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Latvija sākās agrāk
Vēsturē laika robežas ir visai nosacītas, jo laika plūdums, tāpat kā upe, ir 

nepārtraukts. Dažādu impēriju, valstu savienību un valstu nodibināšanas, to 
uzplaukuma un panīkuma robežas nav kā akmenī iecirstas. Mēs ne vienmēr varam 
strikti nošķirt pat sava mūža posmus. Pieturas zīmes dzīves plūdumā palīdz salikt 
atsevišķi spilgti notikumi, kuŗus pieņemam par robežzīmēm.

Šogad mēs sērfojam uz Latvijas valsts simtgades viļņa. Atjaunotās neatkarības 
gadi vispār atgādina nemitīgu viļņu gaidīšanu. Visvairāk gaidītie ir vēlēšanu viļņi, 
spēcīgs vilnis bija valodas referendums, iestāšanās Eiropas Savienībā. Mūs nemitīgi 
šūpo dažādu reformu viļņi. Mēs esam pieraduši dzīvot mūžīgā gaidīšanas režīmā, 
un ar to, šķiet, būtiski atšķiramies no pirmās brīvvalsts ļaudīm, kuŗi nevis kaut ko 
gaidīja, bet smagā darbā nieka divdesmit gados uzcēla tik bagātu valsti, ko iebrucēji 
nemaz nespēja uzreiz izlaupīt.

Latviešu nācija un valsts īstenībā aizsākās daudz agrāk nekā pirms simt gadiem, 
kā tas varbūt šķiet pirmajā acu uzmetienā. Tiem, kas par vēsturi īpaši neinteresējas 
(un tādu ir ļoti daudz), būs grūti izsekot daudzajiem bezvārda sīkajiem strautiņiem 
un avotiem, no kuŗiem mēs kļuvām par nāciju, tāpēc ir jāpopularizē vēsturnieku 
pētījumi par maz zināmo un aizmirsto pagātni, jākliedē mīti un spekulācijas, un 
jānorok nost ideoloģiju uzslāņojumi. Mani ļoti iepriecināja žurnāla “Domuzīme” šī 
gada pirmajā numurā publicētā diskusija „No vēstures izsvītrotie? Vācbaltiešu loma 
latviešu nācijas un valsts tapšanā” un somu žurnālistes Annas Stinas Nikenenas 
publikācija „Luters ziemeļvalstu labklājībā”. Ir bijis tik ilgs vēsturiskās apziņas 
pārrāvums, ka vairākas paaudzes tagad jūtas un rīkojas tā, it kā dzīvotu pilnīgi 
tukšā vietā, un tam, protams, ir nelāgas sekas.

Cik vien to ļauj vēstures avoti un mūsu cilvēku intelekts, ir jāpēta sākumi un 
jāiezīmē Latvijas vieta visas Eiropas kontekstā. Neļausim pārpurvoties apziņai un 
vēstures plūdumā necelsim aizsprostus, kā to upēs dara bebri. Aicinājumi skatīties 
tikai uz priekšu ir lāča pakalpojums nākamajām paaudzēm. Sakņu pētīšana, vai tās 
būtu dižkoka, savas dzimtas vai tautas saknes, ir laikietilpīgs un atbildīgs darbs, 
jo saknes neatrodas virspusē. Kaut arī novēlota, patiesības noskaidrošana šobrīd 
uz zemes dzīvojošajiem ļauj sajust un paust pateicību iepriekšējām paaudzēm.

Nekas nenotiek tāpat vien, bez kāda iemesla un nolūka. Ejot cauri Rīgas 
Lielajiem kapiem, mani ikreiz pārņem dīvains nemiers, un uzmācas bažīgs 
jautājums: „Vai, nododami aizmirstībai iepriekšējos gadsimtos Latvijā savu mūžu 
ieguldījušo vārdus, mēs nepazaudējam svētību nākamajiem laikiem?”■

Anda Līce
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, otrdienās no plkst. 14.00 – 17.00, ceturtdienās 
no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem 

sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara 
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

las abonēt Ritumu: 2018. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

Abonēšana jānokārto līdz 31. martam.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot: 
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga, 

32 Parnell Street Strathfield NSW 
2135, tās darba laikā.

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

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

Limited. 
 BSB – 032069. 
 Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un 

par ko maksājiet.
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Nākošais  
senioru saiets
Nākošais senioru saiets 

būs piektdien, 11. maijā – plkst 
12.00 Sidnejas Latviešu namā.

Pirmā daļā Ilona Brūvere 
pastāstīs par savu ceļojumu 
Omānā. Ilonas vārdos:

C e ļ o j u m s  p a  O m ā n u 
sagādā daudz piedzīvojumu: 
skaistās jūrmalas, romāntiskais 
tuksnesis, dramatiskās kalnu 
grēdas 3,000 m. augstumā, 
vecie miestiņi, oāzes, alas, 

SLB Valdes sēde
SLB valdes sēdē 11. aprīlī piedalījās 

Jānis Grauds, Jānis Čečiņš, Mārtiņš 
Tuktēns, Imants Līcis, Pēteris Kļaviņš, 
Ilona Brūvere, Klāra Brūvere, Ināra 
Krūmiņa, Ināra Graudiņa.

Pārrrunāja vairākus nama uz-
labojumus. Pēc vairāku gadu lietošanas, 
tepiķis Baltajā zālē bija izstiepies 
nevienāds, tas tagad salabots. 

Ilgāku laiku, bez sekmēm, meklēti 
piemēroti jauni galdi. Patreizējie 
kalpojuši jau kopš nama uzcelšanas. 
Nolemj nemeklēt vairs jaunus bet 
mēģināt atrast meistaru kurš bojātos 
galdus varētu atjaunot un saplīsušos 
atvietot. 

Mārtiņš Tuktēns SLB sēžu istabai 
sagādājis jaunus, ērtus krēslus.

Lielai zālei iegādāti vēl divi (viskopā 
četri) bezvada mikrofoni. Līdz ar to 
skaņu sistēmu zālē būs daudz ērtāk un 
vieglāk lietot.

Vēl arvien daudzi no e-pastiem 
kuŗi tika izsūtīti biedriem nepienāca 
adresātiem. Daži tos ir saņēmuši, 
dažiem biedrības e-pasti automātiski 
nokļuvuši datoru mēslenēs, daži tos 
nav vispār saņēmuši un dažiem sūtītie 
atgriezti atpakaļ SLB. Jāpiestrādā lai 
uzlabotu sūtīšanas programmu un 
jāapzina tie kuŗu e-pastu adreses vairs 
nedarbojas. 

Pār runā ja  La imas Jansones 
un Maijas Kovaļevskas koncertus, 
Eirovīzijas vakara un Jāņu sarīkojuma 
rīkošanu un programmu nākamo 
mēnešu Senioru saietiem. ■

Jānis Čečiņš
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Naudas sūtījumi uz Latviju

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

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme, 
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $20.00.

Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds, 
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.

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2018. gada aprīlī SLB ir apsveikusi 
Edvīnu Šancbergu, Gundegu Zariņu, Jāni 
Treimani, Ausmu Nuchtern, Alintu Clarke 
un Jāni Supi. ■

vēsturiski cietokšņi un skaistas 
peldvietas. Omānieši ir draudzīgi 
un izpalīdzīgi. Šosejas labākas 
nekā Latvija jeb Austrālijā, 
bet daudzi zemes ceļi aizved 
uz interesantām vietām. Kad 
pašreizējais sultāns nācis pie 
varas ir bijuši tikai 3 ceļi. Tagad 
ērti un viegli var krustām šķērsām 
doties pa visu zemi. Apdzīvotās 
vietas Omānā ļoti atšķirās no 
Apvienotām Arābu Emirātēm kur 
viss ir jauns, kur debess skrāpji 
dominē. Apskatīsim skaisto dabu 
un iepazīsimies mazliet ar vēsturi 
un kultūru.

Otrā daļā, ja atliks laiks, 
atgriezīsimies pie šā gada 
tēmas – Latvijas simtgade un 
tās svinības.

Nepalaidiet garām izdevību 
ceļot pa maz apmeklētu pasaules 
stūrīti.  

Tiksimies piektdien. ■
Jānis Grauds
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā 
pēc iepriekšējas sazināšanās:

Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com

Sabiedriskā doma 
Latvijā

Senioru saiets aprīlī
Dažreiz gadās, ka priecīgi pār-

steigumi nokrīt kā no gaisa, pilnīgi 
necerēti un negaidīti. Tā pagājušā 
mēneša beigās par senioru saietu aprīlī 
vēl nekā nezinājām, bija tikai rakstīts, 
ka tajā pastāstīs vai parādīs interesantu 
programmu. Cik saprotu, tad starplaikā 
Sidnejas Latviešu namā bija ieradies kāds 
un pieteicis ļoti interesantu programmu. 

Programma 13. aprīļa senioru 
saietam bija interesanta vispirms tāpēc, 
ka tajā aplūkoja sāpīgo problēmu Latvijā 
ar krievu jautājumu, otkārt, tāpēc, ka 
stastītājs reprezentēja jaunus latviešus 
Latvijā, tā ap 30 gadiem, un viņu domas 
un treškārt, arī tāpēc, ka runātāju 
interesē iepazīšanās ar latviešiem trimdā. 
Stāstītājs bija Artūrs Butāns, students 
no Liepājas, kas ieradies Austrālijā 

paplašināt savas zināšanas financiālu 
uzņēmumu pārvaldīšanā un šeit paliks 
līdz jūlijam. Viņam pašam Liepājā ir 
sava firma tā iemesla dēļ, ka viņu 
Latvijā nepieņēma darbā krievu valodas 
nerunāšanas dēļ, bet viņš savā firmā 
darbiniekiem neprasa krievu valodas 
zināšanu.

Stāstījumā, kuŗu viņš nosauca 
par pārrunām, Artūrs Butāns vispirms 
pieskārās sabiedriskai domai Latvijā, 
kur izteikts, ka Latvijā varbūt par daudz 
naudas iztērējot simtgades jubilejas 
svinībām, bet jāatceras, ka piešķirto naudu 
lieto arī Dziesmu un deju svētku rīkošanai 
un citiem kulturāliem pasākumiem un arī 
lielizmēra karogiem, kādi izkārti Rīgā pie 
AB dambja un redzami no abiem krastiem 
un tiltiem (mums rādīja uz ekrāna). 

Viņa stāstījums jeb pārrunas sadalītas 
sekojošās nodaļās:

1) 16. marts,
2) 9. maijs,
3) Sabiedriska šķelšanās izglītībā,
4) Diskriminācija darba tirgū,
5) Mēdiju vide – pārkrievošana,
6) Latvijas vai latviešu tauta,
7) Dubulta morāle,
8) Realitāte un nākotne.
16. marta apmeklētāju skaits turpina 

pieaugt. Dīvaini, ka Brīvības pieminekļa 
laukumā 20 kūdītājus apsargā turpat vai 
visi Rīgas policisti un uzcelti pat žogi. 
Tur redzamas katru gadu tās pašas 
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nemainīgās sejas, kas izkliedz vārdus: 
„Fašisti, fašisti!” Krievu žurnalisti nāk 
un dažus intervē, bet nemaz neintervē 
pārējos apmeklētājus. Leģionāri, kas nāk 
pie Brīvības pieminekļa pieminēt savus 
kritušos, kļūstot ar katru gadu vecāki 
un švakāki un, ja agrāk viņus vajāja 
sarkanie, tad tagad pašmāju ministriņi 
– vēsta kāds šaržs. Kādreiz jau tā bija 
svināma diena, bet tad valdība to atcēla 
ar norādījumu, lai cīnītājus piemin 11. 
novembrī. Arī kādu ministru atcēla, par 
piedalīšanos tajā. Jauno latviešu interese 
pieaugusi pēc tam, kad skolās sāka 
mācīt Latvijas vēsturi, jo agrāk bijusi tikai 
Pasaules vēsture bez chronoloģijas un 
notikumu sadalīšanos tajā.

9. maijs ir pretmets, kad krievi svin 
savu uzvaru 2. Pasaules kaŗā. Uz to 
nākot kādi 10,000, bet, atšķirībā no 
16. marta, neesot neviena policista. 
Krievu veterāņi ierodas ar dažādām 
medaļām. Vienam pašam ir gan gaisa, 
gan flotes, gan citas medaļas, kas īsti 
nesaskan. Jāatmin arī, ka Uzvaras 
parku kādreiz dibināja Ulmaņa laikā, 
piemiņai par Latvijas armijas uzvaru pār 
bermontiešiem. Tur rīkoja arī dziesmu 

svētkus, bet tagad pie svešā pieminekļa 
trūkst jebkādu izskaidrojumu par to, kam 
tas celts, un tūristiem tas nav saprotams.

Turpmāk gribam rūpēties par izglītību 
vienā valodā, bet agrāk Latvijas valdība 
atbalstīja krievu skolas, tā radot šķelšanos 
izglītības jomā. Nav pareizi, ka citu tautu 
pārstāvjiem, piemēram, poļiem jāmācās 
viņu ģimnazijā Daugavpilī krievu valodā. 

Iemesls, kāpēc daudzi latvieši dodas 
projām no Latvijas ir tas, ka daudzās 
darba vietās prasa krievu valodas 
zināšanas. To it kā attaisno, sakot, ka 
Latvijā ir liels skaits nepilsoņu, kuŗus 
vajagot apkalpot krievu valodā, bet tāds 
uzskats ir negodīgs pret tiem, kas nav ne 
latvieši, ne krievi. 

Latvijā ir liels skaits krievu avīžu 
un televīzijā puse no stacijām ir krievu 
valodā, bet nav neviena angļu valodā. 
Krieviem ir speciālas ziņas, kas nav 
lojālas Latvijas valdībai.

Nepareizs ir teiciens Latvijas tauta, 
jo etniski pareiza ir latviešu tauta. Arī 
gada teicienam iesniegtais ieteikums bijis 
nepareizi pārlabots no „latviešu tauta” uz 
„Latvijas tauta” un vārdu latvieši lietojot 
tikai negatīvā nozīmē. 

Dubulta morāle ir tāda, ka katrai 
auditorijai pasniedz citu viedokli. Tā 
arī Zatlers kādreiz teicis, lai čekas 
maisus neatveŗ pirms 30 gadiem, jo 
citādi pieprasīšot dokumentos atrasto 
tiesāšanu par padarīto. Kā negatīvu 
paradību pieminēja arī latviešu disidentu 
aizmiršanu, nepieminot Rolandu 
Silaraupu, Linardu Grantiņu un Ģedertu 
Melngaili. Ģederts Melngailis, kas 
padomju laikā bija psichiatriskā slimnīcā, 
arī tagad dzīvojot grūtos apstākļos. 

Nodaļā par realitāti un nākotni 
pieminēja mazāk dzirdētus notikumus, 
vispirms par lāpu gājienu ar 18,000 
cilvēkiem no Kārļa Ulmaņa pieminekļa 
18. novembrī, tad par to, ka Latvijā notiek 
pasaulē plašākie dziesmu un deju svētki, 

Artūrs Butāns un Jānis Grauds.
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tālāk par Latvijas vēstures izpratni un 
ikdienas patriotismu, kāds nebija kāmēr 
sāka mācīt atsevišķu Latvijas vēsturi. 
Maz pieminēts arī viss pozitīvais, kas 
pagājušos 25 gados panākts. Jāpiemin 
arī jauniešu iesaistīšanos polītikā, kultūrā 
un uzņēmējdarbībā, kur trīsdesmitgadīgie 
Latvijā ir visaktīvākie vadītāji. Vai visiem 
zināms, ka Latvijā ir viens no pasaulē 
ātrākiem internetiem? Un pasaulē ir 
arī ātrākās elektroformulas („Go-kart”). 
Kaut arī visas Latvijas iedzīvotaju skaits 
krities, tieši latviešiem pašiem ir pieaugusi 
dzimstība un īpatsvars, jo pēdējos 4 
gados latviešu Latvijā vairāk dzimst neka 
nomirst. Jāatzīmē arī ārzemju latviešu 
atgriešanos dzimtenē, kas Latvijā ierodas 
ar ārzemju pieredzi.  Un no 267 kaŗā 
apdraudētiem bēgļiem, kuŗus ieveda 
Latvijā, palikuši tikai kādi 20.

Sarīkojuma otrā daļā rādīja Artura 
Butāna atvesto 40 minūšu Edvina Šnores 
filmu Nezināmais kaŗš, kuŗā tekstu angļu 
valodā teica Kristofers Kents (Christofer 
Kent) un no kuŗas sekos izvilkumi kā 
piemēri par tās saturu. Latvijā apraktā 
piena kannā atrasti foto negatīvi no 
1948. gada maija, kā arī citi priekšmeti. 
Protams, filmā izmantoti arī citi izvilkumi. 

Pieminēts, ka dzejnieks Aleksandrs 
Pelēcis apcietināts, jo viņš klasē ienesa 
Ziemassvētku eglīti. Rādīja igaunietes, 
kas Igaunijā saspridzināja padomju 
pieminekli. Pieminēja NATO dibināšanu 
1949. gadā, bet vēl 1950tos gados 
amerikāņu bruņotie spēki domājuši, ka 
varētu notikt kaŗš ar PSRS, bet palīdzību 
varētu saņemt no Baltijas partizāniem. 
Lielākā pretestība bijusi Lietuvā, kur 
partizāni sadalīti pa 9 novadiem. Kādā 
vietā Lietuvā krievi ieveduši savus 
tautiešus, lai tie traucētu partizānus, 
bet lietuvieši viņus aizdzinuši. Baltiešus 
apmācīja arī Londonā, lai tos nogādātu 
Baltijā, kur tie darbotos kā izlūki. 

Tad vēl fragmenti par atsevišķiem 

gadījumiem. Īlē kādā bunkurā bijuši 
latvieši un lietuvieši, kuŗus čekisti izdzinuši 
pēc ilgas cīņas. Izdzīvojis vienīgi Modris 
Zichmanis. Tālrīts Krastiņš plānojis ar 
citiem nogalināt Rīgā padomju valdības 
ministru prezidentu Vili Lāci, kas dzīvojis 
Elīzabetes ielā 13. Viņu apcietināja 4 
reizes un 4 reizes viņš izbēga. Viņš 
zadzis sviestu un piekukuļojis krievus, 
lai tie viņam izrakstītu identitātes kartiņas 
partizāniem. Viņam nav bijusi tāda sajūta, 
ka viņu vajā, bet, ka viņš komūnistus 
vajā. Viņu arestēja 1948. gada martā. 
Tā kā tanī gadā atcēla nāves sodu, 
viņu izsūtīja uz 25 gadiem uz Sibīriju. 
Intervēja arī Regīnu Lāci, kas bijusi meža 
bunkurā. Visu viņas ģimeni noslepkavoja. 
Einārs Zariņš piedzima bunkurā, kur viņa 
vecākus noslepkavoja. ■

Kā sākuma stāstījums, tā arī filma 
izpelnījās skaļus aplausus.

Juris Krādziņš

Kas notiek  
gatavojoties Kultūras 

dienām Adelaidē?
Mēs drīz atzīmēsim 250 dienas līdz 

57. Kultūras dienu atklāšanai Adelaidē, 
un Rīcības komiteja dūšīgi strādā, lai 
sagatavotu ražīgu dienu programmu! Mēs 
nupat saņēmām ziņu, ka mūsu svētkos 
piedalīsies TDA Rotaļa no Rīgas. Rotaļa 
ir viena no augstākās kvalitātes deju 
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grupām Latvijā, un savas darbības gados 
saņēmusi vairākas godalgas un atzinības 
rakstus. Runājot ar Rotaļas dalībniekiem, 
uzzināju, ka viņi ar nepacietību gaida 
braukšanu uz siltām zemēm, lai piedalītos 
mūsu Kultūras dienās! Rotaļa piedalīsies 
kopējā tautas deju uzvedumā, kas notiks 
28. decembrī Skotu teātrī. Būs vēl īpaša 
iespēja redzēt rotaļniekus 29. decembrī 
viņu pašu koncertā (arī Skotu teātrī). 
Koncerta nosaukums „Pa Saules Ceļu”. 
Publika jau interesējas kā var nopirkt 
biļetes!

Li l i ta Daenke cī t īg i  strādā pie 
Atklāšanas koncerta, kas notiks 26. 
decembrī, Tālavas lielajā zālē. Atklāšanas 
koncerts ir ļoti svarīga daļa no Kultūras 
dienām, jo tas atver durvis mūsu nedēļas 
dienu programmai. Melburnas slavenais 
vīru koris Veseris ir apsolījis Atklāšanas 
koncertā dziedāt savā veserīgajā manierē, 
kas publikai ir vienmēr patikusi. Un būs vēl 
citi interesanti un skaisti priekšnesumi, ko 
pašreiz vēl neatklāsim.

Pie informācijas izplatīšanas strādā 
Māris Ozols. Māris ir sagatavojis mūsu 
tīmekļa lappusi ar ļoti daudzvērtīgu 
informāci ju ieskai tot  mūsu d ienu 
programmu. Šobrīd nav redzama visa 
programmas informācija, bet mēs jūs 
aicinām turpināt apmeklēt tīmekļa lappusi 
jūsu brīvajā laikā, lai saņemtu jaunākās 
Kultūras dienu ziņas! Lappusē var arī 
uzzināt saiti ar mūsu oficiālo Facebook 
lappusi. Lappusē var skatīties jaunākas 
ziņas video un bilžu formātā.  

Katrā mēneša pēdējā ceturtdienā 
notiek radio intervijas ar Rīcības komitejas 
dalībniekiem Adelaides radio raidījumā, 
ko vada Skaidrīte Aguļēviča. Notiek 
pārrunas un diskusijas par Kultūras dienu 
jaunumiem. Mēs jūs aicinām klausīties! 
Raidījums notiek pulkstens 7’os pēc 
Adelaides laika un to arī var klausīties 
internetā apmeklējot tīmekļa lappusi 
www.5ebi.com.au. Stacijas numurs ir 
103.1FM. Ieslēdziet savus radio!

Pie noslēguma Balles strādā Ināra 
Kalniņa. Ināra ir viena no Adelaides latviešu 
sabiedrības darbiniecēm, kas uztur mūsu 
latviešu sabiedrību ar stiprām rokām 
un savām latviešu ēdienu gatavošanas 
spējām! Ināra bieži demonstrē latvisko 
ēdienu gatavošanu ALB pavārmākslas 
nodarbībās; viņa ir arī klājusi galdus 
vairākos sarīkojumos. Šogad Ināra cītīgi 
strādā pie vecgada balles sagatavošanas. 
Mēs varēsim priecīgi sagaidīt Jauno 
gadu Ellingtonas centrā. Ellingtona ir ļoti 
skaists svinību centrs, kas atrodas netālu 
no pilsētas centra. Vakars iecerēts ļoti 
speciāls. Kamēr gaidīsim pulksten 12, 
dalībnieki aicināti baudīt Dienvidaustrālijas 
garšīgākos vīnus un šampanieti. Galdi būs 
klāti kā karaliskām kāzām ar augstākā 
stila ēdieniem. Mūziku spēlēs latviešu 
kapela ieskaitot latviešu dejas. Vecgada 
vakara ballē jāpiedalās  visiem, kas ir 
Kultūras dienas apmeklējuši. Par biļešu 
iegādi un citām detaļām mēs dzirdēsim no 
Ināras nākamajos mēnešos. Aicinu visus 
sagatavot vakartērpus un piedalīties šajā 
nozīmīgajā notikumā.

Kultūras dienas ir Austrālijas vislielākie 
un svarīgākie latviešu svētki. KD aicina 
latviešus no visām Austrālijas malām 
piedalīties un apmeklēt koncertus. Kultūras 
dienas bagātina mūsu Austrālijas latviešu 
sabiedrību un palīdz sabiedrībā uzturēt 
latvisku garu. Ņemot vērā, ka šogad 
notiek Dziesmu Svētki Rīgā un daudzi 
Austrālijas latvieši ceļos tālo ceļu, lai 
savienotos ar savām latviskajām saknēm, 
KD Rīcības komiteja nevar atturēt cilvēkus 
no braukšanas un Latviju, bet mēs varam 
jūs aicināt uz Adelaidi, lai parādītu mūsu 
KD to, kas ir apgūts Latvijā! Brauciet lūdzu 
droši uz Rīgu, bet decembrī, tikpat droši un 
braši brauciet uz Adelaidi! 

No Rīgas uz Adelaidi. 
Tiksimies Kultūras dienās! ■

Rūdis Dancis 
AL57KD rīcības komitejas vadītājs
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Ciema mājas pārdošanā
Viena no skaistākām un moderni pārbūvētām mājām ciemā ir 
pārdošanā. Caur lielo viesu istabas logu skats uz Mt. Dandenong 
kalnu. Mājai ir divas guļamistabas un liela darba istaba ar lielu 
logu pārskatot koptu dārzu. Jauniem īpašniekiem nekas mājai nav 
jādara vai jāmaina tikai jāatved un jāpakar savas iemīļotās gleznas 
un fotogrāfijas un jāizliek savas dekoratīvās mantiņas un sedziņas.

Mājas cena $450.000.
Vel ir dažas citas mājas pārdošanā ar cenām starp $250,000 un 
$350,000.

Tuvāku informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres., Wantirna South, Vic 3152, Tel: 03 9800 2977, 

epasts, administration@latvianfs.org.au
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Laimas Jansones 
koncerts Sidnejas 

Latviešu namā
Šis koncerts notika 15. aprīlī pie 

sastādītas skatuvītes lielās zāles 
kreisajā pusē ar kādiem piecdesmit 
apmeklētājiem. Sarīkojumu atklāja 
Sidnejas Latviešu biedrības 
valdes priekšsēdis Jānis Čečiņš, 
pieminot ka Laima Jansone 
atkal ieradusies Austrālijā (pirmā 
reize bija 2011. gada Jaunatnes 
dienās Sidnejā). Koklētāja arī jau 
apmācījusi interesantes, kas gan 
jau agrāk kokles spēlējušas, un 
šajā koncertā piedalījās sākuma 
spēlē un dziesmā. Tās kopā ar 
Laimu Jansoni bija vēl sešas: 
Kaija Upeniece, Zinta Harringtone, 
Sarma Strazda, Daina Kaina, 
Viktorija Mačēna un Ieva Lapiņa. 
No tām pēdējā bija organizējusi 
interesentes Sidnejā. Visas tad 
kopā spēlēja un dziedāja Dieviņš 
bija, Dievs palika.  

Pēc tam grupiņa atstāja Laimu, 
kas kādu stundu spēlēja kokli un 
dažreiz arī dziedāja atsevišķus 
gabalus. Tā kā nebija programmas 
lapiņas ar atsevišķo gabalu 
nosaukumiem un to secību, tad 
arī tiem jāpaliek neminētiem. Par 
koklētājas spēles techniku kā 
nespeciālists nevaru neko rakstīt, 
bet varu tikai atkārtot iepriekš kaut 
kur lasīto, ka spēlē bija dažādas 
technikas un improvizācijas. 
Bija arī dažādas skaņas: reizēm 
kokle skanēja līdzīgi modernai 
vai flamenko ģitārei, dažkārt kā 
bandžo. Katram no kādiem desmit 
priekšnesumiem sekoja atzinīgi 
aplausi. 

Pēc kādu stundu ilgiem priekš-
nesumiem Jānis Čečiņš pateicās 

Laima Jansone
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Sidnejas koklētāju ansamblis un Laima 
Jansone (centrā).
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Anita Andersone, Viktorija Mačēna, Laima 
Jansone un Andrejs Mačēns
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kā spēlētājai (ar ziediem), tā viņas 
palīdzēm pirmajā dziesmā un arī 
palīgiem sarīkojuma rīkošanā. 

Pabeigumā vēl runāja Laimas 
Jansones koncertturnejas koordinatore 
un LAAJ vicepriekšsēde (Viktorijā) Anita 
Andersone, kas arī koklētājai pasniedza 
puķes. 

Koncertturneja šogad bija sākusies 
Adelaidē un pēc Melburnas un Brisbanes 
beidzās Sidnejā. Sirsnīgs paldies 
koklētājai par interesanto sniegumu. ■

Juris Krādziņš

Nākamās  
Jaunatnes dienas 

būs Melburnā!
Sveiciens no jaunievēlētās vadītājas, 

Lijas Andersones.
Sveiki!
Man ir prieks un gods, ka pēdējā 

Latviešu jaunatnes apvienības Austrālijā 
(LJAA) sēdē, šī gada 7. aprīlī, mani 
ievēlēja kā 36. Jaunatnes dienu rīcības 
komitejas priekšnieci. Šis būs man liels 
izaicinājums, jo nekad neesmu neko tik 
lielu un nozīmīgu rīkojusi. Ar prieku šo 
izaicinājumu uzņemos! Pateicos LJAA 
par izrādīto uzticību. Jaunatnes dienas 

notiks Melburnā, 2019. gada decembŗa 
beigās.

Esmu uzaugusi latviskā vidē, 
Melburnas la tv iešu sabiedr ībā, 
apmeklējot latviešu bērnu dārzu, tad 
latviešu sestdienas skolu, vasaras 
nometnes un vidusskolu, kā arī 
p iedalot ies tautas dejās.  Esmu 
piedalījusies vairākos mūzikas ansambļa 
sastāvos un 2016. gadā biju Melburnas 
Kultūras dienu rīcības komitējā, kā 
sarīkojuma līdzrīkotāja. 

JD rīkotāju komanda jau veidojas. 
Melburnas jaunieši ir ļoti sajusmināti 
iesaist ī t ies svētku r īkošanā la i 
dal ībniek iem un apmeklētā j iem 
sagādātu jauku nedeļu!

Jaunatnes dienas, tāpat kā Kultūras 
dienas, ir ļoti svarīgas jauniešiem, jo 
tās dod iespēju visiem pulcēties plašā 
sastāvā lai kopēji saglabātu savu 
latvisko garu ne tikai piekopjot latviešu 
tradīcijas Austrālijā, bet arī uzturot 
un izveidojot tiešas saites ar Latviju. 
Jaunatnes dienas arī dod iespēju 
parādīt mūsu sabiedrībai, cik latviskuma 
uzturēšana ir nozīmīga jauniešiem – ko 
jaunākās paaudzes spēj sasniegt kā 
rīkotāji, kā dalībnieki un kā atbalstītāji.

Priecāsimies jūs redzēt kuplā skaitā 
Melburnā 2019. gada beigās! ■

Lija Andersone
36. JD Melburnā 2019 vadītāja

Lija Andersone

Ko es varu dot?
Strādājot SBS man bija iespēja 

intervēt Latvijas prezidentu, ministru 
prezidentus,  pol i t iķus,  mūziķus, 
rakstniekus, māksliniekus, bijušos 
disidentus, varētu turpināt. Tie visi bija 
mani laiku biedri, dzimuši starp 1920. 
un 1960. gadu. Bieži dzird, ka jaunā 
paaudze nav patriotiska, ir gatava atstāt 
Latviju, lai strādātu Īrijā, Vācijā un pat 
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Austrālijā.
2001.g. viesojoties Latvijā lasīju 

rakstu žurnālā Ir par Andri Bērziņu. 
Viņa gēnas ir latviskas. Vecvectēvs 
E. Felsbergs bija L.U. pirmais rektors. 
Vecmāte Lūcija Bērziņa lektore un 
latviešu valodas skolotāja Sidnejā. Tēvs 
Guntis Bērziņš aktīvs latviešu sabiedrībā 
Austrālijā, Londonā un Latvijā Saeimas 
deputāts. No mātes puses visi pazīst 
Biezaiti un viņa darbu mūzikas archīvā. 
Andŗa māte skolotāja latviešu skolās 
Sidnejā un Londonā. Šie fakti pavirši 
iepazīstina mūs ar Andri Bērziņu un viņa 
„radu rakstiem’’.

Ir 2011.g. rakstā var lasīt, ka Google 
atbalstītais Londonas Technoloģijas  
inkubators Tech Hub savu pirmo filiāli 
atver Rīgā, nevis Ņujorkā, Berlīnē vai 
Sanfrancisko. Intervijā Andris Bērziņš 
atceras: „...kad uzzinājām par TechHub 
iecerēm atvērt frančīzes birojus, paši 
aizgājām, pieteicāmies, uzaicinājām 
TechHub vadību uz Rīgu un parādījām, 
ka spēsim iedzīvināt viņu bizinesa 
filozofiju.’’ („Mēs’’ ir Andris Bērziņš, G. 
Grundštoks, E. Štāls un V. Sosārs) 
Imponē A.Bērziņa aizrautība un iecere 
mainīt filozofiju, sadarboties, dalīties 
idejām, atbalstīt vienam otru un tā augt 
un veidoties.

Andris Bērziņš šajā Ir publicētajā 
rakstā parāda savu raksturu. Viņš uzsver, 
ka Latvijas IT vidi raksturo divi „T’’ – 
tradīcija un talants. Viņš slavē Latvijas 
izglītības kvalitāti un tradīcijas precīzajās 
zinātnēs. Andris Bērziņš noraida ideju, ka 
varbūt būtu vieglāk vadīt uzņēmumu no 
kādas ārzemju pilsētas.

A. Bērziņš uzsver, lai kuŗā kontinentā 
strādātu, par mājām viņš sauc Latviju. 
„Man un sievai bija svarīgi, lai mūsu bērni 
izaug par latviešiem, lai viņi jūt piederību 
šai zemei. Šī ir mūsu sirds vieta, un esam 
ļoti laimīgi šeit būt’’, uzsver Bērziņš. 
Patriotisms Bērziņa teiktajā atbalsojas 

arī runājot par Latvijas ieguvumiem no 
TechHub filiāles atvēršanas tieši šajā 
valstī. „Zināšanu eksports ir viennozīmīgi 
labākais Latvijas ekonomikai, jo nekādus 
mežus mēs neizcirtīsim un citus dabas 
resorsus netērēsim,’’ ir pārliecināts 
Bērziņš.

Bērziņš uzrāda, ka igauņu un 
lietuviešu piemērs rāda, ka veiksmīga 
biznesa ideja var izaugt tepat Baltijā 
un nav nekādas vajadzības pārcelties, 
ka pārdošanas daļa var atrasties tuvāk 
patērētājiem – Londonā, Ņujorkā vai 
Berlīnē, taču smadzeņu centru gan 
vislabāk paturēt „mājās’’.

2016.gadā Ir intervē A. Bērziņu 
ne kā IT speciālistu bet kā vienu no 
simtiem latviešu, kuŗi pievienojušies 
Zemessardzei pēc Krievijas „zaļo 
c i l vēc iņu "  i eb rukuma  Uk ra inā . 
Zemessardze 26 gadu laikā ir būtiski 
pārmainījusies. Austrālijā atceramies 
kā Jānis Vējiņš sāka akciju „zābakus 
zemessargiem". Toreiz bija 20 tūkstots 
biedru, kuŗi sastāvēja brīvprātīgā militārā 
pašaizsardzības formējumā. Tagad 
zemessargi ir bruņoto spēku sastāvdaļa, 
ar divreiz mazāku dalībnieku skaitu, 
toties daudz nopietnākām mācībām 
un ekipējumu. Mērķis ir panākt lielāku 
stabilitāti un lielāku cilvēku skaitu, ar kuŗu 
var rēķināties vajadzības gadījumā.

A n d r i s  B ē r z i ņ š  i r  v i e n s  n o 
Zemessardzes Studentu bataljona 
kājniekiem. Viņš iestājās Zemessardzē, 
kad Krievija pie Kaļingradas rīkoja kārtējās 
mācības. Bērziņš ir gatavs aizstāvēt 
Latviju. Saprotams, vēlama būtu uzvara, 
bez kaujas. Viņprāt, pašreizējais režīms 
kaimiņvalstī nevar būt mūžīgs, bet tikmēr 
Latvijas bruņotajiem spēkiem, kopā ar 
NATO jānodrošina, lai nekas briesmīgs 
nenotiktu. Gadā Andris Zemessardzei 
velta apmēram divas dienas mēnesī, 

Turpinājums 21. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2018. gada maijā

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus uz pusdienām

Sestdien, 2018.g. 5. maijā plkst. 12.00 

Atzīmēsim 4. maija Baltā galdauta svētkus 
Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienas svinībām, 
Latvijas Valsts Simtgades birojs aicina svinēt tradīciju – Baltā 
Galdauta svētkus. Balti klātais svētku galds kā apliecinājums 
cilvēka vēlmei sajust kopību ar savu ģimeni, kopienu un valsti.

no 12.00 – 13.30
pusdienas, šampanietis & loterija. 

Visi mīļi gaidīti.

DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.

DV nams kā veco 
ļaužu aprūpes 

administratīvais centrs
Sidnejas Daugavas Vanagu nams (49-

51 Stanley St Bankstown) ir izveidojies 
par nozīmīgu veco ļaužu aprūpes, proti 
Your Aged Care At Home (YACAH), 
administratīvais centrs.

Veco ļaužu aprūpe YACAH iesāka 
savu darbību pie Sidnejas Latviešu 

biedrības pirms vairāk kā divdesmit 
gadiem, kā latviešu veco ļaužu aprūpe ar 
nosaukumu LAIMA ar priekšnieci Baibu 
Liepiņu. LAIMA bija apzīmēta kā Home 
Care Package provider Austrālijas un 
JDV valdību ietvaros. LAIMAS uzdevums 
bija sniegt palīdzību vecākiem latviešu 
ļaudīm, lai dotu iespēju viņiem uzturēties 
savās mājās cik ilgi iespējams vai vēlams. 
Tanī laikā aprūpes organizācijām valdība 
nosacīja cik klientus varēja apkalpot kā 
arī kādā aprūpes līmenī. Valdība caur 
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Aicinājums abonēt DV Mēnešrakstu.
Aicinām Jūs abonēt DV mēnešrakstu 2018. gadam. Viena gada  
izmaksa par pastā saņemtu drukātu žurnālu ir AU$58.00; vai viena 
gada izmaksa par DV Mēnešraksta elekronisko versiju ir AU$17.00.
Maksājumu lūdzu sūtiet DV Sidnejas nodaļai, PO Box 94, Bankstown, 
NSW 1885. Čeki rakstāmi uz „Latvian Relief Society, Daugavas Vanagi” 
vārda.
Maksājumam lūdzu pievienojiet savu vārdu, pasta adresi, ēpasta adresi, 
un tel. numuru.
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Sidnejas DV namā sestdien un svētdien 
2018.g. 21. un 22. aprīlī risinājās 
Austrālijas Latviešu meistarsacīkstes 
novusā, vienspēlēs un dubultspēlēs 
(skati rakstu sporta nodaļā). Augšējā 
attēlā redzams priekšplānā no kr. Rūdis 
Nemme  (Sidnejas novuss kopa), Selga 
Pešudova (Melburnas novuss kopa), 
Ivars Apelis (MNK) un Imants Graudiņš 
(SNK). 

'Centrelink' deva lielu pabalstu aprūpes 
organizācijām kuŗas tad varēja sniegt 
palīdzību klientiem ar lielu atlaidi. LAIMAI 
piešķīra 25 packages ar zemāko aprūpes 
līmeni. Šis nosacījums bija nelokāms.  
Protams uz reizi nevarēja dabūt 25 
latviešus kas izmantotu šo piedāvājumu 
tātad pieņēma klientus no citam etniskām 
grupām zem apzīmējuma Culturally and 
Linguistically Diverse, tā saucamais CALD.

Baibai aizejot pensijā aprūpes vadību 
pārņēma ilggadīgā biroja darbiniece Heather 
Pooloo kuŗai bija liela pieredze šinī jomā kā 
arī disability nozarē kā administratorei tā 
arī kā klientu aprūpes darbiniecei. LAIMAS 
„birojam” arī bija jāpārvietojas jo līdz šim tas 
bija ierīkots Baibas mājā.

Heather Pooloo sameklēja biroja 
telpas DV namā Benkstaunā un 
Sidnejas Latviešu biedrība nolēma 
neturpināt uzturēt veco ļaužu aprūpi 
„zem sava jumta”. Lai sarunātā aprūpe 
(un arī darbinieki) turpinātos LAIMU 
pārdevēja par Your Aged Care At Home 
un tā sāka darboties kā patstāvīga 
bezpeļņas organizācija. Kaut nosaukums 
mainījās viss cits palika kā bijis, ieskaitot 
ka priekšroka ir aprūpe latviešu ļaudīm. Tā 
tas paliek līdz šai dienai.

Valdības likumiem mainoties, aprūpes 
organizācijas tagad var sarunāt cik vien 
klientus grib un aprūpes līmenis arī nav 

nosacīts. Izmantojot jaunos likumus 
YACAH tagad aprūpē 60 klientus un 
darbinieku sastāvā ir pilnlaika žēlsirdīgā 
māsa un daļēja laika occupational therapist 
kā arī paplašināta administrācijas daļa un 
darbinieku skaits. Vēlams vairāk latviešu 
darbinieku, lai varētu latviešu klientiem dot 
specifiskāku aprūpi!

Pie reizes jaunie likumi nozīmē ka 
nav vairs kā agrāk jāgaida uz „brīvu 
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DV Sidnejas nodala kopā ar veco ļaužu aprūpi 
Your Aged Care At Home 

rīko gadskārtējo 

JĀŅU
sarīkojumu ceturtdien, 2018.g. 21. jūnijā plkst. 11.00

Visi laipni ielūgti.

vietu“ pie aprūpes organizācijas, jo 
atbalsts ir piešķirts klientiem un tie var 
sameklēt aprūpi kur vēlas. YACAH ir 
laba slava un turpina pieņemt jaunus 
klientus un darbiniekus. Sekas ir ka telpu 
nepieciešamība pieaug un ir līgums ar DV 
Sidnejas nodaļu īrēt  istabas otrā mājā un 
tādā sakarībā  pašlaik notiek vajadzīgais 
un pielāgojamais remonts.

Izmantojiet iespēju latviešu aprūpei 
mājās. Tuvāka informācija 02 8764 3665.■ 

Gundega Zariņa

DV CV prezidija sēde 
7. aprīlī par palīdzības 

nodrošināšanu
7. aprīlī Rīgā, Slokas ielā 122, notika 

Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
(DVCV) prezidija sēde. To vadīja DVCV 
priekšnieks Gunārs Spodris, sēdē 
piedalījās DVCV kasiere Asja Ramate, 
DVCV sekretārs Ivars Švānfelds objektīvu 
iemeslu dēļ nevarēja piedalīties. Prezidija 
sēdē piedalījās Daugavas Vanadžu 
priekšniece Klāra Mētra, sēdē pieaicināti 
bija arī DV Latvija priekšsēdis Andrejs 
Mežmalis, DV Latvija saimniecības 
daļas vadītājs Andris Staklis, DVCV 
pārstāvniecības Latvijā vadītājs Dainis 

Margēvičs, kurš iepazīstināja klātesošos 
ar aktuālajiem medikamentu sadales 
jautājumiem. Prezidija sēdē izskatīja 
vairākus būtiskus jautājumus, kas attiecas 
uz DVCV darbu tālāku plānošanu, 
tajā skaitā par Daugavas Vanagu lielo 
ikgadējo kopā sanākšanu, kas šogad 
paredzēta Latvijā. Centrālais prezidija 
sēdes jautājums bija palīdzība bijušajiem 
leģionāriem, nepieciešamo medikamentu 
sadale, piegāde, apmaksa, kā arī piegāžu 
nepārtrauktības nodrošināšana. To kā 
būtisku un neatliekamu jautājumu virzīja 
DVCV priekšnieks Gunārs Spodris 
uzsverot, ka medikamentu piegādes 
nepārtrauktības nodrošināšanai ir 
nepieciešami arvien līdzekļi, tie nav 
pietiekami, bet medikamentu plūsmai 
jābūt nepārtrauktai, un, lai nodrošinātu 
palīdzības apjomu kā līdz šim, DVCV 
priekšnieks Gunārs Spodris aicina 
tautiešus ziedot  tieši šim mērķim – 
medikamentu iepirkšanai un izsniegšanai 
bijušajiem leģionāriem.

Ziedojumi ieskaitāmi tāpat kā līdz šim, 
Fondam “Daugavas Vanagu Centrālās 
Valdes pārstāvniecība Latvijā”, reģ. Nr. 
40008004689. bankas rekvizīti:

AS “SEB BANKA”, Vecrīgas filiāle
Konta Nr. LV02 UNLA 0001 0037 

0041 2
SWIFT kods: UNLALV2X
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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.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

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

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $300.00

DV Mēnešraksta abonements gadā 
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai 
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership  $25/$20.

Please send cheques or money orders 
payable to “Latvian Relief Society, Sydney 
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown, 
NSW, 1885

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 5. maijā, plkst. 12.00 

Balto galdautu pusdienas. Atzīmēsim 4. 
maiju un Kurzemes cietoksni).

Sestdien, 2. jūnijā, plkst. 12.00 
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.

Ceturtdien, 21. jūnijā, plkst. 11.00 
Jāņu sarīkojums. Sarīkojumu rīko DV 
un veco ļaužu aprūpe Your Aged Care 
At Home. Visi laipni ielūgti.

Katru piektdienu no plkst. 13.00 
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764
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tās būtu 25-30 dienas gadā. Tas skaidri 
parāda viņa patriotismu, degsmi un 
pārliecību.

Andŗa dzīves biedre Inga augusi 
ASV, piemetina, ka rūpējas, ka Andri 
mājās gaida siltas, gardas vakariņas un 
aliņš, jo bieži ēšana mežā ir nabadzīga: 
sausa maize un rieksti vestes kabatā. 
Mācību laikā jāpārvar dažādas situācijas: 
uzbrukumi, kritušie un ievainotie. 
Vajadzīga izturība, fiziskā spriedze ir liela. 
Bērziņš apraksta formas tērpu. Ziemā tas 
sastāv no divām siltām apakšbiksēm, 
vatētu kombizonu, jaku, filca cepuri, 
ķiveri. Temperatūra ziemā var būt no -15 
C līdz -20 C.

Andris Bērziņš ir izvēlējies būt 
zemesargs, jo mīl Latviju, savu tautu 
un ģimeni. Viņš grib nodrošināt, ka viņa 
bērniem nebūs jāizcieš trimda. Jaunākais 
dēls (12.g.) ir jaunsargs, vecākā meita 
(16.g.) un dēls (14.g.) ir gaidu un skautu 
organizācijā. Meita arī atrod laiku, pēc 
skolas, brīvprātīgi strādāt Okupācijas 
mūzejā. Tie ir bērni, ar kuŗiem var 
lepoties. Visi divvalodnieki. Viņi mīl savu 
dzimteni. Tie ir modernie Annele un Jānis. 
Viņi neatšķiras no saviem vienaudžiem, 
bet viņi izceļas no pelēkā pūļa. Būtu 
jauki, ja nākamajā skolotāju konferencē 
Austrālijā uzaicinātu Andri un Ingu 
pastāstīt kā izaudzināt bērnus ar atbildību 
pret ģimeni un savu tautu.

Andris Bērziņš ir sasniedzis daudz 
savā profesijā. Skolas gaitas iesāka 
Sidnejā, turpināja mācības Londonā, 
Anglijā beidza universitāti, tad devās uz 
ASV, kur studēja Stanfordas universitātē. 
Ieguva sev dzīves draugu un pārcēlās uz 
Latviju, kur dzīvo viņa vecāki un divi brāļi.

Inga ir juriste. Beigusi Jeilas (Yale) 
prestižo universitāti ASV. Latvijā juristei 

bija jāatkārto eksāmeni. Latvijas likums. 
Viņa ir zvērināta advokāte un partnere 
Latvijas lielākajā advokātu birojā. Viņa 
ir lietpratēja intelektuālā īpašuma 
jautājumos. Inga uzsver, ka palīdzējis 
tas, ka abi ar vīru auguši rietumos. Viņi 
cenšas rast risinājumus problēmām, 
nav baiļu, ka pazaudēs. Inga stāsta: 
„Es nodarbojos ar ideju juridisko pusi, 
tiesisko aizsardzību un likumiem, kuŗi 
to īsteno. Andris nodarbojas ar 'biznes' 
pusi. Ir šad un tad gadījies, ka es esmu 
sniegusi juridisko palīdzību kādam Andra 
uzņēmumam."

Inga stāsta, ka Latvijā seko Eiropas 
direktīviem. Pastāv vispārējais juridiskais 
ietvars bet visās lietās ir liels formālisms. 
Ir vesels l ikums pat kādam jābūt 
dokumentam. Ja dokuments pareizs, 
tad vēl arī kontrolē saturu. Liekas, ka vēl 
jāpaiet laikam, līdz valdīs doma, ka tā ir 
„mana sistēma" un neļaus to ļaunprātīgi 
izmantot. Advokāte dedzīgi stāsta par 
problēmām, kuŗas vajadzētu atrisināt. 
Vēl daudz darba.

Andris nav tikai zemessargs, bet ir 
iestājies „Jaunā Konservatīvā partijā". 
Viņš saredz cīņu starp „gaišiem" 
un „tumšiem" spēkiem. Partijas, kā 
„Saskaņa" un „No sirds Latvijai" nav 
labvēlīgas Latvijas attīstībai. „Saskaņai" 
balsis sarūk. Lemberga tiesas process 
tuvojas beigām, bet izskan bailes, ka 
abi šie spēki varētu apvienoties, pastāv 
scenārijs, ka tas varētu notikt. ZZS ir 
sava prese. Brexit skaidri parādīja, kā 
var manipulēt presi. Krievija pat varēja 
iespaidot vēlēšanas ASV. Andris Bērziņš 
domā, ka ir izšķirošs brīdis. Nebalsojot 
vēlēšanās, ir noziegums pret valsti. 
Nebalsojot, tu balso par Kremli. Tas 
atgādinājums mums un jāmudina radi 
un draugi Latvijā piedalīties vēlēšanās.

Andris un Inga uzskata, ka jaunām 
ģimenēm labi braukt uz Latviju. Tur 
nebūs Lejputrija, būs jāizcīna vieta, bet 

Ko es varu dot.
Turpinājums no 15. lpp.



22



23

tas ir to vērts. Latvijā ir augoša grupa, 
kas dzimuši Latvijā, studējuši ārzemēs, 
kuŗiem ir rietumniecisks un pasaulisks 
skats. Derētu iepazīties Facebook „Ar 
pasaules pieredzi Latvijai" grupu. Reizi 
mēnesī sanāksme, kur tiekas dažādas 
paaudzes.

Pēc sarunas, pārdomas. Ko es varu 
darīt? Vai bija trimda vai emigrācija? Ko 
es varu dot Latvijai? ■

Vita Kristovska

Vienības draudzes 
Lieldienu  

dievkalpojums
Šogad Lieldienu dievkalpojums 

Vienības draudzes baznīcā Stratfīldā 
noritēja ļoti jauki, kā vienmēr, un pie tam 
arī mazliet neierasti. 

Draudze pulcējās kopā Lieldienu 
svētdienas rītā plkst. 9.30. Bet, tā kā 
mācītājs Raimonds Sokolovskis ar 
dzīvesbiedri Maritu Lipsku bija izbraukumā 
Japānā, tad dievkalpojums notika diakones 
Gundegas Zariņas (draudzes priekšniece) 
un diakones Birutas Apenes-Clark vadībā. 

Diakone G. Zariņa vadīja diev-
kalpojuma norisi gan arī teica ievadvārdus 
un ziņojumus, un sacīja draudzes lūgšanu, 
noslēdzot to ar svētības novēlējumu 
draudzei. 

Diakone Biruta Apene-Clark sacīja 
svētrunu, kuŗā vairāk pastāstīja par 
savu ceļojumu uz Jeruzālemi, un 
dalījās iespaidos par vēsturisko vietu 
apmeklējumu Jeruzālemē, kuŗas saistās 
ar epizodēm mūsu Kunga Jēzus Kristus 
dzīves laikā uz Zemes. Diakone B. 
Apene-Clark dievkalpojumu noslēdza 
ar pateicības lūgšanu un svētības 
novēlējumu draudzei.

Dievkalpojumā aktīvu dalību ņēma 
draudzes locekļi Juris Liepiņš, Ģirts 

Moļņiks, Kristīne Kugrēna un Olafs Šics – 
visu sagatavojot un dežūrējot pie kollektes, 
kā arī gādājot par ceremonijas technisko 
pusi. Ģ. Moļņiks uzstādīja un vadīja video 
un audio aparatūru dievkalpojuma laikā, 
dēlam Jānim piepalīdzot, bet meita Laura 
dievkalpojuma ieskaņā zvanīja zvanu. 

Altāri ar krāšņiem ziediem izpušķoja 
draudzes locekle Aija Balode. 

Lasījumus no Bībeles veica draudzes 
locekles Ingrīda Rēbauma, Kristīne 
Kugrēna un Svetlana Zaharova. 

Dziesmu lapiņas ar dievkalpojuma 
kārtību, kā arī video techniskās detaļas, 
priekšrakstu formā bija sastādījis un 
dežurantus ar to iepazīstinājis mācītājs 
Raimonds pirms došanās atvaļinājumā. 
Mācītāja un Maritas sagatavotais video 
sveiciens tika atskaņots dievkalpojuma 
laikā. Tas saturēja īsu ieskatu Kristīgā 
Lieldienu nozīmē, kā arī apsveikumu 
draudzei šajos svētkos, ar svētības 
vēlējumiem.

Pēc dievkalpojuma – pie baznīcas 
ieejas diakone Biruta, diakone Gundega, 
un Kr ist īne dal ī ja apmeklētāj iem 
sagatavotu tradicionālo Lieldienu dāvanu 
– novārītas krāsainas Lieldienu olas.

Mīļi pateicos visiem – gan ordi-
nētajām diakonēm, gan aktīvajiem 
draudzes locekļiem un apmeklētājiem 
– par piedalīšanos šai mūsu Kunga 
Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētku 
dievkalpojumā! 

Es Lieldienu Svētdienas rītā, tieši 
tajā stundā – kā jau video uzrunā solīju 
– biju kopā ar jums arī īpašā veidā. 
Būdami Japānā, abi ar Maritu iegājām 
kādā dievnamā. Bet jau iepriekš sekojām 
pulkstenim, jo Japānas laika josla atšķiras 
no Sidnejas – par vienu stundu. Gribu 
teikt apustuļa vārdiem: "Vai nu nākdams 
un jūs redzēdams, vai prom būdams, par 
jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā Garā, 
vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija 
ticību...!" Prieku vairo apziņa, ka šos ap. 
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Pie avota līgot gāju 
Pašā zāļu vakarā; 

Izlīgoju zelta kroni 
Ar visām lapiņām.

Līgošana. 
Siltas pusdienas, atspirdzinājumi, priekšnesumi. 

Brīva ieeja 


Jāņu un Līgu vainagu skaistumkonkurs.

SIDNEJAS JĀŅI  
SIDNEJAS LATVIEŠU NAMĀ


SESTDIEN, 23. JŪNIJĀ, PLKST., 12:00

LĪGO!  LĪGO!
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Pāvila vārdus kopīgi esam labi turējuši.
Ta i  l a i kā  a t razdamies  R īgas 

sadraudzības pilsētā Kobē – sastapām 
japāņu draudzes mācītāju, ar ko 
iepazināmies un apmainījāmies Kristus 
Augšāmcelšanās sveicieniem. Viņš 
valkāja mums tik pazīstamo melno 
luterāņu talāru ar balto befjensu, tomēr 
stādījās priekšā kā luterticībai tuvās 
– baptistu draudzes mācītājs. Vēlāk, 
kamēr japāņu draudzes locekļi atvadījās 
un nesteidzīgi devās uz izeju, starp 
mums izveidojās patīkama saruna, kuŗas 
laikā arī apskatījām dievnamu. Un tad 
jau drīz bija laiks doties, sekojot mūsu 
intensīvam ceļojuma grafikam. Bet mēs 
pabijām dievnamā Japānā – un Lieldienu 
svētdienas rītā! Japānas iespaidos 
dalīsimies ar visiem interesentiem Sidnejā 
– atsaucoties uzaicinājumam uz senioru 
saietu pēc pāris mēnešiem.

Es saku paldies katram draudzes 
loceklim par šo Lieldienu dievkalpojuma 

Pateicība
No visas sirds vēlam izteikt pateicību 

mācītājam Kolvinam Makfersonam par 
mana vīra un mūsu tēva un vectēva, 
Ivara Šeibeļa, izvadīšanu uz pēdējo 
dusu.

Paldies Baibai Bērziņai, Jānim 
Čečiņam un Inarāi Krūmiņai par 
sirsnīgiem vārdiem un izteikto līdzjūtību. 
Paldies draudzes dāmām par garšīgām 
uzkodām un Tamārai Koškinai par 
ērģeļu pavadījumu.

Paldies visiem, kas atnāca izvadīt 
Ivaru pēdēja gaitā. ■

Valda, Inese un Inga.

noturēšanu, kā arī piedalīšanos tajā! 
Priecīgu un svētīgu jums visiem 

Lieldienu laiku, mūsu Kunga Jēzus Kristus 
Augšāmcelšanās svētkus! ■

Mācītājs Raimonds Sokolovskis

PBLA ZIŅU APSKATS

27. aprīlī
Atklāj Brīvības piemineklim dažādos 
vēstures periodos veltītu fotoizstādi 

26.aprīlī Rīgas Svētā Pētera baznīcā 
atklāta Latvijas valstiskuma, neatkarības un 
nacionālās pašapziņas simbolam – Brīvības 
piemineklim veltīta fotoizstāde “Brīvības 
piemineklis – veltījums Latvijai”. Ekspozīcijā 

skatāmas simt fotogrāfijas, kurās iemūžināti 
notikumi pieminekļa pakājē dažādos Latvijas 
vēstures periodos. Stāstu par Brīvības 
pieminekļa vēsturi un ar to saistītiem 
notikumiem 80 gadu garumā veido 100 
fotogrāfijas, kas atlasītas no dažādu valsts 
institūciju un privātajiem arhīviem. 

Izstāde piedāvā iespēju aplūkot Brīvības 
pieminekli visdažādākajos Latvijas vēstures 
periodos – sākot ar pieminekļa atklāšanas 
ceremoniju, laiku, kad gar pieminekli 
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca 
„Rīga” piedāvā:

2018. gada kalendārs ar vārda dienām
Jaunākās grāmatas 
 Biruta Apene-Clark
 „Domu kamols” – dzejas un patiesi stāsti $20
 Uldis Siliņš
 „Atskatīties, pasmaidīt...” – autografiskas piezīmes $25
 Ināra Strunga 
 „SECRETS OF A WATERLOO BAKER”
 Stāsti un atmiņas par Strungu ģimenes maiznīcu $20
 Lidija Medne
 „ATMIŅĀS"

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

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

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

PRODUKTI NO LATVIJAS
Dažādi ievārījumi
Nēģi
Kvass
MADARA  kosmētika un ziepes – 20-30% atlaide līdz 12. maijam.
Melnais balzāms
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pārvietojās sabiedriskais transports, 
dziedošas tautas pulcēšanos atmodas 
periodā un beidzot ar notikumiem, kas 
risinājušies pie pieminekļa nesenā pagātnē. 

Rīgas Pieminekļu aģentūras direktors 
Guntis Gailītis: “Lai mēs esam cik dažādi, 
ar saviem uzskatiem, izglītībām, domām 
un filozofiju, šis piemineklis ir kā absolūts 
vienotājs Latvijas nācijai. Brīvības piemineklis 
ir absolūti unikāls pasaulē.” 

Latvijas brīvības cīņās kritušajiem 
veltītais piemineklis tika atklāts 1935. gada 
novembrī. Par tautas saziedotiem līdzekļiem 
uzceltais, 42 metrus augstais tēlnieka 
Kārļa Zāles un arhitekta Ernesta Štālberga 
no granīta, travertīna un vara veidotais 
piemineklis kļuvis par Latvijas valstiskuma 
un brīvības simbolu. 

Izstāde ir kā koncentrēts ceļojums 
Latvijas vēsturē caur notikumiem, kas 
risinājušies Brīvības pieminekļa pakājē. 
Rīgas Svētā Pētera baznīcā fotoizstāde 
“Brīvības piemineklis – veltījums Latvijai” būs 
skatāma līdz 20. maijam. (lsm.lv)
23. aprīlī
4. maiju Rīgā svinēs ar plašu svētku 
pasākumu programmu 

Latvi jas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienā, 4. maijā, Rīgā 
paredzēta plaša kultūras pasākumu 
programma, tajā skaitā vērienīgs pasākums 
"Brīvības ielas stāsti", koncerti, kompozīcijas 
"Ziedu Latvija" veidošana pie Brīvības 
pieminekļa, sarīkojums "Tauta. Dziesma. 
Tērpi" Vērmanes dārzā, Latvijas simtgadei 
veltīto jauno filmu seansi kinoteātrī "Splendid 
Palace", kā arī svētku pasākumi pilsētvidē, 
Rīgas kultūras centros, muzejos un 
koncertzālēs. Viens no vērienīgākajiem 
svētku pasākumiem būs "Brīvības ielas 
stāsti", kurā visdažādākās aktivitātes 
risināsies visas ielas garumā no Brīvības 
laukuma līdz Brīvdabas muzejam. […]

4. maija svētku pasākumus atbalsta 
Rīgas dome, Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departaments. Plašāka 
svētku programma ar informāciju par 
dalībniekiem, norises laiku un vietu, 
par ielūgumu saņemšanu ir pieejama 
tīmekļa vietnē www.kultura.riga.lv, kā arī 
drukātā veidā būs atrodama Rīgas domes 
Apmeklētāju pieņemšanas centros, Rīgas 
kultūras centros, Rīgas Centrālās bibliotēkas 
filiālēs un tūrisma informācijas centros. 
(delfi.lv)
17. aprīlī
Klajā nākusi BBC žurnālista Vinsenta 
Hanta grāmata par Latvijas vēsturi 

Grāmatu “Otrā pasaules kara beigas 
Kurzemes frontē. Asinis mežā” veido cilvēku 
atmiņas, aculiecinieku stāsti – mutvārdu 
vēsture par Kurzemes fronti Otrā pasaules 
kara beigās jeb Kurzemes katla kaujām. Šis 
ir skarbs stāsts par vietu, kur tika parakstīts 
Otrā pasaules kara pēdējais padošanās 
akts, un par tautu, ko aprijis karš un kura 
vienlaikus karo pati ar sevi, informēja 
izdevniecības “Latvijas Mediji” pārstāve 
Linda Rumka. 

G o d a l g o t a i s  B B C  ž u r n ā l i s t s , 
dokumentālo filmu veidotājs, grāmatu 
autors Vincents Hants grāmatas tapšanas 
laikā apceļoja Kurzemi, izstaigādams 
ceļus, kas hronoloģiski izgaismo pēdējās 
sešas lielkaujas Kurzemes frontē no 1944. 
gada oktobra līdz 1945. gada maijam. Viņš 
ciemojas visā Rietumlatvijā – Ventspilī, 
Ugālē, Zlēkās, Jūrkalnē, Pāvilostā, Liepājā, 
Saldū, Lestenē, Džūkstē, Kuldīgā, Talsos un 
Tukumā, tikdamies ar Otrā pasaules kara – 
Kurzemes frontes – aculieciniekiem. Viņš 
brien dziļi mežā, uzklausīdams spilgtus sen 
aizmirstu kauju un baisu zvērību aprakstus, 
un sastop “racējus”, kuri kaujaslauka kapos 
joprojām meklē kritušos. […]

Grāmatas autors Vinsents Hants: 
“Latvija karā ir zaudējusi veselu paaudzi, 
pārcietusi ebreju iznīcināšanu, padomju 
varas oponentu deportāciju, 50 pēckara 
okupācijas gadus, un pēcāk – 2008. gada 
ekonomiskā sabrukuma izraisītu karalaika 
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paaudzes mazbērnu aizceļošanu. Šo 
sarežģīto stāstu veido gan šie, gan arī daudzi 
citi notikumi.” Sešās Kurzemes lielkaujās 
bojā gājušo skaits ir satriecošs. Cīņās 
krita vismaz pusmiljons vīru, lielākoties 
sarkanarmieši. Pēc aplēsēm Kurzemes 
kaujās krita vai guva ievainojumus aptuveni 
400 000 padomju armijas karavīri. Vācieši 
Kurzemes katla posmā zaudēja 150 000 
vīru, smagākos zaudējumus piedzīvojot 
trešajā – Ziemassvētku – kaujā. Šī ir grāmata 
par baisāko karu, kurā latvietis karoja pret 
latvieti un kaujās gāja brālis pret brāli. Šī 
grāmata būs labs ieskats pagātnē, īpaši 
jauniešiem. Jo šis ir stāsts par to, kas notika, 
pastāstīts to vārdiem, kuri tur bija. Grāmatu 
klajā laidusi izdevniecība “Latvijas Mediji”, no 
angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska. 
(lsm.lv)
9. aprīlī
Jauniešu skaits Latvijā kopš 1990. gada 
sarucis par aptuveni 230 000 

Jauniešu skaits Latvijā kopš 1990.
gada sarucis par aptuveni 230 000, 
pašvaldības jaunatnes darbinieku sanāksmē 
pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) jaunatnes politikas eksperte Alma 
Brunkmane. Ja 1990.gadā Latvijā bija 
480 600 iedzīvotāju vecumā no 13 līdz 
25 gadiem, tad 2017.gadā jauniešu skaits 
saruka līdz 250 741. Krasākais jauniešu 
skaita samazinājums fiksēts laika periodā, 
sākot ar 2006.gadu. 

2017.gadā jauniešu īpatsvars Latvijā bija 
mazākais kopš 1990.gada, sasniedzot vien 
13%. Augstākais jauniešu īpatsvara rādītājs 
fiksēts 2006.gadā, kad katrs piektais Latvijas 
iedzīvotājs bija jaunietis. Visvairāk jauniešu 
jeb 71 692 dzīvo Rīgā, bet Pierīgā - 46 653. 

Kurzemē un Latgalē dzīvo pa aptuveni 35 
000 jauniešu, Zemgalē - aptuveni 32 000 
jauniešu, savukārt Vidzemē - aptuveni 
28 000 iedzīvotāju vecumā no 13 līdz 25 
gadiem. Visvairāk jauniešu ir pilsētās - Rīgā, 
Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un Jūrmalā, 
savukārt mazākais jauniešu skaits ir Sējas, 
Rucavas, Mērsraga, Alsungas un Baltinavas 
novadā. (delfi.lv)
Piedzīvota siltākā aprīļa sākuma diena 
meteoroloģisko novērojumu vēsturē 

Līdz plkst. 15.40 augstākā gaisa 
temperatūra Latvijā fiksēta Jēkabpils pusē - 
Zīlānu novērojumu stacijā, kur tā sasniegusi 
+22,2 grādus, tādējādi pārspējot aprīļa 
pirmās dekādes nacionālo siltuma rekordu, 
portāls lsm.lv uzzināja Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Aprīļa 
pirmajās desmit dienās līdz šim siltākais 
laiks tika fiksēts 1961. gadā, kad 7. aprīlī 
temperatūra sasniedza +21,8 grādus. 
Pārspēts arī 9. aprīļa nacionālais rekords. 
Iepriekš siltākais laiks šajā datumā fiksēts 
2001. gadā, kad gaiss iesila līdz +19 grādiem. 
Pirmdienas pēcpusdienā temperatūra 
visā Latvijā, izņemot vietām piekrastē, 
paaugstinājusies līdz +19..+22 grādiem. 
Rīgā termometra stabiņš sasniedzis +20,3 
grādu atzīmi, un 9. aprīļa siltuma rekords 
pārspēts arī galvaspilsētā. Jau vēstīts, ka 
vakarpusē vietām Kurzemē, Zemgalē un 
ap Rīgu gaidāms negaiss, bet otrdien kļūs 
krietni vēsāks. (lsm.lv)
6. aprīlī
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai dāvinās 
ārzemēs iznākušās Latvijas autoru 
grāmatas 

2018. gada 6. aprīlī pulksten 15.30 pie 
LNB Tautas grāmatu plaukta notika Latvijas 

Nākamais Ritums būs 2018. gada jūnijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2018. g. 15. MAIJAM.
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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

autoru ārvalstīs izdoto grāmatu dāvināšana 
Latvijas Nacionālai bibliotēkai, portālu "Delfi" 
informē Latvijas Rakstnieku savienības 
pārstāvji. 

Kopumā kopš 2016. gada Latvijas 
Rakstnieku savienības administrētas un 
VKKF un LR Kultūras ministrijas finansētas 
programmas ietvaros ir iznākušas 50 
grāmatas un vairāk nekā 30 vēl ir izdošanas 
procesā. Katru gadu notiek trīs līdz četri 
konkursi ārzemju izdevējiem, kuros ārvalstu 
izdevēju pieteikumus izskata piecu ekspertu 
komisija. Tās sastāvā jau otro gadu darbojas 
tulkotāja Maima Grīnberga, redaktors Vents 
Zvaigzne, literatūrzinātniece Eva Eglāja–
Kristsone, rakstnieks un kultūras žurnālists 
Arno Jundze, kā arī literārā aģente Žanete 
Vēvere–Paskvalīni. […]

Vispopulārākais autors ārzemju 
izdevējiem ir Nora Ikstena, tai seko Inese 
Zandere, tekstu grupa "Orbīta", kā arī Jānis 
Joņevs. Par Latvijas literatūru interesējas 
ne tikai britu izdevēji vai mūsu kaimiņvalstu 
pārstāvji, bet arī Dienvidkoreja, Apvienotie 
Arābu Emirāti, Čīle u.c. (delfi.lv)
5. aprīlī
Sākas kino cikls «Nepārejošā Latvija. 
Personības» 

Šogad uzsākta līdz šim apjomīgākā 
Latvijas Nacionālā arhīva kino dokumetnu 
digitalizācija, kas iespējama ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Digitalizācija ilgs trīs gadus, un tās 
laikā mūsdienu prasībām atbilstošā 
formātā pārtaps daudzas vērtīgas mūsu 
kultūrvēstures liecības - kinožurnāli, 
dokumentālās filmas, spēlfilmas un citi kino 
materiāli. Pirmos atjaunošanas rezultātus 
būs iespēja novērtēt jau no šodienas, kad 
Nacionālajā bibliotēkā sāksies kino seansu 
cikls “Nepārejošā Latvija. Personības”. Cikls 
piedāvās noskatīties svaigi restaurētas četru 
klasiķu Aloiza Brenča, Ulda Brauna, Herca 
Franka un Aivara Freimaņa dokumentālās 
īsfi lmas, radītas pagājušā gadsimta 
60.gados. 

“Piedod, draugs, ja nespēšu tev izstāstīt 
visu par savu pilsētu. Vēsture nav bijusi 
skopa, gandrīz astoņus gadu simtus vijot 
Rīgas un rīdzinieku likteņus.” - Ar šādu ļoti 
personisku skatītāja uzrunāšanu sākas 1960. 
gadā uzņemtā Aloiza Brenča dokumentālā 
īsfilma „Mana Rīga”. Lai arī filmā netrūkst 
nodevu padomju režīmam, tomēr ļoti 
interesanti ir ieraudzīt dažādas Rīgas vides 
pirms teju 60 gadiem, tāpat interesanta ir 
filmas kopējā intonācija. Ne velti to mēdz 
dēvēt par pirmo impulsu slavenajam Rīgas 
poētiskajam dokumentālajam kino. […]

Dokumentālās filmas būs pieejamas 
– filmas.lv, savukārt hronikas varēs skatīt 
arhīva vietnē – redzidzirdilatviju.lv”. Bet jau 
ceturtdien Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē skatāms pirmais kino seanss no cikla 
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Turpinājums 35. lpp.

„Nepārejošā Latvija. Personības”, veltīts 
Aloiza Brenča veikumam 60.gados, kura 
centrā būs dokumentālā īsfilma „Mana 
Rīga”. Līdzās īsfilmai „Mana Rīga” kino 
seansā rādīs arī Aloiza Brenča 60. gados 
veidotos kinožurnālus „Padomju Latvija”. 
Ievadvārdus pirms seansa teiks kino 
pētniece Kristīne Matīsa, un ieeja uz cikla 
pasākumiem ir bez maksas. (lsm.lv)
4. aprīlī
Valdība nolemj, ka skolas gaitas bērni 
sāks no sešu gadu vecuma 

Ministru kabinets otrdien atbalstīja 
Izglītības un zinātnes ministrijas virzītos 
grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās 
izglītības likumā, kas paredz noteikt, ka 
skolas gaitas sākamas no sešu gadu 
vecuma, ziņo LETA. Reformas ieviešanu 
paredzēts sākt pēc gada – 2019.gada 
1.septembrī. Izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis (V) skaidroja, ka patlaban 
panākts kompromiss, ka sešgadnieki 
pirmajā klasē varēs sākt iet gan skolā, 
gan arī bērnudārzā, tādējādi atsakoties 
no sākotnējā priekšlikuma ieviest pārejas 
periodu. 

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts 
sekretāre Līga Lejiņa pastāstīja, ka jau tagad 
vairāk nekā 300 vispārējās izglītības iestādēs 
tiek nodrošinātas arī pirmsskolas izglītības 
programmas. Pirmsskolas izglītības iestādei, 
lai īstenotu arī pamatizglītības programmas 
daļu (1.klasi), ir jāsaņem licence un 
pēc diviem gadiem jāiegūst akreditācija 
pamatizglītības programmas īstenošanai. 
Jāparedz nosacījumi, kas jāizpilda, lai 
pirmsskolas izglītības iestādi atzītu par 
atbilstošu pamatizglītības daļas (1.klases) 
īstenošanai un tā saņemtu akreditāciju. 
Likumprojektos par grozījumiem Vispārējās 
izglītības likumā, kā arī Izglītības likumā 
noteikti kritēriji, kādos gadījumos bērnam 
skolas gaitas būtu jāsāk sešos gados. […] 
(irir.lv)
3. aprīlī

Vējonis izsludina grozījumus par 
pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts 
valodā 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
pirmdien izsludinājis grozījumus Izglītības 
likumā un grozījumus Vispārējās izglītības 
likumā, kas paredz pāreju uz vispārējās 
vidējās izglītības ieguvi tikai valsts valodā, 
portālu "Delfi" informēja Valsts prezidenta 
preses dienestā. Saskaņā ar likuma 
grozījumiem pārejas process tiks noslēgts 
2021./2022.mācību gadā. 

"Mācības vidusskolā latviešu valodā 
nodrošinās vienlīdzīgas iespējas visiem 
jauniešiem iegūt kvalitatīvu izglītību un 
veidot savu dzīvi Latvijā, lai šeit studētu 
un strādātu. Tas veidos saliedētāku 
sabiedrību un stiprāku valsti," skaidrojis 
Vējonis. Valsts prezidents arī uzsvēris, 
ka bērniem aizvien būs iespēja apgūt 
ar mazākumtautību identitāti un kultūru 
saistītus mācību priekšmetus, izkopt savas 
saknes un daudzveidīgi attīstīt personību, 
kā arī nozīmīgu mācību priekšmetu daļu 
pamatskolā un sākumskolā apgūt dzimtajā 
valodā. […] (delfi.lv)
29. martā
Liepājā atklāj pirmo koprades telpu 

Liepājā ceturtdien, 29. martā, atklāj pilsētā 
pirmo koprades biroju, kura galvenā ideja ir 
piedāvāt atvērtā tipa telpas dažādu nozaru 
mazajiem uzņēmējiem, pašnodarbinātām 
personām un lielu firmu darbiniekiem, kuriem 
nav sava biroja. Paredzēts, ka birojā vietu 
būs aptuveni 40 darbiniekiem, un jau tagad 
gandrīz puse no tām ir aizņemtas. 

Jaunās Liepājas “co-working space” jeb 
koprades biroja dibinātājs ir arī Kurzemes 
Biznesa inkubatora vadītājs Intars Zēns. 
Viņu televīzija satiek, organizējot pēdējos 
remontdarbus, kas nepieciešami pirms 
koprades biroja atklāšanas. Vairākus gadus 
strādājot inkubatorā un arī runājot ar tā 
uzņēmējiem, viņš nonācis pie secinājuma, 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MAIJĀ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 13. plkst. 10.00 – Debess 

braukšanas dienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 20. plkst. 10.00 – Svētā 
Gara svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 27. plkst. 10.00 – dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

JŪNIJS 
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS

Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

MAIJĀ 
Svētdien, 6.  Judy Trumpmanis
Svētdien, 13.  U.Hāgens 
Svētdien, 20.  A.Kristovskis

Svētdien, 27.  J.Turmanis
JŪNIJĀ
Svētdien, 3.  J.Rīmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

MAIJĀ 
Svētdien, 6.  L.MacPherson 
Svētdien, 13.  B.Liberta/R.Hāgena 
Svētdien, 20.  R.Plikše/V.Galviņa 
Svētdien, 27.  A.Medne/S.Graudiņa 
JŪNIJĀ 
Svētdien, 3.  L.MacPherson  

    GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

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

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD. 
Tos var iegādāties pie draudzes 
grāmatgalda vai mācītāja.

Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
 www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai  draudzes Dāmu komitejas 
priekšnieces.

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus 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
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Kad tie, Viņam aizejot, cieši skatījās uz 

debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri 
baltās drēbēs. Tie sacīja: „Galilieši, ko 
jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? 
Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums 
debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat 
redzējuši debesīs aizejam." (Ap.1:10-
11)

Alleluja! Lai ir slavēts Tas Kungs!
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
MAIJĀ

Svētdien, 6. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 13. plkst. 9.30 Debes-

braukšanas dienas dievkalpojums. 
Bībeles stunda.

Svētdien, 20. plkst. 9.30 Vasarsvētki. 
Svētā Gara iz l iešanās svētku 
dievkalpojums (saīsinātais). Pēc tam 

plkst. 10.30 svētku brokastis Latviešu 
nama kafejnīcā.

Svētdien, 27. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 6.  Olafs Šics 
Svētdien, 13.  Olafs Šics
Svētdien, 20.  Olafs Šics
Svētdien, 27.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 6.  Gundega Zariņa 
Svētdien, 13.  Marita Lipska
Svētdien, 20.  Gundega Zariņa
Svētdien, 27.  Marita Lipska

VASARSVĒTKU BROKASTIS 
Mīļ i  aic inām uz draudzes rīkotām 

Vasarsvētku brokastīm – svētdien, 20. 
maijā pl. 10.30 Latviešu nama kafejnīcā! 
(Ieeja pret ziedojumiem) Būs prezentācija 
„Mūsdienu Japānas iespaidi", kur mācītājs 
Raimonds un Marita pastāstīs par savu 
Japānas ceļojumu – ar interesantu video 
filmu, mūziku un kultūrvēsturisko ieskatu.
Nākam paši un ņemam līdzi draugus! Visi 
mīļi gaidīti!

Grāmata "Varavīksnes lokā"
Mācītāja R. Sokolovska publicēto 

grāmatu „Varavīksnes lokā" var 
iegādāties SLB grāmatnīcā. Tā 

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

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

Mobilais tel.  0421 320 870
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iepazīstina lasītāju ar mūsdienu 
atziņām par to – kas mēs esam 
un kurp dodamies, reinkarnāciju, 
eņģeļiem, Visuma saziņu u.c. 

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

Valdemāra Dūšeļa  adres i ,  11. 
Byanbi Place Castle Hill, NSW 2154. 
Čeki rakstāmi uz „Latvian Unity 
Congregation”, vai “Latviešu Vienības 
draudze” vārda. Tās ir $100, pazeminātā 
$60, studējošiem jauniešiem $5 gadā. 
Informāciju var saņemt no zemāk 
minētajiem valdes locekļiem.

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  0424 717 365
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park,  NSW, 2133
 Telefons  (02) 9747 1271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

Nr 680 2017. g. novembrī

Spara apbalvošanas 
pēcpusdiena

Spara apbalvošanas pēcpusdiena 
notika sestdienas pēcpusdienā, 2018.g. 
7. aprīlī, SLB nama kafejnicā. Piedalījās 
apmēram 10 sportisti, sportistu ģimenes 

un SLB pamatskolas saime. Diemžēl 
vairākiem sportistiem bija citi sacensības 
pienākumi un nevarēja ierast ies 
apbalvošanā.

Spara prezidents Viktors Sīkais 
uzrunāja viesus un nodeva pārskatu 
par Spara rosīgo darbības gadu. Spara 
sportisti piedalījās regulārās vīriešu 
basketbola sacensībās, peldēšanas 
sacensībās un viegatlētikas sacensībās. 
Sportisti nopelnīja 39 godalgas – 27 par 
peldēšanu un 12 par vieglatlētiku. Šogad 
vislabākie peldētāji bija Dainis un Emīls 
Galviņi, kas izcili labi nopeldēja visās 
peldēšanas formās ar ļoti zemiem laikiem 
– apsveicam Daini un Emīlu! 

Pēc oficiālās daļas dalībnieki paēda 
garšīgas pusdienas – cīsiņas ar skābiem 
kāpostiem un ‘karstie suņi’.

Spara valde vēlas patiekties visiem, 
kas palīdzēja ar šīs pēcpusdienas 
rīkošanu, it sevišķi Skaidrītei Veidnerei un 
Dairai Tuktēnai par garšīgiem kāpostiem. 
Liels paldies arī SLB pamatskolas saimei 
par palīdzību virtuvē. Uz redzēšanos 
septembŗa vieglatlētikas sacensībās! 

Toms Veidners 
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Jaunie sportisti ar savām balvām un Spara vadību – sporta kopas prezidents 
Viktors Sīkais, aiz viņa sekretārs Toms Veidners un Normunds Ronis.
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Austrālijas Novusa kopas meistarsacīkstes

Sidnejas Daugavas Vanagu namā 
21. un 22. aprīlī (sestdien un svētdien) 
notika Austrālijas Novusa kopas meistar 
sacīkstes kuŗās piedalījās Melburnas 
un Sidnejas kopas un divi spēlētāji no 
Jaunzēlandes. 

Vienspēles notika sestdienā un 
dubultspēles svētdienā. Seko sacīkšu 
rezultāti.

Vienspēles
1. vieta R. Nemme, 2.v. P. Mežaks,  

3.v. R. Puisēns, 4.v. I. Mirovics, 5.v. A. 

Grimms, 6.v. D. Balcers, 7.v. I. Apelis,  
8.v. E.Nemme, 9.v. K. Peksis, 10.v. R. 
Senkevičs, 11.v. S. Pešudova, 12.v. 
M. Balcera, 13.v. D. Pešudovs, 14.v. 
G. Zariņa, 15.v. P. Nemme, 16.v. H. 
Schultz, 17.v. D. Nemme, 18.v. A. 
Oosteron.

Dubultspēles
1. vieta R. Nemme/I.Graudiņš, 2.v. P. 

Mežaks/D. Pešudovs, 3.v. I. Mirovičs/A. 
Grimms, 4.v. E. Nemme/R. Puisēns, 5.v. 
D. Balcers/M.Balcera, 6.v. H. Schultz/K. 
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Peksis, 7.v. I. Apelis/Pešudova, 8.v. 
R. Senkevičs/A. Oosteron, 9.v. P. 
Nemme/D. Nemme. 

"Aivara Drēziņa Balvu" izcīnijā I. 
Apelis

Rūdolfs Nemme

PBLA ziņas
Turpinājums no 30. lpp.

ka nepieciešamība pēc šādas telpas ir visai 
liela. To vēl vairāk apstiprinājis fakts, ka Rīgā 
šādu biroju ir jau vairāk nekā 15. Plānots, 
ka telpās notiks arī dažādas apmācības, 
semināri un neformāli kopienas pasākumi. 
“Tā ir iespēja cilvēkam – “frīlanserim”, 
mazajam uzņēmējam un pašnodarbinātajam 
vai liela uzņēmuma darbiniekam, piemēram 
IBM un “Microsoft” ir savs darbinieks, kurus 
viņi izvieto “co-working” birojos. Tā ir iespēja 
īrēt atsevišķu darba vietu, maksājot tikai par 
vienu,” norāda koprades biroja “Coworking 
Liepāja” dibinātājs un vadītājs Intars Zēns. 
[…] (lsm.lv)
28. martā
LNKC: 'Biļešu paradīzes' skaidrojumi 
neattaisno pārkāpumus Dziesmu un deju 
svētku biļešu tirdzniecībā 

SIA "B i ļešu paradīze"  sn iegt ie 
paskaidrojumi Latvijas Nacionālajam 
kultūras centram (LNKC) ir nepietiekami, 
lai attaisnot tās pieļautos pārkāpumus 
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētku biļešu tirdzniecībā, pavēstīja 
LNKC. "Svētku rīkotājs rūpīgi analizē "Biļešu 
paradīzes" skaidrojumus. Pagaidām šie 
skaidrojumi "Biļešu paradīzes" pārkāpumus 
neattaisno. Mēs redzam, ka bi ļešu 
pakalpojuma sniedzējs ir pieļāvis noslēgtā 
līguma pārkāpumu un iekasējis neatļautu 
papildu komisijas naudu jeb interneta veikala 
lietošanas maksu pretēji iepirkuma tehniskās 
specifikācijas un līguma nosacījumiem," 
teica svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča. 
[…] (delfi.lv)

23. martā
'Rietumu banka' sākusi bloķēt ofšoros 
reģistrētu uzņēmumu kontus 

AS "Rietumu banka" daļai klientu 
paziņojusi, ka aptur darbu ar ofšoros 
reģistrētu uzņēmumu kontiem, raksta "rus.
delfi.lv", atsaucoties uz portālu "The Bell". 
Pati "Rietumu banka" skaidro, ka pieņemts 
lēmums atteikties no paaugstināta riska 
klientu apkalpošanas. Portāls "The Bell" 
raksta, ka ofšoros reģistrēto uzņēmumi 
konti nobloķēti un, lai tiem atkal piekļūtu, 
īpašniekiem nākas atklāt benificārus, 
līdzekļu izcelsmi, darījumu partnerus un 
pat sniegt skaidrojumus, kādos apstākļos 
veidotas darījumu attiecības. […] (delfi.lv)
Rezervē datumu - 11. augustā Simt-
gades zaļumballe 

Lai līksmi atzīmētu Latvijas valsts 
simtgades gadu, ikviens Latvijā un 
pasaulē aicināts simts dienas pirms 
Latvijas simtgades 11. augustā rīkot 
Simtgades Zaļumballi. Aicinām biedrības, 
draugu kopas, organizācijas atsaukties 
šai iniciatīvai un rīkot Zaļumballi. Esam 
plānojuši apkopot informāciju par 
norises vietām, tāpēc jau plānošanas 
etapā lūdzam sūtīt informāciju e pastā 
Jolanta.Borite@km.gov.lv. Latvijas 
valsts simtgades birojs sadarbībā ar 
Starpnozaru mākslas grupu Serde šobrīd 
gatavo tradīciju burtnīcu „Zaļumballe”. 
Lai burtnīca taptu iespējami bagātīga un 
daudzveidīga, aicinām ikvienu atsaukties 
un sadarboties satura veidošanā. Uz 
norādītajām e-pasta adresēm var sūtīt 
zaļumbaļļu stāstus, fotogrāfijas, afišas 
un jebkādu citu saistītu informāciju: Ieva 
Vītola vitola.ieva@gmail.com; Signe 
Pucena pucena@gmail.com. Būsim 
pateicīgi, ja Zaļumballi rīkosit, un arī, ja 
informāciju nosūtīsit diasporas biedrībām 
un organizācijām. (Autore Jolanta Borīte, 
Latvijas valsts simtgades birojs, Reģionālo 
un nevalstisko projektu vadītāja)
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Edited by Pēteris Kļaviņš

What’s on at the House
Each month  this page will feature a summary, in English, of major events at 

the Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the 
Latvian language.

April was a music month at the House. Firstly Laima Jansone delighted us with 
her virtuosic kokle playing, and the at the end of the month Maija Kovaļevska came 
straight from Opera Australia’s La Boheme to do a charity concert at the House.

May is shaping up to be a full and varied programme with something for every 
taste.
Eurovision Song Contest evening, from 6:30 p.m., Friday 11th May

It’s that time of year again, when all of Europe, and Australia, tries to outdo the 
other countries in outlandish song performances. Latvia will be performing in the 
second semi-final with Laura Rizzotto singing Funny Girl, while Jessica Mauboy 
will represent Australia with We Got Love. Dress up and come and join in the fun 
as we barrack for both Latvia and Australia to go on to the final on Sunday. 
Peter Pik Concert and Artūrs Butāns Lecture, 2 p.m., Sunday 20th May

Peter is well known around Australia, Europe and the USA for his guitar 
performances and can often be met on a summers evening performing somewhere 
in Rīga. For 10 years he was resident guitarist at the Sydney City Tattersalls Club. 

Artūrs Butāns is a young, enthusiastic Latvian, currently studying in Sydney, 
who sees the opportunities that the current social and economic situations  in 
Latvia present. His lecture will be in Latvian.

Uldis Siliņš farewell to Sydney, 2 p.m., Sunday 27th May
Uldis has been a writer and performer with the Sydney Latvian Theatre for nearly 

it’s entire existence. His Kaleidoskops variety shows would often be “sellouts”.  
With this reflective performance Uldis bids farewell to Sydney for the last time. 
The show will be in Latvian.

MADARA sale until 12th May
30% off all MADARA cosmetics and soaps in stock. 20% off all items ordered 

from the catalogue. Great gifts for Mothers Day.
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