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Pienācis laiks vērienīgai filmai par latviešu 
bēgļu gaitām

Anda Līce, 4. februāris 2020
Daudzi droši vien brīnīsies, kaut ko tādu šodien dzirdot. Vai tad tā vispār 

var būt? 2006. gadā mūžībā aizgājušās latviešu dzejnieces un prozaiķes Ainas 
Zemdegas romānā Maruta ir pašas pārdzīvotais, kad šķita – laiks ir izgāzies no 
eņģēm. Romāns ir par braucienu 1944. gada rudenī bēgļu laivā uz Gotlandi un par 
dzimteni zaudējušo latviešu pirmajiem gadiem svešumā, kur daudziem piederēja 
tikai izglābtā dzīvība, cerība par atgriešanos un dzīvības spēks, kas nebija vienādi 
stiprs visos.

Man šķiet, ir pienācis laiks vērienīgai mākslas filmai par šo daudziem dažādu 
iemeslu dēļ vēl joprojām maz zināmo Latvijas vēstures posmu.

A. Zemdegas emocionāli piesātinātais un visai mūsu tautai tik traģiskais stāsts 
ir labs pamats filmai. Ka to ir iespējams izdarīt, liecina Dzintara Dreiberga pēc 
Aleksandra Grīna romāna uzņemtā filma Dvēseļu putenis. Kādēļ būtu vajadzīga 
šāda filma? Mūsdienās daudzi no Latvijas bēg pavisam citu iemeslu dēļ. Arī viņi 
piedzīvo zaudējumu sāpes un atgriešanās ilgas, tomēr tās nav tik eksistenciāli 
skaudras, kādas tās bija iepriekšējām paaudzēm.

Bēgļu straumju galvenais izraisītājs visos laikos un arī mūsdienās ir kaŗš. 
Sastapšanās ar lielu skaitu citas kultūras, reliģijas un mentalitātes bēgļiem var kļūt 
par traģēdiju arī tās valsts pamatiedzīvotājiem, kuŗā nonāk bēgļi. Problēmas visos 
laikos ir līdzīgas, jo cilvēka vajadzības, vājības un tieksmes ir tādas pašas kā agrāk.

Kas veido izpratni par kaŗu un tā cēloņiem cilvēkos, kuŗi kaŗu paši nav 
piedzīvojuši?

Spēja kritiski domāt veidojas no vēstures zināšanas un empātijas, kuŗu 
attīsta literatūra un māksla. Nākamajās paaudzēs izpratni par tautu likteņiem 
nespēs uzmodināt nekādi skaitļi par kaŗā kritušajiem, ievainotajiem un bezvēsts 
pazudušajiem, ja nebūs iespējams notikušo izdzīvot caur augstas proves mākslas 
darbiem vispirms kā atsevišķa cilvēka traģēdiju.

Jo sabiedrībā ir vairāk politiski noraizējušos cilvēku, jo mazāk iespēju piedzīvot 
situācijas, kad dienām vairs nav nosaukumu. To 2014. gadā piedzīvoja Donbasa 
un Luhanskas iedzīvotāji, tas joprojām pasaulē notiek arī visos citos kaŗa skartajos 
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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.

2020. gada februārī SLB ir apsveikusi 
Valentīnu Trankeli, Ilzi Hansenu, Ingrīdu 
Kārkliņu, Valdi Vilciņu, Ausmu Švānu, Igoru 
Polikēviču, Luīzi Kaktiņu, Katrīnu Baumani 
un Brigitu Saivu. ■

SLB valdes sēde
12. februāra valdes sēdē piedalijās: 

Jānis Čečiņš, Jānis Grauds, Pēteris 
Kļaviņš, Ināra Krūmiņa, Ināra Graudiņa, 
Klāra Brūvere, Martiņš Tuktēns, Kims 
Ligers un Baiba Harringtona.

22. janvārī tikās SLB Būvdarbu 
apakškomiteja un uzstādīja vairākas 
prioritātes. kas būtu jāvirza uz priekšu 
šajā gadā. Valde apskatīja ieteikumus 
par nama priekšas žogu un pieņēma 
tāmi. Pieņēma ieteikumu iegādāties 
jaunu, uzlabotu, video novērošanas 
iekārtu nama priekšai.

Lai nodrošinātu lielās zāles skatuves 
aizkaru ugunsdrošību, tos nākamajā 
mēnesī nodos lāpīšanai, iztīrīšanai un 
apspricēšanai ar ugunsdrošu škidrumu.

Februāŗa sākuma l ie l ie  l ie t i 
appludināja zemskatuves pagrabu. Bija 
jāiegādājas ūdens pumpis lai pagrabu 
izsūknētu. Daudz kas tika samērcēts un 
būs jāizsviež. Šī telpa būs prioritāte 22. 
februāŗa talkai.

Saņemta $15,000 tāme par agrāko 
gadu lietusūdeņu griestu bojājumu 
labošanu augšstāvā. Nolemj meklēt vēl 
citas, lētākas, tāmes.

Valde izmēģināja 5 dažādus krēslus 
kas varētu atvietot patreizējos Mārtiņa 
Siliņa zāles krēslus. Vienojās par vienu 
kā labāko, bet nolēma salīdzinājumam 
meklēt vēl citus krēslus pie citām 
firmām.

Nolēma iekārtot kafejnīcā un veikalā 
iespēju maksāt ar banku kartēm. 

Drukas darbi namā ik gadu izmaksā 
aptuveni $25,000. Liela daļa no 
šiem izdevumiem ir drukāšana citām 
organizācijām. Tā kā jaunajā drukātājā 
var ievadīt paroles, tad turpmāk katrai 
organizācijai būs sava parole, lai 
biedrība precīzi varētu uzstādīt rēķinus. 

No PBLA saņemti $3,600 agrāko 
gadu fotografiju, fotonegatīvu, slīdīšu 
un video ierakstu digitalizēšanai. 
Meklēs darbinieku kuŗš varētu šo darbu 
uzņemties.

Valde nolemj atbalstīt 12 Sidnejas 
jauniešu piedalīšanos AZVV, katram 
piešķirot $150.

Ināra Krūmiņa paziņo, ka 2020. gadā 
Dāmu kopa turpinās rīkot ceturtdienas 
pusdienas kā līdz šim. ■

J Čečiņš
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Sidnejas Latviešu biedrība

Senioru Saiets
Piektdien, 13. martā plkst. 11.00

Sidnejas Latviešu namā

Piedāvājums
Ja pirmo reizi apmeklēsit Senioru saietu –

krūze kafija un pīrāgs par brīvu

Bet nav godīgi piedāvāt brīvu kafiju tikai tikai tiem kas 
pirmo reizi uzdrošinās jaunu un atnāk uz Saietu.  
Tāpēc šo vienreizējo iespēju dabūt kafiju par brīvu varēs 
izmantot katrs kas ieradīsies piektdien, 13 martā – 
Sidnejas Latviešu namā.

Pateicība Talciniekiem!
Sidnejas Latviešu biedrības valde  

sirsnīgi pateicas visiem biedriem 
un nebiedriem kuŗi piedalījās nama 
uzkopšanas talkā. Piedalījās Erna 
Ādolfa, Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš, 
Sandra Dragūna, Jānis Grauds, Baiba 
Harringtona, Sūzana Jansone, Džulija 
Jirgena, Lolita Jurāne, Ināra Krūmiņa, 
Kims Ligers, Marita Lipska, Nelsons 
Odiņš-Džons, Linda Ozere, Vikija 
Pogule, Andra Rone, Iveta Rone, Paula 
Rozīte, Ingrīda Veidnere, Lāra Veidnere 
un Toms Veidners.

Negaidīta papildus tīrīšana sanāca 
sakarā ar neseniem lieliem lietiem, kas 
appludināja nama pagrabu.  Arī vairākas 
citas telpas un vietas tika iztīrītas un 
daudzas sen aizmirstas un pamestas 
mantas tika noliktas vietā vai aizmestas. 
Daudz ko padarījām, bet daudz kas vēl 

palika nedarīts. 
Tādēļ, lai labo darbu turpinātu, 

nākamā talka notiks svētdien, 3. 
maijā sākot no plkst. 10.00. ■

SLB valde

SLB meklē vēsturisko 
fotokrājumu 
digitalizētāju

Katru gadu Pasaules brīvo latviešu 
apvienība (PBLA) vienai no tās 
daliborganizācijām piešķir US$5,000 lai 
palīdzētu ar arhīvu un mūzeju materiālu 
saglabāšanu un sakārtošanu. 2019.g. 
bija pienākusi Latviešu apvienības 
Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) kārta 
saņemt šo naudu savu dalīborganizāciju 
vajadzībām. 

Jau 2017.g. divas Nacionālā arhīva 
speciālistes veselu mēnesi nostrādāja 
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Telpu pieteikumi 
Latviešu namā

Jā, šis ir atkārtojums no februāŗa 
Rituma. Tā saka, ka „dubults neplīst”. 
Tādēļ lai neviens nevar teikt, ka 
nezināja…

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 
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

kārtojot un kopējot Sidnejas latviešu 
organizāciju dokumentus un fotogrāfijas. 
Bet daudz kas vēl palika nepabeigts. Lai 
turpinātu šo svarīgo darbu, SLB pieteica 
PBLA projektu agrāko gadu fotogrāfiju, 
fotonegatīvu, slīdīšu un video ierakstu 
digitalizēšanai.  Saņēmām AUD$3,600, 
lai varam iegādāties vajadzīgo aparatūru 
un daļēji segtu darbinieka atalgojumu. 

Ja Jums interesētu piedalīties šajā 
projektā, piestrādājot pie Sidnejas 
latviešu vēstures digitalizēšanas, tā lai tā 
būtu pieejama arī nākamajām paaudzēm 
šeit un Latvijā, tad  lūdzu sazinaties ar 
Jāni Čečiņu (mob. 0419 220 728 vai 
admin@slb.org.au) līdz 22. martam. ■

SLB valde

reģionos. Vai Latvija šodien ir politiski 
noraizējusies, un ko nozīmē tādai būt? 
Ne jau bruņojuma daudzums izšķir visu.

Ukrainas politiskais eksperts Ruslans 
Bizjajevs brīdina – ja bērni nesaglabās 
morālos principus, viņi pazaudēs to, ko 
sauc par ģenētisko kodu, kuŗu veido 
pasaules literatūra, mūzika un māksla. 
Lūk, tāpēc daudz vairāk par patriotiskām 
runām ir vajadzīgas labas grāmatas 
un filmas par valsts, tautas un cilvēka 
vēsturi. ■

Latvija Avīze

Pienācis laiks ...
Turpinājums no 1. lpp
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Dziesmai šodien liela 
diena 

Jauniešu koris Balsis un SLB jauktais 
koris ieskandina AL 58. Kultūras 
dienas Sidnejā

Par lielu dienu latviešu 
d z i e s m a i  i z v ē r š a s 
AL58.  Ku l tūras  d ienu 
ieskandināšanas koncerts 
Sidnejas Latviešu namā, 2. 
februārī. Koncertā piedalās 

Latvijas jaunatnes koris Balsis un 
Sidnejas latviešu biedrības jauktais 
koris.

Jauniešu korim Balsis šis ir otrais 
brauciens uz Austrāliju. Atceros, kad 
pirmo reizi dzirdējām Balsis 2006. 
gada 51. Kultūras dienas Adelaidē, 
cik ļoti mēs jūsmojām par koŗa dzidro 
skanējumu. Šoreiz, sastopot kori 14 
gadu vēlāk, prieks un saviļņojums ir 
tas pats. Kaut koristi ir citi, koŗa izcilais 
skanējums un visuspējīgais diriģents 
Ints Teterovskis tie paši. 

Par diriģentu Intu gribu piezīmēt, 
ka mēs, sidnejieši, viņu uzskatām kā 
savējo. Nešaubos, ka melburnieši un 
adelaidieši saka to pašu. Šķiet, nav bijis 
gada, kad gadu mijai tuvojoties, diriģents 
nebūtu klāt. Viņš nebrauc saņemt godu, 

bet atrotīt piedurknes un pielikt roku, 
kur vajadzīgs. Gadu tecējumā Ints ir 
piedalījies Kultūras dienās, uzstādījis un 
iedvesmojis jaunus koŗus, iedrošinājis 
un apmācījis jaunus diriģentus, noturējis 
meistarklases visu līmeņu dziesmu 
mīļotājiem, vadījis neaizmirstāmas 
sadziedāšanās un šoreiz pat atlicinājis 
laiku apciemot SLB pamatskolas jauno 
audzi. Stāsta, ka apciemojuma  laikā 
bērni veselu stundu ar atplestām mutēm 
klausījušies un atdarinājuši diriģenta 
balss vingrinājumus šķobot muti, elpojot 
un dziedot, kā to dara kordziedātāji. 
Visu to diriģents ir veicis tās pašas 

dienas rītā pirms vakara 
koncerta Sidnejas centrā 
ar austrāliešu koriem: 
Sidnejas Filharmonijas 
jauniešu kori VOX un 
i ec ien ī to  tau tas  un 
popmūzikas kori Inner 
West Voices. Zinot to, cik 
vēl jo vairāk apsveicams 
ir diriģenta gājiens pie 
bērn iem!  Tas  g labā 
noslēpumu, kādēļ Latvija, 
visas Eiropas mērogā, 
i r  pirmā vietā bērnu Koncertu iesāk ar Ādolfa Ābeles Lūgšanu zāles 

aizmugurē.
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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

muzikālās izglītības laukā. Latvijas 
modeli ir pieņēmusi Francija, lai to 
iedzīvinātu savās skolās. Nešaubos, 
ka citas valstis sekos. Ar meistarklasi 
bērniem dziesmas sēkliņa ir sēta arī 
mūsu sētā. Atliek tikai gaidīt jauno 
zelmeni. 

Šīs dienas programma ir divās daļās. 
Pirmo daļu veic Balsis ar dziesmām no 
sava bagātā, daudzpusīgā repertuāra. 
Otro daļu, kam pamatā ir Dziesmu 
svētku/Kultūras dienu dzels repertuārs, 
iesāk Balsis, bet nobeidz abi – vieskoris 
un mājnieki – apvienotā skanējumā.  

Ja koncerta mērķis ir ieskandināt 58. 
Kultūras dienas, tad vārda vispilnīgākā 
nozīmē tas arī notiek ar pašu pirmo 
dziesmu. Koncerta sākums nāk kā 
pārsteigums. Jau brītiņu sēdējuši 
pustumšā zālē, gaidām kori, gaidām 
diriģentu. Taču neviens ne otrs nekur 
nav manāms. Zāles priekšā—tukši 
podesti. Te pēkšņi bez pieteikuma, 
bez brīdinājuma varenā skanējumā 
no zāles aizmugures, kur katrs nama 
ķieģelis šķiet atbalsojam koŗa jau tā 
vareno skaņu, kā fanfara atskan Ādolfa 
Ābeles Lūgšana (Visvaldis Sanders). 
Šai gadījumā, kur 58. KD Rīcības 
komitejai ceļš līdz lielo dienu atklāšanai 
ir vēl tāls un darba pilns, lūgšanas vārdi 
pieņem īpašu nozīmi: „Nāc, Jēzu, Tu par 
palīgu/par labu drošu vadītāju.”  Tikai 
tad, kad lūgšana jau dodas augšup, 

mūsu priekšā stājas koris, 26 dziedātāju 
sastāvā, un diriģents. Sveicam dziesmu, 
sveicam kori un diriģentu ar sirsnīgiem 
aplausiem.   

Īsā uzrunā KD Rīcības komitejas 
priekšsēdētāja Ilona Brūvere  sveic 
korus un klausītājus. To pašu sveicienu 
angļu valodā, domātu mūsu austrāliešu 
viesiem, atkārto Ilonas tuvākā palīdze 
Klāra Brūvere. 

Varenajai fanfarai seko divas 
dziesmas no koŗa garīgā pūra: Riharda 
Dubras Exaudi nos (Dzirdi/uzklausi 
mūs) un Lūcijas Garūtas Mūsu Tēvs 
debesīs. Kaut pirmā dziesma mums 
sveša – vārdi latīniski, harmonizācija 
mūsdienīga – dziedājuma dziļā pietāte 
nepaiet mums garām. Par Garūtas 
Mūsu Tēvs izpildījumu gribas teikt, ka, 
ja dvēsele spētu dziedāt, tā skanētu 
kā Balsis Garūtas lūgšanā. Izpildījuma 
klusā pilnskanība, smalki kontrolētie 
pieaugumi un skaidrā dikcija nes 
klausītāju lūgšanai līdzi. 

Seko septiņas dziesmas no Valta 
Pūces cikla Gadalaiku dziesmas, 
kam vārdus devuši vairāki dzejnieki: 
Pēteris Brūveris, Aivars Neibarts, Inese 
Zandere un Amanda Aizpuriete. Cikls 
skaņās attēlo visus četrus gada laikus. 
Saistoši ir mainīgie iespaidi, ainas un 
tēli, ko raitā secībā uzbur dziesmu 
gleznainie izpildījumi: te ir rotaļāšanās 
ar vārdiem, te – ar burtu skaņām; te 
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dziesmas ar solo diedājumiem (Alise 
Baumane), te – ar bundziņu piespēli; 
te dziesma ar dziedošu stāstījumu par 
aizsnigušiem ziemas ceļiem, te ritmiski 
trauksmains lūgums velniņam „bur, 
bur velniņ,” spraigā kanonā, kur rakstu 
rakstā krustojas balsis jautrā juceklī.

Gluži piekusuši no emocionālās 
piepūles, ar atvieglinājumu ieslīdam 
nobeiguma dz iesmu rāmākajos 
ūdeņos. Atskan divas Raimonda Paula 
dziesmas: Venta ar Inese Zanderes 
vārdiem no cikla Upju dziesmas un 
Māte saule, kam vārdus devis Jānis 
Peters. Pirmo – Venta – dzied koris pilnā 
sastāvā; otro – Māte saule – tikai puiši. 
Abus izpildījumus iekrāso aizkustinošs 
melodisks plūdums ar papildus devu 
lieguma puišu dziedātajā Māte saule. 
Tas, ko Balsis tik brīnišķi panāk visos 
dziesmu izpildījumos ir perfektā saskaņa 
starp dziesmas tekstu un melodiju. 

Pirmai daļai punktu pieliek divas 
Imanta Kalniņa dziesmas: Lūgšana 
ar Leonīda Breikša vārdiem un 
Baltais solījums (Māra Cielēna). Atkal, 

iejūtīgie izpildījumi 
l iek  k lausī tā j iem 
dziesmai viļņot līdzi. 
Kalniņa Lūgšanā 
l ūguma s i rsn īgo 
noskaņu papildina 
Lauras Gribustes 
m a i g a i s  ģ i t ā r a s 
pavadījums. 

No otrās daļas 
deviņām dziesmām 
piecas dzied Balsis, 
če t r a s  ko nce r t a 
apvienotais koris. 
Ievada Bals is  ar 
Pētera  Bar isona 
skanīgo Dziesmai 
šodien liela diena 
(Arvīds Skalbe). Ak, 

kā dziesmas pilnskanīgais atskaņojums 
izsaka, ko jūtam mēs! 

Seko tautas dziesma Mazs bij’ tēva 
novadiņš Helmera Pavasara apdarē. 
Rotaļīgais izpildījums raisa smaidus kā 
koristos tā klausītājos. Kad dziesmas 
tekstā rubenis sāk rubināt un zaķis cilpu 
mest, tad arī dziesmas izpildījums sāk 
lēkāt zaķim līdzi. Atkal un atkal koris 
parāda savas spējas uzburt saskaņu 
starp tekstu un izpildījumu.

Ar tādu pat humora izjūtu koris 
attēlo Valta Pūces Ik rudeni valodiņa 
(Inese Zandere). Dzīvīgais dziedājums 
un diriģenta līdzdalība ar portatīvo 
„bundziņu” un kāju piesišanu izraisa 
klausītāju jūsmīgu atsauksmi. 

Noskaņa mainās ar Ulda Stabulnieka 
dziesmu Barons, kam vārdus devis 
Ojārs Vācietis. Izpildījumā runā dziesma. 
Garajos frāzējumos, kas tik gari kā 
mūžība pati, saklausām dzejnieka 
pārdomas pie dainu tēva kapa. To 
nerotā ne granīts, ne pulēta marmora 
kāpnes, tikai tumša nakte un zaļa zāle. 

Balsis savu daļu nobeidz ar Imanta 
Kalniņa dedzīgo Lūgšanu, Knuta 

Koris Balsis diriģenta Inta Teterovska vadībā
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Skujenieka vārdiem. Savā varā paņem 
mērītie kāpinājumi skaņā un izpildījuma 
intensitātē no liegā sākuma līdz ff 
nobeigumam. 

Kad Balsīm pievienojas SLB jauktais 
koris skatām mēreni lielu apvienoto kori 
55 dziedātāju sastāvā. Ar Volfganga 
Dārziņa dziesmas Birzēm rotāts (Kārlis 
Jēkabsons) plašo skanējumu jūtam, 
ka tūlīt, tūlīt 58. Kultūras dienas būs  
ieskandinātas.

Kopkor i s  tu rp ina  a r  Lauras 
Jēkabsones iztēlē bagāto skaņdarbu 
Dindaru, Dandaru ar tautas dziesmu 
vārdiem. Spraigā ritmā, lokani vijas 
balsu pavedieni krāšņo skaņu audumu 
veidojot.  Raksturīgi  Jēkabsonei 
netrūkst atdarinātu dabas skaņu – lapu 
čabēšanas un vēja pūsmas caur zariem, 
pazarēm.

Tuvojoties nobeigumam, koncerts 
pieņem jautru noskaņu ar tautas 
dziesmām Kālabadi galdiņam (Jevgeņija 
Ustinkova apdarē) un Jāņa Cimzes 
Krauklīt’s sēž ozolā. Dziesmām atskanot, 
prieks laistās koristu un klausītāju sejās. 
Pirmo dziesmu iekrāso dažādu ritmu 
saliedējums, kas tik brīnišķi norāda 
uz klibā galdiņa nolīkušajām kājām. 
Otro – dzīvīgais dziedājums un izcilā 

elpas kontrole gaŗajos frāzējumos. 
Koris un diriģents dzīvo dziesmai līdzi 
ar kustībām – visa koŗa palēcieniem un 
tupšanos. Dziesmas prieks vieno kori 
un klausītājus līksmā svētku noskaņā. 

Par piemiņu šīs dienas koncertam, kā 
dāvanu Sidenjas latviešiem un kultūras 
dienu rīkotājiem diriģents Ints pasniedz 
nopulētus divus koka klucīšus, ņemtus 
no koristu sola Meža parka estrādē. 
Diriģents piezīmē, ka solu pēdējo reizi 
sildījis Latvijas Simtgades dziesmu 
svētku koris nobeiguma koncertā 2018. 
gada 8. jūlijā. Šī koncerta noslēgumā visi 
kopā – koristi un klausītāji nodziedam 
Pūt vējiņi. 

Koncertam izskanot, Ilona Brūvere 
aicina klātesošos uz sadziedāšanos 
Mārtiņa Siliņa zālē. Turpat vai visi 
divi simti aicinājumam atsaucas. Ar 
nenogurdināmo maestro pie klavierēm 
dziedam dziesmu pēc dziesmas. Interesi 
saista galdiņš koristu, pie kuŗa kopā ar 
vecākiem sēž bariņš koristu bērnu un 
mazbērnu. Ar kādu gan jūsmu mazie 
dzīvo dziesmai līdzi! Smaida, smejas, sit 
plaukstiņām un šūpojas dziesmai līdzi. 
Acīm redzot, vajag tikai droša klēpja un 
jautras dziesmas, lai dzīve būtu laba. 
Vai ar to pašu jaunais zelmenis jau 

Apvienotais koris diriģenta Inta Teterovska vadībā.
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sācis dīgt?
Izskaņai gribu teikt, ja tāda ir 58. KD 

ieskandināšana, kādas gan nebūs tad 
Dienas pašas!

Uz redzēšanos AL 58. Kultūras 
dienās Sidnejā no 26.12.20. līdz 1.1.21.!

Lauma Reinfelde

Mini Latviešu Filmu 
Festivāls Sidnejā!
2020. g. Kultūras Dienās Sidnejā 

svinēs gan latviešu spējas mūzikas, 
tēatru, sportu, mākslu un kino jomās! It 
īpaši kino mākslu varbūt drusku vairāk 
svinēs nekā iepriekšējās Kultūras 
dienās. Šogad gadu beigās Austrālijas 
Latviešu 58. Kūlturas Dienas atklās ar 
jaunu dokumentālo filmu par Kultūras 
dienām Austrālijā. Bet pirms tam mums 
būs mini latviešu filmu festivāls tepat 
Sidnejas Latviešu namā.

28. un 29. martā izrādīs vairākas 
latviešu filmas uzstaisītas Latvijas 
s imtgadei .  Būs f i lmas v isādām 
gaumēm... multenes, bērnu filmas 
jauniem un veciem, un vēsturiskas 
drāmas. Visām filmām būs angļu subtitri 
tātad vedat arī līdz radus un draugus 
kuri nerunā latviski! Solam arī ērtas 
sēdvietas, garšīgu ēdienu un dzērienus.

Par filmām:
Vectēvs kas bīstamāks par datoru

Astoņgadnieka Oskara vasaras 
brīvdienas lauku mājās sākas kā 
nebeidzams cīniņš ar vectēvu, bet 
pārvēršas par abu vīru draudzību, 
kas spēj izpestīt vecmāmiņu no 
viņas skolnieka iecerētas avantūras. 
Režisors: Varis Brasla. Lomās: Mārtiņš 
Vilsons, Markuss Jānis Eglītis, Akvelīna 
Līvmane, Eva Ozola, Mārtiņš Meiers, 

Uldis Dumpis u.c. Filmas garums: 95 
minūtes
Melānijas Hronika

1941. gada 14. jūnija nakts Rīgā. 
Varas pārstāvji iebrūk Aleksandra un 
Melānijas namā, liek modināt dēlu un 
kāpt kravas mašīnā. Stacijā vīrieši 
tiek šķirti no ģimenēm. Aleksandrs 
atvadās ar novēlējumu: “Audzini dēlu!”. 
Deportētos ved uz Sibīriju lopu vagonos. 
Lai izpildītu vīra novēlējumu, Melānijai 
vispirms nākas izdzīvot, pēc tam – 
dzīvot. Izsūtījums viņu saved kopā ar 
dažādiem cilvēkiem, taču izsūtījums 
ir dzīves spoguļattēls – šķir tuvos un 
satuvina tālos. Kara beigās Sarkanais 
Krusts ļauj Melānijai aizsūtīt dēlu uz 
Latviju. Visu izsūtījuma laiku viņa 
raksta Aleksandram vēstules un krāj 
kastē, jo nezina kur tās nosūtīt. 1957. 
gadā Melāniju atbrīvo. Viņa dodas 
uz Rīgu, kur uzzina, ka viņas vīrs 
Aleksandrs jau pirms divpadsmit gadiem 
izsūtījumā miris. Intelektuāls vērojums 
mudina Melāniju uzņemties atbildību 
šķietami bezcerīgās situācijās un 
izkļūt no pasīvas upura lomas, traumu 
transformējot cilvēcībā. Filmas garums: 
120 minūtes
Bille

Spēlfilmu Bille, kas iekļuvusi 2018. 
gada Latvijas apmeklētāko filmu TOP 
desmitniekā, noskatījušies jau vairāk 
nekā 63 tūkstoši skatītāju. Filma, kas 
tapusi pēc populārās rakstnieces 
Vizmas Belševicas daļēji autobiogrāfiskā 
romāna Bille motīviem, skatītājus 
ieved 30. gadu Ulmaņlaiku Latvijā, kur 
bagātajiem ir savas ielas, bet nabagajiem 
savas. Filmēšana norisinājās gan Rīgā 
– autentiskajā rakstnieces Vizmas 
Belševicas bērnības mājā Vārnu ielā, 
Vecrīgā, Sarkandaugavā un Maskavas 
forštatē – gan Tērvetē, Tukuma 
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apkaimē, Baldonē, Gulbenē un citur. 
Filmas garums: 100 minūtes
Saule brauca debesīs

Latvijas animācijas filmu klasiķes 
Rozes Stiebras vizuāla poēma par 
Latviju kā Saules meitu, kuŗa piedzimst 
tumsā, tiek nozagta, bet vēlāk atbrīvota, 
lai uzplauktu kā skaists zieds mūžībā. 
Saulei un Mēnesim piedzimst bērniņš, 
kuŗu sveikt ierodas ķekatnieki. Vispārējā 
līksmībā neviens nepamana, ka Saules 
meita pazūd, līdz visi attopas pie tukša 
šūpulīša. Lai cik stipri arī būtu gan Saules 
māte, gan tēvs Mēness, vieniem viņiem 
neizdodas bērnu ne atrast, ne mājās 
pārvest. Izrādās, vajadzīgs cilvēks! 
No ķekatniekiem palīgos piesakās 
Nabašnieks, kāda meitene un viņas 
mazais brālītis un visi dodas pasaulē, 
lai atrastu un pārvestu mājās Saules 
meitu. Palīgiem dotas tikai trīs dienas – 
ja šajā laikā Saules meita netiks atrasta, 
viņa zaudēs savu spēku un kļūs par 
parastu meiteni. Seko piedzīvojumiem 
un pārdzīvojumiem pilns ceļojums, kuŗa 
laikā ikvienam jāpierāda gan drosme un 
attapība, gan izturība un izpalīdzība. 
Beigas, protams, ir laimīgas! Visiem 
kopā tomēr izdodas pārvarēt Tumsas 
valdnieces Selēnas izliktos slazdus un 
atbrīvot Saules meitu. Pazemes pasaule 
nogrimst dziļā dzelmē, vienlaicīgi kļūstot 
par pamatu un saknēm Gaismas kokam, 
kuŗš paceļas debesīs, uznesot tur arī 
Saules meitu. Ķekatnieki atkal līksmo – 
pasaules kārtība ir atgriezusies! Filmas 
garums: 74 minutes

Seansi:
Sestdien 28. martā
14:00 – Vectēvs kas bīstamāks par datoru
16:00 – Melānijas hronika
Svētdien 29 martā
11:00 – Saule brauca debesīs
13:00 – pusdienas

14:00 - Bille
Sīkāku informāciju par filmām, seansu 

laikiem un biļešu cenām varēs atrast 
AL58KD mājas lapā: www.alkd.org.au ■

Klāra Brūvere
AL58KD Līdzpriekšsēdētāja

Skolotāju pārrunas ar 
Valsts izglītības satura 

centra pārstāvēm.
Sestdien, 25. janvārī plkst. 10.00 

SLB kafējnīcā latviešu valodas skolotāji 
tikās ar Valsts izglītības satura centra 
pārstāvēm no Latvijas, lai pārrunātu 
jauno mācības programmu skolēniem. 
Piedalījās skolotāji V.Sieriņa, I. Veidnere, 
V. Galviņa, D. Tuktēna, M. Moore, D. 
Celinska, Z. Meņģelsone un V. Krādziņš, 
kā arī G. Mistere no Brisbanes.

No VISC piedalījās Anta Lazareva 
un Baiba Mūrniece-Buļeva.

A.Lazareva izdalīja informācijas 
lapas un bukletus „Diasporas izglītības 
vadlīnijas”, kuŗos moto ir „Es esmu 
vajadzīgs Latvijai, un Latvija ir vajadzīga 
man”. Tās mērķis ir latviskās identitātes un 
latviešu valodas saglabāšana diasporā. 
Vadlīniju izveides un īstenošanas 
pamatprincipi ir mērķtiecība, pēctecība 
un piemērojamība. Vadlīnijās izklāstītais 
saturs ir četrās jomās – Latviešu valodā, 
Latvijas kultūrā, Latvijas dabā un 
ģeogrāfijā un Latvijas vēsturē. Skolēnus 
māca četros valodas līmeņos, A1, A2, 
B1 un B2. 

A1 ir pamata līmeņa 1.pakāpe. 
A1 programmas paraugā ir 9 tēmas, 
sākot ar 1. iepazīšanās, 2. mācības 
skolā un 3. svētki ģimenē un valstī. 
Katra no šīm tēmām arī pieskaras 
augšminētām 4 jomām. Bukletā arī ir 
šaurākās un platākās apjomas. Šaurākā 
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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

ir vienkārša, un ir domāta tiem, kas 
vēl nav saskārušies ar latviešu valodu 
– piemēram, mācoties lietvārdus, 
bet plašākā jau iedziļinās lietvārdos, 
darbības vārdos un īpašības vārdos. 
Pamata līmeņos māca vārdus un īsas 
frāzes, nevis deklinācijas un locījumus. 

Katrā valodas līmenī ir svarīgas 

Ciema mājas pārdošanā
Divu guļamistabu māja, skaisti pārbūvēta, gaida jaunus 

iemītniekus. Iekšā svaigi nokrāsotas sienas un griesti. Liela garāža ar 
atsevišķu noliktavu. Skaisti kopts dārzs ar mazu darba pieprasījumu 
no jauniem iemītniekiem lai to uzturētu kartībā. Viss kas atliek jauniem 
īpašniekiem ir izpakot mantas un pakārt savas iemīļotās gleznas un 
fotogrāfijas pie sienām un sākt dzīvot jaukā latviešu sabiedrībā.

Mājas cena $300,000

lasītprasme, klausīšanās prasme, 
runātprasme un rakstītprasme. Vēlāk  
VISC dāmas arī izdalīja detalizētākas 
programmas par A1, A2, B1 un B2 līmeņu 
mācībām visās četrās jomās- valodā, 
dabā un ģeogrāfijā, kultūrā un vēsturē. ■   

V.Krādziņš
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Senioru saietā par 
valodiņu
Senioru saiets Sidnejas 

Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē 14. februārī iesākās 
ar  v ideo  ra id ī jumu par 
jaunvārdiem latviešu valodā.

Valsts prezidents Egils 
Levits lietojis jaunvārdus savās runās,  
kas izrādās ir reti vārdi, bet tomēr 
atrodami vārdnīcās. Tie galvenokārt ir 
abstraktas nozīmes lietvārdi. Par šiem 
vārdiem raidījumā komentēja Janīna 
Kursīte–Pakule, Ilga Šuplinska un Iveta 
Ratinīka. Tālāk sekos vairāki vārdi. 
Turpinātība, nozīmē apmēram to pašu, 
ko ilgtspēja, jeb kontinuitāte. Kamēr 
turpinātība ir process, turpinājums 
apzīmē darbību. Likteņkopība ir tas 
pats, kas kopīgs liktens. Atjaunotne 
un sākotne esot diezgan normāli vārdi. 
Vienvērtīgs ir, salīdzinoši, tas pats, kas 
līdzvērtīgs, par vienvērtīgu var teikt arī, 
ka tas ir viens pret vienu. Valstsgriba ir 
darināts līdzīgi kā ēstgriba.

Jānis Krīvēns no jaunās paaudzes 
runāja par anglicismiem, ko lieto jauniešu 
vidū un te par dažiem paskaidrots: Hell of 
a gads nozīmē grandiozs, ellīgs, dope ir 
nenormāli stiprs, labs, ļoti labs, change ir 
pārmaiņas, clout – sociāls statuss, hasls 
ir naudas pelnīšana, heiteri ir nīdeji, tie, 
kas tev novēl ļaunu, cash ir nauda, crezy 
ir traki, iechillot nozīmē atvilkt elpu, ņemt 
mierīgi, basic ir parasts, cringy ir neērtas 
sajūtas, podcasts ir brīvas sarunas starp 
cilvēkiem. 

Kādreiz „senos laikos” kritizēja 
tādus jaunvārdus, kā spuldze, caurule, 
mēģene. Kam tie esot vajadzīgi, ja ir 
lampa un truba? Vēlāk tie „iegājās”. 
Patlaban domājot, kā tulkot japāņu 
spēli kendoma, bet mums jau ir spēles, 
kam lietojam ārzemju vārdus, kā teniss, 
dambrets un citi. 

Vēl raidījumā demonstrēja, kā runājot 
latviešu polītiķi. Teicamnieku vidū esot 
Nauris Puntulis, Ilga Suplinska, Vaiķele, 
Rinkēvičs, un laba valoda esot arī 
Pūcem un Petrovičai. Tālāk pieminēja 
parastās kļūdas, no kuŗām te dažas 
pieminētas ar labojumiem: Jāsaka 
nevis šķiet, bet liekas, nevis iet runa, 
bet runa ir, nevis nav pamats, bet nav 
pamata, nevis nākiet, bet nāciet, nevis 
viņu (par nedzīvām lietām) , bet to, nevis 
skatamies, bet skatāmies.

Otrā sa ie ta da ļa  iesākās ar 
apmeklētāju runām par nesen lasītām 
grāmatām, ko iesāka Ilona Glebe no 
vienas grāmatas, kuŗā izvilkumi no sava 
laika Latvijas periodiskiem izdevumiem. 
Vienā no Atpūtas numuriem bija 
humoristiskais dzejolis par braucējiem 
uz Vāciju: „Iekš Duna stāv Steuben und 
rīt jau es brauc, es nevar še bleiben, 
kad fīrer mani sauc.” Viņa atcerējās 
arī, ka tantas ģimene braukusi uz 
Vāciju, ko nemaz nav vēlējusies darīt. 
Baiba Haringtona iesākusi lasīt kādas 
grāmatas no sērijas Mēs Latvijā – 20 
gadsimtā, kur vienā stāstīts, ka kādā 
dzīvoklī svinējuši dzimšanas dienu 18. 
novembrī kādam, kas tiešām tajā dienā 
ir dzimis un miličus, kas ieradušies 
pārbaudīt, vai nesvin aizliegtus svētkus, 
izdevies pārliecināt, ka kādam tiešām 
ir dzimšanas diena. Lauma Reinfelde 
no otras šī cikla grāmatas pastāstīja, 
ka latvieši tajā laikā dzīvokļos dzīvoja 
saspiestos apstākļos un tad virtuvē bija 
7 elektriskie slēdži, katram īrniekam 
savs. Valdis Krādziņš no grāmatas 
Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 
1959. līdz 1986. gadam, tātad laikā, kad 
partizāņu pretošanās Latvijas mežos jau 
bija beigusies, pastāstīja par gadījumu, 
kad  Rīgas radio tornī, kas slējās 
pāri pašai Rīgas sirdij, uzvilkts brīvās 
Latvijas karogs. Rīgas radio tornis bija 
apmēram divreiz augstāks par viesnīcu 
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Turpinājums 21. lpp.

Latvija Elizabetes ielā. Bruno Javoišs, 
(dz.1941.g.) izšuvis 16kvm lielumā 
karogu un, 1963.g. 4.-5.decembrī, pēc 
ilgas trenēšanās uzkāpis augšā par torni.  
Tas noticis vēlajā nakts stundā, kad pūtis 
griezīgs vējš un lija lietus, kas pārvērtās 
par ledu. Karoga uzvilcējs nonācis 
atpakaļ lejā, kur viņu sagaidīja miliči, 
kas bija ieradušies, lai viņu apcietinātu. 
Tā kā viņi vēlējās, lai karogu novelk 
pirms to kāds no rīta ierauga, PSRS 
Konstitūcijas dienā, gājuši meklēt savu 
augstkāpēju alpīnistu. Tomēr tas bijis tā 
piedzēries, ka nebijis spējīgs laikā pirms 
rītausmas uzdevumu izpildīt. Karogs 
esot plīvojis līdz pat 11.00 nākamā 
dienā. Tiesa piesprieda B. Javoišsam 
7 gadus stingrā režīmā. Grāmatu ir 
sakopojis Imants Balodis. Jānis Grauds 
vēl pastāstīja, ka par viesu uzņemšanu 
saņēmis Dagmāras Beitneres–de Gallas 
vīra Beitnera rakstīto grāmatu.

Tā kā vairāk neviens cits grāmatu 
lasītājs nepieteicās, tad noslēgumam 
rādīja interviju ar Daci Meieru, kas, 
cita starpā, tulkojusi daudzus Umberto 
Eko romānus no itāļu valodas. 48 
tulkoto romanu vidū viņai ir arī 10 
no spāņu valodas, 1 no kataloņu 
valodas un 5 no leišu valodas. Tulkot 
viņa sākusi studiju gados, bet pati 
grāmatas nav rakstījusi. Intervijā viņa 
pastāstīja, ka labu latviešu valodu var 
iegūt ar latviešu literātūras lasīšanu. 
Pati mācījusies no tulkotājām Silvijas 
Brices un M. Grīnbergas. Tulkotāji varot 
tekstu sabojāt. Tulkošanas laikā viņa 
klausoties mūziku. Lielu gandarījumu 
viņai sagādājusi Umberto Eko romānu 
tulkošana. Viņa saņēmusi labas lasītāju 
atsauksmes. Viņai patīkot arī skriešana 
un viņa teica, ka skrienot, tulkojumi 
sakārtojušies pareizās vietās, bet, ja 
gribot kādu tulkoto grāmatu aizmirst, tad 
teksts izkrītot no galvas ar skriešanu. ■

Juris Krādziņš.

Melbārža ekipāžām 
pasniegtas 

olimpiskās medaļas
Edijs Pālens, 15. Februārī, 2020.
Latvijas bobsleja pilots Oskars 

Melbārdis ar stūmējiem Daumantu 
Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu 
sestdien, Siguldā svinīgā ceremonijā 
saņēma 2014.gada Soču olimpisko 
spēļu zelta medaļas četriniekiem, bet 
Melbārdis ar Dreiškenu kaklā kāra arī 
bronzas godalgas divniekiem.

Svinīgo ceremoniju ar uzrunu latviešu 
un angļu valodā iesāka pasākumu 
vadītājs un Latvijas Televīzijas sporta 
žurnālists Reinis Ošenieks. Vēlāk uz 
skatuves kāpa arī Latvijas bobsleja un 
skeletona federācijas (LBSF) prezidents 
Jānis Kols un Latvijas Olimpiskās 
komitejas (LOK) prezidents Aldons 
Vrubļevskis.

Pēc Vrubļevska svinīgās uzrunas, 
kurā viņš uzsvēra, ka uzvaras tiek 
izcīnītas tikai un vienīgi godīgā ceļā, uz 
goda pjedestāla kāpa Soču Olimpiādes 
bronzas medaļnieki divniekos Melbārdis 
un Dreiškens. Abi sportisti, stāvot uz 
zemākā goda pjedestāla pakāpiena, 
smaidīja un pamāja skatītājiem.

Ī s i  p ē c  t a m  M e l b ā r d i m  u n 
Dreiškenam pievienojās arī Vilkaste 
un Strenga, visiem kopīgi uzkāpjot 
uz goda pjedestāla. Pēc saņemtajām 
medaļām skanēja Latvijas himna, kuru 
līdzās ar sportistiem skaļi izdziedāja arī 
apmeklētāji.

Z e l t a  m e d a ļ u  a p b a l v o š a n ā 
sportistiem aiz muguras bija izvietota 
video instalācija, kurā četrinieks 
redzams zelta kostīmos, bet himnas 
laikā ekrānu rotāja liels Latvijas karogs.

Kā pirmdien raidījumā “Sporta 
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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

2020. 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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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2020. gada martā.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus

Sestdien, 7. martā, no 12.00 – 13.00
Būs pankūkas, cūkas cepetis un citi gardumi

Sestdien, 14. martā, Latviešu Leģiona un pulkv. Kalpaka atcere
 plkst. 12.30 svētbrīdis Rukvudas kapos
 plkst. 14.00 DV namā pusdienas un sarīkojums

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

Godājamie Sidnejas 
Daugavas Vanagi!
Kārtējo reizi nododam jums visiem 

labus sveicienus no Latvijas, mūsu 
visu Tēvijas, un kārtējo reizi sakām 
lielum lielo Paldies par jūsu sapratni un 
atbalstu, bez kuŗa mūsu sirdsdegsme 
darīt sabiedrības labā būtu ievērojami 
apgrūtināta. Mēs nenodarbojamies 
ar sevis paveikto labdarības darbu 
slavēšanu, „sišanu pie krūts”, esam 
vienkārši cilvēki, kas grib darīt reālas 
lietas sabiedrības labā.

Šajā īsajā uzskaitījumā, tiešām, 

tikai īsi par paveikto, neuzskaitot, cik 
un kā vīriem esam līdzējuši gan tikt pie 
profesionāliem ārstiem, gan iedrošināt 
viņus – slimība ir ārstējama un var 
izārstēties!

Esam un būsim pateicīgi par 
jūsu visu, nodaļas, nu jau regulāru  
atbalstu! Lai veiksmīgs darbs 2020 
gadā un lai kopīgi mēs sasniedzam 
labāku Latviju!

Ēriks Mikelšteins, Biedrības 
„Dažādas paaudzes par dzīvi” 
priekšsēdis.
Daži fakti un ko dara biedrība 
Latvijā? 
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Vīriešiem pirmajā vietā ir prostatas, 
tad plaušu, ādas melanomas un 
kolorektālais vēzis. Sievietēm tie ir 
krūts, ādas melanomas, kolorektālie 
un dzemdes kakla vēži.  

Latvijā prostatas vēzis ir otra 
izplatītākā vēža forma, apsteidzot 
krūts vēzi.  Ļaundabīga prostatas 
audzēja dēļ 2017. gadā, Latvijā  
nomira 427 vīrieši. 

2019. gada jūnija vidū, Latvian 
Prostate Cancer Patient Association 
„Different generations for l i fe”/ 
„Dažādas paaudzes par dzīvi",  
uzņēma kā organizācija no Latvijas 
vienīgā biedros Eiropas līmeņa vīriešu 
slimību pacientu organizācijā Europa 
Uomo / Eiropas Vīrietis, kas ir ļoti 
nozīmīgi.Tur, piemērām  darbojas 
daudziem pazīstams „movember” un 
“telpa vīriešiem” (mens shed).

Biedrības uzfilmētais video 
„Ej pārbaudies!" (Youtube.com 
93500 cilvēku skatījumu) ierakstīja 
Latvijā labi pazīstams mūziķis 
Valters Frīdenbergs. Savā pēdējā 
videomateriālā, Valters aicina cilvēkus 
– un it īpaši vīriešus! – nebaidīties no 
ārstiem un doties savlaicīgi pārbaudīt 
savu veselību:   „Jā, mēs vīrieši esam 
spēcīgi un mēs varam daudz, mēs 
varam visu. Tāpēc esi īsts vīrietis un 
ej pārbaudies. Un dāmas – jūs taču 
vēlaties sev blakus veselu vīrieti. Esiet 
viņu sargeņģelis – ejiet kopā…”.

Mūziķis Valters Frīdenbergs divus 
gadus cīnījās ar ļaundabīgu audzēju, 
taču 2018.g. 17. oktobra rītā, 31 
gada vecumā viņš šo cīņu zaudēja. 
Valteram vēzi diagnosticēja otrajā 
stadijā. Pie ārstiem viņš devās pats, jo 

jutis, ka ķermenī kaut kas nav kārtībā.
Biedrība nodarbojās pie platformas 

www.viriesuveselibai.lv kur var atrast  
saiti un  pilnībā iepazīties ar biedrības 
prieksēdi, Ērika Miķelšteina personīgo 
piedzīvojumu ar šo slimību.  „Tas 
nesāp, netraucē, un, kad tas sāk 
tev traucēt, tad ir par vēlu, tu esi 
zaudētājs," par prostatas vēzi saka 
Ēriks Mikelšteins. 

2018. gada rudenī kā sabiedrības 
iniciatīva izveidojusies Alianse 
Vīriešu Veselībai (AVV), apvienojot 
vairākas organizācijas. Viens no AVV 
uzdevumiem ir panākt, lai katram 
Latvijas vīrietim pa pastu tiktu izsūtītas 
valsts informatīvās vēstules par 
regulārām veselības pārbaudēm 
konkrētos vecumposmos, arī audzēja 
(vēža) pārbaudēm, līdzīgi kā tas ir 
sievietēm par krūts un dzemdes kakla 
vēža skrīningu. Alianse min arī citus 
mērķus un izvirzītos uzdevumus, kuŗi 
valsts līmenī skar vīriešu, gan fiziskās, 
gan garīgās veselības, arī visas 
sabiedrības veselības saglabāšanu 
un veicināšanu. AVV aicina vairāk 
pievērst uzmanības dažādu slimību 
laicīgai novēršanai, tai skaitā, 
uzmanību sirds un asinsvadu slimību, 
dažādu audzēju (vēžu) slimību lietām-
prostatas vēzim, sēklinieku vēzim 
u.c., mugurkaula slimību, depresijas 
slimības, demences, pārkinsona u.c. 
slimību lietām. 

Pamatmērķis cilvēka veselības 
veicināšanas un saglabāšanas jomā – 
vismaz reizi gadā katram jāiet pie sava 
ģimenes ārsta, lai bezmaksas (valsts 
apmaksā) profilaktiski pārbaudītu savu 
veselību (tiek izmērīts asinsspiediens 



19

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

un pulss, izklausīta sirds darbība 
un plaušas, iztaustīts vēders un 
limfmezgli, veikta krūšu apskate 
un novērtēts vairogdziedzeris), 
sasniedzot riska grupas gadus – no 
40, 45 gadiem un uz augšu – vismaz 
reizi gadā katram vīrietim jāiet arī pie 
sava vīriešu ārsta.

DV Sidnejas nodaļa jau trešo 
gadu ziedo biedrībai AUD$5000, un 

8.septembrī 2019 – 
biedrības dalība jau 
tradicionāl i  ar savu 
infotelti Tēva dienas 
pasākumā Vērmanes 
dārzā, Rīgā. Kopumā 
pasākumu apmeklēja 12 
tūkstoši cilvēku. Piecu 
stundu laikā iznāca 
klātienē runāt ar ap 150 
cilvēkiem, sīki izstāstot 
par PSA asinsanalīzes 
pārbaudes nozīmību u.c.

šogad aicinam citām organizācijām 
un personām iepazīties un atbalstīt šo 
svētīgo darbu. Informācijas izplatīšana 
ir galvenais mēŗķis.  Ja nezin, tad nekā 
arī nevar izdarīt!  Jo ātrāka diagnoze, 
jo lielāka iespēja izārstēties! Vīrieši  
ir pamatakmens tautai, vienalga kuŗā 
pasaules stūrī vini dzīvo.  Lūdzu, 
lūdzu,  mīļie vīri,  sargājiet savu 
veselību, esiet stipri un gudri,  un 
pārbaudīet viss kas pārbaudāms.
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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, 7. martā plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Piektdien, 13. martā plkst. 12.00 

novuss pēc tam saviesīgs vakars.
Sestdien, 14. martā plkst. 8.00 

brokastis un vanadžu reģistrēšanās.
plkst. 9.30 – 11.30  vanadžu sa-

lidojums.
plkst.12.30 Rukvudas kapos DV 

nodalījumā pulkv. Kalpaka un Latviešu 
Leģiona atceres svētbrīdis.

plkst. 14.00 DV namā pusdienas un  
Kalpaka/Leģiona atceres sarīkojums. 
Pēc tam saviesīgs vakars.

Svētdien, 15. martā Austrālijas DV 
delegātu sanāksme;

plkst. 8.00 brokastis un reģistrēšanās.
plkst. 9.15 – 14.30 delegātu sanāksme, 

pēc delegātu sapulces izbraukums.
Sestdien, 4. aprīlī plkst.12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena. 
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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Studija” norādīja Zintis Ekmanis, 
Aleksandrs Zubkovs, kuŗam tika piešķirta 
diskvalifikācija, jau ir atdevis savu zelta 
godalgu, lai arī medijos iepriekš figurēja 
informācija, ka sportists no medaļas 
neplāno šķirties.

Apbalvošanas ceremoniju klātienē 
vēroja liels skaits atbalstītāju, kuŗi dažas 
minūtes iepriekš pieredzēja Mārtiņa 
Dukura 11. uzvaru pēc kārtas Eiropas 
čempionātā, kā arī devīto panākumu 
Pasaules kausa sacensībās.

P i rms  ce remon i j as  skanē ja 
Starptautiskās Olimpiskās komitejas 
(SOK)  h imna,  be t  pēc  meda ļu 
pasniegšanas – Latvijas himna. Medaļas 
pasniedza Starptautiskās Bobsleja 
un skeletona federāci jas (IBSF) 
prezidents Ivo Feriāni un viens no SOK 
Izpildkomitejas locekļiem.

Meda ļu  pā rda le  no t i ka  pēc 
Krievijas pilota Aleksandra Zubkova 
diskvalifikācijas un viņa rezultātu 
anulēšanas. 2017. gadā SOK anulēja 
Zubkova un viņa ekipāžu gūtos rezultātus 
Soču Olimpiādē, jo bijusi manipulācija 
ar sportistu dopinga analīzēm, tās 
aizvietojot ar „tīrām” provēm.

Sākotnēji Latvijas sportisti četriniekos 
bija otrie, bet divniekos – piektie, taču 
diskvalifikāciju saņēma arī cits krievu 
pilots Aleksandrs Kasjanovs, kuŗa vadītā 
ekipāža bija ceturtā.

P ē c  K r i e v i j a s  s p o r t i s t u 
diskvalifikācijas par olimpiskajiem 
vicečempioniem kļuva amerikāņi, 
kuŗi, nu jau mūžībā aizgājušā, pilota 
Stīvena Holkomba vadībā Melbārdim 
četru braucienu summā zaudēja 0,30 
sekundes. Tikmēr bronzu ieguva brits 
Džons Džeksons, kuŗš atpalika 0,41 
sekundi.

Divniekiem par čempionu kļuvis 
šveicietis Beāts Hefti, kuŗš par 0,22 
sekundēm apsteidza Holkombu, bet par 
0,43 sekundēm – Melbārdi.

Melbārdis ar Dreiškenu, Strengu 
un Vilkasti ir arī 2016.gada pasaules 
čempioni. Pirms četriem gadiem viņš 
triumfēja Pasaules kausa kopvērtējumā 
kā divnieku, tā četrinieku konkurencē. ■

Leta

Turpinājums no 15. lpp.

Koncerts 58. KD 
ieskandināšanai

Gada pirmais sarīkojums Sidnejas 
Latviešu namā bija 2. februarī jauniešu 
korim Balsis no Latvijas, kuŗu diriģēja 
Ints Teterovskis un kuŗā piedalījās arī 
Sidnejas Latviešu Jauktais koris. 

Sidnejas Latviešu nama lielā zāle 
bija piepildīta. Apmeklētājus vispirms 
pārsteidza koŗa izpildījums zāles 
aizmugurē ar Ādolfa Ābeles Lūgšanu, 
kam Visvalža Sandera vārdi. Pēc tās koris 
Balsis pārvietojās uz pakāpieniem pie 
skatuves, kur dziedāja Riharda Dubras 
Exandi nos un Lūcijas Garūtas Mūsu 
Tēvs debesīs no kantātes Dievs, Tava 
zeme deg. Sekoja daļa no Valta Pūces 
cikla Gadulaiku dziesmas, no kuŗas 
Pavasara dziesmām vārdus rakstījis 
Pēteris Brūveris, Vasarīgām ainiņām, 
dabiska Lūgšana; buŗ, buŗ, velliņ Aivars 
Neibarts, Rudens dziesmām ar Ineses 
Zanderes vārdiem: Viss aizmirsts, Rīt 
snigs un Veļu meitenes, bet Ziemas 
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Jānis pēc septiņiem 
gadiem Anglijā 

atgriežas Valmierā 
Tagad es esmu miljonārs! 

Tagad es esmu miljonārs! Tā par 
savu lēmumu atgriezties Latvijā pēc 
septiņiem Anglijā pavadītajiem gadiem 
saka valmierietis Jānis Uzāriņš. Un runa 
nav par Londonā nopelnītiem miljoniem, 
bet gan par atgūto māju sajūtu, savu 
ģimeni, kuŗā aug trīs meitas, un darbu. 
Atgriežoties izveidota arī sava nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanas firma, kas 
vasarā apkopj pilsētas teritorijas, pļaujot 
zāli, bet ziemā, tīrot sniegu, un veic arī 
vēl daudzus citus darbus. Ar Jāni Uzāriņu 
Latvijas Radio tiekas pie bijušā Valmieras 
Gaļas kombināta vārtiem; ilgus gadus, 
mainoties tā saimniekiem, plašā teritorija 
stāvēja pamesta, aizaugusi ar krūmiem 
un nezālēm. Tagad šo teritoriju pašvaldība 
iecerējusi atvēlēt uzņēmējdarbībai, un 
tāpēc arī to vajadzēja sakopt, un to arī 
aizvadītajā vasarā veica Jāņa uzņēmums. 

“Te viss bija aizaudzis, un tur 

dziesmām ar Amandas Aizpurietes 
vārdiem: Ne jaunu cerību un Ziemas 
ceļi. Pirmo koncerta daļu pabeidza ar 
Raimonda Paula Ventu no viņa cikla 
Upju dziesmas un Ineses Zanderes 
vārdiem, Raimonda Paula Māte saule 
ar Jāņa Petera vārdiem, Imanta Kalniņa 
Lūgšanu ar Leonīda Breikša vārdiem 
un Imanta Kalniņa Baltais solījums ar 
Māras Cielēnas vārdiem.

Šim stundu gaŗam priekšnesumam 
sekoja starpbrīdis, kad apmeklētāji 
varēja iet uz kafejnīcu vai arī aplūkot 
izstādi Baltā zālē ar Rasmas Krādziņas, 
Induļa Krādziņa un Lienas Sveiles 
fotografijām un Rasmas Krādziņas zīda 
šallēm un dedzināta māla traukiem, kas 
bija arī pērkami.

Koncerta otrā daļa iesākās ar Pēteŗa 
Barisona Dziesmai šodien liela diena, 
kam vārdus rakstījis Arvīds Skalbe. 
Sekoja latviešu tautas dziesma Mazs 
bij tēva novadiņis Helmera Pavasaŗa 
apdarē, bet tam savukārt Valta Pūces Ik 
rudeni valodiņa no viņa cikla Gadulaiku 
dziesmas ar Ineses Zanderes vārdiem. 
Tām sekoja Ulža Stabulnieka Barons 
ar Ojāra Vācieša vārdiem un Imanta 
Kalniņa Lūgšana ar Knuta Skujenieka 
vārdiem.

Šajā vietā Balsīm pievienojās 
Sidnejas Latviešu Jauktais koris un 
kopīgi iesāka Volfganga Darziņa Birzēm 
rotāts Gaiziņš, latvju milzis ar Kārļa 
Jēkabsona vārdiem. Abi koŗi pēc tam 
vēl kopā dziedāja  Lauras Jēkabsones 
Dindaru, dandaru ar latviešu tautas 
dziesmas vārdiem, tautas dziesmu 
Kālabadi galdiņam Jevgeņija Ustinkova 
apdarē un tautas dziesmu Krauklīt’s sēž 
ozolā ar Jāņa Cimzes vārdiem. Visām 
dziesmām sekoja atzinīgi un spēcīgi  
aplausi.

Ints Teterovskis tad pasniedza 
koka fragmentus no Mežaparka vecās 
estrādes koristu sola, kas pēdējo reizi 

lietots Latvijas simtgades Dziesmu 
svētkos 2018. gadā, kā pateicību 
par uzņemšanu Sidnejā Sidnejas 
latviešiem, ko saņēma Jānis Čečiņš un 
Ilonai Brūverei par koncerta rīkošanu. 
Kā piedevu koncertam abi koŗi vēl 
nodziedāja Pūt, vējiņi.

Sekoja uzkodas un atspirdzinājumi 
Mārtiņa Siliņa zālē un kafejnīcā un visu 
kopā dziedātas dziesmas, kuŗu starpā: 
Jūriņ’ prasa smalku tīklu, Div’ pļaviņas es 
nopļāvu, Upe nesa ozoliņu,  Aiz kalniņa 
dūmi kūp, Dzīvīte, dzīvīte, Seši mazi 
bundzenieki, Auga, auga rūžeņa un 
daudzas citas un pabeidzot ar Projām, 
jāiet. ■

Juris Krādziņš 
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neredzēja tās ēkas un arī ceļu, tas viss 
bija jāiztrimerē, un tur tajā tālākajā stūrī, 
bija tādi smuki latvāņi, piecmetrīgi… 
Man vienmēr patīk tā: tu iebrauc, ir bijis 
aizaudzis, un tu viņu sakop, tas skats 
pēc tam – tas ir gandarījums! Viens ir 
darbs, otrs ir gandarījums,” saka Jānis. 
Atgriežoties strādāts gan algots darbs, 
gan izmēģināti vairāki uzņēmējdarbības 
veidi, līdz tapusi sava nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas firma. “Mēs tagad 
esam nofokusējušies uz āra teritoriju 
uzturēšanu, tas ir – sētnieki un vasarā 
zāles pļaušana, dzīvokļu izvākšana, un 
tagad jaunums ir 'meistars uz izsaukumu'. 
Tas meistars uz izsaukumu ir domāts tā, 
piemēram, ir cilvēki, kas dzīvo vieni, un tad 
vienmēr ir jāprasa kaimiņam – vari man 
pielikt glezniņu, pieslēgt veļasmašīnu. 
Jebkādi sīki darbiņi, – tu piezvani mums, 
mēs atnākam smaidīgi, tev uzlabojam 
omu plus vēl izdarām darbiņu. Un ziemā 
tad mēs šķūrējam sniegu. Šogad gan mēs 
baigi nešķūrējām,” stāsta Jānis. 

Šī ziema Jāņa uzņēmuma darbībā 
viesusi savas korekcijas – sniega nav, 
vien bijušas dažas dienas, kad lielveikalu 

stāvlaukumos vajadzējis kaisīt pretslīdes 
materiālu. “Ja tāda normāla ziema, tad 
tos vakarus iznāk iesvīst, bet tā, kā 
šī ziema, tad esam atpūtušies, šī nav 
ziema. Vairāk specializējamies uz zāles 
pļaušanu vasarā, kas arī ir tā lielākā 
sezona. Savā ziņā slikti, ka ir šāda 
ziema, kad tos galus ir grūtāk savilkt. Bet 
labi ir, ka tā vasara paliek gaŗāka, jo tas 
nozīmē to, ka mums arī tā ejošā sezona 
ir gaŗāka,” spriež uzņēmējs. Tā kā tagad 
līdz vasaras sezonai darba ziņā ir klusāks 
laiks, kā Jānis saka – paņēmis pauzi, bet 
ne tāpēc, lai dīki mājās sēdētu. “Pašreiz 
lieku traktorista tiesības, esmu pa vasaru 
izgājis arī metinātāju kursus. Citi varbūt 
brīnās - kāpēc tu to dari. Bet tās praktiskās 
lietas mani vienmēr ir piesaistījušas, un, 
ja tu vari dabūt valsts atbalstu, kāpēc gan 
to neizmantot,” skaidro Jānis. 

Pirmo reizi uz Londonu Jānis devās vēl 
vidusskolas laika vasaras brīvlaikā, pēc 
vidusskolas domājis vēlreiz aizbraukt tikai 
uz trim mēnešiem nedaudz piepelnīties, 
bet palika tur septiņus gadus. Sākumā 
bija darbs viesnīcā, kāpjot pa karjeras 
kāpnēm –
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 darbs nekustamo īpašumu nozarē, 
nopelnīt varēja. Tad Londonā satika savu 
nākamo sievu, arī valmierieti. Un tad 
jau domas par mājupceļu kļuva arvien 
noteiktākas. “Katru reizi, kad atbrauc, tā 
Latvija ir tik mīļa. To es nesaku tikai tāpat, 
bet es tieši tā arī jūtos – Latvija mīļa un tā 
Valmiera ir vienkārši tas, kur ir mana sirds. 
Un es vienmēr zināju, ka arī bērnus gribu 
audzināt Latvijā, un tad es satiku sievu, 
mums pieteicās pirmā no trijām meitiņām, 
tad viss, tad jau bija skaidrs. Tad vēl 
pusgads un es biju atpakaļ,” stāsta Jānis. 

“Uz to laiku [Londonā] es vienmēr 
skatos kā uz vērtīgu pieredzi, bet tā 
dzīves kvalitāte, tas viss, manuprāt, šeit 
ir daudz augstāks, jo tur tu esi viesis. 

Filmas Dvēseļu 
putenis operators 

Valdis Celmiņš
Filmas «Dvēseļu putenis» operators 
Valdis Celmiņš nominēts Starptautiskās 
kinooperatoru federācijas balvai 

Vērienīgās kaŗa drāmas Dvēseļu 
p u t e n i s  g a l v e n a i s  o p e r a t o r s -
inscenētājs Valdis Celmiņš nominēts 
vienai no nozīmīgākajām profesionālo 
kinooperatoru balvām pasaulē – 
Starptautiskās Kinooperatoru federācijas 
balvai IMAGO. Viņš ir viens no trim 
pretendentiem uz balvu par labāko 
operatora darbu spēlfilmai līdzās filmas 
“1917” galvenajam operatoram Rodžeram 
Dīkinsam (Roger Deakins), medijus 
informē filmas Dvēseļu putenis pārstāvji. 
Līdz ar Valdi Celmiņu un Rodžeru Dīkinsu 
balvai nominēts arī Antons Mertenss 
(Anton Mertens par darbu filmā Spiegs 
(“Spionen”). Apbalvošanas ceremonija 
notiks 14. martā Briselē. 

Valdis Celmiņš pauž gandarījumu, ka 

Mēs vienmēr runājam par naudu, ka tur 
ir darbs labāk apmaksāts un tā, bet ja 
skatās uz ģimeni un tādām lietām, tad es 
jau tagad esmu miljonārs, bet, ja skatās 
uz naudu, tad to es piedzīšu… Šobrīd 
es esmu miljonārs laimes ziņā, ka man 
ir superīga ģimene, ka man ir trīs veseli 
bērni, un nekas jau nav svarīgāks, kā 
tie tuvākie cilvēki,” uzsver Jānis. Bet jau 
pavisam drīz būs klāt jaunā sezona, kad 
tik tiešām viņa firmai darba netrūks, bet 
ziema devusi laiku, gan lai mācītos, gan 
arī izlolot jaunas ieceres, ko vēl varētu 
paveikt. ■

Autore Gunta Matisone; 
lsm.lv.

IMAGO žūrija ir nolasījusi un novērtējusi 
īpaši Dvēseļu putenim izraudzīto darba 
metodi: „Mēs kopā ar režisoru Dzintaru 
Dreibergu nolēmām, ka kamerai visu laiku 
jāatrodas blakus galvenajam varonim, 
tā mēģinot vizuāli izstāstīt ļoti personīgu 
latviešu strēlnieku puikas stāstu un 
radīt skatītājam maksimālu klātbūtnes 
efektu. Bet man personīgi ir vislielākais 
prieks, ka aptuveni tajā pašā laikā mans 
elks jau no studentu gadiem Rodžers 
Dīkinss otrā pasaules malā ir īstenojis 
ne mazāk personīgu Pirmā pasaules 
kaŗa vizualizāciju. Ļoti ceru satikt viņu 
klātienē!” 

Latv i jas Kinooperatoru ģ i ldes 
prezidents Gints Bērziņš stāsta: 
„Starptautiskā Kinooperatoru federācija 
IMAGO apv ieno  49  nac ionā lās 
kinooperatoru ģildes ar gandrīz 4000 
profesionāliem operatoriem no visas 
pasaules un ir nozīmīgākā nozares 
o rgan i zāc i j a  pasau lē .  La t v i j a s 
Kinooperatoru ģilde ir IMAGO biedrs 
kopš 2004. gada. Katru gadu katra valsts 
izvirza savus kandidātus IMAGO balvai, 
kas ir īpaši nozīmīga profesionālajā vidē, 
jo arī žūrijā ir kinooperatori, kuŗi izvērtē 
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tieši kinooperatora darba mākslinieciskās 
un amatnieciskās nianses, inovāciju 
un sarežģītību. IMAGO balvu ik gadu 
piešķir operatoriem par darbu tādās 
kategorijās kā spēlfilmās, televīzijas fimās, 
dokumentālajā kino, studentu un debijas 
filmās u. c. Balva par mūža ieguldījumu 
šogad tiks pasniegta angļu operatoram 
un režisoram Krisam Mengesam (Chris 
Menges).” 

Starptaut iskās Kinooperatoru 
federācijas balva radīta, lai apbalvotu 
pasaules labāko kinooperatoru radošo 
veikumu. Uz balvu pretendē kinooperatori 

no visām IMAGO dalībvalstīm, un 
izvirzītās filmas arī vērtē federācijas 
biedri – kinooperatori. Balvas organizatori 
atzīmē, ka šogad pieaudzis izvirzīto 
pretendentu skaits, pierādot balvas 
nepieciešamību. IMAGO balvu līdz ar 
vairākām specbalvām piešķir piecās 
kategorijās – par labāko kinooperatora 
darbu spēlfilmā, dokumentālajā filmā, 
televīzijas drāmā, studentu filmā, ka arī 
labākajam jaunajam kinooperatoram. Ar 
pilnu nominantu sarakstu visās kategorijās 
iespējams iepazīties IMAGO mājaslapā. 
(lsm.lv) ■

Valdes sastāvs: pirmā rindā no kreisās puses Edīte Birzule – priekšnieces palīdze; 
Lolita Jurāne – priekšnieces palīdze; Ināra Krūmiņa – priekšniece; Ieva Trankele 
– sekretāre; Dace Bogdanoviča – kasiere. Otrā rindā Baiba Harringtona – valdes 
locekle; Ilona Glēbe – sekretāres palīdze; Andra Rone – revīzijas komitejas locekle; 
Dace Celinska – revīzijas komitejas locekle; Ināra Tomsone – valdes locekle un 
Silvija O’Connor – valdes locekle.

SLB Dāmu kopai jauna valde
Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopa savā 21. februāŗa gadskārtējā 

pilnsapulcē ievēlēja jaunu valdi.
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Mana Māja Ciemā Nr 3
No mājiņu pircējiem, daži ievācās 

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

Anita un Ivars Apelis ir labi pazīstami 
Sidnejas latviešu sabiedrībā un Ciemā 
atbrauca kādus četrus gadus atpakaļ. 
Pirms tam viņi dzīvoja Latvijā, bet 
abi nolēma atgriezties Austrālijā un 
nopirka mājiņu Ciemā lai būtu tuvu pie 
latviešiem, jo visu mūžu apgrozījušies 
latviešu sabiedrībā. Diemžēl, pēc triekas 
Anitai veselības stāvoklis pasliktinājās 

un tagad viņa ir ievietota Ciema aprūpes 
namā un Ivaram vienam tā mājiņa. Pats 
noorganizēja pārmaiņas kaut ne visas 
idejas ko Anita bija izteikusi.

Sāka ar modernizēšanu virtuvē 
un vannas istabā. Tur tagad ir jaunas 
grīdas, jauni skapīši un plaša vannas 
istaba, bez vannas jo tai vietā liela dušas 
telpa. Mājai ir arī divas guļamistabas un 
tās nebija jāgroza. Bija gan svarīgi ielikt 
gaisa kondicionēšanu atvietojot gāzes 
sildītāju.

Ar laiku, Ivaram uznāca vēlēšanās 
aptīrīt aizmuguras pagalmu. Nav liels 
plašums, bet aug kociņi un krūmiņi ko 
regulāri jaapgriež. No jauna noklātās 
flīzes dod svaigu un vasarīgu sajūtu. 
Skaisti redzēt ka pie mājas zied ceriņu 
koks.

Ivars saka ka dzīvošana Ciemā ir 
lustīga un burvīga. Ir iespēja apmeklēt 
daudzus sarīkojumus latviešu namā 
kā arī tepat Ciemā. Protams viņš 
apmeklē teātŗa uzvedumus latviešu 
namā. Cita izklaidēšanās Ivaram ir 

novuss spēles un viņš esot „iekļāvies 
Melburnas novuss kopā”. Veselību uztur 
ar vingrotavas apmeklēšanu lai varētu 
turpināt iedzert ar draugiem.■

Selga Pešudovs
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PBLA ZIŅU APSKATS

20. februārī
Dānija izdos Misāni Latvijai 

Dānijas tiesa ceturtdien apstiprināja 
Dānijas ģenerālprokurora lēmumu atcelt 
Latvijas pilsones Kristīnes Misānes 
izdošanu Dienvidāfrikas Republikai 
(DĀR) un atzina, ka Misāne jāizdod 
Latvijai, vēsta aģentūra "Ritzau". Misānes 
advokāts Dānijā Henriks Stagetorns 
aģentūrai LETA apstiprināja, ka Dānijas 
tiesa ir nolēmusi par labu Misānes 
izdošanai uz Latviju. Viņš atzīmēja, ka 
sieviete ir jāizdod Latvijai 20 dienu laikā. 
Skaidrojot procedūru, aizstāvis norādīja, 
ka Dānijas prokuratūra tagad nosūtīs 
vēstuli Latvijas prokuratūrai, kurai pēc tam 
ir jānosūta uz Dāniju policijas konvojs, kas 
Misāni nogādās Latvijā. Viņš arī piebilda, 
ka DĀR uzsāktais kriminālprocess pret 
Misāni šobrīd ir iesaldēts. 

Lēmumu par atteikšanos izdod 
Misāni Āfrikas valstij ģenerālprokurors 
Jāns Rekendorfs pieņēmis, jo Latvijas 
Ģ e n e r ā l p r o k u r a t ū r a  p ē c  j a u n u 
pierādījumu saņemšanas izdeva Eiropas 
apcietinājuma orderi pret Misāni un 
nosūtīja Dānijas kompetentajai iestādei 
aicinājumu viņu izdot Latvijai. Tagad 
Misāne tiks izdota Latvijai, kur viņa atzīta 
par aizdomās turēto par izvairīšanos 
no tiesas vai bāriņtiesas nolēmuma, 
par sveša finanšu instrumenta vai 

maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu un par 
dokumenta viltošanu. Ceturtdienas tiesas 
sēdē Kopenhāgenas pilsētas tiesā Misāne 
izskatījās nogurusi, taču atvieglota, vēsta 
"Ritzau". [..] (LETA; tvnet.lv)
17. februārī
Latvijas fiziķu radītais jaunuzņēmums 
«Cenos» iekļuvis ASV akseleratorā 
«500 Startups» 

ASV akseleratorā "500 Startups" 
u z ņ ē m i s  l a t v i e š u  f i z i ķ u  r a d ī t o 
jaunuzņēmumu "Cenos", informēja 
uzņēmuma pārstāve Kristīne Tarvida. 
Piesaistot investīcijas no ASV, "Cenos" 
noslēdzis savu pirmssēklas investīciju 
raundu un ieguvis 362 tūkstošus eiro 
uzņēmuma attīstībai. Tarvida pastāstīja, 
ka uzņēmuma 3D datorsimulāciju 
programmatūra "Cenos Platform" palīdz 
ražošanas uzņēmumiem samazināt 
laika patēriņu industriālo produktu 
izstrādē. Tarvida norādīja, ka "Cenos" 
ir trešais Latvijas jaunuzņēmums, kas 
ir iekļuvis "500 Startups" pēc Latvijas 
jaunuzņēmumiem "Printify" un "Funderful". 
Atšķirībā no priekštečiem "Cenos" ir 
pirmais jaunuzņēmums, kurš pēc ASV 
investīciju fondu piesaistes ir saglabājis 
sava uzņēmuma reģistrāciju Latvijā, 
tā stiprinot Baltijas jaunuzņēmumu 
ekosistēmu. [...]

"Cenos" 2017. gadā dibināja trīs 
Latvi jas Universitātes Fizikas un 
matemātikas fakultātes absolventi - 
fizikas un matemātikas doktori Mihails 
Ščepanskis, Raimonds Viļums un Vadims 
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SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

Geža. Tajā pašā gadā komanda izgāja 
uzņēmuma pirmā investora "Startup Wise 
Guys" akseleratora intensīvo apmācības 
kursu Tallinā. "Pasaule šobrīd iet cauri 
ceturtajai industriālajai revolūcijai, kur 
datoru darbu un automatizāciju rūpniecībā 
papildina ar gudrām un autonomām 
sistēmām, kuras veido lielie dati un 
mašīnmācīšanās algoritmi. Tas rada 
problēmu maziem un vidējiem ražošanas 
uzņēmumiem, kas nevar atļauties tādus 
digitālos rīkus kā inženiermodelēšana vai 
procesu datorsimulācija konkurētspējas 
nodrošināšanai," skaidroja "Cenos" 
līdzdibinātājs un produkta izstrādes 
vadītājs Vadims Geža. 

"Cenos" komanda 2017. gadā 
uzvarēja jaunuzņēmumu prezentāciju 
konkursā, kas notika globālā tehnoloģiju, 
dzīvesstila un jaunuzņēmumu festivāla 
"Digital Freedom Festival" laikā. Tas ļāva 
uzņēmuma dibinātajiem iepazīties ar 
"500 Startups" komandu. Pēc tam bija 
vairākas sarunas un intervijas ar pašu 
akseleratoru, līdz 2019. gada novembrī 
"Cenos" tika uzaicināts piedalīties 
akselerācijas programmā Sanfrancisko, 
kur pašreiz notiek četrus mēnešus ilgs 
intensīvais sēklas stadijas uzņēmumu 
apmācību kurss. 

"500 Startups" bijušais partneris 
Marvins Liao esot uzsvēris, ka viņu 
pārsteidza uzņēmuma ātrā attīstība, 
tāpēc nešaubījās par "Cenos" uzņemšanu 
akseleratorā. "500 Startups" ir riska 
kapitāla fonds un "startup" akselerators 
Silīcija ielejā, kas īsteno dažādas 
"startup" programmas un pārvalda 350 
miljonu ASV dolāru investīciju portfeli. 
Uzņēmums, kuru 2010. gadā dibinājuši 
bijušie "Google" un "Paypal" darbinieki, 
ir investējis vairāk nekā 2200 tehnoloģiju 
jaunuzņēmumos no visas pasaules. 
Akseleratora portfelī ir uzņēmumi, kuru 
vērtība pārsniedz 100 miljonus un 1 
miljardu dolāru, piemēram, "Twilio", 
"Behance", "MakerBot", "SendGrid", 
"SlideShare" un daudzi citi. 

"Cenos" pieder programmatūra 
"Cenos Platform", kas palīdz inženieriem 
modelēt 3D datorsimulācijas, kuras pēc 
tam izmantot, veidojot lielas un mazas 
metāla detaļas autobūves, aviobūves, 
naftas ieguves, kristālu audzēšanas 
un citās rūpniecības nozarēs, veicot 
induktīvo sildīšanu. Uzņēmumā norādīja, 
ka indukcijas metode rūpniecībā ietaupa 
līdz 80% laika un citus resursus. (lsm.lv)
Levits viesojas pie Minhenes latviešiem 

Pie latviešu diasporas šodien viesojās 
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Nākamais Ritums būs 2020. gada aprīlī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2020. g. 15. MARTAM

Valsts prezidents Egils Levits. Minhenē 
dzīvo apmēram 800 latviešu un tā ir viena 
no lielākajām un aktīvākajām latviešu 
diasporām Vācijā. Tiek iemēģinātas balsis, 
lai brīdi, kad ierodas valsts prezidents, 
viss būtu nevainojami. Satraukums gaisā 
ir burtiski jūtams, taču vietējie turas lepni. 
Minhenē ir pirms dažiem gadiem izveidotā 
latviešu kultūras biedrība “Namejs”, te ir 
Daugavas Vanagi, draudze, radošā kopa, 
tikko aizsākta platforma uzņēmējiem un, 
protams, – kā latviešiem ierasts – koris. 

Jauktajā korī "Laima" dzied 36 
dalībnieki un tas lepojas, ka turpina 
pastāvēt arī pēc Dziesmusvētkiem – 
diasporas korim tas ir labs rādītājs. 
Kormeistars ir vietējais, bet diriģents 
braucot no Vīnes. Latvieši prezidentam 
vaicā – gan par reemigrācijas iespējām, 
gan par to, kāpēc te, Vācijā, dzīvojošiem 
pilsoņiem Latvijā bankas nedod kredītu, 
lai atjaunotu dzimtas īpašumu Latvijā 
un varētu reiz atgriezties. Jautā arī par 
aktuālo – par Kristīnes Misānes lietu. Un 
kāpēc, atbraucot uz Latviju, nevar sajust 
to ekonomisko attīstību, ko rāda skaitļi. 
Un vai Latvijā ir aktuāls tautas vēlēts 
prezidents? Prezidents teic – nē, viņš 
to neatbalstot. Pēc tikšanās visi vēlas 
ar prezidentu nofotografēties. Un, šķiet, 
gandarīti par iespēju satikties. (Autore 
Ilze Nagla; lsm.lv)
14. februārī
Sākas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku skašu maratons 

13. februārī ar Latvijas izglītības 
iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 
instrumentālo kolektīvu un popgrupu 
festivālu-konkursu “No baroka līdz rokam” 
Talsos aizsāksies intensīvākais laiks ceļā 

uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem – skates, kurās tradicionāli 
tiek pārbaudīta koprepertuāra apguve 
un noskaidroti svētku dalībnieki, medijus 
informē Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku organizatori. Skates notiks visos 
Latvijas reģionos. Lai novērtētu svētku 
potenciālo dalībnieku sniegumu, kopējais 
žūrijas komisijas locekļu nobrauktais 
kilometru skaits būs teju 20 000 km. 
Plānots, ka skatēs piedalīsies vairāk nekā 
55 tūkstoši bērnu un jauniešu. Vislielākais 
dalībnieku skaits skatēs tiek plānots 
no Rīgas (12 910), Daugavpils (2043), 
Valmieras (1821), Jelgavas novada 
(1589) un Liepājas pilsētas (1564). [....]

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku tautas deju lielkoncerta 
“Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves 
un dalībnieku atlases skates sāksies 4. 
martā Bauskā un noslēgsies 25. aprīlī 
Jelgavā. Skatē deju kolektīvi dejos 
divas dejas no atbilstošās grupas deju 
lielkoncerta repertuāra: – vienu izlozes 
un vienu izvēles deju no atbilstošās 
grupas deju lielkoncerta repertuāra. 
Kolektīvus vērtēs Valsts izglītības satura 
centra apstiprināta vērtēšanas komisija 
piecu dejas nozares speciālistu sastāvā. 
Kopā tautas deju skatēs piedalīsies 
1023 kolektīvu ar 20 833 dalībniekiem. 
“Gatavošanās svētkiem aktīvi noris jau 
otro gadu. Visiem skašu dalībniekiem 
šis ir atbildīgs laiks, kurā valda pozitīvs 
sacensību – svētku gars, vecākiem – 
satraukuma un līdzpārdzīvojuma pilni 
brīži, bet žūrijām tie ir divi spraigi mēneši.

Lielākais konkurss tradicionāli būs 
tautas deju nozarē – deju lielkoncertā 
Daugavas stadionā varēs piedalīties 16 
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800 jauniešu. Gan dejotājus, gan pārējo 
nozaru skašu dalībniekus aicinām doties 
uz skati ar prieku par jau padarīto darbu, 
ar lepnumu par prasmēm, kas iegūtas 
ceļā uz svētkiem – ik mirklis, kas pavadīts 
mēģinājumu procesā, ir ieguldījums 
personības attīstībā. Aicinām pašvaldības 
rīkot “mazos dziesmusvētkus”, lai visi, kas 
gatavojušies skatēm, varētu iepriecināt 
ar savu sniegumu visus interesentus. 
Savukārt kolektīvus, kas nebūs iekļuvuši 
svētku dalībnieku vidū, pēc žūrijas 
ieteikumiem aicināsim dalībai svētku 
ielas koncertos, kas notiks vairākās 
vietās Rīgas pilsētvidē,” stāsta svētku 
izpilddirektore Agra Bērziņa. Skašu 
nolikumi un laika grafiks pieejams svētku 
lapā nacgavilet.lv.  [....]

No 2020. gada 6. līdz 12. jūlijam 
Rīgā notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki. Plānots, ka tajos 
piedalīsies vairāk nekā 35 000 dalībnieku 
no Latvijas un ārvalstīm. Svētku laikā 
notiks 60 pasākumi, to vidū 40 bezmaksas 
un 20 ar ieejas biļetēm, pārstāvot visas 
kultūrizglītības nozares. XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotājs 
– Valsts izglītības satura centrs. (Autore 
Vita Anstrate; lsm.lv)
Latviešu diasporas skolām šogad 
pieejams 149 400 eiro finansējums 

Latviešu valodas aģentūra (LVA) 
aicina pieteikties latviešu diasporas 
skolas finansiālajam atbalstam, kas 
šogad sasniedz 149 400 eiro, informēja 
LVA diasporas projektu koordinatore Aija 
Otomere. Finansējumu latviešu nedēļas 
nogales skolām Eiropā, tai skaitā Gruzijā, 
Turcijā, Baltkrievijā un Ukrainā, administrē 
Eiropas Latviešu apvienība. Finansējuma 
apjoms ir 104 580 eiro. Pieteikšanās - līdz 
2. martam. Savukārt finansējumu latviešu 
nedēļas nogales skolām un vasaras 
vidusskolām ārpus Eiropas administrē 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība. 
Finansējuma apjoms šogad ir 44 820 

eiro, un atbalstam var pieteikties līdz 16. 
martam. 

Ar f inansējuma pozīc i jām un 
finansējuma saņemšanas kritērijiem 
detalizēti var iepazīties konkursu 
nolikumos, kas publicēti LVA mājaslapā. 
Atbalstu piešķir no Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) budžeta programmas 
"Valsts valodas politika un pārvalde". 
2019. gadā LVA līdzfinansējumu saņēma 
58 diasporas skolas, kurās kopā 
darbojušies 448 skolotāji un mācījies 2021 
bērns. Pateicoties šim līdzfinansējumam, 
diasporas skolas ir varējušas segt telpu 
īres un apdrošināšanas izdevumus, kā arī 
iegādāt jaunus mācību materiālus. LVA ir 
IZM pārraudzībā esoša tiešā pārvaldes 
iestāde, kuras darbības mērķis ir veicināt 
latviešu valodas - Latvijas Republikas 
valsts valodas un Eiropas savienības 
oficiālās valodas - statusa nostiprināšanu 
un ilgtspējīgu attīstību. (LETA; tvnet.lv)
12. februārī
Latvijā zinātnieki izstrādā inovatīvu 
kaulu aizvietošanas materiālu 

I e v i e s t a s  j a u n a s  m e t o d e s 
sejas un žokļu ķirurģijā ar inovatīvu 
biokeramikas materiālu pielietojumu, 
kas nodrošina kaula blīvuma un apjoma 
atjaunošanu osteoporozes un kaula 
atrofijas pacientiem. Šis ir viens no 
nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas 
zinātnē aizvadītājā gadā. Šajā pētījumā 
iesaistīti virkne dažādu jomu speciālistu 
jau kopš 1993. gada. Sadarbojoties 
ķirurgiem, morfologiem un mikrobiologiem 
Andreja Skaģera un Ilzes Šalmas vadībā 
Latvijā ieviesta jauna metodes sejas 
un žokļu ķirurģijā, izmantojot inovatīvu 
biokeramikas materiālu pielietojumu. Šis 
pētījums sākās 1993. gadā un saistīts ar 
kaulaudu apjomu palielināšanu mutes, 
sejas un žokļu ķirurģijā. 

“Protams,  pac ients  nenāk ar 
jautājumu: man vajag palielināt kaulaudu 
apjomu vai tilpumu. Pacients nāk pie 
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Turpinājums 35. lpp.

ārsta, ka viņam vajag zobu implantu, 
piemēram. Ja zobi ir izrauti pirms 
vairākiem gadiem, tad kauls ir uzsūcies un 
kaulu daudzums ir nepietiekams, lai tajā 
ieskrūvētu zoba implantu,” stāsta Rīgas 
Stradiņa universitātes (RSU) docente 
Ilze Šalma. Izmantojot Latvijā izstrādāto 
materiālu, iespējams palielināt kaulaudu 
apjomu tā, lai implantu tomēr varētu 
pieskrūvēt. “Izmantojam biomateriālu pie 
periimplantītiem - tā ir saslimšana, kad 
veidojas iekaisums ap dentālo implantu, 
attīstās kabatas un progresē kaula 
defekts. Un mēs ar šo materiālu pildām 
kaulu. Izmantojam pēc zobu raušanas, lai 
aizpildītu brūci,” skaidro RSU sejas žokļa 
ķirurgs Vadims Kļimecs. 

Organisms šo materiālu neatgrūž, 
mazinās alerģiju un infekciju riski. “Kāpēc 
tie ir īpaši? Tāpēc, ka daudzu gadu garumā 
ir pierādījies, ka šie materiāli labi saaug 
ar pacientu kaulaudiem. Viņi ir draudzīgi, 
pēc struktūras līdzīgi kaulaudiem,” 
norāda Šalma. Zobārstniecība nav 
vienīgā nozare, kur iespējams izmantot 
šo materiālu. Tas pārbaudīts arī ar 
traumatoloģijas pacientiem. “Augšstilba 
vai apakšstilba kaula lūzumi, kas jau 
vairākas reizes operēti, fiksēti ar metāla 
konstrukcijām, bet kaulauda paša ir par 
maz, tad tiek pielietoti šie materiāli. Tas 
nav tikai zobārstniecībā,” stāsta RSU 
docente. Pētījumi vēl turpinās, un pašlaik 
tehniskās iespējas ļauj biomateriālu 
papildināt atbilstoši katra pacienta 
īpašajām vajadzībām. Tiek strādāts pie tā, 
lai tajā varētu ievietot arī medikamentus. 
(Autors Uldis Birziņš; lsm.lv)
Armands pamet vadītāja amatu Īrijā un 
Liepājā dibina savu metālapstrādes 
firmu 

Ģimenes cilvēks un tēvs četriem 
bērniem – liepājnieks Armands Džeriņš 
nesen izveidojis pats savu metālapstrādes 
uzņēmumu SIA „Armsol Metāls”. Viņš 
ir viens no liepājniekiem, kurš pēc 13 

gadu dzīves un darba Īrijā atgriezies 
Latvijā, kur uzsācis savu uzņēmējdarbību. 
Visgrūtāk Latvijā jaunajam uzņēmējam 
šķiet pielāgošanās birokrātijas un nodokļu 
slogam, kā arī sabiedrības nospiedošajam 
pesimismam. Armands Džeriņš ir SIA 
„Armsol Metāls” uzņēmuma vadītājs un 
īpašnieks. Viņš ir savas uzņēmējdarbības 
ceļa sākumā, jo metālapstrādes firma 
darbojas tikai dažus mēnešus. Pirms 
tikšanās ar Latvijas Radio strādājis 
garas darba stundas, lai tikai pabeigtu 
pasūtījumu. Pats dara visu, metina un 
veic citus darbus ar lielu precizitāti, ko 
pieprasa metālapstrāde. 

Vislielāko pieredzi viņš ieguvis, tieši 
strādājot Īrijā, uz kurieni sākumā aizbraucis 
ciemos pie draugiem, bet tur palicis 13 
gadus. „Sāku strādāt metālapstrādē. Tas 
bija neliels ģimenes uzņēmums. Viņi mūs 
ļoti labi uzņēma. Biju sākumā parasts 
metālapstrādes darbinieks – metinātājs. 
Pēc astoņiem, desmit gadiem es jau kļuvu 
par uzņēmuma vadītāju, vadītāja labo 
roku. 2005. gadā jau bija tā, ka iebraucēji 
varēja dabūt tikai tos darbus, ko vietēji 
negribēja darīt, bet jā, es no strādnieka 
kļuvu par brigadieri, ceha vadītāju utt.,” 
stāsta Armands. 

Kaut arī pats mācījies par kārtībnieku 
Cīravā, policista profesijā Armands nav 
strādājis, par dzīves profesionālo kaislību 
kļuva metālapstrāde. Arī atgriežoties 
Latvijā, darbu meklējis šādā uzņēmumā. 
„Atbraucām atpakaļ uz Latviju. Pēc 
dažiem mēnešiem sāku savā profesijā 
meklēt darbu. Zināju, ka ar savu CV darbu 
atradīšu. Sāku strādāt „RT Metāls”, kas ir 
liels un labs uzņēmums,” stāsta Armands. 

D ā ņ u  u z ņ ē m u m s  A r m a n d a m 
Džeriņam kļuva par nākamo pakāpienu, 
lai uzsāktu veidot pats savu uzņēmumu. 
„Es vienmēr zināju, ka agri vai vēlu 
izveidošu savu firmu. Pēc pusotra gada es 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MARTĀ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 8. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 15. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 22. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 29. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS

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

MARTĀ
Svētdien, 1. J.Trumpmanis 
Svētdien, 8.  A.Kristovskis
Svētdien, 15.  J.Turmanis
Svētdien, 22.  I.Birze
Svētdien, 29.  U.Hāgens

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

MARTĀ
Svētdien, 1. L.MacPherson 
Svētdien, 8.  M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 15.  B.Liberte/R.Hāgena
Svētdien, 22.  R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 29.  A.Medne/S.Graudiņa

AIZLŪGŠANAS VAKARS
Sestdien, 28. martā, plkst. 19.00 Svētā 

Jāņa baznīcā. Aizlūgsim par tiem kas 
cieš savas ticības dēļ.

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.

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

 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 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
Šobrīd ar Cilvēku uz Zemes notiek Lielā 

Transformācija. Cilvēks sāk apzināties 
savu daudzdimensionālo dabu, 
patieso izcelsmi, Debesu piederību, 
un īsteno sadarbi ar visu Radību. To 
jau apustulis Pāvils norādīja : „ka līdz 
ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, 
kāds ir platums, garums, augstums un 
dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, 
kas ir daudz pārāka par katru atziņu, 
un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva 
pilnību."  Kristus ir mūžīgs.

R.S.
(Bībelē sk. I Moz gr., Mt.13.nodaļu, 

Ef.3:18-19 u.c.)
(sk. Darryl Anka/Bashar, Dolores Canon 

u.c.)(Bībelē skat. Atkl.10:7, Atkl.16:17, 
u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

MARTĀ
Svētdien, 1. plkst. 9.30 I Gavēņa 

dievkalpojums.

Svētdien, 15. plkst. 9.30 III Gavēņa 
dievkalpojums. Bībeles stunda.

Svētdien, 22. plkst. 9.30 IV Gavēņa 
dievkalpojums.

Svētdien, 29. plkst. 9.30 V Gavēņa 
dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 1.  Olafs Šics      
Svētdien, 15.  Olafs Šics
Svētdien, 22.  Olafs Šics
Svētdien, 29.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 1.  Gundega Zariņa   
Svētdien, 15.  Marita Lipska
Svētdien, 22.  Gundega Zariņa
Svētdien, 29.  Marita Lipska
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. 

sapratu – darām tagad, tagad! “Armsol” 
– ir apvienots mans vārds un sieviņas 
Solvitas vārds. Viņa mani vienmēr ir ļoti 
atbalstījusi,” atklāj Armands. Startam 
Armands Džeriņš piesaistīja Eiropas 
Savienības finansējumu, ieguldot arī 
savus līdzekļus. „Bija programma, kurā 
piedalījos, tur bija daudz konkursantu. 
Cilvēki, kuri izvērtēja, domāja, ka man 
varētu izdoties,” atceras Armands. 

Darīt nav grūti, grūti ir tikt galā ar 
birokrātiju – saka uzņēmējs. Labi, ka 
palīdzot grāmatvede. Latvijā viņu drīzāk 
uztrauc kvalificēta darbaspēka trūkums 
un nodokļu politika. „Te ir diezgan liels 
slogs jaunajiem uzņēmējiem. Īrijā man ir 
pieredze, ka valsts ir ļoti pretimnākoša. 
Divus gadus cilvēkus liek mierā. Kad tu 
atsperies, vari sākt maksāt nodokļus, bet 
mums Latvijā no pirmās dienas [prasa 
maksāt nodokļus] par pilnu programmu,” 
salīdzina Armands. 

“Es uzskatu, ka gadu kā minimums 
ir jābūt vismaz nodokļu atvieglojumiem. 
Kad cilvēks ir atspēries, Valsts ieņēmumu 
dienests redz, ka cilvēks ir spējīgs maksāt 
nodokļus, tad arī maksājam,” spriež 
uzņēmējs. Gala lēmums par atgriešanos 
Latvijā tika pieņemts brīdī, kad vienam no 
bērniem palika 12 gadi, tad pienāk laiks, 
kad Īrijā jāmaina skola. Armands saka, ka 
tieši tas kļuva pa atskaites punktu – tagad 
vai nekad. (Autore Inga Ozola; lsm.lv)
3. februārī
Latviešiem godalgas ledus skulptūru 
festivālos Kanādā 

Aizvadītajā nedēļā Jelgavas tēlnieku 

komanda Kārlis Īle un Maija Puncule 
izcīnī juši  otro vietu Edmontonas 
starptautiskajā ledus skulptūru festivālā 
"IceonWhyte", savukārt Leikluisā 
notiekošajā ledus skulptūru festivālā 
"IceMagic" Īlem izdevies iegūt pirmo 
vietu "zibens skulptūru turnīrā", informē 
Jelgavas pašvaldība. Janvāra izskaņā 
Kanādas pilsētā Edmontonā norisinājās 
ledus skulptūru festivāls, kurā Latvijas 
mākslinieki radīja vairāk nekā trīs metrus 
augstu skulptūru "Lietus", tajā attēlojot 
stilizētas sievietes tēlu ar lietussargu. 
Žūrijas vērtējumā darbs ieguva otro vietu, 
turklāt tā ieguvusi konkursa mākslinieku 
atzinības balvu. 

Festivālā kopumā piedalījās astoņas 
komandas, pārstāvot Japānu, Kanādu, 
Nīderlandi, ASV, Irāku, Meksiku, Malaiziju 
un Latviju. Kā izteikušies mākslinieki, 
"Kanādā notiekošajiem ledus skulptūru 
festivāliem raksturīgs tas, ka dalībniekiem 
jādemonstrē ne tikai mākslinieciskās 
prasmes, bet arī fiziskās spējas, jo katra 
komanda saņem 15 ledus blokus, kas 
katrs sver 125 kilogramus, kas 34 stundu 
laikā jāpārveido savā iecerē". 

Savukārt  Kanādā not iekošajā 
Leikluisas ledus skulptūru festivālā 
Īle ieguvis pirmo vietu ledus skulptūru 
"zibens turnīrā", stundas laikā no viena 
ledus bloka izveidojot 1,6 metrus augstu 
žirafi. Šonedēļ mākslinieki devušies 
uz Kanādas galvaspilsētu Otavu, lai 
demonstrēt prasmes un cīnītos par 
godalgām "Winterludes" ledus skulptūru 
festivālā. Savukārt nākamajā nedēļas 
nogalē viņi piedalīsies Jelgavas ledus 
skulptūru festivālā. (LETA; tvnet.lv) ■ 

Turpinājums no 32. lpp.
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February  started with a lot of very fine music. To introduce the 58th Arts 
festival year, Latvian award winning youth choir Balsis  were joined by our very 
own Sydney Latvian Mixed Choir in a fabulous concert at the Latvian Hall. And for 
those who hadn’t had enough song, a relaxed sing-along, with wine and nibbles, 
rounded off the afternoon.

A big thank you to all the members and non-members who helped out with 
the working bee!

The recent heavy rains in Sydney added an extra cleaning burden, as the 
basement got flooded and we had to get rid of quite a bit of stuff from the Sydney 
Latvian Theatre’s costume and props stores. The basement, and a number of other 
rooms, nooks and crannies are now looking a lot lighter and brighter. A special 
thanks to all those who have only recently started coming to Latvian language 
classes and events at the Latvian House and volunteered to help. It was a good 
opportunity to get to know some people, find out what else is happening in the 
Sydney Latvian community, and to make some good contacts for trips to Latvia. 
The Latvian lunch provided was an extra bonus.

Thanks to Erna Adolph, Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš, Sandra Dragūna, Jānis 
Grauds, Baiba Harrington, Susan Jansons, Julie Jirgens, Lolita Jurāne, Ināra 
Krūmiņa, Kim Ligers, Marita Lipska, Nelson Odiņš-Jones, Linda Ozere, Vikija 
Pogule, Andra Rone, Iveta Rone, Paula Rozīte, Ingrīda Veidnere, Lāra Veidnere 
and Tom Veidners.

There’s still a lot to do, so the next working bee will be on Sunday 3rd May, 
from 10 a.m.

Mini Latvian Film Festival – 
 Saturday and Sunday 28th and 29th March

Four recent Latvian films, with English subtitles, will be screened over the two 
days. Lunch, snacks and refreshments will be available. 

For further details visit the 58th Arts festival website: www.alkd.org.au

Sydney Latvian Society’s 2020 membership renewals  
are due by the end of March.

Renewals are $40 adults, $35 pensioners, $15 students. Lifetime membership 
is $480. Renewals can be done in person at the shop/office; by cheque written out 
to “Sydney Latvian Society” and  posted to P.O. Box 457 Strathfield 2135 or; by 
direct deposit to our Westpac bank account BSB 032069, Account No. 448256, 
but please include your name and that it’s for “membership”.
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