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Mūsdienās ir īpaši svarīgi apzināties,  
no kurienes mēs nākam un kas esam

Cilvēks par savām un līdz ar to arī savas tautas un valsts saknēm parasti sāk 
domāt, sasniedzot Kristus vecumu. Agrāk nav laika, jo pašam ir jālaiž saknes un 
jāaudzē vainags.

Sakņu lietas var kļūt tik aizraujošas un tā sabalsoties ar cilvēkā mītošo meklētāja 
garu, ka pilnīgi izmaina viņa dzīvi. Sakņu meklētāji šķir lapu pēc lapas un lielo likteņu 
grāmatu ļauj lasīt arī tiem, kuriem to šķirstīt nav laika.

Jādomā, daudzi ar lielu interesi un prieku skatās mūziķa Kārļa Būmeistera 
veidoto televīzijas raidījumu “Dzimtaskoks” un ir spiesti atzīt, ka par Latvijas 
cilvēkiem un vēsturi zina visai maz.

Kaut gan novadpētniecība ir valstiski svarīga, tā joprojām netiek pienācīgi 
novērtēta un lielā mērā ir atkarīga no atsevišķu cilvēku uzņēmības un pašaizliedzības.

Paradokss – tagad, kad neviens neliedz vēsturi izzināt un pētīt, ir novadu un 
pagastu vadītāji, kas to uzskata par mazsvarīgu nodarbi un vienīgi privātu lietu.

Mūsdienu globalizētajā pasaulē, kur visu veidu saknes iet pušu stirkšķēdamas, 
ir īpaši svarīgi apzināties, no kurienes mēs nākam un kas esam.

Koku sakņu spurgaliņu skaitam zem zemes atbilstot tāds pats lapu skaits 
virszemē.

Vai tas neliek palūkoties uz daudz ko ar citām acīm? Tieši skolai ir jākļūst par 
vietu, kur tiek svinētas rakstnieku un dzejnieku jubilejas un kur uz svētku galda ir 
viņu darbi un grāmatas par viņiem.

Vai skolas tam ir gatavas? No skolēniem nevar prasīt kultūrvēstures izpratni, ja 
tās nav pašiem skolotājiem, ja valda uzskats, ka tas, kas ir noticis un notiek latviešu 
literatūrā, uz eksakto priekšmetu skolotājiem neattiecas.

Šomēnes Cesvaines vidusskolas aulā notika svētku pasākums “Augustam 
Saulietim – 150” un viņa jaunizdotās prozas grāmatas “Kungs pats savā mājā” 
prezentācija.

Latvijas dabā un kristīgajā ētikā sakņotajiem šī rakstnieka un dzejnieka darbiem 
piemīt dramatisms, kas pavada gadsimtu un paaudžu maiņu. Lasot jauno grāmatu, 
acīs iekrīt jau piemirstais apvidvārds “virsaune” (galotne).

A. Saulietis ar saviem nelokāmajiem ētiskajiem principiem pieskaitāms sava 

Turpinājums 30.lpp.
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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, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās 
no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.

Otrdienās, 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: 2019. 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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Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2019. gada decembrī un 2020. gada 
janvārī SLB ir apsveikusi Pēteri Strungu, 
Laimoni Rudzi, Ilgu Niradiju, Tāli Burkevicu, 
Edgaru Strautu, Žani Mediķi, Stefiju Puriņu, 
Juri Rīmani, Birutu Ancānu, Irēnu Zīdu, 
Eigitu Timermani, Kārli Peksi un Uldi 
SIliņu. ■

Nākošais Senioru 
saiets – jauns gads!

Pirmais Senioru saiets 2020. gadā 
būs piektdien, 14.janvārī plkst. 11.00. 

Sāksim mūsu Saietu ar nesenu 
LTV programmu Aizliegtais paņēmiens 
par klimata maiņu jautājumu un īpaši 
par to kas noticis Austrālijā pēdējās 
nedēļās. Programma ar daudziem 
varbūt nezināmiem faktiem, itsevišķi, 
kad visu to ko mēs šeit lasām angliski, 
redz un dzird latviski.

Otrā daļā – pamēģināsim ko jaunu.  
Ja esat izlasījuši kādu grāmatu lūdzu 
padomājiet un esat gatavi par to 
pastāstīt. Vai patika stāsts, autors. Vai 
nepatika. Varbūt esat ar mieru grāmatu 
aizdot citam līdz nākošam saietam – 
lūdzu paņemiet līdz.

Lūgums visiem kas šo rakstu 
izlasījuši atbildēt:

SLB valdes sēde
SLB decembŗa  va ldes  sēdē 

piedalījās Jānis Čečiņš, Jānis Grauds, 
Kims Ligers, Ināra Graudiņa, Ināra 
Krūmiņa, Baiba Harringtona, Pēteris 
Kļaviņš un Ilona Brūvere.

Valde pārrunā iespēju iegādāties 
jaunus krēslus Mārtiņa Siliņa zālei, jo 
vecie ir nolietojušies. K. Ligers sniedz 
informāciju par dažādiem krēsliem 
dažādās cenās. Uz jaungadu, no 
vienas firmas, iegādāsies paraugus 
izmēģināšanai.

No divām tāmēm lēš, ka jauno vārtu 
un žoga cena varētu būt līdz $30,000. 
Vēl jānoskaidro vairākas detaļas 
par betonēšanu, stieņu veidojumu,  
motoriem, utml. pirms var pieņemt 
galīgo lēmumu. Tomēr laiks iet uz 
priekšu jo, ja nepabeidzam darbu līdz 
marta beigām, jāprasa būvtermiņa 
pagarinājums, lai nezaudējam valdības 
piešķīrumu.

Vadoties no valdes agrākajām 
pārrunām, K. Ligers izstrādāj is 
SLB Namā darāmo darbu sarakstu,  
aptuvenus nocenojumus un darāmo 
darbu prioritātes. Valdes locekļi, kam 
iespējams, tiksies īpašā sēdē 2020.g.  
janvārī, lai sāktu virzīt lietas uz priekšu.

K. Ligers arī uzzīmējis Nama plānu, 
uz kuru atsaukties pēc vajadzības 
ugunsdrošības jautājumos, jaunu 
atslēgu izgatavošanai, utml.

Jānis Čečiņš 
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Kopības nodevu 
akcija

2019. gada Kopības nodevu 
vākšanas akcija ir beigusies.

Līdz 2019. gada 30. novembrim ir 
saziedoti  $2,380 

Decembrī saziedoti  $2,950
Ziedojumi no 50 līdz 100
Namejs Jaunalksnis Ashtonfield
Gunārs Freimanis Revesby
Brigita un Guntars Saivas  
Valda Šeibele   

Kopā: 350
Ziedojumi no 101 līdz 200
Linda Ozere un Jānis Čečiņš

Strathfield
Kopā: 200

Ziedojumi no 201 līdz 500
Iveta Rone Greenwich
Ina Rone Greenwich

1. Es varu apmeklēt Saietus. (Jā/nē).  
Ja nē tad nevajag atbildēt uz pārējiem 
jautājumiem.

2. Man neinteresē Saietu programmas 
un tāpēc neeju. (Jā/nē)

3. Es eju tikai uz tiem Saietiem kam ir 
progamma kas man interesē. (Jā/nē)

4. Es eju neatkarīgi no programmas.
5. Programmā vēlos:

a.  Filmas.
b.  Mūziku, video.

Telpu pieteikumi 
Latviešu namā

Visi pastāvīgie nama apmeklētāji 
būs ievērojuši, ka beidzamajos gados 
Latviešu nams tiek vairāk un vairāk 
lietots. Itsevišķi iepriecinoši ir tas, ka 
daudzie īrētāji namam ienes ienākumus, 
kuŗus varam lietot nama un Sidnejas 
latviešu sabiedrības labā.

Tomēr, līdz ar to, visiem lietotājiem 
ir jābūt saprātīgiem, ka namā ir arī citi 
lietotāji.

Beidzamajos gados vairāki latviešu 
lietotāji ir pieraduši, ka viņi var nākt uz 
namu un, nepiesakot telpas, noturēt 
sanāksmes vai mēģinājumus. Ir bijušas 
dažas reizes, kad visas nama telpas ir 
bijušas izdotas, un vienkārši nav vietas 
tiem kas telpas nav pieteikuši.

Līdzīgi ir ar lietotājiem kuri telpas ir 
pieteikuši, bet paredz lietot kaut ko no 

c.  Latvijas ziņas.
d.  Literārus referātus.
e.  Ziņas par latviešiem pasaulē.
f.  Dalībnieku stāstus.
Atbildes ar SMS vai mutiski – 0417 

225 535, rakstiski – janis@grauds.com 
vai atstāt Latviešu namā.

Laipni aicinu visus piedalīties, ja arī 
neesat iepriekš bijuši, esat mīļi gaidīti.

Jānis Grauds

Juris Reinfelds Wollongong
Daiva Tuktēna   Wahroonga
Aldis un Edīte Birzuļi   Leichardt
Jānis Grauds  Marsfield
Baiba Harrington   

Kopā: 2,400
Jaundienvidvelsā pavisam kopā 
saziedoti:  5,330
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AL58.KD, Sidnejā – 
saknes Latvijā,  

atvase Austrālijā
Ieskandināšanas koncerti Sidnejā, 
Melburnā un Adelaidē

Š o g a d  A L 5 8 . K D . 
Kultūras Dienas, kā parasti, 
ritēs raiti no 26. decembŗa 
līdz 1. janvārim. 

Kad Latvijas dziesmu 
svētku virsdiriģents Gints 

Ceplenieks viesojās Austrālijā pagājušā 
gada novembrī, bija iespēja sākt 
gatavoties kopkoŗa koncertam. Ka 

Austrālijas latviešu koristiem patikās šī 
iespēja varēja saprast no tā, ka kāds 
koris pieprasīja vēl mēģinājumus ar 
Gintu. Pēc tam iestājās jauni koristi un 
tie, kas dabūja pastrādāt ar Gintu, ar 
smaidu stāstīja par to ko iemācījušies 
vai ko ieguvuši. 

Un kas tad varētu būt labāks par 
iespēju mācīties kopā ar virsdiriģentu? 
Nu dabīgi, ne tikai mācīties kopīgi, bet 
tad arī dziedāt koncertā ar vienu no 
Latvijas izciliem koŗiem. Tāda iespēja 
būs koristiem Sidnejā, Melburnā un 
Adelaidē kad jauniešu koris BALSIS 
viesosies Austrālijā kopā ar virsdiriģentu 
Intu Teterovski, lai palīdzētu ieskandināt 
KD. Tā kā daudzi man Jaunatnes Dienu 
laikā prasīja, vai tad ir taisnība ka 

Lūzu ievērojiet, ka
sakarā ar Sidnejas jauktā koŗa un Balsis koŗa

koncertu 2. februārī,
šogad Parnell ielas svētki nenotiks.

Aicinām visus apmeklēt koŗu koncertu 2. februārī.
SLB valde

citām telpām, vai no nama inventāra, 
nevienam par to nepasakot. 

Latviešiem vienmēr ir bijusi, un 
būs, priekšroka telpu pieteikšanā, bet 
jāsaprot arī, ka telpu ir tikai tik daudz 
cik viņas ir, un itsevišķi šogad kad 
gatavojamies kultūras dienām, telpu 
pieprasījums būs vēl lielāks.

Lūdzam turpmāk visiem kas vēlās 
nama telpas lietot, pieteikt savas 
vajadzības iespējami laicīgi aizpildot 
pieteikuma elektronisko veidlapu. 
Veidlapu var pieprasīt zvanot Jānim 
Čečiņam 0419 220 728, vai rakstot uz 
bookings@slb.org.au.

SLB valde 
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jauniešu koris BALSIS brauks 
uz Austrālīju, tad izliekās ka 
koristi un klausītāji ar prieku 
gaida februāŗa mēnesi.

Jauniešu koris BALSIS 
ir jau skanīgi dziedājis 32 
gadus, piedalījies daudzās 
koncertu turnejās Eiropā, 
Amerikā, Austrālijā un Ķīņā. 
2018. gada Dziesmu Svētkos, 
koris ieņēma pirmo vietu koŗu 
kaŗos, jaukto koŗu nodaļā. 
Koris ir izdevis 18 kompakt 
diskus.

Ieskandināšanas koncerts būs 
divdaļīgs. Pirmā daļā BALSIS uzstāsies 
ar savu programmu veltītu Kultūras 
Dienu ieskandināšānai. Otrā daļā 
piebiedrosies Sidnejas koristi.

Pirms koncerta varēs apskatīt 
mākslas izstādi kur varēs arī nopirkt 
g leznas ,  fo tog rā f i j as  un  mā la 
izstrādājumus. Pēc koncerta varēs 
piedalīties sadziedāšanā un viesmīlīgi 
padzīvot ar saviem draugiem!

Ja gribiet dziedāt KD un vēl neesiet 

Jauniešu koris Balsis Lībiešu svētkos Mazirbē 2019. g. 3. augustā. No kreisās 
diriģents Ints Teterovskis. No labās (fonā) Latvijas valsts prezidents Egils Levits.

pieteikušies, tad tagad ir vēl viena 
burvīga iespēja sākt mācīties KD 
dziesmas. Lūdzu sazināties ar Sandru 
Dragūnu, ja vēlaties piebiedroties korim, 
lai uzzinātu kad būs mēģinājumi ar Inti 
Teterovski un ar kori BALSIS.

Koncerts būs 2. februārī Sidnejā, 
plkst. 14.00s, Latviešu namā.

Uz redzēšanos koncertā!
Ilona Brūvere,

AL58.KD Rīcības komitejas vārdā
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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

Kāpēc jauniešu  
koris BALSIS 

brauc uz Austrāliju 
februarī?

Austrālijas Latviešu Kultūras dienās 
svin, priecājās par, un dalās ar, latviešu 
kultūru. Un ir svarīgi darīt to tā, ka citiem 
tautiešiem arī iespēja ar to iepazīties. 
Tieši tapēc BALSIS piedalīsies koncertos 
ar citiem Austrālijas koŗiem vai uzstāsies 
ar programmu kas specifiski domāta 
Austrāliešu publikai – lai gan tur noteikti 
visi latvieši arī ir mīļi gaidīti!

Sidnejā BALSIS dziedās kopā ar 
koŗiem VOX un Inner West Voices. VOX 
ir jauniešu koris (18 – 30 gadiem), tā 
pat kā BALSIS. Un, tā pat kā BALSIS, 
VOX ir izlases koris. VOX izceļas ar 
visiedvesmojošāko klasiskā, populārā 
un mūsdienu vokālā darbu izpildīšanu.  
Inner West Voices dzied mūsdienu, pop, 
evaņģēlija, tradicionālo un tautas mūziku. 
Koris ir atvērts ikvienam, sākot no 
iesācējiem un beidzot ar profesionāliem 
mūziķiem, un daudzi koristi ir profesionālie 
mūziķi. Ir gaŗa rinda ar dziedātājiem kas 
vēlās iestāties šai korī. Ar šo kori Ints 
Teterovskis ir sadarbojies citos ceļojumos 
uz Austrālīju. Visiem trim koŗiem būs 
kopējie mēģinājumi un tad kopējais 
koncerts būs sestdien, 1. februaŗī, plkst 
18.30, St. Stephens baznīcā (187-189 
Church Street, Newtown). Biļetes varēs 

Latvietība. 
Pašapziņa. Valsts

Ar šiem vārdiem socioloģe 
Dagmāra Beitnere – Le Galla 
apzīmēja savu priekšlasījumu 
Sidnejas Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē pagājušā 
gada 20. novembrī, kuŗam 

sekos šo rindiņu rakstītāja saīsināti 
izvilkumi un atstāstījumi.

Ievadam viņa pastāstīja par polītisko 
stāvokli Francijā un Lielbritānijā, kur 
norisinās uzskatu sadursme. Francijā 
Alens Finkelkrauts grāmatā Slimā 
identitāte, rakstīja par  cietušo franču 
identitāti 2013. gadā un par to tika 
ievēlēts Franču akadēmijā. Klods Levi – 
Strauss kādā savā runā jau 1971. gadā 
salīdzinājis, cik bērnu būšot eiropietēm 
(1,7) un cik musulmānēm (7). Pēc viņa 
runas toreiz neviens nepiegājis klāt, bet 

iegādāties pie durvīm.
Vēl tiek gatavoti citi koncerti ārpus 

Kultūras dienu ieskandināšanas 
koncertiem un par tiem sekos informācija 
citos Rituma izdevumos. Viena lieta gan 
ir skaidra ka BALSIS sagādās pavisam 
atšķīrīgus koncertus katrā vietā un ka būs 
vērts iet uz visiem!

Ilona Brūvere
AL58KD Rīcības komitejas vārdā
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pēc tādas pat runas 2005. gada viņš 
saņēmis stāvovācijas. Ērika Seimura 
rakstījusi, ka notiekot franču pašnāvība 
ar franču intellektuāļu palīdzību. Ir 
secinājums, ka patreiz visur pieņem kā 
pareizo tikai vienu viedokli, līdzīgi, kā 
tas bija Padomju Savienībā. Bet mēs 
zinām, ka pie lēmumu pieņemšanas 
jābūt vairākiem viedokļiem, lai tad 
varētu pieņemt pareizo. Kas notiek 
ar tautas identitāti, ja ierodas daudz 
imigrantu? Demokratijai jāprot sevi 
aizstāvēt. Arī franču prezidents Makrons 
esot pārņēmis M. Lepena terminoloģiju. 
Arī Lielbritānijā domājot, ka ienācēji 
maina tautas un valsts ainavu, radot 
ekonomiskas un  polītiskas sekas. 
Vai tā ir demokratija, ja kāds nedrīkst 
pateikt savu viedokli? Vai tikai melnie 
var aizstāvēt savas tiesības, bet baltiem 
tas ir aizliegts? Arī Itālijā pacelti tie paši 
jautājumi. Ja tos neļauj apspriest, tad 
rodas ekstrēmisms.

Franču domātājs Aleksandrs 
de Tokevile (Toqueville) savā laikā 
rakstījis par demokratiju Amērikā, ka 
Ziemeļamerikas Savienotās Valstīs 
un Kanādā un tātad arī Austrālijā ir 
migrantu valstis, kamēr Eiropā pastāv 
valstiskas nāciju zemes, kas visnotāļ 
radās ap 1870. gadu. 

Kas ir latvietība? Te jārunā par 
valodu, sociālo atmiņu, vēsturi , 
kultūrtelpu, ainavu, krāsām, simboliem. 
Vai latvietībai ir kopīga mentalitāte? 
Mentalitāte ir kultūrā iemācītas un 
apgūtas attieksmes un reakcijas. 
Atcerēsimies, ka 2012. gadā mums 
bija nopietns drauds Latvijai, kad kāds 
ierosināja nobalsošanu par divām 
valsts valodām. Brīnisķīgā kārtā daudz 
latviešu balsoja pret to.

Skatoties vēsturē, pagatnē, mums 
jātiek vaļā no stāsta par uzspiesto 
kristianizāciju. Ne tikai 700 gadu 
verdzība ir pārspīlēta, bet arī latviešu 

nabadzība. Kamēr lietuviešu himnā 
izskan vēlēšanās pēc labākiem laikiem, 
Latvijas himnā tikai dzied un dejo. 
Igaunijas bada dēļ Latvijā dibināja 
Latviešu biedrību, lai palīdzētu badā 
cietušiem igauņiem.

Kādam vajadzētu no jauna pārtulkot 
Rusova Livonijas chroniku, kas apskata 
laiku līdz 1583. gadam un kuŗā ir Ed. 
Veispala tulkojumā vēl daudz kļūdu un 
kuŗai nav komentāru.

Ja bēdājamies par uzspiesto 
kristianizāciju, jāatiet tālā pagātnē, 
kad valdīja Kārlis Lielais, ap 800 gadu 
un, pateicoties jaunai technoloģijai, 
sāka veidot Eiropas ekonomisko telpu.  
Kārlis Lielais ar varu pievienoja sakšus, 
bet kristītie sakši vēlāk bija cīnītāju 
pulkā Baltijas telpā. Krustneši nāca 
ar krustu un pirmie ar tiem līgumus 
slēdza līvi un letgaļi. Mūsu robežupe 
ar austrumiem bija Zilupe, bet aiz tās 
mongoļu Čingishana impērija. Latvijā 
daudzas ciltis dzīvoja pie Daugavas, 
bet Daugava bija tirdzniecības ceļš. No 
braucējiem ņēma nodevas. Kurši dzīvoja 
līdzīgi vikingiem: vasarā apkopa laukus, 
bet ziemā brauca sirot. Sākumā bija 

Jānis Grauds pateicas Dagmārai Beit-
nerei-Le Galla par referātu.
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tikai ciltis, nebija latviešu, kas radās ap 
17. gadu simteni. Vēlāk letgaļi sajaucās 
ar līviem un radās Vidzeme kas deva 
arī karogu. Pēc Trīsdesmit gadu kaŗa, 
kuŗā izkāva pusi Vācijas, daudzi atnāca 
arī uz Latvijas teritoriju. Māris Kupčs 
rakstījis par latviešu baroku, kas atrasts 
baznīcās. Līvi tirgojās ar Holandi un 
atveda daudz mantas. Broce zīmējis 
latvietes no Līvāniem ar sudraba zviedru 
monētām iešūtām tērpos, lībietēm rožu 
lakati ar barkstīm no Holandes. 

Kultūrtelpā jāpiemin mūžīgā Latvija 
– zemnieku sēta, pēc muižu parauga ar 
ceriņu krūmiem un puķēm. Mazpilsētās 
gan latvieši, gen ebreji, gan vācieši, 
gan krievi. Otra lielākā etniskā grupa 
Kurzemē bija ebreji. Ebreji veidoja Pilteni 
un Aizputi. Interesanti, ka Mērnieku 
laikos pieminētā ballē nepiedalās 
sievietes (Ķencim apsien lakatu). 

Biežākās krāsas ir dzeltena, sarkana 
un brūna. Ludis Bērziņš saskaitījis 40% 
balto krāsu, 9 % melno, tad vēl pelēko, 
sarkano, zilo, zaļo, brūno.

Biežākie simboli: auseklītis un 
nameja gredzens. 

Reliģiskā kultūra: Lietuvā 96% 
katoļu, Igaunijā 97% protestantu, bet 
Latvijā ir protestanti un katoļi, pēdējo 
vairāk ir Latgalē un Kurzemē pie suitiem. 

Juŗa Alunāna tēvs dēlu saucis par 
Žoržu un nevēlējies, ka viņš raksta 
latviski. Jurim Neikenam sieva bija 
vāciete ar 5 bērniem. Arī citiem tautas 
atmodas darbiniekiem sievas bija 
vācietes, atskaitot Krišjāni Baronu. 
Vācbaltieši veidoja administrācijas 
kodolu. Pieminēja tautas atmodas 
darbiniekus un rakstniekus, sākot ar  
Juri Alunānu, tad Kārli Baumani, Ati 
Kronvaldu, Rūdolfu Blaumani, Jāni 
Raini, Aspaziju, Andreju Pumpuru, 
Ausekli, Vili Plūdonu, Annu Brigaderi, 
Kārli Skalbi un Edvartu Virzu. 

Pieminēja koŗu kopienu, kas 

Kabarē de Rīga 
turneja Latvijā

Atgriezušies no Kabarē de Rīgā 
turnejas Latvijā, tās Sidnejas dalībnieki 
24. novembrī Sidnejas Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē pastāstīja par savām 
gaitām un ar tām saistītiem notikumiem, 
par kuŗiem še sekos izvēlēti izvilkumi 
vai atstāstījumi. 12 izrādes sarīkotas 11 
pilsētās un to secību Jānis Čečiņš parādīja 
Latvijas kartē uz ekrāna. Dalībnieku skaits 
bijis 13, bet to vārdi mainījušies, no kuŗiem 
vairāki piedalījās notikumu atstāstīšanā. 
Apmeklētāji sēdēja pie galdiem un tiem 
pretim uz maza paaugstinājuma seši 
Sidnejas dalībnieki. Andrejs Mačēns 
apmeklētājiem pie galda pienesa viņu 
pasūtinātos atspirdzinājumus: vīnu vai 
sulu, bet uz galda bija arī kādas vieglas 
uzkodas, piemēram, čipi.

Jānis Čečiņš parādīja saņemto 
atzinības rakstu ar kultūras ministra 
parakstu par labi veikto turneju. Skatītājiem 

izveidojās Vācijā, Latvijā un Igaunijā. 
Pieminēja Rīgas pilsētas leģendu, 

kuŗā Milda tur bērniņu starp trim 
zvaigznēm. Tāpat Kārļa Zāles Brīvības 
pieminekli un Mātes tēlu Brāļu kapos 
kuŗiem nav līdznieku nekur visa Eiropā. 
Jāatminas arī komponistu Jāni Mediņu, 
kas veda operas Uguns un nakts 
partitūru cauri Sibirijai līdz Vladivostokai. 

Tauta, kuŗai sava valsts, top par 
nāciju.

Nobeigumā vēl pieminēja nāvīgi 
ievainoto Elzu Žiglevicu (1898 – 1919), 
kas teikusi: „Nieks par kājam, Rīgu 
noturiet!” Un Rīgas aizstāvji pret 
Bermontu noturēja Latvijas karogu 
Rīgas pils Svētā Gara tornī, kaut gan 
tam bija gājis cauri 81 šāviens. 

Juris Krādziņš 
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Andris Kariks, Viktorija Mačēna un Jānis 
Čečiņš.
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Ojārs Greste, Linda Ozere un Andrejs 
Mačēns
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pretim sēdēja, sākot no kreisās puses, 
Andris Kariks, Viktorija Mačēna, Jānis 
Čečiņš, Ojārs Greste, Linda Ozere un 
Andrejs Mačēns. Jānis Čečiņš iesāka 
sarīkojumu ar dažiem skatiem uz ekrāna 
un dziesmu fragmentiem no Dzīvītes, 
dzīvītes, Lambetvoka, Kaut man Daliņa 
kājas būtu, Štedi, redi un Meldermeitiņu 
nobeigumā. Būšot arī video „klipi”. 

Sākumā saskare bija ar Kultūras 
ministriju, bet vēlāk ar Nacionālo kultūras 
centru, no kurienes arī iecēla vadītāju 
Edīti Siļķēnu. Sarīkojumi notika pilsētu 
kultūras centros. Turneja ilga no 19. 
jūlija līdz 18. augustam, bet sākās jau 
ātrāk ar mēģinājumiem. Māksliniece 
Cēsīs zīmēja plakātus. Bez minētiem 
vēl citi dalībnieki, atvietojot tos, kas no 
Austrālijas nebrauca. Jānim bija vairāki 
amati, gan kā režisors, „finanču ministrs” 
un dižvadonis. Ojārs  visiem draugs un 
komisko lomu tēlotājs.Viktorija mūzikālā 
vadītāja, kuŗai vajadzēja uzburt kabarē 
gaisotni ar mūziku. Linda atbalstīja 
režisoru, kur vajadzēja. Andris vijolnieks 
un cirkus meistars, Andrejs ģitārists, 
operdziedātājs un slepkava, Pēteris 
Saulītis no Melburnas, arī Laivinieks 
kopā ar Ojāru. Melburnieti Sandru Birzi 
atvietoja Anita Kaze, kā piedzērusies 
operdziedātāja un vīriešu uzbudinātāja, 

bet Sidnejas Lijas Veikinas vietā Indra 
Burkovska vai  Baiba Valante. Vēl Uldis 
Brūns, Andrejs Daliņš un Ivo Erntsons. 
Mēģinājumi notikuši Indras dzīvoklī, Ilonas 
Brūveres dzīvoklī un Nacionālajā Kultūras 
centrā, Rīgā.

Te l e v ī z i j a  v ē l ē j u s i e s  f i l m ē t 
mēģinājumus, presē bija daudz rakstu. 
Televīzijā Panoramas programmā radīja 
intervijas, kuŗās Jānis Čečiņš stāstīja par 
Sidnejas latviešu teāri, tā nodibināšanu 
un izrādēm. Bijušas kādas 11 intervijas 
pa turnejas laiku. Kādā raidījumā, Jānis 
Čečiņš stāstīja, ka pirmo reiz bijis uz 
skatuves 8 gadu vecumā, Pēteris Saulītis 
ar 16 gadiem, kad bijis jātēlo kāds 20 
gadu vecs jauneklis. Bijušas arī radio 
programmas par turneju.

Pirmo daļu pabeidzot visi klātesošie 
dziedāja Laša kundze bola acis.

Starpbrīdī varēja aplūkot dāvinājumus 
teātrim, to starpā daudz grāmatu, 
piemēram, viena no vēsturnieka Kaspara 
Kļaviņa par Cēsīm un Latvijas karoga 
simbolu un tvarti, piemēram, viens 
no Smiltenes tautas teatŗa uzveduma 
ar Anšlava Eglīša Pēc kaut kā cēla, 
nezināma.

Otrā daļa iesākās par skatuvēm. 
Uzvedumi bieži bijuši uz lielām skatuvēm. 
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Tuvāku informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Crescent Wantirna South Vic 3152, 

Tel: 03 9800 2977, epasts: administration@latvianfs.org.au

Mūzikantus vajadzēja novietot vai nu 
skatuves vienā pusē vai otrā. Par 
klavierēm dažreiz bija Šteinveja flīģelis. 
Ģērbtuves dažeiz pagrabā uz kuŗu bija 
jānokāpj pa kāpnēm.

Sekoja turnejas apskate pa pilsētām. 
Pilsētas bija Alūksne, Smiltene, Rīga, 
Cēsis, Gulbene, Limbaži, Ludza, Kuldīga, 
Dobele, Madona un Jelgava. 

Ceļošanai bijis mazs busiņš ar 17 
vietām, bez bagāžnieka.

Alūksnē bijis XIV Latvijas amatierteātŗu 
salidojums (Pavisam kopā Latvijā 
esot 473 amatierteātŗi, bet ne jau visi 
vienmēr piedalās salidojumos). Gājienam 
pagatavots Sidnejas latviešu teātŗa karogs 
ar auseklīti karoga kāta galā. Sidnejas 
teātŗa izrāde notikusi pirms citām teātŗu 
izrādēm. 

S m i l t e n ē  p i e d a l ī j u š ā s  a r ī 
Neaizmirstulītes (kopā 4 izrādēs), 
kuŗas mums parādīja uz ekrāna. Cēsīs 
sarīkojums lielā Vidzemes koncertzālē. 

Kad apkopt māju un dārzu paliek 
par grūtu un esiet gatavi pārcelties 

uz mazāku īpašumu, Latviešu ciemam
Melburnā ir daudz priekšrocības

• Mazāks dzīvoklis
• Mazāks dārzs mājas apkārtnē
• Māja ir privatīpašums
• Atbrīvoto naudu no pārdotās dārgās mājas var citādi izmantot
• Celtnes un dārzi apkopti
• Līdzīga vecuma iemītnieki
• Dzīve ciemā droša
• Ciemā ir palīdzība negadījumos
• Medicīniskā ātrā palīdzība katru dienu 24 stundas
• Skaistas un ērtas sabiedriskās telpas
• Regulāri dievkalpojumi uz vietas
• Plaša bibliotēka
• Frizētava
• Ciema autobusi
• Daudz organizētu nodarbību: Novuss, boulings (telpās), utt
• Draudzība pēc izvēlēs, ciemā dzīvo dažādu profēsiju pārstāvji
• Mierīga dzīve – mierīgs prāts
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SPORTA KOPAS SPARS
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS

2020.g. sestdien, 8. febuārī,
             plkst. 16.00 -18.00

ENFIELD OLYMPIC POOL
Portland Street, Enfield

Tuvāka informācija:   Viktors Sīkais   0413 018 588

VISI MĪĻI GAIDĪTI!!!

Latviešu valodas 
klase pieaugušajiem

Jau vairākus gadus sestdienas rītos 
Latviešu namā ir notikušas latviešu 
valodas stundas pieaugušajiem. Daži 
skolēni nākuši jau vairākus gadus, citi 
iesāka tikai pagājušā gadā. Katram savs 
valodas līmenis, spējas un interese. 
Lietojam dažādus materiālus; mācāmies 
jaunus vārdus, izteicienus; mazliet 
gramatiku; latviešu kultūru un tradicijas 
– ar biežiem atkārtojumiem.

Šogad gribu piedāvāt jaunu iesācēju 

Tur piedalījies arī Jānis Laurs (kopā 7 
izrādēs), kam ceļojumā saplīsis čells, kas 
tomēr 24 stundu laikā salabots. Rīģā Mazā 
ģildē bijuši gandrīz 200 skatītāji. Tāpat labi 
izdevies sarīkojums Gulbenē, kur Jānim 
Čečiņam uzdāvināja kaņepes. Limbažos 
bijuši linu un vilnas audumi. Ludza vistālāk 
no Rīgas. Tā 1937. gada nodegusi. Bijusi 
arī latgaļu amatniecības izstāde.

Pa ceļam apstājušies Likteņdārzā 
kur plivinājušies Austrālijas Daugavas 
Vanagu dāvinātie karogi. Kuldīgā satikuši 
Vairu un Imantu Freibergus, kam pie 
Kuldīgas ir lauku mājas. Atkal dziedāja 
Neaizmirstulītes un Rumbas pūtēju 
kvartets. Dobelē izrāde izpārdota. Tur 
bijis arī puišu ansamblis Kur, pelīte, tu 
tecēji?  Uzstājies arī Guntars Ruņģis 
no Trīs Tenoriem. Madonā Indras vietā 
piedalījusies vietējā aktrise Ingrīda Zosāre. 
Pēc pusnakts ar busu atpakaļ uz Rīgu.

Jelgavā bijusi jauna zāle ar 700 
vietām. Tēlojot Marlēnu Dītrichu dziedājusi 
Raimonda Vazdika (Falling in love again, 
There is just one place for me un Lili 
Marleen). Skatītājos bijis arī Valdis Zatlers 
ar kundzi un Anna Žīgure. Pēdējā izrāde 

Rīgas VEF Kultūras pilī, kur bija 220 
krēsli. Atvadu vakariņas Sandras Kļaviņas 
restorānā „Casa Nostra” .

Publika bijusi neticami izcila. Kāda 
skatītāja noskatījusies 5 reizes. Pavisam 
kopā visās izrādēs saskaitīti 2700. Latvijā 
brīnījušies: „Kā tik daudz publikas? Parasti 
40 – 50.”

Pabeidza, visiem kopā nodziedot 
Meldermeitiņu.

Juris Krādziņš
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uzpošanas

SIDNEJAS LATVIEŠU NAMA

TALKA
Sestdien, 22. februārī

no plkst. 9.00
Mēs visi zinām, ka mums mājās daudz kas ar laiku nolietojas.  

Agrāk mīļās un daudz lietotās mantas tiek ieliktas skapjos, noliktas
kaktos, un tur tās stāv aizmirstas un krāj putekļus. 

Tas pats notiek Latviešu namā. 

Aicinām visus sidnejiešus kam rūp latviešu nams
pieteikties talkā, pat tikai uz dažām stundām, zvanot
Jānim Čečiņam 0419220728, vai rakstot uz biedrības

e-pasta adresi admin@slb.org.au.

Sakrāmēsim mantas, iztīrīsim kaktus, noslaucīsim plauktus …
Lielāki un mazāki darbi dažādām spējām.

Talciniekiem pusdienas.
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Koncerts un danči 
ar Skaņumājas 
mūzikantiem

Decembŗa Ritumā bija rakstīts, ka 
piektdien, 10. janvārī būs koncerts  
un latviešu danči un ka koncertu rīko 
Skaņumājas mūzikanti: Ilmārs Pumpurs, 
Sandra Lipska un Māra Raģe. Savukārt 
novembŗa Ritumā bija ziņots, ka 
Skaņumājas mūzikanti piedalīsies 3x3 
nometnē Viktorijā. Vēlāk uzzinājām, ka 
mežu ugunsgrēku dēļ 3x3 nenotika Fols 
krīkā, bet to rīkoja Melburnas latviešu 

namā, un pēc tā dalībnieki brauca rīkot 
koncertu Sidnejā.

Tā kā sarīkojumam nebija iespiesta 
programma, tad to pieteica Ilmārs 
Pumpurs,  pats  spē lēdams gan 
ermoņiku, gan mandolīnu, kā arī vadīja 
dziedāšanu un kopā ar dāmām mūzikas 
spēlēšanu, no kuŗām Sandrai Lipskai 
bija vijole, bet Mārai Raģei cītara. 
Sarīkojuma pirmā daļā bija mūzikas 
gabali un dziesmas, sākot ar tautas 
dziesmām un vēlāk ziņģēm. Otrā daļā 
apmeklētāji paši varēja iet gan rotaļās, 
gan piedalīties dančos Ilmāra Pumpura 
vadībā, kā rotaļā Tūdaliņ, tagadiņ, 
gan tautiskos dančos, kā, piemēram,  
Mugurdancī, gan polkās un valšos, 
gan mazurkā un fokstrotā. No tautas 
dziesmām jāpiemin Upe nesa ozoliņu, 
no ziņģēm Rozenštraucha Jaunībai, tad 
Dažu skaistu ziedu, Es ar savu ģitāri, 
Man nav ne tēvijas, ne mājas, Dzīvīte, 
dzīvīte un daudzas citas, izpelnoties 
skaļus un atzinīgus aplausus. Par tautas 
dziesmām un ziņģēm, gan pašmāju, 
gan tulkotām un instrumentiem un to 
pielietošanu izskaidroja Ilmās Pumpurs.

Par uzkodām un atspirdzinošiem 
dzērieniem gādāja Sidnejas Latviešu 
biedrība un dāmu kopa. Bija kādi 50 
apmeklētāji, kas sarīkojuma beigās 
apsveica Sandru Lipsku dzimšanas 
dienā un pacēla krēslā līdz Mārtiņa 
Siliņa zāles griestiem astoņpadsmit 
reizes.

Juris Krādziņš

klasi un atsevišķu klasi tiem kas 
turpina. Iesācējiem stundas notiks 
trešdienas vakaros 18.00 – 20.00 sākot 
ar 5. februāri. Turpinātāju grupai un 
tādiem kam ir mazliet latviešu valodas 
zināšanas, stundas būs tāpat kā līdz 
šim, sestdienās 11.30 – 13.30 sākot ar 
8. februāri. 

Ja pazīstiet kādu kam varētu 
interesēt mācīties latviešu valodu, es 
labprāt ar viņiem aprunātos – zvanīt 
0409 848 533 vai e-pasts lozers@
bigpond.com

Linda Ozere

18. novembŗa  
atceres Kanberā

Pagājušā gada 21. novembrī, 
Imanuela baznīcas zālē (Lyons), 
Kanberas latviešu biedrība rīkoja 18. 
novembŗa atceres aktu.

Aktu atklāja Kanberas latviešu 
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biedrības priekšnieks un LAAJ vice-
priekšsēdis Kanberā, Juris Jakovics.

Turpinājumā, akta dal ībnieki 
skatīja, videofilmā ierakstīto, Latvijas 
valsts prezidenta Egila Levita uzrunu 
tautiešiem pasaulē, kas noslēdzās ar 
tautas lūgšanu –  „Dievs svētī Latviju”.

Svētku runu teica Dr. Dagmāra 
Beitnere-Le Galla, latviešu kultūras 
socioloģe, augstskolas pasniedzēja un 
politiķe.

Runas tēma – Latvietība. Pašapziņa. 
Valsts.

Runas pamatsecinājumā izrietēja 
uzskats, ka latviešu tautas skats uz 
rietumiem un piededrība rietumu 
kultūrai, ir jau sākusies un veidojusies 
ar 12. gadsimteņa krustnešu ienākšanu 
tagadējās Latvijas teritorijā. Runājot 
par latviešu tautas garīgo pašapziņu, 

No kreisās – svētku viešņa Dagmāra 
Beitnere-Le Galla, KLB priekšnieks 
Juris Jakovics, Dace De Deckker un Ilze 
Lapsa-Bales.
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viņa pieminēja atmodas darbiniekus, 
kas, laika tecējumā, aizveda uz tautas 
lepnumu par latvietību.

L A A J  A t z i n ī b a s  r a k s t u  p a r 
darbošanos latvietībā, saņēma Dace 
De Deckker.

Noslēgumā, atceres viesi, pakavējās 
sarunās, baudot šampanieti un uzkodas.

Šī gada 10. novembrī not ika 
Kanberas latviešu Ev. lut. draudzes 
dievkalpojums, vel t ī ts Lāčplēša 
dienas un 18. novembŗa, atcerēm.  
Dievkalpojumu vadīja prāvests Dr. Jānis 
Priedkalns no Adelaides.

Pēc dievkalpojuma visi pakavējās 
pārrunās pie krūzes kafijas un uzkodām.

Skaidrīte Dariusa

Pamatskolas eglīte
SLB Pamatskolas eglītes sarīkojums 

not ika sestdien, pagājušā gada 
14. decembrī, plkst 10.30 Latviešu 
biedrības nama Mārtiņa Siliņa zālē. 
Sarīkojumu vadīja skolas pārzinis 
Normunds Ronis. Uzrunājot skolēnus, 
viņu vecākus, vecvecākus, skolotājus 
un citus klausītājus, pārzinis teica, ka 
Ziemsvētki ir klāt, ir bijis jauks gads. 
Skolas saime ir piedalījusies arī lielajos 
Parnela ielas svētkos un Jāņos. Visi 
ir nākuši ar prieku. Pēc uzrunas visi 
dziedāja Ak, eglīte. To beidzot, ieradās 
Ziemsvētku vecītis no `Ziemeļpola` 
ar dāvanu maisu. Viņam bijis grūti 
nolaisties, biezo dūmu dēļ. Lai visus 
iepriecinātu, skolas koris nodziedāja 
Dim dim dim di-rim dim dim ir lieli svētki 
ziemelim, kā arī Mežus pārklāj sniegs. 

Pēc dziesmām, Daces Celinskas 
klasei izsniedza apliecības. Tās saņēma 
Mateo, Nicole, Emīlija un Nina. Velga 
Galviņa un Daira Tuktēna izsniedza 
apliecības viņu klasei; James, Oskaram, 
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca 
„Rīga” piedāvā:

Grāmatas
Imants Jansons
“MANU DIENU GRĀMATA” - Latviešu leģionāra dienasgrāmata $20
Biruta Apene-Klārka
“DOMU KAMOLS” - dzejas un patiesi stāsti $20
Lidija Mednis
“VĒTRAS TRAUKTI DZIEDĀTĀJPUTNI” - atmiņas $40
Raimonds Sokolovskis
“VARAVĪKSNES LOKĀ” - filozofiskas un reliģiskas pāromas $25 

Okupācijas muzeja grāmatas:
 Rūta Upīte “VĒL TĀ GRIBĒJĀS DZĪVOT” $20
 LOM Biedrība 
 “PIEMIŅAS VIETU CEĻVEDIS PA RĪGU UN RĪGAS APKĀRTNI” $35

2019. gada kalendārs ar vārda dienām

Rotaslietas
 Nameja un Septiņdienu gredzeni, kā arī citas latviskas sudraba rotaslietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Dažādi kompaktdiski
 CD – Latvijas vokālā grupa “Latvian voices”
 „TĀ KĀ TAKA” Cena $15
 SPECIĀLS dubult CD izdevums “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
 Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos
 kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām. Cena $20

Latvijas produkti
 Dažādi ievārījumi
 Šprotes
 Nēģi
 Dzērieni
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Tiai, Anikai, Dzelmei, Mikum un Maijai. 
Ingrīda Veidnere un Valdis Krādziņš 
izsniedza apliecības Sigrīdai, Dainim, 
Arunam, Emīlam, Martai, Konrādam 
un Aleksai.

Milla Sproģis, Dainis Galviņš un 
Sophie Poulos, kas apmeklēs Vasaras 
vidusskolu Dzintaros saņēma atbalstu 
no skolas. Normunds Ronis tad izteica 
pateicību skolotājiem un palīgiem, 
kas veltī savu laiku, lai sestdienas 
skola varētu notikt. Izsniedza dāvanas 
Dacei Celinskai, Dairai Tuktēnai, 
Veltai Galviņai, Ingrīdai Veidnerei, 
Vijai Sieriņai, Mārai Moore, Aleksim 
un Sarmai Strazdiem, Ilonai Brūverei, 
Valdim Krādziņam, Lārai Veidnerai, 
Tomam Veidneram, Zintai Haringtonai, 
Dānai Poulos, Susan Colley, Paulam 
Sproģim, Paulam Svilānam un Andrim 
Galviņam. Dace arī izteica pateicību 
Paulam Sproģim, kas vienmēr izpalīdz 
viņai, cilājot smagos galdus. Nākamgad 
Aldis Liepiņš pārņems Dānas Poulos 
darbu kā skolas kasieris.

Skolas Ziemassvētku sarīkojums
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Skolas pārzinis sveic Ziemassvētku 
vecīti
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Turpinājums 23. lpp.

Sekoja skolēnu priekšnesumi. 
Spēļu grupa ar paštaisītiem kostīmiem 
dziedāja Pieci mazi kukainīši, Daces 
Celinskas klase deklamēja Plūdoņa 
Ziemsvētku rūķītis. Dairas un Veltas 
klase arī deklamēja dzejoli Kad no rīta 
pamostos, izstaipos un žāvājos. Ingrīdas 
un Valža klase deklamēja Aspzijas 
Ziemsvētki. Vijas Sieriņas klase; Milla un 
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2020. gada janvārī.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa novēl visiem
LAIMĪGU JAUNO GADU un aicinam uz DV 

pusdienām
Sestdien, 1. februārī, no 12.00 – 13.00

Būs pankūkas, cūkas cepetis un citi gardumi

Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown

Mīļie DV biedri un 
Rituma lasītāji,

Esat sveicināti šinī jaunajā 2020. 
gadā. Pēc ķīniešu ticības, 2020. gads  
ir „žurkas”gads un  varēsim sagaidīt 
gan priekus, gan bēdas.  Žurka ir pirmā 
zīme ķīniešu kalendāra 12 gadu ciklā.  
Astrologi apgalvo, ka žurka ir savdabīgs 
dzīvnieks, kuram ir grūti izpatikt. Tomēr tas 
ir labākais gads nopietniem sākumiem un 
ja neatkāpjaties pirms šķēršliem, ir iespēja 
izveidot kaut ko noturīgu un ilgstošu. 

Ir daudz ko nevaram paredzēt, bet ir 
šis tas kas ir jau ieplānots un varam droši 
ziņot, sākot ar DV pusdienām. Pusdienas 
notiks katru mēnesi pirmā sestdienā, sākot 
ar februāri  līdz decembrim. Gaidīsim 
biedrus un draugus ar jaukām pārrunām 
un garšīgām pusdienām 1. februārī , un 

pēc tam 7. martā.  Katru gadu notiek  DV 
Austrālijas delegātu sapulce, un šogad 
DV Sidnejas nodaļa uzņēmusies rīkot 
sapulci Sidnejas DV namā. Ir sagaidāmi 
delegāti no Adelaides, Melburnas, Pertas 
un Kanbēras.   Sāksim ar  Vanadžu 
salidojumu, sestdien 14. martā no rīta.  Pēc 
tam būs Latviešu leģionāru piemiņas brīdis  
Rukvudas kapos un tad  DV Sidnejas 
nodaļas sarīkojums ar pusdienam DV 
namā.  Vairāk informācijas sekos marta DV 
ziņās.  Nākošā dienā 15. martā  sāksies 
delegātu pilnsapulce līdz kamēr viss ir 
nolemts un izrunāts, un protams,  sekos 
saviesīgs vakars.     

Svinēsim lieldienas 4. aprilī un es 
personīgi ļoti ceru ka šogad būs varens 
lietus rudenī, un rudmiesu sēnes ar 
kotletēm varēsim piedāvāt balto galdautu 
dienas  pusdienās, 2. maijā.   
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DV Ziemassvētki
Daugavas Vanagu eglītes sarīkojumu 

rīkoja Daugavas Vanagu 
Sidnejas nodaļa 7. 
decembrī ap pusdienas 
laiku DV namā. Eglīti 
a t k l ā j a  n o d a ļ a s  
priekšniece Ināra Sīkā, 
dodot vārdu mācītājam 
Kolvinam Makfersonam 
(Colvin S. MacPherson), 
kas, visus sveicinot, 
teica, ka Ziemassvētki 
i r  pr iecīgs la iks un 
aicināja visus dziedāt Ak 
tu priecīgā. Viņš ievadā 
nolasīja kādu garīgu 
dzejoli, pēc tam pieminot 
Lūkasa evaņģeliju, kuŗā 
eņģelis mudina ganus 
ar vārdiem „Nebīstaties, 
jo  jums Pest ī tā js i r 
dzimis Dāvida pilsētā.” 

Noslēdzot 2019. gadu, 7.decembrī 
kopīgi baudījām Ziemassvētku pusdienas. 
Mācītājs Kolvins McPhersons ievadīja un 
vēlāk Ziemassvētku vecītis, uzzinot ka 
DV namā esot daudz jauki cilvēki, ieradās 
un dāvināja visiem dalībniekiem bučas 
un  piparkūkas.  Dziesmas izskanēja un 
visumā bija ļoti jauka pēcpusdiena. Tā pat,  
mēs tanī dienā  pieņēmām ziedojumus  
„Brīvības pieminekļa izgaismošanas 
fondam”,  par ko biju rakstījusi decembra 
ziņās.  Lielu pateicību tiem dalībniekiem  
par ziedojumiem $820 apmērā.  Pie tās 
summas vēl pieskaitījām pusdienu un 
lotērijas atlikumu $275,  un DV Sidnejas 
nodaļas ziedojumu.  Kopā tiks nosūtīts 
AUD$1800 ( ap EUR1200) ar pilnu vārda 
sarakstu. Vēlreiz liels paldies par interesi 
un atbalstu.

Ināra Sīkā.

Turpinājumā viņš nolasīja kādreizējā 
mācītāja Jāņa Kraukļa teikto un pabeidza 
ar Gaida dzejoli par Ziemassvētkiem. Kad 
visi bija nodziedājuši Jūs, ticīgie nāciet, 
mācītājs teica lūgšanu, ko pabeidza ar 
Jēzus lūgšanu un tad aicināja visus kopā 
dziedāt Klusa nakts, svēta nakts.

Sekoja mielasts, kuŗa sākumā bija 
aknu pastēte ar maizīti un skābiem 
gurķiem, kam sekoja cūkas cepetis ar 
skābiem kāpostiem un kartupeļiem, 

bet saldā ēdienā Mango 
panakota. 

Ingrīda Rēbauma 
deklamēja J. Poruka 
dze jo l i  Ar  māt i  p ie 
baznīcas Ziemassvētku 
v a k a r ā .  I e r a d ā s 
Ziemassvētku vecītis, 
kas visus apmeklētājus 
apdāvināja ar piparkūku 
maisiņiem, bet galdā 
vēl parādījās ķirši un 
piparkūkas. Ieradās arī 
LAAJ vicepriekšsēdis 
J ā n i s  Č e č i ņ š ,  k a s 
pasniedza LAAJ atzinības 
rakstu Gundegai Zariņai 
par darbu Daugavas 
Vanagu organizācijā un 
veco ļaužu aprūpē.

Juris Krādziņš
Ināra Sīkā un Kolvins 

Makfersons

Gundega Zariņa ar LAAJ atzinības 
rakstu un Jānis Čečiņš



21

Daugavas Vanagu namā var iegādāties  
 divas jaunas grāmatas.

   Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959. līdz 1986. gadam 
(izdota 2019.g.)
Ievada vārdos,  Imants Balodis raksta – „..šo izdevumu  veltu  latviešu 
jauniešiem, kas izauguši brīvā valstī un kuŗu sirds deg par Latvijas nākotni.. „ 
 $ 10.00
2019.gada izdevums Angļu valodā  „Up against the wall – The 
KGB and LATVIA”   by Vincent Hunt.  
„Through eyewitness interviews – many never before in English – the author 
assembles a graphic picture of KGB methods and the stages of post-war 
control in Latvia „                    $15.00

Sūtīsim grāmatas uz 
Latviju

Pienākušas labas ziņas! Nākamā 
paaudze – Māris Caune un Rasma 
Celinska – ir pārņēmuši ziedoto grāmatu 
un drēbju sūtīšanu no Adelaides uz 
Latviju. Tilpnis ir jau pasūtīts un marta 
beigās dosies ceļā uz Rīgu. Taisāmies 
arī no Sidnejas šai tilpnī sūtīt ziedotas 
grāmatas uz Latviju.

Ja vēlaties ziedot lietotas trimdā 
izdotas grāmatas, tad lūdzu nogādājiet 
tās Daugavas Vanagu namā Bankstown 
ne vēlāk par 29. februāri. Grāmatas 
Sidnejas Daugavas Vanagos sapakosim  
kastēs un sūtīsim uz Adelaidi, kur tās 
tiks iepakotas tilpnī, un nosūtītas uz 
Latviju. Par ziedoto grāmatu sūtīšanu 
jums nav jāmaksā – Daugavas Vanagi 
maksā.  Varat arī izmantot iespēju tilpnī, 
sūtīt privātas pakas saviem radiem 
vai draugiem. Par šiem sūtījumiem 
jums pašiem ir jāmaksā, bet cenas 
ir izdevīgas. Privātās pakas arī  ir 
jānogādā Daugavas Vanagu namā.

Tāpat kā arī citus gadus, vairums 
ziedoto grāmatu sūtīsim Andrejam 

Mežmalim Daugavas Vanagos Rīgā. 
Mežmal is  par  grāmatām mums 
atrakstīja, ka – ‘Grāmatas joprojām 
pieņemam un variet sūtīt. Vakar runāju 
ar Nac. Bruņoto spēku komandieri un 
grāmatas nodosim Nac. Aizsardzības 
akadēmijai (NAA), tāpat kā agrāk. 
Paldies visiem sūtītājiem, jo grāmatas 
ir vienmēr vērtīgas. NAA pašlaik veic/
plāno papildus telpas NAA bibliotēkai, 
bet grāmatas viņi varēs pieņemt, 
uzglabāt un pakāpeniski iekļaut 
NAA bibliotēkas kartotēkā; grāmatu 
dubultniekus esmu lūdzis nodot citām 
militārām bibliotēkām - Instruktoru 
skolai, Jūras spēku mācību centram un 
citām bruņoto spēku bibliotēkām.’

Citus gadus esam grāmatas sūtījuši 
arī tieši, kādai skolai bibliotēkai vai 
muzejam.  Ja būs bērnu grāmatas, tad 
tās būtu jāsūta kādam bērnu namam. 
Vai  jums kādam būtu ieteikumi, kur sūtīt 
grāmatas un kāds pazīstams cilvēks, 
kas tās tur saņemtu? Mēs varētu to 
nokārtot. 

Ja ir jautājumi varat piezvanīt Baibai 
Harrington 0438 227 524 

Baiba Harrington
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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. 0424 717 365.
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, 1. februārī plkst. 12.00 

pusdiens un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 7. martā plkst. 12.00 

pusdiens un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 14. martā DV Austrālijas 

vanadžu salidojums; Latviešu legiona 
atceres piemiņas svētbrīdis (DV 
nodalïjumā latviešu kapos Rukvudā); 
Legiona atceres dienas sarīkojums un 
pusdienas.

Svētdien, 15. martā. DV Austrālijas 
delegātu sapulce.

Katru piektdienu no plkst. 13.00 
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org
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Sophie, deklamēja Plūdoņa Ziemsvētku 
rūķītis. Vēl bija skolēnu instrumentāls 
priekšnesums. Sigrīda spēlēja mūzikālu 
gabalu uz klavierēm. Emīls spēlēja 
uz flautas un Sandra pavadīja uz 
klavierēm Pūt, vējiņi, I wish you a merry 
Christmas un Finlandia. Kamēr bērni 
pārģērbās izrādei Kur tu teci, klātesošie 
dziedāja Klusa nakts. Izrāde notika uz 
skatuves lielajā zālē. Skolēni spēlēja 

Skolas koris saņem saņem 'Ziemassvētku vecīti' ar dziesmām
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lugu ar lielu sajūsmu. Pēc tam bērnus 
nofotografēja, bērni saņēma dāvanas, 
un Normundam Ronim skolas vārdā 
izteica pateicību par paveikto darbu un 
pasniedza viņam dāvanu. Visi atvadījās 
no Ziemsvētku vecīša. Pārzinis aicināja 
visus uz bagātīgu svētku mielastu, ko 
bija sarūpējusi skolas vecāku padome.

 V. Krādziņš

Okupācijas mūzejam 
jauns posms

Spāru svētk i  godam 
nosvinēt i ,  mūzeja ēkas 
celtniecība virzas uz priekšu. 
Firma, kas atbildīga par 
ekspozīcijas iekārtošanu, 
atdzimušās telpās, izvēlēta. Pārāk ilgi 
mūzejam bija jāstrādā pagaidu vietā. 
Tas nebija tā paredzēts. BET šķēršļi un 
pretestība tomēr nespēja apturēt to kas 
bija iecerēts.

Pavēries jauns posms mūzeja 
pastāvēšanā. 2019. gada 18. decembrī 

Pamatskolas eglīte – Turpinājums no 18.lpp.

OM direktores darbu iesāka Solvita 
Vība.  S. Vībai ir Maģistra grads vēsturē 
un Bakalaura grads tiesību zinātnēs. 
Viņa strādājusi LU filozofijas fakultātē, 
Naturalizācijas pārvaldē un vadījusi 
nevalstisko organizāciju ,,Kristīnes 
Čilveres Dzīvnieku draugu biedrību’’.

No Austrālijas OM atbalstītājiem 
novēlam jaunajai direktorei veiksmi, 
panākumus un gudru prātu OM svarīgajā 
darba laukā strādājot.

No 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. 
gada 31. decembrim no Austrālijas 
latviešiem un organizācijām mūzejs 
saņēmis 18 ziedojumus.
Nākotnes Namam 2 $2,100.00
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Skaidrīte Dariusa
Austrālijas Nacionālās Universitātes 
goda doktore.

Pagājušā gada 10. decembrī,  
Skaidrīte Dariusa ieguva Austrālijas 
Nacionālās universitātes (ANU)  goda 
doktores grādu par devumu datora 
zinātnēs un sieviešu līdztiesībās,  ( ... 
has been admitted, honoris causa, to 
the degree of Doctor of the University, 
for her exceptional contributiom to the 
University, to computer science, and 
to gender equality).

Šajā graduēšanas ceremonijā 
ANU prorektors (Vice-chancellor), 

Professor Brian Schmidt savu runu 
veltīja Skaidrītei Dariusai, stāstot par 
viņas darbību un sasniegumiem.

Kā viesu runātāja, Dariusa stāstīja 
par universitātes administrāciju un tās 
sākumiem elektroniskā laukā, un, par 
toreizējās sabiedrības uzskatiem un 
pieeju sieviešu līdztiesībās.

Tās pašas dienas vakarā Dariusa 
bija, kā aicināta viese, ANU Rektora 
(Chancellor) Gareth Evans rīkotajās 
vakariņās, ANU University House 

Latviešu sabiedrībā, Skaidrīte 
Dariusa ir pazīstama kā sabiedriska 
darbiniece, ir dibinājusi un vadījusi 
Kanberas latviešu tautas deju kopu 
Sprigulītis, un, kopā ar Dr Juri Ruņģi, 
latviešu tautas deju ansambli Saules 
josta.

Juris Jakovics

Mūzeja darbam 12 $3,150.00
Piemineklim Zedelgemā 4 $2,020.00

Kopā: $7,270.00
Ziedojumu akci ja Zedelgemai 

beigusies. Tagad ir aicinājums ziedot: 
,,Ceļamaizei’’. 

,,Ceļamaize’’ palīdzēs mūzejam 
atgriezties savās īstajās mājās!

Sirsnīgs paldies visiem, kas līdz šim 
snieguši palīdzīgu roku muzeja attīstībai 
un pastāvēšanai.

Pateicos Gunāram Nāgelam par 
lielo darbu, vadot mūzeju laikā, kad 
tā nākotne bija neziņā. Paldies par 
sadarbību un padomiem.

Ināra Graudiņa, 
OM pārstāve Austrālijā

Ja vēlaties ziedot: čeki rakstāmi  
„SLS Okupacijas Muzejs” un sūtami  
I.Graudiņai. Adrese: 141 Darley Rd., 
Randwick NSW 2031

Iespēja ziedot elektroniski: Dnister 
Credit Cooperative  BSB 204-235

 A/C 00017209
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Ziemassvētku eglītes 
sarīkojumi latviešu 

namā
Ziemassvētku eglītes sarīkojumi 

Sidnejā pagājušā gadā iesākās jau 1. 
decembrī Sidnejas Latviešu biedrības 
darbiniekiem Sidnejas Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē. To atklāja valdes 
priekšsēdis Jānis Čečiņš, novēlot 
p r iec īgus  Z iemasvētkus  darba 
darītājiem, kas strādājuši kopējam 
mērķim un pateicās arī par pagādāto 
cienastu, kas jau bija novietots uz 
šķīvjiem apklātā galdā kafejnīcas 
telpā. Visi kopā nodziedāja Sandras 
Dragūnas uz klavierēm pavadīto pirmo 
Ziemassvētku dziesmu Klusa nakts. 
Mācītājs Raimonds Sokolovskis nolasīja 
Lūkasa evaņģelija otro nodaļu par ganiem 
pie Jēzus ar tuvākiem paskaidrojumiem 
pēc tam par pieminēto zīmīgo vārdu: 
„Nebīstieties”, ko eņģeļi bija teikuši 
ganiem. Pirms Jēzus dzimšanas cilvēce 
bija nomaldījusies, bet nu nāca prieka 
vēsts visiem ļaudīm. Tad trīs gudrie no 
austrumiem, sekoja spīdošam, spožam 
objektam pie debesīm, kas nostājās virs 
nama, kur bija Jēzus, un nenobijās. Un 
vārds, „nebīstieties”  mierina arī tad, kad 
nostājamies pie mūža sliekšņa.

Sekoja otra dziesma Jūs, bērniņi, 
nāciet, pēc kuŗas Linda Ozere nolasīja 
sarakstu ar deviņiem Ziemassvētku 
ēdieniem, kuŗiem ir dažāda nozīme un 
kuŗu starpā ir zirņi un pupas, pīrāgi, 
bietes un burkāni, apaļie cepumi, 
skābie kāposti, cepetis, zivis, cūkgaļa 
un, visnotāļ, maize. Viss jānoēdot 
līdz divpadsmitiem. Visu cienastu 
apmeklētāji atnesa no mielasta galda uz 
savām vietām pie atsevišķiem galdiem. 

Pēc mielasta visi dziedāja Zvaniņš 
skan un sekoja priekšnesumi, kuŗus 
iesāka Valdis Krādziņš ar Aspazijas 

dzejoli Ziemassvētki, kam sekoja Ojārs 
Greste, nolasot Zentas Mauriņas rakstu  
par biedriskumu, tajā izceļot kaŗavīru 
biedriskumu, no grāmatas ar Vairas 
Vīķes – Freibergas paskaidrojumiem, 
ka biedriskums bijis arī izsūtītiem 
un bēgļiem Vācijas nometnēs pēc 
kaŗa. Raimonds Sokolovskis lasīja V. 
Ļūdēna dzejoli par baldriānu, Baiba 
Harringtona V. Strēlertes dzejoli 
Neticamais, Ināra Tomsone kādu 
tautas dziesmu par Ziemassvētkiem, 
Dace Celinska Plūdoņa dzejoli par 
Ziemassvētku rūķīti un Ilona Glebe 
stāstījumu par Ziemassvētku vecīti ar 
mātes acīm. Jānis Čečinš pastāstīja 
par Ziemasvētku tradicijām, parašām 
par bluķa dedzināšanu un būdēļu 
gājieniem un vēl par veco Jūliāna un 
jauno Gregoriāņa kalendāru un pēdējā 
ieviešanu Latvijā, kas sākotnēji notika 
jau 1582. gadā, bet vēlāk, otro reizi, tikai 
1919. gadā, pēc krievu laikiem.

Pēc dziesmas Pošam visu greznā 
rotā, Jānis Čečiņš iesāka jautājumu, 
Viktorīnas, daļu, kuŗā laimīgie uzminētāji 
saņēma ietītas dāvanas. Pēc tam izdalīja 
dāvanas: Raimondam par piedalīšanos, 
Sandrai par spēlēšanu, Pēterim par visu 
darba gadu un šīsdienas dziesmu lapiņu, 
Inārai par palīdzību virtuvē un Lindai, 
bez kuŗas palīdzības šis sarīkojums 
nebūtu varējis notikt.  Sarīkojums 
pabeidzās ar dziesmu Ak, eglīte.

Nākošais sarīkojums Senioru 
eglīte Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa 
Siliņa zālē 13. decembrī iesākās ar 
Ziemassvētku dziesmu Ak eglīte, ak 
eglīte Imanta Līča klavierpavadījumā. Tai 
sekoja mācītāja Raimonda Sokolovska 
uzruna. Pieminot vārdus no Lukasa 
evaņģēlija 2. nodaļas, viņš teica, ka mēs 
svinam Kristus dzimšanas dienu, un 
labas gribas cilvēki saka: „Gods Dievam 
augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem 
labs prāts”.  Otrai dziesmai Jūs, bērniņi, 
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nāciet sekoja pateicības vēstule no 
Vītola stipendijas fonda, ko nolasīja 
Jānis Grauds un arī pateicības vēstule 
no viena stipendianta. Ar apsveikumu 
Ziemassvētkos SLB valdes priekšsēdis 
Jānis Čečiņš pieminēja, ka, sekojot  
Jāņa Grauda ierosinājumam pastāstīt 
par sevi, daudzi seniori tagad kļuvuši 
pazīstamāki. Tālāk viņš pastāstīja arī 
par pāvesta Gregora kalendāru, kas 
savā laikā pārmainīja Jūlija kalendāru 
pasaulē dažādos laikos. Ingrīda 
Rēbauma iesāka priekšnesumu virkni ar 
Poruka dzejoli par Ziemassvētku eņģeli. 
Sekoja dzejolis Bērnībsdien Svētvakars, 
kuŗu Anita Emsis sarakstījusi Vidzemes 
lībiskā dialektā un kuŗu nolasīja Baiba 
Harringtona. Vija Sieriņa teica rindas 
no Rūķīša ierašanās ar dāvanu maisu. 
Juris Krādziņš nolasīja Viļa Plūdoņa 
dzejoli Koklētājs un vilks. Ziemassvētku 
pantiņu rindas teica Ināra Tomsone 
un Ilona Glebe, bet Pēteris Erdmanis 
Aleksandra Čaka pastāstu Daba. 
Raimonds Krauklis no savas burtnīcas 
nolasīja tur ierakstītos, saņemtos 
Ziemasvētku apsveikumu pantus.

Pēc dziesmas Prieks pasaulē, 
mācītājs Kolvins Makfersons teica 
Galda lūgšanu, kam sekoja SLB Dāmu 
kopas sagatavotais un pienestais 
Ziemassvētku mielasts ar auksto 
galdu un saldo ēdienu, bet sarīkojumu 
pabeidza ar Klusa nakts, svēta nakts.  

Juris Krādziņš

Kaimiņi
Labi kaimiņi ir Dieva svētība. Tie dzīvo 

ne tikai savu dzīvi, bet vienmēr domā arī 
par citiem. Pirms es pārnācu dzīvot uz 
Ciemu, man bija kaimiņi aiz žoga. Bija 
bieza sēta ar krūmiem un kokiem, kas mūs 
šķīra. Bija savs labums – man bija privāta 
dzīve, kur neviens nevarēja redzēt ko un 

kad es daru. Vienalga cik vecs, vai jauns 
tu esi – nelaime var notikt. 

Radās sliktas domas – dzīvoju divstāvu 
mājā viena, ja man paslīd kāja un es 
nokrītu pa trepēm, ko lai dara?

Katrā ikdienas solī var kaut kas 
notikties, kas nāks palīgos? Ģimene 
zvana bieži, bet ja esi ievainots, diena 
var būt ļoti gaŗa. Kas var dzirdēt balsi, 
kas sauc pēc palīdzības? Kaimiņi, lai cik 
uzmanīgi var būt dzīvo aiz bieza žoga un 
katram savi ikdienas pienākumi. 

Nolēmu, ka būtu laiks pāriet uz dzīvi 
Ciemā, cerot, ka būs labi kaimiņi. Dzīve te 
ir mierīga un drošāka, kā manā iepriekšējā 
mājā. Mums katram ir palīdzības poga ar 
ko dabūt palīdzību dienā vai naktī. Un, ja 
esi pakritis un poga nav sasniedzama – 
piedauzi pie sienas un kaimiņi var dzirdēt. 
Taisi trokšņus vai uguņus, lai apkārt 
dzīvotāji zina, ka kaut kas nav kārtībā.

Mēģini kaut ko darīt neparastu, 
lai pievērstu uzmanību. Ir labāk, ka 
nāk palīdzība kaut arī tā šoreiz nav 
nepieciešama, nekā tā būtu par vēlu.

Es pateicos Dievam, ka varu paļauties 
uz kaimiņiem, kas sniegtu man roku 
nelaimes gadījumā. Tikai ziniet, ka mans 
radio ir pārāk skaļš, tāpēc, ka manas ausis 
neklausa kā vajadzētu. Ja jūs piezvanat 
pie durvīm, zinu, ka tā nav zinkārība, bet 
uzmanība pret blakus dzīvotāju.

Ar labsajūtu varu teikt, ka man ir labi 
kaimiņi ar kuŗiem varu dalīties priekos un 
bēdās.

Betija Plūme

Mana Māja Ciemā Nr2
No mājiņu pircējiem, daži ievācās kā 

atrod jo pārdevēji jau šo to modernizējuši, 
bet ir jau vienmēr iespēja pašam pielāgot 
savai patikšanai. Gribu pastāstīt par 
dažām no manām intervijām ar tiem kas 
paši lika pārbūvēt sev Ciema mājiņu. Ir 
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jau arī tie kas ļoti mazas maiņas taisījuši, 
kā durvis uz garāžu, apsildīšanas veidu, 
mākslīgo zāli pagalmā utt.

Nu pastāstīšu kā pusotru gadu atpakaļ 
mājiņu nopirka Ieva Wilson, bijušā Ieva 
Ducmanis un Eikens. Melburnā dzīvo 
meita, tikai 15 minūšu braucienā no 
Ciema. Nodzīvojot 17 gadus Krukvelā, 
Ieva ilgojās būt meitai tuvāk. Uzzinājusi 
ka Ciemā jau atrodas citi paziņas no 
Sidnejas ieskaitot viena ar ko pirms 
70 gadiem atbrauca ar to pašu kuģi uz 
Austrāliju, Ciems likās ideāla vieta.

Māja ir ar divām guļamistabām 

bet bija svarīgi tai iedot atklātāku 
sajūtu, samazinājot durvju skaitu. 
Meita pārskatīja pārbūves pēc mātes 
vēlēšanām, sākot ar vannas istabu, 
kur apvienoja labierīcības vienā telpā 
ar lielāku dušas telpu un izņēma pašu 
vannu. Veļas mazgātuve atrodas skapī 
ko aizver kad nelieto. 

Protams virtuve modernizēta ar 
jauniem skapjiem un ierīcēm. Pamatdarbi 
kā izkrāsošana, tepiķa un gaisa 
kondicionēšana ielikšana, tika izdarīti. Pie 
logiem Ieva pielika interesantus aizkarus, 
kurus var vilkt no apakšas vai augšas.

Ievas dārzs vēl tiek pamazām 
darināts. Pati iestādīja rozes un saknītes 
un cer vēl šo to audzēt un dārzu sakopt. 
Caurmērā Ieva ir ļoti apmierināta ar 

dzīvi un priecīga būt mūsu Ciemā kur 
piedalās vairākās nodarbībās.

Selga Pešudovs

Sidnejas ev-lut 
draudzes eglīte

Sidnejas ev.-lut. draudzes eglīte 
iesākās pagājušā gada 22. decembŗa 
pusdienas laikā  pēc 4. Adventes 
dievkalpojuma Svētā Jāņa baznīcā 
ar dziesmu Jūs, ticīgie, nāciet Ināras 
Gedgovdas  k l av ie rpavad ī j umā . 
Mācītāja Kolvina Makfersona (Colvin 
S. MacPherson) galda lūgšanai sekoja 
pienestas pusdienas ar ceptu marinētu 

cūkgaļu, rīsiem un rīvētām saknēm.
Pēc mielasta mācītājs aicināja 

apmeklētājus atbildēt uz trivia spēles 
jautājumiem, kuŗu starpā bija, piemēram, 
tādi jautājumi, kā: kuŗā zemē kā pirmā sāka 
audzēt mango augļus, kā sauc Austrālijas 
ministru prezidenta vietnieku, kādas valstis 
sākas ar burtu L, cik mazbērnu princim 
Čarlim, kuŗā gadā atvērās Sidnejas operas 
nams un citi. Lai nu lasītāji mēģina  paši 
atminēt! Grupa ar visvairāk atbildētiem 
jautājumiem saņēma balvas. 

Pirms kūkas un kafijas apmeklētāji 
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dziedāja Jūs, bērniņi, nāciet, bet pēc tās – 
Debess pulks dzied apstarots. Uz dziesmu 
lapiņām bija numuri, kuŗus izlozēja un 
kāda apmeklētāja  laimēja šampānieša 
pudeli un kārbu ar biskvītiem.

Uzvilcis Ziemassvētku vecīša cepuri, 
mācītajs savā uzrunā apliecināja, ka 
esam kā viena mīļa ģimene, pateicās 
darbiniekiem par veikto un tad izdalīja 
dāvanas, arī 4 gadus vecam Lūkasam, kas 
no galvas teica vienu Ziemassvētku pantu. 
Pēc tam pateicības dāvanas ērģelnieci 
Inārāi, ērģelniecei, grāmatvedei un dāmu 
komitejas priekšniecei Tamārai, draudzes 

Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas  
2020. g. sporta balvas

Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas  gadskārtējās sporta balvas tiek piešķirtas 
labākajām  meitenēm un zēniem. 2020. gadā saņēmēji bija – meitenes Eva 
Medene un Elza Svilāne, un  zēni, Markus Rolavs un  Lārs Sveilis.  Balvas ziedo  
četras Austrālijas latviešu sporta kopas –  Spars, Daugava, ASK un MLS

Skolas izlaidums notika 18. janvārī, Adelaides latviešu namā,  un balvas izdalīja 
sporta kopas Spars priekšsēdis Viktors Sīkais.

2020.g. AZVV sporta balvas saņēmēji: no kreisas Markus Rolavs, Eva Medene, 
Viktors Sīkas , Elza Svilāne & Lārs Sveilis
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priekšniekam Eigitam, saimniecei Brigitai, 
viņas palīdzei Ritai, padomes locekļiem 
Ivaram, Baibai, Rutai un Mārai, ilggadējam 
sekretāram Valdim, dežurantiem pie 
lapiņām: Uldim, Andrim, Džudijai, Jurim 
Turmanim un Jurim Rīmanim. Tad vēl 
palīdzēm Andai un Sandrai, Ārijai, Velgai, 
Liānai, Dainai un Mārtiņam. Visiem liels 
paldies.

Eigits Timermanis tad deva svētku 
dāvanas mācītājam un Lindai, bet 
sarīkojums pabeidzās ar visu kopīgi 
dziedāto Klusa nakts, svēta nakts.

Juris Krādziņš 
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Sidnejas Latviešu 
vīŗu koŗa eglīte

Pagājušā gada 7. decembŗa vakarā 
bija Latviešu vīru koŗa Ziemassvētku 
eglīte  Hombušas draudzes zālē, kuŗu 
atklāja koŗa valdes priekšsēdis Andris 
Jaunbērziņš, sasveicinoties ar viesiem, 
koristiem, koristu ģimenēm un draugiem 
un dibinātājiem Raimondu Kraukli 
un Albertu Cini, kas devuši dāsnus 
ziedojumus koŗa darbam. Sveicināja arī 
no Ivara Štubja Melburnā, kas dodas 
uz Latviju, bet, cerams, būs atpakaļ 
dziesmu pēcpusdienā 9. augustā. 
Sarīkojumu iesāka ar kopīgi nodziedāto 
Es skaistu rozīt’ zinu. Eigits Timermanis 
nolasīja vēsti no Lūkasa evaņģēlija 2. 
nodaļas. Koris dziedāja Ludviga van 
Bethovena Svēto nakti, kam vārdus 
rakstījis K. Gelerts, bet atdzejotājs nav 
zināms. Kori diriģēja Daina Jaunbērziņa 
ar Ingridu Šakurovu pie klavierēm, kas 
pavadīja arī visas citas dziesmas. 

Toms Mačēns teica Valdas Moras 
dzejoli Šai svētā naktī, kam sekoja 
koŗa dziedātā Meklētāja ceļš ir galā, ko 
harmonizējis Imants Līcis un ar Kārļa 
Skalbes vārdiem.

Roberts Lucis teica T. Zeiferta dzejoli 
Naktī bira zelta rasa, kam sekoja visu 
kopā dziedātā Klusa nakts, svēta nakts. 
Eigits Timermanis teica Galda lūgšanu, 
kam sekoja svētku mielasts ar bagātīgu 
auksto galdu. 

Pēc mielasta savā un Dainas 
vārdā uzrunu teica valdes priekšsēdis 
Andris Jaunbērziņš. Vispirms deva 
dāvanas valdes locekļiem, bet no 
viņiem, savukārt, Andrejs Upenieks 
deva dāvanas Andrim un Dainai 
Jaunbērziņiem. Turpinot uzrunu, Andris 
Jaunbērzinš pateicās kora pavadītājai 
Ingridai Šakurovai, līdzstrādniekiem 
Vijai un Pēterim Erdmaņiem, Imantam 
Līcim par nošu rakstīšanu, Laumai 

Reinfeldei par skaistiem sarīkojumu 
aprakstiem un Jurim Krādziņam par 
koŗa dzīves aprakstiem Ritumā. Tad arī 
Pēterim Kļaviņam par drukas darbiem 
un fotografam un „propagandas 
ministram” Ojāram Grestem, visiem 
par pašaizliedzīgo darbu. Sekoja 
pateicība un dāvanas goda biedrēm 
Mārai, Ārijai un Ritai par bagatīgo, 
garšīgo ēdienu klāstu katru gadu un 
milzīgo darbu. Pateicība uz maiņām 
zupas meistarēm Mārai un Inesei.  Un 
pateicība visiem palīgiem – Māras 
māsai Baibai, kas palīdz virtuves 
darbos, Gunāram Zodiņam, Eigitam 
Timermanim, Rutai un Uldim Hāgeniem, 
Dainai Timermanei, Sanei Upeniecei, 
Mārai Lucei un vēl Inārai Krūmiņai par 

Andrejs Medenis saņem vīru koŗa 
nozīmi.

Daina Jaunbērziņa, Māra Timermane, 
Rita Pikša un Ārija Zodiņa.
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garšīgto torti, ko vēlāk baudīja. Vēl 
pateicība koristu sievām un ģimenēm. 
Paziņoja, ka jaunais korists, Andrejs 
Medenis, kā 181., kas iestajies korī, 
nopelnījis vīru koŗa nozīmi, kuŗu atdevis 
Andris Kaņeps. Eigitam Timermanim 18. 
novembŗa aktā piešķirts LAAJ atzinības 
raksts par ilggadīgu darbu draudzē un 
vīru korī. Pēterim  Kļaviņam piešķirts 
PBLA atzinības raksts par ilggadēju un 
izcilu darbu latviešu sabiedrībā, īpaši 
izdodot Ritumu, Dainai Jaunbērziņai, 
kas saņēmusi jau otro atzinības rakstu 
no PBLA par vīru koŗa vadīšanu.. 
Šogad bija bēdīgi notikumi, kad maijā 
zaudēja Andri Ruņģi, bet jūlija mēnesī  
mūža biedru un Dainas tēvu Artūru 
Eglāju un nesen jaunais diriģents Ivars 
arī savu tēvu Edgaru Štubi. Bija arī 
jubilejas, kad 4. martā svinēja 95 gadu 
dzimšanas dienu Raimonds Krauklis. 
Ievērojamas jubilejas bija arī Ārijai 
Zodiņai, Mārai Timermanei, Vijai un 
Pēterim Erdmaņiem, Andrejam Mednim, 
Aldim Liepiņam, Inesei Ronei, Laumai 
Reinfeldei, Dainim Jaunalksnim, Andrim 
Jaunbērziņam un Pēterim Kļaviņam dižo 
90 gadu dzimšanas dienu. Koristiem 
pateicās par rosīgu, sekmīgu un bagātu 
gadu un 63. gadskārtējais koncerts bijis 
tiešām skaists.  No koŗa saimes dziļā 

laika garīgajām galotnēm. Viņš ne tikai 
apdziedāja dabas un Vidzemes skaistumu, 
bet viņa rokas iepazina, ko nozīmē art 
zemi un izaudzēt maizi.

Viņam bija spēcīga sakņu izjūta, un tā 
ļāva radīt darbus, kurus uz laiku var nolikt 
malā, sakot, ka tie šodien nav aktuāli, 
tomēr tajos paustās patiesības, dabas un  
emes mīlestību nav iespējams nocenot, 
jo dzīvi baro saknes, bet jēgu piešķir 
virsaunes.

Anda Līce
Latvijas Avīze

Turpinājums no 1. lpp.
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Eigits Timermanis, Daina Jaunbērziņa, 
Pēteris Kļaviņš, Andris Upenieks un 
Andrejs Jaunbērziņš

pateicībā dāvana Dainai Jaunbērziņai. 
Seko dāvanas arī koristu bērniem.

Visi  dziedāja Tu mazā, klusā 
Betlēme,  Roberts un Jānis Luči 
deklamēja Ziemassvētku dziesmas, 
visi dziedāja Jūs, bērnini, nāciet, 
Toms un Valdis Mačēni teica Ziemas 
saulgriežu dziesmas, visi dziedāja Ak 
eglite, ak eglīte, Pēteris Erdmanis teica 
Aleksandra Čaka Dabu un visi dziedāja 
Jūs, ticigie nāciet. 

Pasniedza ziedus Dainai Timermanei, 
kas, cita starpā, pasniegusi neskaitāmas 
ziedu buķetes diriģentiem, pavadītājiem, 
solistiem un koristiem koncertos, 
viņas dzimšanas dienā un koris, atkal 
nostājies, nodziedāja Jāņa Puisēna 
Apsveikuma dziesmu.

Indulis Krādziņš teica A. Zaprauskas 
dzejoli Svētvakars, visi dziedāja Prieks 
pasaulei, dzejoļu fragmentus Raimonda 
Kraukļa sakārtojumā teica koŗa valdes 
locekļi un nobeigumā visi dziedāja Ak tu 
priecīga, ak tu svētīga.

Vēl ēda torti un dzēra kafiju vai tēju, 
bet tagad būs jāgaida vēl vesels gads 
līdz nākamai vīru koŗa eglītei.

Juris Krādziņš
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PBLA ZIŅU APSKATS

24. janvārī
Dānijas parlamenta spīkeram nodod 
lūgumu neizdot Kristīni Misāni 

Dānijas parlamenta priekšsēdētājs 
Henriks Dams Kristensens solījis Dānijas 
parlamenta komisijām nodot Latvijas 
lūgumu par Kristīnes Misānes neizdošanu 
Dienvidāfrikas Republikai (DĀR), kur 
viņa apsūdzēta sava bērna nolaupīšanā, 
aģentūru LETA informēja Latvijas Ārlietu 
ministrijā. Latvijas vēstniece Alda Vanaga 
šodien Kopenhāgenā tikās ar Kristensenu, 
lai iesniegtu Saeimas rezolūciju Misānes 
lietā un aktualizētu Latvijas pilsones 
neizdošanu DĀR. 

Kristensens solīja nodot Saeimas 
rezolūciju un lūgumu Dānijas parlamenta 
komisijām. Atzīmējot situācijas nopietnību, 
parlamenta priekšsēdētājs tomēr norādīja, 
ka ne viņš pats personīgi, ne Dānijas 
parlaments nevar iejaukties Dānijas 
tiesībsargājošo iestāžu darbā. Vanaga 
apliecināja, ka Latvija turpinās strādāt un 
meklēt visus iespējamos ceļus pozitīvam 
lietas atrisinājumam, lai Misāne netiktu 
izdota DĀR. [..] (LETA; la.lv)
Eurostat»: Latvijā trešais lielākais 
«zaļās» enerģijas īpatsvars ES 

Latvijā 2018. gadā bij is trešais 
augstākais atjaunojamās jeb tā sauktās 
zaļās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas 

patēriņā Eiropas Savienībā (ES), liecina ES 
statistikas pārvaldes "Eurostat" jaunākie 
dati. 

Saskaņā ar t iem Latvi jā 2018. 
gadā "zaļā" enerģija veidoja 40,3% no 
kopējās patērētās enerģijas, kas ir par 
1,3 procentpunktiem vairāk nekā 2017. 
gadā. 2018. gadā "zaļās" enerģijas 
īpatsvars Latvijā par 0,3% procentpunktiem 
pārsniedza noteikto mērķi – līdz 2020. 
gadam "zaļās" enerģijas īpatsvaram 
enerģijas patēriņā jābūt 40%. Lielāks 
nekā Latvijā atjaunojamās enerģijas 
īpatsvars bijis Zviedrijā, kur tas 2018. 
gadā bijis 54,6% no kopējās patērētās 
enerģijas –  Skandināvijas valsts jau par 
5,6 procentpunktiem pārsniegusi tās 
līdz 2020. gadam sasniedzamo mērķi. 
Zviedrijai seko Somijā, kur “zaļās" enerģijas 
īpatsvars kopēja enerģijas patēriņā 
2018. gadā veidoja 41,2%, kas ir par 3,2 
procentpunktiem vairāk salīdzinājumā ar 
valsts noteikto mērķi. 

Mazāks nekā Latvijā atjaunojamās 
enerģijas īpatsvars bijis Dānijā (36,1% 
jeb par 6,1 procentpunktu vairāk nekā 
2020. gada mērķis), Austrijā (33,4% jeb 
par 0,6 procentpunktiem mazāk nekā 
2020. gada mērķis), Portugālē (30,3% 
jeb par 0,7 procentpunktiem mazāk par 
2020. gada mērķa), Igaunijā (30% jeb 
par 5 procentpunktiem vairāk nekā 2020. 
gada mērķis), Horvātijā (28% jeb par 8 
procentpunktiem vairāk nekā 2020. gada 
mērķis) un Lietuvā (24,4% jeb par 1,4 



32

procentpunktiem vairāk nekā 2020. gada 
mērķis).  [....]

ES kopumā "zaļās" enerģijas īpatsvars 
enerģijas patēriņā veidoja 18%. Tas ir 
par 0,5 procentpunktiem vairāk nekā 
2017. gadā, kad atjaunojamās enerģijas 
īpatsvars kopējā enerģijas patēriņā bija 
17,5%, bet divreiz vairāk, salīdzinot ar 
2004. gadu, kad pieejami pirmie dati par 
"zaļās" enerģijas patēriņu ES. ES mērķis ir 
panākt, lai "zaļā" enerģija līdz 2020. gadam 
veido 20%, bet līdz 2030. gadam – 32% no 
kopējā enerģijas patēriņa ES.

Eurostat
20. janvārī
Demogrāfs: Latvi jā novērojams 
zemākais dzimstības līmenis pēdējo 
desmitgažu laikā 

Pērn Latvijā turpināja kristies dzimstība, 
sasniedzot zemāko līmeni pēdējās 
desmitgadēs, akcentē demogrāfs Ilmārs 
Mežs. Mežs prognozēja dzimstības rādītāju 
pasliktināšanos arī turpmākajos gados, 
ja netiks novērsti galvenie šķēršļi, kas 
patlaban bremzē jaunu ģimeņu veidošanos. 
Iztirzājot pašreizējās demogrāfi jas 
pamatproblēmas, eksperts klāstīja, ka 
primāri politiķiem būtu jādomā par nodokļu 
atlaižu ieviešanu tieši jaunajiem vecākiem, 
pabalstu pilnveidošanu un bērnudārzu 
pieejamības uzlabošanu it īpaši Rīgas 
teritorijā. 

Eksperts atzīmēja, ka vidējais bērnu 
skaits ģimenē krītas. Viņa ieskatā valsts 
nedara pietiekoši, lai mazinātu šķēršļus, 
ar ko saskaras gan vienu vecāku ģimenes, 
gan daudzbērnu ģimenes. Viens no tiem 
ir bērnudārzu nepieejamība. Eksperts 
klāstīja, ka Latvijai būtu jāseko pārējo 
Baltijas valstu piemēram, jo īpaši Igaunijai, 
kas ieguldot teju divreiz vairāk nekā Latvija 
demogrāfiskās situācijas uzlabošanā, 
kā rezul tātā Igauni jā populāci jas 
samazināšanās notiek vien par aptuveni 
tūkstoti gadā, kamēr Latvijā iedzīvotāju 

skaits sarūk par aptuveni 10 000 gadā, 
norādīja demogrāfs. 

Mežs uzsvēra, ka ir novērojama tieša 
korelācija starp valsts sniegto atbalstu 
jaunajām ģimenēm un dzimstību. Šajā 
ziņā Skandināvijas valstīs ir novērojama 
demogrāfiskās situācijas uzlabošanās, 
kamēr Dienvideiropā ir manāmas pretējas 
tendences. Eksperts norādīja, ka pēc 
demogrāfiskajiem rādītājiem Latviju varētu 
drīzāk iedalīt pie Dienvideiropas, proti, 
valstīm kur dzimstība sarūk un valsts 
dara relatīvi maz lietas labā. Primāri valstij 
būtu jādomā par ģimeņu nabadzības 
mazināšanu, jo tas ir galvenais faktors, 
kas demotivē potenciālos vecākus.  [....]

Savukārt, spriežot par atbalsta 
pasākumiem, kuri veicinātu demogrāfiskās 
situācijas uzlabošanos, Mežs pauda 
viedokli, ka pabalsta apmēra palielināšana 
bērna aizbildņiem, lai gan mazsvarīgs 
notikums uz kopējā fona, ir "solis pareizajā 
virzienā". Eksperts akcentēja pērn ieplānoto 
ieceri novirzīt 3,6 miljonus eiro grantiem 
daudzbērnu ģimenēm mājokļa iegādei vai 
būvniecībai. Mežs izcēla veiktās izmaiņas 
vecāku pabalsta aprēķināšanas kārtībā 
- ar šo gadu noteikts, ka sievietei, kurai 
ir tiesības uz vecāku pabalstu un kurai 
nākamais bērns dzimis līdz iepriekšējais 
bērns sasniedzis trīs gadu vecumu, vecāku 
pabalsta apmērs nedrīkstēs būt mazāks 
par vecāku pabalstu, kāds piešķirts par 
iepriekšējo bērnu. 

Eksperta skatījumā, viens no patlaban 
būtiskajiem nevienlīdzības cēloņiem, kas 
it īpaši ietekmē pašreizējos vecākus, ir 
fakts, ka, sievietei esot bērna kopšanas 
atvaļinājumā, viņas pensijas uzkrājums 
nepieaug, kā rezultātā nākotnē viņai 
būs relatīvi mazāka pensija. Demogrāfa 
ieskatā, šis ir klajš dzimumu diskriminācijas 
piemērs. Pēc Meža vārdiem, problēmas 
risināšanu jau divu gadu garumā kavē 
Finanšu ministrija. Vaicāts par citām 
demogrāfijas tendencēm, eksperts stāstīja, 
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ka ir novērojams imigrācijas pieaugums, 
kas notiek gan studentu, gan strādājošo 
iebraukšanas dēļ. [....}  (db.lv)
16. janvārī
Stradiņa universitātes studenti 
izgudrojuši implantu, kas varētu novērst 
insultu 

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 
studentu komanda "Smart Umbrella" 
attīstījusi ideju par viedu implantējamu filtru, 
kas cilvēku laikus brīdinātu par insulta risku, 
informēja RSU mediju attiecību vadītāja 
Ieva Nora Gediņa. "Smart Umbrella" ideja ir 
vērsta uz precīzu diagnostiku visizplatītākā 
- išēmiskā - insulta gadījumā, kas rodas, 
kad smadzeņu asinsvadiem ir traucēta 
asinsapgāde. "Išēmisko insultu izraisa 
asins trombi, kas bloķē smadzeņu artērijas, 
traucējot skābekļa pievadi un attiecīgi 
radot smadzeņu bojājumus. Mūsu ideja ir 
ievietot asinsvadā filtru, kas, līdzīgi kā tīkls, 
"izzvejotu" šādus trombus, neļaujot tiem 
sasniegt smadzenes," skaidroja komandas 
līdzdibinātāja, RSU 6. kursa medicīnas 
studente Viktorija Luīze Katarina Šēfa. 

Vienla ikus v iņa pastāst ī ja ,  ka 
informācija, ko šis filtrs uzkrātu, būtu 
ikdienā pieejama pašam pacientam un 
regulārajās vizītēs - mediķim. Gediņa 
skaidroja, ka, pēc Pasaules Veselības 
organizācijas datiem, katra piektā nāves 
gadījuma iemesls Latvijā ir insults un, kā 
pētījumā "The Burden of Stroke in Europe" 
norāda Eiropas Insulta alianse - gadā šīs 
slimības ārstniecība Latvijas ekonomikai 
izmaksā vairāk nekā 21 miljonu eiro. "Taču, 
ja laikus diagnosticēts un ja pacients strādā 
pie riska faktoru izslēgšanas, insults ir 
profilaktiski novēršama slimība," norādīts 
pētījumā. 

Pēc Gediņas paustā, pateicoties 
idejai par implantējamu filtru, komanda 
"Smart Umbrella" decembrī Parīzē 
aizvadītajā prestižajā Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta veselības kopienas 
("EIT Health") Inovācijas dienu konkursā 

bija starp trim laureātiem. Konkursā par 
godalgām sacentās 33 komandas no 
tādiem vadošajiem Eiropas zinātnes un 
studiju centriem kā Karolinska institūta, 
Oksfordas Universitātes un Sorbonas 
Universitātes. Izcīnītā godalga "EIT Health" 
konkursā "Smart Umbrella" komandai 
sniegs mentoringa un koučinga atbalstu 
1500 eiro apmērā, apmaksātu dalību kādā 
no 2020. gada "EIT Health" pasākumiem 
un atbalstu startēšanai citās "EIT Health" 
programmās. [....]

Reģionālo inovāciju shēmas (RIS) 
centrs Latvijā, kura mērķis ir sekmēt 
inovāciju kapacitāti Eiropas reģionos, kurus 
Eiropas Inovāciju indekss vērtē kā mēreni 
inovatīvus. (LETA; jauns.lv)
5. janvārī
Juhansone apstiprināta par Eiropas 
augstāko ierēdni 

Kādre izē jā  vēs tn iece Latv i jas 
pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Ilze 
Juhansone apstiprināta Eiropas Komisijas 
(EK) ģenerālsekretāra amatā. Iepriekš 
Juhansone bija komisijas ģenerālsekretāra 
pienākumu izpildītāja. Juhansoni apsveicis 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, norādot, 
ka šāda atzinība apliecina Juhansones 
spējas un pieredzi gan Eiropas, gan 
administratīvās lietās. Ģenerālsekretārs 
ir augstākais ierēdņa amats Eiropas 
Komisijā un ļoti svarīgs. Iepriekš šo 
amatu ieņēma vācietis Martins Zelmaiers, 
kas bija pamanījies šo pozīciju padarīt 
vēl ietekmīgāku. Tagad viņš šo amatu 
atstāj, kas daļēji saistīts ar to, ka jaunā 
EK prezidente Urzula fon der Leiena arī 
ir vāciete. 

Juhansone šos pienākumus sāka 
pildīt 2018. gada vasarā, bet iepriekš 
bija ģenerālsekretāra vietniece. Kad 
aizvadītā gada nogalē darbu sāka fon 
der Leienas jaunā komisija, tika meklēts 
jauns ģenerālsekretārs. Ilze Juhansone 
no Latvijas ieņem visaugstāko amatu 
Eiropas Savienības ierēdniecībā. Iepriekš 
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Nākamais Ritums būs 2020. gada martā.
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viņa bija vēstniece Latvijas pārstāvniecībā 
pie ES, saņēmusi trešās šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni.  Ar jauno amatu 
Juhansoni jau sveicis prezidents Egils 
Levits, premjerministrs Krišjānis Kariņš, 
kā arī komisijas viceprezidents Valdis 
Dombrovskis. (lsm.lv)
LTV top dokumentālā filma par padomju 
varas ietekmi uz Atmodas procesiem 

La tv i j as  Te lev īz i j ā  (LTV)  top 
dokumentālā filma “Atmodas labirintā”. 
Žurnālistes Guntas Gaidamavičas un 
režisores Agitas Cānes-Ķīles filma ir 
mēģinājums uz neatkarības atgūšanas 
procesiem palūkoties no jauna skatupunkta 
– analizējot Komunistiskās partijas un 
Valsts drošības komitejas (VDK) ietekmi 
uz Atmodas procesiem. Filma ir daļa no 
LTV, žurnāla “Ir” un sabiedrisko mediju 
portāla LSM.lv kopprojekta “Čekas ietekme 
uz nacionālās Atmodas procesiem”. 
Topošajā filmā autori pēta un skaidro, vai 
un kā Atmodas procesus ietekmēja Valsts 
drošības komiteja (VDK) un Komunistiskā 
partija. Filmas pamatā ir intervijas ar 
Atmodas līderiem, LPSR Komunistiskās 
part i jas Centrālās komitejas (CK) 
funkcionāriem, vēstures pētniekiem, VDK 
aģentu kartotēkā atrodamajiem Augstākās 
padomes deputātiem, kuri savulaik bijuši 
aģenti, bet 1990. gada 4. maijā balsojuši 
par Latvijas neatkarību. 

Gunta Gaidamaviča norāda, ka 
visīpašākais filmas materiāls ir intervija 
ar Krievijas zinātnieku, VDK darbības 
pētnieku Ņikitu Petrovu. Viņš uzskata, ka 
pastāv iespēja, ka kāds čekas darbinieks, 
pārkāpjot instrukcijas, aģentu kartotēku 
saglabāja nevis tādēļ, lai kaitētu Latvijai, 
bet tieši otrādi – lai to pasargātu. VDK 

savulaik daudzus piespieda sadarboties 
šantažējot, un, piekrizdami sadarboties, 
daudzi paglābās no apkaunojuma. “Tagad 
[ar kartotēkas publiskošanu] ir atliktais 
kauns. Patiesība agri vai vēlu nāk gaismā,” 
filmā pauž Ņikita Petrovs. Tajā pašā laikā 
filma meklē arī atbildes uz jautājumiem par 
to, ko nozīmē būt čekas aģentam, un tomēr 
balsot par Latvijas neatkarību – vai tā ir 
kažoka pārmešana vai važu nokratīšana? 

Filmas autori uzskata, ka Atmodas 
periodā arī VDK un CK darbinieki bija 
dezorientēti un sašķēlušies, tādēļ svarīgs 
ir arī jautājums par to, vai čeka vēl bija 
bīstama. Sandra Kalniete filmā atzīst – būtu 
pieticis arestēt pirmos desmit aktīvistus, 
lai viss apklustu. Par laimi, tas nenotika. 
Filmas vajadzībām veiktās intervijas daļēji 
publicētas žurnālā “Ir” un sabiedrisko 
mediju portālā LSM.lv. Filmas “Atmodas 
labirintā” pirmizrāde – 30. janvārī pulksten 
21.15 LTV1 un REPLAY.lv. Pēc televīzijas 
pirmizrādes filma bez ierobežojumiem būs 
pieejama REPLAY.lv arhīvā. 

Projektā “Čekas ietekme uz nacionālās 
Atmodas procesiem” tapusi LTV, žurnāla 
“IR” un sabiedrisko mediju portāla LSM.lv 
veidota rakstu un interviju sērija, kas aptver 
atmiņas par notikušo 30 gadus pēc Latvijas 
tautas Atmodas 90. gados. Ar to palīdzību 
iecerēts sniegt plašāku redzējumu par tā 
laika norisēm un palīdzēt labāk apjaust un 
izprast, kā tapušas mūsu valsts nesenās 
vēstures lappuses. Dokumentālā filma 
“Atmodas labirintā” ir projekta noslēdzošais 
darbs. Režisore – Agita Cāne-Ķīle, 
scenārija autori – Gunta Gaidamaviča un 
Pauls Raudseps, žurnālistes un pētnieciskā 
darba īstenotājas – Gunta Gaidamaviča 
un Māra Miķelsone, filmas producente – 
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Ieva Rozentāle, izpildproducents – Artis 
Dobrovoļskis, projekta koordinatore – 
Nellija Ločmele. Projektu finansē Mediju 
atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Par filmas saturu atbild Latvijas 
Televīzijas Kultūras raidījumu redakcija. 
(lsm.lv)
2020. gada 14. janvārī
Vāks parakstus par ieceri samazināt 
Saeimas deputātu skaitu līdz 50 

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 
otrdien, 2020. gada 14. janvārī, reģistrēja 
parakstu vākšanai “Centra partijas” 
iesniegtos grozījumus Satversmē, 
kas paredz no 100 uz 50 samazināt 
Saeimas deputātu skaitu, informēja CVK. 
Pieņemot lēmumu par iniciatīvas grupas 
reģistrēšanu, CVK vērtēja, vai iesniedzējs 
atbilst likuma “Par tautas nobalsošanu, 
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu” prasībām, proti, ir likumā noteiktā 
kārtībā reģistrēta politiskā partija, kā arī 
to, vai Satversmes grozījumu projekts pēc 
formas un satura ir pilnībā izstrādāts. 

Parakstīties par grozījumu Satversmē 
varēs 12 mēnešus - no 2020. gada 15. 
janvāra līdz 2021. gada 14. janvārim. 
Parakstīties par CVK reģistrētām vēlētāju 
iniciatīvām iespējams elektroniski portālā 
Latvija.lv, pašvaldību parakstu vākšanas 
vietās – dzīvesvietas deklarēšanas 
iestādēs, bāriņtiesās, kuras veic notariālas 
darbības, pie pagastu vai pilsētu pārvalžu 
vadītājiem, kā arī pie zvērinātiem notāriem. 
Par paraksta apliecināšanu pašvaldībās 
un pie notāriem jāmaksā valsts nodeva, 
parakstīšanās portālā “Latvija.lv” vēlētājiem 
ir bez maksas. Satversmē ir noteikts, ka ne 
mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir 
tiesības iesniegt Valsts prezidentam pilnīgi 
izstrādātu Satversmes grozījumu projektu, 
kuru prezidents nodod Saeimai. (lsm.lv)
Labdarības pasākums ar līdzekļu 
vākšanai Austrālijai 16. janvārī Rīgā 

Ceturtdien, 16.janvārī, plkst. 19.00, 

House 12 telpās Kaļķu ielā 12 tiek 
rīkots labdarības pasākums ar līdzekļu 
vākšanu Austrālijai. Pasākuma laikā būs 
dzīvā mūzika, klātesošajiem būs iespēja 
piedalīties izsolē, loterijā vinnēt kampaņas 
atbalstītāju sarūpētās pārsteiguma 
balvas, būs arī iespēja pārbaudīt savas 
zināšanas par Austrāliju viktorīnā. Visi 
ienākumi no izsoles un ieejas biļetes 
ziedojumi, kā arī daļa no bāra ietirgotā 
tiks novirzīti, lai palīdzētu Austrālijas 
ugunsgrēkos cietušajiem dzīvniekiem caur 
organizācijām: https://www.wires.org.au/ 
un https://www.wildlifevictoria.org.au. 

Šobrīd vēl tiek meklēti cilvēkus, kuri būtu 
gatavi sniegt savu artavu un pasākumā 
piedalīties ar īsu runu - austrāliešus, 
ceļotājus, kuri gribētu padalīties ar 
piedzīvojumiem, kā arī dabas entuziastus 
un vides ekspertus, kuri vēlētos padalīties 
ar savam zināšanām par to, kas tur notiek 
un kas būtu jādara, lai tādas katastrofas 
nākotnē būtu iespējams novērst. Ja vēlaties 
papildu palīdzēt ziedojot vai ar kādu balvu 
izsolei, vai uzstājoties pasākumā ar 
runu, lūgums sazināties ar Daci Kalēju 
privāti (dacekaleja@gmail.com). Saite uz 
pasākuma lapu Facebook: https://www.
facebook.com/events/s/charity-concert-
fundraiser-for/2165939700369589/. 
(Informāciju sagatavoja pasākuma rīkotāja 
Dace Kalēja)
2020. gada 13. janvārī
Rīgā sāksies barikāžu atceres dienu 
pasākumi 

Ar atceres pasākumu Zaķusalā, šodien 
Rīgā sāksies barikāžu atceres dienu 
pasākumi, aģentūru LETA informēja 1991. 
gada barikāžu muzeja administratore Ieva 
Eglīte. Šodien plkst.18 atceres pasākums 
notiks Zaķusalā, savukārt 14. janvārī un 
15. janvārī 1991. gada barikāžu muzeja 
zālē notiks pateicības rakstu pasniegšana 
barikāžu dalībniekiem. 16. janvārī plkst.12 
notiks atceres brīdis Mārupes kapos pie 
pieminekļa brīvības cīnītājiem, bet plkst.16 
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notiks atceres brīdis pie Vecmīlgrāvja 
tilta. 20. janvārī plkst.10 Doma laukumā 
iedegs piemiņas ugunskuru, plkst.14 notiks 
ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības 
pieminekļa un kritušo piemiņas vietām 
Bastejkalnā. Tās pašas dienas plkst.15.30 
pie Saeimas ēkas iekurs ugunskuru, 
bet vakarā, plkst.19 Rīgas Domā notiks 
koncerts “Piesaukšana”. 

Latvijas Tautas frontes organizētās 
barikādes, kurās piedalījās Latvijas 
neatkarības aizstāvji no visiem novadiem, 
bija unikāls nevardarbīgas pretošanās 
paraugs. Barikādes Rīgā sāka celt 1991. 
gada 13. janvāra vakarā. To mērķis 
bija aizsargāt Augstākās padomes 
ēku, televīziju, Daugavas tiltus un citus 
stratēģiski svarīgus objektus. 16. janvārī 
sāka aktivizēties OMON vienība.Apšaudē 
pie Vecmīlgrāvja tilta gāja bojā Satiksmes 
ministrijas šoferis Roberts Mūrnieks. Kopš 
1997. gada 20. janvāris ir noteikts par 
barikāžu aizstāvju atceres dienu. (LETA; 
la.lv) 
6. janvārī
Rinkēvičs sola Latvijas atbalstu 
Austrālijas ugunsgrēkos cietušajiem 

Latvija atbalstīs Austrālijas postošajos 
ugunsgrēkos cietušos, mikroblogošanas 
vietnē "Twitter" norādījis ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs (JV). Politiķis uzsvēra, 
ka Latvija ir solidāra ar Austrāliju saistībā 
ar postošajiem ugunsgrēkiem un valsts 
izsaka dziļu līdzjūtību traģēdijā cietušo 
personu ģimenēm. Vienlaikus ministrs 
norādīja, ka Latvija sniegs palīdzību 
ka tas t ro fas  upur iem,  i zmanto jo t 
organizāciju "Sarkanais Krusts" Austrālijā. 

Kā ziņots, Austrālijas Jaundienvidvelsas 
štatā ceturtdien izsludināts jauns 
ārkārtas stāvoklis, bažījoties, ka situācija 
savvaļas ugunsgrēku dēļ var kļūt vēl 
smagāka. Ārkārtas situācijas režīms 
spēkā stājās piektdien un ilgs septiņas 
dienas, piešķirot papildu pilnvaras 
Lauku rajonu ugunsdzēsības komisāram 

cīņā ar ugunsgrēkiem, sacīja štata 
premjerministre Gledisa Beredžikljana. 
Atbilstoši jaunākajiem datiem Austrālijā 
šajā savvaļas ugunsgrēku sezonā, kas 
bijusi viena no postošākajām, dzīvību 
zaudējuši vismaz 18 cilvēki. (LETA; tvnet.
lv)
3. janvārī
Plāno pārapbedīt Latvijas pirmo 
iekšlietu ministru Miķeli Valteru 

Ārlietu ministrija kopā ar Iekšlietu 
ministriju šogad plāno no Francijas 
Latvijā pārapbedīt Latvijas pirmā iekšlietu 
ministra un diplomāta Miķeļa Valtera 
mirstīgās atliekas, paredz uz otrdienas 
(7. janvāra) valdības sēdi iesniegtie 
dokumenti. Rīkojuma projekta anotācijā 
skaidrots, ka Valtera pārapbedīšana būtu 
cieņas apliecinājums Latvijas valstsvīram. 
Pamatojoties uz Ārlietu dienesta vēstures 
un diplomātisko dokumentu nodaļas 
rīcībā esošo informāciju, savas dzīves 
laikā Valters bija izteicis vēlēšanos tikt 
apglabātam dzimtenē. Minētā rīkojuma 
izdošana ir nepieciešama iespējami 
ātri, ņemot vērā apsvērumu, ka Valtera 
pašreizējās kapavietas apmaksa Francijā ir 
veikta līdz 2018.gada 30.aprīlim. Gadījumā, 
ja apmaksa par desmit turpmākajiem 
gadiem netiek veikta, kapavieta tiek 
uzturēta bez maksas tikai divus gadus, 
skaidrots anotācijā. Tāpat tajā norādīts, ka, 
ņemot vērā Valtera nozīmīgo ieguldījumu 
Latvi jas valsts labā un praktiskos 
apsvērumus Ārlietu ministrija un Iekšlietu 
ministrija uzskata, ka būtu nepieciešama 
un atbalstāma Valtera mirstīgo atlieku 
pārapbedīšana dzimtenē līdz 2020.gada 
aprīlim. Kopumā pārapbedīšanai un 
piemiņas vietas ierīkošanai nepieciešamie 
izdevumi sastādītu 18 000 eiro. Piemiņas 
vietas uzturēšanu pēc tās ierīkošanas 
Rīgas Meža kapos nodrošinās Valtera 
tuvinieki. (leta.lv)
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 9. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 16. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 23. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma draudzes pilnsapulce.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Pirmā 2020.g. 6. februārī.  
Tuvāka informācija pie mācītāja. 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 2.  A.Kristovskis
Svētdien, 9.  J.Turmanis
Svētdien, 16.  I.Birze
Svētdien, 23.  U.Hāgens

 ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

FEBRUĀRĪ
Svētdien, 2.  L.MacPherson
Svētdien, 9.  R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 16.  A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 23.  L.Vilciņa/A.Zīda

GRĀMATAS
Mācītāja 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
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
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 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
 1/13 Ireland St, Burwood, 2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
 Mājas tel.  8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Ir viedoklis, ka Laiks plūst kā filma, 

kas sastāv no atsevišķiem kadriem. 
Laiks tek ar ātrumu biljoniem kadru 
sekundē, un tas atbilst mūsu Apziņas 
uztveres ātrumam nomoda stāvoklī. 
Kristus ir mūžīgs.

(Bībelē sk. Atkl.1:8 u.c.)
(Sk. arī Gregg Braden, Brian Weiss u.c.)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

FEBRUĀRIM
Svētdien, 2. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 9. plkst. 9.30 dievkalpojums.  

Bībeles stunda'
Svētdien, 16. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 23. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 2.  Olafs Šics 
Svētdien, 9.  Olafs Šics
Svētdien, 16.  Olafs Šics

Svētdien, 23.  Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS

Svētdien, 2.  Gundega Zariņa   
Svētdien, 9.  Marita Lipska
Svētdien, 16.  Gundega Zariņa
Svētdien, 23.  Marita Lipska

DRAUDZES NODEVAS
Saskaņā ar š. g. 12. maija pilnsapulces 

lēmumu, draudzes nodevas par 2019. 
gadu ir $100. Lūdzam nosūtīt uz 
draudzes kasiera Valdemāra Dūšeļa 
adresi, 11. Byanbi Place Castle 
Hill, NSW 2154. Čeki rakstāmi uz 
“Latvian Unity Congregation” vārda. 
Informāciju var saņemt no zemāk 
minētajiem valdes locekļiem.

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 Parnell St 32, 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) 9706 3430 
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What’s on at the House
Each month  this page features a summary, in English, of major events at the 

Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the 
Latvian language. And if there is anyone reading this who's ever thought that "one 
year I'll learn Latvian" read on - this is your year to start working on it.

Happy New Year!
This was a quieter summer break than last year. That is if you are over about 

30! For the younger ones the  summer fun doesn't let up when there isn't an Arts 
Festival, as everyone was off to Melbourne for the 36th Australian Latvian Youth 
Festival and after that to either the childrens camp at Tērvete, near Melbourne, or 
the Summer High School  near Adelaide. Apparently the summer high school had 
one of it's biggest years so far, with 59 (give or take a few!) participants. Who said 
that Latvian language, culture and traditions were of little interest to the younger 
generations?

2019. gada 19. decembrī
Levits: Pēc ASV sankciju lietas 
secinājumi jāizdara gan politiķiem, 
gan vēlētājiem 

Latvija ir demokrātiska valsts, bet ir 
daži tumši plankumi, kuru likvidēšanai ir 
nepieciešama politiķu griba, bet pašlaik 
mēs to darām ar ārzemju palīdzību. No 
tā secinājumi jāizdara gan politiķiem, gan 
pilsoņiem, jo pilsoņi ir atbildīgi par to, ko 
viņi ievēl parlamentā, intervijā Latvijas 
Radio sacīja Valsts prezidents Egils Levits. 
Prezidents, komentējot situāciju ar ASV 
sankciju noteikšanu un vēlāk atcelšanu 
Ventspils ostai, piekrita, ka tad, “kad ir 
spiediens no ārpuses, mēs saņemamies 
un sakārtojamies, bet paši pēc savas 
iniciatīvas nedarām pietiekoši”.  [....]

Prezidents norādīja, ka situācija, kuras 
dēļ ASV noteica sankcijas arī Latvijas 
organizācijām, visiem bija zināma jau 10 
– 15 gadus, bet neviens nesasprindzinājās 
pietiekoši. Piemēram, likumdevējs varēja 
sasprindzināties, un likumdevējs ir tāds, 
ko pilsoņi ievēlēja, “principā ir jāskatās, 
ko mēs ievēlam” parlamentā, piebilda 
prezidents. Viņš arī pauda, ka sankcijas 
un spiediens, prasot sakārtot finanšu 

sistēmu, rada sliktu ietekmi uz valsts tēlu 
un sliktu iespaidu uz mūsu paštēlu, ka 
mēs nespējam paši, pamatojoties uz savu 
iniciatīvu, šos jautājumus sakārtot, lai gan 
visi zina, ka tas ir nepieciešams. Tas ir 
viens no aspektiem, kāpēc sabiedrībā ir 
negatīva attieksme pret valsti, norādīja 
Levits. Mums pašiem jārada pozitīva 
attieksme par valsti, bet tad nepieciešams 
iespringt un sakārtot lietas, un arī pilsoņiem 
nebalsot par tādiem spēkiem, jo tie nav 
sagrābuši varu ar armijas palīdzību, pilsoņi 
paši viņus iebalsoja. 

Tāpēc jāsāk ar katru pilsoni, bet lielākā 
atbildība ir politiķiem, piebilda Levits. Viņš 
uzsvēra, ka pilsonis ir atbildīgs par to, ko 
ievēl. Prezidents arī sacīja, ka valdība 
rīkojās ātri, “izdarīja ķirurģisku operāciju”, 
lai atdalītu sankcijās iekļauto personu no 
Ventspils ostas, bet ir jautājums, kāpēc 
to neizdarīja ātrāk. Viņš sprieda, ka tam 
nebija pietiekami lielas vēlmes. Latvija 
ir demokrātiska valsts, bet ir daži tumši 
plankumi, kuru likvidēšanai ir nepieciešama 
politiķu griba, bet pašlaik mēs to darām ar 
ārzemju palīdzību, bet tas jādara pašiem, 
sacīja prezidents. [..] (lsm.lv)
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Edited by Pēteris Kļaviņš

Unfortunately, due to the bushfire situation, the 3x3 cross-generational summer 
camp planned for Falls Creek was cancelled just as people were on their way there. 
It was moved to Melbourne Latvian House for a shorter 3 day event. However the 
guest musicians from Latvia made it on to Sydney, where a good crowd appreciated 
their concert of popular Latvian songs from the last few hundred years.

This year will see a gradual increase in events throughout the year, as we 
ramp up to the 58th Australin Latvian Arts Festival here in Sydney in December.

Sydney Latvian Mixed choir and Latvian youth choir  
Balsis concert. 

Sunday 2nd February 2p.m.
The first lead-in event to the Arts festival will feature the multi-award-winning 

youth choir Balsis from Rīga, as well as our own mixed choir. Prior to the concert, 
leading conductor Ints Teterovskis will spend a number of days with our Sydney 
choir coaxing and prodding them to produce the intricate sounds of some of the 
songs that will be heard later in the year during the Arts festival. If previous years 
when he, or other leading conductors, have taken our choristers under their wing, 
is anything to go by, this should be a knock-out concert.

Parnell St Fair. Cancelled for this year.

Working Bee. Saturday 22nd February from 9 a.m.
We all know that things accumulate, get forgotten, gather dust and take up 

valuable space. Come and join a working bee to clean and tidy the Latvian house 
in preparation for the coming year. Larger and smaller jobs for all abilities. Phone or 
e-mail Jānis Čečiņš on 0419220728 or admin@slb.org.au to register your interest, 
even if it’s just for a few hours. Lunch provided.

Latvian Language Class
For a number of years there has been a Latvian language class for adults on 

Saturday mornings at Latvian House. Some students have been coming for years, 
others only started last year, and everyone is at a different stage in their learning. In 
class we use a range of materials; learn new words, expressions; a little grammar; 
learn about Latvian culture and traditions –with lots of time for revision.

This year I would like to offer a new beginners class and a separate class for 
continuers and those with some Latvian knowledge. Beginners classes will be held 
on Wednesdays 18.00 – 20.00 starting from 5th  February. The continuers class 
will be held on Saturdays 11.30 – 13.30 beginning on 8th February.

If you have been thinking about learning Latvian this year, I would love to hear 
from you. Please contact me on 0409 848 533 or email lozers@bigpond.com

Linda Ozers
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