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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
Ja vieta nav minēta citur, visi sarīkojumi notiek Brisbanes latviešu namā: 24 Church Ave, Buranda
un dievkalpojumi notiek Nācaretes baznīcā: 12 Hawthorne St, Woolloongabba

BLB kora ‘Beverīna’ mēģinājumi
Katru sestdienu pl.10:00 Latviešu namā. Visi laipni aicināti!

Sestdien, 3. maijā pl.13.00 AUSMAS TAYLOR piemiņas pēcpusdiena. (Lūdzu skatīt 5.lpp)

Svētdien, 4. maijā pl.12.30 ROKDARBNIEČU KOPAS NODARBĪBAS.

pl.14.30 Brisbanes latviešu skoliņa „SAULES ZAĶIS”. (Skatīt 4.lpp)

Sestdien, 10. maijā pl.13.00 DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU (Māc. Guntars Baikovs)

Otrdien, 13. maijā pl.10.00 BRĪVĻAUŽU SANĀKSME.
Tikšanās ar Latvijas viesi GUNTI GAILĪTI. (Skatīt informāciju 3.lpp)
Rīta tēja un pusdienas $15.00

Svētdien, 18. maijā pl.14.30 Brisbanes latviešu skoliņa „SAULES ZAĶIS”. (Skatīt 4.lpp)

Sestdien, 24. maijā pl.12.00 RUMMY & ZOLĪTES SPĒLES DV sarīkojumā. Piedalīšanās $10.

Svētdien, 25. maijā pl.10.00 SVĒTDIENAS RĪTS DIEVAM— Turpināsim pārrunāt Jāņa 
evaņģēliju 4: 25-53 pie S. Gertneres, 17 Mukine Street, Jindalee.

Sestdien, 31. maijā pl.13.00 PANKŪKU PĒCPUSDIENA Daugavas Vanadžu sarīkojumā.
$20 maksa ieskaita dažādas pankūkas un kafiju.
Video „Latvijas Deju svētku uzvedums.”

Svētdien, 1. jūnijā pl.12.30 ROKDARBNIEČU KOPAS NODARBĪBAS.

pl.14.30 Brisbanes latviešu skoliņa „SAULES ZAĶIS”. (Skatīt 4.lpp)

Otrdien, 10. jūnijā pl.10.00 BRĪVĻAUŽU SANĀKSME. Dažādas nodarbības. 
Rīta tēja un pusdienas $15.00.

Sestdien, 14. jūnijā pl.13.00 14.JŪNIJA ATCERES DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU
(Māc. Colvin MacPherson)

Svētdien, 15. jūnijā pl.14.30 Brisbanes latviešu skoliņa „SAULES ZAĶIS”. (Skatīt 4.lpp)

Sestdien, 21. jūnijā pl.14.00 „JĀŅI”—Dziedāsim, dejosim, un iesim rotaļās! 
Ieeja $5, bērniem bez maksas. Pusdienas ieskaitot kūkas un 
kafiju/tēju—pieaugušiem $20, bērniem $10. Atlikums Latviešu 
namam. Kontaktpersona: Inga Česlis (3720 0227)

Sestdien, 28. jūnijā pl.12.00 RUMMY & ZOLĪTES SPĒLES DV sarīkojumā. Piedalīšanās $10.

Sestdien, 5. jūlijā pl.14.00 DAUGAVAS VANAGU nodaļas biedru pusgada sapulce.
(Turpinājums nākošā lappusē)
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SARĪKOJUMU KALENDĀRS (Turpinājums)

Svētdien, 6. jūlijā pl.10.00 SVĒTDIENAS RĪTS DIEVAM—Pārrunāsim Jāņa ev. 5 nodaļu vai 
kādu video pie D. un R. Vanagiem, 86 Burns Parade, Chapel Hill.

Svētdien, 6. jūlijā pl.12.30 ROKDARBNIEČU KOPAS NODARBĪBAS.

Otrdien, 8. jūlijā pl.10.00 BRĪVĻAUŽU SANĀKSME. Dažādas nodarbības. 
Rīta tēja un pusdienas $15.00.

Sestdien, 12. jūlijā pl.13.00 Filmas „Pēdējā tempļa hronikas” izrāde Saule Ltd sarīkojumā.
Ieeja $10, bērniem zem 10 par brīvu. Kafija un kūkas $5.
(Sīkāka informācija 4.lpp)

Sestdien, 19. jūlijā pl.13.00 DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU (Māc. Colvin MacPherson)

Svētdien, 20. jūlijā pl.14.30 Brisbanes latviešu skoliņa „SAULES ZAĶIS”. (Skatīt 4.lpp)

Sestdien, 26. jūlijā pl.12.00 RUMMY & ZOLĪTES SPĒLES DV sarīkojumā. Piedalīšanās $10.

Svētdien, 3. augustā pl.12.30 ROKDARBNIEČU KOPAS NODARBĪBAS.
pl.14.30 Brisbanes latviešu skoliņa „SAULES ZAĶIS”. (Skatīt 4.lpp)

Sestdien, 9. augustā pl.10.00 SAULE LTD talka.

Otrdien, 12. augustā pl.10.00 BRĪVĻAUŽU SANĀKSME. Dažādas nodarbības. 
Rīta tēja un pusdienas $15.00.

Sestdien, 16. augustā pl.13.00 Filmas „Rūdolfa mantojums” izrāde Saule Ltd sarīkojumā.
Ieeja $15, bērniem zem 10 par brīvu. Kafija un kūkas $5.
(Sīkāka informācija 4.lpp)

Svētdien, 17. augustā pl.11.00 DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU (Prāv. Jānis Priedkalns)
pl.14.30 Brisbanes latviešu skoliņa „SAULES ZAĶIS”. (Skatīt 4.lpp)

Pirmdien, 18. augustā pl.11.00 Koordinācijas komitejas sēde.

Sestdien, 23. augustā pl.12.00 RUMMY & ZOLĪTES SPĒLES DV sarīkojumā. Piedalīšanās $10.

Sestdien, 30. augustā pl.13.00 ZUPAS PUSDIENAS Daugavas Vanadžu sarīkojumā. Izvēle no 
dažādām zupām. $20.00 maksa ieskaita zupu, kūkas un kafiju.
Video „Latvijas Dziesmu svētku koncerts.”

BRIEFLY IN ENGLISH
Brisbanes Ziņotājs provides brief information on items that may interest anyone with little or no 
knowledge of Latvian. Cultural and social events are conducted in Latvian, and while you are welcome 
to attend them all, the following may have greatest appeal and be easiest to understand:

Saturday, 21   June  
2.00 pm

JĀŅI—Celebrate the “Midsummer Festival” with Latvian food & dancing! 
Entry $5, children free. Lunch including cake & coffee/tea—adults $20, 
children $10. All proceeds for Latvian Hall. Contact: Inga Ceslis: (3720 0227)

Saturday, 12 July
1.00 pm 

Film ’Chronicles of the Last Temple’ in Latvian with English subtitles.
Adults $10, children under 10 free. Coffee and cakes $5.
(for further information see p.4)

Saturday, 16 August
1.00 pm

Film ’Rudolf’s Inheritance’ in Latvian with English subtitles.
Adults $15, children under 10 free. Coffee and cakes $5
(for further information see p.4)
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Latvijas viesis—Brīvļaužu sanāksmē otrdien, 13. maijā, plkst.10.00
Adelaides Latviešu biedrība uz savu 65 gadu jubileju ir aicinājusi izcilu viesi no Latvijas 

Gunti Gailīti, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāju, 
un izkārtojusi viņa viesošanos arī Sidnejā, Melburnā, Kanberā un Brisbanē.

Brīvļaužu sanāksmē Guntis Gailītis runās par tematu:
„Jānim Cimzem 200 gadi – mūzikas un izglītības sākumi Latvijā”

Visi laipni aicināti!

Latvijas viesis Guntis Gailītis
Guntis Gailītis dzimis 1949. g. 11. februārī Līgatnē. Studējis J.Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā režiju (diplomi 1975 & 1980) un Latvijas Universitātē – pedagoģiju un psiholoģiju 
(2005). No 1975.–2006. g. strādājis Latvijas Nacionālajā operā, īstenojis vairāk nekā 50 
operu inscenējumus, un ir arī ap 500 kultūras pasākumu, festivālu, koncertu režiju autors. 
Kopš 1983. g. darbojies kā pedagogs J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. No 2006. g. ir 
„Rīgas pieminekļu aģentūra” direktors. Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (2002).

Guntis Gailītis ir Rīgas Latviešu biedrības biedrs kopš 2002. g., darbojies RLB Domē un 
Valdē, un 2011. g ievēlēts par Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāju.

NODAĻAS BIEDRU SAPULCE
Nodaļas biedru pusgada sapulce notiks sestdien, 5. jūlijā, pl.14.00 Latviešu namā. Darba kārtība:
1. Sapulces atklāšana un vadības vēlēšanas
2. Iepriekšējās sapulces protokola pieņemšana
3. Valdes ziņojumi
4. Dažādi jautājumi
Atgādinām DV biedru naudas maksas nokārtot līdz 30.jūnijam.

“RUMMY” UN ZOLĪTES SPĒĻU REZULTĀTI
“RUMMY”
25.01.14 1. Daina Blūms 2. Inta Devine 3. Selga Boothby
22.02.14 1. Malda Maidment 2. Inta Milnis 3. Inta Devine

ZOLĪTE
25.01.14 1. Pēteris Milnis 2.Sarmīte Lācis 3. Ivars Milnis
22.02.14 1. Laima Aescht 2. Ērika Čākurs 3. Pēteris Milnis

Nodaļas valde
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BRISBANES LATVIEŠU NAMA ZIŅAS

Februāra beigās Latviešu namā tika ierīkota jauna skaņu sistēma, un arī lielais 6 pēdu platais ekrāns. 
Tie, kuri bija filmas „Mammu, es tevi mīlu” izrādē var apgalvot, ka to skatījām gandrīz kā īstā kinoteātri!

Latvijas biedrībā „Kultūrpunkts,” sadarbībā ar Nacionālo Kino centru, Valsts Kultūrkapitāla fondu un LR 
Kultūras ministriju ir iesākts projekts “ Kino latviešiem pasaulē”. Projekta mērķis ir: izveidot ilgtspējīgu 
un ērtu sadarbības veidu starp latviešu diasporu pasaulē un filmu ražotājiem Latvijā.
Izmantosim šo iespēju un no jūlija mēneša sāksim rādīt piedāvātas filmas! Par filmu izrādīšanas 
tiesībām ir jāmaksā zināma cena, un tādēļ ieejas maksām būs jāsedz katras filmas noteiktā izmaksa.

LATVIAN HALL NEWS
Saule Ltd. continues to improve the facilities at the hall and in February a new 6 foot wide screen and 
a new sound system were installed just in time to screen the film „Mother, I love you”. We could view it 
almost as in a cinema!

A Latvian organisation „Kultūrspunkts,” in collaboration with the Latvian National Cinema Centre, the 
State Culture Capital Organisation and the Ministry of Culture has introduced a project „Cinema for 
Latvians worldwide”. We will have to pay a nominated sum for each film, and ticket prices will be set 
so to cover these costs. The following films will be screened soon, both with English subtitles:

“Pēdējā tempļa hronikas” / “Chronicles of the Last Temple”
Latviešu valodā / English subtitles

Sestdien, 12.jūlijā plkst.13.00 / Saturday, 12 July, 1.00pm
Latviešu namā / Latvian Hall

"Pēdējā tempļa hronikas" Dāvja Sīmaņa 2012. gada dokumentāla filma "Pēdējā 
tempļa hronikas" ir stāsts par ticību, par novecošanu, par cīņu, kas jāizcīna, lai realizētu 
savu vīziju, bet pats svarīgākais – par vienas celtnes – jaunās Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas – likteni.
“Chronicles of the Last Temple” is a 2012 documentary about the new national 
Latvian library.

 “Rūdolfa mantojums” / “Rudolf’s Inheritance”
Latviešu valodā / English subtitles

Sestdien, 16.augustā plkst.13.00 / Saturday, 16 August, 1.00pm
Latviešu namā / Latvian Hall

"Rūdolfa mantojums" ir 2010. gadā izdota Latvijas drāma, kuras režisors ir Jānis 
Streičs. Filma tika veidota pēc rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa darbu motīviem. Filmā ir 
attēlota latviešu zemnieku dzīve 20. gadsimta sākumā. 
“Rudolf’s Inheritance” a film where joy crosses with sorrow and love enhances life. 
It is the dawn of the 20th century - a promising time for the Latvian people. National 
pride has awakened and people are eager to work the land and make their living doing it.  
The film uses themes from the plays of Rūdolfs Blaumanis.

BRISBANES LATVIEŠU SKOLIŅA „SAULESZAĶIS”
Divvalodu vidē apgūstam valodu, latviešu tradīcijas, dziesmas, dejas, rotaļas.

Jebkura vecuma bērni ar jebkuru latviešu valodas līmeni mīļi aicināti.
Šī skoliņa bērniem un to vecākiem notiek divreiz mēnesī, skolas semestru laikā, 

parasti katrā pirmajā un trešajā svētdienā no 14:30-16:30.
Par datumiem un tuvāku informāciju zvanīt Vitai Riekstai (0403 530 982)

jeb rakstīt uz vrieksta@yahoo.com
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DIEVKALPOJUMI
Dievkalpojumi ar dievgaldu notiks kā rādīts sarīkojumu kalendārā, un tos vadīs vairāki viesu mācītāji.

Dievkalpojumu sestdien, 10.maijā, plkst 13.00 vadīs māc. Guntars Baikovs, kurš ordinēts 2007.gadā 
Latvijā, bet no 2008. līdz 2012.g. turpināja studijas St Louis, Amerikā. Kopš 2013.g. februāra viņš 
kalpo St Paul's Lutheran Church, Tanunda, Dienvidaustrālijā. Viņš ir precējies, un ģimenē aug 3 bērni. 
Brīvajā laikā viņš piekopj ‘arm-wrestling’, un 2013. g. novembrī ieguva Austrālijas ‘super heavyweight’ 
titulu šai sportā!

Dievkalpojumus sestdien 14.jūnijā un 19.jūlijā plkst.13.00 vadīs māc. Colvin MacPherson no Sidnejas.

Augusta dievkalpojums notiks svētdien, 17.augustā, plkst.11.00 un pie mums pirmo reizi viesosies 
jaunais ALELDA prāvests Jānis Priedkalns no Adelaides. Pēc dievkalpojuma atzīmēsim 20 gadu 
darbību „Svētdienas rīts Dievam” un sevišķi mīļi gaidīsim ikvienu, kas piedalījies šai grupiņā, dalīties 
kopējās atmiņās. Tas arī dos mums iespēju tuvāk iepazīties ar prāvestu.

DRAUDZES PILNSAPULCE
Paldies visiem, kuri piedalījās pilnsapulcē un pacentās nokārtot draudzes nodokli 2014.gadam! 
(Ja neesat vēl to darījuši, lūdzu, nokārtojiet nodokli pēc iespējas drīz!)
Jūsu ziedojumi dod draudzei iespēju jau vairākus gadus finansiāli atbalstīt vērtīgus labdarības mērķus 
šeit un Latvijā: Austrālijas Latviešu Vasaras Vidusskolu, Okupācijas muzeju, „Zvannieku” bērnu mītni, 
un austrāliešu mācītāja David Smethurst darbu bāreņu namos Latvijā. 
Pilnsapulce piekrita turpināt šos atbalstus arī šogad.

Draudzes valde

Arņa un Māras Siksnu prombūtnes laikā (no 30.maijā līdz 11.augustam):
Kvīnslandes draudzes lietās lūdzu zvaniet Adolfam Lācim (0417 902 102)

LAAJ lietās lūdzu zvaniet Dainai Vanagai (3378 7078)

GRĀMATU UN DRĒBJU SŪTĪJUMS UZ LATVIJU
Šogad no Brisbanes uz Latviju tika nosūtītas: 
 8 grāmatu pakas, par kurām $702.20 samaksāja LAAJ;
 3 drēbju un apavu pakas, par kurām $300.00 samaksāja Brisbanes Latviešu biedrība;
 1 privāti sūtīta paka.

Paldies visiem, kuri ziedoja grāmatas, drēbes un apavus!

Ausmas Taylor piemiņas pēcpusdiena
13.06.1939—02.04.2014

Aicinām visus, kas pazina Ausmu atzīmēt viņas dzīvi, un 
dalīties atmiņās par viņas mūžu, kopā ar viņas vīru Graeme 

un ģimeni: Sestdien, 3.maijā, pl.13.00 Latviešu namā.
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4 MARMINDIE ST, CHAPEL HILL, QLD 4069
“BRISBANES ZIŅOTĀJA” REDAKTORS: A. SIKSNA

“BRISBANES ZIŅOTĀJU” KOPĪGI IZDOD
BRISBANES LATVIEŠU BIEDRĪBA, DV BRISBANES NODAĻA UN KVĪNSLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE
ŠĪS ORGANIZĀCIJAS MAKSĀ SAVU BIEDRU VAI LOCEKĻU ABONĒŠANAS MAKSAS DAĻU BZ REDAKCIJAI

PASKAIDROJUMS „BRISBANES ZIŅOTĀJS” ABONENTIEM
Tie, kuri nesastāv nevienā no sekojošām organizācijām:

Brisbanes latviešu biedrība, DV Brisbanes nodaļa, un Kvīnslandes latviešu ev. lut. draudze
var saņemt „Brisbanes Ziņotāju” šādi: 

 Pa e-pastu   (bez maksas); vai
 Pa pastu  —samaksājot $10.00 gada abonementu BZ redaktoram.

Organizāciju biedri BZ saņem par brīvu—iestājaties un iesaistieties mūsu kopējā sabiedrības darbā!

Arnis Siksna, „Brisbanes Ziņotājs” redaktors

BRISBANES ZIŅOTĀJA REDAKCIJAS PIEZĪMES
Rakstus un sludinājumus ievietošanai nākamajā numurā lūdzu nosūtīt līdz 2014.gada 18. augustam

Abonenti, kuri ir mainījuši adreses, vai nevēlas “Brisbanes Ziņotāju” saņemt, paziņojiet A. Siksnam:
4 Marmindie St, CHAPEL HILL, QLD 4069;

Tel: 3378 0319 vai 0419 773 185; E-pasts: a.siksna@uq.edu.au     

Brisbanes Ziņotājs e-pastā un internetā
Ja vēlaties saņemt Brisbanes Ziņotāju pa e-pastu lūdzu ziņot: a.siksna@uq.edu.au     

Jaunāko Brisbanes Ziņotāju var arī skatīties Laikraksts Latvietis mājas lapā
http://www.laikraksts.com


