “Starptautiskā
drošība un Igaunija 2018. gadā” dienests
norādījis, ka Krievija centīsies visās trīs
Baltijas valstīs aptraipīt simtgades pasākumus
un mazināt to nozīmi, izmantojot propagandu
un neīstu institūtu un domnīcu viedokļus.
Krievija arī aktīvi meklē vēsturniekus no
Baltijas valstīm, kuri būtu gatavi ar savu
piedalīšanos leģitimizēt Kremļa propagandu,
kas vērsta pret Latviju, Lietuvu un Igauniju.
(Latvijas Avīze)
7. februārī
Latvijai šogad prognozē straujāko
ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs
Eiropas Komisijas (EK) jaunākajās
ekonomikas prognozēs lēsts, ka Latvijas
iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad pieaugs
par 3,5%, mūsu valstij paredzot straujāko
ekonomikas izaugsmi Baltijas valstu vidū.
Trešdien (7. februārī) publiskotajās prognozēs
EK sagaida, ka Latvijas ekonomikas
izaugsmes temps nākamgad palēnināsies
līdz 3,2%.Savukārt inflācija Latvijā šogad būs
3,1% un nākamgad saskaņotā patēriņa cenu
indeksa kāpums būs 2,9%, lēš EK.
Otru straujāko ekonomikas izaugsmi
Baltijas valstīs EK prognozē Igaunijā, kur,
pēc EK aplēsēm, IKP šogad palielināsies
par 3,3%. Nākamgad Igaunijas ekonomikas
izaugsmes temps palēnināsies līdz 2,8%.
Inflācija Igaunijā šogad būs 3,1%, bet
nākamgad - 2,6%, lēš EK.. Lietuvā EK
sagaida 2,9% IKP pieaugumu šogad un
2,6% kāpumu nākamgad. Inflācija Lietuvā
šogad tiek prognozēta 2,9%, bet nākamgad
tā samazināsies līdz 2,5%.
EK ziemas ekonomikas prognozēs lēsts,

ka šogad gan Eiropas Savienības (ES), gan
eirozonas ekonomikas izaugsme būs 2,3%,
bet nākamgad - 2%. Inflācija ES šogad
tiek gaidīta 1,9% un nākamgad - 1,8%, bet
eirozonā tā atbilstoši EK prognozēm būs
attiecīgi 1,5% un 1,6%. Blokā visstraujāko
ekonomikas izaugsmi šogad EK prognozē
Maltai (5,6% šogad un 4,5% nākamgad), kā
arī Rumānijai (4,5% šogad un 4% nākamgad)
un Īrijai (4,4% šogad un 3,1% nākamgad).
Savukārt vislēnākais IKP pieaugums šogad
gaidāms Lielbritānijā (1,4% šogad un1,1%
nākamgad) un Itālijā (1,5% šogad un 1,2%
nākamgad), lēš EK. [...] (leta.lv)
Prezidents Vējonis piedalīsies Latvijas
karoga pacelšanā olimpiskajā ciematā
Latvijas valsts prezidents Raimonds
Vējonis ceturtdien (8. februārī) 2018. gada
olimpisko spēļu mājvietā Phjončhanā
piedalīsies Latvijas karoga svinīgajā
pacelšanā olimpiskajā sportistu ciematā.
Vējonis ar kundzi 2018. gada olimpisko spēļu
mājvietā ieradīsies ceturtdien, 8. februārī,
piedalīsies Latvijas karoga pacelšanā
olimpiskajā ciematā, nākamajā dienā
apmeklēs Phjončhanas olimpisko spēļu
atklāšanu un pēc tam plāno apmeklēt arī
dažādas sacensības. Ceturtdien olimpiskajā
ciematā Phjončhanā, kur mitinās lielākā
daļa Latvijas sportistu, valsts karoga svinīgā
pacelšana plānota pulksten 17:00 pēc vietējā
laika (pulksten 10:00 pēc Latvijas laika).
Pirms tās Vējonis kopā ar Latvijas sportistiem
piedalīsies kopbildes uzņemšanā. [...] (delfi.
lv, autors Uldis Strautmanis)
Mākslinieciskākā monēta pasaulē
Latvijas Bankas kolekcijas monēta
Nacionālais uzņēmējs ieguvusi balvu prestižā
starptautiskā konkursā Gada monēta/Coin of
the Year. Pauļa Liepas (grafiskais dizains) un
Ivara Drulles (plastiskais veidojums) monēta
atzīta par Gada mākslinieciskāko monētu –
šāds sasniegums monētu mākslā ir līdzvērtīgs
Oskara piešķiršanai kinomākslā. Piecu eiro
sudraba kolekcijas monēta Nacionālais
uzņēmējs ir cieņas apliecinājums Latvijas

uzņēmēju darbam un ieguldījumam valsts
ekonomiskās neatkarības un nacionālās
pašapziņas stiprināšanā. Monēta izgatavota
UAB Lietuvos monetų kalykla. Konkursu rīko
ASV numismātikas publikāciju izdevniecība
Krause Publications un tās izdotais žurnāls
World Coin News. Konkursa žūrijas komisijā
darbojas vairāk nekā 60 profesionālu ekspertu
no visas pasaules. (Diena)
6. februārī
Piemin Ludvigu Bolšteinu
Rīgas Brāļu kapos vakar (5. februārī)
piemiņas pasākumā tika godināts Latvijas
brīvvalsts robežsargu brigādes komandieris
ģenerālis Ludvigs Bolšteins 130. dzimšanas
dienā. Ziedus nolika Valsts robežsardzes
amatpersonas un Latvijas brīvvalsts
robežsargu piederīgie. L. Bolšteins no
1928. gada 24. aprīļa līdz savas dzīves
pēdējai dienai bija Robežsargu brigādes
komandieris. Viņa vadībā Latvijas brīvvalsts
robežsardze tika izveidota par stabilu, labi
organizētu militāru struktūru. Latvijā ienākot
padomju okupācijas karaspēkam, viņš 1940.
gada 21. jūnijā izdarīja pašnāvību, nevēloties
piedzīvot valsts bojāeju. (Latvijas Avīze)
2. februārī
Rīgas pilī atrod vērtīgas liecības
Rekonstruējot Rīgas pils kastelu,
arheoloģiskās izpētes laikā atklāts liels
daudzums vēsturisku liecību, tostarp mūris
zem XIV gadsimta pils, kura fragmenti
liek nojaust, kā tikusi būvēta vecākā un
jaunākā pils. Atklātas arī XVII gadsimta
pagraba kāpnes, apmetumi, XIX gadsimta
kanalizācijas sistēmas daļas. Savukārt
Svina torņa augšdaļā saglabājušās ar
ozolkoku apdarinātas šaujamlūkas un citas
interesantas detaļas. Rīgas pils atjaunošanas
padome pēc ekspertu uzklausīšanas
nolēmusi turpināt kastelas rekonstrukciju.
Būvniecības konkursa otro kārtu plānots
izsludināt pavasarī. (Diena)
Turpinājums 43. lpp.
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MARTĀ
Svētdien, 4. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 11. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 18. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 25. plkst. 10.00 – Pūpola
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Piektdien, 30. plkst. 10.00 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
APRĪLĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien, 4.
A.Kristovskis
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Svētdien, 11.
J.Rīmanis
Svētdien, 18.
I.Birze
Svētdien, 25.
Judy Trumpmanis
Piektdien, 30.
U.Hāgens
APRĪLĪ
Svētdien, 1.
A.Kristovskis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien, 4.
L.MacPherson
Svētdien, 11.
R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 18.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 25.
B.Liberta/R.Hāgena
Piektdien, 30.
L.MacPherson
APRĪLĪ
Svētdien, 1.
L.MacPherson
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 25. martā, plkst.14.00 – Pūpola svētdienas dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai mācītāja.
Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie Draudzes priekšnieka
vai draudzes Dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson

Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Kad Viņa sulaiņi debesīs saka Amen,
tad virs zemes nolīst lietutiņš. Kā
Rāma upe, kā Rāmava. Kā mūžības
mirklis starp izelpu un ieelpu... Bet,
kad tie saka Alleluja, tad Saules stari
izlejas gan pār labiem, gan arī pār
ļauniem. Jo Viņš dod iespēju visiem.
Bet tava daļa ir labestība.
R.S.
(fragm. no R. Sokolovska grāmatas
"Varavīksnes lokā", rakstā "Viņš Pats
jau ir Tas Ķēniņš")
(Bībelē skat. I Kor.2:10 u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
MARTĀ
Svētdien, 4. plkst. 9.30 Gavēņa III
dievkalpojums.

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
Svētdien, 11. plkst. 9.30 Gavēņa IV
dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 18. plkst. 9.30 Gavēņa V
dievkalpojums.
Svētdien, 25. plkst. 9.30 Pūpolsvētdienas
dievkalpojums ar dievgaldu.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU
Notiks Pūpolu svētdienā 25. martā pl.
9.30.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 4.
Olafs Šics
Svētdien, 11.
Olafs Šics
Svētdien, 18.
Olafs Šics
Svētdien, 25.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 4.
Gundega Zariņa
Svētdien, 11.
Marita Lipska
Svētdien, 18.
Gundega Zariņa
Svētdien, 25.
Marita Lipska
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi, 11.
Byanbi Place Castle Hill, NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation” vārda. Tās ir
$100, pazeminātā $60, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
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saņemt no zemāk minētajiem valdes
locekļiem.
Grāmata "Varavīksnes lokā"
Mācītāja R. Sokolovska publicēto
grāmatu "Varavīksnes lokā" var
iegādāties SLB grāmatnīcā. Tā
iepazīstina lasītāju ar mūsdienu
atziņām par to – kas mēs esam
un kurp dodamies, reinkarnāciju,
eņģeļiem, Visuma saziņu u.c.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
Parnell St. 32, Strathfield 2135,
Tel. mob.
0438 301 512
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Spara latviešu
peldēšanas
sacensības

Šogad sestdien, 17. februārī notika
Spara Latviešu peldēšanas sacensības
Enfildas peldbaseinā. Vakars bija
patīkami silts. Šogad mēs sacensības
noturējām lielā 50 metru peldbaseinā.
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Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
Telefons
0424 717 365
Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park, NSW, 2133
Telefons
(02) 9747 1271
Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090
Bija 28 peldētāji no 7 līdz 67 gadu veci un
24 skatītāji. Kaut lielāko daļu sacensībās
piedalījās bērni, arī vecākiem iznāca
sacensties peldbaseinā. Sacensības
vadīja Spara prezidents Viktors Sīkais
un Džims (Jim) Wagner. Džims iemācīja
visiem bērniem pareizos noteikumus
un kā oficiāli jāsadarbojas peldēšanas
sacensībās, ko visi bērni ātri iemācījās.
Bērni piedalījās vairākās sacensību
grupās no 25 metru līdz 100 metru
distancēs. Visi peldētāji bija patiešām
sajūsmināti par sacensībām un ar
prieku un entuziasmu gaidīja savu kārtu
piedalīties. Sacensības bija ļoti sīkstas
un vairāki rezultāti tika izšķirti tikai ar
dažu simto daļu no vienas sekundes!
Izcili labi peldēja Galviņu brāļi Emīls
un Dainis, Brendons Hegner un Ella
Ģībietis. Bija prieks redzēt peldbasenā
ari veterānus, Vitautu Ādamsonu, Pēteri
Ģībieti, Andri Poulos, Paulu Sproģi un
Normundu Roni.
Liels paldies Džimam Wagneram par
vadību un Laurai un Dāvidam Sīkiem
un visiem vecākiem kas palīdzēja ar
sacensību laika mērīšanu.
Visi bērni un vecāki pavadīja

jauku vakaru un ar prieku piedalījās
sacensībās. Paldies visiem vecākiem
un bērniem par piedalīšanos – bija
patiešām patīkams vakars un lieliskas

sacensības!
Uz redzēšanos nākošgad! ■
Toms Veidners.

Peldēšanas sacīkšu dalībnieki
PBLA ziņas

Turpinājums no 39. lpp.

1. februārī
Baltijas valstu 100 gadu jubilejai veltīta
monēta
Latvijas Banka vakar (31. janvārī) laida
apgrozībā Baltijas valstu 100 gadu jubilejai
veltītu divu eiro piemiņas monētu. Atzīmējot
Baltijas valstu 100 gadu jubileju, Latvijas
Banka, Lietuvas Banka un Igaunijas Banka
izlaidušas divu eiro piemiņas monētu ar
vienotu, iedzīvotāju interneta balsojumā
izvēlētu valsts puses dizainu. Uz monētas
ir Lietuvas dizainera Justa Petruļa darbs –
simboliska bize, kurā savijas triju Baltijas
valstu liktenis. Triju valstu monētām ir
vienāds valsts puses dizains, bet atšķiras

tajā ietvertais valsts nosaukums. Monētas
tirāža ir 500 000 eksemplāru. (Latvijas Avīze)
31. janvārī
Skaistāko Latvijas pastmarku rotā
dzeltenā cielava
Par skaistāko pastmarku atzīta Latvijas
putnu sērijas pastmarka, kas veltīta 2017.
gada Latvijas putnam dzeltenajai cielavai.
Par šo pastmarku balsots 1119 reižu.
Otro lielāko balsu skaitu – 779 –
saņēmušas divas pastmarkas: Latvijas pasta
2017. gadā uzsāktās jaunās pastmarku sērijas
Latvijas autobūves vēsture – Motormuzeja
unikālie eksponāti pirmā pastmarka ar
automašīnu Krastin un Latvijas dabas sērijas
pastmarka Āpsis.
Trešajā vietā ar 541 balsi ierindojusies
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Eiropas pilis sērijas pastmarka Cesvaines
pils – šīs sērijas pastmarkas par vienotu
tēmu tiek izdotas vienlaikus visās Eiropas
Pasta savienību veidojošajās valstīs. Trīs

uzvarējušo pastmarku dizaina autors ir
mākslinieks Ģirts Grīva, bet Cesvaines
pils pastmarkas vizuālo veidolu radījis
mākslinieks Ludis Danilāns. (Neatkarīgā Rīta
Avīze Latvijai, autore Ilze Šteinfelde)

What’s on at the House

Each month this page will feature a summary, in English, of major events at
the Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian language.
In February we kicked off Centennary celebrations at the Latvian House. The
Parnell Street Fair drew a crowd of around 250. Even though the Market didn’t start
until 11, the first customers arrived well before 10. Nine different stalls catered for
everything from a good read, pīrāgi and sweet treats to eat, to T-shirts and banking
information. Seeing as the day was quite hot, the Saturday school’s lemonade
stand did a roaring trade, before the kids headed upstairs for competitions and
craft with Clown Kāpostiņš.
Mārtiņ Siliņš hall was packed out for lunch as everyone eagerly waited for the
doors to open for the free concert featuring the Saturday school folk dancers,
followed by Jasmīnas’ choir from Rīga. Many said that this was one of the best
choirs that we have had visit. At the end of their concert they were joined by the
Sydney Song Festival choir. The more than 50 voices were really something to
hear, as they sang some of the popular songs that will be heard at this year’s Song
Festival in Rīga. Over a hundred hearty souls then stayed on for a Sing-along of
popular Latvian songs.

3 Films by Dace Pūce, Saturday, 24th March.

Dace Pūce is an up-and-coming film driector and producer in Latvia. The
afternoon will feature 3 of her short films: “Annija” – A positive documentary about a
young woman inspiring others to reach their potential; “Tango” – A mother and her
grown up son take tango lessons and plan to go to Argentina, but then the mother
discovers, that the son has a girlfriend; and “Burnt by the Moon” – A documentary
about the late artist Rauls Zitmanis. All films ar in Latvian.

Concert by Laima Jansone, 2 p.m. Sunday 15th April

Laima is undoubtedly one of Latvia’s most talented kokle virtuosos. She plays
the kokle with the fire and temprament of a flamenco guitar master.

Concert by Maija Kovaļevska, Saturday 29th April

Maija is quite at home on the stages of the world’s major opera houses: Covent
Garden, Paris, Metropolitan, Hamburg, Vienna, Rīga, Buenos Aires, etc., etc.
In March and April she will sing the lead role of Mimi in La Boheme on Sydney
Harbour, and from there straight onto the stage of the Sydney Latvian House for
a recital of Latvian and international classics.
Edited by Pēteris Kļaviņš
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