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Sidnejas Latviešu biedrības 2017/2018. gada
darbības pārskats

Ievads.
Šis, Sidnejas latviešu sabiedrībai, ir bijis rosīgs gads, un Biedrībai pie tā ir
bijusi vadoša loma. Esam rīkojuši ne tik vien ierastos sarīkojumus bet, sakarā ar
Latvijas simtgadi, ir notikuši arī vairāki viesmākslinieku un viesu koŗu koncerti,
un tādi jau tiek plānoti arī nākamajam darbības gadam. Tagad jau otro gadu pēc
kārtas rīkojām Parnell ielas svētkus un, tāpāt kā pērn, nams izrādījās gandrīz vai
pa mazu visiem svētku viesiem. Kaut daudzi Sidnejas latvieši jau pirms Jāņiem bija
aizbraukuši uz Latviju, arī Jāņi bija ļoti labi apmeklēti. Tā kā šajā darbības gadā
pabeidzām zāles jumta atjaunošanu, tad Jāņos mums pasniedza Jaundienvidvelsas
valdības „lielo $20,000 čeku" šī darba pabalstam. Jumta fondā Sidnejas tautieši
saziedoja $18,501, bet atjaunošana viskopā izmaksāja $107,987. Paldies visiem
ziedotājiem! Šai gadā paveikti arī vairāki zāles un skatuves uzlabojumi, no kuŗiem
visredzamākie ir jaunie ekrāni skatuves abās pusēs. Nākamais lielākais plānotais
būvarbs ir nama priekšas pagalma apgaismojuma un drošības uzlabošana.
Biedru pārskats.
Gada sākumā, Biedrībā bija 420 biedri.
Šogad uzņemti 9 jauni biedri, mūžībā ir aizgājuši 20 biedri, izstājušies 4 biedri
un izrakstīti 2 biedri.
Gadu noslēdzot SLB bija 403 biedri.
Pašreizējie goda biedri – Anita Apele, Edīte Birzule, Aldis Birzulis,Vija Bruzgule,
Dace Celinska, Vija Erdmane, Ināra Graudiņa, Ojārs Greste, Kārlis Gulbergs, Daina
Jaunbērziņa, Pēteris Kļaviņš, Valdis Krādziņš, Juris Krādziņš, Raimonds Krauklis,
Ināra Krūmiņa, Imants Līcis, Baiba Liepiņa, Juris Liepiņš, Jānis Mačēns, Rūdolfs
Nemme, Ina Rone, Jānis Ronis, Jānis Treimanis, Gunārs Zodiņš un Ileana Zvirbule.
Biedru pārskats vecuma grupās.
Gadi
Skaits Procenti
18-30
17
4,22
31-50
51
12,66
51-70
105
26,05
71-80
84
20,84
81 un pāri 146
36,22

Turpinājums 4. lpp.

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.

Sidnejas Latviešu biedrības

GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE
svētdien, 2018. g. 26 . augustā, plkst. 13.00
Sidnejas Latviešu namā

Paredzētā darba kārta:
1. Sapulces atklāšana
2. Sapulces vadības vēlēšanas
3. Goda biedru uzņemšana
4. 2017. gada pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
5. 2017/2018. gada darbības pārskats
6. Revidenta ziņojums
7. Debates, pārskata un revidenta ziņojuma pieņemšana
8. SLB un tās nama saimniecības budžets 2018/2019. gadam
9. SLB valdes locekļu un valdes kandidātu vēlēšanas
10. Pārrunas un ierosinājumi.

Nākošais senioru
saiets

Nākošais senioru saiets notiks
piektdien, 10. augustā – plkst 12:00
Sidnejas Latviešu namā.
Pirmā daļā Juris Krādziņš lasīs
par dzejnieku Vili Cedriņu un viņa
dzeļojus deklamēs Kārlis
Gulbergs.
Gandrīz vai 70 gadu
laikā, neviens literārais
vakars vai sarīkojums
līdz šim nav bijis veltīts
Vilim Cedriņam.
Pirms kādiem 104
gadiem dzimušais

dzejnieks, kuŗa pirmais dzejolis iespiests
jau 15 gadu vecumā, bet pirmais viņa
dzejoļu krājums iznācis 21 gadu vecumā
1935. gadā, Cedriņš jau tikai kādus 10
gadus vēlāk mira Padomju Savienības
Vorkutas spaidu darbu nometnē tikai 31
gadu vecumā.
Par viņa pirmo dzejoļu krājumu
kāds cits dzejnieks,
Aleksandrs Čaks
rakstījis, ka ‘…galvenais,
Cedriņā mīt svaigums,
bezgalīgs pirmatnīgs
svaigums. Paveŗot
Cedriņa grāmatu, liekas
katrs dzejolis garo
latviešu zemes dvingu
un smaržu, sauli un
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miglu, kas guļ ap Valmieru, mūsu
ziemeļos.’
Otrā daļā viesosimies atkal Rīgā,
Dziesmu svētku laikā.
Laipni lūdzu visus uz Saietu – arī ja
līdz šim neesat bijuši. ■
Jānis Grauds

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2018. gada jūnijā SLB ir apsveikusi
Haraldu Norīti, Jāni Meieru, Oskaru
Lapu, Visvaldi Eisleru, Ileanu Zvirbuli,
Ausmu Bļodnieci, Līgu Strungu un Zinu
Klampi. ■

Pagājušā
un šinī gadā
augstskolu
beigušo ievērībai

Katru gadu Latvijas Universitātes
dibināšanas atceres aktā ziņo par
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta
beiguši augstākās mācību iestādes vai
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.
Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu meitas,
dēla, kāda cita rada, paziņas vai kāda
latviešu drauga vārdu nolasa šā gada
aktā 22. septembrī, lūdzu paziņojiet
vārdu, iegūto gradu vai diplomu un
mācības iestādi, kā arī kvalifikācijas
piešķiršanas datumu, Andrai Ronis, 9/6
Morton St, Wollstonecraft NSW. 2065,
vai ar epastu: andra.ronis@health.nsw.
gov.au līdz šā gada 8. septembrim.■
Andra Ronis
Studenšu Korporāciju Kopas
Sidnejā viceseniore
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SLB 2017/2018 darbības pārskats ...
Turpinājums no 1. lpp.
Valde.
Jānis Čečiņš – valdes priekšsēdētājs
Jānis Grauds – priekšsēdētāja
vietnieks, finanses
Andris Galviņš – sekretārs
Klāra Brūvere
Mārtiņš Tuktēns
Ilona Brūvere
Pēteris Kļaviņš
Imants Līcis
SLB valdei gadā bija desmit valdes
sēdes.
Valdes sēdes protokolēja – Ināra
Graudiņa vai Linda Ozere
Šogad ir pārvēlami divi valdes
locekļi: Jānis Grauds un Klāra Brūvere.
Ārpus valdes darbojās:
Ināra Krūmiņa – Dāmu kopas
priekšniece
Pēteris Kļaviņš – Rituma redaktors
un vadītājs
Juris Rīmanis – Rituma ekspedītors
Juris Liepiņš – juriskonsults
Ojārs Greste – mājas lapas
sastādītājs
Voldis Kains un Gints Kārkliņš –
apgaismotāji un apskaņotāji.
Ināra Sīkā – revidente.
SLB algoti darbinieki – Imants
Līcis (administrācija, grāmatnīca un
bibliotēka), Marita Lipska (grāmatvede
un nama apsaimniekošana), Raimonds
Sokolovskis (nama apsaimniekošana).
Paspārnes organzācijas un grupas.
Dāmu kopa – vadītāja Ināra Krūmiņa
Senioru saieti – vadītājs Jānis
Grauds
Zolītes spēles – vadītāja Inese Rone
Sestdienas skola – vadītāji Daiva

Tuktēna (līdz 12/2017.g), Normunds
Ronis (kopš 2/2018.g) un Ingrīda
Veidnere
Spēļu grupa – vadītāja Vēsma
Putniņa
Valodas klase pieaugušajiem –
vadītāja Daiga Kurpniece
Sidnejas Latviešu teātris – valdes
priekšsēde Ilona Brūvere
Sidnejas Latviešu vīru koris –
diriģente Daina Jaunbērziņa, valdes
priekšsēdis Andris Jaunbērziņš
Sporta kopa Spars – vadītājs Viktors
Sīkais.
To darbības pārskati ir lasāmi šai
izdevumā.
SLB darbība.
SLB uztur un aprūpē Sidnejas
Latviešu namu. Namu saviem
mēģinājumiem, sanāksmēm, izstādēm
un sarīkojumiem lieto Biedrība un tās
paspārnes organzācijas, kā arī vairākas
korporācijas, korporāciju kopas, ALMA,
SLOA un citas latviešu organizācijas.
SLB arī izīrē nama telpas cittautiešu
organizācijām, kā piemēram Joint Baltic
Committee, Strathfield Musical Society,
un vietējām austrāliešu un korejiešu
grupām. Latviešu īrētāju skaitam sarūkot,
biedrībai ir nepieciešams atrast īrētājus
telpām, lai spētu segt nama uzturēšanas
izdevumus.
Sestdienās Latviešu namā notiek
Sestdienas skola, Spēļu grupa bērniem
pirmsskolas vecumā un latviešu valodas
klase pieaugušajiem.
Latviešu namā atrodas Latvijas
Republikas Goda konsula un Dnister
Ukraiņu kreditkooperatīva biroji.
SLB informācijas biļetēnu Ritumu
sagatavo, drukā un izdod 350
eksemplāros Latviešu namā 11 reizes
gadā. Vairāki desmiti Ritumu saņem
elektroniskā formatā. Rituma izdošanas
darbu brīvprātīgi veic SLB biedri.

Namā darbojas grāmatnīca A. PriedīteRīga, kur var iegādāties sarīkojumu ieejas
kartes, latviešu grāmatas, rotaslietas un
dažādas preces no Latvijas..
Bibliotēkā visiem Sidnejas latviešiem
ir pieejama plaša grāmatu izvēle.
SLB kafejnīca atvērta sarīkojumu
laikos, pirmdienu SLVK mēģinājumu
vakaros, sestdienas rītos, kā arī
pusdienām ceturtdienās. Par kafejnīcu
atbildīga Dāmu kopa.
Elvīras Palavas stipendiju
maznodrošinātiem latviešu valodas
studentiem Latvijā turpinām ar Vītolu
fonda starpniecību. Šogad, tāpat kā pērn,
stipendijas piešķirtas divām studentēm.
Katru mēnesi SLB apsveic biedrus
kuŗi sasnieguši cienījamu gadu vecumu,
sākot ar 60 gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
Biedrība atbalsta SLB Sestdienas
skolu un Spēļu grupu, kā arī jauniešu
piedalīšanos pasākumos kā Sidnejā, tā
citos latviešu centros
Šinī darbības gadā SLB ir atsaukusies
uz vairākiem lūgumiem atbalstīt jauniešus
piedalīties Annas Ziedares vasaras
vidusskolā, kā arī sniegusi atbalstu pašai
visusskolai un 3x3 saietam..
SLB rīkotie sarīkojumi.
Jūlijā – Filma Parīzes Dievmātes
Katedrāle, Senioru saiets, ceturtdienas
pusdienas, zolīte.
Augustā –SLB 2017.g. pilnsapulce,
Senioru saiets, ceturtdienas pusdienas,
zolīte.
Septembrī – Dāmu kopas sarīkojums,
Senioru saiets, ceturtdienas pusdienas,
zolīte.
Oktobrī – Senioru saiets, ceturtdienas
pusdienas, zolīte.
Novembrī – SLVK Dziesmotā
Pēcpusdiena, Melburnas kausa saiets,
Valstssvētku akts, Valda Zatlera referāts,
Reiņa Jaunā koncerts, Senioru saiets,
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ceturtdienas pusdienas, zolīte .
Decembrī – SLB darbinieku eglīte,
Senioru saieta eglīte, ceturtdienas
pusdienas, zolīte.
Februārī – Skolotāju seminārs,
Valodas pārbaudījumi, Parnell ielas
Svētki, Senioru saiets, ceturtdienas
pusdienas, zolīte.
Martā – Gardēžu vakariņas, Daces
Pūces filmas, Senioru saiets, ceturtdienas
pusdienas, zolīte.
Aprilī – Laimas Jansones koncerts,
Maijas Kovaļevskas koncerts, Senioru
saiets, ceturtdienas pusdienas, zolīte.
Maijā – Filmas par 1990.g. Neatkarības
deklarāciju un Latvijas Simtgadi, Baltā
galdauta svētki, Eirovīzijas vakars,
Ulda Siliņa atvadīšanās, Senioru saiets,
ceturtdienas pusdienas, zolīte.
Jūnijā – Jāņi, Senioru saiets,
ceturtdienas pusdienas, zolīte.
Katra mēneša (atskaitot janvāri)
pirmajā trešdienā notiek Zolītes spēles,
otrajā piektdienā Senioru saiets un katru
ceturtdienu (izņemot nedēļās kad notiek
Senioru saiets) pusdienas.
Finasiālais pārskats.
Ievietots 7. lpp. šinī Ritumā.
Noslēgumā.
SLB valde izsaka pateicību visiem
biedriem un organizācijām, kas ir
strādājuši, palīdzējuši un veicinājuši

Biedrības darbu ar darbiem, ziedojumiem
un padomiem. Bez biedru un citu labvēļu
aktīvas līdzdalības, SLB nevarētu
pastāvēt un sekmīgi turpināt darboties.
Sidnejas Latviešu biedrība ir Sidnejas
latviešu sabiedrības stūrakmens. Bez
tās, un bez tās aprūpētā nama, ir grūti
iedomāties, ka pastāvētu organizēta
latviešu sabiedrība Sidnejā. Nupat,
Latvijas simtgadē, piedzīvojām varenākos
Dziesmu svētkus kādi līdz šim ir bijuši.
Simtiem Sidnejas latviešu arī piedalījās un
saņēma šo vienreizējo ļatviskā pacēluma
poti. Atgriežoties mājās nepazaudēsim šo
pacilāto sajūtu. Aicinu ikvienu nākt talkā
un vai nu Sidnejas Latviešu biedrībā,
korī, deju kopā, kultūras dienu rīkotājos,
vai kādā citā latviešu organizācijā, pielikt
plecu tā lai mūsu sabiedrība varētu
pastāvēt un darboties vēl piecus, desmit
un piecdesmit gadus. ■
Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdētājs.

Ritums

2017 / 2018. gada darbības pārskats.
SLB informācijas biļetēns Ritums tika
sagatavots un izsūtīts 11 reizes.
SLB biedru skaits šī darbības gada
beigās bija 403. Ritumu saņem 327 biedri
un 33 pārējie Rituma abonētāji, no tiem
20 ir brīveksemplāri, kuŗi tiek aizsūtīti

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā
pēc iepriekšējas sazināšanās:
Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com
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citām biedrībām, bibliotēkām, u.c. 331
Ritumi tiek izsūtīti Sidnejā, Kanberā
un citur Jaundienvidvelsā dzīvojošiem
abonentiem, 36 uz citām Austrālijas
pavalstīm un 13 uz ārzemēm.
Ritumu sagatavo, iespiež un izdod
Sidnejas Latviešu namā. Rituma redaktors
un salicējs ir Pēteris Kļaviņš. Redakcijā vēl
darbojas korektore Linda Ozere un Kristīne
Kugrēna, kas pārraksta manuskriptus.
Ritumu iespiešanai sagatavo Pēteris
Kļaviņš un rakstu korektore Linda Ozere.
Iespiešanas un salikšanas talkās piedalījās
Juris Kažoks, Jānis Ronis, Edgars Nemme,
Rūdolfs Nemme, Ilga Riņģe, Juris Rīmanis
un Aivars Balodis.
Redakcija saka sirsnīgu paldies visiem
tālākminētiem korespodentiem, kuŗi
kuplināja Rituma saturu ar rakstiem,
dzejām un kritiku visās Rituma nodaļās
– darbības pārskatos, lasītāju domās,
latviešu organizāciju darbā un citur.
Korespondenti bija (alfabētiskā kārtībā):
Aina Andersons, Anita Andersone, Lija
Andersone, Sintija Bernava, Ingrīda
Biezaite, Madara Birzniece, Edīte Birzule,
Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš, Rūdis Dancis,
Skaidrīte Dariusa, Vita Diķe, Aija Dragūna,
Sandra Dragūna, Raits Eglītis, Laura
Freināte, Ilze Gaigala, Jānis Grauds, Ojārs
Greste, Daina Grosa, Baiba Haringtona,
Inta Heimane, Varis Hislops, Santa
Iesmiņa, Andris Jaunbērziņš, Daina
Jaunbērziņa, Ilze Jēgere, Daina Kaina,
Gints Kārkliņš, Pēteris Kļaviņš, Juris
Krādziņš, Valdis Krādziņš, Vita Kristovska,
Ināra Krūmiņa, Iveta Lainis, Ieva Lapiņa,
Marita Lipska, Anda Līce, Imants Līcis,
Ella Mačēna, Kristaps Mednis, Andrejs
Mežmalis, Oksana Mihailova, Kaija
Moore, Māra Moore, Gunārs Nāgels,
Rūdolfs Nemme, Jānis Kreilis, Krusa
Neimligere, Ilga Niradija, Linda Ozere,
Uldis Ozoliņš, Dimis Pešudovs, Selga
Pešudovs, Ilmārs Poikāns, Richards
Puisēns, Lauma Reinfelde, Iveta Rone,
Andra Ronis, Ļena Rumpe, Ināra Sīkais,
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Raimonds Sokolovskis, Gunārs Spodris,
Līga Strazda, Sarma Strazds, Valda
Šeibele, Tālis Štubis, Daiva Tuktēna, Karla
Tuktēna, Toms Veidners, Gundega Zariņa,
Monika Zīle.
Redakcija arī pateicās visām
organizācijām un individiem, kuŗi atbalstīja
Ritumu ievietodami sludinājumus un
ziņojumus Rituma slejās.
Katrā Rituma izdevumā tiek ievietotas
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņas,
kuŗu atbildīgā redaktore ir Gundega Zariņa.
Katrā Rituma izdevumā tiek ievietotas
arī Sidnejas ev. lut. latviešu draudzes,
Latviešu ev. lut. Vienības draudzes un
Latviešu sporta Jaundienvidvelsā ziņas.
Lai sniegtu lasītājiem ziņas par
notikumiem Latvijā, Ritumā ir ievietoti
izvilkumi no PBLA ziņu apskatiem. Rituma
abonentu ģimenes locekļi, kuŗi nerunā
latviski var iegūt informāciju par notikumiem
Sidnejas latviešu biedrībā lasot “What’s on
at the House” angļu valodā.
Rituma redakcija sirsnīgi pateicās
visām organizācijām un to pārstāvjiem, kuŗi
regulāri sniedza pārskatus un informāciju
par savu organizāciju darbību. Vislielāko
paldies izsaku visiem Rituma darbiniekiem,
bez kuŗu brīvprātīgā un nesavtīgā darba
Ritums nevarētu pastāvēt. ■
Pēteris Kļaviņš

SLB bibliotēka

2017 / 2018. gada darbības pārskats.
Bibliotēka ir atvērta lasītājiem
ceturtdienās, Senioru saieta laikā no
plkst. 11.00 līdz 12.00 un sestdienās
no plkst. 10.00 līdz 12.00 sazinoties ar
Imantu Līci SLB grāmatnīcā.
Bibliotēkā ir ap 2500 grāmatu
– zinātniska satura, stāsti, romāni,
noveles, lugas, atmiņas u.c.
Grāmatu ziedojumi ir saņemti gan
no lasītājiem, privātpersonām, gan arī

organizācijām.
Bez grāmatu aizņēmējiem bibliotēku
izmanto arī SLB sestdienas skolas
audzēkņi, sameklējot materiālus un
informāciju skolas darbam. ■
Imants Līcis

SLB pamatskola,
spēļu grupa un
vidusskola

2017/2018. gada darbības pārskats.
Šogad skolas vadību pārņēma
Normunds Ronis, kam palīdz liels vecāku
pulks. Skola čakli darbojas un mums
šogad ir 3 klases kuŗās mācās bērni no 6
līdz 12 gadu vecuma. Bez tam arī notiek
valodas stunda ģimenei, kas šogad sāk

mācīties latviešu valodu. Andris Galviņš
ir skolas vadītāja vietnieks. Valda Teilore
turpina darbu kā skolas kasiere. Ingrīda
Veidnere pieskata, ka stundas norit
laicīgi. Dana Anspal ar Annu Audette
ir sekretāres un sakārto visus papīra
un revīzijas darbus, lai skola saņemtu
Jaundienvidvelsas valdības pabalstu.
Skola atsāka 2018. gada darbību
piedaloties SLB Parnell ielas svētkos
ar dziesmām un kūku tirdziņu. Februārī
arī notika peldēšanas sacensības, ko
rīkoja Toms Veidners un Viktors Sīkais.
Pateicamies Sparam par ilggadīgo atbalstu
un par iespēju piedalīties gan peldēšanā,
gan vieglatlētikā. Vēl februārī mūs negaidīti
apciemoja motociklisti no Latvijas, kas
izrādīja savus iespaidīgos braucāmrīkus.
Aprīlī notika Lieldienu nodarbības – olu
krāsošana, rokdarbi, spēles un šokolādes

1919 – 1990
Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā
laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ

1919 – 2018
Sestdien, 2018. g. 22. septembrī, plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā
Indriķa Kalniņa sel! uzruna
Svētku runu teiks Ināra Strunga, spīdola.
Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem
9

Atzimejot Latvijas 100 gadu svinibas
DAUGAVAS VANAGI un sporta klubs “SPARS”
Riko
latviesu sports un latviesu sportisti pasaule -

“TRIVIA NIGHT”
will be conducted in English)
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Pieteikties/Book your spot - Inara 0409027994
OR Viktor 0413018588 (inara1306@gmail.com)

DAUGAVAS VANAGU NAMA 49 Stanley St, BANKSTOWN.

$20 ieeja ieskaitot vakarinas (entry fee includes dinner)
Bars bus atverts - Alus, Vins un dzerieni
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meklēšana. Maijā nosvinējām ģimenes
dienu ar priekšnesumiem, ziediem un
pusdienām.
Kā jau gadiem ilgi iegājies, Dace
Celinska māca latviešu valodu mūsu
jaunākajai klasei. Pārējos bērnus
šogad sadalījām klasēs pa valodas
līmeņiem nevis pa bērnu vecumiem.
Mums palīdzēja skolotājas no Latvijas,
kas bija atbraukušas ciemos uz mūsu
skolu pēc vasaras vidusskolas, novērtēt
bērnu spējas. Šīs klases māca Marita
Lipska, Velga Galviņa, Daira Tuktēna un
Vija Sieriņa. Zinta Harringtona norīkoja
bērniem lasīšanas grupas. Valdis Krādziņš
māca vēsturi un ģeografiju. Māra Moore,
Ingrīda Veidnere un Liena Sveile pasniedz
iecienītās ‘projekta klases’ kur notiek īsas
mācību programmas par interesantiem
tēmatiem latviešu valodā. Šogad projekta
ietvaros bērni ielūkojās savas ģimenes
vēsturē un iemācijās par Latvijas pilsētu
vai novadu ģērboņiem. Bērni ir arī veikuši
interesantas mākslas nodarbības. Lūdzam
pieteikties pie Normunda Roņa, ja Jums
būtu idejas vai interese novadīt kādu
projektu, mēs vienmēr meklējam palīgus.
Tā ir vienreizēja iespēja iepazīties ar mūsu
sabiedrības jaunākiem dalībniekiem,
noziedojot tikai dažas nedēļas.
Sandra Dragūna turpina mācīt
dziedāšanu, un Sarma un Aleksis Strazdi
vada tautas dejas. Abus izrādijām Jāņos,
piedaloties ar dziesmām un daņčiem.
Šogad, protams, vēl stāv priekšā
Ziemassvētku eglīte.
Pauls Sproģis ar palīgiem katru nedēļu
gatavo gardas pusdienas un galdiņi
kafejnīcā ir vienmēr pilni pusdienas
atpūtas laikā. Protams, ka kafiju var dabūt
jebkuŗā laikā.
Mums ir čakla vecāku grupiņa kas
vada spēļu grupu skolas paspārnē.
Spēļu grupa sākās plkst. 10os Mārtiņa
Siliņa zālē. Bērni dzied un iet rotaļās, tad
pāriet uz citām nodarbībām – līmēšanu,

spēlēšanos ar mantiņām un pasaciņu
klausīšanos. Spēļu grupas bērni vienmēr
iepriecina visus ar saviem mīlīgiem
priekšnesumiem skolas sarīkojumos. Ar
spēļu grupu var sazināties caur 'facebook'
lapu “mazie sidnejieši”.
Šogad arī pirmo reizi piektdienas
vakaros notiek valodas stundas vecākiem
jauniešiem, kas vēlās pirms tautas deju
mēģinājumiem uzlabot savu valodu,
gatavojoties uz 2019. gada vasaras
vidusskolu.
Sidnejas latviešu skola izmanto
Sidnejas latviešu biedrības telpas
sestdienās no 9.30 līdz 13.00. Aicinām
iepazīties ar mūsu saimi, arī pusdienojot
ar mums pulksten 11.40.
Labprāt pieņemam jaunus skolēnus
un skolas palīgus. Sīkāku informāciju
par skolas klasēm, nodarbībām
(un brīvdienām) var saņemt rakstot
sydneylatvianschool@gmail.com ■
Normunds Ronis

SLB grāmatnīca „Rīga”

2017 / 2018. gada darbības pārskats
Grāmatnīca ir atvērta četras dienas
nedēļā un stundu pirms lielākiem
sarīkojumiem. Tur var iegādāties jaunas vai
lietotas grāmatas, latviskas apsveikumu
kartiņas, tautiskas rotas lietas, dažādus
rokdarbus, kompaktdiskus un DVD, kā
arī izīrēt video vai DVD filmas. Tur var arī
nopirkt dažādus Latvijā ražotus produktus
(skat. reklāmu). Viens no jaunākiem preču
variantiem ir “Madara” – Latvijā ražoti
augstas kvalitātes kosmetikas produkti.
Grāmatnīcā var samaksāt SLB biedra
maksas, Rituma abonēšanu, iegādāties
biļetes uz dažādiem koncertiem un teātŗa
izrādēm, kā arī aizrunāt vai noīrēt telpas
dažādu organizāciju vai personīgām
vajadzībām. ■
Imants Līcis
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Jautrais pāris

2017 / 2018. gada darbības pārskats.
Aizgājušajā gadā,
tautas deju kopā
Jautrais pāris ir dejojuši
33 dejotāji. Jautro pāri
turpina vadīt Iveta Rone
un Sarma Strazda, un par muzikālo
pavadījumu gādā Sandra Dragūna.
2017. gada decembrī Jautrais
pāris dejoja Austrālijas Latviešu 35.
Jaunatnes dienu tautas deju uzvedumā
un mūsu dejotāji aktīvi piedalījās arī
citos Jaunatnes dienu sarīkojumos.
Pie tam, gandrīz visi Jaunatnes dienu
rīcības komitejas locekļi bija Jautrā pāŗa
dalībnieki. Tātad gada beigas bija ļoti
aizņemtas, bet bija arī liels prieks, ka
Jaunatnes dienas labi izdevās un ka
publika bija ļoti atsaucīga.
Februārī oficiāli atsākām gada
darbību ar pilnsapulci un saviesīgu
tikšanos. Mums šogad atkal piebiedrojās
vairāki jauni dejotāji un tā pavadījām
gada pirmos mēnešus iepazīstinot
viņus ar tautas deju soļiem. Jūnijā
Jautrais pāris dejoja Sidnejas latviešu
Jāņu sarīkojumā un drīz pēc tam, daži
no mūsu dejotājiem, ar Austrālijas
apvienoto tautas deju kopu Jūrmalnieki,
piedalījās XVI Deju svētkos Latvijā.
Pašlaik gatavojamies uz ukraiņu
neatkarības dienas svētkiem augustā, uz
Kanberas tautas deju kopas Sprigulītis
jubileju oktobrī un uz 57. Kultūras dienu
tautas deju uzvedumu Adelaidē, šī gada
beigās.
Jautrā pāŗa mēģinājumi notiek
piektdienās, pulksten 19.30, Sidnejas
Latviešu namā un vienmēr ar prieku
gaidam jaunus dejotājus.■
Iveta Rone un Sarma Strazda
2018. gada jūlijā

Sidnejas Latviešu
vīru koris

2017/2018 gada darbības pārskats.
Koŗī jo projām aktīvi
darbojās ap 25 koristi
un kā vienība piedalījās
Aizvesto piemiņas aktā
un Sv.Jāņa draudzes
Pļaujas svētkos abās
vietās ar 6 dziesmām.
Koŗis 5. novembrī rīkoja atkal ļoti
sekmīgu, labi apmeklētu dziesmu
pēcpusdienu 200 klausītājiem, piedalījās
valsts svētku aktā un nobeidza darbības
gadu ar savu tradicionālo, gadskārtējo
koŗa eglīti 9. decembrī. Līdztekus, koristi
apzinīgi un ar lielu entūziasmu gatavojās
Latvijas simtgades svētku koncertam,
Pasaules Latviešu dienas koncertam
un koŗu skatei 2018. gadā. Noturēti 31
mēģinājumi un vairākas valdes sēdes
šos sarīkojumus organizējot. Vairāki
koristi ir piedalījušies arī dziesmu
svētku kopmēģinājumos Melburnā kā
arī Sidnejā.
Koris atsāka mēģinājumus 5. martā
2018. gadā un visu mēģinājumu laiku
gada sākumā ziedoja skates dziesmām.
Dziesmu izloze tika paziņota tikai pāris
nedēļas pirms ieskaņošanas datuma
2. aprīlī. Ar lepnumu varu ziņot ka koŗis
ieguvā pirmo pakāpes vietu ar 41.78
punktiem.
Dziesmu un Deju svētku un Pasaules
Latviešu dienas koncertos piedalījās 12
SLVK koristi. Svētku gājienā ilggadīgais
korists un valdes loceklis Ivars Birze
ar lepnumu nesa kādreizējā vīru koŗa
korista Andŗa Kaņepes īpaši gatavoto
karogu.
Mēģinājumus atsāksim pēc lieliem
svētkiem 6. augustā kad iestudēsim
dziesmas garīgam koncertam „Dievam
13

un Latvijai” svētdien 14. oktobrī.
Koncerts veltīts Latvijas simtgadei.
Tuvāka informācija sekos nākošā
Ritumā. ■
Daina Jaunbērziņa
SLVK diriģente

Sporta kopa SPARS

2017/2018 gada darbības pārskats.
Spara prezidents ir Viktors Sīkais
un kasieris Toms Veidners. Spara kopā
pašlaik ir 30 biedri un kopa piedalījās
sekojošās nodarbībās. Pagājušā gada
septembrī Spars vadīja Jaundienvidvelsas
vieglatlētikas sacensības, kur piedalījās
13 bērni no 4 lidz 16 gadu vecuma. Spars
arī februārī vadīja Jaundienvidvelsas
peldēšanas sacensības, kur piedalījās 26
bērni un vecāki. Sportistu apbalvošana
un pusdienas Sidnejas Latviešu namā
notika šī gada martā kuŗā piedalījās bērni
un viņu vecāki. Spara vīriešu basketbola
komanda piedalās Benkstaunas Meistaru
(35 gadi+) sacensībās katru ceturtdien
un pašlaik atrodas pirmā vietā ar labām
iespējām iekļūt finala spēlēs. ■
Toms Veidners

SLB Dāmu kopa

2017/2018 gada darbības pārskats.
Kā parasti esam apkalpojušas
kafejnīcas apmeklētājus sarīkojumos,
senioru saietos, vīra koŗa mēģinājumos,
filmu izrādēs, kā arī ceturtdienu
pustdienās. Esam gatavojušas aukstos
galdus komeršiem, senioru eglītes
sarīkojumam, kā arī turējušas bufeti
Jāņu sarīkojumam, cepušas piparkūkas,
Dāmu kopas sarīkojumu ar siltām
pusdienām kā arī vienu maizīšu galdu
bērēs.
Ceturtdienu pusdienotāju skaits
manāmi sarūk, tomēr mēs nedomājam
14

uzdot pusdienu gatavošanu, jo mūsu
galvenajai “šefienei Lullai” vēl aizvien
netrūkst izdoma un spēja tās gatavot.
Lūdzu nāciet un atbalstiet Dāmu
kopas darbību. Tikai tad, ja mēs
atbalstīsim viens otra darbību, latviešu
namā varēs vēl ilgi dzirdēt latviešu
valodu un baudīt latvisku sirsnību un
gaisotni.
Lielāko daļu no saviem ienākumiem
nododam SLB darbībai. Tomēr nu jau
daudzus gadus esam arī ziedojušas
Okupācijas mūzejam un jaunatnes
darbībai.
Liels un sirsnīgs paldies visām kopas
dalībniecēm, kas ir ziedojušas savu
laiku un līdzekļus sekmīgai darbībai. ■
Ināra Krūmiņa
Dāmu kopas priekšniece.

SLT darbība pēdejos
12 mēnešos

Kopš 2017. gada otrās puses,
SLT ir gatavojis izrādi veltītu Latvijas
simtgadei, novadījis Ulža Siliņa atvadu
vakaru Sidnejā un piedalījies senioru
saietos ar dzeju lasījumiem.
27. un 28. oktobrī būs izrāde “Simts
gadi, simts minutēs”. Pašreiz režisore
Ilona Brūvere kopā ar Rīgas Nacionālā
teātŗa aktieri Egīli Melbārdi gatavo
video ierakstus šai izrādei. SLT pašlaik
sadarbojās ar melburniešiem, ieskaitot
Pēteri Saulīti,Tiju Lodiņu un Andreju
Liepiņu, gatavojot izrādi Kultūras
Dienām Adelaidē, 2018. g. decembrī.
2018. gada maijā Uldim Siliņam bija
atvadu vakars no Sidnejas publikas
pirms viņš dodās uz pastāvīgu dzīvi
Latvijā. Bija Ulža stāsti un arī intervija
ar Uldi, ko novadīja Andris Kariks.
Kārlis Gulbergs turpina iepriecināt
seniorus ar dzeļoju lasījumiem. ■
Ilona Brūvere

FOTO: Elīna Dimante

biedrības namā un Garīgās mūzikas
koncertu Doma baznīcā. Tad sekoja
svētku dalībnekiu gājiens, kas sākās
plkst 13.30 un beidzās Skonto stadionā,
kur dalībnieki pēc paēšanas plkst. 21.30
varēja noklausīties speciāli sagatavotu
koncertu, kuŗā piedalījās Latvijas
iemīļotākie mākslinieki.
Nākošā dienā no rīta Rīgas Latviešu
biedrības namā notika konference
Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai.
Sidnejas latvieši svin Konferences tēma bija – Dziesmu un deju
svētki apvieno latviešus visā pasaulē.
Dziesmu svētkus
Dienas kārtībā bija lekcijas, referāti un
paneļdiskusijas par Dziesmu un deju
Rīgā
Pirms dažām nedēļām mēs, grupa svētku vēsturi, nākotni un to tradīcijas
Sidnejas kordziedātāju un tautas deju attīstību Latvijā un ārvalstīs. Jānis Čečiņš
dejotāji, kā dziesmu svētku dalībnieki stāstīja par kultūras dienām Austrālijā.
piedzīvojām brīnišķīgākos dziesmu Vakarā Biedrības namā notika Pasaules
svētkus kādus varu atcerēties. Personīgi, latviešu dienu deju un folkloras kopu
latviskā gara pacilātības ziņā, es šos koncerts Cilvēks. Mūžs. Dimd!
Esplanādē pa dienu notika senioru
svētkus vienīgi varu salīdzināt ar 1990.
koŗu
koncerts ar tēmu “Kā saule
gada dziesmu svētkiem, kad Latvijas
rotaļājas
gaismas mežģīnēs Latvijas
neatkarība tikai pirms dažiem mēnešiem
bija paziņota un es atgriezos Latvijā ozolu zarotnē, tā dziesma savij kopā
pirmo reizi pēc izbraukšanas 1944. gada dažādas paaudzes un Latviju likteņu
līkločos”. Vērmanes dārzā notika Bērnu
novembŗa beigās.
Dziesmu svētku nedēļa iesākās un jauniešu vokālo ansambļu koncerts,
svētdien, 1. jūlijā ar Dziesmu svētku kuŗā piedalījās 14 bērnu un jauniešu
karoga cildināšanu Rīgas Latviešu vokālie ansambļi – Valsts izglītības satura
centra rīkotā vokālās mūzikas konkursa
Balsis 2018 laureāti. Vēlāk bija
skatāmas latviešu amatierteātŗu
izrādes – Ādolfa Alunāna lugu
iestudējumi. Ādolfam Alunānam,
pirmajam profesionālajam
latviešu aktierim, režisoram,
dramaturgam, latviešu teātŗa
pamatlicējam šogad tiek svinēta
170. dzimšanas diena.
Otrdien, 3. jūlijā notika
koncerti dažādās Rīgas
koncertzālēs un vakarā
Esplanādē notika Pasaules
Sidnejas Latviešu vīru koris Vaļņu ielā gatavojas latviešu dienu koŗu un folkloras
kopu koncerts Cilvēks. Mūžs.
gājienam.
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Skan! Koncerta vadmotīvs – cilvēka
mūža ritējums paralēli Latvijas valsts
vēsturiskajiem līkločiem. Koncerta
programmā bija darbi no pēdējos gados
ārzemēs notikušo latviešu Dziesmu un
deju svētkiem, iemīļotās, dziesmas un
jaundarbi. Koncertā piedalījās vairāk
nekā 1000 dalībnieku.Šeit arī mēs
dzirdējām Ellas Mačēnas kompozīciju ar
Ainas Andersones vārdiem Vecmāmiņa
svešumā pirmatskaņojumu.
Trešdien un ceturtdien bija koncerti
Vērmanes dārzā, visās Rīgas baznīcās,
Palladium koncertzālē un Dailes teātrī.
Piektdien, 6. jūlijā un sestdien, 7.
jūlijā bija varens Deju lieluzvedums
Māras zeme. Šinī uzvedumā dejās tika
parādīta Latvijas vēsture no senlaikiem.
Kad “Saule nosēdināja Imantu Baltās
jūras krastā, kur Daugava jūrā ietek”
līdz šodienai. Uzvedums sadalīts četrās
daļās. – Māras atnākšana. Dzīve brivajā
Māras zemē, kad rodas senās latvju

dziesmas, tradīcijas, dejas soļi, rakstu
zīmes, pilskalni, viss, kas nepieciešams
sadzīvei un svētkiem.
Svētā Māra – Marija. Vācu/poļu/
zviedru/krievu laiki Latvijā. Mainās
augstākā vara, bet vācu muižniecība
paliek starp ķeizaru un tautu. Kurzemes
hercogiste, kuŗas laikā uzplaukst ne tikai
amatniecība, bet arī kuģu būve, alkas pēc
tālām un svešām zemēm.
Māras atgriešanās. Zemes
atjaunošanās pēc lielā mēra, kas izkāvis
teju visu Māras zemi. Lēnām, bet spēcīgi
atsākas jauns posms Latvijas vēsturē.
Notiek brīvlaišana, latviešu zemnieki sāk
iepirkt mājas un zemi. Materiālā labklājība
iet rokrokā ar izglītību, rakstu valodas
izveidi, pirmajām grāmatām latviešu
valodā. Sākas pirmā tautas atmoda,
tautas dziesmu vākšana, latviešu skolu
dibināšana, pirmie Dziesmu svētki. Nāk
1905. gads, seko strēlnieku gaitas un
valsts dibināšana.

Daļa no Sidnejas koristiem Mežaparka Lielajā estrādē pirms Noslēguma
koncerta
16

Māras sagūstīšana un atbrīvošanās. 100 Latvijas valsts
pastāvēšanas gadi, kas tiek svinēti 2018.
gadā ir bijis sarežģīts laiks visām Eiropas
valstīm. Latvija pilnā apmērā izbaudījusi
savu pastāvību starp divām lielvarām, un
tomēr – neticami un brīnumaini – mēs
esam atguvuši savu neatkarību un varam
svinēt simtgadi ar pašcieņu, jo, lai arī
zaudēts tik daudz dzīvā spēka, Latvijas
cilvēki visu šo laiku ir saglabājuši savu
kultūru, to attīstījuši un ierakstījuši savu
vārdu pasaulē.
Un beigās svētdien, 8. jūljā
Noslēguma koncerts Zvaigžņu ceļā
Mežaparka Lielajā estrādē. Šī koncerta
programma, līdzīgi Deju koncertam,
veidota ciešā sasaistē ar Dziesmu svētku
vēsturi un gājumu līdz mūslaikiem. Šis
koncerts, tāpat kā Dejas koncerts, ir
sadalīts vairākos posmos.
Laiku lokos līdz 1873. gadam. Nav
skaidri zināms, kad tieši būtu paši pirmie
latvji kā diriģenta vadāms dziedošs koris,
taču var uzskatīt, ka šādas parādības
Latvijā zināmas no 19. gadsimta sākuma.
Laiku lokos. Saules meita, Dieva
dēli. 1873-1900. Atmodas lielais vilnis
ir pārvēlies Latvijas teritorijai. Pirmie
dziesmu svētki. Alunāns nesagaida
pirmos svētkus. Dažus gadus pēc
svētkiem aizsaulē dodas Kronvaldu Atis
un Auseklis. Krišjānis Valdemārs vēl
sparīgi strādā. Rīgas Latviešu biedrības
priekšgalā ir Krišjānis Kalniņš.
Zvaigžņu ceļā 1900-1918. Māras
zeme izkaisās bēgļu ratos, bet atnāk
atpakaļ. Pienāk 1918. gada 18. novembris.
Laiku loki, jeb latviskās kordziesmas
pirmsākumi, ar Saules meitām un Dieva
dēliem ieved mūs Zvaigžņu ceļa pirmajā
slieksnī un mēs svinam pirmoreiz – ir
dzimusi jauna valsts Latvija.
Saules lokā 1918-1940 Saules loks
jaunā valstī. Dibina operu, konservatoriju
un universitāti, izveido kultūras fondu.

Jauniešos plaiksnī mācīšanās gars. Un
tad beidzot 1926. gadā Esplanādē atkal
dzied koŗi no visiem valsts novadiem.
Liktens lokā 1940-1990 Emīla
Dārziņa Lauztās priedes Dziesmu
svētkos līdz šim skanējušas deviņas
reizes. Gadu pirms 1905 gada
notikumiem tapušā dziesma ir viena no
iepaidīgākajām latviešu koŗa dziesmām.
Un tad nu mēs esam nonākuši Liktens
loka traģiskākajā vietā – Lūcija Garūtas
un Andreja Eglīša kantāte Dievs, Tava
zeme deg. Noslēguma koncertā mēs
dzirdējām Lūcijas Garūtas Mūsu Tēvs,
kas ir daļa no šīs kantātes.
Krustcelēs 1990 – Tā liekas, ka
neuzzināsim, kas īsti vēra mums brīvības
durvis. Dziesma? Spēks? Politiska
vienošanās? Baltijas ceļš? Un tad
nāca Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes
Lāčplēsis.
Zvaigžņu ceļā – Mums un Latvijai
ir vēlreiz dota iespēja iet Zvaigžņu ceļu.
Tad nāk Mārtiņa Brauna un Raiņa Saule,
Pērkons, Daugava. Vēl ir Jāzepa Vītola
Gaismas pils – zīme, ka vāciski runājošā
ģimenē uzaudzis, un krieviski runājošā
vidē studējis, jaunietis vēlas un var
iemācīties latviešu valodu un izstādīties
kā īsts latvietis. Tātad nogrimušās pils
celšanās ir iespējama. ■
Pēteris Kļaviņš.

Jāņu svētki Latviešu
namā

K a u t a r ī J ā ņ i š e i t, A u s tr ā l i j ā ,
pagadījušies ļoti nepareizā laikā, tie
tomēr svinēti jau pirmajiem pēckaŗa
latviešiem ierodoties Austrālijā (un droši
vien arī vēl agrāk). Pirms 69 gadiem,
kad citi iebraucēji vēl tikai atradās ceļā
uz Sidneju, Jāņus svinēja Bonegillas
nometnē, kaut arī bez Jāņugunīm, bet
Jāņu vakarā dziesmas bija dzirdāmas
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Informācija par 13. Saeimas vēlēšanām.
2018.gada 6. oktobrī, sestdienā, Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Nobalsot
vēlēšanās varēs Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu
vecumu un kuriem būs derīga Latvijas pilsoņa pase. Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs
ir iekļauti Rīgas velēšanu apgabalā, tāpēc vēlētāji ārvalstīs varēs balsot par
Rīgas vēlēšanu apgabalā reģistrētajiem kandidātu sarakstiem.

Vēlēšanu dienā varēs nobalsot personīgi,
Sidnejas Latviešu namā, 32 Parnell St, Statfīldā.

Iecirknis būs atvērts no
plkst. 7 rītā līdz plkst.
20 vakarā.
Latvian Saeima Elections.
The 13th elections for the Saeima, Latvia’s parliament, will take place on
Saturday October 6, 2018.
Latvian citizens who are 18 years or older and have a valid, current, Latvian
passport are encouraged to vote on the day. This is your chance to make your
vote and voice count! Remember to bring your Latvian passport to vote!
Where and when to vote?
There will be a polling station set up at the Sydney Latvian House, 32 Parnell
St, Strathfield. Polling booth will be open between 7am – 8pm.
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Com
kor

cauri baraku sienām. Gadu vēlāk, 1950.
gadā, Sidnejā Jāņus svinēja uz noīrēta
kuģīša, kas brauca pa Sidnejas ostu ar
orķestri, kuŗa mūzikai skanot,varēja arī
dejot. Vēlāk Jāņu vakaru svinēja dažādās
vietās. Tā, cik atmiņā palicis, vismaz vienu
gadu Jāņos bija balle Padingtonas pilsētas
namā (town hall). Tā kā daži latvieši bija
iegādājušies savus lauku īpašumus, tad
arī tajos rīkoja Jāņus ar Jāņuguni un citām
Jāņu izdarībām un parašām. Pēdējos
gadus Jāņus Sidnejas Latviešu namā rīko
kopā ar sestdienas skolu, un skolu bērnos
var saklausīt pašus priecīgākos līgotajus.
23. jūnijā sarīkojums sākās jau 12.00
priekšpusdienā ar pusdienām kuŗās bija
saņemami cīsiņi ar sutinātiem skābiem
kāpostiem un saldskābās maizes šķēlēm,
pīrāgiem un pēc tam smalkmaizes un torte
ar kafiju vai tēju, kā arī Latvijas alu (Cēsu
vai Valmieras), sulas, vīnu un karstvīnu.
Dziedāšanai bija iespiestas Jāņu
dziesmas, no kuŗām kā pirmo visi dziedāja
Sit, Janīti, vaŗa bungas. Uzrunu teica SLB
valdes priekšsēdis Jānis Čečiņš, kuŗš tūlīt
arī paziņoja, ka Latviešu nama jumta
labošanai Jaundienvidvelsas valdība
piešķīrusi 20,000 dolāru, kuŗu „lielo čeku’
šajā dienā pasniedza Stratfīldas vēlētāju
iecirkņa deputāte Džodija Makkeja (Jody

Jaunie tautas deju dejotāji

McKay) un kopā ar visiem nofotografējās.
Sekoja Sestdienas skolas priekšnesumi
ar rotaļām, dzejoļu skaitīšanu, dziesmām
un tautas dejām.
Pienāca laiks nodziedāt otru Jāņu
dziesmu virkni ar nosaukumu Jānīt’s
nāca pa gadskārtu, pēc kuŗas zālē
iedejoja Jautrais pāris un vienu pēc
otras nodancoja trīs dejas, kā pēdējo
Sudmaliņas. Man jau agrāk stāstīts, ka
Jāņus rīkojot kā svētkus un ne kā koncertu
un tādēļ priekšnesumiem programmas
neesot. Bet, ja programmas nav, tad arī
priekšnesumu nosaukumus lasītājiem
nevaru uzrakstīt.
Sekoja pārtraukums, kuŗā pārdeva
loterijas biļetes. Ko loterijā var laimēt,
palika noslēpums. Otrā sarīkojuma
daļa iesākās ar Jāņu dziesmu virkni,
kas nosaukta kā Visas bija Jāņu zāles,
no kuŗām tad arī pieminēja papardīti,
vībotnīti, sarkano āboliņu un arī, ka „sīkas
puķes, lielas puķes ziedēj’ visu vasariņu”.
Sekoja Jautrā pāŗa otra uzstāšanās,
atkal ar trim dančiem. Kad dejotāji, skaļu
aplausu pavadīti, bija zāli atstājuši, izvilka
loteriju un no trim laimestiem vienu ar
sarkanbaltsarkaniem saldumiem saņēma
Māris Celinskis.
Pēc tam, kad visi bija nodziedājuši
ceturto Jāņu dziesmu virkni Kas tos Jāņus
sagaidīja, līgotāji sastājās
apdziedāšanās dziesmām,
kuŗām vienā pusē meitas
apdziedāja puišus un otrā
puiši meitas, bet beigās visi
saderēja mieru. Nobeigumā
Jānis Čečiņš pateicās
apmeklētājiem par atnākšanu,
skolas bērniem un Jautram
pārim par priekšnesumiem,
mūziķiem, Dāmu kopai par
ēdieniem un galvenajam
rīkotajam, Jānim Graudam.
Arī pēc tam vēl turpinājās
dejošana. ■
Juris Krādziņš
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Atkal viena Jāņu
diena negaidot
pienākusi...

Šogad Sidnejā zāle vairs nemudžēja
no mazajiem jāņubērniem, kā pagājušā
gadā. Vai nu tas tāpēc, ka daļa viņu kopā
ar saviem vecākiem bija aizspurguši
līgot Latvijā, siltākā un īsākā Jāņu
naktī, vai arī tāpēc, ka viens otrs no
pagājušā gada rāpuļiem bija pa to gadu
stingri nostājies uz kājām un ieaudzis
sestdienas skolas spēļu grupā, kur
piedalījās rotaļās, jeb vai vienkārši kopā
ar vecākiem „paņēmis vagu" un vairs
biedrībā nerādās – kas to lai zin. Bet
divi pat pa to laiku bija iemācījušies pīt
vainagus tik labi, ka nopelnīja godalgas.
Kas attiecas uz nākotni, tad tā liekas
itin cerīga: Putniņu ligzdā patlaban
perē nākošo olu, un šur tur citur arī ir
manāma rosība...
Lai nu kā, sestdienas skola šogad
rādīja klasi: spēļu grupa konstatēja, ka
„nu jau visi jāņu bērni sanākuši šeit",
un gāja Kas dārzā, kur dzīvi kopā ar
bitītēm caur zaru zariem lodāja Putniņi

(no kuŗiem gan Austrālijas bitītēm bez
dzeloņiem būtu jāuzmanās, jo vienam
otram putniņam it kā garšojot arī
bites). Pamatskolnieki braši nodancoja
krakovjaku ar „savu Krustamāti",
palīdzēja cīrulītim brūvēt alu, un tad
ar „Pieci vilki vilku vilka pa slidenu
ezeriņu... Otri pieci brīnījās, Kā tie
pirmie stīvējās" deva ierosmi jaunai
apvienotai mācību metodei, caur
kuŗu varētu iemācīties dažādās vārdu
galotnes, apgūt zināšanas par Latvijas
dzīvniekiem un to nodarbībām un
par Latvijas ģeografiju, matēmatikas
pamatprincipus, un kā atminēt mīklas
(cik vilku bija?) – visu pavisam nemanot
caur mūziku.
Pamatskolniekiem raitā solī sekoja
Jautrais pāris, kas pierādīja, ka, lai
arī mēģinājumos ietu, kā iedams,
kad jāuzstājas, visu var izdarīt bez
misekļiem.
Rīkotāji „līgo" dziesmu tekstu uz
dzeltena papīra bija nodrukājuši tik labi,
ka līdz dziedāt varēja pat grieķis.
Viena jāņu meitenīte bija tā nogrimusi
savā telefoniņā, ka ne redzēja, ne
dzirdēja, kas visapkārt notiek. Bet par to
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viņas māte loterijā vinnēja lielo laimestu.
Varbūt tāpēc?
Un visam cauri vijās „līgo" - kā jau tas
bija noticis kopš seniem laikiem – tikai
šoreiz pasaules otrā pusē un ziemas
vidū, gan ar skābiem kāpostiem un
desiņām, bet arī ar jāņusieru un alu. Jāņi
atkal reiz bija izdevušies. ■
Izbijusī Jāņumāte.

Prāta vētra
pirmo reizi brauc uz
Austrāliju!

Austrālijas Latviešu 57. Kultūras
dienu Rīcības komitejai ir gods paziņot,
ka Latvijas vispopulārākā mūzikas
grupa Prāta vētra brauc uz Adelaidi un
uzstāsies ar savu koncertu Adelaides
Latviešu namā, Tālava, 29. decembrī.
Par biļešu iegādi Rīcības komiteja
paziņos nākamajos rakstos.
Grupa dibināta 1989. gadā. Prāta
vētras popularitāte īpaši pieauga
ar grupas piedalīšanos 2000. gada
Eirovīzijas konkursā. Kopš tā laika Prāta
vētras koncertus apmeklējuši vairāk kā
1,000,000 skatītāju, un Rīgas koncertā
vien 2015. gadā pulcējās pāri par
45,000 cilvēku. Grupas diskografija ir arī
ļoti plaša gan latviešu, gan angļu valodā.
Katrā latviešu mājā droši vien var
atrast Prāta vētras kompaktdiskus
vai dziesmu izlasi mobīlos telefonos.
22

Ļoti populāras ir dziesmas: Starp
divām saulēm, Kaķēns, kurš atteicās
no jūrasskolas, 7 soļi svaiga gaisa un
dziesma, kas vienmēr skan jauniešu
pasākumos, Lidmašīnas.
Savā mūzikas karjerā, grupa ir
saņēmusi 29 Latvijas mūzikas ierakstu
gada balvas. Grupa nesen atklāja savu
jaunāko albūmu Par to zēnu, kas sit
skārda bungas ar dziesmām Pašu
dārgāko un Bezgalīgs stāsts.
Rīcības komiteja ir ļoti priecīga,
ka Prāta vētra pirmo reizi Austrālijā
piedalīsies Kultūras dienās ar savu
vienīgo Austrālijas koncertu. To noteikti
nedrīkst palaist garām! Tiksimies Prāta
vētras koncertā, un tiksimies Kultūras
dienās, Adelaidē! ■
Rūdis Dancis
Austrālijas Latviešu 57. Kultūras
dienu Rīcības komitejas priekšsēdis

Saules josta – 2018

Dziesmu svētku pirmā dienā, 30 jūnijā,
Rīgas rietumrobežas Beberbeķos, Daces
un Daiņa Ruņģu mājās bija sasaukta
Saules jostas atkalsatikšanās. Sanāca
45 bijušie dalībnieku no visu 10 uzvedumu
un 7 turneju gadiem. Kopā ar dzīves
biedriem, bērniem un draugiem sanāca
ap 70 cilvēku. No pirmās turnejas 1976.g.
Turpinājums 27.lpp.

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2018. gada augustā

Austrālijas Daugavas Vanagi Latvijas simtgadē Likteņdārzam dāvina piecus Latvijas karogus un mastus

Austrālijas Daugavas Vanagi Latvijas simtgadē Likteņdārzam ir sagādājuši īpašu
dāvanu – piecus 12 metrus augstus karogu mastus ar Latvijas karogiem, kā arī
to uzstādīšanai nepieciešamo darbu finansējumu par kopējo summu 4000 EUR.
Karogu masti ir uzstādīti, un Latvijas valsts karogi šobrīd lepni plīvo Likteņdārza
amfiteātrī, pašā Daugavas krastā.
Karogu dāvinājumā vienojās piecas darbojošās Austrālijas Daugavas Vanagu
nodaļas – Adelaidas, Pertas, Melburnas, Kanberas, Sidnejas un to atbalstīja arī
šobrīd darbību beigušās Brisbenas, Džīlongas, Murbankas, Northamas, Ņūkāslas
un Tasmanijas Daugavas Vanagu nodaļas. Katrs no karogiem ir veltīts savam
Latvijas novadam – Kurzemei, Latgalei, Vidzemei un Zemgalei. Bet piektais karogs
ir īpaši veltīts tiem, kas cietuši un atdevuši savu dzīvību par Latviju.
"Ieejot Likteņdārzā es uzreiz tālumā pamanīju Austrālijas Daugavas Vanagu
dāvinātos karoga mastus. Karogi lepni plīvoja Latvijas vējā un ieejot amfiteātrī
sajūta bija iespaidīga. Esam gandarīti un lepni par šo skaisto dāvanu Latvijas
simtgadē, kas uz visiem laikiem godinās mūsu Latvijas karavīrus un brīvības
cīnītājus," uzsvēra Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas priekšsēdētāja Ināra Sīkā.
Iecere par karogu Likteņdārza amfiteātrī radās jau pirms vairākiem gadiem
un kā labāko risinājumu, atbilstoši Likteņdārza kompozīcijai arhitekti – SIA „Arhis
Arhitekti” Andra Kronberga – vadībā izlēma veidot piecu karogu grupu. Pateicoties
Austrālijas Daugavas Vanagiem tagad šī skaistā iecere ir realizējusies.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina
tautiešus uz pusdienām
Sestdien, 2018. gada 4. augustā
no 12.00 – 13.30
Gaļas pankūkas, cūkas cepetis un citi gardumi.
Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.
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Visi sagatavošanas un karogu mastu karoga mastu. Arī šobrīd, kad Likteņdārza
nostiprināšanas darbi tika veikti pirms tālākai attīstībai tika plānoti 5 karogu
Līgo svētkiem un pirmo reizi karogi masti, Amberlat iniciēja Likteņdārzā
plīvoja 24. jūnijā, kad Likteņdārza izvietot Dziesmu svētku karogu mastus,
amfiteātrī notika īpašs notikums Latvijas tādējādi garīgi savienojot Likteņdārzu ar
valsts simtgadē „Latvijas pašvaldību Dziesmu svētkiem, kā latviešu nācijas
sporta veterānu – senioru 55. sporta vienotības simbolu. Esmu pārliecināts,
spēļu fināla sacensības ar pasaules ka šādos karogu mastos Latvijas karogi
latviešu piedalīšanos” noslēguma plīvos cēlāk!”
pasākums.
Likteņdārzs ir unikāla, par
Jaunie karogu masti ir noņemami, Latvijas tautas ziedojumiem veidota
tāpēc uz Dziesmusvētku laiku tie pildīja piemiņas vieta un simbols Latvijas
ļoti īpašu uzdevumu – bija daļa no Latvijas tautas izaugsmei. Līdzīgi kā Brīvības
piemineklis, Likteņkarogu gredzena, kas
dārzs jau desmit
ieskāva Mežaparka
gadus top Latvijas
estrādi Dziesmusvētku
sirdī – Koknesē,
noslēguma koncertā.
uz salas Daugavā
Šobrīd visi pieci
ar tūkstošiem
karogi ir atgriezušies
Latvijā un ārvalstīs
Likteņdārzā.
dzīvojošo tautiešu un
Karogu projekts
uzņēmumu atbalstu.
Likteņdārzā tika
Te apvienojas izcila
īstenots sadarbībā
vides arhitektūra, ar
ar Latvijas laivu un
Kokneses pussalas
karogu mastu fabriku
dabas un Daugavas
Amberlat, kuŗa vadītājs
plūduma krāšņumu,
Aldis Kunšteins uzsver:
veidojot draugu
„Nesen realizētais
aleju, ozolu sardzes
100 karogu mastu
ieskauto amfiteātri,
uzstādīšanas projekts
daudzfunkcionālo
Dziesmu un deju svētku
sabiedrisko ēku,
noslēguma koncertam
digitālo ekspozīciju
Mežaparka lielajā
„Liktens gāte”, Lielo
estrādē uzņēmumam
kalnu un skatu
bija liels izaicinājums.
terasi. Likteņdārzā
Uzsākot Likteņdārza
tiek fiksēta tautas
būvniecību pirms
dzīvā atmiņa – katrs
daudziem gadiem SIA
iestādītais koks,
Amberlat dāvināja tur
atvestais akmens ir
pirmo uzstādīto 12m
Ināra Sīkā pie karogiem
Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru.
Birutu Urlovsku – dzimusi 1918. g. 20. augustā, Latvijā
mirusi 2018. g. 10. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja kopš 1959. gada (58 gadus).
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ar konkrēta cilvēka, cilvēku grupas
stāstu par Latvijas cilvēkiem un vēsturi.
Kopš 2005. gada, kad tika sākts
Likteņdārza projekts, ar tūkstošiem
Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu
un uzņēmumu atbalstu Likteņdārza
izveidē ir ieguldīti gandrīz 2,5 miljoni
eiro. Ik gadu Likteņdārzu apmeklē

70 000 – 100 000 apmeklētāju, no kuŗiem
aptuveni 30% viesu ir bērni un jaunieši,
un tas rosina un nostiprina latviskās
kopības un nacionālās piederības sajūtu.
Mārtiņš Pučka
Likteņdārza sabiedrisko attiecību
speciālists
www.liktendarzs.lv

DV Sidnejas nodaļa un sporta kopa SPARS
sestdien, 25. augustā, plkst. 18.00 rīko

100 gadu Latvijas sports un latviešu
sportisti pasaulē „TRIVIA" vakars.
Būs atvērts bārs. Vakars notiks angļu valodā ar interesantiem
jautājumiem par Austrālijas latviešu sportistiem, olimpiskām spēlēm
un pasaulē ievērojamiem latviešu sportistiem. Variet paši sastādīt
un pieteikt savu komandu vai tāpat pieteikties un mēs sastādīsim
komandas. Būs jauks vakars ar draugiem un paziņām.
Pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai Viktora 0413 018 588.

Ieeja $20 iesakaitot vakariņas.
Visi laipni ielūgti.
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YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā,
49-51 Stanley Street, Bankstown, NSW
Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org

Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $300.00
DV Mēnešraksta abonements gadā
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership
$25/$20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885

Sarīkojumi DV namā

Sestdien, 4. augustā, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 25. augustā, plkst. 17.00
Vakariņas un Latvijas 100 gadu Sporta
Viktorina (Trivia vakars). Laicīgi sastādiet
komandas. Visi laipni ielūgti.
Sestdien, 1. septembrī, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.

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.

Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764

Available for purchase at the bookshop are
Latvian artifacts, souvenirs and traditional
Latvian jewellery.

The office and bookshop is open every
Tuesday from 9am to 12noon and every
Friday from 2pm to 4pm.

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.
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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Saules josta – 2018

Turpinājums no 22. lpp.
bija 8 dalībnieki un no pirmā Latvijas
apciemojuma 1990.g. 20, ieskaitot turnejas
vietējos izkārtotājus, Dainu Judinu un
Pēteri Dunduru.
Visiem bija daudz ko runāt, pārrunāt,
atcerēties. Daži šie dalībnieki, kuŗiem tik
daudz kopīgas atmiņas, nebija tikušies 20,
un vēl vairāk, gadus. Citi, kas tad knapi
bija beiguši skolas gaitas, tagad ieradās
ar paaugušu ģimenīti. Bija jauki redzēt arī
vairākas trīs paaudžu ģimenītes. Ruņģu
plašā dārzā, starp ogu krūmiem, skraidīja
paliels un priecīgi skaļš bērnu bars.
Dainis Ruņgis nolasīja apsveikumu
no Skaidrītes Dariusas. Viņa raksta ka
Saules josta bija unikāls pasākums, kuŗa
pamatā un tā dzinējspēks bija Skaidrīte
un Juris, bet bez mūziķiem, Zani Riteri un
Imantu Līci, dejotājiem, tērpu un dekorāciju
darinātājiem, viss būtu apstājies.Un no visa

šī lielā darba mēs ieguvām dziļāku ieskatu
mūsu tautas folklorā, iespēju satikt un
iepazīties ar latviešiem visā pasaulē, veidot
jaunu draugu saimi un milzīgu prieku.
Juris Ruņģis pateicās visiem par
atsaucību un vienmēr labo sadarbību.
Ir interesanti ka vairāki tā laika dejotāji
šajos svētkos dzied korī. Viņš paziņoja
ka visas Saules jostas programmas un
deju grāmatas tagad ir ievietotas Latvijas
Nacionālā Bibliotēkā un ka gandrīz
visi Saules jostas uzvedumi pilnībā ir
apskatāmi uz YouTube. Viņš arī atgādināja
par Skaidrītei izrādīto godu iecelšanā
par Deju svētku goda virsvadītāju – tikai
izsakot nožēlu ka tas nenotika vismaz
pirms 10 gadiem.
Saiets sākās skaisti saulainā
pēcpusdienā bet sarunas nobeidzās
ar brāzmaini vēsu saules rietu. Jauka
pēcpusdiena, trūka tikai Skaidrīte, bet
viņas vārds skanēja visās sarunās. ■
Vita Kristovska.

Saules jostas dalībnieku tikšanās Rīgā, 2018. gada jūnijā.

Sapņu komanda
1935

Filma, sestdien, 18. augustā, plkst.13.30
1935. gadā Ženēvā tiek rīkots
pirmais Eiropas čempionāts basketbolā.
Basketbols Eiropā ir jauna un ne īpaši
populāra spēle, komandas iepriekš nav

tikušās starptautiskās sacīkstēs. Visi grib
būt pirmie, ierakstīt savas valsts vārdu
sporta vēsturē.
Čempionātam gatavojas arī Latvijas
valsts vienība. Jaunais treneris Baumanis
ir pārliecināts, ka viss ir iespējams, viņš
tic, ka basketbols var kļūt par populāru
spēli, ka var apvienot cilvēkus ar dažādām
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interesēm un ambīcijām vienotam mērķim,
ka visas valstis Eiropā ir vienlīdz svarīgas
un līdzvērtīgas un uzvarēs labākais.
Intrigas un sīkas nebūšanas pārpratumi
un raksturu cīņas – tas ir ceļš uz čempionātu.
Uzvarēt var tikai vispirms uzvarot sevi.
Filmas garums 2 stundas. Subtitri
angļu valodā.
Pirms filmas kafejnīcā varēs iegādāties
zupu.
Jānis Čečiņš

Piemiņas lietas un
Dziesmu svētki
senioriem

Sekojot Jāņa Grauda aicinājumam,
saieta sākumā Sidnejas Latviešu namā 13.
jūlijā seniori palika kafejnīcā, kuŗā parādīja
viens otram dažādus priekšmetus, kas

ilgi glabāti un par kuŗiem varēja pastāstīt
kādu stāstu.
Stāstus iesāka Kārlis Gulbergs,
parādīdams sešu dāmu viņam
sešdesmitos gados pie Davida Džona
(David Jones) adītu brūnu džemperi, ko
viņš vēl tagad velk mugurā. Viena dāma
adījusi vienu roku, cita otru, vēl cita priekšu
un vēl cita mugurpusi.
K ā n ā k a m ā , I n ā r a To m s o n e
parādīja Vācijas „Grāmatnieku” apgāda
Berchtesgadenas-Strub D.P. nometnē
„Insula” 1946. gadā izdotu feļetonu
kolekciju Piparotas kalorijas 64 lappusēs,
no kuŗām nolasīja vienu Kas ir Dī-pī un no
kuŗas te ir pāris izvilkumu: „Nīče radīja
pārcilvēku, Adolps – zemcilvēku. Otrais
imperiālistiskais kaŗš dzemdēja savu
meistarstiķi – Dī-pī. Tas ir kombinēts no
visa, kas ģeldīgs un „brāķis” šinī saulē...
Dī-pī vidū ir arī pārcilvēki – augstas
amatpersonas un komiteju dižciltīgie

Dnister ﬁnanšu uzņēmums Austrālijā vēlas izteikt pateicību
Sidnejas Latviešu biedrības par doto iespēju piedalī�es “Jāņos",
kas noritēja š.g. 23.jūnijā Sidnejas Latviešu Biedrības namā
Stra�īldā. Mēs bijām ļo� pagodinā� atbals t šos brīnišķīgos
latviešu tradīciju svētkus. Mēs arī pateicamies šo svētku
apmeklētājiem, kas ņēma dalību Dnister aptaujā “Mēs vēlamies
iepazīt Jūs labāk”.
Apsveicam vinnētāju Zin� Duckmanton, kurš aptaujas ietvaros
sniedza visradošākās atbildes. Kā par godalgu Zin�s saņēma
Dnister Visa debītkar� $200.00 vēr bā. Balvu pasniedzām š.g. 21.
jūlijā, kad Zin�s viesojās Dnister aģentūrā Strath ldā. Mēs
vaicājām Zin�m nedaudz minēt par savu sai� ar latviešu
sabiedrību, uz ko viņš atbildēja: "Es esmu ilggadīgs latviešu
sabiedrības loceklis, un pie katras iespējas es atbalstu un piedalos
latviešu sabiedrības organizētajos sarīkojumos".

Dnister apsveic iepriekš
uzlādētas Dnister Visa debītkartes
laimētāju!

Kopš Latvian Australian Credit Co-opera�ve Society Ltd
apvienošanās ar Dnister Ukrainian Credit Co-opera�ve Ltd 2016.
gada 6. septembrī Dnister lepojas ar savu biedru bāzi, kas sastāv
gan no ukraiņu, gan latviešu sabiedrības locekļiem. Dnister vēlas
turpināt un s�prināt a ecības ar latviešu sabiedrību Sidnejā, kā
arī visā Austrālijā.

Mēs piedāvājam dažāda veida ﬁnansiālos produktus un mēs
aicinām ikkatru izmantot mūsu pakalpojumus.

Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd | ABN 59 087 651 394 | AFSL / Australian Credit Licence 240673 | www.dnister.com.au
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locekļi... Dī-pī ir šo laiku varonis. Par viņu
interesējas visās pasaules malās.”
Rasma Liepiņa parādīja pirmās
Latvijas republikas 25 latu naudas zīmi no
1928. gada, kuŗu viņa 1973. gadā slepeni
izveda no Latvijas iešūtu mētelī. Tā kā
viņa bija kaklā visiem redzami uzkārusi
dzintara krelles, citas dāmas pārmeklēja,
bet viņu ne.
Juris Krādziņš parādīja mazu metalla
kastīti, kuŗā izvedis pirms 74 gadiem, no
Rīgas ar kuģi bēgot, savas no albūma
izplēstas pastmarkas. Kastīte 5,5 x
8,2. x 1,8 cm. augsta ar diezgan sīku
Latvijas karti uz vāka, kuŗā redzamas
daudzas Latvijas pilsētas un pat ciemi,
kā, piemēram Madliena, dzelzceļa līnijas,
upes un ezeri. Kastītē Latvijas laikā
bija iepakotas, kā uz vāka uzrakstīts,
Atspirdzināšanas konfektes, kuŗas ražojis
E. Mežits Rīgā un tās bijušas ar citrona
garšu.
Valdis Ozols, kas darbojies kopā ar
Kārli Gulbergu uzvedumā Sprīdītis viņam
nevarējis ražot pietiekoši daudz dūmu.
Savā laikā viņam tanta dāvinājusi 5 latu
monētu, kam uz sāna bijis iespiests Dievs,
svētī Latviju.”
Ilonai Glebei, kas kaŗa beigās
dzīvojusi Valmierā un skatījusies, kā divas
lidmašīnas gaisā cīnās, atbraucis tēvs un
licis 10 minūšu laikā saģērbties. Parādīja
līdzi paņemtas krelles, kas iebāztas
mufītē. Liepājā tēvs pārdevis laulības
gredzenu, lai ģimene tiktu uz kuģa.
Gundars Liepiņš parādīja tēva breloku,
kabatas pulksteņa piekarināmo, ko tēvs
valkājis strādādams Dombrovska firmā
Vecmīlgrāvī. Kāds strādnieks mēģinājis
viņu nodurt, bet ar nazi trāpījis brelokā,
kur tagad vēl redzama ieskrāpējuma zīme.
Valdis Krādziņš parādīja mātes
kabatas nazīti no 1944. gada, kas ražots
Solingenā, Vācijā un vēl šodien spīd kā
jauns, tēva gumijas glābšanas riņķi, kas
ražots Kvadrāta fabrikā Rīgas Ķengaragā

un kas vēl lietots mācoties peldēt Austrālijā
un viena litra alumīnija piena stopu, ko
vectēvs pārvedis no Latvijas kaŗa laikā.
Jānis Grauds parādīja vēstules ar
kuŗām sarakstījušies viņa tēvs un māte un
kas kaŗa apstākļu dēļ bieži aizkavējušās.
Viņš nolēmis tās pārrakstīt, kas vēl nav
izdarīts.
Ingrīdai Rēbaumai vecāmāte savā
laikā katrai no mazmeitām uzadījusi
segu un viņai rozā un pelēkā krāsā ar
latviešu rakstiem, kas par lielu, lai to
atvestu paradīšanai. Viņai ir arī viens linu
izstrādājums. Kaŗa laikā kādā trešdienā
tēvs aizsūtīts armijā, bet māte, paņēmusi
bērnus, devās uz Vāciju ar kuģi sestdienā,
četras dienas pirms krievu ienākšanas.
Saieta turpinājumā visi pārcēlās uz
Mārtiņa Siliņa zāli, kur skatījās ainas no
Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā. Ar pāri par
67,000 skatītājiem un 16,500 dziedātājiem
tie vērtēti par vieniem no labākajiem.
Sāka, mums parādot Mārtiņa Brauna
Saule, Pērkons, Daugava, pēc kuŗas
parādīja aizkulises ar apmeklētājiem, kas
staigāja ārpus tribīnes un kuŗus intervēja
Māra Sleja. Aiz skatuves dzirdējām
Gaismas pili un Pūt, vējiņi. Jau esam
dzirdējuši, ka Jāņi Latvijā šogad bijuši
auksti un tāpat laiks Dziesmu svētkos, un
apmeklētājus redzējām biezos mēteļos un
ar siltiem kaklautiem.
Sekoja daļa no tautas deju
lieluzveduma Māras zeme, kas iesākās
ar I daļu Māras atnākšana, kā Saule
atved latvjus. Spēlēja Mārtiņa Brauna
mūziku, kuŗā atkal variācijas no Saule,
Pērkons, Daugava. Virsvadītājs sākumā
Jānis Ērglis. Turpinājumā atsevisķām
daļām ir savi nosaukumi un te daži
pieminēti: Pa sauli, pret sauli, pādīti dīdu,
Bij’ meitas ka liepas, puiši kā ozoli, Cīrulīti,
mazputniņ’, Es kaŗā aiziedams, Veļu
druva, iļģu laiks. Tā kā atsevišķās daļās
mēģināts pieminēt Latvijas vēsturi, tad II
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Sidnejas Latviešu vīru koŗa garīgais koncerts
veltīts Latvijas simtgadei

Dievam un Latvijai
Svētdien, 2018. gada 14. oktobrī, plkst 11.00
Svētā Jāņa baznīcā, Homebush
Diriģente Daina Jaunbērziņa
Viesdiriģents Ivars Štubis
Pianiste Ingrīda Šakurova
Biļetes nav numurētas un pērkamas uz vietas
Ieeja $25
Skolniekiem ieeja brīva
Atspirdzinājumi / uzkodas puslaikā baznīcas zālē
Tuvāka informācija nākošā Ritumā
Visi laipni aicināti!
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daļā ar nosaukumu Sv. Māra un Marija
pieminēti vācu, poļu, zviedru un krievu
laiki. Atsevišķo daļu nosaukumi te ir: Kristī
mazus, kristī lielus, Bāŗa bērnu ganu rīti,
Vanags un irbe rotājās, Aud māmiņa
villainīti, Kāzu deja, Spīdi, vizi vainadziņi,
Pats par savu naudu dzēru. Visu redzēto
aprakstīt neiespējami. Tas jāredz. Brīžiem
pa pāŗiem soļo, brīžiem danco, citreiz
izveido figūras: četrstūŗus, apļus, tautisko
rakstu zīmes kā, piemēram, ugunskrustu.
Mainās komponisti: citreiz Mārtiņš Brauns,
citreiz Kaspars Bārbals, citreiz Juris
Kulakovs, citreiz Iļģi. Tāpat mainās tautas
deju virsvadītāji, no kuŗiem vēl pieminēti
Edgars Raginskis, Agris Daņilēvičs, Gunta
Skuja, Jānis Purviņš, Ilmārs Drels, Taiga
Ludborža.
III daļā Māras atgriešanās, kur
redzējām: Ienes Māras istabā, Es meitiņa
kā rozīte, Pērkondēli, ar kuŗu arī šajā dienā
saietu pabeidza, kam turpinājums būs
nākamā reizē. ■
Juris Krādziņš

Sit, Jānīti vaŗa
bungas DV namā

Jau ceturto gadu Sidnejā Jāņus rīko
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa kopā
ar aprūpes sabiedrību Jūsu vecuma
aprūpe mājās (YACAH – Your Aged Care At
Home). Tradicionāli jau agrāk Jāņi svinēti
Daugavas Vanagu namā un sākumā
bija vakarā pat ar Jāņuguni pagalmā
līdz tam laikam, kad Jaundienvidvelsas
valdība aizliedza ugunskuŗus (tāpat kā
baznīcas zvanus miera traucēšanas dēļ
svētdienās un pastnieku svilpes vēstules
pienesot). Tā nu Jāņu sarīkojumu tagad
svin dienā, un šogad jau 21. jūnijā, kas ir
gada īsākā diena un kādā Jāņus svinēja
arī sirmā senatnē, pirms tos pārcēla uz
Jāņa Kristītāja dienu 24. jūnijā. Šogad

tas sākās jau plkst. 11.00, bet sabiedrības
darbinieki savus aprūpējamos atveda jau
kādu stundu iepriekš. Viens no pirmajiem
ieradās Helmuts Vabulis un, tā kā šogad
nepiedalījās neviens ar Jāņa vārdu, tad
saņēma galvā arī Jāņa vainagu. Tā kā
Daugavas vanagi paši nepārsniedza
divu roku pirkstu skaitu, tad vairumā tos
pārsniedza citu etnisko tautu sabiedrības
locekļi, kuŗi, tāpat kā iepriekšējos gados,
iepazinās ar latviešu Jāņiem. Bija arī
apgādes personāls, kas atnākušiem jau
pirms Jāņu atklāšanas sagādāja augļu
sulu, pīrāgus un Jāņu sieru.
Sarīkojumu atklāja Gundega Zariņa,
tautas tērpā, apsveicot visus no Daugavas
vanagiem un pieminot, ka šī ir gada
īsākā diena. Jāņos latvieši satiek savus
kaimiņus, ēd Jāņu sieru un dzied Jāņu
dziesmas. Dziesmu dziedāšanai bija
iespiestas lapiņas šim sarīkojumam ar
fotografijās iespiestām ozolu lapām un
zīlēm.
Pēc apmeklētājiem pasniegtās viras
dziedāja pirmo Jāņu dziesmu virkni ar
nosaukumu Sit, Jānīti vaŗa bungas. Pēc
tās aprūpes darbinieces pastāstīja, ka
firma Bunnings dāvinājusi apmeklētājiem
vairākus priekšmetus, no kuŗiem viens
ir pie durvīm liekamā „zeķe” ziemas
aukstuma ierobežošanai.
Pusdienās deva liellopu gaļu ar
kartupeļu biezputru, gaŗajām pupām, un
burkāniem. Sekoja dziedātā otrā Jāņu
dziesmu virkne ar nosaukumu Jāņu
nakte, svēta nakte.
Pa starpu apmeklētāji sarunājās savā
starpā un latvieši nelatviešiem pastāstīja
par Jāņu dienas tradicijām un parašām.
Saldā ēdienā bija aveņu un melleņu
ogas saldējumā ar šokolādi. Sekoja trešā
Jāņu dziesmu virkne ar nosaukumu Kas
tos Jāņus sagaidīja.
Mielasta noslēgumā bija torte ar kafiju
un dziesma Te bij’ laba saiminiece. ■
Juris Krādziņš
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca
„Rīga” piedāvā:
2018. gada kalendārs ar vārda dienām
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
Lidija Medne
„ATMIŅĀS"
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
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
Nēģi
Kvass
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DV Kanberas
nodaļas Jāņu saiets

FOTO: Imants Skrīveris

Visa bija Jāņu zāle...
Šī gada 23. jūnijā, tieši Līgo dienā,
Imanuela baznīcas zālē, Lyons, DV
Kanberas nodaļas vanagi un vanadzes
rīkoja saietu veltītu Jāņiem un labdarībai.
Saietu ievadīja nodaļas valdes
priekšsēde Inta Skrīvere.

Jānis un Aina Stambuļi
Ar dainu vārdiem – „Visa laba Jāņu
zāle, Ko plūc Jāņu vakarā...", viņa sveica
Kanberas latviešu vienīgo Jāni (Jāni
Stambuli), un pasniedza viņam bagātīgu
garšaugu pušķi.
Bet kur tad ir ozollapu vaiņags ar kādu
Jānis tika sveikts visus iepriekšējos gadus!
Atbilde – arī Kanberu ir skārusi klimata
maiņa, un ozolu lapas jau dzeltē uz
zemes.
Saieta dalībnieki mielojās pie vanadžu
bagātīgā mielasta un kavējās sarunās
par Jāņu svinēšanu Latvijā un šogad
sekojošiem lielajiem dziesmu un deju
svētkiem. Noslēgumā sekoja bagātīga
loterijas mantu izloze.
Saieta dalībnieku vidū, tāpat, kā visus
iepriekšējos gadus, bija Michael Calkovics.
Viņš, godinot sava mirušā tēva, leģionāra,
Volda Calkovica, piemiņu, vienmēr
apmeklē un financiāli, atbalsta Kanberas
nodaļas saietus un darbību. Un, protams

– liela daļa izlozēto mantu krājās uz viņa
galda.
Viss tīrais atlikums veltīts labdarībai,
Austrālijā un Latvijā.
Bija vēla pēcpusdiena, kad saieta
svinētāji devās mājup. ■
Skaidrīte Dariusa

Atmiņas Latviešu
Ciemā

Tu, kas sēdi savā siltajā istabā un
vispatīkamākajā un mīkstākā krēslā –
atceries. Vai Tu dzirdi mātes vai vecmātes
balsi – latviski? Tie bija Tavi bērnības un
jaunības gadi. Nāca laiks un Tu izvēlējies
dzīves biedru kas nerunā latviešu valodā.
Tagad pēc gadiem Tev ir iespēja atkal
atgriesties un vadīt dienas latviskā vidē.
Tev ir iespēja nākt un dzīvot Ciemā. Šeit
visi tekoši runā abas valodas. Pat mūsu
strādnieki ir iemācīti mūs sveicināt latviski.
Tev ir iespēja pāriet šeit uz dzīvi abiem ar
dzīves biedru.
Mums ir daudzas nodarbības kur var
iekļauties, ja negribi aiztaisi tikai durvis. Ir
plaša bibloteka, baznīciņa ar mācītāju kuŗš
arī ir Ciema iemītnieks. Rādam filmas,
ēdam zupas un priecājamies draugu
pulkā.
Mājiņas ir labas ar mazu dārziņu,
kas gaida tikai retu apkopšanu. Ja kādu
dienu negribas vārīt, vari aiziet uz hosteli,
mums ir labi pavāri kas rūpējās par mūsu
vēderiem. Ja vajadzīga ātrā palīdzība –
piespied tikai pogu un palīgs ir klāt. Ja
mājiņas dzīve paliek par garlaicīgu, vai par
grūtu to apkopt, ir iespēja pāriet uz hosteli
kur ir 24 stundu apkalpošana.
Ko lai vēl es pastāstu? Varu tikai sacīt
ka te jau dzīvoju daudzus gadus un jūtos
kā mājās. Latviešu valoda skan visur
lentēs un uz ekrāna. Ja ir iespēja atbrauc,
aizej bērnībā un ieklausies mātes un
vecmātes balsi, kas Tev mācija mīlestību
pret dabu un dzīvi. ■
Betija Plūme
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Kā un par ko vēlēsim
oktobrī – I

Informāciju sagatavoja politologs Ivars
Ījabs pēc PBLA pasūtinājuma. Šis ir
pirmais no trim priekšvēlēšanu situācijas
Latvijā pārskatiem.
Kā jau demokrātiskās valstīs pierasts,
arī Latvijā šogad ir gaidāmas vēlēšanas.
Tās būs 13. Saeimas vēlēšanas, kuŗas
notiks 6. oktobrī. Uz jautājumu, vai šīs
vēlēšanas būs vai nebūs izšķirošas,
atbildēt ir vienkārši. Demokrātiskā valstī
nemēdz būt neizšķirošu vēlēšanu, un
tie, kas apgalvo, ka tādas ir, muļķo
cilvēkus. Pat tad, ja attiecīgās vēlēšanas
nerada tūlītējas un radikālas pārmaiņas
“rīt uz brokastlaiku”, tas nav iemesls,
lai uz tām neietu. Vēlēšanas ietekmē
ilgtermiņa procesus, un balsojuma
sekas var būt sajūtamas pēc vairākiem
gadiem. Turklāt ņemsim vērā, ka Latvijas
Saeimas vēlēšanas ir svarīgas arī
tādēļ, ka tās ir vienīgās nacionālā
līmeņa vēlēšanas. Atšķirībā no citām
valstīm, kā ASV, Francija vai Polija, kur
pilsoņi vēl arī prezidentu vai parlamenta
augšpalātu, latvieši valsts mērogā vēlē
tikai parlamentu. Šis parlaments tad arī
noteiks toni Latvijas politikā: tam nāksies
pieņemt daudzus svarīgus lēmumus,
kuŗi tā vai citādi skars ikkatru no mums.
Tādēļ atbilde uz jautājumu par vēlēšanu
izšķirīgumu ir pašsaprotama: jā, protams,
uz vēlēšanām ir jāiet pavisam noteikti.
Kas jādara
Lai palīdzētu gatavoties 6. oktobrim,
es šajā rakstā pastāstīšu par šo
vēlēšanu galvenajiem dalībniekiem un
izaicinājumiem. Taču pirms tam būtu
jāatgādina par galvenajiem vēlēšanu
procedūras noteikumiem. Tajās var
piedalīties katrs Latvijas pilsonis,
kuŗš vēlēšanu dienā ir sasniedzis
18 gadu vecumu. Visbiežāk dalībai
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vēlēšanās noderēs Latvijas pilsoņa
pase (jāpārliecinās par derīguma
termiņu!). Taču kopš laika, kad esam
ieviesuši personas apliecības, pastāv
arī alternatīva procedūra. Pilsoņiem,
kuŗiem nav pases, bet ir tikai personas
apliecības, līdzās tām ir jāizņem īpašas
vēlētāja apliecības – tajās tad arī tiks
izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās, jeb,
vienkārši sakot – iespiests zīmogs. Kad
nu esam apgādājušies ar nepieciešamo
dokumentu, varam rīkoties tālāk.
Lielais vairums pilsoņu, protams,
dosies uz iecirkņiem 6. oktobrī, varbūt
mazliet pagaidīs rindā un nobalsos
klātienē. Arī ārpus Latvijas darbosies
veseli 115 iecirkņi. Taču Latvijas Centrālā
Vēlēšanu komisija ir parūpējusies arī par
alternatīviem balsošanas veidiem – īpaši
pilsoņiem, kas dzīvo ārpus Latvijas.
Pirmkārt, varam balsot pa pastu. Tam,
uzrādot pasi vai personas apliecību,
līdz 14. septembrim jāpiesakās kādā no
Latvijas pārstāvniecībām, kas organizē
balsošanu pa pastu – visbiežāk tās ir
vēstniecības. Tad jūs savlaicīgi pa pastu
saņemsiet visus dokumentus un varēsiet
nobalsot, kā saka, neizejot no mājas. Ja
esat Latvijā, bet tieši 6. oktobrī nevarat
aiziet uz vēlēšanu iecirkni, jau kopš 3.
oktobra varat “nodot balsi glabāšanā”,
jeb, vienkārši sakot, nobalsot iepriekš –
tiesa, ne visos vēlēšanu iecirkņos. Par
visām šīm tehniskajām lietām noteikti der
ieskatīties Centrālās Vēlēšanu komisijas
mājaslapā www.cvk.lv – tur viss ir labi
izskaidrots.
Tas, ka Latvijas varas iestādes rūpīgi
piedomā pie vēlēšanu līdzdalības,
nav nejaušība. Gandrīz visur pasaulē
ir vērojama vēlētāju līdzdalības
samazināšanās. 2014. gadā uz 12.
Saeimas vēlēšanām devās 58.8%
pilsoņu: pasaules salīdzinājumā tas nav
pārāk zems rādītājs, tomēr arī Latvijā ir
vērojama krītoša tendence. 2011. gadā

uz vēlēšanām aizgāja 60.55%, un, ja tā
turpināsies, mēs drīz vien sasniegsim
Lietuvas līmeni, kur uz vēlēšanām
iet mazāk par pusi pilsoņu. Ir vesela
virkne iemeslu par šādu samazinājumu
uztraukties. Parlamenta uzdevums ir
pilsoņu interešu reprezentācija, taču, ja
cilvēki neiet uz vēlēšanām, parlaments
nespēj pārstāvēt sabiedrību. Tādēļ tā
ir pilsoņu atbildība: piedalīties savu
interešu aizstāvēšanā.
“Reālie” un “virtuālie” rīdzinieki
Jūnija sākums mums atnesa
pārsteigumu: izrādās, ka nākamajās
vēlēšanās Rīgas vēlēšanu apgabalā būs
par 3 mandātiem vairāk – lielākoties uz
ārvalstīs dzīvojošo “virtuālo rīdzinieku”
rēķina (ārvalstīs nodotās balsis, kā
zināms, pierēķina Rīgas apgabalam).
Latvijā, kā zināms, ir pieci vēlēšanu
apgabali, un 100 Saeimas deputātu
mandāti sadalās pa tiem proporcionāli
apgabalā dzīvojošo pilsoņu skaitam.
Četru pagājušo gadu laikā šis skaits ir
būtiski pamainījies, līdz ar to ir mainījies
arī tur ievēlamo deputātu skaits: Latgale
(14), Kurzeme (12) un Vidzeme (25) ir
zaudējušas vienam mandātam, Zemgalē
tas ir palicis tāds pats (14), savukārt Rīga
ir ieguvusi klāt trīs mandātus (35). Tas,
bez šaubām, ir saistīts ar lielo Latvijas
pilsoņu emigrāciju uz ārvalstīm pēdējos
gados. Proti, ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu
skaits ir palielinājies, līdz ar to palielinoties
arī Rīgas apgabala elektorātam.
Šīm izmaiņām ir būtiska ietekme
uz vēlēšanu rezultātu. Rīgā ievēlamo
deputātu skaitam pieaugot, pieaug
arī ārvalstīs dzīvojošo līdzdalības
nozīme. Dzīvodami ārvalstīs, viņi
palielina attiecīgā vēlēšanu apgabala
deputātu skaitu un, līdz ar to, arī
savu ietekmi. Taču, neaiziedami uz
vēlēšanām, viņi šo ietekmi faktiski ļauj
savā vietā lemt rīdziniekiem. Tas jāņem
vērā: šoreiz no Rīgas tiks ievēlēts vairāk

deputātu, un to, kas tie būs, noteiks arī
ārvalstīs dzīvojošie. Reālie rīdzinieki ir
samērā aktīvi vēlētāji – galvaspilsētā uz
vēlēšanām aiziet vairāk pilsoņu, nekā
vidēji Latvijā. Tādēļ arī “virtuālajiem”
rīdziniekiem ārvalstīs nevajadzētu palikt
iepakaļus. CVK vadītājs Arnis Cimdars
lēš, ka kopumā ārvalstīs dzīvojošajiem
tīri matemātiski vajadzētu ievēlēt 8
no 100 Saeimas deputātiem. Tas ir
iespējams, tikai mobilizējoties un
piedaloties vēlēšanās.
Partijas un nepartijas
Latvijā, kā zināms, parlamenta
vēlēšanas notiek pēc partiju sarakstiem.
Balsotājs izvēlas vienu (un tikai vienu)
no piedāvātajiem sarakstiem, ieliek to
aploksnē un iemet balsošanas urnā.
Tiesa, pirms tam vēlēšanu biļetenā ir
iespējams izdarīt atzīmes: konkrētus
kandidātus var svītrot un var viņiem
pievilkt plusu. Tas beigu beigās ietekmēs
no attiecīgā saraksta ievēlēto deputātu
sastāvu: vēlētāju plusi un svītrojumi
var kandidātu gan pabīdīt uz augšu (kā
Artusu Kaimiņu pagājušajās vēlēšanās),
gan pagremdēt uz leju (kā Solvitu
Āboltiņu pagājušajās vēlēšanās). Šie
plusi un svītrojumi ir efektīvs līdzeklis,
lai paustu savu attieksmi pret konkrētiem
cilvēkiem.
Vienlaikus ar Latvijas partijām ir jābūt
uzmanīgiem. Vispirms, kopš neatkarības
atjaunošanas ir izveidojusies tradīcija
veidot partiju apvienības – kā Zaļo un
Zemnieku Savienība, Reģionu apvienība
un tamlīdzīgi. Vēlāk, ja kopīgais
starts ir bijis daudz maz veiksmīgs,
šīs apvienības bieži apvienojas vienā
struktūrā – tā tas bija ar partiju “Vienotība”
un “Nacionālo apvienību”. Vēlētājam
šeit jābūt uzmanīgam. Ir jāpievērš
uzmanība tam, no kādām sastāvdaļām
attiecīgā apvienība ir veidojusies, un
ko šīs sastāvdaļas ir darījušas iepriekš.
Pašlaik, jūnijā vēl var parādīties kāda
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jauna apvienība no vecām sastāvdaļām,
kas tiks izveidota uz vēlēšanām.
Labā ziņa turpretī ir tā, ka vēlēšanās
pie mums vairs nevar piedalīties “pēdējās
minūtes piedāvājumi”. Saeima ir lēmusi,
ka partijām, kas grib piedalīties vēlēšanās,
ir jābūt dibinātām vismaz gadu pirms
vēlēšanām, turklāt tajās ir jābūt vismaz
500 biedru. Tas izslēdz iespēju, ka šobrīd
uz ātru roku var tikt sastiķēta jauna partija
ar brašiem saukļiem, kas ar nelāgiem
nodomiem iekļūtu Saeimā. Tiesa, Latvijā
ir gana daudz partiju “čaulu”, kuŗas var
izmantot līdzīgiem mērķiem. Pārsteigumi
mūs vēl var gaidīt.
Galvenie spēlētāji
Kādi tad būs galvenie spēlētāji šā
rudens vēlēšanās? Aina te ir raiba
– krietni raibāka, nekā iepriekšējās
vēlēšanās, kad visi nopietnie dalībnieki
bija pazīstami jau iepriekš. Šoreiz sevi
piesaka vesela virkne jaunu partiju:
dažas no tām ir nesen dibinātas, citas
– pirmoreiz sadūšojušās nopietnam
startam. Tomēr starp “jaunajām” partijām
šoreiz nav izteikta favorīta, un daudzas
no tām riskē vispār nenonākt Saeimā,
nespējot pārvarēt likumā noteikto 5 %
slieksni.
Šajā apskatā es īsi aprakstīšu
partijas, nopietnāku analīzi atstājot
kādai no nākamajām reizēm. Lieta
tā, ka vairums partiju vēl nav
nosaukušas savus kandidātus un
sarakstu līderus – par tiem runāsim
nākamreiz. Saraksti būs izveidoti tikai
jūlija beigās, kad partijām saskaņā
ar likumu ir jāiesniedz savi vēlēšanu
saraksti. Mans nolūks nav aicināt
par kādu balsot vai nebalsot, bet

gan daudz maz saprotami aprakstīt
galvenos spēlētājus – gan vecos un
pieredzējušos, gan jaunos un cerīgos.
Ja ticam aptaujām, pavisam droša
tikšana 13. Saeimā šobrīd ir tikai 3
partijām, kuŗas Latvijas politikā darbojas
jau ilgāku laiku. Tās ir Sociāldemokrātiskā
partija “Saskaņa”, Zaļo un Zemnieku
Savienība, un Nacionālā Apvienība.
“Saskaņa” jau kopš 2010. gada vēlēšanām
veido lielāko frakciju Saeimā, taču nav
bijusi iesaistīta valdībā. Tā ir partija,
kas ap sevi ir konsolidējusi gandrīz visu
krievvalodīgo vēlētāju daļu, taču par to
balso arī sava daļa latviešu. “Saskaņa” ir
ideoloģiski atšķirīga no pārējām partijām
vairākos svarīgos punktos. Vispirms, tā ir
noraidošā attieksme pret latviešu valodu
kā vienīgo oficiālo valodu, atšķirīga
attieksme pret Padomju okupācijas
periodu, kā arī ģeopolitiskas simpātijas
pret Krieviju. “Saskaņa” pēdējos gados
ir darījusi daudz, lai kļūtu pieņemamāka
latviešu “meinstrīma” vēlētājam. Tā
sevi piedāvā kā sociāldemokrātisku
partiju, un tās sarakstos būs arī daudz
latviešu kandidātu. Taču domstarpības
principiālos jautājumos “Saskaņa”
pārvarēt nespēs, un, pēc visa spriežot,
nākamajā Saeimā atkal atradīsies
opozīcijā.
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) ir
partija, kuŗa pašlaik vada Latvijas valdību.
Tā ir sakņota reģionos un pilsētās
ārpus Rīgas; no šīs partijas nāk virkne
pašvaldību vadītāju. ZZS nav konkrētas
ideoloģijas: tā, no vienas puses, balstās
post-padomju ilgās pēc “labā, gādīgā
saimnieka”, no otras – spēj piesaistīt
savos sarakstos populārus cilvēkus no

Nākamais Ritums būs 2018. gada septembrī.
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politikas un citām jomām. Kā valdības
vadošā partija ZZS ir atbildīga par nesen
veiktajām reformām – vispirms, nodokļu
politikā un veselības aprūpē. Kaut arī
daži partijas politiķi reizēm koķetē ar
anti-rietumniecisku un anti-amerikānisku
retoriku, tā visdrīzāk neveidos koalīciju
ar “Saskaņu”.
Nacionālā Apvienība ir partija
cilvēkiem, kuŗiem latviešu un krievu
attiecību jautājums ir pats svarīgākais
politikā. Partijai ir savs stabils vēlētājs,
un tās politiķi arī nepārtraukti strādā šā
vēlētāja lojalitātes uzturēšanai. NA ir
virkne populāru politiķu, ir arī padarīto
darbu saraksts, turklāt tās atbalstītājus
īpaši nebiedē aizdomas par dažu partijas
līderu iesaisti koruptīvos darījumos,
par kuŗām arvien skaļāk runā partijas
oponenti.
Partija “Vienotība”, kas pagājušajās
vēlēšanās ieguva 2. vietu, šobrīd
reitingos ir nokritusi līdz 3-4% atzīmei.
Tas skaidrojams ar partijas nespēju
risināt iekšējas problēmas, kuŗas
visspilgtāk izpaudās 2015. gadā, kad
“Vienotība” savas vainas dēļ zaudēja
Ministru prezidenta portfeli. Virkne
politiķu “Vienotību” ir pametuši. Pāri
palikušie pašlaik ir konsolidējušies un
nāk uz vēlēšanām ar savu tradicionālo
piedāvājumu: eiropeisku, centrisku un
tehnokrātisku politiku. Partijai ir izdevies
saglabāt virkni pieredzējušu, populāru
cilvēku, kuŗiem ir savs atbalstītāju
loks. Taču tas vēl nebūt negarantē, ka
“Vienotība” būs pārstāvēta nākamajā
Saeimā.
“Vienotībai” pa pēdām seko
Jaunā Konservatīvā partija, ar kuŗu
tai ir arī daudz kas kopīgs. Vispirms,
JKP šodien izspēlē Latvijā mūždien
aktuālo pretkorupcijas kārti, un dara to
diezgan efektīvi. Pati JKP nav jauna
partija, taču tai ir izdevies piesaistīt

virkni enerģisku kandidātu, tai skaitā,
ļaudis no tiesībsargājošajām iestādēm.
Zināms šķērslis šeit varētu būt politiskās
pieredzes trūkums daudziem no tiem,
kuŗu ne vienmēr ir iespējams pārvarēt ar
enerģiju un ļoti uzstājīgu komunikāciju.
Attīstībai/Par ir jauns projekts, kuŗa
mērķis ir pārņemt bijušā “Vienotības”
elektorāta liberālo daļu. Tā vadībā ir
kopumā kompetenti cilvēki ar pieredzi
politikā un valsts pārvaldē, un to
lielākoties atbalsta gados jauni, izglītoti
un eiropeiski cilvēki. Tomēr šai partijai
ir arī virkne vājo vietu. Vispirms, daudzi
tās redzami personāži ir vēlētājam
pazīstami, un ne vienmēr tajā labākajā
nozīmē. Otrkārt, Rietumu kreiso liberāļu
dienaskārtība Latvijā nav īpaši populāra,
un masu atbalstu tai iegūt ir grūti.
KPV.LV lielos vilcienos ir viena,
ekspresīva cilvēka, Artusa Kaimiņa
projekts, kuŗš savu līdzšinējo karjeru ir
balstījis esošās “elites” un “sistēmas”
lamāšanā – jāteic, reizēm arī interesantā
un asprātīgā. Šīs partijas veiksmes ir tieši
atkarīgas no iespējas sarīkot efektīvu
šovu, kas spētu līdz oktobrim noturēt
skatītāju uzmanību.
Latvijas Reģionu apvienība ir
savdabīgs reģionos balstītās ZZS
analogs, kuŗam arī ir izdevies piesaistīt
vēl dažas interesantas personas.
Visbeidzot, Latvijas Krievu savienība
ir atklāti promaskaviska partija, kuŗa
apelē pie tās krievu vēlētāju radikālās
daļas, kuŗai “Saskaņa” šķiet pārlieku
rietumnieciska un konformistiska. Trīs
pēdējās nosauktās partijas visdrīzāk
Saeimā neiekļūs. Tomēr vēlētāju griba
reizēm ir neprognozējama, un pie kāda
īpaša zvaigžņu stāvokļa arī tām var
paveikties. Maz kas gadās. Turpretī
pārējie “mazie” spēlētāji – lai viņi man
piedod – izskatās pārlieku bezcerīgi, lai
viņu dēļ tērētu lasītāju uzmanību. ■
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PBLA ZIŅU APSKATS
26. jūlijā
Interesi par Saeimas vēlēšanām izrādījušas
15 partijas
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK)
piekļuvi deputātu kandidātu iesniegšanas
lietojumprogrammai izsniegusi 15 partijām
vai to apvienībām, kas par to bija izrādījušas
interesi, aģentūrai LETA pavēstīja CVK
Informācijas nodaļas vadītāja Kristīne
Bērziņa.
Piekļuves tiesības sistēmai izsniegtas
partiju apvienībai “Jaunā Vienotība”,
nacionālajai apvienībai “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, Zaļo un
zemnieku savienībai, partijai “Saskaņa”,
partijai “No sirds Latvijai”, Latvijas Reģionu
apvienībai, Jaunajai konservatīvajai partijai
(JKP) un Latvijas Krievu savienībai.
Tāpat iespēja piekļūt sistēmai apstiprināta
partijai “KPV LV”, “Attīstībai/Par!”, “LSDSP/
KDS/GKL”, “Progresīvajiem”, Centriskajai
partijai, Rīcības partijai un “Par alternatīvu”.
No minētajām partijām kandidātu
sarakstus līdz šim iesniegušas JKP un Rīcības
partija. Gala termiņš kandidātu sarakstu
iesniegšanai ir 7.augusts. 13.Saeimas
vēlēšanas notiks 6. oktōbrī. (Latvijas Avīze)
9. jūlijā
Latvijā nedaudz pieaudzis bērnu skaits
Rīga, 18. jūl., LETA. Šī gada sākumā
Latvijā nedaudz pieaudzis bērnu skaits,
sasniedzot 18,5% jeb aptuveni 358 800
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bērnu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes
(CSP) apkopotie dati.
2018.gada sākumā 18,5% cilvēku no
visiem Latvijas iedzīvotājiem bija bērni
vecumā līdz 17 gadiem. Salīdzinot ar 2017.
gada sākumu, bērnu skaits ir palielinājies par
0,6% jeb apmēram 2200. Vislielākais bērnu
īpatsvars ir Pierīgā - 21,0 %.
Turpina palielināties jaundzimušo
mātes vidējais vecums, kas pieaudzis no
28,5 gadiem 2010.gadā līdz 30,2 gadiem
2017.gadā. Turpretī būtiski samazinājies
jaundzimušo bērnu skaits sievietēm vecumā
līdz 19 gadiem - no 1152 jaundzimušajiem
2010.gadā līdz 628 jaundzimušajiem 2017.
gadā, savukārt vecumā no 20 līdz 24
gadiem samazinājums bijis no 4649 līdz
2967 jaundzimušajiem. Arvien vairāk bērnu
dzimst sievietēm 30 līdz 39 gadu vecumā - no
6920 jaundzimušajiem 2010.gadā līdz 9589
jaundzimušajiem 2017.gadā.
2017.gadā 27,3% mājsaimniecību auga
bērns vai jaunietis līdz 17 gadu vecumam.
7,4% mājsaimniecību bija pāris ar vienu
bērnu, 5,4% mājsaimniecību - pāris ar
diviem bērniem, un tikai 1,8 % - pāris ar trim
un vairāk bērniem. Savukārt gandrīz katra
trešā mājsaimniecība (32,9 %) bija vienas
personas mājsaimniecība.
CSP publicētajā datu krājumā "Bērni
Latvijā 2018" ir apkopota statistiskā
informācija par bērnu skaitu, dzimstību
un mirstību pēdējo gadu laikā, izglītību,
nodarbinātību, veselības stāvokli, atrašanos
sociālajās aprūpes iestādēs un adopciju,

noziedzīgiem nodarījumiem pret bērniem,
kā arī plašs starptautiskais salīdzinājums par
bērnu situāciju Latvijā un citās valstīs. (LETA)
Baltijas valstu simtgades izstādi Parīzē
apmeklējuši vairāk nekā 236 tūkstoši
interesentu
Ir noslēdzies vērienīgs visu triju Baltijas
valstu simtgades kopprojekts un viens no
lielākajiem Latvijas simtgades starptautiskās
programmas notikumiem – izstāde
"Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms
Baltijas valstīs", kas no 10. aprīļa līdz 15.
jūlijam bija skatāma Orsē (Musée d'Orsay)
muzejā Parīzē, portālu "Delfi" informē Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja pārstāve Kristīne
Lāce.
Kopumā projekts iepazīstinājis 236
079 mākslas metropoles apmeklētājus ar
Baltiju, tās mākslu, tradīcijām un kultūru.
Savukārt dienā izstāde pulcējusi vidēji 3000
apmeklētāju no visas pasaules.
Izstāde "Nepieradinātās dvēseles.
Simbolisms Baltijas valstīs" veidota ar mērķi
iepazīstināt Francijas skatītājus ar igauņu,
latviešu un lietuviešu tēlotāju mākslu, kura
tapusi 19. un 20. gadsimta mijā līdz valstiskās
neatkarības iegūšanai 1918. gadā. Projekta
galvenā ideja – atklāt Rietumeiropai, ka
topošā Baltijas valstu māksla atradusies
profesionāli augstā līmenī, un tās rakstura
īpatnības iekļaujas kopējā Eiropas mākslas
sniegumā.

2015. gadā Latvijas Nacionālais mākslas
muzejs (LNMM) nāca ar iniciatīvu – veidot
sadarbības projektu kopā ar kolēģiem
Baltijā, kā arī uzrunāja franču kuratoru
un simbolisma pētnieku Rodolfu Rapeti
(Rodolphe Rapetti) radīt vienotu mākslas
skati, kura eksponēšanas vieta būtu Eiropas
kultūras metropole – Parīze. Plašajā izstādē
bija apskatāmi 167 darbi no Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja (Rīga), Igaunijas Mākslas
muzeja (Tallina), Lietuvas Nacionālā mākslas
muzeja (Viļņa) un Mikaloja Konstantīna
Čurļoņa Nacionālā mākslas muzeja (Kauņa)
kolekcijām.
18. jūlijā
Jauniešu koris 'Kamēr…' goda viesa
statusā koncertē Singapūrā un Taivānā
XXVI Vispārējo dziesmu svētku galvenās
balvas ieguvējs jauniešu koris "Kamēr…"
nule kā devies koncertturnejā uz Āzijas
valstīm, kur kolektīvs mākslinieciskā vadītāja
un galvenā diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā no
18. jūlija līdz 2. augustam viesosies festivālos
Singapūrā un Taivānā.
Kā portālu "Delfi" informē jauniešu
kora pārstāvis Edgars Skarbulis, vispirms
jauniešu koris "Kamēr..." kā viens
no īpašajiem māksliniekiem uzaicināts
piedalīties Singapūras Starptautiskajā koru
festivālā. Festivāla organizatori pirmo reizi
iepazinušies ar unikālo kora skanējumu,
kad 2006. gadā "Kamēr…" plūca laurus

SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ
(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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Pasaules koru olimpiādē Ksjamenā, Ķīnā.
Festivāla ietvaros paredzēti ne tikai trīs
koncerti, bet arī meistarklase, kur klausītāji
tiks iepazīstināti ar Latvijas kormūziku,
kā arī šī gada maijā Rīgas mākslas telpā
pirmatskaņoto koncertprogrammu "Kalpotājs.
Blumbergs. Kamēr…", kas veltīta izcilā
latviešu mākslinieka Ilmāra Blumberga
daiļradei.
Pēc vizītes Singapūrā "Kamēr…" dosies
uz Taivānu, kur aicināts kā goda viesis
Taipejas Starptautiskajā koru festivālā. Šī
festivāla laikā gaidāma kora uzstāšanās kā
galvaspilsētā Taipejā, kur notiks koncerti un
meistarklases nozīmīgākajās koncertzālēs,
tā arī citās pilsētās. Atkārtotu uzaicinājumu
doties uz Taivānu "Kamēr…" saņēma pēc
koncertturnejas 2015. gadā, kad korim
izdevās atstāt neaizmirstamu iespaidu Āzijas
reģiona klausītāju sirdīs.
Pēc atgriešanās Latvijā "Kamēr…"
sezonu noslēgs ar koncertu 26. augustā
Jaunmoku pilī, savukārt 29. un 30. augustā
gaidāma jauno dziedātāju uzņemšana, kurā
laipni gaidīti visi dziedātgribētāji, neatkarīgi
no muzikālās izglītības un iepriekšējas
sagatavotības. (DELFI.lv)
17. jūlijā
Pāragri izdarīt secinājumus par Trampa un
Putina tikšanos, vērtē Kučinskis
Tā kā ASV prezidenta Donalda Trampa
un Krievijas vadītāja Vladimira Putina
privātajā sarunā neviens cits nav piedalījies,
secinājumus izdarīt ir priekšlaicīgi, intervijā
Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma"
teica premjerministrs Māris Kučinskis (ZZS).
"Fakts, ka lielvalstu vadītāji tiekas, ir
jāvērtē pozitīvi. Labāk, lai cilvēki sarunājas,
nevis katrs savā valstī runā pāri okeānam.
Secinājumus izdarīt ir priekšlaicīgi, jo neviens
nav bijis klāt [prezidentu sarunā]," klāstīja
Kučinskis.
Ministru prezidents uzskata – Latvijai labā
ziņa ir tā, ka samitā nav izskanējuši radikāli
priekšlikumi, kas liktu mainīt pozīciju drošības
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jautājumos.
"ASV prezidents nav viena persona. ASV
ir demokrātija. Visvecākā pasaulē. Nedomāju,
ka tāda valsts var radikāli pagriezties vienā
dienā vai vienā gadījumā. Domāju, ka tuvāko
mēnešu laikā varēsim vērot, vai notiek
izmaiņas. Domāju, ka jaunu pavērsienu
nebūs," prognozēja premjers.
Komentējot Trampa pausto, ka NATO
dalībvalstīm jāpalielina aizsardzības izdevumi
līdz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP),
Kučinskis teica – ASV prezidents nosauc pēc
iespējas lielāku skaitli, lai varētu atgriezties
pie sarunām.
"Vienošanās par 2% [aizsardzībai no
IKP] ir optimāla mūsu kopējām interesēm.
Latvija ir viena no valstīm, kas izpilda
šo normu. Vai ieguldījumu būs vairāk,
tas atkarīgs no specifiskām vajadzībām.
Pieļauju, ka konkrētiem projektiem tas būs
nepieciešams, bet vienkārši mainot ciparus,
nāktos samazināt kaut kur citur," iespējamo
tēriņu pieaugumu aprakstīja Kučinskis. (Delfi.
lv)
12. jūlijā
Kaimiņš izvairīgi komentē 'KPV LV'
iespējamo sadarbību ar 'Saskaņu'
Partijas "KPV LV" līdzpriekšsēdētājs
Artuss Kaimiņš izvairīgi komentēja iespējamo
sadarbību ar politisko partiju "Saskaņa",
norādot, ka viņš "neredz iespēju sadarboties
ar "Saskaņas" valdes priekšsēdētāju Nilu
Ušakovu".
Komentējot partijas "Jaunā Vienotība"
aicinājumu partijām pirms 13. Saeimas
vēlēšanām vienoties "par nesadarbošanos
ar prokremliskām partijām", Kaimiņš norādīja,
ka "nelies ūdeni uz mazpartijas dzirnavām".
Kaimiņš arī norādīja, ka partija vēlās
panākt, lai vēlēšanās piedalās arī tie 42%
iedzīvotāju, kas nepiedalījās iepriekšējās
vēlēšanās.
Uz jautājumu, vai "KPV LV" būtu
gatava nākamajā Saeimā sadarboties ar
"Saskaņu", Kaimiņš atbildēja, ka arī partijas

premjerministra kandidāts Aldis Gobzems
iepriekš ir sacījis, ka "ar Ušakovu kopā strādāt
nevar".
Savukārt Gobzems uz šo jautājumu
tieši neatbildēja. Tā vietā viņš sacīja, ka
gribētu "aicināt visas partijas parakstīt
memorandu par cīņu pret korupciju, pret
administratoru mafiju un OIK [obligātā
iepirkuma komponentes] mafiju, kā arī
nopirktiem iepirkumiem".
Gobzems arī norādīja, ka valdība jāveido,
vadoties no nepieciešamajiem darbiem.
Kā ziņots, "Jaunā Vienotība" nosūtījusi
partijām aicinājumu pirms 13. Saeimas
vēlēšanām vienoties "par nesadarbošanos
ar prokremliskām partijām".
"Jaunās Vienotības" valdes priekšsēdētājs
Kariņš paudis, ka aicina līdzīgi domājošus
politiskos spēkus pirms 13. Saeimas
vēlēšanām pievienoties memorandam,
kurā partijas vienojas par skaidru atbalstu
proeiropeiskai, demokrātiskai, tiesiskas
valsts vērtībās balstītai politikai, apliecinot
pašreizējā Latvijas ģeopolitiskā kursa
nemainīgumu. (LETA/Delfi.lv)
11. jūlijā
Melbārde: Aizvadītie Dziesmu un deju
svētki devuši vērtīgas mācības
Latvijai ir jāturpina ieguldījumi Dziesmu
un deju svētku infrastruktūrā, šādu nostāju
šorīt intervijā telekanālam LNT pauda kultūras
ministre Dace Melbārde (VL-TB/LNNK).
Melbārde vērtēja, ka aizvadītie svētki
devuši divas vērtīgas mācības – pirmkārt, šie
esot bijuši pirmie svētki, kas plānoti ļoti laicīgi,
kas devis pozitīvu rezultātu. Otrkārt, ministre
uzskata, ka bijusi vērojama ieguldījumu
infrastruktūrā pozitīvā atdeve uz svētku
pasākumu kvalitāti, tāpēc svarīgi turpināt
darbu šajā virzienā.
Runājot par iespējām uzlabot biļešu
tirdzniecības kārtību, politiķe pauda viedokli,
ka puse no biļetēm būtu jāizdala dalībniekiem
tālākai izplatīšanai. Viņa diskusiju par šo
jautājumu pamatā cer atrisināt jau šajā gadā

svētku izvērtēšanas konferencē, kad tikšot
runāts arī ar IT jomas speciālistiem.
Savukārt ar šī gada biļešu izplatītājiem
"Biļešu paradīzi" turpinoties konflikts par
komisijas maksu iekasēšanas pamatotību.
"Biļešu paradīze" uzskata, ka uzņēmuma bija
tiesības iekasēt komisijas maksas, savukārt
Kultūras ministrija ir pretējās domās, tāpēc
strīds turpinās un pēc "svētku laika pamiera"
tuvākajā laikā valsts puse pie šī jautājuma
atgriezīšoties.
Kopumā Melbārde aizvadītos Dziesmu
un deju svētkus novērtēja kā patriotiskās
audzināšanas un sociālās līdzdalības
paraugstundu.
Ministre stāstīja, ka šobrīd notiekot
aktīvs darbs, lai ļoti skaista būtu arī Latvijas
neatkarības svētku nedēļa novembrī, kad
iedzīvotājiem arī tiks piedāvāta virkne
vērienīgu kultūras pasākumu.
Taujāta, vai pēc valsts simtgades
svinībām būtiski neapsīks naudas apjoms
kultūrai, ministre vispirms uzsvēra, ka nauda
nav "apēsta", bet gan ieguldīta, savukārt par
naudas apjomu nākotnē izteicās izvairīgi,
atzīmējot, ka tas būšot jautājums nākamajai
valdībai. (LETA/Delfi.lv)
10. jūlijā
Dziesmu un deju svētku noslēguma
koncertu un sadziedāšanos apmeklēja
67 253 cilvēku
Aizvadītajā naktī Mežaparka Lielajā
estrādē izskanējušajā XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI deju svētku noslēguma
koncertā "Zvaigžņu ceļā" un tam sekojošajā
sadziedāšanās pasākumā bija klāt 67 253
cilvēki, līdz ar to šis ir kļuvis par visu laiku
apmeklētāko Dziesmu svētku pasākumu,
intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta
panorāma" pastāstīja svētku izpilddirektore
Eva Juhņēviča. Kā ziņots, Dziesmu un
deju svētku noslēguma koncertā piedalījās
ap 16 500 koristu. Daudzi no viņiem kopā
ar skatītājiem palika uz sadziedāšanās
pasākumu līdz pat rīta gaismai.
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Viņa pastāstīja, ka svētku organizēšanā
tiešā veidā iesaistījās ap 500 cilvēku liela
komanda, taču, ja pieskaita arī brīvprātīgos,
sadarbības partnerus, atbildīgo dienestu
darbiniekus, kas dežūrēja pasākumu norises
vietās, un citus, kas palīdzēja nodrošināt
svētkus, tad kopējais iesaistīto cilvēku
skaits varētu būt ap 4000, neskaitot pašus
dziedātājus un dejotājus.
Par Dziesmu un deju svētkiem lielu
interesi izrādīja arī plašsaziņas līdzekļu
pārstāvji, akreditēto mediju skaits bija ap
700, no kuriem liela daļa bija ārvalstu mediji,
informēja Juhņēviča. Kopumā svētkos
piedalījās vairāk nekā 43 000 dziedātāju un
dejotāju, no tiem 2450 bija ārvalstu latvieši,
no 84 kolektīviem.
"Šie svētki iezīmējās nedaudz atšķirīgi,
nekā tas ir bijis līdz šim. Laiki ir mainījušies
un šoreiz bija vairāki būtiski jauninājumi.
Pirmais ļoti nozīmīgais jaunievedums bija
dalībnieku iepriekšēj a reģistrācija, kas
deva lielas iespējas gan ļoti precīzi fiksēt
dalībnieku skaitu, viņu dalību mēģinājumos
un koncertos, organizēt ēdināšanas grafikus
un citas lietas, kas saistītas ar dalībnieku
uzturēšanos. Elektroniskā reģistrācija deva
iespēju izstrādāt multifunkcionālo dalībnieku
ID karti, kas svētku laikā dalībniekiem bija
svarīgāka par jebkuru citu dokumentu," vēlāk
preses konferencē 9. jūlija medijiem teica
Juhņēviča.
Tāpat viņa uzsver, ka tika veikts liels
preventīvais komunikācijas darbs, lai
nodrošinātu svētkos kārtību. "Rezultātā
pagājusī nedēļa apliecināja, ka tas ir
attaisnojies. Cilvēki – gans skatītāji, gan
svētku dalībnieki – pašorganizējās. Ievēroja
izstrādātos svētku noteikumus. Cilvēki bija
jau pieradināti pie domas, ka šajos svētkos
drošība un ar to saistītie jautājumi būs
prioritāte," pauda svētku izpilddirektore.
Klātienē Dziesmu un deju svētku
pasākumus nedēļas garumā šogad
apmeklējuši 500 000 cilvēku. Tāpat Latvijā bija
vairāk nekā 40 publiskās skatīšanās vietas,
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kur sekot līdzi deju lieluzvedumam "Māras
zeme" un noslēguma koncertam "Zvaigžņu
ceļā". Latvijas Televīzijā svētku tiešraidēm
sekoja līdzi interesenti 23 pasaules valstīs,
bet LMT Viedtelevīzijas "Straume" tiešraidēs
vērotas 63 pasaules valstīs.
"Tāpat šie svētki bija zīmīgi ar krietni
lielāku tehnoloģiju iesaisti. Lai sagatavotu
tiešraidēs un ierakstos rādāmo saturu
tika pielietotas visjaunākās tehnoloģiskās
iespējas, kādas pasaulē ir pieejamas, kas
apliecina, ka Dziesmu svētki ir pasaules
mēroga pasākums, kura atspoguļošana ne
ar ko neatpaliek no Olimpiskajām spēlēm
vai Pasaules Čempionāta futbolā," medijiem
preses konferencē teica Juhņēviča.
Kā ziņots, aizvadītajā naktī ar
tautasdziesmu "Pūt, vējiņi" Andreja Jurjāna
apdarē 16 500 koristu izpildījumā noslēdzās
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI
deju svētki, kuros kopumā piedalījās vairāk
nekā 43 000 dalībnieku. Šoreiz svētki notika
Latvijas valsts simtgades zīmē. (delfi.lv)
2. jūlijā
Izstādē «Latviešu Dziesmu svētki ārpus
Latvijas» akcentē atsevišķas svētku
nianses
Visu svētku nedēļu, no 2. līdz 8. jūlijam,
Rīgas Latviešu biedrības nama telpās
apskatāma arī izstāde "Latviešu Dziesmu
svētki ārpus Latvijas”, kas atspoguļo svētku
norisi, sākot no 1946. gada līdz mūsdienām.
Uz liela izmēra planšetēm var iepazīt latviešu
Dziesmu svētku dažādību gan Ziemeļamerikā,
gan Austrālijā, gan Eiropā. Izstādes veidotāji
vēlējušies nevis rādīt hronoloģisku svētku
atspoguļojumu, bet akcentēt atsevišķas
svētku nianses, piemēram, gatavošanos,
organizēšanu, gājienu, pašu svētku norisi.
Izstādi veidojušas Marianna Auliciema un
Anna Tamuža.
Muzeja un pētniecības centra "Latvieši
pasaulē” pārstāvji daudzus gadus vākuši
Turpinājums 45. lpp.
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ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 12. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 19. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 26. plkst. 10.00 – dievkal
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
AUGUSTĀ
Svētdien, 5.
A.Kristovskis
Svētdien, 12.
J.Turmanis
Svētdien, 19.
J.Rīmanis
Svētdien, 26.
I.Birze

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
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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
Svētdien, 12. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Bībeles stunda.
Svētdien, 19. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 26. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
"Kad tie, Viņam (Jēzum) aizejot, cieši
skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem
stāvēja divi vīri baltās drēbēs." Un
tie sarunājās ar Galiliešiem. Viņu
sniegtā informācija pārsniedza Zemes
cilvēku zināšanas par notiekošo. Tas
ir ļoti raksturīgi šādiem komunikācijas
gadījumiem. Vai tā jau toreiz būtu
piektās pakāpes sastapšanās
(encounter of the fifth kind), par ko
šodien daudz atrodam internetā?
R.S.
( Sk. "Varavīksnes lokā" R. Sokolovskis,
kā arī http://xfacts.com/old/ , un “www.
eceti.org/Eceti.Multimedia”, "The
Phoenix Lights - the documentary",
u.c.),
(Bībelē sk. Ap.d.1:10, I Moz.6:1-4,
Mk.16:20, Atkl.19:10, u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
AUGUSTĀ
Svētdien, 5. plkst. 9.30 dievkalpojums.
44

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 5.
Olafs Šics
Svētdien, 12.
Olafs Šics
Svētdien, 19.
Olafs Šics
Svētdien, 26.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 5.
Gundega Zariņa
Svētdien, 12.
Marita Lipska
Svētdien, 19.
Gundega Zariņa
Svētdien, 26.
Marita Lipska
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 NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
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.
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.

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

Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
PBLA ziņas

Turpinājums no 42. lpp.

informāciju par Dziesmu svētkiem ārpus
Latvijas. Pirms dažiem gadiem iznāca
grāmata "Dziesma. Svētki. Dzīve”, tāpēc
iekārtot izstādi nav grūti, atklāj izstādes
veidotājas. Viņas ir gandarītas, ka jau
grāmatā var iepazīst cilvēcīgus stāstus
par to, kā cilvēki gatavojušies svētkiem, kā
gatavojuši tautastērpus. Tos arī turpina stāstīt
izstādē.
Veidotājas atzīst, ka vairāk pievērš
uzmanību svētku niansēm, tam, kā svētki
ārpus Latvijas atšķiras no Latvijas svētkiem.
Viena no šādām atšķirībām ir svētku uzskaite.
"Latvijā skaita, kuri svētki pēc kārtas notiek,
bet ārpus Latvijas skaita arī kultūras dienas
Austrālijā un dziesmu dienas, kas neskaitās
svētki. Kad prasa, cik ir bijuši ārpus Latvijas
dziesmu svētki, ir grūti atbildēt. Kad sāk
skaitīt, sanāk simtiem,” atklāj izstādes
veidotājas. Viņas arī stāsta, ka, vācot
materiālus izstādei, braukušas pie cilvēkiem
Kanādā, Anglijā un Vācijā un bijušas
priecīgas atrast bildes, kur cilvēki piedalās
pirmajos svētkos. Tāpat interesanti ir stāsti
par izdomas bagātu tautastērpu darināšanu,
jo ikvienam, kas nebija no Latvijas paņēmis
līdzi tērpu, gribējās tādu darināt pašam. Tērpi
šūti no karogiem, no pārkrāsotām segām –

latviešiem trimdā netrūka izdomas.
Piemēram, tautas deju ansambļa
"Diždancis” Kanādā dalībnieki izdomājuši
paši apgūt visas prasmes, lai veidotu tērpus
– paši iemācījušies gan aust, gan izšūt, pat
lielās Vidzemes cepures taisījuši. Ārpus
Latvijas svētku tradīcijai pieder arī latviešu
jauniešu dziesmu svētki. Mārtiņs Tauers
Kanādā izstādes veidotājām stāstījis, kā
viņš darinājis salvetes ar auseklīšu rotājumu
un tās izsūtījis pa pastu visiem, kas vēlas, tā
vācot līdzekļus šo svētku norisei.
Kā vienus no būtiskākajiem latviešu
Dziesmu svētkiem trimdā izstādes veidotājas
min Dziesmu svētkus 1979. gadā Gotlandē.
Lai arī tur maz latviešu dzīvo, bet doma bija,
ka jārīko svētki Latvijai tuvākā punktā, tur
sabrauca daudz latviešu no visas pasaules
uz svētkiem, kas pārņēma Visbiju. Šie svētki
zīmīgi ar daudzām sirsnīgām norisēm un
dzejnieka Andreja Eglīša teikto uzrunā svētku
dalībniekiem "Mums jātiek pāri uz Latviju!”.
Par šiem svētkiem cilvēki stāsta ar lielu
aizrautību.
Dziesmu svētkiem ārpus Latvijas bijusi arī
politiska nianse, tas bijis brīdis, kad Latvijas
vārds izskanēja pasaulē, brīdis, kad pastāstīt
par Latvijas likteni. Dažkārt notikušas arī
politiskas demonstrācijas. (lsm.lv). ■
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Latvian Elections
October 2018 for the
13th Saeima.

How and why we should vote: Part 1
From information compiled by Ivars
Ījabs, an independent political analyst
commissioned by PBLA.
The next Latvian national election will be
on October 6th, 2018. Polling stations will be
set up in Latvia and also in Latvian centres
throughout the world.
Latvia is a democratic country, each
citizen has the right to vote in the elections.
In contrast to countries with separate
parliamentary and presidential elections,
Latvia has only one national election, which
determines the course of government for the
next four years. The Latvian national election
decides which candidates and parties will
form the next government (Saeima). The
elected Saeima chooses the President.
The Latvian voting system is unique
and the list of candidates and parties long.
It is very important to vote, as the overseas
Latvian votes form a substantial part of the
electorate. In Latvia, where voting is not
compulsory, each vote makes can make a
big difference!
There are 100 seats in the Saeima
and 5 electoral regions, each region has
a number of seats proportional to the
population of that region. The regions are
Latgale, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale and
Riga. Changes in population distribution
result in a redistribution of the seats for each
electoral region. For the upcoming election,
the numbers are: Latgale (14), Kurzeme
(12), Vidzeme (25), Zemgale (14), Riga (35).
Since the previous elections, the first three
regions have each lost one seat while Riga
has gained 3. This change can be explained
by the fact that the votes of Latvians living
overseas are included in the Riga electorate
and there has been a wave of economic
46

emigration over the past four years. It has
been calculated that overseas Latvians have
the potential to decide 8 of the 100 seats.
This can make a critical contribution to the
formation and tone of the next government
of Latvia.
The voting system is based on party
preferences. There is a separate ballot
paper for each party. Each voter is given a
voting envelope and multiple ballot papers,
one for each of the participating parties.
The voter chooses one of the ballot papers,
which is then put in the envelope and into
the ballot box. The remaining ballot papers
are discarded. Before placing the chosen
ballot paper into the envelope & ballot box,
the voter can mark it to indicate preferences
amongst the listed candidates, this will
influence whether a specific candidate on
the party preference sheet actually winds up
with a seat in the Saeima. A plus sign next
to the candidate's name indicates a positive
shift for that candidate, a line through the
candidate's name moves that candidate
down the list. The ones at the top of the list
get into the Saeima.
Political Parties
There are many small political parties in
Latvia. To be included in the election, a party
must have at least 500 members and have
been formed 1 year before the date of the
election. To get into the Saeima, a political
party has to poll at least 5% of the vote.
To increase the chances of a small party's
candidates gaining seats in the Saeima,
they often combine with another small party
(or parties). When this happens, and a
combined party is formed, it is useful to know
the policies and actions of its constituent
parties, before making a decision. The
line-up of candidates for the election will be
finalised in late July.
Here follows a brief outline of the major
parties.
It is most likely that the major players in
the next Latvian election will be three parties

which already have a track record. These
are: the social democrat “Saskaņa”, “Zaļo
un Zemnieku Savienība” [ZZS] (Greens and
Farmers Union) and “Nacionālā Apvienība”
(National Union).
„Saskaņa” has held the largest number
of seats in the Saeima since 2010, but has
not been part of the government. The main
support base of “Saskaņa” is the Russianspeaking population of Latvia, but it also
gains votes from ethnic Latvians. “Saskaņa”
is ideologically different to all the other
parties in that it is against Latvian being the
official language of Latvia, it has a pro-Soviet
stance on the Soviet occupation of Latvia
and has pro-Russian geo-political leanings.
Due to these basic ideological differences,
it is highly unlikely that “Saskaņa” would be
able to form an alliance with any of the other
parties, so it is most likely they will again be
in the opposition in the 13th Saeima.
Zaļo un Zemnieku Savienība (ZZS)
is currently the leading party in the Latvian
government. It has its roots in regional areas
outside Riga and many of its candidates are
local government politicians. This party does
not have a specific ideological base, but
relies on the post-Soviet longing for a “good,
honest manager” and also has the capacity
to attract popular candidates. As the leading
political party in the current government, it
has been responsible for initiating the recent
taxation and health care reforms. Although
some of its members flirt with anti-Western
and ant-American rhetoric, it is unlikely that
it would form a coalition with “Saskaņā”.
The support base for Nacionālā
Apvienība is those for whom the LatvianRussian relationship is of utmost importance.
NA boasts a string of popular politicians
and its supporters seem unconcerned at
the increasing number of allegations of
corruption levelled at their representatives.
„Vienotība” gained second place in
the previous election, but has now dropped
to 3-4% in the ratings, so could possibly

be completely out of the next government.
This ratings drop can be explained by the
party's inability to overcome its internal
differences. It has lost a swathe of politicians,
but has retained a number of experienced
and popular candidates who bring with
them a solid support base. The policies
of „Vienotība” are European, centric and
technocratic. There is no guarantee that
they will have enough support to gain seats
in the next Saeima.
„Jaunā Konservatīvā partija” has
much in common with „Vienotība”. Its
current focus is anti-corruption, which it
is pursuing effectively. JKP is not a new
party, but has been re-vitalised by fresh and
energetic candidates, including human rights
workers. Despite their energy and excellent
communications skills, they lack political
experience.
„Attīstībai/Par” is a new party, hoping to
attract „Vienotības” liberal electorate. It is led
by competent politicians, with experience in
government. It is supported predominantly
by young, educated, European-oriented
voters. The weaknesses of this party are that
some of its politicians are tainted by previous
public dealings and that Western left-leaning
policies are not widely popular in Latvia.
KPV.LV is basically a one-man party,
led by Artus Kaimiņš. He has based his
political career on pointing out the failings
of the existing elite and system, but is yet
to provide alternative policies to deal with
these failings.
Latvijas Reģionu apvienība (Latvian
Regional Union) is an independent ZZS
look-aliks, which has also attracted some
interesting candidates.
Latvijas Krievu savienība (Latvian
Russian Union) is an openly pro-Moscow
party, which attracts the radical pro-Russian
sector of the electorate. This party sees
„Saskaņa” as being too Western and
conformist. ■
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What’s on at the House
Each month this page features a summary, in English, of major events at the
Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian language.
July was a quiet month when so many people exchanged winter in Sydney
for summer in Rīga and the Centennary Song and Dance Festival. There was a
good contingent from Sydney participating in the both the ex-pat. days’ events, the
dance spectacular and the final concert, all watched by an even bigger contingent
of spectators from Sydney.
The next scheduled elections for Latvia’s parliament, the Saeima, will be held
on the 6th of October. All current Latvian passport holders over the age of 18 are
eligible, and encouraged, to vote. A voting booth will operate at the Sydney Latvian
hall. In preparation for those elections we print the first of 3 articles prepared for the
World Federation of Free Latvians (PBLA). Before that though, our own Sydney
Latvian Society’s AGM will take place on Sunday 26th August at 1 p.m.

Film Dream Team 1935, 1:30 p.m. Saturday 18th August
We were hoping to show one of the crop of new films produced for Latvia’s
centennary. However they’re not yet available in stores, so we’re presenting one
of the all-time favourite films from 2012. Subtitles are in English and a delicious,
warming soup will be available in the cafe before the show.
The first European Basketball Championship is about to take place in Geneva.
The event is organized by FIBA, the newly established international basketball
organization, and European national teams are going to play each other for the
first time. Each wants the honour of being the first European champion.
Meanwhile, in Latvia, coach Valdemārs Baumanis is convinced that he can
gather a team and get them to Geneva. However, on his journey he quickly learns
that triumph and defeat are all part of the game. Baumanis encounters many
difficulties, as well as unexpected help from those closest to him. Against all odds,
Baumanis’s determination to persist and win is rewarded when the unknown team
from Latvia ends up defeating the favoured competitors.

Gourmet Dinner, 7 p.m. Saturday 1st September
Our first Gourmet Dinner with Māra Zaļums was a definite success, so we’re
repeating the event, this time with a springtime inspired menu.
Before each course, Māra will give an outline of the dish to be served.
Cost is $90 per head BYO, or $130 with selected wines. Attendance is limited
to 16-20 people. Bookings can be done at the Latvian House office Tel. 9744 8500
or by email office@slb.org.au and full payment must be received by no later than
Saturday 18th August.
The event will be cancelled if there are insufficient people booked by this date.
Edited by Pēteris Kļaviņš
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