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PBLA balva 2016. gadā piešķirta Ērikam 
Krūmiņam

18.11.2016
Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) dalīborganizāciju balsojumā 2016. 

gada PBLA Balva piešķirta Milvokos, ASV, dzīvojošajam sabiedriskajam darbiniekam 
Ērikam Krūmiņam par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Latvijas un latviešu tautas 
labā.

Latvijas valsts svētku gaisotnē pasniegtajā apbalvojumā īpaši izcelts Ē. Krūmiņa 
personīgais ieguldījums latviskā izglītībā, skautismā un Dziesmu un Deju svētku 
tradīcijas uzturēšanā ārpus Latvijas, kā arī Amerikas latviešu apvienības “Sadarbība 
ar Latviju” vadībā vairāk nekā 20 gadu gaŗumā un ”Drošais Tilts” programmas izveidē 
Latvijas daudzbērnu ģimeņu, bāreņu un smagu apstākļu piemeklētu bērnu atbalstam.

„Ērika Krūmiņa kunga entuziasms un sirdsdegsme ir devusi iespēju saņemt 
nozīmīgus finansiālus atbalstus daudzām labām latviešu daudzbērnu ģimenēm, 
slimiem bērniem, bāreņiem, studentiem,“ skaidro Latvijas Bērnu fonda viceprezidente 
Vaira Vucāne, uzsverot, ka Ē. Krūmiņš ir „Latvijas patriots, latvietis ar lielo burtu, kas 
ar īstu, neviltotu latviskumu māca latviešu jauniešiem un ģimenēm, ar kuŗām viņš 
daudz komunicē, apmeklē šīs ģimenes dzīves vietās un iepazīstas ar reālo situāciju 
kā dzīvo ģimenes, kuŗas saņem Amerikas Latviešu stipendijas.“

Tāpat LBF viceprezidente atzīmē, ka Ēriks Krūmiņš pazīstams ar to, ka 
pašaizliedzīgi piedalās jauniešu, bērnu, ģimeņu audzināšanā latviskuma garā, māca 
būt lepnam par to, ka esi latvietis. „Viņš prot ieskatīties jauniešu liktenī, aicina saprast 
pašu nozīmīgāko – iegūt Latvijai nepieciešamāko profesiju, kas celtu valsts un ģimeņu 
labklājību turpmāk, kas veidotu jauniešu prasmi pamanīt to vienīgo, īpašo brīdi, kura 
sniegtais atbalsts un palīdzība kādam izmaina dzīvi. Tas padara Latviju drošāku,“ 
skaidro pārstāve no LBF, ar ko ALAs „Sadarbība ar Latviju“ nozare sadarbojusies 
kopš 1994.gada.

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

un laimīgu 2017. gadu!
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme, 
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.

Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds, 
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs 
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas 
konta numuru.

Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.

Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā eiro.

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 izdotās audio kasetes un CD’s, Rīgas pilsētas plānus, 
ādas, sudraba, dzintara izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes u.c.

Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma 
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Svētku laiks Latviešu biedrības namā
SLB bibliotēka

Atvērta līdz ceturtdienai, 2016. gada 15. decembrim un atsāks darbu 
ceturtdien, 2017. gada 2.februārī.

SLB grāmatnīca
Atvērta līdz ceturtdienai, 2016. gada 15. decembrim un atsāks darbu 

ceturtdien, 2017. gada 2.februārī.

Kafejnīca
Atvērta līdz ceturtdienai, 2016. gada 15. decembrim un atsāks darbu 

ceturtdien, 2017. gada 2.februārī.

SLB valdes sēde  
9. novembrī

Sēdi atklāj Jānis Čečiņš. Piedalās 
Pēteris Kļaviņš, Imants Līcis, Andris 
Gatviņš, Jānis Grauds, Klāra Brūvere, 
I lona Brūvere, Mārt iņš Tuktēns. 
Protokolē Ināŗa Graudiņa. Piedalās 
arī archivāres no Latvijas Nacionālā 
(LNA) archīva Meldra Ušenko un Antra 
Mazura.

Pirms oficiālās daļas J.Čečiņš aicina 
klātesošos pacelt glāzi šampanieša, 
atzīmējot notikumu, ka šī ir 800 SLB 
valdes sēde.

Tad J. Čečiņš uzaicina archivāres 
iepazīstināt valdi ar jau paveikto darbu.

Archivāres ziņo, ka atradušas 
SLB dokumentus teicamā kārtībā, ka 
materiāli labi saprotami. Ieteic SLB 
pirmsākuma protokolus ieskenēt un 
oriģinālos nogādāt uz LNA, kur tos 
saglabātu no bojāejas. Valde par to 
lems. Sevišķi vērtīgi ir materiāli, kas 
stāsta par kultūras dzīvi, kā uzturēts 

latviskums. Trūkstot materiāli par sporta 
dzīvi.

Pēc tam archivāres atstāj telpu un 
valde sāk kārtējo darba. 

Dūmu izvades problēma no lielās 
zāles vēl nav atrisināta. Sarunas par 
zāles jumta atjaunošanas iespējām 
turpinās.

Pēdējā laikā naudas sūtījumi uz 
Latviju no SLB biedriem ir mazāk, tādēļ, 
summu, kuŗu tur Danske bankā šim 
nolūkam vēlams samazināt un pārējo 
naudu ieguldīt bankā šeit, lai ienestu 
peļņu.

Citi lēmumi: $1000 atbalsts 3x3 
nometnei  ar piezīmi, ka tas nozīmēts 
jauniešu programmai. Financiāl i 
atbalstīt jauniešus piedalīties 3x3, 
AZVV, Tērvetes bērnu nometnē. 

Valde piekrīt archivāru ieteikumam 
sva r īgos  dokumen tus ,  pēc  t o 
ieskenēšanas, sūtīt uz LNA.

Pārrunā sarīkojumu rīkošanu tuvākā 
nākotnē, it sevišķi, kā atzīmēt SLB 65. 
gadu jubileju 2017. gada martā.
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja 
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230  Fax: (02) 9555 7239
E-pasts: abirzulis@bigpond.com

 Aldis Birzulis

PBLA balva 2016. gadā ...
Turpinājums no 1. lpp.

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

cienījamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, 
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.

2016. gada novembrī  SLB i r 
apsveikusi Juri Rumbēnu, Dzidru 
Mežaku, Elvīru Pēsli, Vladislavu 
Nitecki, Annetti Pearce, Dzintru Briedi, 
Artūru Ernšteinu, Vitu Parcell un Loniju 
Graudiņu.

2016. gadu namā izbeigs ar 
ceturtdienas pusdienām 15. decembrī. 
Darbību namā atsāks 2017. gada 2. 
februārī.

Ināra Graudiņa

Senioru saieta  
Ziemsvētku 
sarīkojums

Senioru saiets „eglīte” būs plkst. 
12.00 piektdien, 9. decembrī. Būs Dāmu 
kopas gatavots gards mielasts, būs 
jauki priekšnesumi, mirdzoša eglīte un 
draugu pulks un Imanta Līča sagatavoti 
priekšnesumi.

Dalības maksa $15.00.

Ēriks Krūmiņš, kuŗš dzimis 1935. 
gadā Valmierā, bet savu mūža lielāko 
daļu nodzīvojis Milvokos, ASV ir viens 
no redzamākajiem, uzticamākajiem 
un ilggadīgākajiem sabiedriskajiem 
darbiniekiem ASV, kuŗš latv iešu 
sabiedriskā darbā aktīvi un neatlaidīgi 
darbojies vairāk nekā 50 gadus.

Kopš jaunības dienām Ēriks Krūmiņš 
darbojies latviešu skautu kustībā, vairāk 
nekā divdesmit gadu gaŗumā strādājot 
par latviešu mazskautu un skautu 
vadītāju. No 1996. gada līdz 2012. gadam 
Ēriks Krūmiņš pārstāvēja Amerikas 
latviešu apvienību PBLA valdē, kur viņš 
aktualizējis un īpaši rūpējies par Latvijas 
demografijas jautājumu risināšanu. 

Pēc Ē. Krūmiņa ierosinājuma no 
1999. gada līdz 2008. gadam PBLA ir 
piešķīrusi 124,000 ASV dolāru Latvijas 
demogrāfisko projektu atbalstam, tajā 
skaitā, Latvijas Dzimstības veicināšanas 
fondam, Latvijas Bērnu fondam un 
Latvijas Ģimenes atbalsta centram. Pat 
beidzot savas aktīvās gaitas PBLA un 
ALA valdē, Ēriks Krūmiņš turpina strādāt 
latviešu tautas un Latvijas labā.

PBLA



Priecīgus Ziemsvētkus 
un laimīgu 2017. gadu 

draugiem un paziņām vēl

Ziemsvētku apsveikumiem ziedoto 
naudu SLB dāvinās biedrībai 

Zvannieku mājas Latvijā, kas audzina 
bez vecākiem palikušus skolas 
vecuma bērnus un pusaudžus. 

Linda Ozere un Jānis Čečiņš
Ināra Rumba-Tomsona
Ināra Krūmiņa
Alīda Medne
Vita un Juris Ruņģi
Valija un Valdis Ozoli
Lauma, Juris un Valdis Krādziņi
Edīte un Aldis Birzuļi

Ina, Andra un Iveta Ronis
Daira Tuktēna
Pēteris Kļaviņš
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Kopības nodevu 
akcija

Gadskārtējā LAAJ Kopības 
nodevu vākšanas akcija ir 
beigusies. 

Pavisam līdz 2016. gada 30. 
novembrim ir saziedoti $13,880

Proklamēšanas  
atcere
L a t v i j a s  v a l s t s 

proklamēšanas 98. gadu 
dienas atcere 18. novembrī 
iesākās, kad Zintis Dakmantons 
Laimas Jurānes un  Madaras 
Birznieces pavadībā ienesa 

Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē 
Latvijas karogu. Programmu pieteica 
Daina Kaina, un Studenšu Korporāciju 
Kopas seniore Dace Bogdanoviča teica 
īsu uzrunu, to nobeidzot ar vārdiem „Daudz 
laimes dibināšanas dienā” un „Saules 
mūžu Latvijai,” kam sekoja uz video rādīts 
Latvijas valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa apsveikums un pēc tam visu kopā 
dziedātā Latvijas valsts himna. 

Svētku runu teica Rīgas domes 
deputāte un Vienības frakcijas vadītāja 
Sarmīte Ēlerte, kuŗu pieteicot, Daina Kaina 
pieminēja, ka viese no Latvijas savā laikā 

Ziedojumi līdz $50
D. Sūruma Arcadia
J. Zālfelda Cherrybrook
S. Muldiņa Sussex Inlet
A. Cinis Auburn
A. Grigora Windsor
S. Veidnera Turramurra
I. Zvirbule Pennant Hills
S. Līce Cameron Park
U. Siliņš Fairy Meadow
S. Dragūna Manly Vale
I. Papworth Cessnock
N. & L. Jaunalksnis Ashtonfield
P. Kļaviņš Ashfield
E. Zaļums Lindfield
    Kopā: $620
Ziedojumi no $51 līdz $100
A. Sveile Oyster Bay
V. Krādziņš Yagoona
A. Krādziņš Yagoona
I. Drēziņa Kirrawee
I. Golvera Elermore Vale
I. Rehbaum Auburn
I. Garofali Castle Hill
J. Turmanis Elanora Heights
A. Black Kingsford
B. & G. Saiva Port Macquarie
I. Upīte Glenhaven
M. Rozentāla Cessnock
G. Freimanis Revesby
    Kopā: $1,260
Ziedojumi no $101 līdz $200
V Sieriņa Ryde
J. Rīmanis Strathfield
L. & V. Krādziņš Yagoona
I. Graudiņš Ashfield

Anonīms
I. Jaunbērziņa Murwillumbah
V. & I. Graudiņš Randwick
I. & T. Glebe Wahroonga
V. & V. Ozols Panania
V. & I. Trankels North Rocks
    Kopā: $1,900
Ziedojumi no $201 līdz $500
Iv. Rone Greenwich
A. & E. Birzulis Leichhardt
A. Rone Wollstonecraft
In Rone Greenwich
I. Rumba-Tomsona Woollahra
S. Kašs Strathfield
L. Graudiņa West Pymble
    Kopā: $2,100
Ziedojumi pāri $500
J. Drengers Penshurst
    Kopā: $8,000

Pavisam kopā: $13,880
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saņēmusi Trīs Zvaigžņu ordeni. Tā kā 
viese teica runas visās lielākās Austrālijas 
pilsētās, tad to jau visi būs dzirdējuši un 
tā nav jāatkārto, tā kā te būs tikai daži 
izvilkumi. Viņa iesāka ar bažām, kādas 
sajūtam pēc Donalda Trampa ievēlēšanas 
par ASV prezidentu, kas satricinājusi 
pasaules kartību un jācer, ka viņa valdība 
neatteiksies no savas lomas aizstāvēt 

NATO valstis, kā to varēja saprast 
no viņa priekšvēlēšanu runām, 
tādēļ PBLA jāpropagandē Latvijas 
aizsardzība. Baltijas valstu vēsture 
pilna ar kaŗiem, tādēļ to dibināšanai 
bija nepieciešama griba, ticība un 
rīcība, un šie vardi arī apzīmēja 
runas saturu. Ja padomā, ka Latvijas 
vārds pazīstams tikai kādus 150 
gadus, tad šajos gados nostaigāts 
gaŗš ceļš. 2018. gadā paredzēts, ka 
Latvijā valsts aizsardzībai dos 2% no 
iekšzemes kopprodukta. 

Panākts, ka izdots l ikums 
par dubultpilsonību, lai latvieši 
arī ārzemēs var balsot Latvijas 
saeimas vēlēšanās, un 500,000 
eiro paredzēti ārvalstu latviešu 

palīdzībai. Negatīvas paradības ir tās, ka 
viena piektā daļa no latviešiem nemaksā 
nodokļus, netīra nauda nāk no Krievijas, 
un  no 2010.  līdz 2015. gadam eksporta 
izdevumi cēlušies par  30%. Toties ar 
mākslas darbiem Latvijai ir pirmā vieta 
pasaulē. 

Pēc runas Daina Kaina aicināja PBLA 
pārstāvi Jāni Graudu paziņot par šīs 
organizācijas atzinības raksta saņemšanu, 
ko saņēmis Ēriks Krūmiņš Milvokos, ASV 

par darbu Latvijas valsts labā. 
Kā Latviešu Apvienības pārstāvis 
Austrālijā un Jaunzēlandē Jānis 
Grauds pasniedza atzinības 
rakstu par darbu mūzikā Sandrai 
Dragūnai un Pēterim Erdmanim 
par techniskiem darbiem. PBLA 
Kultūras fonds savukārt atsūtījis 
atzinības rakstu Vijai Spoģei-
Erdmanei par darbu kultūras 
laukā latviešu sabiedrībai. 

Aktu šogad SLOA vārdā 
rīkoja SKKS, skatuvi iekārtoja 
Vija Spoģe-Erdmane un Pēteris 
Erdmanis, skaņu un gaismas 
meistari bija Voldis Kains un 
Gints Kārkliņš. Baltajā zālē bija 

Studenšu kopas seniore Dace Bogdanoviča, 
svētku runas teicēja Sarmīte Ēlerte un LR goda 
konsuls Aldis Birzulis.
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PBLA Kultūras fonda Atzinības raksta saņēmēja 
Vija Spoģe-Erdmane, LAAJ Atzinības rakstu 
saņēmēji Pēteris Erdmanis un Sandra Dragūna.
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Seši simts mirdzošu 
rotu sešdesmit  

gados
Sidnejas latviešu vīru koŗa 60 gadu 
pastāvēšanas jubileja

Pošoties uz SLVK 60 
gadu jubileju š.g.6 novembrī, 
zinājām, ka pošamies uz 
kautko lielu. Taču, ka svētki 
varētu izvērsties tik vareni, 
skaisti un saturā bagāti, 

nebijām sagaidījuši. Apmeklētāju skaita 
ziņā vien jubileja līdzinājās  Kultūras 
dienu dižākajiem sarīkojumiem. Viesi no 
Kanbēras, viesi no Melburnas, Adelaides, 
Pertas un Rīgas pildīja Sidnejas latviešu 

namu un lielo zāli līdz pēdējai vietiņai. 
Jau labu laiku pirms koncerta sākuma 
nama kafejnīcā pietrūka Latvijas alus un 
pašcepto  pīrāgu.  

Tradicionāli jubilejas ir reizes, kad 
atskatāmies uz pagātnē paveikto, un 
spraužam mērķus tam, ko vēl ceram 
apgūt nākotnē. Bagātu pārskatu par 
koŗa veikumu pāgātnē dod daudz roku 
veidotā (D. un A. Jaunbērziņu, V. un P. 
Erdmaņu, Raimonda Kraukļa,  Māras 
Luces, Anitas Štubes, Andra  Kristovska) 
plašā koŗa vēstures foto skate. Tai 
blakām, tikpat godpilnu vietu ieņem 
Pētera Klaviņa vienrocīgi veidotā SLVK 
greznā 60 gadu jubilejas grāmata. Foto 
izstādi, diemžēl, mājās nepaņemt, bet 
grāmatu gan. 

Grāmatas saturu veido jubilejas 
koncerta programma, foto uzņēmumi 
no koŗa dzīves, atmiņas un raksti par 
koŗa vēsturi. Vārdā ir minēti visi – no 
dibinātājiem un diriģentiem līdz nošu 
rakstītājiem un revidentiem – kas vien ir 
darbojušies koŗa 60 gadu pastāvēšanas 
laikā.  Sevišķi imponē saraksts ar visu 60 
gadu laika koristu vārdiem. Neviens nav 
izlaists. Neviens aizmirsts. Ir aizkustinoši 
sarakstā sazīmēt vairākas ģimenes, kam 
koristi  dzied jau trešā augumā. 

Beigās, grāmatu papildina šodienas 
koristu dotās atbildes uz  jautājumu, kādēļ 
viņi dzied korī. Atbildes ir interesantas, 
amizantas, bet reizē arī dziļi nozīmīgas.

Bieži runājam par latviešu dziesmu 
pūru kā par dārgu mantojumu. Taču 
mantojums nav mantojums, ja tas netiek 
nodots tālāk. Vairāk kā jebkurai vienībai 
mūsu sabiedrībā, SLVK ir izdevies veikt 
mantojuma uzlikto pienākumu, proti, 
nodot latviešu dziesmu, līdz ar dziesmas 
mīlestību, nākamām paaudzēm. Šodien, 
koŗa ierindā stāv vairāki pāri tēvu un 
dēlu, kas dzied plecu pie pleca, un 
mazdēli, kas stāv tur, kur kādreiz stāvēja 
vectēvs. Kā diriģente Daina saka, vairāk 

vīŗu koŗa 60 gadu jubilejas foto izstāde, 
par ko jau bija rakstīts sakarā ar jubilejas 
sarīkojumu. 

Pēc karoga iznešanas sekoja SLVK 
dziedātās sešas patriotiskas dziesmas ar 
Vojciech Wisnievski klavierpavadījumu, 
ko diriģēja Daina Jaunbērziņa. Iesākās 
ar Zigmara Liepiņa Svētī debesīs šo zemi 
ar Kaspara Dimitera vārdiem un Oskara 
Štubja tenora solo, kam sekoja Jāņa 
Lūsēna Karoga dziesma ar Raiņa vārdiem, 
Raimonda Paula Pacel galvu, baltā māt’! ar 
Jāņa Petera vārdiem, Valža Zilvera tautas 
dziesmas apdare Dziesma dziesmai, 
Raimonda Paula Es nāku no mazas tautas 
ar Knuta Skujenieka vārdiem un Oskara 
Štubja tenora solo un Ērika Ešenvalda 
Dvēseles dziesma ar Anitas Kārkliņas 
vārdiem, Oskara Štubja tenora solo un 
Benjamiņa Goldsmita sopransaksafona 
un Ingrīdas Šakurovas klavierpavadījumu. 
Pēc koncerta beigām visi kopā dziedāja 
Tev mūžam dzīvot, Latvija, pēc kuŗa visus 
laipni lūdza pakavēties Mārtiņa Siliņa zālē 
uz kokteiļa pieņemšanu.

Juris Krādziņš
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laikiem un komponistiem. 
Trešā daļa pieder šī laika 
Latvijas jaunradei šodienas 
mūzikas valodā ar bagātiem 
pavadījumiem.  

Iespaidīgs ir koncerta 
sākums. Bez brīdinājuma 
uznāk koris, 40 vīru sastāvā. 
Uznāk diriģenti – mūzikālā 
vadītāja diriģente Daina 
Jaunbērziņa un diriģents 
Ivars Štubis. Tumšā zālē, 
pret burvīgi dekorētu un 
izgaismotu skatuves fonu 
atskan koŗa himna, Jāzepa 
Vītola pēdējā sacerētā 
dziesma Kalējs ar Kārļa 

Skalbes dzejas vārdiem. Dziesmas 
vārdi stāsta par kalēju, kas aizgūtnēm  
kaļ rotas zeltā un sudrabā savai līgavai, 
mīļai, skaistai Latvijai. 

Neapšaubāmi, Erdmaņu pāŗa – Vijas 
un Pēteŗa darināto dekorāciju skaistums 
un simbolika starmešu gaismā, kāpina 
jūtu saviļņojumu. Tur, ar nedaudz 
iztēles palīdzību, saskatām paši sevi kā 
izbiedētu gājputnu barus trauksmainā 
lidojumā uz visām debess pusēm. Tur, 
Latvijas egļu sila stumbri un gaišās bērzu 
birzes. Bet, pašā  vidū, diži palielināta 
SLVK emblēma ar kaluma atdarinājumā 
veidotu gadu skaitu 60, kuŗu skauj 

neskaitāmi, mirdzoši, zeltā 
“kalti” latvju raksti. Tās – 
SLVK kaltās rotas mīļai, 
skaistai Latvijai – seši simts 
dziesmu sešdesmit gados. 
Rotu mirdzumu lieliski 
izceļ rūpīgi pielāgotais 
apgaismojums no mūsu 
techniskās komandas – 
Ginta Kārkliņa, Volda Kaina 
un Heimiša Langdona 
(Hamish Langdon). 

Tikai tad, kad izska-
nējusi ir koŗa himna, uznāk 

nekā puse koristu ir rados. Varbūt tieši 
tur ir koŗa spēks un ceļa zīme nākotnei.

Par koŗa nemitīgo darbu liecina 
jubilejas bagātā koncertprogramma. 
Koŗa 60 gadu pastāvēšanas laikā koris 
savā repertuārā ir uzņēmis vairāk nekā 
600 dziesmu, no kurām programmas 
gaitā dzirdējām 25 ar vēl trim kā 
piedevām. 

Rūpīgi pārdomātā programma ir 
sadalīta trīs daļās. Pirmo daļu sastāda 
koŗa klasika, vairumā tīrā, skaistā a 
capella dziedājumā. Otro – klausītāju 
iemīļotākās dziesmas no dažādiem 
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Daina Jaunbērziņa pasniedz koŗa dibinātājam 
Raimondam Krauklim koŗa nozīmi sudrabā
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programmas pieteicēja Iveta Rone. 
Skaistā, skaidrā latviešu valodā Iveta 
sveic svētku dalībniekus – mājniekus un 
viesus, to starpā Adelaides “Daugava” 
vīru koŗa bijušo diriģenti Astru Kronīti,  
un   angļu valodas uzrunā – klātesošo 
Jaundienvidvelsas parlamenta locekli 
Džodiju MakKeju (Jodie McKay MP). 
Koncerts var sākties.

Pirmā daļa no kordziesmu klasiskā 
pūra ir veltīta tautas dižgaru piemiņai. 
Ar dziesmu veltījumiem koris piemin 
un sveic mūžībā aizgājušos koŗa 
dibinātājus, pirmo diriģentu Jāni Puisēnu, 
bijušo Latvijas prezidentu Kārli Ulmani, 
komponistu Jāni Norvili un pašu māju 
iemīļoto dzejnieku Teodoru Tomsonu. 
Koŗa himna, Jāzepa Vītola Kalējs (Kārlis 
Skalbe) ar cieņu un pateicību tiek veltīta 
koŗa 24 dibinātājiem, kas 1956. gada 2. 
martā, diriģenta J. Puisēna vadībā, liek 
pamatus koŗa darbībai. 

No 24 koŗa dibinātājiem divi vēl 
šodien ir mūsu vidū. Ar ziediem un 
sirsnīgiem pateicības vārdiem diriģente 
Daina sveic klātesošos – Albertu Cini 
un Raimondu Kraukli. Sevišķu atzinību 
izpelnījis ir Raimonds Krauklis, kas korī 
dzied jau 60 gadus, un gaŗo gadu gaitā, 

pēc vajadzības, ir pildījis daudz 
un dažādus amatu. Par to dir. 
Daina apbalvo Raimondu ar 
īpašu sudrabā darinātu koŗa 
nozīmi ar gadu skaitu 60.

Ar otro dziesmu, Jāņa 
Norviļa Aglona (Aleksandrs 
Ancāns) dir. Dainas vadībā, 
koris sveic savu pirmo diriģentu 
Jāni Puisēnu. Izjusta cieņa 
plūst no izjusta izpildījuma. Maz 
trūkst, lai kāpinātais pieaugums 
dziesmas beigās neizceltu 
klausītāju no krēsla. 

Trešā dziesma J. Norviļa 
Kam drosme ir, ar prezidenta 
paša vārdiem, tiek veltīta 

Latvijas bijušajam prezidentam Kārlim 
Ulmanim. 

Diriģentiem nomainoties, dir. Ivars 
novada divas dziesmas: Emīla Dārziņa 
Mūžam zili ar K. Skalbes vārdiem un 
Jāzepa Mediņa Krāc jūrmalas priedes 
(Antons Birkerts). Pirmajā--Mūžam zili-- 
meistarīgi tiek izcelti jūtu pārdzīvojuma 
elementi starp sērojošo Latvijas dabu un 
senču nerimstošo nemiera garu. 

Dir. Dainas vadībā seko Bruno 
Skultes Raganu kalna balāde ar nelaiķa 
sidnejieša Teodora Tomsona vārdiem. 
Ar pirmām skaņām dir. Daina nostiprina 
šīs likteņdziesmas noskaņu. Dvestie 
vārdi un trauksmainais ritms vēsta “grūtu 
dienu”, “baigu nakti”, “naidu” un melnās 
čūskas nemitīgo malšanu. 

Tautas dziesmu Div’  dūj iņas, 
Romualda Jermaka apdarē, diriģē dir. 
Ivars Štubis, basa solo dzied Toms 
Mačēns, bet klavierpavadījumu veic 
Ingrīda Šakurova. Diriģents Ivars 
šo dziesmu tver kā gleznotājs tver 
audeklu un krāsu paleti. Dziesmas 
atsevišķos elementus—solo dziedājumu, 
pavadījumu, ko šai dziesmā veic koris, un 
tālumā jaušamo kara bungu rībināšanu 
(klavieres) dir. Ivars saliedē gleznainā, 

SLB priekšsēdis Jānis Čečiņš sveic vīru kori 60 
gadu jubilejā.
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līdzsvarotā skaņu audumā. Dziesmu 
saņem ar atsaucīgiem aplausiem. 

Ar pirmās daļas pēdējo dziesmu J. 
Norviļa Pulveža atgriešanās, Edvarda 
Virzas vārdiem, koris sveic skaņradi 
Jāni Norvili viņa 110 gadu šūpuļa svētku 
atcerē. 

Dir. Dainas iejūtīgā interpretācija 
paver dzīvas ainas mūsu gara acīm. 
Tur, kritušā pulkveža sērā atgriešanās. 
Tur, gaišās skaņās austā cerību vīzija, 
ka varbūt, varbūt, noņemot pārsegu 
(karogu) pulkvedis, ieraugot Latvijas sauli 
pie kareivju pierēm, patiesi atgriezīsies. 
Taču beigās, kā akmens nolaižas smagā 
īstenība. Pulkvedis dus,  tikai dus... Kā 
klausītājos radīt skaņu gleznu, lai paliek 
diriģentes noslēpums un māksla. 

Pēc emocionāli saspringtās 1.daļas, 
otrā daļā baudām jūtu atslābumu un 
vienkārši skaistas dziesmas skaistos 
izpildījumos. Tādā pat raitā diriģentu 
izmaiņā kā pirmajā daļā, dzirdam astoņas 
dziesmas no tautā iemīļotāko dziesmu 
pūra. Šīs ir dziesmas, kuŗas klausītāja 

s i rds dzied 
līdzi. 

K ā  p i r -
mais,  v ietu 
koŗa priekšā 
i e ņ e m  d i r. 
Ivars, novadot 
V a l t e r a 
K a m i n s k a 
Mūžu mūžos 
būs dziesma 
a r  I m a n t a 
Z i e d o ņ a 
vārdiem. Tai 
seko Bruno 
Skultes, mūsu 
iemīļotā Aijā 
ar  Teodora 
T o m s o n a 
vārdiem. Ar 
izcili noturētu 

balsu līdzsvarojumu, liegā un vijīgā 
dziedājumā dziesma izskan kā mīlestības 
apdvesta šūpuļdziesma Latvijai.

Maza pērlīte  koncerta programmā 
ir dir. Dainas novadītā Jāzepa Vītola 
Mežezers (Atis Ķeniņš) kam seko Emīla 
Dārziņa Mirdzi kā zvaigzne (Kārlis 
Jēkabsons). Piezīmēju, ka pēdējā tika 
uzņemta koŗa repertuārā jau pirmajā  
koŗa darbības gadā.

Atskanot dziesmai Tur Vidzemē 
(Ilze Kalnāre) ar Toma Mačēna basa 
solo, mēs izslienamies mazliet staltāk. 
Tā ir mūsu pašu Imanta Līča sacerētā 
dziesma. Esam caur un cauri lepni. 
“Mūsu” dziesmu šodien pazīst visā 
pasaulē, kur vien latvieši dzied. 

Pie Jāņa Cimzes dziesmas Tēva sēta 
(J. Cimze) apmiglojas skats. Iejūtīgais 
izpildījums ar tikpat iejūtīgu klavieru 
pavadījumu uzbur klusu, miera pilnu, 
vakara noskaņu senā, tālā, tēva sētā. 
Dir. Daina ir panākusi perfektu saskaņu 
starp Cimzes vārdiem un Cimzes 
melodiju. 

SLVK priekšsēdis Gunārs Zodiņš sveic diriģenti Dainu Jaunbērziņu 
par korī nostrādātiem 36 gadiem.
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Seko vēl Juŗa Vaivoda darinātā tautas 
dziesma Vai tādēļ nedziedāju jautrā 
dejas ritmā ar vareniem Ēē-o saucieniem 
cauri balsīm un atbalsīm. 

Otro daļu nobeidz dir. Ivars, novadot 
tautas dziesmu Kur tad Tu nu biji 
Raimonda Paula apdarē. Izpildījumu 
iekrāso dzīvs un enerģisks dziedājums, 
kas nobeidzas spēcīgā disonancē līdz 
ar sparīgu kājas piesitienu. Klausītāji 
ir dzīvojuši nerātnajām āzim līdzi, un 
pieprasa dziesmas atkārtošanu. 

Otrai daļai izskanot, bez pārtraukuma 
seko apsveikumi. Kā jau jubilejā, to 
ir vesela jūra. Raitā gaitā apsveicēji 
viens pēc otra stājas koŗa un publikas 
priekšā, nododot gan personīgus, gan 
pārstāvēto organizāciju sveicienus. 
Minu apsveicējus secības kārtībā: 
Aldis Birzulis, Latvijas Republikas goda 
konsuls Sidnejā; Dace Daliņa, LAAJ 
sekretāre, nolasa LAAJ priekšsēdes 
Kristīnes Saulītes apsveikuma vēstuli; 
Jānis Grauds, LAAJ vicepriekšsēdis 

Jaundienvidvelsā un SLOA 
priekšsēdis; Jānis Čečiņš, SLB 
priekšsēdis; Ināra Krūmiņa, SLB 
Dāmu komitejas priekšniece; 
māc .  Ko l v ins  McPherson 
Sidnejas ev.lut.latviešu draudzes 
mācītājs; Sandra un Roberts 
Birze, Melburnas vīru koŗa 
“Veseris” pārstāvji; Brigita Ellere, 
Latvijas Universitātes jauktā koŗa 
“Jubilāte” pārstāve; diriģente 
Astra Kronīte; Rūdis Dancis, 
DV Adelaides nodaļas vīru koŗa 
“Daugava” pārstāvis; Gundega 
Zariņa, DV Sidnejas nodaļas un 
K! Zinta pārstāve; Iveta Rone 
un Sarma Strazda, tautas deju 
kopas “Jautrais pāris” vadītājas. 
Visbeidzot, kori sveica SLT aktieris 
un režisors Kārlis Gulbergs, kas 
apmeklējis visus SLVK koncertus 
un sarīkojumus koŗa 60 gadu 

pastāvēšanas laikā. Kārlis sveic diriģenti, 
pasniedzot tai sarkanu rozi. Tādu pašu 
velti Kārlis pasniedz arī dekoratorei Vijai 
Spoģei-Erdmanei un šī raksta autorei. 

Rakstiskos sveicienus nolasa 
programmas pieteicēja Iveta Rone. Tos 
sūtījuši: Latvijas Republikas Kultūras 
ministre Dace Melbārde; Melburnas koŗa 
“Daina” diriģente Zane un Leo Riteri; 
diriģents Viktors Bendrups, Dainas 
pirmais diriģents un padomdevējs 
diriģēšanas gaitas uzsākot; Vija Veita, 
Engures Kultūras nama vadītāja; 
Martons  Marosszeky, Francijā; Pauls 
Marosszeky, Viktorijā. 

Koncerta trešo daļu sastāda mūsdienu 
Latvijas komponistu populārākie darbi. 
Tik dziļi šie darbi ir iesakņojušies 
tautas apziņā, ka par jaunradi tos sen 
vairs nesaukt. No deviņām dzirdētām 
dziesmām, trīs pieder Raimondam 
Paulam, trīs Zigmaram Liepiņam, bet 
Jānim Lūsēnam, Ērikam Ešenvaldam 
un Mārtiņam Braunam katram pa vienai.

Kārlis Gulbergs sveic kori jubilejā.
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Šai daļā parādās vislielākā dažādība 
dziesmu izpildījumos. Skan dziesmas 
ar solo dziedājumiem un dziesmas 
ar duetiem. Tāda pat dažādība ir 
instrumentālajos pavadījumos. Kaut 
visas dziesmas pavada klavieres un 
kontrastējoši maigais vijoļpavadījums, 
Ešenva lda  Dvēse les  dz iesmas 
izpildījuma nokrāsu vēl papildina 
soprānsaksafons. 

Trešo daļu atklāj  ar Zigmara 
Liepiņa dziesmu Svētī debesīs šo zemi 
(Kaspars Dimiters) ar Ivara Štubja solo 
dziedājumu. Jauku skaņas noapaļojumu 
dinamiskajam klavieru pavadījumam 
sniedz Dainas Kainas dziedošā vijoles 
piespēle. 

Seko Jāņā Lūsēna Karoga dziesma 
(Rainis) un Raimonda Paula Pacel 
galvu baltā māt’ (Jānis Peters) abas 
Ivara Štubja vadībā. Pēdējā valdzina 
vijīgais, melodiskais plūdums ar smalki 
niansētiem, ieaustiem kāpinājumiem. 
Dziedot Raimonda Paula trīs dziesmas, 
koris sveic skaņradi pašu, kam šogad 
aprit 80 mūža gadi. Sava raženā mūža 
gaitā Pauls latviešu dziesmu pūrā ir 

ielocījis vairāk nekā 500 koŗa dziesmu.
Zigmara Liepiņa smago dziesmu 

Latvju zeme vaļā stāv (Māra Zālīte) 
novada dir. Daina. Tāpat, Raimonda 
Paula Tēvs māmiņa (Jānis Peters) 
ar brālēnu – Ivara un Oskara Štubju 
– duetu. Sirsnīgi dziedātais duets un 
koŗa pilnskanīgais izpildījums izpelna 
klausītāju ilgstošus aplausus. 

Ar tautas dziesmu Es atnācu 
uguntiņu, Zigmāra Liepiņa apdarē, 
koris sveic latviešu tautas dziesmu 
dižgaru Krišjāni Baronu tā 150 gadu 
dzimšanas dienas atcerē. Dziesmai seko 
koŗa valdes priekšsēža Gunāra Zodiņa 
uzruna. 

Uzrunas tema un temats tikai viens 
– diriģente Daina. Ar vieglu humora 
pieskaņu Gunārs pastāsta, kā Sidneja 
tikusi pie sava lielākā ieguvuma. Stāsta, 
kā 70to gadu beigās, sekodams senai 
tradīcijai, Andris Jaunbērziņš braucis 
sev līgavu lūkoties. Puisim laimējies. 
Melburnā noskatījis, un no Melburnas 
pārvedis sev jaunu un daiļu līgavu – 
Dainu Eglāju. Kā jau jaunlaulātie, uz 
koŗa mēģinājumiem braukuši pa vienam, 
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Sidnejas Latviešu vīru koris ar diriģentiem Dainu Jaunbērziņu un Ivaru Štubi.



15

un braukuši abi, līdz vienu dienu Daina 
stājusies koŗa priekšā, un sākusi diriģēt. 
Tas  bijis 1981. gadā.  Kas nācis pēc tam, 
jau sen kļuvis par  koŗa vēsturi.

Kopš 1981.gada ir apritējuši 36 gadi 
– vairāk nekā puse no Dainas mūža 
bez pārtraukuma darbā. Ar dziļu cieņu, 
mīlestību un pateicību, Sidnejas latviešu 
vīra koŗa vārdā, valdes priekšsēdis 
G. Zodiņš piesprauž diriģentei Dainai 
koŗa nozīmi ar zeltā izstrādātu 36 gadu 
darbības skaitli. Apsveikumam līdzi nāk 
sarkanu rožu klēpis un visu klātesošo 
sirsnīgi aplausi. 

Atlikušas vairs tikai trīs dziesmas. 
Pirmā, Raimonda Paula Tautas acis 
(Māris Čaklais) ar Oskara Štubja 
iejūtīgo solo iegūst sevišķu klausītāju 
atsaucību. Tāpat, Ērika Ešenvalda 
lielā Dvēseles dziesma (Anita Kārkliņa) 
ar Oskara Štubja (tenors) un Toma 
Mačēna (bass) duetu izsauc ne tikai 
ilgstošus aplausus un bravo saucienus, 
bet dziesmas atkārtošanu. Patīkamu 
individualitāti šīs dziesmas izpildījumam 
piešķir Benjāmiņa Goldsmita (Benjamin 
Goldsmith) soprānsaksafona piespēle. 
Lai būtu vairāk dziesmu ar līdzīgiem 
jauninājumiem mūsu iemīļoto dziesmu 
pūrā! 

Pirms pēdējās dziesmas diriģente 
Daina teic savu uzrunu. Tā izveidojas 
par ilgstošu pateicību visiem esošajiem 
un bijušiem koŗa darbiniekiem, koristiem 
un labvēļiem, kas vien pielikuši roku 
koŗa 60 gadu darbības laikā. Kā Pētera 
Kļaviņa sastādītajā jubilejas grāmatā, 
kur neviens no bijušajiem  koristiem nav 
izlaists vai aizmirsts, tā Dainas pateicības 
runā. Gaŗā virknē izskan neskaitāmi 
paldies koŗa dibinātājiem, diriģentiem, 
valdēm un priekšsēžiem, goda biedrēm 
(Mārai Timermanei, Ārijai Zodiņai un 
Ritai Plikšei) uzticīgajām pavadītājām 
(Ingrīdai Šakurovai un Dainai Kainai) 
kodiriģentam Ivaram Štubim, labvēlei 

dekoratorei Vijai Spoģei-Erdmanei 
ar vīru Pēteri, viņas brašajiem vīriem 
koristiem, vieskoristiem no Melburnas 
un visbeidzot arī mums, koncerta 
klausītājiem. Daina atzīst, ka tikai šiem 
daudzajiem elementiem sanākot kopā, 
koŗa dimanta jubileja ir varējusi vispār 
notikt. 

Īpašas atz inības nozīmes ar 
nodziedāto gadu skaitu piesprauž 
Ivaram Birzem un Gunāram Zodiņam. 
Ivars korī ir dziedājis 55 gadus (visus 
ar smaidu un prieku!)  un darbojies kā 
koŗa priekšnieks 16 gadu. Koŗa nozīmi 
ar 40 gadu skaitu piesprauž Gunāram, 
pašreizējam valdes priekšēdim, kas šo 
amatu pildījis jau 20 gadu. 

Visas izteiktās pateicības tiek 
apstiprinātas ar ziediem, kuŗu krājas 
vesels kalns. 

Sav iem uz t ic īga j iem un pa-
klausīgajiem vīriem koristiem (kā Daina 
viņus apzīmē) diriģente dāvā īpaši 
pagatavotus koŗa jubilejas standartus.

Taču priekšā vēl pēdējā dziesma 
– Mārtiņa Brauna Saule, Pērkons, 
Daugava (Rainis). Izraudzīta kā brīvības 
cīnītāju himna Katalonijā, dziesma šodien 
skan tālu aiz Latvijas robežām. Mūsu 
gadījumā, tā ir kā varens nobeigums 
varenam jubilejas koncertam. 

Aplausi nebeidzas. Sajūsma skan 
un atskan no zāles sienām, griestiem, 
grīdas. Mājā neviens nedomā iet. 
Vajag piedevu! To ir trīs: Raimonda 
Paula Es nāku no mazas tautas (Knuts 
Skujenieks) ar Oskara Štubja solo, 
skanīgā Dziesma dziesmai, Valža Zilvera 
apdarē un Raimonda Paula Manai 
dzimtenei ar Jāņa Petera vārdiem.

Atvadām atskan tradicionālā Pūt 
vējiņi, korim dziedot kopā ar tautu. Un 
tomēr, neviens vēl neceļas. Aplausi 
nerimst.

Kā pēdējo velti, koris vēlreiz atkārto 
V. Zilvera Dziesmu dziesmai.
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Ar tikko dzirdētās dziesmas vārdiem, 
mēs, SLVK cienītāji un uzticīgie klausītāji  
novēlam  korim dziesmā dzīvot, dziesmā 
augt un dziesmā sav’ zemīti daudzināt 
vēl daudz, daudz gadu nākotnē!

Pēc koncerta, sveicam kori un 
diriģentus ar glāzi šampanieša, un 
apskatām to, ko vēl nebijām paspējuši 
no koŗa plašās vēstures izstādes.

Pa ld ies  jub i lā r iem,  jub i le jas 
rīkotājiem un visiem, kas pielika roku šī 
neaizmirstamā vakara veidošanā.

Lauma Reinfelde

Šogad 3x3 tema – 
Latviešu gadskārtas

Tuvojas Kultūras dienas Melburnā, 
kā arī Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovāciju forums. Pēc vienas dienas 
atelpas brīža - 1. janvārī - tūlīt jau 2. 
janvārī sāksies Austrālijas latviešu 3x3 
saiets Falls Creek, Howman’s Gap 
YMCA īpašumā.

Kas tad īsti ir 3x3?
Tā ir iespēja vienu nedēļu – no. 2. 

līdz 8. janvārim – būt kopā ar citiem 
latviešiem latviskā vidē, prom no 
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ikdienas, kopā dzīvojot 
vienā vietā, visiem kā 
l ielai saimei. Te var 
a p m e k l ē t  d a ž ā d a s 
ievirzes pa latvisku 
temu, uzzināt ko jaunu, 
pārrunāt temas, kas 
latviešiem tuvu sirdij. 
Ir gan “prāta” ievirzes, 

gan praktiskas ievirzes. Bet galvenais 
jau ir 3x3 iepazīties ar citiem, izveidot 
jaunas draudzības. Bērniem iespēja 
katru dienu būt latviskā vidē, uzzināt 
ko jaunu rotaļu un spēļu veidā, dzirdēt 
latviešu valodu katru dienu, censties to 
arī pašiem runāt.

Dzīvošana ir kopmītnēs – var 
ģimenes atsevišķās istabās palikt, tikai 
jādalās ar kopīgām vannas istabām. 
Ēst nav jāgatavo pašam – būs garšīgs 
ēdiens, ko gatavos nometnes personāls.

Tema šogad – senču gadskārtas
Šī gada temu izvēlējāmies “Latviešu 

gadskārtas”, jo likās, ka laiks pienācis 
atkal par tām runāt. Iemesls – mūsu 
modernajā dzīvē dzīvojot, maz iznāk 
iespēju padomāt par un iedziļināties 
mūsu senču domāšanā un dzīvesziņā. 
Viņi uz gadu skatījās 
citādāk, kā mēs šodien. 
Gadskārtas saistās ar 
lauku dzīvi; tās ir senas, 
tiek dziedāts par senām 
dievībām, ko mums 
šodien pat grūti izprast. 
Bet mēģināt varam un 
to arī darīsim. Katras 
dienas sākumā visi 
mācīsimies par kādu 
no latviešu gadskārtām, 
bērni  vēlāk par šo 
temu mācīsies ½x½ un 
viņu nodarbības būs 
veidotas ap šo temu. 
Viens saieta vakars būs 
arī veltīts gadskārtām.

Kas tad vēl notiks?
Būs rokdarbu nodarbības. Varēs 

izvēlēties vai nu krekla izšūšanu, mauču 
(adītu rokassprādžu, rotātu ar pērlītēm) 
gatavošanu, jostiņu gatavošanu, 
vainaga darināšanu (vadīs Janta Meža, 
Aija Grosa, Vizma Skābe-Boag). Varēs 
uzzināt par latviešu folkloru (vadīs 
Janta Meža), pārspriest Latvijas politiku 
(Ilmārs Mežs, Jānis Kukainis, Uldis 
Ozoliņš), dziedāt korī (vadīs Ivars 
Štubis), mācīties latviskus ēdienus 
pagatavot (vadīs Valda Burleigh), 
iet pastaigāties pa mežu vai braukt 
ar riteni pa Austrālijas alpiem (vadīs 
Arnis Gross), mākslu veidot no pogām 
vai veidot keramikas darbus ar Andu 
Banikos, pētīt pašam savu dzimtas 
koku ar Ilmāru Mežu, risināt latviskās 
audzināšanas jautājumus ar Ļenu 
Rumpi, uzlabosim savu latviešu valodu 
ar Andu Banikos. 

Vieslektori būs Jānis Kukainis, 
Ilze Garoza, Kristaps Grasis, Matīss 
Kukainis, Ilmārs Mežs.

Jauniešiem īpaša ievirze
Tad vēl jauniešiem paredzēta īpaša 

ievirze: Ko mēs tālāk darīsim?, ko vadīs 
viesi no Latvijas un ASV 
Vanda Dauksta, Ilze 
Garoza, Matīss un Līga 
Kukaiņi.

J a u n i e š i e m  b ū s 
iespēja padomāt katrs 
par saviem talantiem un 
spējām un kā viņi tās 
var “likt lietā” tālāk dzīvē 
izkopjot savu latvietību.

Būs ievirze arī tiem 
mūsu pieaugušajiem 
saieta dalībniekiem, kas 
nerunā latviski – uzzināt 
va i rāk  pa r  La tv i j u , 
latviešu valodu, vēsturi. 
To vadīs Uldis Ozoliņš, Janta un Ilmārs Meži. (no 

Mežu personīgā archīva)



18

Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca  
„Rīga” piedāvā:

Jauna grāmata – Ināras Strungas  

“SECRETS OF A WATERLOO BAKER”
Stāsti un atmiņas par Strungu ģimenes maiznīcu

Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā:
“SKORPIONA SLAZDĀ” $23 – Jauna grāmata
“SIBĪRIJAS VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS” $33
“VIŅI CEĻĀ” $20.50
“A STOLEN CHILDHOOD” $25
“WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $43
“SVEŠA VARA” $18.50
“VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $21
“VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $33.50

Rotas lietas
Nameja, 7-dienu u.c. gredzeni, kā arī dažāda lieluma sudraba 
latviskās rotas lietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

JAUNĀKAIS CD IZDEVUMS – Latvijas vokālā grupa “Latvian 
voices”
 CD “Latvian voices”   $15.00
 CD “Ta kā taka”    $15.00

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

LATVIJAS PRODUKTI
Dažādi ievārījumi
Pelēkie zirņi
Selgas biskvīti
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Anda Banikos.
Vakaros notiks dažādi pasākumi, 

kas domāti visai ģimenei – Danču 
vakars, ko vadīs Zinta Rūtiņa, Viktorīna 
(Trivia vakars), ko vadīs Matīss Kaziņš, 
Koncerta vakars, kur uzstāsies mūsu 
mūzikālie saieta dalībnieki; to vadīs 
Ivars Štubis. 

Izbraukums uz Bonegillu
Vienu pus  d ienu pavadīs im 

Bonegil las immigrantu piemiņas 
centrā, kur varēsim apskatīt senās 
barakas no laika pirms 60 gadiem, 
kad imigranti no Eiropas un citām 
pasaules valstīm iebrauca Austrālijā. 
Te ir izveidota ļoti apjomīga izstāde ar 
fotografijām, audiovizuālām liecībām, 
kā arī priekšmetiem no tiem laikiem.

3x3 var arī piedalīties  daļēju 
laiku, ja nevarat palikt visu nedēļu. Ja 
vēlaties palikt nakti vai divas, noteikti 
atrakstiet, sarunāsim jums naktsmājas 
īsāku laiku. Tikai jāiegaumē, ka ceļš uz 
Falls Creek no Melburnas ir 5 stundas, 
no Sidnejas 7.5 stundas un Kanberas 
- 5 stundas.

Pieteikšanās uz 3x3 līdz 2. decembrim! 
Sīkāku info un pieteikšanās lapas var 
saņemt, rakstot: info@3x3fallscreek.

Folkloras nodarbībā varēs mācīties, kā 
gatavot maučus. Mauču piemērs. (Foto 
no Mežu arhīva.)

com.au vai www.3x3fallscreek.com.au
3x3 Falls Creek tiek minēts ar Latvijas 

Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.
Daina Grosa

30. Tērvetes Bērnu 
vasaras nometne

2017. gadā jau trīsdesmito reizi notiks 
Tērvetes bērnu vasaras nometne. 
Tērvetes bērnu vasaras nometne ir 
nedēļu gaŗa nometne bērniem no 
septiņu līdz trīspadsmit gadu vecumam. 

Senāk, Viktorijā, baznīca rīkoja 
Sprīdīšus, Dailesfordā. Kad baznīca 
pārdeva Sprīdīšu īpašumu, baznīcas 
nometni pārņēma Melburnas Gaidu un 
Skautu vienības un sāka rīkot Bērnu 
vasaras nometni. Bērnu nometne 
Tērvetē tagad jau pastāv trīsdesmit 
gadus.

Nometne notiek katra gada janvārī 
latviešu Gaidu un Skautu īpašumā 
“Tērvete”, tuvu pie Kilmore pilsētas 
Viktorijā. Nometnes mērķis ir audzināt 
bērnus latviskā garā, papi ldinot 
zināšanas un reizē iegūstot jaunus 
draugus.

Daļa no nodarbībām nometnē ir mērķī 
šaušana ar bultu un loku
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Nākošā nometne sāksies pirmdien 
2. janvārī. Katru gadu nometnei ir sava 
tema un šoreiz tema būs „Austrālijas 
Stāsts”. Bērni varēs apgūt zināšanas 
par to kā aborigēni dzīvoja Austrālijā un 
kā latvieši iebrauca Austrālijā pēc otrā 
pasaules kaŗa.

Nodarbības bērniem ietvers šķēršļu 
gājienu, dziedāšanu, garīgas mācības, 
peldēšanu, rokdarbus, āra rotaļas 
un temu nodarbības. Brīvā laikā 
daudziem bērniem arī patīk braukāt ar 
riteņiem pa mežu un būvēt BMX trases. 
Pēdējā sestdienas vakarā priecāsimies 
kostīmu ballē un svētdien 8. janvārī būs 
noslēguma koncerts!

Pagājušajā nometnē piedalījās 
28 bērni no Adelaides, Brisbanes, 
Melburnas un Jaunzēlandes. Ar pilnu 
slodzi 16 pieaugušie palīgi nometnes 
vadīšanā kopā ar bērniem pavadīja 
jauku nedēļu. 

2017. gada nometnē gaidam atkal 

pieredzējušus un jaunus nometņotājus, 
kā arī darbiniekus. 

Tuvāku informāciju varat atrast 
www.tervetevasarasbernunometne.
wordpress.com vai rakstīt erikbirzulis@
gmail.com.

Ēriks Birzulis

Senioru saiets 
novembrī

Novembŗa senioru saiets Sidnejas 
Latviešu Nama Mārtiņa Siliņa zālē 
iesākās 11. novembrī plkst. 12:00 ar 
Latvijas valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa uzrunu uz ekrāna sakarā ar 
Lačplēša dienas svētkiem, kuŗā viņš, 
cita starpā, teica, ka 11. novembris ir 
svētki, kad godinām latviešu kaŗavīrus. 
Laiks pēc I Pasaules kaŗa nāca ar 
jaunām vēsmām, jo valstīm, kam līdz 
tam laikam nebija patstāvības, to 
ieguva. Latviešu kaŗavīri bija gatavi 



21

cīnīties par Latvijas valsti, kuŗu vidū bija 
pat 14 gadīgi cīnītāji (Cēsu skolnieku 
rotā). Ar pateicību pieminām latviešu 
kaŗavīrus un viņu vadītājus: Oskaru 
Kalpaku, Jāni Balodi, Jorģi Zemitānu 
un Pēteri Radziņu. Kaut gan mūs 
patreiz neviens neapdraud, mums jābūt 
vienmēr gataviem aizstāvēties. Katrs, 
kas mīl savu zemi, ir gatavs iet cīņā par 
to. Būsim lepni par savu valsti!

Šim ievadam, kuŗā godināja Lāčpleša 
dienu, sekoja paredzētais informācijas 
priekšnesums. Vecāku cilvēku aprūpes 
organizācijas darbiniece Gundega 
Zariņa pastāstīja par Sidnejā pastāvošo 
aprūpes organizāciju. Ja dažiem nepatīk 
vārds aprūpe, tad to var saukt arī par 
atbalsta organizāciju. Lai iegūtu tās 
palīdzību, vispirms jāsaņem novērtējums 
no vecāku cilvēku aprūpes vērtēšanas 
komandas (Aged Care Assessment 
Team – ACAT), kas novērtē, kādā 
aprūpes pakāpē vai līmenī aprūpe 
piešķirāma un noteic reflektanta spējas 
un vajadzības, piemēram, vai reflektants 
spēj pats staigāt. Aprūpe vispār sadalīta 
4 pakāpēs: Pēdējas divas, 3. un 4. ir jau 
nespējas robežās bet pakalpojumu 1. 
un 2. līmenis ietilpst tās organizācijas 
darbībā, kuŗas darbiniece ir Gundega 
Zariņa. Agrāk pie Sidnejas Latviešu 
biedrības bija organizācija Laima, 
kuŗu vadīja Baiba Liepiņa, tagad šī 
organizācija ir Hezeras Pulū 
(Heather Pooloo) vadībā ar 
lielāko tiesu tiem pašiem 
darbiniekiem un aprūpētiem 
un tās birojs ir DV namā. 
Birojs ir atvērts katru dienu 
un DV nama pagalmā ir 
daudz vietu automašīnām.

Atbalsta organizācijai 
līdzekļi nāk no valsts, bet 
mazā darbinieku skaita dēļ 
aprūpeto skaits ierobežots 
uz 25. Pirmā vietā, protams, 

ir latvieši, bet aprūpē arī kroātus, 
itāļus, austrāliešus un citus. Darbinieku 
skaits ir 12 un 5 no tiem latvieši. No 
nākamā gada februāŗa  beigām varēs 
izvēlēties aprūpes vietu un arī skaits 
netikšot ierobežots. Būtu jau ideāli, ja 
visi darbinieki būtu latvieši, bet mazā 
atalgojuma dēļ to daudzi neizvēlas.

Ir jau zināms, ka daudzi vēlas palikt 
savās mājās un neiet uz aprūpes 
namiem. Daudzi neuzdrošinās lūgt 
palīdzību. Iespējas ir daudzas. Var lūgt 
palīdzību, lai iepirktos un nepieciešama 
tikai viena diena nedēļā, cits vēlas, lai 
tam iztīra māju, citam vajadzīgs kāds, kas 
ved uz sarīkojumiem, citam vajadzīga 
palīdzība, lai samaksātu rēķinu vai iet uz 
banku, citam vajaga trīs stundas, citam 
vienarpus stundu nedēļā. Iespēju ir 
daudz. Aprūpētais rajons ietver Stratfīldu 
(Strathfield), Bērvudu (Burwood), 
Bankstaunu (Bankstown), Fērfīldu 
(Fairfield), Tūngabi (Toongabbie), 
Ašfīldu (Ashfield), Rivsbiju (Revesby) un 
citas vietas tuvākā apkārtnē. Ieteicams 
par iespējām painteresēties ātrāk, 
negaidot uz krīzes momentu, kas var 
pienākt. Par dažādām iespējām var 
uzzināt, zvanot uz biroju  tel. 8764 3669, 
kas atrodas Stanley Street, Bankstown 
vai mobīlo 0402 216 279 vai epastu 
(email) youragedcare@optusnet.com.
au Pēc informācijas ziņojuma beigām 

Ivars Šeibelis pasniedza 
Gundegai  Zariņai ziedus.

Atlikušā senioru saieta 1. 
daļā vispirms bija īsfilma par 
nakts pastaigu Rīgā ziemā, 
kad varēja redzēt sniegu un 
namus gan Aspazijas bulvarī, 
gan Doma laukumā, pie 
Ģildes namiem, Nacionālās 
operas. Skatoties filmu nāca 
prātā manas pastaigas kopā 
ar māti pirms kādiem 80 
gadiem pa tumšajām Rīgas Gundega Zariņa
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SPORTA KOPAS SPARS 
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS 

 

2017.g. sestdien 11. febuārī, 
plkst. 18.00-20.00 

 
 

ENFIELD OLYMPIC POOL 
Portland Street, Enfield 

 
 

Tuvāka informācija:   Viktors Sīkais   0413 018 588 
 

VISI MĪĻI GAIDĪTI!!! 
 

ielām, kur apgaismotos veikalu logos 
varēja redzēt tur skatītājiem sakārtotās 
rotaļlietas un Ziemassvētku dekorācijas 
pirmsziemsvētku laikā.

Otrā īsfilma bija sakarā ar Lačplēša 
dienu no TV raidījuma par 11. novembri, 
kur rādīja kaŗavīru parādes gājienu pie 
Brīvibas pieminekļa, vainagu nolikšanu 
Brāļu kapos, kur guldīti kādi 700 kritušo 
un pie Oskara Kalpaka pieminekļa 
Esplanādē, kuŗu mēs prezidenta Dr. 
Kārļa Ulmaņa laikā saucām par Vienības 
laukumu. 

Trešā īsfilma bija par Dobeles 
novada svētkiem 2015. gadā, rādot gan 
dalībnieku gājienu pa Dobeles ielām, 
apkārtnes ainavas un uguņošanu naktī, 
bet no XI Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem kādu kopdziesmu par 
tēvu zemi un tautas dejas.

Senioru sarīkojuma vadītājs Ivars 
Šeibelis aicināja klātesošos (bija ieradies 
kāds 21 seniors) pieteikties  pie Imanta 

Līča uz senioru eglīti 9. decembrī ar 
pusdienām. Sidnejas Latviešu biedrības 
dāmu kopas vadītājai Inārai Krūmiņai 
pasniedza dāvanu veltes, kuŗas no 
senioriem pasniedza Ivars Šeibelis.

Sarīkojuma otrā daļā bija gaŗāka 
filma Tēvu barikade par barikāžu laiku 
1991. gada janvārī. Pirms tā, 12./13. 
janvāŗa naktī PSRS militāristi rīkoja 
mierīgo iedzīvotāju slaktiņu Lietuvas 
galvas pilsētā Viļņā un tad jau 13. 
janvārī Rīgas Daugavmalā sapulcējās 
demonstranti pret šo rīcību. Sagaidot 
arī uzbrukumu Rīgai, jo visas Baltijas 
valstis bija deklarējušas neatkarību 
iepriekšējā gadā, kas nepatika PSRS 
varas iestādēm, drīz pēc tam iesākās 
ielu barikādēšana, lai aizkavētu tanku 
iebrukumu ielās un laukumos. Filma 
rādīja vairākas barikāžu vietas un 
to konstrukciju, sanākušos Rīgas 
aizstāvjus pie ugunskuriem un  pārraidīja 
viņu izteiktās domas un sajūtas. Viņu 
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vidū bija daudz iebraukušo no laukiem, 
kas teica, ka, ja nebūtu latvieši no 
laukiem, tad Rīgā būtu tikai intelliģentu 
saujiņa. Daži teica, ka jūtoties brinišķīgi, 
citi apliecināja: „Mēs esam Latvijas 
aizstāvji ... Esmu par Latviju un Lietuvu... 
Esmu par Baltijas valstīm” To apliecināja 
ari kāds ukrainis, kas teica, ka dzīvojot 
Latvijā jau kopš 1958. gada un viņam 
esot trīs meitas: „Es stāvu par Latviju.” 
Cits teica, ka Latvijai jābūt brīvai un viņa 
būs brīva, bet cits, ka nespēs (Latviju) 
pakļaut, jo vinš nepiekrīt.

Rādīja Doma baznicu, kur mediķi 
bija saklājuši un sagatavojuši lāvas 
ievainotiem. Rādīja daudz ļaužu 
baznīcā, kas lūdza Dievu. Rādīja arī 
kādreizējo dzīvokļu māju, kur kopš 
1940. gada (atskaitot vācu okupācijas 
laiku) atradās VDK (Valsts Drošības 
Komiteja) ēka. Tajā rādīja telpu, kuŗā 
turēti tikko apcietinātie un liftu, kas 
sadalīts divas daļās; puse arestētam, 
otrā puse tā sargam.

Kad iesākās šaušana ap plkst. 
21:00, uz ekrāna varēja redzēt izšauto 
ložu strīpas.Tajā naktī nošāva Robertu 

Mūrnieku (dz. 1952), Ediju Riekstiņu 
(dz. 1972),Andri Slapiņu (dz. 1949) un 
Gvido Zvaigzni (dz. 1958), kā arī divus 
nelatviešus: Sergeju Konoņenko un 
Vladimiru Komanoviču.

Vēlāk, 21. janvārī ierunāts, ka 
bijusi smaga nakts, kad uzbruceji 
devās ieņemt Iekšlietu ministriju. Bez 
nošautiem ievainoja vēl 9 cilvēkus. 
Ierunāti vārdi: „Tas vairs nedrīkst 
atkārtoties”. 25. janvāŗa uzņēmumos 
visur Rīgā valda miers un klusums. 
Barikādes vēl stāv. Filmā atgadināja 
traģiskos notikumus Rīgā pirms 25 
gadiem. 

Pēc sarīkojuma seniorus vēl 
uzrunāja 2 Latvijas archīva darbinieces 
Meldra un Antra, kas paskaidroja, ka 
būs vēl Sidnejā 2 nedēļas un aicināja 
viņām iesniegt dokumentus, vēstules, 
liecības, sarīkojumu programmas un 
fotografijas no aizgājušiem laikiem 
archīva glabāšanai. Noderot arī veci 
organizāciju protokoli un citas liecības. 

Juris Krādziņš
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Valsts svētku akts 
Sidnejā

Ieejot namā, redz ļaudis sēžot ap 
galdiņiem. Daudz dāmu melnās kleitās ar 
korporāciju lentām, jo šogad Valsts svētku 
svinības rīko Studenšu Korporāciju 
Kopa Sidnejā (S!K!K!S!). Turpat arī 
Sarmīte Ēlerte, Rīgas Domes deputāte 
un Vienotības frakcijas vadītāja, svētku 
runas pasniedzēja.

Divas plaušu speciālistes, Dr. I.Grīsle 
no Rīgas un Dr. Z.Harringtone no Sidnejas 
apmainās e-pasta adresēm, lai norunātu 
tikšanos nākamajā ārstu kongresā, 
Eiropā, ASV vai Āzijā.

Pamazām ļaudis dodas uz zāli. 
Vairs nav jāuztraucas, ka nedabūs 
sēdvietu. Liekas, ka tas bija senā 
pagātnē, kad zāle bija pārpildīta, krēsli 
līdz aizmugures sienai un gar malām bija 
jāstāv. Nepacietīgi gaidīja toreizējo svētku 
runas pasniedzēju, Daini Ivānu, kuŗš bija 

izkāpis Melburnā un gaidīja lidmašīnu uz 
Sidneju.

,,Uzmanību karogam”!
Prieks, ka to ienes Sidnejas jaunieši. 

Diemžēl aktā „jauniešus” zem 35 gadiem 
var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. 
Būtu jādomā, jāspriež, jāapsver, kā 
pievilkt un iesaistīt jauno paaudzi. Varbūt 
pabalstus Vasaras Vidusskolai vajadzētu 
piešķirt jauniešiem, kuŗi apmeklējuši 
vismaz trīs latviešu sarīkojumus.

Seko Latvijas Valsts Prezidenta 
uzruna. Pēc tam vienojamies tautas 
lūgšanā: DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!

Klausītājus uzrunā S!K!K!S! seniore 
Dace Boganoviča (gaujmaliete). Savu 
ievadu viņa nobeidz ar vārdiem: „Lai 
gan dzīvojam izkaisīti pa plašo pasauli, 
visi varam šodien brīvi svinēt Valsts 
svētkus un ar prieku novēlēt daudz 
laimes dzimšanas dienā un saules mūžu 
Latvijai.”

Ar viesi no Latvijas mūs iepazīstina 
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Turpinājums 31. lpp.

Izbraukums uz

Zilajiem Kalniem
trešdien, 2017. gada 8. februārī

Satikšanās plkst. 7.00 no rīta pie Latviešu nama,

Apmeklēsim Three Sisters, Leura, Katoomba un  
Mt. Victoria.

Ja būs vēlēšanās, mēs varēsim arī braukt ar kalna vilcieniņu.

Brauciena izmaksa $35.00

Katrs ir atbildīgs par savu ēdamo un dzeramo.

Pieteikšanās pirms 25. janvāŗa pie Ineses Rones 9416 8227.

Daina Kaina (gaujmaliete), tērpusies 
tautas tērpā. 

Sarmīte Ēlerte sāk savu runu 
izsakot bažas, kas radušās pēc Trampa 
ievēlēšanas par 45. ASV Prezidentu. 
Mūs, kā latviešus, skar doma vai 
Prezidents neatteiks ASV aizsardzību 
Baltijā. NATO loma Latvijā varētu būt 
apdraudēta, it sevišķi Trampa un Putina 
neprognozējamās draudzības dēļ. 

Runātāja uzsver trīs vissvarīgākos 
Latvijas uzdevumus. Pirmkārt, līdz 
2018. gadam tērēt 2% no iekšzemes 
kopprodukta, ko prasa NATO, bet 
aizsardzības budžetam jāturpina augt. 
Otrkārt, Latvijai ir jānostiprinās Eiropas 
Savienības kodolā. Latvija nevar palikt 
nomalē. Treškārt, mūsu diplomātiem, 
mūsu ārzemju organizācijām, tādām, kā 
PBLA, jāmeklē iespējas lobēt Latvijas 
drošības lietu.

Ēlerte runā par mūsu zemi, kas 
atrodas krustcelēs. Tai pāri staigājušas 

zviedru, dāņu, poļu, krievu un vācu 
karspēki.

Runātāja uzsver, ka varam būt lepni 
uz mūsu neskaitāmiem sasniegumiem. 
Piemēram, 1919. gadā Latvijas armijā 
bija ap 300 vīru, Pētera Stučkas boļševiku 
armijā, kas vēlējās nodibināt padomju 
varu Latvijā, bija gandrīz 100,000 vīru, 
ieskaitot sarkanos strēlniekus.

Valsts bija jāizcīna un to paveica.
1919. gadā Jānis Čakste rakstīja: „Kad 

pērn 18. novembrī pasludināja Latvijas 
nodibināšanu, tad liels bija vēl to latviešu 
skaits, kuŗi ar Latvijas patstāvības ideju 
vēl nebija apraduši...”.

Ēlerte uzsver, ka valstsgriba, kas 
nostiprinājās starpkaru laikā Latvijā, 
neizdzisa okupācijas gados. Latvijas 
Tautas fronte ar milzīgu tautas atbalstu 
izcīnīja Latvijas valsts neatkarības 
atgūšanu. „Mēs ticējām” uzsvēra runātāja. 
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2016. gada decembrī

Lāčplēša diena  
Sidnejas Daugavas  

Vanagu namā
 Sidnejas Daugavas vanagiem 11. novembris 

– Lāčplēša diena ir gadskārtēja Latvijas brīvības 
cīnītāju piemiņas diena, kad 1919.gadā Latviešu 
nacionālā armija sīvās ciņās padzina vācu 
bermontiešu bruņotos spēkus no Rīgas. Šogad  
Lāčplēša dienas atcerē DV Sidnejas nodaļas 
valdes priekšsēdis Helmuts Vabulis plkst. 11.00 
aicināja klātesošos ar klusuma brīdi pieminēt 
kritušos varoņus. Sarīkojuma gaitā dzirdējām 
viņa stāstījumu par toreizējo Latviešu armijas 
pieticīgo apbruņojumu, par sabiedroto angļu 
kaŗa kuģu atbalstu un par cīņām Latgalē līdz Referents Helmuts Vabulis

Daugavas vanagu Sidnejas nodaļa un 
latviešu veco ļaužu aprūpe Your Aged Care At Home

kopēji rīko 

Ziemassvētku eglīti
ceturtdien, 2016. g. 15. decembrī  plkst. 11.00 

DV namā, 49 Stanley St Bankstown 

Dalības maksa $5

Lūdzam pieteikties: tālr. (02) 9790 1140 vai mob. 0420 705 263
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Pieminekļi Krievijā 
mirušajiem latviešu 

kaŗa gūstekņiem
Brāļu kapu komiteja Rīgā ziņo, 

ka pēc sešu gadu ilga darba atklāti 
pieminekļi Krievijā kaŗa gūstekņu 
nometnēs mirušajiem latviešu 
kaŗavīr iem. Volchovas rajona 
Sjasstrojā atdusas ap 1200 mirušo 
kaŗa gūstekņu, galvenokārt vāciešu 
un ungāru, kuŗiem piemiņas zīmes  
jau uzstādītas.  Latviešu piemineklī 
iegravēti 72 vārdi. 

    Otrs piemineklis atrodas 
Vologdas apgabala Čerepovecā 
miruša j iem 43 la tv iešu kara 
gūstekņiem. No tiem, diviem vārdus 
nav izdevies noskaidrot. Pavisam 
šeit apglabāti ap 4000 dažādu 
tautību kaŗa gūstekņu.  Saviem 

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savus mūžībā aizgājušos biedrus

Arnolds Gūtmanis – dzimis 1922. g. 23. augustā Kazdangā
miris 2016. g. 26. oktobrī, Sidnejā, Austrālijā

viņš nodaļā sastāvēja kopš 1982. gada (34 gadus).

Dzidra Mežaka – dzimusi 1923. g. 1. novembrī Jelgavas rajonā
mirusi 2016. g. 19. novembrī Sidneja, Austrālijā

viņa nodaļā sastāvēja kopš 1977. gada (39 gadus).

Par viņiem sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.

Latvijas pilnīgai atbrīvošanai. H.Vabulis 
tālāk pastāstīja par Lāčplēša kaŗa ordeņa 
nozīmi.

Godinot Latvijas brīvības cīnītājus,  
Satversmes sapulce 1920.gada 18. 
septembrī  pieņēma likumu par Lāčplēša 
kaŗa ordeni ar simbolisko dibināšanas 
datumu 1919.gads 11.novembr is . 
Referents pieminēja latviešu studenti Elzu 
Žiglēvicu, kuŗa bija viena no trim sievietēm, 
kas saņēma Lāčplēša kaŗa ordeni. Kā 
Sieviešu palīdzības korpusa darbiniece, 
viņa apgādāja kaŗavīrus Daugavmalā ar 
ēdienu. 10. oktobrī Elzu smagi ievainoja 
un 20. oktobrī viņa slimnīcā mira. Elza ir 
apglabāta Rīgas Lielajos kapos.  

Sarīkojumu ar īsu klavieru solo kuplināja 
Andrejs Mednis. Viņš arī novadīja divas 
kopdziesmas. Ar to Lāčplēša diena un 
Latvijas brīvības cīnītāju atcere bija svinīgi 
aizvadīta.  Nobeigumā saimnieces aicināja 
viesus pakavēties pie pusdienu galda un 
kafijas.

Ilga Niradija

Tautas grāmatu  
plaukts Rīgā

Visiem, kas vēlas dāvināt savu 
īpašo grāmatu Gaismas pils Tautas 
grāmatu plauktam, to var nosūtī t 

kopā ar veidlapu  pa pastu uz 
adresi: Tautas grāmatu plauktam, 
Latvi jas Nacionālā bibl iotēka, 
Rīga, Latvija. LV-1423. Veidlapu 
var izdrukāt no interneta:www.
tautasgramatuplaukts.lv/veidlapa 
(skati rakstu Ritums Nr.743, 27.lpp). 

Ilga Niradija
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Piemineklis Krievijā mirušiem Otrā 
Pasaules kaŗa latviešu gūstekņiem.
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DV pilnsdapulce
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas 

pārceltā 2016. g. pilnsapulce notika  
Sidnejas DV namā sestdien, 8. oktobrī. 

Klatesošie biedri balsoja pieņemt 
proponētās izsludinātās statūtu maiņas, 
proti kvorumu samazinat uz 10% no biedru 
skaita un nodaļas  mantojumu (ja tāds 
būtu) obligāti nodot kādai DV organizācijai.

Valdē ievēlēja Helmutu Vabuli kā 
priekšnieku, Gundegu Elgu Zariņu 
sekretāri, kasieri Romanu Senkeviču un 
valdes locekli Biruta Klarka (Clark).Ināra 
Sīkā neklātienē izteica interesi uz pēdējo 
brīvo valdes vietu. 

Gundega Elga Zariņa 

kaŗavīriem pieminekļus jau uzstādījusi 
Vācija, Ungārija, Somija un Rumānija.  
Ne vienā, ne otrā vietā kapu vietas nav 
vairs saglabājušās.

Patreiz tiek plānoti divi līdzīgi 
pieminekļ i  Novosibirskā, kur arī 
apglabāti latviešu kaŗa gūstekņi. 

(LA)

Daugavas Vanagu 
centrālā valde. (DVCV).
Nākotne un iespējas.

2017. g. Austrālijas Daugavas 
Vanagu delegātu sanāksmē (paredzēta 
Pertā martā) delegatiem būs jaizlemj 
kuŗu no DVCV proponētiem izstrādātiem  
variantiem viņi vēlās kas attiecas uz 
DVCV un DV pārstāvniecību Rīgā. 
Katras zemes nodaļas delegāti pārstāv 
savas nodaļas biedrus un tādēļ lai 
biedri būtu lietas kursā īsumā sniedzam 
sekojošās nākotnes  iespējas. Katram 
variantam ir sarežģījumi. DV zemju 
delegātu sapulcēm būtu jāapstiprina visi 
lēmumu un darījumi, tai skaitā arī visas 
statūtu maiņas saistītas ar paredzētam 
pārmaiņām. 

1.Reģistrēt Latvijā  ‘’DVCV’’ un paturēt  
‘’Fonds DVCV pārstāvniecība Latvijā’’. 
Jāpārstrādā DVCV darbības noteikumi 
un japārstrādā parstāvniecības statūti.

2.Reģistrēt Latvijā DVCV un likvidēt 
pārstāvniecību. Visa pārstāvniecības 
darbība, darbinieki un atbildība pārietu  
uz DVCV.

3. Reģistrēt DVCV ‘’cita DV zeme’’. 
Būtu pilnīgi jāpātrstrādā DV darbības 
noteikumi un pārstāvniecības statūti.

Viena lga  kāda i r  p iee ja  va i 
jebkuŗā valstī tiek reģistrēta DVCV, 
jaundibinātās DVCV biedrības vai 
nodibinājuma valdes locekļiem ir jābūt  
DV zemju delegātu sapulču ievēlētiem, 
lai tie varētu pārstāvēt savu DV zemju 
intereses.

GEZ

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 1. decembrī, plkst. 

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

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

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.

Daugavas Vanagu un Latvijas Okupācijas 
mūzeja sadarbībā ir iznākusi vērtīga 
lielformāta grāmata Latviešu leģionāri. 
Grāmatā sakopoti vēl nepublicēti foto 
uzņēmumi no leģionāru cīņām un dzīves 
frontē. Attēliem paskaidrojumi latviešu 
un angļu valodās. Grāmatas cena $A 
98.– ar piesūtīšanu un tā pasūtināma un 
nauda iemaksājama Okupācijas mūzeja 
pārstāvei Austrālijā Inārai Graudiņai, 141 
Darley Rd   RANDWICK, NSW 2031, tel. 
(02) 9399 3708. Grāmatu piesūtīs tieši 
no Okupācijas mūzeja Rīgā, un parasti 
aiziet tikai 10 – 12 dienas no samaksas 
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.

For those interested in the Latvian 
Legion, the Daugavas Vanagi organization 
and the Occupation Museum of Latvia 
have joined forces and produced a quarto 
sized book LATVIAN LEGIONAIRES 
which includes never before published 
photographs of battles and life on the 
frontline. All commentaries are in English 
and Latvian.

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every 
Tuesday from 9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $240.00

DV Mēnešraksta abonements 
$48.00 par vienu gadu.
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

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

Ceturtdien, 15. decembrī, plkst. 
11.00 Ziemassvētku eglīte. Dalības 
maksa $5. Lūdzam pieteikties, jo 
dalībnieku varētu sanākt daudz. Varēsit 
iegādāties piparkūkas, un pīragus.

Ceturtdien, 2017. g. 2. februārī, 
plkst. 12.00 saiets un draudzības 
pēcpusdiena.

Piektdien, 2017.g. 3. feb. plkst. 
17.00 ‘’Sarkanbaltsarkanais  ceļš!’

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

Katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz 
14.00 biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.
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Valsts svētku akts
Turpinājums no 25. lpp

Diriģente Daina Jaunbērziņa, svētku 
runātāja Sarmīte Ēlerte un KF atzinības 
saņēmēja Vija Spoģe-Erdmane.
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150 gados latvieši ir nogājuši gaŗu ceļu. 
Iesākumā bija maza grupa, kas uzsvēra: 
„Latvija ir tad, ja mēs to gribam”.

21. g.s. latvietība ir pārteritoriāla. 
Latvijas Kultūras ministrija, pirms pieciem 
gadiem, uzsvēra cik svarīgi ir stiprināt 
ārzemju latviešus, gan latviskā izglītībā, 
gan kultūrā.

Ir ievērojami brīži. Būtisks pavērsiens 
notika 2012. g. 18. februārī, Londonā 
pie vēstniecības gaŗa rinda latviešu 
stāv nobalsot referendumā pret krievu 
valodu kā otru valsts valodu. 2013. 
gadā tika grozīts Pilsonības likums, lai 
atļautu dubultpilsonību, ar pasaules 
demokrātiskajām valstīm, trimdiniekiem 
un viņu pēctečiem.

Pirms diviem gadiem Satversme tika 
papildināta. Svarīgākais teikums saka, lai 
„garantētu latviešu nācijas, tās valodas 
un kultūras pastāvēšanu...”

Tiek būvēti tilti. Runātāja piemin 
kādreizējā adelaidieša Krišjāņa Putniņa 
sasniegumu: trīs restorāni Rīgā! Ja ir 
griba, tad var redzēt iespējas!

Ēlerte uzsver trīs nepieciešamās 
īpašības: Griba, Ticība, Rīcība.

Latvija šobrīd ir viena no straujāk 

augošām ekonomiskām valstīm Eiropā.  
Varam arī būt lepni uz pasaulslaveno 
operdziedātāju, diriģentu un koristu 
skaitu.

Svarīgi ir skatīties uz Latviju, kā 
darāmu darbu.

Paldies Sarmītei Ēlertei par devumu. 
Gana pārdomām. Jāaudzina griba un 
ticība un tad jārīkojas. Skan skaļi aplausi. 
Svētku sajūta! Optimisms.

Mēs ticam un gribam un rīkosimies!
Jānis Grauds, LAAJ vice priekšsēdis 

Jaundienvidvelsā pasniedz LAAJ 
Atzinības rakstus Pēterim Erdmanim un 
Sandrai Dragūnai.  Aplausi sagaida Viju 
Spoģi-Erdmani, kuŗai piešķirta KF atzinība 
„Par ilggadīgu māksliniecisko izcilību, par 
pašaizliedzīgu darbu, sniedzot nozīmīgu 
kultūras pienesumu latviešu sabiedrībai, 
kā arī godam nesot Latvijas vārdu ārpus 
latviešu sabiedrības”.

Seko SLB Vīru koŗa priekšnesumi. 
Dziesmas un dzeju vārdi apstiprina 
Ēlertes teikto. „Es nāku no mazas tautas”, 
bet spēju visu „Dvēseles dziesma”. Solo 
dzied Oskars Štubis, Benijs Goldsmits 
spēlē soprānsaksafonu. „Dzied mana 
dvēsele dzied”.

Pacilāti atstājam zāli. Paldies runātājai. 
Paldies S!K!K!S!. Paldies Vīru korim. 
Mums ir ticība Latvijai. Rīkosimies!

Programmā rakstīts, ka pēc akta lūdz 
pakavēties Mārtiņa Siliņa zālē. Pasniedz 
svētku kliņģeri un šampanieti. Ir svētku 
noskaņa.

Taču Ritumā aicina arī uz kokteiļu 
pieņemšanu. Nezinu, kam bija domāti 
gan kokteiļi, gan „šotiņi” (vārds ko lietoja 
pasniedzēja) – varbūt tiem jauniešiem, 
kuŗi nebija ieradušies.

Dziedam. Būtu labi, ja būtu griba un 
rīcība, lai pēc diviem gadiem zāle būtu 
pilna un tur būtu vairāk jauniešu, nekā 
sirmgalvju.

VK
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Saiets veltīts 
labdarībai

Šī gada 22. septembrī, 
Imanuēla baznīcas zālē, 
Ly o n s ,  D V  K a n b e r a s 
nodaļas vanadzes rīkoja 
savu gadskārtējo saietu 

veltītu labdarībai.
Saietu ievadīja DV Kanberas nodaļas 

valdes priekšsēde Inta Skrīvere. 
Viņa nolasīja izvilkumu no  Annas 

Brigaderes triloģijas – Dievs,Daba,Darbs, 
Anneles stāstījumu par Sējēju.

Turpinājumā saieta dalībnieki 
mielojās pie vanadžu  sagatavotā 
pusdienu galda.

Pēc kafijas un smalkmaizītēm sekoja 
loterijas mantu izloze, un, kā vienmēr, 
loterijas mantu klāsts bija liels.

Viss tīrais atlikums ir veltīts labdarībai 
Latvijā, un, šeit Austrālijjā.

Bija patīkami redzēt, ka saieta 
apmeklētāju vidū bija vairāki jaunākās 
paaudzes pārstāvji.

Skaidrīte Dariusa

Saieta dalībniece Inga Piekalna ar 
māti Ivetu
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18. novembŗa atcere 
Kanberā

Šā gada 16. novembrī, Imanuēla 
baznīcas zālē Lyons, Kanberas latviešu 
biedrība rīkoja Latvijas valsts svētku 
dienas 18. novembŗa atceri.

A tce res  sa ie tu  a tk lā ja  KLB 
priekšnieks Juris Jakovics. Savā 
ievadrunā viņš pieskārās pašreizējai, 
saspīlētai pasaules politiskai situācijai  
ASV pēcvēlēšanu laikā.

NATO ģenerālsekretārs Jenss 
Stoltenbergs ir brīdinājis jaunievēlēto 
ASV prezidentu Donaldu Trampu, ka 
novēršanās no sabiedrotajiem nebūtu 
izdevīga ne    Savienotām valstīm, ne 
Eiropai.

Bet Trampa padomnieks Rūdolfs 
Džuliani ir teicis: Jaunievēlētais ASV 
prezidents Donalds Tramps ar Krievijas 
prezidentu Vladimiru Putinu runās 
no spēka pozīcijām, un Krievija „var 

KLB priekšnieks Juris Jakovics un 
Sarmīte Ēlerte
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necerēt” uz to, ka ASV izvedīs NATO 
spēkus no Baltijas valstīm – tas nenotiks.

Džuliani skaidrojis, ka jaunais Baltā 
nama saimnieks plāno atjaunot ASV 
militāro spēku līdz tādam līmenim, kāds 
tas bija Ronalda Reigana laikā.

Tomēr citur publicists Aivars Ozoliņš 
rakstījis: Ja nevaram paļauties uz 
NATO galvenās valsts ASV gatavību 
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bez šaubīšanās un priekšnoteikumiem 
aizstāvēt sabiedrotos militāra uzbrukuma 
gadījumā, ir apdraudēta mūsu valsts 
pastāvēšana.  Drošības alternatīvas nav 
spožas.  Ir pašapmāns cerēt uz pašlaik 
fiktīvo ES armiju kā alternatīvu NATO.

Būšot vēl svarīgāk atvēlēt aiz-
sardzībai vismaz minimālos 2% no 
IKP (iekšzemes kopprodukta). Gan 
tāpēc, ka Latvijai jāvar sevi aizstāvēt arī 
pašai, ja ceram uz citu atbalstu krīzes 
brīdī gan, diemžēl, arī tāpēc, ka ASV 
jaunais prezidents merkantilizējis NATO 
kolektīvās aizsardzības principus līdz 
apsardzes firmas pakalpojumiem.

Šādu uztveres sakarību laikā, ir 
nosvērti un apdomīgi jādomā par Latvijas 
nākotni. Ir svarīgi atzīmēt panākto, un 
piesardzīgi domāt par nākotni. Cerēsim 
to labāko un darīsim, ko varēsim, lai 
Latvijai saglabātu neatkarību.

Svētku runu teica Rīgas domes 
deputāte un Vienotības frakcijas vadītāja. 
Sarmīte Ēlerte. Runas galvenā doma – 
griba, ticība un rīcība Latvijas valstij.

Ēlerte teica, ka ‘’ ...tie, kuŗi ticēja un 
darīja, kaut iesākumā bijuši mazākumā, 
tautas likteni ir ietekmējuši vairāk, nekā 
tie piemēroties gatavie un čīkstošie’’

Viņa stāstīja par Latvijas augšupeju 
un sasniegumiem, kā saimnieciskā, tā 
arī mākslas laukā. Viņas teiktais bija 
gaišs skatījums Latvijas valsts nākotnē.

Juris Jakovics nolasīja PBLA 
valdes paziņojumu par Tautas balvas 
piešķiršanu Ērikam Krūmiņam (ASV, 
Milvoki), par ilggadēju un pašaizliedzīgu 
darbu Latvijas un latviešu tautas labā.

Pēc tam svētku apmeklētāji noskatījās 
trīs Latvijas dabas dzīves īsfilmas.

Noslēgumā visi pakavējās sarunās 
pie vīna glāzes un kafijas.

Skaidrīte Dariusa

Brauksim uz kultūras 
dienām?

Ir jau tas laiks, kad visi sāk domāt 
par savām vasaras brīvdienām, un kā 
jau parasti, ja ir kultūras dienu gads, visi 
sākam domāt, vai man braukt uz Kultūras 
dienām? Mēs visi droši vien esam jau 
bijuši uz daudziem jaunatnes dienu 
sarīkojumiem, kultūras dienām un citiem 
svētkiem un pēc laika liekas, ka viss ir 
tas pats un nekas nemainās, bet vai tas 
tiešām tā ir?

Sākot plānot šā gada AL 56 KD, pirmā 
doma bija, ko varam iekļaut programmā 
tā, lai mūsu sabiedrībai ir interese braukt? 
Pirmkārt Latvijas viesi, gandrīz vienmēr no 
Rīgas, kāpēc ne Saulkrastu koris “Anima”?  
Dažas sejas mums šeit Austrālijā varbūt 
būs pazīstamas, jo daudzi dziedātāji ir 
dziedājuši korī “Balsis”, kas te viesojās 
Adelaides Kultūras dienās! “Anima” 
ir burvīgs jauktais koris kur dzied gan 
jaunieši gan pieaugušie ar ģimenēm, gan 
arī daži sirmgalvji.

Klāt šeit būs arī tautas deju ansamblis 
„Līgo” kuŗā dejo jaunieši un vidēja 
vecuma dejotāji. „Līgo” ir viens no Rīgas 
slavenākajiem deju kolektīviem ar vadītāju 
Jāni Purviņu. Kopīgi abas grupas veido 
koncertu “Sirdsbalss” kas ir jaunveidots 
uzvedums mūsu Kultūras dienās. Šinīs 
Kultūras dienās arī redzēsim pirmo reizi 
ārpus Latvijas Uģa Prauliņa dziesmu ciklu 
„Pagānu Gadugrāmata”, Ivara Cinkusa un 
Uga Prauliņa vadībā ar Melburnas jaukto 
kori Daina un vīru kori „Veseris”.

Kultūras dienu laikā būs arī referātu rīts 
kuŗā piedalīsies Latvijas Kultūras ministre 
Dace Melbārde, kas stāstīs par Latvijas 
simtgades jubileju, kā arī TDA ansambļa 
„Līgo” vaditajs, Jānis Purviņš, kas mums 
sīkāk izskaidros kā veidojas 2018. gada 
dziesmu un deju svētki. Park Hyatt Hotelī 
jaungada ballē varēsim kopīgi sagaidīt 
2017. gadu!



34

Bez viesiem būs arī mūsu vietējie 
talantīgie latviešu mākslinieki! Teātrī 
„Eslingena” pirmo reizi Austrālijā redzēsim 
aktieri Markusu Saltupu un Kārlu Jaudzemi 
kā arī mūsu Ivaru Mirovicu, Māru Kaziņu un 
vēl citus.  Kopkora koncertā būs dziesmas 
no 2018. gada dziesmu svētkiem. Sidnejas 
Ella Mačēnas tagad jau slaveno darbu kur 
dziedās mākslinieki ne tikai no Austrālijas 
bet arī no Luksemburgas, Latvijas un 
Jaunzēlandes. 

Tautas dejās piedalīsies mūsu Ritenītis, 
Piektais Ritenis, Sprigulitis, Jautrais Pāris, 
Auseklitis, MLB Daugavas skolnieki kā arī 
viesi no Vācijas. Būs arī Kultūras nakts 
klubs ar mūsu jauniešiem kas mūzicēs, 
dziedās un visus iepriecinās. Vēl bez 
tam būs Garīgais koncerts, Atklāšanas 
koncerts, Saviesīgie vakari, Ģimenes 
rīts, Tirgus, Filmu pēcpusdiena, Mākslas 
izstāde, Lietišķā mākslas izstāde, Raibā 
pēcpusdiena. Vai jūties ka vajadzīga 
atpūta? Tad ir labi. Melburnas Latviešu 
nama kafejnīca „Rīga” bus atvērta katru 
dienu!  

Programma ir kupla un cerams, ka visi 
kautko atradīs kas viņus interesē. Kultūras 
dienu draudzības tiks atjaunotas un būs 
arī nodibinātas jaunas draudzības. Biļetes 
var pasutīt ieejot KD mājas lapā www.alkd.
org.au 

Visi ir miļi gaidīti Melburnā uz 56. 
Kultūras dienām! 

 Lāra Brenere

Brīvprātīgie palīgi, 
lūdzu atsaucieties!
Daudz kas Sidnejas latviešu namā tiek 

darīts un veikts ar darbinieku brīvprātīgu 
darbu: Biedrības valde, revizīja, Rituma 
izdošana, kafejnīcas pakalpojumi un citi 
Dāmu kopas pasākumi, bērnu un jauniešu 
skološana un apmācīšana, sarīkojumu 

apskaņošana, apgaismošana, dekorēšana, 
zāles un skatuves iekārtošana, programmu 
veidošana un izpildīšana, un daudz, daudz 
kas cits. Bez brīvprātīgā darba mūsu 
latviešu sabiedriskās aktivitātes vienkārši 
apstātos! Tā tas ir bijis no pašiem pirmajiem 
gadiem un tā tas ir vēl šodien.

Agrāk varēja paļauties uz pat vairākiem 
simtiem brīvprātīgo darbinieku, bet 
šajās dienās būs labi ja to ir kāds simts. 
Jā, sabiedrība ir sarukusi; darbinieki 
novecojuši, pārcēlušies uz attālākām 
mājas vietām. Tomēr darāmie darbi vēl ir 
un paliek!

Sidnejas Latviešu biedrības valde 
pateicas visiem kuri brīvprātīgi palīdz 
veikt visu kas namā ir darāms, bet 
mēs arī aicinām pieteikties vēl citiem 
brīvprātīgajiem kuriem būtu dažas dienas, 
vai pat dažas brīvas stundas, kuŗas Jūs 
varētu ziedot biedrības un nama labā.

Pašlaik itsevišķi meklējam kādu 
kurš varētu izpalīdzēt ar sīkiem nama 
remontdarbiem un uzlabojumiem – kaut 
ko pielabot, pieskrūvēt, piekrāsot.

Meklējam arī kādu kam interesētu 
uzturēt nama dārzu kārtībā – apgriezt 
dzīvžogu, izravēt nezāles, apmēslot 
stādus.

Nupat novembrī visu mēnesi namā 
nostrādāja divas Latvijas Nacionālā archīva 
speciālistes. Daudz ko atrada, sakārtoja, 
arī aizveda uz Latviju. Bet vēl arvien šeit 
daudz darba darāma lai pabeigtu iesākto. 
Meklējam cilvēkus kuri varētu palīdzēt ar 
archīva iekārtošanu un pilnveidošanu.

Šogad arī esam atsākuši sakārtot 
biedrības bibliotēku, un iegādāties 
jaunas grāmatas. Arī tur ir vajadzīga 
palīdzīga roka kas var izveidot grāmatu 
kartotēku.

Ja varat izpalīdzēt ar kādu no šiem 
darbiem, vai arī nākt talkā pieliekot roku pie 
kā cita, tad lūdzu sazinaties ar Jāni Čečiņu 
tel. 0419 220 728 vai 9642 1385. 

SLB valde
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Dziedāšana, veselība 
un dzīvesprieks

Vai esi vienmēr gribējis / gribējusi 
dziedāt korī jeb pat dušā, bet nav 
sanācis, vienalga kādu iemeslu dēļ?

Vai arī agrāk dziedāji korī un tagad 
tas pietrūkst?

Vai gribi uzlabot veselību?
Vai vēlies satikties ar citiem, kas 

arī grib sanākt, padziedāt, iegūt vairāk 
zināšanas par dziedāšanu?

Vai gribi pavadīt priecīgu laiku ar 
citiem, kam patīk dziedāt, bet kam 
nav ne laika, nedz iespējas to regulāri 
baudīt?

Vai gribi atkal izjust dzīvesprieku?
Vai kautrējies dziedāt, bet tomēr 

sajūti prieku, kad to dari?
Ja atbilde ir “jā “ uz kaut vai vienu no 

minētajiem jautājumiem, tad svētdien,  
29. janvārī būs iespēja sanākt kopā ar 
citiem, kas vēlas to pašu – padziedāt, 
papriecāties un arī iegūt jaunas 
zināšanas, neformālā vidē.

Pazīstamais Latvijas diriģents Ints 
Teterovskis mums palīdzēs uzlabot 
veselību, iemācīties, kā vieglāk un 
labāk dziedāt.  Sāksim plkst. 11.00, 
kad padziedāsim, pavingrināsim balsis 
un, cerams, uzlabosim garastāvokli un 
veselību. Tiksimies uz trim stundām ar 
pauzīti pa vidu, lai iedzertu tēju vai kafiju 
un uzkostu kādu gardumu. Šīs nebūs 
formālas dziedāšanas stundas, kur 
studēsim notis un gatavosimies korim. Šī 
būs iespēja neformālā veidā iepazīties 
tuvāk ar dziesmām un dziedāšanu. 

Pēdējos gados vairāk un vairāk 
parādās pētījumi un raksti, ka dziedāšana 
palīdz uzlabot veselību. Papildus tam, 
dziedot rodas arī jauka sajūta, kad 
to dara kopīgi ar citiem cilvēkiem. 

Agrāk, kad biju skolas direktore un 
piedalījos korī ar citiem direktoriem, bija 
atsvaidzinoša sajūta, kad vienojāmies 
kopīgā dziesmā; dienas grūtības izgaisa 
katrā mēģinājumā. Šis būs līdzīgs 
piedzīvojums!

Ints Teterovskis ir ļoti pazīstams 
kā koŗa diriģents un Dziesmu svētku 
virsdiriģents, bet, vēl svarīgāk, viņam 
patīk dziedāt, patīk ka citi dzied – un 
ne tikai formālos koncertos. Kā apgalvo 
Vasaras Vidusskolas jaunieši, Inta 
pieeja ir humora un enerģijas pilna. Viņa 
zināšanas par dziedāšanu ir dziļas un 
viņš labprāt tajās dalās.

Tev patīk dziedāt un tu labprāt nāktu 
ar savu draugu / draudzeni / vīru / sievu, 
bet viņi nerunā latviski. Neraizējies! 
Nāciet visi! Nodarbībās varēs piedalīties 
visi.

Tātad uz redzēšanos svētdien, 2017.
gada 29.  janvārī, plkst. 11.00 Sidnejas 
Latviešu namā. Lūdzu, piesakieties pa 
e-pastu sydneylatviansociety@bigpond.
com jeb pie Imanta pa tālruni  9744 
8500.

Ja tevi problēmas māc 
Laura un Gabis

Ja tevi problēmas māc 
Dziedāt tad tu sāc. 
Nāc un piedalies,
Nē, nē nešaubies.

Problēmas tu aizmirsīsi
Tikai ja tu piedalīsies,
Tāpēc nekavējies, 
Jo iespēju tev nebūs daudz!

Pēdējo
Reizi prasu tev 
Nāc, nāc, nāc, nu nāc!
Tikai dziedāt sāc!

Ilona Brūvere
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Valsts svētku  
dievkalpojums  

Sv. Jāņa baznīcā
Tā kā Latvijas valsts svētki šogad ir 

Austrālijas darba dienā, tad baznīcas 
sarīkojums tiem bija jānoliek iepriekšējā 
svētdienā, un tā tas notika Sidnejas ev. – 
lut. latviešu draudzes Sv. Jāņa baznīcā 13. 
novembrī. 

Dievkalpojums iesākās, kad Latvijas 
karogu aiz mācītāja Kolvina Makfersona 
(Colvin S. MacPherson) baznīcā ienesa 
Ivars Birze un to novietoja altāŗa priekšā, 
bet draudze pēc tam dziedāja Dievs, Tavā 
priekšā nākam ar karogu. Sākuma liturģijā 
mācītājs nolasīja 127. psalmu (... Ja tas 
Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, 
kas ar to strādā...) un no1. Pēteŗa vēstules 
5. nodaļas no 6. līdz 11. pantam ( ...Tad nu 
pazemojaties zem Dieva varenās rokas, lai 
Viņš jūs paaugstinātu savā laikā...). 

Jaunumi SLB 
bibliotekā

Novembrī SLB bibliotēkā klāt ir 
nākušas sekojošās bibliotēkai ziedotas 
Latvijā izdotās grāmatas:- 
• Birkmanis, Gunārs; Dzīve krievu 

laikos
• Birkmanis, Gunārs; Cilvēki tumsā
• Kolbergs, Andris ;  Dumpis uz 

laupītāju kuģa
• Kolbergs, Andris; Meklējiet sievieti
• Martuževa, Broņislava; Kā putni dzied
• Nollendorfs, Valters;  Latvi jas 

Okupācijas Mūzejs, Gada grāmata 
1999.

• Nollendorfs, Valters;  Latvi jas 
Okupācijas Muzejs, Gada grāmata 
2000.

Svētrunai mācītājs bija izvēlējies vārdus 
no Salamana pamācības 8. nodaļas no 32. 
līdz 36. pantam, kuŗu starpā ir vārdi: „...Labi 
ir cilvēkam, kas mani paklausa, būdams 
cauru dienu nomodā pie manām durvīm un 
stāvēdams atslējies pret manu durvju balstu 
stabiem. Kas mani atrod, tas atrod dzīvību 
un iegūst labpatiku tā Kunga acīs. Bet, kas 
pret mani grēko, tas ievaino savu dvēseli; 
visi, kas mani ienīst, mīl nāvi. ...”, pieminot, 
ka paklausība nes svētību, bet nepaklausība 
ir lāsts. Cauri visai Vecai Derībai mēs lasām, 
kā Dievs rīkojās ar savu izredzēto tautu  no 
Īsraēlas. Kad tie paklausīja Dievu un Viņam 
sekoja, tie bija augšā, bet, kad nepaklausīja 
un sekoja citiem dieviem, tie bija zemē. 
Sekojot šai mācībai, jāpakļaujas Viņam, lai 
Dievs atbildētu mūsu lūgšanām. 

Dievkalpojumu pabeidzot, draudze 
vispirms dziedāja Dievs, svētī mūsu tēvu 
zemi, bet pēc tam Latvijas himnu, pēc kuŗas 
Latvijas karogu iznesa no baznīcas.

Juris Krādziņš 

• Skalbergs, Atis; Ar ticību Latvijas 
saulei

• Skalbergs, Atis; Gods kalpot Latvijai
• Šķudītis, Juris; Pēc Ūdens
• Stradiņš, Jānis Ivars; Melnā pils
• Tauriņš, Aigars; Saule uz pieres
• Valdmanis ,  Gundars ;  S ta rp 

dzirnakmeņiem
• Ziemiņš, Modris; Kā žņaudza Baltiju

Baiba Haringtona
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SARKAN-BALT-SARKANAIS CEĻŠ  UN MŪSU PIRMAIS SOLIS
Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir:
stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības 
sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, 
rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību.
Mums ziņoja ka:
Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi LV100 Jauniešu rīcības komiteja* sadarbībā ar 
2x2 nometnes dalībniekiem īsteno unikālu projektu „Sarkan-balt-sarkans”, kuŗa 
ietvaros no 2016. gada nogales līdz 2018. gada novembrim Latvijas valsts simbols – 
karogs ceļos pie latviešiem pasaulē.  Austs smalkvilnas Latvijas karogs tika pasūtīts 
tekstilmāksliniecei Dagnijai Kupčai. To meistare darināja Cēsīs aušanas darbnīcā 
„Vēverīšas”.  Lai karoga ceļojums būtu drošs un tā izvietošana katrā pieturvietā ērta, 
Latvijas Mākslas akadēmijas studenti veido īpašu karoga futrāli un kātu – statīvu. 
Karoga pieturā katrā valstī vai pilsētā ir plānots pulcināt vienkopus latviešus un 
karoga godināšana iekļauta vai nu jau plānotā kultūras notikumā vai arī īpaši par 
godu karogam izveidotā notikumā. 
Koroga pirmā pietures vieta būs Austrālija – 56. Kultūras dienas Melburnā.  Uz tām, 
karogs ceļos kopā ar Kultūras ministri,  Daci Melbārdes kundzi.
Pēc Melburnas karogs dosies uz Adelaidi un tad Sidneju.
Sidnejā:
Mērķis – karogam viesoties visās latviešiem nozīmīgās vietās, dot iespēju visiem 
latviešiem sveikt karogu.
ceturtdien, 2. februārī plkst. 16.00 – karogu Sidnejā sveiks goda konsuls Dienvidvelsā 
Aldis Birzulis viņa birojā – 583 Darling St. Rozelle.  
piektdien, 3. februārī plkst. 17.00 karogu godinās DV namā, Bankstounā.
sestdien, 4. februārī plkst. 11.00 – karogu ienesīs Sidnejas Latviešu namā.
sestdien, 4. februārī plkst. 14.00 – karogu godinās Sidnejas Latviešu namā.
svētdien, 5. februārī 
- plkst. 9.15 – karogu gājienā nesīs no nama uz baznīcu - The Boulevard, Strathfieldā.
- plkst. 9.30 – karogu svētīs Latviešu Ev. Lut. Vienības draudze.
- plkst. 10.00 – karogu svētīs Sidnejas Ev. Lut. Latviešu draudze – Sv. Jāņa baznīcā 

– 30 Bridge Rd. Hombušā.
- pēc dievkalpojuma karogs dosies uz Latviešu kapiem Rukvudā – kur plkst. 12.00 

to noliks pie pieminekļa, plkst. 12.30 tas atgriezīsies uz Latviešu namu.
- plkst. 13.00 no karoga atvadīsies Sidnejas Latviešu namā. Tālāk tas ceļos uz 

Brisbani un tad Kanādu.
Karogam līdzi būs viesu grāmata un katrā pietures vietā tie, kas piedalīsies, varēs 
parakstīties šai grāmatā.
Sirsnīgi lūdzu ikvienu piedalīties karoga uzņemšanā un godināšanā Sidnejā.  Karogs 
domāts kā spēka avots – izmantosim un nepalaidīsim garām iespēju piedalīties šai 
lielā notikumā.  Pierādīsim, ka visi kas esam Sidnejā būsim gatavi ar godu nosvinēt 
Latvijas simtgadi. Sekosim Sarmītes Ēlertes devīzei – griba, ticība, rīcība.
* Valsts simtgades Jauniešu rīcības komiteja jeb Svētku Rota ir Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades biroja papildus darbīgo roku un dzirdīgo ausu pāris, lai 
palīdzētu kopīgiem spēkiem radīt Latvijas valsts dzimšanas dienu ikkatram svētku 
piederīgajam īpašu.
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LASĪTĀJU DOMAS
Paldies

Šogad Sidnejas Latviešu organzāciju 
apvienība lūdza S!K!K!S! rīkot Latvijas 
Valsts proklamēšanas 98. gada dienas 
atceri.  To viņas, seniores Daces 
Bogdanovičas vadībā,  veica pirmklasīgi. 
Paldies.  Paldies arī Sidnejas Latviešu vīru 
korim un diriģentei Dainai Jaunbērziņai 

par koncerta daļas priekšnesumu, Vijai 
Spoģei-Erdmanei un Pēterim Erdmanim 
par skatuves dekorējumu un visiem 
pārējiem kas piestrādāja lai mēs Sidnejā 
varētu būt lepni ka Latvijas dzimšanas 
diena ar godu nosvinēta.

Jānis Grauds 
SLOA priekšsēdis.
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Ziemsvētkus gaidot
“Bet  eņģel is  uz t iem sacī ja : 

Nebīstaties, jo redzi, es jums pasludinu 
lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: Jo 
jums šodien Pestītājs ir dzimis, Dāvida 
pilsētā, kas ir Kristus tas Kungs.” Lk. 
2:10-11

Dimanta kāzu jubileja
Silvija un Kārlis Sīkie šā gada 

10 novembrī svinēja savu 60 gadu 
(dimanta) kāzu jubileju. 

Savā jubilejā viņi saņēma ap-
sveikumus no Anglijas Karalienes 
Elizabetes II – Majesty Queen Elisabeth 
un Austrālijas premjera Mr Malcolm 
Turnbull.

Ināra un Viktors Sīkie

Silvija un Kārlis Sīkie ar apsveikumu 
no Anglijas Karalienes.

Dzimšanas diena.
Vai esi, draugs tu dzimšansdienā bijis,
Kur gaviļnieku neapsveic?
Tas neticami katram liekas,
Pat muļķīgi, bet skumji top.
Tak pasaulē to redz ik gadus, 
Kad Kristus dzimšansdienu svin.
Dedz šogad sveci Pestītājam,
Un viņam slavu, godu dod,
Tam krēslu mīlestībā pušķo
Un pašā galda galā liec.
Tad saņem svētību no viņa,
Lai tā tev debess prieku dod.

Ziemsvētki ir bērnu un ģimeņu 
svētki. Bērni no tālienes sabrauc vecāku 
mājās, lai būtu kopā ar tiem. Tas ir 
iespējams, jo strādājošiem tai laikā ir 
brīvdienas. Ir izveidojušās dažādas 
parašas; kā svecīšu dedzināšana eglītē, 
apdāvināšanās un apsveikumu kartiņu 
sūtīšana.

Eglīti uzskata par dzīvības simbolu, 
jo viņa ir tāda pati ziemā kā vasarā. 
Svecītes savukārt ir gaismas simbols. 
Dievnami pildās  ar cilvēkiem. Jautājums 
kā Dievs uz to skatās? Vai tas viņam ir 
patīkami? Tas viss atkarīgs no tā, ar 
kādu nolūku cilvēki iet. Vai tā ir paraša? 
Vai sirds velk pie svēta galda, lai Kristus 
asinis to nomazgā?

Dievs neuzskata dažādās cilvēku 
laicīgās izdarības. Viņu interesē tikai 
tas, ar kādu sirdi viņi iet.

Cilvēku un ģimeņu savstarpējā 
sadraudzība ir laba. Varam tikai jautāt: 
Vai pie bagātīgi klātā svētku galda 
Jēzum Kristum ir goda vieta?

Jēzu, Tu esi svēts, Tu esi augstu 
teicams un slavējams! Bez tevis nav 
dzīvības, bez Tevis nav mīlestības!

Fragments no Irmas Zemdegas 
grāmatas “Dienu Ritumā”
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Necel degunu 
debesīs...

Dzīve Austrālijas laukos
Personisku iemeslu dēļ, un, arī 

sakarā ar meitas Marutas un znota Tim 
3 mēnešu ceļojumu uz Eiropu, pārcēlos 
uz 4 mēnešiem uz dzīvi viņu lauku mājās, 
tā saukto hobby farm,  Wamboin, NSW, 
kas atrodas kādus 25 kilometrus ārpus 
Kanberas robežām.

Šādas hobby farms, kā mušmires pēc 
lietus, ir saradušās visapkārt Kanberas 
robežām, Jaundienvidvelsas pavalstī. 
To lielums parasti ir no 10 līdz 100 un 
vairāk akriem. Tie ir bezpeļņas īpašumi, 
un to īpašnieki, lielāko tiesu, strādā 
Kanberas valsts iestādēs, jeb komerciālos 
pasākumos. Brauciens uz darbu viņiem 
paņem kādas 20 vai 30 minūtes, jo lielo 
ceļu atļautais ātrums ir 110 km stundā, 
un satiksme rit raiti. Autobusu satiksmes 
te nav, un katram ģimenes loceklim ir 
sava automašīna. Vienīgais izņēmums ir 
skolas bērni, kuŗiem ir speciāli autobusi, 
kas tos aizved uz Kanberas skolām, un, 
pēcpusdienā atved mājās.

Uz pagaidu dzīvi meitas mājā jau 
ierados maija vidū. Mana mantība tika 
pārvesta dienas laikā, pati ierados 
pievakarē. Pārģērbos mājas drēbēs, un 
nesu no mašīnas savas atlikušās mantas 
mājā, kad, piepeši  sajutu, ka esmu 
uzkāpusi uz kaut ko slidenu. Ienākot 
iekšā konstatēju, ka esmu iekāpusi 
dzīvnieku mēslos. Čības bija diezgan 
pavecas, un, iesviedu tās atkritumu kastē. 
Uzāvu  savas jaunās čības un devos 
uz automašīnu pēc pārējās mantības. 
Liktenis atkārtojās, un arī jaunās čības 

ielidoja atkritumu kastē. Meita tik noteica 
seno, dziļdomīgo, latviešu sakāmvārdu 
– „Necel degunu debesīs, jo ar kājām 
iekāpsi sūdos.’’

Otrā dienā izgāju laukā un redzēju, ka  
zālājs, pa daļai, ir noklāts ar ķenguru un 
mājas dzīvnieku mēsliem.

Marutas mājas apkārtnē dzīvo 
vairākas latviešu izcelsmes ģimenes 
– blakus kaimiņos ir mans brāļa dēls 
Ēriks Skrīveris, pāri pār ceļu radiniece 
Belinda Connors (Skuja), un tālāk  Vēsma 
MacKey (Bobeta). Viņi visi ir dzīvnieku 
mīļotāji, un visiem ir vairāki suņi, kaķi 
un vistas; manai meitai arī zirgi. Vismaz 
vienreiz nedēļā, parasti piektdienas 
vakaros, viņi satiekas kopīgās vakariņās. 
Vīrišķi parasti skatās futbolu, sievas 
tenkojās virtuvē, un bērni maisās visiem 
pa kājām. Un šī ir kā draudzīga tā arī 
izpalīdzīga sadzīve, jo,  ja pietrūkst piena 
lāse, tad neskrien  30 kilometrus uz 
veikalu, bet aiziet pie kaimiņa aizlienēties; 
ja aizbrauc uz kādām dienām, tad kaimiņi 
baro dzīvniekus un  pieskata māju.

Mans galvenais uzdevums, meitas 
prombūtnes laikā, bija barot kustoņus 
un pieskatīt māju. Sadzīvē ar mājas 
kustoņiem atradu līdzības kustoņu 
un cilvēku bāziskajās emocijās – 
virskundzība un maizes naids.

Manā uzraudzībā bija 7 vistas, 3 kaķi, 
un 2 suņi, jo 3 zirgus (man no zirgiem ir 
bailes) uzskatīja mazdēls.

Dienas kārtība bija – no rīta, vispirms 
baroju vistas. Un te jau bija pirmā 
iezīme radījumu attiecībās, virskundzība. 
Barvede, un pāris vistas centās dabūt 
labākos graudus, un knāba pārējās 
vistas, kuŗas tad uzmanīgi turējās tālāk, 

Nākamais Ritums būs 2017. gada februārī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2016. g. 15. DECEMRIM.
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un ēda sāņus nomesto barību.
Kaķi – katram savs trauks, ar zināmu 

atstarpi, bet ja vecā kaķenīte tikai drusku 
tuvāk pagriezās uz runča pusi, tad bija 
tāds šņāciens, ka pat es salēcos. 

Un divi suņi – lielas Great Dane un 
Mastiff jaukums, un mazais Minifox Terrier 
ir ietrenēti sēdēt un gaidīt, kamēr abiem 
ir ielikts ēdiens, katram savā traukā, ar 
apmēram kādu 1 metra atstarpi.

Viss ritēja labi, līdz vienā dienā, kad 
man rokās pagadījās maizes gabals, 
un es, redzēdama tikai mazo suni, to 
pasaucu, bet, pa kļūdai, šo maizi iesviedu 
lielā suņa traukā. No kuŗa mājas stūra 
atskrēja lielais suns – nepamanīju, bet 
nākamā mirklī lielais suns bija pagrābis 
savā mutē mazo suni pie kakla, un 
kratīja to kā slapju lupatu. Biju gatava 
ģībt, bet tad zvēlu lielajam pa galvu, līdz 
tas mazo palaida vaļā. Mazais aizskrēja 
vēkšķēdams, bet, aiz viņa stiepās sarkani 
asins pilieni. Rezultātā – brauciens pie 
veterināra un $300 rēķins. Bet, paldies 
Dievam, mazais suns tomēr palika dzīvs!

Bet vakarā, kad mājā kurinās malkas 
krāsns, un dod tik jauku siltumu, visi 
kaķi un suņi, pēc savas vakara maltītes,  
guļ, viens otram blakus, bez naida 
un dusmām. Ja visa 
cilvēce būtu pabarota, 
vai nebūtu mazāk karu 
un naida?

Te laukos dzīvodama, 
iemācī jos respektēt 
savvaļas dzīvniekus.

Ķ e n g u r i ,  t i e  i r 
saradušies lielā skaitā; tie 
apēd zāli, un arī zirgiem 
atstāto barību. Tie ir 
miermīlīgi dzīvnieki, bet, 
ja viņi jūtās apdraudēti, 
piemēram, ir sētu stūri, 
no  ku r ienes  neva r 
izbēgt, tad viņi  uzbrūk. 
Pirms pāris gadiem 

mājas sunim ķengurs ar nagu pārrāva 
visu muguru. Ķenguri arī izraisa ceļa 
katastrofas, jo, nerēķinās ar satiksmi, bet 
lec pāri ceļam mašīnas priekšā.

Lapsas – ja kārtīgi neaiztaisa vistu 
būdas durvis, tad otrā rītā ir iespēja, ka 
vistu nav.

Čūskas – nezināju, ka čūskām arī ir 
savas iestaigātas takas, un dzīvojamās 
vietas. Kaimiņi, Belinda un Vēsma stāsta, 
ka, ap viņu mājām čūskas varot manīt 
itin bieži, un viņi, māju durvis, vienmēr 
tura cieši aiztaisītas. Savukārt Marutas 
mājā, vienīgā reize kad čūska ir redzēta, 
ir, kad to pusbeigtu mājā ir pārnesis kaķis 
saimniecei, kā pateicību par barošanu. 
Un tomēr, meita ieteica, staigājot ap 
šķūņiem un krūmiem, skaļi runāt, vai taisīt 
troksni, jo tad čūskas aizbēgot.

Dzīvodama tur, baudīju dabas 
klusumu – un tanī pat laikā, arī  dabas 
sanēšanu. To nevar salīdzināt ar Latvijas 
dabas sanēšanu, manuprāt, tā te ir 
skaudrāka, bet tajā ir savs skaistums.

Priecājos par brīvo, sabiedrisku 
attiecību neierobežotu dzīvi. Vienā 
rītā, izejot sētā, tā kā bērnībā, vienīgi 
neuzkāpu uz akmeni, ar pilnu jaudu 

Radu cilts Ziemsvētkos
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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

Advente.  
“Ieiešanai” atspīdot

Ir pārāk daudz pravietojumu, kas norāda 
uz patreizējo laikposmu. Ja būtu tikai viens, 
varētu apšaubīt. Ja divi – sagadīšanās... Bet 
to ir gandrīz visām supersenajām tautām, 
ir lielākajām pasaules reliģijām, un ir Jauno 
laiku pētniekiem. Ir visiem viens un tas pats, 
ar nelielām, protams, kultūrai raksturīgajām 
niansēm. Ir arī zinātnei sava terminoloģija 
par “daudzdimensionalitāti” un tml. Principā 
optimistiski.

Un tie saka apmēram tā: Cilvēcei un 
Zemei tuvojas un jau sāk notikt Lielās 
Pārmaiņas. Cilvēka psiholoģijā tās izpaužas 
kā pārslēgšanās no bailēm un naida uz 
Ticību un Mīlestību. Zemei tās izpaužas kā 
pāreja no materiālās vadošās realitātes uz 
garīgo realitāti jeb no trīsdimensionālās uz 

nodziedāju  Lokatiesi mežu gali... 
Neviens mani nedzirdēja, tikai tālumā 
ierējās kaimiņu suns.

Esmu atpakaļ Kanberā; ārā rit ceļa 
satiksme, un, ja es savā priekšdārzā 
iedziedātos, tad, droši vien, ātrās 
palīdzības mašīna mani aizvestu uz 
Drošības iestādi.

Skaidrīte Dariusa

četrdimensionālo vai vairāk.
Atbilstošais Bībeles citāts ir sekojošais: 

Viņa balss toreiz satricināja zemi, bet tagad 
Viņš pasludinājis, sacīdams: „Vēl vienreiz Es 
kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis. Bet 
vārdi „vēl vienreiz” norāda uz satricināmā 
pārvēršanu, tāpēc, ka tas ir radīts, lai 
paliktu nesatricināmais. Tāpēc, saņemot 
nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi.” 
(Ebr.12:26-28). Šī vēsts ir ļoti skaidra, un 
proti, ka Zeme un debesis pārmainīsies. Kad 
tas piepildīsies, nezin neviens „ne debesu 
eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs.” (Mt.24:36).

Ko saka dabas zinātne.
Atbilstošo dabas zinību nozaru aprindās 

(piem.G.Braden u.c.) cirkulē informācija, 
ka Zemes fona frekvence ir dramatiski 
pieaugusi sākot no 1980. gada. Zemes 
rezonanse ir bijusi 7.8 Hz tūkstošiem gadu, 
bet kopš 1980. gada tā pieaugusi pāri par 12 
Hz. Zinātnei nav atbilžu – kādēļ tas notiek, 
nedz arī – ko tas viss nozīmē. Pieaugošās 
vibrācijas izraisa Zemes molekulu ātrāku 
rotāciju, kas, savukārt, izraisa temperatūras 
pieaugumu uz visas Zemeslodes.

Par cilvēku.
„Ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu 

aptvert, kāds ir platums, garums, augstums 
un DZIĻUMS ”, kur apustulis Pāvils mums 
tātad skaidri norāda uz apziņu vairāk nekā 
trim tīri materiālajām dimensijām, kas 
būtu tikai “gaŗums, platums un augstums”. 
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Apustulis, runādams par šo – pavisam četru 
(vai vairāk) dimensiju apziņu, un pieminot 
to sakarībā „ar visiem svētajiem”, tātad 
atklāj tās dabu kā garīgu, un nevis tikai 
trīsdimensionāli materiālu. (Ef.3:18).

Šodien cilvēka APZIŅAS izplešanās ir 
vērojama masveidīgi. Un uz visām pusēm, 
kā zvaigzne, kas izlej savus starus pār 
Visumu. Tas notiek gan individuālā gan arī 
globālā mērogā. Cilvēks sāk apzināties, ka 
viņš ir daļa no vesela. Atcerēsimies Bībeles 
vārdus: „Visi ir viens.” (Gal.3:28). Ja agrākos 
laikos cilvēks apzinājās sevi kā vienīgo 
esamību un visus pārējos uzskatīja – kā 
atdalītus no sevis un „tālu projām”, tad tagad 
intensīvi pieaug Sevis apziņa kā saistītam ar 
pārējiem un visus citus – „samērā netālu”. 
Tas izpaužas pa vairākiem „kanāliem”, starp 
kuŗiem pirmo pieminēsim – internetu. Tas 
komentārus neprasa. Otrais būtu – garīgais 
„internets”. Te vietā Bībeliskie vārdi par 
„vienu miesu Kristū, kuŗai daudz locekļu, bet 
katram savs uzdevums.” (sk.Rom.12). Šis 
apustuļa Pāvila piemērs atgādina vienkāršo 
faktu, ka katrs cilvēks taču apzinās gan savu 
miesas locekļu esamību gan arī stāvokli. 

APZIŅAI PIEAUGOT KRISTŪ, Viņa miesas 
locekļi sāk apzināties cits cita esamību 
un arī stāvokli, līdz pat otra cilvēka rūpju, 
sāpju kā arī prieka un gaviļu sajušanai. 
„Nesiet cits cita nastas” (Gal.6:2) – izpaužas 
arvien vairāk reālā pārdzīvojumā. Tas, kas 
agrākos laikos bija pieejams praviešiem un 
īpaši apskaidrotajiem, kuŗi mūžu pavadīja 
lūgšanās un askēzē, tas šodien – Debesu 
dāvanas dēļ un šo pašu praviešu, apustuļu 
un visu svēto iekrātā kapitāla dēļ – top 
pieejams masveidīgi. Un proti – apziņas 
izplešanās tikai uz mantojuma pamata. 
Pat bez īpašām nodarbēm. Šodien saņemt 
apgaismības artavu no Debesīm ir it kā 
daudz vieglāk nekā tas bija izdarāms 
pirms Kristus. Un tas tā ir cilvēka paša 
dēļ. Jo Jēzus ir ticības piepildītājs. Viņš, 
uzvarēdams tumsonību, ir „noenkurojis” uz 
Zemes jaunu stāvokli. Vajag „pacelt savas 
acis uz Debesīm, no kurienes man palīgs 
nāk”. Alleluja. Pateicība Tam Kungam! Ar 
laiku tu to sāc apzināties, sajust, un pēc tam 
arī vari palīdzēt citiem. (sk.I Kor. 12). „Nāc, 
Kungs Jēzu!”.

Raimonds Sokolovskis

PBLA ZIŅU APSKATS

25. novembrī
Tālavs Jundzis un Romans Lācis saņem 
LZA Lielās medaļas 

24. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas 
(LZA) augstāko apbalvojumu - Lielo medaļu 
un Borisa un Ināras Teterevu fonda prēmiju 

10 000 eiro katram saņēma LZA īstenais 
loceklis Tālavs Jundzis un LZA goda doktors 
Romans Lācis. 

LZA prezidents Ojārs Spārītis, uzrunājot 
LZA Lielās medaļas laureātus, uzsvēra: 
“Nu jau vairākus gadus Lielās medaļas 
pielikumā ir arī iepriecinoša naudas balva, 
kuras piešķīrēji - Borisa un Ināras Teterevu 
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fonds - ir bijuši sekmīgi uzņēmējdarbībā un 
filantropiskā pašaizliedzībā atbalsta sociālos 
projektus, medicīnu, augstāko izglītību, 
kultūru, Rundāles pils restaurāciju, teātri un 
mākslu, un arī Latvijas zinātni.” 

Akadēmiķim Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. 
Tālavam Jundzim LZA Lielā medaļa 
piešķirta par pētījumiem Latvijas neatkarības 
atjaunošanas vēsturē. Savukārt, Dr.habil.
med. Romans Lācis apbalvots par nozīmīgu 
ieguldījumu sirds ķirurģijas attīstībā Latvijā. 
[...] (Autore Ilze Stengrevica, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas sabiedrisko attiecību speciāliste)
Uz vilciena sliedēm traģiski gājis bojā 
vēsturnieks Indulis Ronis 

Šī gada 22. novembrī mūžībā aizgājis 
vēsturnieks, Vēstures institūta direktors 
atmodas laikā, kā arī pirmajos neatkarības 
atjaunošanas gados (1990–1996) Indulis 
Ronis. Ar viņa vārdu saistās vairāku 90. 
gadu sākumā īpaši “karstu” un līdz padomju 
okupācijas varas sabrukumam aizliegtu 
Latvijas vēstures tematu izpēte. Izceļama 
materiālu vākšana Krievijas arhīvos par 
pēdējo pirmskara Latvijas valsts vadītāju 
Kārli Ulmani un ārlietu ministru Vilhelmu 
Munteru. 

Kā otrdien (22. novembrī), atsaucoties 
uz uzņēmuma “Pasažieru vilciens” sniegto 
informāciju ziņoja telekanāla LNT raidījums 
“Degpunktā”, profesors Ronis pirmdienas 
(21. novembra) vakarā tumsā izgājis uz 
dzelzceļa sliedēm posmā starp Smārdi un 
Milzkalni pasažieru vilciena Rīga – Tukums 
priekšā. 73 gadus vecais vīrietis tika notriekts 
un gāja bojā. Vilciena mašīnista sniegtās 
liecības norāda uz pašnāvību, jo vīrietis 
parādījies uz sliedēm pēkšņi un pagriezies 
ar seju pret vilcienu. 

Mūža nogali Indulis Ronis pavadīja 
nošķirtībā no agrākajiem kolēģiem savās 
mājās Kuldīgas novadā. Viņa radikālie 
uzskati, kurus tas pauda gan ar mediju 
starpniecību, gan rakstot vēstules Latvijas 
augstākajiem varas orgāniem, pēdējos 
pārdesmit gados Indulim Ronim sagādāja 

nesaprasta savdabja slavu. Tomēr tas 
nemazina akadēmiķa nopelnus Latvijas 
vēstures izpētē, piemēram Kārļa Ulmaņa 
traģiskā likteņa noskaidrošanā, 1994. 
gadā izdodot attiecīgajā tematikā līdz šim 
nepārspētu dokumentu un materiālu krājumu 
“Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā”. “Latvijas 
Avīzes” redakcija izsaka līdzjūtību Induļa 
Roņa tuviniekiem. (Latvijas Avīze, autors 
Viesturs Sprūde) 
Edvīns Šnore: Kā Krievija iezīmē teritoriju 
jeb ceļ trauksmi par krievu valodas 
«apdraudētību» 

Janvārī ASV varu pārņems jaunais 
prezidents. Pirms tas ir noticis, Krievija 
nolēmusi sūtīt viņam signālu un demonstratīvi 
iezīmēt savu teritoriju. Līdzīgi kā tas notiek 
dzīvnieku pasaulē – tā, lai jaunais kolēģis jau 
no paša sākuma saprastu, kas kuram pieder. 

Valstu robežas redzamas kartē, bet 
ietekmes sfēras iezīmē citādi – ar simboliem 
un vēstījumiem. To mērķis ir vāji slēptā 
veidā konkurentam norādīt, kur beidzas 
viņa teritorija un kur sākas sveša. Krievija, 
kā zināms, par savu allaž uzskatījusi bijušo 
PSRS. Ja nu kāds to piemirsis, tad nedēļu 
pēc ASV prezidenta vēlēšanām, Kremlis 
to atkal izlēma publiski skaļi atgādināt, 
izmantojot šim mērķim leģendāro TASS 
ziņu aģentūru, caur kuru savus vēstījumus 
pasaulei parasti novadīja PSRS līderi, sākot 
ar Staļinu. 

17. novembrī ar TASS starpniecību 
Krievijas Ārlietu ministrija izplatīja paziņojumu, 
ka bijušās PSRS valstīs ir apdraudēta krievu 
valoda un ka tur nepieciešams krievu 
valodai piešķirt īpašu tiesisku statusu. 
Ņemot vērā, ka šajās teritorijās dzīvo daudz 
krievvalodīgo, jautājums esot jāvirza Krievijas 
ārpolitikas dienas kārtībā. Un nobeidzot: 
«Īpašu trauksmi no tiesību viedokļa rada 
krievu valodas stāvoklis Latvijā un Igaunijā.» 

Kā pēc burvju mājiena pēkšņi sāka 
pienākt satraucošas ziņas no Igaunijas. 19. 
novembrī Postimees.ee ziņoja, ka Igaunijas 
Centra partija negaidīti izvirzījusi prasību 
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par pāreju uz krievu valodu Igaunijas 
bilingvālajās skolās. Latvijā savukārt daudzus 
šokēja prezidents Vējonis, kurš 22. novembrī 
savā mājas lapā publicēja aicinājumu 
nevairīties Latvijā runāt krieviski: 

Gandrīz vienlaicīgi ar prezidenta ekspertu 
skandalozajām atklāsmēm par krievu 
valodas ieteicamo lietojumu ASV politologs 
Pols Goubls publicēja rakstu, kurā secināja, 
ka Kremļa galvenais ierocis hibrīdkarā pret 
bijušajām PSRS (īpaši Baltijas) valstīm ir 
krievu valoda, tās izplatīšana un aizstāvēšana. 
http://windowoneurasia2.blogspot.fr/2016/11/
moscow-makes-defense-of-russian-its.html 

Tā, protams, ir sakritība, ka prezidents 
Vējonis, kurš nesen palīdzēja Krievijas 
investoriem izvairīties no papildu iemaksu 
veikšanas Latvijas budžetā TUA programmas 
ietvaros, tieši tagad aizliek vārdu par krievu 
valodu. Būtu bijis pareizāk pagaidīt kādas 
pāris nedēļas, jo pretējā gadījumā daudziem 
liekas, ka viņš saskaņo savu rīcību ar 
Krievijas ĀM, kam mēs, protams, neticam. 
Latvijas prezidents realizē savu neatkarīgu 
politiku, kas ir ne tikai Latvijas tautas bet arī 
latviešu tautas interesēs. [...] (tvnet.lv, autors 
Dr. hist. Edvīns Šnore, Saeimas deputāts)
Volfgangam Dārziņam 110 

Pirms 110 gadiem, 1906. gada 25. 
novembrī, Emīla Dārziņa ģimenē Rīgā dzimis 
komponists, pianists un mūzikas kritiķis 
Volfgangs Dārziņš. Ražīgāko mūža daļu viņš 
pavadīja trimdā ASV, kur aktīvi koncertēja un 
darbojās kā pedagogs. Mūzikas vēsturnieki 
norāda, ka Volfganga Dārziņa devums 
latviešu mūzikā vēl nav pietiekami apjausts 
un novērtēts. Viņš apdarinājis ap 300 latviešu 
tautas dziesmu, piemērojot tās solo balsij 
un klavierēm. Mūzikas kritiķi atzīmē, ka 
Dārziņš devis tām “svaigumu” un pielāgojis 
20. gadsimta stilistikai, pretstatā Jāzepa 
Vītola iedibinātajām romantisma tradīcijām, 
kuras ievēroja lielākā daļa pēckara latviešu 
komponistu. Interesanti, ka tautasdziesmām 
Dārziņš intensīvi pievērsās tieši trimdas 
gados Vācijā un ASV. “Volis, tā draugi nelaiķi 

sauca, bija tas, kas man atvēra acis, ka 
latviešu tautas  melodijas nav vis minorā, bet 
mažorā rakstāmas,” komponistam aizejot, 
1962. gadā atvadu vārdos rakstīja žurnālists 
Boļeslavs Ķīselis. Kopējais Volfganga 
Dārziņa radīto skaņdarbu skaits ir ap 1000. 
(Latvijas Avīze, autors Viesturs Sprūde)
24. novembrī
Pēc 20 stundu ilgas sēdes Saeima pieņem 
nākamā gada budžetu 

Saeima šonakt (naktī no 23. uz 24. 
novembri) pēc aptuveni 20 stundas ilgas 
sēdes pieņēma nākamā gada valsts budžetu, 
kurā plānotie ieņēmumi ir lielāki nekā 8 miljardi 
eiro, savukārt izdevumi - ap 8,4 miljardiem 
eiro, līdz ar to plānots budžeta deficīts. 
Deputāti budžeta pieņemšanu sagaidīja ar 
ovācijām. Par budžeta apstiprināšanu balsoja 
59 koalīcijas parlamentārieši, bet pret bija 36 
opozīcijas deputāti. 

P a r l a m e n t ā r i e š i  d e b a t ē j a  p a r 
pretrunīgākām iecerēm un ierosinājumiem 
par papildu finansējumu dažādiem projektiem. 
Opozīcija kritizēja tā dēvētās «deputātu 
kvotas», kā arī lojalitātes grozījumus Izglītības 
likumā, ieceri ļaut darboties mikrouzņēmumu 
nodokļa režīmam tikai līdz 2019. gadam un 
citas ieceres. Koalīcijas deputāti un ministri 
mēģināja atspēkot kritiku un pamatot ieceres. 

Salīdzinot ar 2016. gada budžetu, 
nākamgad plānotie valsts budžeta ieņēmumi 
paredzēti par aptuveni 664 miljoniem eiro 
lielāki, savukārt valsts budžeta izdevumi 
nākamgad paredzēti par vairāk nekā 680 
miljoniem eiro lielāki nekā šogad. 

Vērtējot budžeta l ikumu, Saeimā 
atbalstīti deputātu priekšlikumi par aptuveni 
20 miljoniem eiro. Deputāti lēma atvēlēt 
finansējumu dažādiem sporta infrastruktūras 
objektiem, reliģiskām organizācijām, kā 
arī dažādiem pašvaldību projektiem. 
Šoreiz deputātu priekšlikumiem atvēlēts 
ievērojami lielāks finansējums nekā vairākos 
iepriekšējos gados. 

Valsts aizsardzības f inansējums, 
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Turpinājums  47.lpp.

salīdzinot ar šo gadu, nākamgad palielināsies 
par 98 miljoniem eiro, tādējādi sasniedzot 
1,7% no IKP. Vidēja termiņa budžeta ietvarā 
ir paredzēts arī finansējums, lai nodrošinātu 
aizsardzības izdevumus 2018. un 2019. gadā 
2% apmērā no IKP. [...] (apollo.lv)
Izdodas savākt atlikušos parakstus, lai 
deputātiem liegtu atturēties Saeimas 
balsojumos 

Por tā lā  “Manaba lss . l v ”  savāk t i 
nepieciešamie 10 000 paraksti, lai Saeimā 
tiktu iesniegta iniciatīva liegt Saeimas 
depu tā t iem a t tu rē t ies  par lamenta 
balsojumos. Iniciatīvu rosināja Latvijas 
Televīzijas raidījums “Skutelis IR studijā”. 
Parakstu vākšana sākta šī gada februāra 
sākumā, tomēr pēdējās aptuveni 100 balsis 
par iniciatīvu savāktas vakar (23. novembrī) 
un šonakt, kad Saeima lēma par nākamā 
gada budžetu, ziņo aģentūra Leta. 

Iniciatīvas pieteikumā uzsvērts, ka 
Saeimas deputāti tiek ievēlēti, lai pieņemtu 
lēmumus, nevis izvairītos no tiem, taču 
patlaban Saeimas Kārtības rullis ļauj 
deputātiem ne tikai balsot “par” vai “pret” 
lēmumiem, bet arī “atturēties”. 

Iniciatīvas pieteicēji uzskata, ka šāda 
iespēja ir nepareiza un maldinoša, tāpēc 
ierosināts to likvidēt. Saeimas deputātu darbs 
ir pārstāvēt tautu lēmumu pieņemšanas 
procesā - izstrādājot likumus, apstiprinot 
augstas amatpersonas un lemjot citus 
būtiskus jautājumus. “Atturēties” no 
lemšanas nozīmē būtībā atzīt, ka deputāts 
ar uzdevumiem netiek galā, pārliecināti 
iniciatīvas autori. 

“Kāds var iebilst, ka ir balsojumi, 
kuros deputātam nebūtu ētiski piedalīties, 
piemēram, ja tas skar viņa personiskās 
intereses. Taču jau tagad deputāts var 
šādos balsojumos vienkārši nepiedalīties, un 
pašreizējā iespēja “atturēties” šo problēmu 
faktiski nerisina. Tieši otrādi, tā maldina 
vēlētājus, jo balsot “atturas” būtībā ir tas pats, 
kas balsot “pret”,” skaidrots iniciatīvā. 

Uzsvērts, ka pašreizējā prakse liecina 
par to, ka deputāti izmanto atturēšanos 
pat valstiski izšķiroši svarīgos balsojumos. 
Daudzos citos parlamentos, tostarp valstīs 
ar gadsimtiem ilgām demokrātijas tradīcijām, 
deputātiem nav iespēju atturēties balsojumā. 
Piemēram, Lielbritānijas, ASV, Austrijas, 
Īrijas, Kanādas, Maltas, Nīderlandes, 
Slovēnijas un Austrālijas parlamentos 
nepastāv šāda iespēja, skaidrots iniciatīvā. 

Līdz ar to tiek ierosināts no Saeimas 
Kārtības ruļļa 139. panta 1. daļas pēdējā 
teikuma - “Par klātesošiem balsošanā 
uzskatāmi tie deputāti, kas balsojuši “par”, 
“pret” vai “atturas”” - svītrot vārdus “vai 
atturas”. Līdz ar to visus Saeimas lēmumus 
pieņemtu ar “par” balsu vairākumu vai 
noraidītu ar “pret” balsu vairākumu un 
“rezultātu nebūtu iespējams izkropļot ar 
maldinošo, izvairīgo “atturas” balsojumu”, 
uzsvērts idejas skaidrojumā. 

Iniciatīvas pieteicēji uzskata - ja 
deputātiem būtu liegts balsot “atturas”, 
mazinātos viņu iespējas slēpt savu viedokli 
vai maldināt vēlētājus, radot iespaidu, ka viņi 
ir atturējušies, kad faktiski viņi ir balsojuši 
pret. Tas palielinātu deputātu atbildību par 
savu darbu vēlētāju priekšā. (irlv.lv)
Izsludina pieteikšanos pasaules latviešu 
jaunatnes semināram “2x2” 

2017. gada vasarā no 6. līdz 14. jūlijam 
“Mežrozēs”, netālu no Cēsīm, norisināsies 
trešais “2x2” seminārs (nometnes stilā) 
Latvijā. Pieteikties aicināti gan ārzemēs, 
gan Latvijā dzīvojošie jaunieši no 18 līdz 30 
gadu vecumam. 

Programma būs piesātināta ar aktīvām un 
radošām lekcijām, debatēm un projektiem, ko 
va  dīs dažādu nozaru profesionāļi. Vakaros 
jauniešiem pašiem būs iespēja parādīt 
savus talantus, iepazīt citus jauniešus, 
diskutēt par Latvijai svarīgiem jautājumiem, 
izdziedāt un izdejot latviešu dziesmas un 
dejas. Izbraukumos uz Vidzemes reģiona 



47

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
DECEMBRĪ
Svētdien, 4. plkst. 10.00 – Adventes 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 11. plkst. 10.00 – Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 18. plkst. 10.00 – Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

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

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

2017.g. JANVĀRĪ
Svētdien 29. janvārī, plkst. 10.00 – 

Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Sestdien,24.plkst.14.00 – Kristus 

dzimšanas svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. Pēdējā 2016.g. 22.decembrī 
un pirmā 2017.g.2,februārī.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 4.  A.Kristovskis
Svētdien, 11. J.Rīmanis
Svētdien, 18.  J.Turmanis
Sestdien, 24. J.Trumpmanis
Svētdien, 25.  I.Birze
2017.g. JANVĀRĪ
Svētdien 29. U.Hāgens

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 4.  B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 11. I.Upīte/I.Mačēna
Svētdien, 18.  T.Koškina/V.Parcell
Sestdien, 24. L.MacPherson
Svētdien, 25.  L.MacPherson
2017.g. JANVĀRĪ
Svētdien, 29. R.Plikše/V.Galviņa
ATVAĻINĀJUMS
Draudzes mācītājs būs atvaļinājumā 

no 26. decembŗa līdz 2017.g.29.
janvārim. Steidzīgos gadījumos 
zvanīt uz mācītāja mobilo.

GAIŠUS,  PR IEC ĪGUS,  D IEVA 
SVĒTĪTUS KRISTUS DZIMŠANAS 
SVĒTKUS VISIEM VĒL DRAUDZES 
MĀCĪTĀJS UN PADOME.

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlase var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 
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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
Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus drau-

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140

Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
“Jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 

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

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

DECEMBRĪ
Svētdien, 4. plkst. 9.30 II Adventes 

dievkalpojums.
Svētdien, 11. dievkalpojums baznīcā 

nenotiks. Draudzes “Eglīte” Latviešu 

namā, M.Siliņa zālē, sākums plkst. 
12.00. 

Svētdien, 18. plkst. 9.30 IV Adventes 
dievkalpojums.

Svētdien, 25. plkst. 9.30 Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 4.  Olafs Šics
Svētdien, 18.  Olafs Šics
Svētdien, 25.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 4.   Gundega Zariņa 
Svētdien, 18.  Marita Lipska
Svētdien, 25.  Gundega Zariņa

DRAUDZES “EGLĪTE”
Gadskārtējais Ziemassvētku “Eglītes” 

sarīkojums notiks svētdien, 11. 
decembrī plkst. 12.00 Sidnejas 
latviešu namā M. Siliņa zālē. Svinēsim 
Ziemassvētkus – ar gardumiem, 
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Nr 675 2016. g. decembrī

priekšnesumiem un loteriju! Nākam 
paši un ņemam līdzi draugus! Visi 
mīļi gaidīti!

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.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  (02) 9520 8200
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park,  NSW, 

2133
 Telefons  (02) 9747 1271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090
-----------------
Draudzes mācītājs, priekšniece, 

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

Centrālā Krasta 
Novusa Kopas 

atvadīšanās  
pusdienas

Centrālā Krasta Novusa kopas biedri 
pulcējās piektdien, 4. novembrī Reviver 
koktailu bārā Gosfordā lai atzīmētu 
skaisti un raženi pavadītos astoņus 
gadus spēlējot novusu. Kopas biedri 
kopš 2008. gada  piedalījās visos atklātos 
novusa turnīros Austrālijā un guva 
vairākas uzvaras un izcīnīja sudraba un 
bronza medaļas gandrīz visos turnīros. 
CKN darbība izbeidzās ar 2016. gada 
Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstēm 
Adelaidē un pēc tā turnīra CKN spēlētājs 
Dimis Pešudovs sasniedza augšgalu 
Austrālijas novusa spēlētāju rangu listē.

Pirms pusdienām barā tika uzstādīts 
nelaiķa Aivara Drēziņa pēdējais darinātais 
novusa galds un biedri uzlaboja apetītes 
draudzīgās spēlēs. Trūka viens no kopas 
dibinātājiem Arturs Ernšteins kuŗš bija 
slimnīcā un visi klāt-esošie vēlēja viņam 
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ātru izveseļošanos
Pie pusdienas galda Andris 

Ruņģis un Dimis Pešudovs pateicās 
un pasniedza ziedus Amandai 
Ruņģei par viņas firmas Sure Optical 
atbalstu kā sponsors visus astoņus 
gadus. Dimis Pešudovs pateicās 
un pasniedza pudeli skoča Andrim 
Ruņģim par viņa vadību visus 
astoņus gadus. Selga Pešudova 
pasniedza spēlētājiem atvadas 
medaļas, novusa kauliņus pakartus 
lentēs. Pēc gardām pusdienām, 
glāzēm vīna un jautrām sarunām 
biedri atvadījās no draudzīgās CKN 
novusa kopas.

Dimis Pešudovs
Priekšā: June Dancis, Amanda Ruņģis,Selga 
Pešudovs. Aizmugurē: Andris Ruņģis, Juris 
Zemītis, Dimis Pešudovs, Helmuts Schulze, 
Ojārs Dancis.

Vieta      Spēlētāji Kopa Pnkti
1 Dimis Pešudovs CKN 87
2 Ivars Mirovics MDVNK 82.5
3 Richards Puisēns SNK 70

Austrālijas novusa 
spēlētāju rangliste
Katru gadu Austrālijā notiek pieci 

atklāti novusa turnīri, Austrālijas Latviešu 
Meistarsacīkstes, trīs pavalstu atklātie 
turnīri, Jaundienvidvelsā, Viktorijā un 
Dienvidaustrālijā un Jaundienvidvelsas 
Centrālā Krasta atklātais turnīrs. 
Spēlētāji katrā no šiem turnīriem saņem 
punktus rangtabulas sastādīšanai: 
– 13 punktus par pirmo vietu, 12 
punktus par otro vietu un tā tālāk līdz 
trīpadsmitai vietai kuŗa saņem vienu 
punktu. Ranglistē lieto rezultātus no 
pēdējiem desmit atklātiem turnīriem. 
Ranglistes rezultāti tiek lietoti spēlētāju 
sadalīšanai atklāto turnīru priekšgrupās.

Pēc 2016.g. Austrālijas latviešu 
meistarsacīkstēm Adelaidē, augustā

4 Rūdis Nemme SNK 61
5 Jānis Brakovskis ASK 54
6 Sigis Andersons MDVNK 44.5
7 Saša Grimms MDVNK 40
8/9 Agris Ezerinš ASK 37
8/9 Pēteris Dancis ASK 37
10 Imants Graudiņš SNK 35
11 Edgars Nemme SNK 33
12 Helmut Schultz CKN 32
13 Linda Pešudova CKN 31
14/15 Stans  Kašs SNK 23
14/15 Alvils Vālodze ASK 23
16 Pēteris Mežaks MDVNK 18
17/19 Andris Ruņģis CKN 16
17/19 Anita Misiņa ASK 16
17/19 Juris Grīnbergs MDVNK 16
20 Edmds Smalkais MDVNK 13
21/22 Rob. Kārkliņš † MDVNK 11
21/22 Evalds Paeglis MDVNK 11
23 Arturs Ernšteins CKN 10
24 Roms Senkēvičs SNK 9
25 Guntis Kaufmanis SNK 7
26 Kārlis Peksis SNK 6
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27/28 Regīna Berķis ASK 3
27/28 Dean Jansons MDVNK 3
29/30 Andris Miglis MDVNK 2
29/30  Selga Pešudova CKN 2
31/32 Dainis Balcers MDVNK 1
31/32 Andris Galviņš SNK 1

pilsētām būs iespēja iepazīt folkloristus, 
tikties ar vietējiem uzņēmējiem un citiem 
iedvesmojošiem cilvēkiem. Aktīvajās 
nodarbībās nu jau kā tradīcija - iespēja kalt, 
dziedāt, dancot, gatavot, izbaudīt latvisko 
dzīves mākslu, orientēties dabā u.c. 

““2x2” nometne tika izveidota pagājušā 
gadsimta sešdesmitajos gados, un toreiz 
pulcēja trimdas latviešus Ziemeļamerikā. 
Mērķis bija stiprināt latvietību to jauniešu 
vidū, kuri dzimuši un auguši ārpus Latvijas, 
nezaudējot saikni ar tiem, kuri atstāja Latviju 
bēgļu gaitās. Kopš 2015. gada vasaras “2x2” 
notiek arī Latvijā, turpinot piecdesmit gadu 
garumā notiekošo nometņu tradīcijas. Tikai 
šoreiz 50% dalībnieku ir Latvijā dzimuši 
jaunieši”, stāsta nometnes vadītāja Vanda 
Dauksta. 

Kā pieteikties? 2x2 semināram var 
pieteikties, reģistrējoties mājas lapā 
2x2pasaule.lv vai rakstot info@2x2pasaule.
lv. Vairāk informācijas: www.facebook.
com/2x2pasaule, www.2x2pasaule.lv 
Nometnes vadītāja Vanda Dauksta, mob. 
tālr. 29178969, e-pasts: vdauksta@gmail.
com (2x2pasaule.lv)
23. novembrī
Pēdējais laiks brīvības cīnītājiem izrādīt 
cieņu, piešķirot Viestura ordeni 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, 
kā arī NBS vadība ir pozitīvi noskaņoti par 
ideju piešķirt Viestura ordeni tiem bijušajiem 
nacionālajiem partizāniem, kuri ar ieročiem 
rokās turpināja cīņu par Latvijas brīvību pēc 

Otrā pasaules kara beigām. To apliecināja 
arī šonedēļ Latvijas Kara muzejā rīkotā 
nacionālo partizānu godināšana. 

Bijušajiem nacionālajiem partizāniem, 
tāpat vēsturniekiem, ilggadējiem nacionālo 
partizānu kustības pētniekiem – kopskaitā 29 
personām – Aizsardzības ministrijas pārstāvji 
pasniedza Goda rakstu – “pateicoties par 
Tēvzemes mīlestību, ieguldījumu Latvijas 
neatkarības atgūšanā un Latvijas vēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā”. Zīmīgi, ka Valsts 
prezidents R. Vējonis paldies izteica ne 
tikai savā, bet arī Ordeņu kapitula vārdā. 
Ideju par Viestura ordeņa piešķiršanu vēl 
dzīvajiem nacionālajiem partizāniem vasaras 
beigās publiski pauda nacionālo partizānu 
kustības pētnieka Jāņa Vasiļevska organizētā 
iniciatīvas grupa. Viestura ordenis ir militāro 
nopelnu apbalvojums, kuru piešķir, kā teikts 
ordeņa statūtos, “par sevišķiem nopelniem 
nacionālās pretošanās kustībā un valsts 
neatkarības aizstāvēšanā”. Priekšlikumus 
par ordeņa piešķiršanu izskata Valsts 
prezidenta administrācijas Ordeņu kapituls. 

“Doma ir vēl šī gada laikā iesniegt 
visus nepieciešamos dokumentus, lai tad, 
ja Ordeņu kapituls lems pozitīvi, paspētu 
uz nākamo ordeņu pasniegšanas reizi, 
kas būs 2017. gada 4. maijā,” informēja 
nacionālo partizānu kustības pētnieks 
Vasiļevskis. Patlaban kopā ar vēsturnieku 
Zigmāru Turčinski tiek gatavots izvērstāks 
ordenim nominējamo partizānu biogrāfijas 
apraksts par 24 personām – kā vīriešiem, 
tā sievietēm. Vasiļevskis uzsver, ka tie 
visi ir cilvēki, kas bijuši kaujinieku grupās, 
dzīvojuši mežā, bunkuros. Jāatgādina, ka 
starp tām 58 personām, kas aizvadītajos 
svētkos jau saņēma valsts apbalvojumus, 
bija arī nacionālo partizānu atbalstītāja Anna 
Launerte, viņa gan pati nav bijusi bruņotas 
grupas sastāvā. Vasiļevskis skaidro, ka viņa 
vadītā iniciatīvas grupa koncentrējusies tikai 
uz tiem, kas tiešām piedalījušies kaujās. [...] 
(Latvijas Avīze, autors Viesturs Sprūde)

PBLA ziņas
Turpinājums no 42. lpp.
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Latvians Abroad Invited to Celebrate the 
Patriot Week

10.11.2016, Society.
The Ministry of Foreign Affairs (MFA) 

in association with the Latvian Institute (LI) 
calls on Latvians worldwide to take part 
in the Patriot Week project from 11 to 18 
November, to jointly mark the Lāčplēsis Day 
and Latvia’s National Day (the anniversary 
of the proclamation of the Republic of 
Latvia).

In honour of the holidays, the Latvian 
Institute will launch a series of articles 
and photographs on its Facebook account 
“Kaut kas mīļš no Latvijas” highlighting the 
history of the Latvian state and the selfless 
patriotism of its founders while inviting 
to look at the present day perspective 
of heroism and patriotism. The series of 
materials has been devised to promote the 
significance of national holidays and inspire 
ideas for a heartfelt celebration.

Throughout the Patriot Week, everyone 
is also encouraged to wear ribbon pins 
in the colours of the Latvian national flag. 
The MFA has sent 6000 m of ribbon to 
diaspora organisations and weekend 
schools worldwide, which can be used to 
make ribbon pins for distributing among the 
members of the Latvian community.

The MFA and the Latvian Institute invite 
Latvian patriots across the world to celebrate 
Latvia’s birthday together. To uphold the 
tradition of the Patriot Week, especially 
looking ahead to Latvia’s centenary, Latvians 
living abroad are welcome to create their 

national holiday photo galleries in social 
media with the hashtag of #patriotunedela.

Information about the Patriot Week 
will also be published in English on the LI 
Facebook account “If you like Latvia, Latvia 
likes you” and the official portal Latvia.eu. 
Members of the diaspora are invited to follow 
updates on the LI communication channels 
and share the information.

The Patriot Week supported by the 
Foreign Ministry seeks to encourage young 
Latvians living abroad to explore the origins 
of the Latvian state, to build pride in their 
belonging to Latvia and invite the Latvian 
community abroad to celebrate Latvian 
national holidays in their host countries.
110,000 euros paid in compensation for 
accidents involving candles

BNN; November 24, 2016
It is natural for candles to be lit before 

Christmas. Unfortunately, candles often lead 
to serious accidents every year. Insurance 
companies often receive insurance claims 
for fires caused by candles. According 
to information from BALTA insurance 
association, accidents of this kind have 
caused damage worth more than EUR 
110,000 in the past three years.

For Advent, candles are lit in nearly 
every home. This often leads to an increase 
in accidents. The cause for them most often 
lies in reckless use of candles. «Advent 
crown caused a table, floor, ceiling or 
furniture catch on fire – those are typical 
descriptions we get for accidents involving 
candles,» – notes BALTA Compensation 
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director Ingus Savickis.
Sometimes fires are caused by short 

circuit in electric candles. This is why 
residents are advised to put them in plain 
view and turn off before going out.

To ensure the safety of their homes in 
Advent, residents are advised to make sure 
candles put in sockets are stable. It is also 
highly important to pick a safe place to put 
the candles, so that there are no flammable 
objects next to the candles. Candles should 
not be allowed to melt to the bottom, as 
the flame could potentially set fire to the 
crown. Candles should not be put too close 
to one another. It is also highly important to 
put out candles before leaving home. This 
applies to candles and electrical lamps. It is 
also important to explain the importance of 
proper safety precautions to children.
Saeima accepts state budget for 2017

BNN; November 24, 2016
Latvia’s Saeima has accepted the Law 

on State Budget of 2017, the medium-term 
budget plan for 2017, 2018 and 2019, three 
new laws and amendments to 54 associated 
laws at an extraordinary meeting.

Next year, it is planned to continue to 
resolve topical matters in healthcare, perform 
reforms in education, realize measures to 
better combat grey economy, conclude pay 
reform in law enforcement institutions and 
enhance corruption-combating measures. 
This was previously confirmed to the Saeima 
Budget-Finance Committee by Finance 
Minister Dana Reizniece-Ozola.

Funding increase for healthcare is 
planned at nearly EUR 64 million. This is 
related to the realization of the healthcare 
reform aimed at improving availability of 
oncology, diagnostics, rehabilitation and 
physical medical services, as well as 
reducing wait time for patients. It is planned 
that specialists will be able to perform 
400,000 more patient visits using state 
budget funding.

Compared with 2016, funding for state 
defence will be EUR 98 million larger. This 
is because of the need to increase state 
defence capabilities. Defence funding is 
set to reach 1.7% of GDP next year and 
2% in 2018.

A significant funding increase is planned 
for education. This funding will be primarily 
used to secure the realization of the 
teachers’ pay reform.

Additional EUR 19 million will be 
allocated to resolve demographic problems. 
Benefits to families for the fourth and next 
children will be increased to EUR 50.07. 
More support is also planned to be provided 
to children who lost one or both parents.

Scholarships up to EUR 280 paid to 
students by businessmen or NGOs will no 
longer be applied with PIT starting next year. 
The tax will also no longer be applied to 
scholarships paid by healthcare institutions.

The state budget will also continue 
supporting grey economy combating 
measures. Enterprise Register ’s risk 
management system will be improved to 
prevent registration of fictive businessmen. 
Introduction of advance payment system 
for social tax in taxis will help reduce illegal 
business activities. Reverse payment 
practice for precious metals will help reduce 
VAT fraud. Tax fraud is also planned to be 
prevented using customs formalities and 
tax payment control for transports imported 
from third countries.

It is planned to increase state budget 
revenue from gradual increase of excise 
tax rates for cigarettes and other tobacco 
products. In addition, tax rates will be 
increased for several types of natural 
resources.

Changes wi l l  a lso affect  smal l 
businesses. The current micro enterprise 
tax regime will remain in power for two more 
years. A new tax regime will be developed 
for companies with small turnover.

The Saeima also supported a number of 
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proposals on allocation of funding for certain 
measures. Funding will be allocated for 
repair and restoration of churches in Latvia.

In addition, members of the parliament 
supported the allocation of funding for 
the procurement of learning materials, 
infrastructure improvements and repairs 
in education institutions. Funding of EUR 
300,000 will be allocated for the construction 
of a pre-school education institution in 
Ikskile.

The Saeima has also decided to allocate 
funding for the construction and renovation 
of different sports structures, including J. 
Dalina stadium’s reconstruction and creation 
of an athletics field house in Valmiera 
(worth EUR 1.1 million), continuation of 
construction of an Olympics centre in 
Rezekne (EUR 800,000) and construction 
of a multi-functional sports hall in Jekabpils 
(EUR 600,000).

Funding will also be allocated to the 
development of youth sports: EUR 90,000 
will be provided to Latvia’s Ice Hockey 
Federation; EUR 4,500 will be provided to 
Equestrian Federation.

Grants will be provided to social 
organizations representing the politically 
repressed, the Museum of Latvia’s 
Occupation, Children of Siberia project, 
Z. Lipke’s memorial, O.Vaciesa Museum, 
Barricade Museum, restoration of Museum 
of Liepaja, as well as reconstruction of 
Salaspils Memorial and establishment of 
Z.Annas Meierovica monument in Tukums.

The state budget plan will come into 
force on 1 January 2017.
Trumps victory may increase risks for 
Germany’s exports

BNN; November 21, 2016
Germany’s exports to USA have rapidly 

grown in the past two years. Last year, USA 
became the most important destination for 
German exports, leaving behind partners 
like France, UK and China.

Following Donald Trump’s victory in 
presidential elections in USA, uncertainty 
about the future of the export business in 
USA has shown a tendency to increase 
among German exporters.

It is expected that Trump and his new 
team will soon start communicating their 
views and goals for the country’s economic 
policy. In the event of a positive scenario, 
demand for imported goods in USA may 
even increase. Wide tax reductions and 
major investments into infrastructure can 
help increase demand for German products. 
In the event of a negative scenario, a lack 
of a clear position and continuous political 
uncertainty could impact GDP growth and 
import volumes in USA, as commented by 
Coface director in Latvia Arnis Blumfelds.

According to him, Trump’s harsh tone 
over the course of this election campaign 
in regards to open markets and free global 
trade is a clear risk signal for Germany’s 
export-focused economy. At the same 
time, it is important to keep in mind that the 
next U.S. president’s harsh stance on the 
country’s economic policy has yet to acquire 
full support from the Republican Party.
Latvian fish products may reappear on 
supermarket shelves in Russia

LETA; November 21, 2016
Latvian Food and Veterinary Service has 

received confirmation from Rosselhoznadzor 
in regards to the possibility of lifting the 
restrictions imposed on imports of Latvian 
fish products to Russia, as confirmed by 
head of SRS Public Relations Office Ilze 
Meistere.

«The Veterinary and Phytosanitary 
Monitoring Service of the Russian Federation 
confirmed today in a telephone conversation 
that Russia currently views the possibility of 
lifting restrictions on Latvian fish products. 
The final decision may come once the final 
report on the quality of fish products is 
complete,» – Meistere said.

According to her, Rosselhoznadzor 
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plans to finish the report in the couple of 
weeks’ time.

Aleksei Alekseyenko, head of Russian 
Federation’s Rosselhoznadzor, has 
confirmed that sprats and other fish products 
from Latvia and Estonia may return to the 
Russian market after New Year’s.

«Our specialists are currently studying 
results of inspections of goods from Baltic 
companies. From what we’ve seen so far, 
their fish smoking technology has become 
less intense,» – Alekseyenko told Interfax 
at the Global Grain Forum in Sochi 18 
November. According to him, experts will 
require several more weeks to complete 
inspections. It is likely that Baltic fish 
products may return to the Russian market 
after New Year’s celebration.

T h e  w e e k - l o n g  i n s p e c t i o n  o f 
Rosselhoznadzor in Latvian companies 
concluded on 1 July. During inspections, 
two groups of inspectors were checking 
animal feed production and fish-processing 
companies that have trade certificates with 
Russia.
Latvians commemorate victims of 
Zolitude tragedy

LETA; November 21, 2016
Monday, 21 November, marks third 

anniversary since the terrible tragedy in 
Zolitude, as reported by Zolitude 21.11. 
association.

At 17:15, there will be a commemorative 
event at the site of the tragedy, Priedaines 
Street 20, where the Maxima supermarket 
used to stand. People participating in the 
commemorative event will light candles and 
lay flowers at the monument.

At 17:40, the State Fire and  Rescue 
Service will activate a siren on honour of 
SFRS officers who died in the tragedy. 
Names of all 54 victims will be voiced. This 
will be followed by a moment of silence.

In a special tent set up at the monument, 
people will be able to purchase a special 

commemorative book ‘Atceries Zolitūdi’ 
[Remember Zolitude]. This book is 
compilation of witness accounts on what 
happened that day, 21 November 2013.

As it is known, 54 people were killed 
when the roof collapsed in Maxima 
supermarket on Priedaines Street in Zolitude 
on 23 November 2013. Zolitude tragedy 
is considered the biggest one since the 
restoration of independence of the Republic 
of Latvia.
Latvia weighs up Brexit knock-on effect

LETA; November 25, 2016
Brexit will probably have an insignificant 

direct effect on Latvia’s economic growth 
in the short term but indirect effects of the 
British withdrawal from the EU will be more 
serious, according to a Foreign Ministry 
document reported by the LETA news 
agency November 25.

Brexit may slow down growth in Europe 
and the world, affecting Latvia’s growth in 
the future, according to the document which 
considers Latvia’s position ahead of EU talks 
with the United Kingdom which are expected 
after the UK formally begins its exit.

The document says that the UK is Latvia’s 
most important economic cooperation 
partner both in trade and investment, after 
the countries of the Baltic Sea region.

The UK ranks eighth among Latvia’s 
key foreign trade partners and also is the 
eight largest foreign investor with €334 
million invested in Latvia, mostly in the 
finance sector, real estate, wholesale, 
pharmaceutical industry and wood-
processing.

If terms similar to those of the European 
Free Trade Association (EFTA) applied in 
the EU-UK relations in the future, this will 
not result in any substantial changes in the 
relations between the UK and the EU single 
market. However, a different cooperation 
model may have both direct and indirect 
effects on export and investment.
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In addition, the UK is one of the biggest 
contributors to the EU budget. EU funds 
so far have been very helpful in promoting 
economic growth, employment and social 
inclusion in Latvia but the amount of the EU 
funding available to Latvia may decrease 
after Brexit. This is a major risk to investment 
as well as social and economic growth in 
Latvia, the report says.

Brexit is expected to start affecting 
Latvia’s budget in 2019 if the UK stops 
paying its contributions to the EU budget 
and other member states compensate for 
this by increasing their contributions.

In this scenario, Latvia’s contributions to 
the EU budget would grow by 32 percent, 
or €80-€83 million per year. The amount of 
EU funding available to Latvia would remain 
unchanged.

According to another scenario, which 
the Foreign Ministry considers to be the 
most likely, the EU budget would be reduced 
by the about 5 percent, or the net share 
of the Brtitish contribution. The budget’s 
expenditures would be reduced accordingly, 
cutting funding for Latvia by €52-56 million 
in 2019 and 2020.

Under the third scenario, the bloc’s 
budget would be kept at 1 percent of the 
EU’s GDP, but that would reduce the EU 
budget even more, which means that the 
funding available to Latvia would shrink by 
€177-200 million a year.
Latvia asks Russia to talks on serious 
questions about border activity

LSM; 22. November, 2016.
Latvia’s Defense Ministry said November 

22 it was inviting high-level Russian defense 
officials to talks in Riga because of “serious 
questions about the intentions of the 
neighboring country” in border areas.

The Ministry said it was responding to an 
earlier Russian invitation, issued in August, 

for Latvian officials to go to Moscow to 
discuss regional security.

“Latvia has consistently pointed to the 
fact that Russian military activity in the 
border area, including the development 
of military infrastructure, raises serious 
questions about the intentions of the 
neighboring country. Moreover, Russia 
conducts military exercises without telling 
its neighbors about their time and place. 
Therefore, the meeting would aim to achieve 
greater transparency from the neighboring 
country’s side,” the statement says. 

“The Ministry of Defense plans to 
discuss issues of Russian military activities, 
including large-scale training on the Latvian 
border,” the statement adds.

The original invitation from the Russian 
side was sent via its military attache in Riga, 
so the reply was directed via him too.

Latvia at the time said it wanted concrete 
proposals before talks could take place. 
Formal military cooperation between Russia 
and Latvia was suspended in the wake of 
Russia’s invasion of Crimea in 2014.

There were also suspicions at the time 
of the original invitation that Moscow was 
trying to amplify any divisions within NATO 
by talking to neighboring countries one-on-
one instead of via the alliance.

However, Latvia now seems willing 
to talk, with the ministry saying it “does 
not exclude dialogue in order to promote 
trust between the two countries, as well 
as reducing the threat of incidents over 
the Baltic Sea. The Ministry of Defence is 
interested in activities that reduce tensions 
in the region, caused by Russia’s aggressive 
military action near the Latvian border.”

“Planned consultations at the expert 
level in Riga are in accordance with common 
NATO policy,” the ministry insisted.
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