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Apmek lējot
Au s t r ā l ij a s
56. Kultūras
dienas Melburnā, apsolīju Austrālijas
Latvieša redaktorei, kā
arī lasītājiem
uzrakstīt kādus rakstiņus.
Zinu Valda Liepiņa piedalījās arī Pasaules Latviešu
– nu jau divi ekonomikas un inovācijas forumā, kas notika Kultūras
pilni mēne- dienu ietvaros, kā diskusiju moderatore. Red.
ši apritējuši kopš saulainajām
dienām Melburnā, bet neviena
raksta… Iemesli ir vairāki. Kad
atgriezos Luksemburgā janvāŗa
vidū, darbā sākās viens no karstākajiem darba cēlieniem. Ik
gadu janvārī un līdz februāŗa
vidum, katram darbiniekam ir
jāuzraksta savs pašvērtējums
par aizvadīto gadu. Tā kā manā
nodaļā ir 50 cilvēku, man ir
ne tikai jāizlasa vērtējumi, bet
arī ar katru jāveic pārrunas un
jāuzraksta vērtējums. Neskatoties uz to, ka vienlaikus ir jāpadara arī visi pārējie darbi, veltu
šim uzdevumam daudz laika,
jo uzskatu, ka tas ir tiešām
nozīmīgs. No mana vērtējuma
var arī būt atkarīga darbinieka
paaugstināšana, tātad jāpievērš
pienācīga uzmanība. Tā nu vairākas nedēļas dzīvoju un elpoju
šajā “burbulī”, ko sauc par vērtēšanas laiku.

Bet tas nav viss. Pirms izbraukšanas no Austrālijas (kā parasti) konstatēju, ka man ir pārāk
smaga bagāža. Tādēļ nosūtīju
divas pakas. Vienā bija grāmata un papīri – tā man pienāca
pirms trim nedēļām. Bet otrā,
kur bija daži mani drēbju gabali
un apavi, kā arī Kultūras dienu
programma neizskaidrojamu
iemeslu dēļ kavējās. Un kavējās. Un vēl kavējās. No Austrālijas tā izceļoja 11. janvārī,
Briseli sasniedza 18. janvārī,
bet Luksemburgas šķiŗošanas iestādē ieradās 27. janvārī.
Bet to saņēmu tikai 25. februārī! Taču ne bez meklēšanas.
Pastā man teica, ka paka esot
muitā, iedeva telefona numuru. Zvanīju uz muitu, kur man
teica, ka esot jāraksta pastam.
Rakstīju pastam, tur man teica,
ka esot jāzvana uz muitu. Un
tā mums apmēram trīs reizes.
Katru reizi brīnījās, ka es neesot saņēmusi nekādu pavēsti
par sūtījumu. Esot ar muitu apliekama paka. Beigās izcīnīju
uzvaru – vēlreiz paskaidroju,

68. gads

ka, neskatoties uz to, ka pakas
vērtība uzrakstīta kā AUD250,
saturs nebūtu muitojams, jo tur
ir manas valkātas drēbes, kā
arī dokumenti. Beigās pastā
laikam saprata, ka viņi pielaiduši kļūdu un nākamajā dienā
paka tika man nosūtīta. Tā nu
beidzot esmu laimīgi piekļuvusi Kultūras dienu programmai
un varu sākt rakstīt.

Starp citu, šajā stāstā ir vēl
kāda informācija, kas mūsu lasītājiem varētu noderēt. Kopš
pagājušā gada maija, Eiropas
Savienības valstis muito visus
sūtījumus no trešām valstīm
(to skaitā Austrāliju un Ameriku), kuŗu vērtība pārsniedz
(Turpinājums 5. lpp.)

Foto: LAAJ.

Igaunija svin valsts dibināšanas 99. gadadienu

Igaunija 24. februārī svin valsts
dibināšanas 99. gadadienu. Pirmajā no ceremonijām un svētku pasākumiem, kas notika jau
pulksten 7.30 Gubernatora dārzā līdz ar saullēktu tornī tika
pacelts Igaunijas karogs. Pasākumā ar runām pie sanākušajiem vērsās parlamenta spīkers
Eiki Nestors un Igaunijas luterāņu baznīcas arhibīskaps Urmass Vilma.

Savukārt aktrise Tezle Pjarna nolasīja 1918. gadā rakstītu
Igaunijas neatkarības pasludināšanas paziņojuma tekstu. Vēlāk noritēja svinīgs dievkalpojums un vainagu nolikšana pie
Atbrīvošanas kara pieminekļa.
Pēcpusdienā sākās Igaunijas
Aizsardzības spēku parāde. Parādi pieņēma Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida, bet to
komandēja Aizsardzības spēku
komandieris Riho Terrass.

Pēcpusdienā premjerministrs
Jiri Ratass Igaunijas Zinātņu akadēmijas ēkā pasniedza
valsts prēmijas zinātnes, sporta un kultūras jomā. Vakarā
koncertzālē “Estonia” paredzēta svinīga pieņemšana, ko
rīkos prezidente. Kaimiņus jau
piektdienas rītā apsveikušas arī
Latvijas amatpersonas un institūcijas.
lsm.lv

Jauns mācību gads Sidnejas latviešu skolā

Gaisa temperatūra tuvojās 40C
kad Sidnejas latviešu skolas
bērni un vecāki simboliski atsāka jauno mācību gadu metoties
Enfield baseinā sporta kopas
„Spars” rīkotajās peldēšanas
sacensības. Pavisam neformāli,
bet tomēr mērķtiecīgi, skola iekustināja savu sešdesmitpirmo
mācību gadu. Atsevišķi skolēni
formālākā veidā piedalījās Latvijas simtgades karoga sveikšanā, SLB rīkotājos Parnell ielas
svētkos janvāra beigās.
Skolu šogad turpina vadīt Daiva Tuktēna un viņai palīgā atkal nāk liels skaits bērnu vecāku, kā arī skolotāju kodols, kas
labprātīgi un nesavtīgi dalās ar
laiku un zināšanām apmācot
skolas bērnus. Skolu pagājušā
gadā beidz trīs absolventes, un

paredzams, ka šogad (provizoriski 11. novembrī) absolvēs vēl
lielāka grupa. Visjaunākā paaudze, savukārt, atjauno skolēnu skaitu pirmajās klasēs.

Skolas loma plašākā latviešu
sabiedrībā vērojama ar piecu
skolēnu līdzdalību Annas Ziedares vasaras vidusskolā. Dažas ģimenes arī piedalījās 3×3
nometnē Falls Creek, Viktorijā
un apmeklēja Kultūras dienas
Melburnā. Šogad trīs skolēni ir
iecerējuši piedalīties “Sveika,
Latvija” programmā, kas divu
intensīvu nedēļu ilgajā braucienā pa visu valsti iepazīstina ārpus Latvijas dzīvojošus latviešu jauniešus (vecumā no 13 līdz
15 gadiem) ar Latvijas kultūru,
vidi un cilvēkiem. “Sveika,
Latvija” rīko Amerikas Latvie-

šu apvienība, bet tajā piedalās
arī bērni no Austrālijas un Kanadas. Ceram gada otrajā pusē
dalīties ar bērnu ieskatiem un
iespaidiem par šo vienreizējo
braucienu.
Vēl šinī gada pusē Ilonas Brūveres vadībā skola cītīgi gatavojas teātrim, kas uz skatuves
pulcinās pašus jaunākos un vecākos bērnus. Teātra saturu vēl
neatklāsim, bet varam apgalvot, ka tas iepriekš nav redzēts!
Garākā laika skatījumā gatavojamies piedalīties arī Jaunatnes
Dienās šī gada beigās, un nakošajā 3×3 nometnē, kas paredzēta Sidnejas apkārtnē 2018. gada
janvārī.
LAAJ

