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Kas ir un kas būs

Atzīmējot SLB 60 gadu dibināšanu varam atskatīties uz to kas
ir paveikts par šiem gadiem, leptoies par panākumiem un mācīties
no kļūdām.
Manuprāt ir svarīgāk skatīties uz nākotni. Vai Biedrība spēs
pastāvēt vēl sešdesmit?
Bet nav arī vērts zīlēt nākotni par tālu uz priekšu.
Tie kas apmeklēja nupat pavadītās Jaunatnes dienas Sidnejā
droši liecinās, ka mums ir jaunatne kam rūp latviskais šeit Sidnejā
un kam ir uzņēmība un spējas organizēt tik vērtīgas dienas – un
skatītāju netrūka. Daina un Voldis Kaini pierādija, ka var ap sevi
pulcināt jauniešus kam enerģija un izdoma.
Tie, kas sestdienas rītos iegriežas Latviešu namā, var liecināt
par to ka mūsu skolā un spēļu grupā ir bērni, kas ar prieku nāk
un pulciņā pavada rītu. Un ne tikai bērni, arī viņu vecāki, kam
rūp bērniem mācīt par savu izcelsmi. Skolotājas Māra Moore,
Ingrīda Tuktēna un bērnu vecāki ar sirdi un dvēseli piestrādā lai
šī nepieciešamā daļa no mūsu sabiedrības turpinātos.
Piektdienas vakaros tautasdejnieki sanāk uz mēģinājumiem.
Tos vieno latviskais dejas ritms. Un vēl Jaunais vējš, vokālais
ansamblis, kas bieži uzstājās mūsu sarīkojumos. Tāpat
Sidnejas latviešu vīru korī un Sidnejas Latviešu teātrī redzam arī
negrumbātas sejas.
Varam sūdzēties, ka caurmēra vecums mūsu biedriem ir pāri par
sešdesmit, bet šī ir aktīva mūsu sabiedrības daļa kas dod cerību
uz nākotni. Kāda tā būs neatkarājas no manas paaudzes, bet no
manu bērnu paaudzes. Viņi ir tie, kas lems par to ko viņi sagaida
no biedrības, kas viņiem būs svarīgs, ko viņi vēlēsies darīt. Mēs
varam palīdzēt bet nevaram nospraust šo virzienu.
Tagad ir tas laiks un iespēja viņiem iesaistīties vadībā un
ietekmēt biedrības nākotni tā, lai mēs varam laicīgi atkāpties un
Biedrība pastāvēs kā laikmetīga organzācija.
Jānis Grauds
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9745 1435 vai 9744 8500
DARBA LAIKS

pirmdienās, otrdienās no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00
sestdienās no plkst. 9.00 – 12.00, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.
Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotās audio kasetes un CD’s, Rīgas pilsētas plānus,
ādas, sudraba, dzintara izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

Nākamais senioru saiets
piektdien, 9. martā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 4 . lpp.).

S

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

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, pases numurs, personas kods un saņēmēja bankas
konta numurs (IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita
cilvēka bankas konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā Latvijas latos.
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SLB valdes sēde
1. februārī

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis
Grauds un protokolēja Ināra Graudiņa.
Biedru pēcpusdiena notiks 25. martā
ar auksto galdu. Pēcpusdienu apvienos
ar SLB 60 gadu dibināšanas atceri.
Priekšsēdis ziņo, ka tagadējie Nama
pārvaldnieki no maija beigām atstāsies
no šī amata. Sludinājums jaunam
SLB nama pārvaldnieka postenim
jau ievietots Ritumā. Sludinājumu arī
ievietos abos latviešu laikrakstos un SLB
mājas lapā. Pieteikšanās līdz februāŗa
beigām.
Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik
Biedrībā sastāv 515 biedri, no kuŗiem 18
ir goda biedri un 109 mūža biedri. Ritumu
abonē 80 tautieši. Uz Latviju ir aizsūtīti 6
naudas pārvedumi kopsummā $3,077.
Seniori 2011. gadu nobeidza
ar tradicionālo Ziemsvētku eglītes
sarīkojumu. Bija tuvu pie simts
apmeklētāju pie skaisti pušķotas eglītes.
Tika sniegts plašs priekšnesumu klāsts.
Šo visu sarīkojumu Juris Krādziņš ir labi
aprakstījis Ritumā.
Lai gan pēdējos gados mūsu
dalībnieku skaits ir nedaudz sarucis,
senioru saieti turpina būt par varbūt

vislabāk apmeklētiem regulāriem
Biedrības sarīkojumiem.
Šai dienā mēs arī zaudējām ilggadīgo
senioru saieta kasieri, Jāni Grīnbergu,
kuŗš jau nākošā dienā pārcēlās uz dzīvi
Adelaidē.
Dāmu kopas priekšsēde E.Birzule
pateicas SLB valdei par Ziemsvētku
dāvanām Dāmu kopas loceklēm. Ir
noturēta DK valdes sēde. Amatpersonas
paliek, kā līdz šim. Sākot ar jauno gadu
kafijas, alus un smalkmaizīšu cenas
paaugstinātas par 50 centiem. Cena
ceturtdienu pusdienām nav mainīta.
Dāmu kopas sarīkojums 18, martā
nenotiks, jo šai dienā notiek Sidnejas
ev.lut. draudzes Dārza svētki. Tautas
nobalsošanas dienā, 18. februārī
balsotāji kafejnīcā varēs iegādāties
dāmu sarūpētas brokastis.
L.Ozere ieteikusi atlikt SLB vēstures
grāmatas izdošanu uz vēlāku laiku.
Nepieciešams sagādāt vairāk fotogrāfiju.
Grāmatas teksts ir gatavs, bet tas vēl ir
jārediģē. Pie fotografiju sakārtošanas
valde palīgā vēlas aicināt O.Gresti.
Kaut gan Ziemassvētki nokavēti,
valde nolemj tomēr nosūtīt LVL1,000
dāvanu Bērnu patversmei Zvaninieki
Latvijā.
Pēteris Kļaviņš

Bibliotēkas darba laiks

Ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00
Senioru saieta laikos, piektdienās no 11.00 līdz 12.00
Sestdienās no 10.00 līdz 12.00 sazinoties ar Imantu Līci grāmatnīcā
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Senioru saiets

Nākošais senioru saiets notiks
Sidnejas latviešu namā, piektdien,
9. martā pulkst. 12.00. Kafejnīca būs
atvērta, kā parasti, no pulkst. 11.00
lai jūs varētu satikties ar daugiem un
paziņām un baudīt SLB Dāmu kopas
sagādātos gardumus.
Sāksim šo senioru saietu ar Ojāra
Grestes stāstījumu par Springvudas
3x3 saieta norisi šā gada janvārī.
Pēc tam, ja atliks laiks pirmā daļā,
Ivars Šeibelis parādīs uz lielā ekrāna
ierakstus no Latvijas TV.
Otrā daļā skatīsimies DVD Baigā
Vasara kuŗa ir 1 stundu un 45 minūtes
gaŗa un tāpēc mums būs jāuztaisa
samērā īss pārtraukums, lai varētu šo
filmu sākt skatīties ap pulksten vieniem.
Baigās Vasaras saturs.
Baltvācu meitenes un latviešu
radiožurnālista mīlestības konfrontācija
ar 2. Pasaules kaŗa polītikas nežēlīgajām
grimasēm. Bīstama spēle, kuŗā ierautas
valstis un to vadoņi, mazie cilvēki un
viņu dzīves. Spēle, kuŗā nav uzvaras.
Jaunu kinematogrāfistu spēle ar žanru

kanoniem – vēsturisku melodrāmu.
1940. gada liktenīgais Eiropas baigais
gads, kad tiek okupēta arī neatkarīgā
Latvija.
Šī izrāde atsvaidzinās jūsu zināšanas
par to kas notika Latvijā pirms krievu
okupācijas karaspēks ienāca mūsu
dzimtenē.
Uldis Misiņš

Daudz baltu dieniņu

S

LB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitpieciem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2012. gada februārī SLB ir apsveikusi
Elzu Miezi, Marutu Kalniņu, Veltu
Krūmiņu, Ģintu Stīpnieku un Zaigu
Ozoliņu

Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs

Jānis Āboliņš

Dzimis 1915. g. 10. jūnijā, Latvijā
Miris 2011. g. 5. augustā, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedrs

Jānis Miltiņš

Dzimis 1922. gada 12. janvārī, Šanghajā, Ķīnā
Miris 2011. g. 25. augustā, Melburnā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230
E-pasts: abirzulis@bigpond.com

Fax: (02) 9555 7239
Aldis Birzulis

valodai balsojuši 3/4 jeb nomācošs
vairākums – 821 722 balsstiesīgo
iedzīvotāju (74,8%).
Melburnas Latviešu namā,
referendums par krievu valodas statusu
noslēdzies un tajā nobalsojuši 311
balsotāji, kas vērtējama kā augsta
aktivitāte, pastāstīja vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāre Ilze Nāgela.
Saskaitīšanas rezultāti liecina, ka 306
balsojuši PRET, savukārt pieci – PAR
Latvijā nebūs otra
Sidnejā nobalsoja 294 pilsoņi –
valsts valoda
283 PRET un 11 PAR. Balsotāji bija
L a t v i j a s p i l s o ņ i 1 8 . f e b r u ā ŗ a sabraukuši no malumalām – Londonas,
referendumā nobalsoja pret grozījumiem Tallinas, Tasmānijas, Adelaides,
Satversmē, kas paredzēja krievu valodai Mauntgambieras, Kanberas, Ņūkasles,
noteikt otras valsts valodas statusu. Vaiongas, Bathērstas Volongongas.
CVK apkopotie dati liecina, ka «PAR» Kur nu vēl sidnejieši paši! Diemžēl
balsojuši 273 347 (24,88%), savukārt vairākus balsotājus, kas bija mērojuši
«PRET» grozījumiem Satversmē, kas tālus ceļus, bija jānoraida. Viņi bija
paredz piešķirt otro valsts valodu krievu ļoti sašutuši, noskumuši, ka ar Ārlietu
ministrijas izdoto reģistrācijas lapu
nevarēja balsot. Bija
Pēdējie provizoriskie balsošanas rezultāti:
arī skaits, kam pasei
Kopā
PAR
PRET Nederīgas
derīguma termiņš
Rīga
314,961 119,621 193,976
1,364
notecējis. Un viena
Ārzemes
39,703
8,163 31,461
79
tautiete ieradās ar
Ulmaņa laika pasi! Tā
Vidzeme
298,513
35,164 262,643
706
nu zaudējām vairākus
Latgale
141,680
78,736 62,369
575
PAR balsotājus.
Kurzeme
145,237
12,282 132,708
247
Atkārtojas jauZemgale
158,499
19,381 138,565
553
tājums,
kā iegūt jaunu
Visi kopā 1,098,593 273,347 821,722
3,524
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Latvijas pasi. Diemžēl, daudziem,
ar jaunām ģimenēm, nav iespējams
doties ceļojumā uz Latviju, Japānu,
Ķīnu, Franciju vai citām zemēm, kur
ir Latvijas sūtniecības ar vajadzīgo
aparatūru, pasu izgatavošanai. Pases
pieprasītājam pases izdošanas vietā
jābūt personīgi klāt. Šos cilvēkus
zaudējam.
Kas gādās par pasēm mums,
Austrālijā dzīvojošiem latviešiem?
Bija prieks redzēt daudz ,,jaunlatviešu “piedalīšanos šai tik ļoti
svarīgajā referendumā, kautgan viena
no viņām dzīvojot divus gadus Austrālijā
,,aizmirsusi” latviešu valodu! Pirmā
balsotāja Sidnejā – Kristīne, pēdējais –
divas minūtes pirms vēlešanu iecirkņa
slēgšanas – Kristīnes vīrs Ģirts Moļņiks.
Nosaucām viņus „Pirmā un pēdējais
pāris”
Par godu referendumam un latviešu
garam abos nama mastos plīvoja
Latvijas karogi. Par to bija parūpējušies
Kristīne un Ģirts Moļņiki. Paldies.
No nama kafejnīcas vilinošā smarža
aicināja balsotājus uz nama Dāmu
kopas sarūpētajām brokastīm. Nams
dūca, kā bišu strops. Bija daudz ko
pārrunāt, spriest un dalīties domās vai
tāpat patērzēt.
Sidnejas vēlēšanu iecirkņa komisijā
darbojas komisijas locekles Iveta
Rone un Andra Rone, sekretārs
un datorspeciālists Imants Līcis,
priekšsēdētāja Ināra Graudiņa.
Ināra Graudiņa.
Balsošanas rezultāti citās Austrālijas
pilsētās:
Adelaide; PRET 259 PAR 4
Brisbane;
PRET 67 PAR 0
Perta;
PRET 67 PAR 0
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Makss un Morics

Vai jūs atceraties šo
stāstu? Liela tiesa lasītāju
laikam atbildēs „Nē”. Bet
daudzi, itsevišķi vecākie,
tomēr teiks „Ak jā, notekti!”. Šo stāstu
uzrakstīja Vilhelms Bušs un mana
vecmamma, kas dzima 1891. gadā,
mani iepazīstināja ar Maksi un Moricu.
Vilhelms Bušs – pilnā vārdā Heinrichs
Kristians Vilhelms Bušs, (vācu: Heinrich
Christian Wilhelm Busch), dzimis 1832.
gada 15. aprīlī, miris 1908. gada 9. janvārī
– bija vācu karikatūrists, mākslinieks
un dzejnieks, kuŗš kļuva pazīstams
ar satīriskiem
ilustrētiem
s t ā s t i e m .
Pa zī st a mā ka i s
viņa darbs ir
“Makss
un
Morics” (1865). No vācu valodas latviski
atdzejojusi Aspazija.
Divi puišeļi, Makss un Morics, ir
paspējuši apmuļķot vai katru ciema
iemītnieku. Šajā grāmatā stāstīts par
septiņiem īpaši nejaukiem nedarbiem,
bet galu galā nāk sods…”Ļaudis tikai
nopriecājas: “Mīļais Dieviņš, lai ir teikts,
Nu viss ļaunums reiz ir beigts!””
Kopš bērnības man šis stāsts ir
paticies, pa daļai tapēc ka saistīts
ar vecmammu un viņas stāstiem par
piedzīvojumiem Latvijā un pa daļai
tapēc, ka Buša ilustrācijas mani vienmēr
pievilka. Kad redzēju Rīgas Leļļu teātrī
1993. gadā domāju, ka būtu jauki ja
SLT to uzvestu – jauki bērniem, bet arī
pieaugušiem, kas varētu pakavēties
atkal bērnības stāstos.
Citiem arī šis stāsts ir iepaticies.Rīgā
Nacionālais Teātris to uzveda 2009.
gadā un šogad to uzvedīs Liepājā.
Un ne jau tikai latviešiem! 2011. gadā
Melburnas „Fringe Festival” laikā to

uzveda austrāliešu ansamblis.
Jaunā izrāde būs aizraujošs un pamācošs
piedzīvojums bērniem un pieaugušiem, par
diviem pasaulslaveniem puikām, kuŗi ne par
ko nav ar mieru dzīvot kārtīgi un garlaicīgi.
Makss un Morics savu ikdienu grezno ar
aizvien trakākām palaidnībām. Tiesa, ne
vienam, ne otram nenāk prātā, vai viņu jociņi
iepriecina Boltes madāmu, skroderi Āzīti un
visus citus pieaugušos viņu tuvumā.
Laiks blēņām! Nāciet visi, jo sapratīsiet
stāstu, pat ja nerunājiet latviski.
Izrāde notiks 15. aprīlī un Austrālijas
Latviešu teātŗu festivāla laikā.
Kur? Latviešu namā protams!!
Tuvāka informācija nākamajā Ritumā!
Ilona Brūvere

Sāksim nu, zēni,
padziedāt

Sidnejas
latviešu vīru koŗa
valde, priekšsēdētāja Gunāra
Zodiņa vadībā
ir nolēmusi, ka
koŗa darbība pēc
gaŗāka vasaras
pārtraukuma
jāatsāk pirmdien, 19. martā. Vispirms paredzēta koŗa gadskārtējā
pilnsapulce, kuŗā valde un diriģente ziņos
par padarīto un iecerēto darbību nākotnē.
Sapulces darba gaitā paredzētas valdes
vēlēšanas. Būtu vēlams koŗa vadības darbā
piesaistīt arī jaunākos darbiniekus. Sapulces
dalībnieki varēs izsacīt arī ierosinājumus un
vēlmes par koŗa turpmāko darbību.
Jau zināms, ka paredzēts koŗa
gadskārtējais koncerts šogad, 7. oktobrī. Tas
ritēs dziesmotās pēcpusdienas stilā. Diriģente

Daina Jaunbērziņa vēl min dalību
latviešu lielāko organizāciju
sarīkojumos un paša koŗa eglītes
vakarā. Cerms, ka Kultūras dienu
rīkotāji būs uzrakstījuši pietiekami
plašu vīru koŗa programmas daļu,
lai rosinātu vīrus tālam ceļam uz
Adelaidi.
Pieredze rāda, ka runas nav
gaŗas, un, ja laiks atļaus, pēc
pilnsapulces sāksies arī koŗa
mēģinājums. Uz to diriģente
Daina Jaunbērziņa aicina visus
vecos koristus. Vecos, kā tādus,
kas jau ir koŗa biedru sarakstā,
viņu vidū ir arī daudzi gados jauni.
Starp citu, jau ir ziņots ka
Daina ir saņēmusi PBLA atzinības
rakstu par ilggadīgu darbu SLV
koŗa vadībā, un visa koŗa saime
priecātos par katru jaunu seju,
pareizāki sakot katru jaunu balsi,
kas papildinātu koŗa rindas.
Nupat notikušajā referendumā
vai tautas balsojuma laikā latviešu
namā manījām daudzas latviešu
sarīkojumos neredzētas sejas,
tautiešus, kas darbu meklējot
pēdējos gados ieceļojuši
Austrālijā. Noteikti viņu vidū ir
daudzi kam rūp latviešu kultūra,
dziesma, vīru koŗa dziesma.
Nāciet mūsu pulkā.
Sidnejas latviešu vīru koŗa
pilnsapulce un mēģinājums notiks
2012. gada 19. martā, plkst. 18.30
Sidnejas latviešu namā.
Plecu pie pleca, lai skan vīru
dziesma Sidnejā.
Raimonds Krauklis
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Mostamies,
ceļamies, strādāsim

Foto: Kristīne Kugrēna

Sidnejas Latviešu biedrība atzīmē
savas darbības 60 gadu pastāvēšanu.
60 gadus darbojas arī dažādas
nozares, ierīkojumi, kas palīdz Biedrībai
darboties. Arī mēnšraksts Ritums. Ilgus
gadus tas savā „galvā” rakstīja Sidnejas
Latviešu biedrības informācijas biļetens,
līdz to nokristīja par Ritumu.
60 gadus Sidnejas tautieši tiek
informēti par norisēm biedrības un citu
organizāciju, kā Daugavas Vanagu,
JDV sporta savienības un arī draudžu
dzīvē. Arī par notikumiem Latvijā. Rituma
pastāvēšanu nodrošina tās rosīgie
rakstītāji un technisko darbinieku pulciņš.
Ja gribam svinēt, tagad tik iecienītās
jubilejas, jānogaida līdz šā gada beigām,
kad decembŗa mēnesī tautās laidīsim
Ritumu ar Nr 700, bet tagad Ritums
priecājās par SLB 60 gadiem.
Raimonds Krauklis.

Apsveicams
devums
SLB pamatskolai

Uzvārds Celinskis liek domāt par
profesionālām latviešu sestdienas skolu
skolotājām, māti Daci Celinski Sidnejā,
meitu Rasmu Celinski Adelaidē. Nezinu,
cik ilgi skolā strādājusi Rasma. Es gribu
sumināt Daci, kuŗa Sidnejas Latviešu
biedrības pamatskolā nostrādājusi
trīsdesmit gadu. Daudz bērnu latviešu
skolas gaitas iesākuši Daces Celinskas
vispusīgi prasmīgajā vadībā. Mīļā Dace,
sirsnīgs paldies par lielo devumu mūsu
bērnu latviskai izglītībai.
Aina Sveile

Vientulībai nav
jākļūst par slogu

Pasulē netrūkst cilvēku, kas
ir dzimuši vientuļnieki. Vientulība ir
viņu dzīves daļa. Tie,
kas esam palikuši vieni
zaudējot savus dzīves
draugus, drīz uzzinām, ko
nozīmē dzīve vientulībā.
Apzinoties sava stāvokļa
būtību dzīvi varam
pārveidot. Katram pašam
jāizvēlas, kā brīvo laiku
pavadīt. Prātīgi ir tie, kas
neaizmirst gādāt par savu
fizisko un garīgo veselību
regulāri staigājot, peldot
vai darbojoties dārzā, ja
ķermenis nav ļoti smaga
Rituma 2012. gada techniskie darbinieki.
reimatisma pārņemts.
Sēž no kr.: Imants Līcis, Ilga Riņģe, Pēteris Kļaviņš, Netrūkst vecmāmiņu,
Brigita Āboltiņa Jānis Keiris; stāv no kr.: Raimonds kas uzņēmušās uzmanīt
Krauklis, Juris Kažoks, Alfreds Siļķēns, Jānis Ronis, m a z b ē r n u s , b e t š o
Pēteris Strungs un Juris Rīmanis. Trūkst Lauma u z d e v u m u n e p ā r v ē r š
Krādziņa un Andrejs Ginters.
par ikdienas darbu.
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uzstādīt jautājumus, un pa starpu Vilki
skolas saimei nodziedāja astoņas
dziesmas, kuŗas pavadīja ar dažādiem
instrumentiem, piemēram kokli, ģīgu (ko
noteikti daudz bērni pirmo reizi redz),
akordeonu, bungām un citiem sitamiem.
Vilki stāstīja gan par savu kopu, gan
par Latvijas kaŗavīriem. Viņi uzsvēra,
ka mēs, kas dzīvojam Austrālijā
atrodamies šeit pateicoties leģionāriem
un partizāniem, kas turpināja cīņu lai
civiliedzīvotāji varētu izbēgt no Latvijas.
Viņi priecājās, ka pēc ilgiem gadiem
mēs vēl te runājam latviski.
Uz jautājuma, kāpēc kopu sauc
Vilki, atbilde bija, ka vilks esot svarīgs
simbols latviešu kaŗavīram. Vilku ir grūti
nomedīt, bet vilki paši, kā mednieki ir
organizēti un gudri. Vilki ir ģimeniski
dzīvnieki. Viņi ir lojāli savām vilcenēm,
Vilki Sidnejas skolā un viņi sargā un māca savus bērnus.
Šīs īpašības ir vajadzīgas katram
Sidnejas latviešu sestdienas skolas
kārtīgam kaŗavīram, un vispār kārtīgam
skolēni 4. februārī piedalījās Spara
latvietim!
peldēšanas sacensībās, un mācības
Uz jautājuma, vai Vilki dzied arī
atsāka 11. februārī. Šī bija sevišķa
savas
oriģināldziesmas, atbilde bija, ka
diena divu iemeslu dēļ. Pirmais bija
viņi
tikai
dzied senas folkloras dziesmas
priekšnesums, ko pasniedza vīru kopa
(kas
ir
zināmas
no teicējiem), un pirmā
„Vilki” no Latvijas. Šis bija sarunas
un
otrā
pasaules
kaŗa dziesmas (kam
veidu priekšnesums, kur visi bija aicināti
bieži ir zināmi autori). Viņi ir apbraukājuši
vecos strēlniekus,
leģionārus un
partizānus lai vāktu
šo mantojumu.
No dziesmas „kas
kaitēja nekaroti cīņu
gaitā strēlniekami”
iemācījāmies, ka
„apelsīni kabatā” esot
rokas granātas un
„mērkaķītis mugurā”
ir mugursoma. Šī
dziesma izaicināja
Latvijas vīru ansamblis Vilki ciemos pie Sidnejas latviešu
skolas bērniem.

Foto: Māra Mora

Visa sabiedrība iegūst no to cilvēku
pašaizliedzības, kas veic sabiedriskus
darbus, piemēram sagatavo un izdod
Ritumu.
Uzņēmīgie mākslas cienītāji apmeklē
teātŗa izrādes un koncertus, enerģiskie
dodas ceļojumos. Dzīvojot vientulībā
vienmēr var nodoties labu grāmatu
lasīšanai. Nekas tā neatslābina ķermeni
kā patīkamas mūzikas skaņas. (Es
klausos klasisko mūziku ABC-FM
radio pārraidījumos). Bezmiega naktīs
mūzika ieaijā miegā un paceļ dvēseli
debesu augstumos. Katra cilvēka
gaumei piemērotā izklaidē pamostas
aizsnaudies dzīves prieks un vientulība
nekļūst par slogu.
Aina Sveile
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jautājumu kas īsti ir strēlnieks? Atbilde:
pirmie Latvijas bruņotie spēki, kas
cīnījās par Latvijas brīvību. Pretinieki
latviešu strēlniekus atzina par ļoti
drosmīgiem kaŗeivjiem.
Pa priekšnesuma laiku, uz ekrāna
Vilki izrādija seno kaŗavīru apģērbu
un ieroču bildes, kā arī leģionāru
fotografijas. Ieročus tie nevarēja

SLB valde

paņemt uz Austrāliju līdz lai parādītu,
jo būtu bijušas problēmas muitā. Jau tā
muita ir likusi maksāt $250 par bungu
ievešanu!
Vi l k i u z d ā v i n ā j a s k o l a i s a v u
ieskaņojumu „Dzelzim dzimu”, un
vidusskolas skolēni pateicās Vilkiem
par priekšnesumu ar pudeli Austrālijas
vīnu, vedžemītu, un vēl citiem

laipni aicina

ikvienu Sidnejas latvieti – biedrus un viesus apmekēt

Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu
Jubilejas svinības
svētdien, 2012. gada 25. martā, plkst. 13.00
Sidnejas Latviešu namā.
Biedriem ieeja brīva. Nebiedriem $40.
Dāmu kopas pusdienas. Atspirdzinājumi.
Priekšnesumi.
Pieteikties pie Imanta Līča grāmatnīcā līdz 14. martam.
Tel.: 02 9744 8500
e-pasts: slb_riga@bigpond.com
pasts: PO Box 457, Strathfield NSW 2135.
Ja neesat biedrs, tad nāciet iepazīties ar SLB darbu!
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Seniori Sidnejā
februārī

Tā kā senioru saieti
Sidnejā nav bijuši veselus
trīs mēnešus, tad 10.
februārī sanāca lielāks
apmeklētāju skaits, pāri
par 50. Saietu atklāja Uldis Misiņš,
novēlēdams apmeklētājiem jaunā gadā
„visu sapņu piepildīšanos”.
Saiets bija ievērojams ar to, ka tur
piedalījās no Latvijas uz 2 mēnešiem šeit
atvaļinājumā iebraukusī ekonomisko
zinātņu lektore un konsultāciju un
izglītības biroja Jelgavā un Dobelē
vadītāja Dr. Anna Liscova. Viņa jau
bija aplūkojusi lielo „akmeni” Ulurū
Austrālijas centrā, Kanberu un Zilos
kalnus. Savu priekšlasījumu viņa
sadalīja 3 daļās, vispirms pastāstot
par Latvijas ekonomiju, bet vēlāk par
jauniešu rosību un lauksaimniecības
atdzīvināšanu.
Vispirms pastāstīja statistiku par
latviešu skaitu, kas caurmērā ir 59,4%,
Rīgā un Latgalē mazāks, bet augstāks

Foto: Pēteris Kļaviņš

Austrālijas gardumiem, kas bija salikti
maisos ar uzrakstu angļu valodā „es
mīlu Austrāliju”. Skola ir patiešām ļoti
pateicīga Vilkiem, ka tie atlicināja laiku
apciemot mūs, ņemot vērā, ka viņi vēlāk
tajā pašā dienā, kā arī nākamajā dienā,
pasniedza koncertus Daugavas Vanagu
namā. Paldies arī Gundegai Zariņai, par
palīdzību izkārtort šo priekšnesumu.
Pusdienas pārtraukumā, skola
atzīmēja otru svinīgu gadījumu,
skolotājas Daces Celinskas 30. gadu
darbību latviešu skolā. Dace 1981. gadā
iesāka mācīt skolas visjaunāko klasi, bet
jāpiemin, ka gadu iepriekš 1980. gadā
Dace jau vadīja spēļu grupu. 30 gadus
Dace ir neskaitāmiem maziem bērniem
mācījusi rakstīt un lasīt burtus un likusi
viņos pamatakmeņus visai tālākajai
latviskai izglītībai. Dacei vienmēr ir
bijusi liela pacietība un mīlestība pret
mazajiem, un viņa ir pieņēmusi gan
tos ar stiprāku, gan vājāku latviešu
valodu. Dacei ir liela izdoma un viņa
vienmēr pasniedz arī interesantus
rokdarbus, māca dziesmas un rotaļas,
lai klases būtu bērniem lustīgākas. Te
jāpiemin, ka Dace bija mana bērnu
dārza skolotāja 1982. gadā, un tagad
māca manus bērnus.
Skolas pārzine Māra Moore
pasniedza Dacei lielu puķu pušķi un
pašdarinātas dzintara krelles, kā arī
skaistu kalendāru no Latvijas. Visa
skolas saime nodziedāja Augstu laimi
un prieku, ko patiešām Dacei no sirds
vēlējam, un visi kopā baudīja Vijas
Sieriņas plūmju un aprikozu kūku.
Esam ļoti pateicīgi par Daces
izturību un novēlam viņai vēl ilgi strādāt
skolā.
Valda Tailora (Taylor)

Latvijas viešņa Dr. Anna Liscova
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citos apgabalos, kuŗus tagad Latvijā
sauc par reģioniem. Dīvaini izskatās,
ka agrāk Zemgalei piederīgais Tukuma
rajons, tagad pievienots Rīgas reģionam
(esmu redzējis dažās kartēs to pievienotu
arī Kurzemei, tikai ne Zemgalei),
tāpat arī Vidzemes jūrmalas rajoni no
Limbažiem līdz Rūjienai. Bezdarbnieku
visvairāk Rīgā un Latgalē. Kādi 216,000
Latvijā meklē darbu. Tiem, kas strādā,
vidējā alga ir 450 latu pirms nodokļu
novilkšanas. Iepriecina lielais studējošo
skaits. Tā 2009. gadā bija 566 studentu
uz 10.000 iedzīvotājiem, kamēr Eiropas
Savienībā caurmērā ir 370 uz 10.000.
Latvijā pavisam ir 5 universitātes un
19 augstskolas. Iznākums gan kādreiz
ir pārkvalificēšanās. Arī eksports iet
uz augšu, bet sakarā ar to, ka Latvijā
neatrod ne gāzi, ne naftu, nav arī
lielu uzņēmumu.Labāk iet arī tādēļ,
ka Latvijā nestreiko un pieņēma
Eiropas Savienības ieteiktos algas

pazeminājumus, ne tā kā Grieķijā, kur
Eiropas ieteikumiem pretojas.
Tālāk senioriem pastāstīja par
Latvijas Sarkanā Krusta jaunatni un
kā piemēru minēja 35 biedru lielo
Jelgavas nodaļu, kas dibināta 2009.
gada 17. oktobrī un kuŗai ir arī 55
aktīvi atbalstītāji. Šie jaunieši palīdz
pensionāriem, bērniem un invalīdiem,
brīdina no narkomānijas, mācās
medicīnisko palīdzību, apsveic vientuļus
pensionārus un daudzbērnu ģimenes
Ziemassvētkos.
Lai lauku dzīvi padarītu interesantāku,
iedzīvotājiem ierosina dažādus
pasākumus un māca apzināt savas
spējas un talantus. Iekārto darbnīcas,
kuŗu ražojumus pārdod tirdziņos,
nodibina sabiedriskas organizācijas,
iekārto rotaļu laukumus lauku bērniem,
pagatavo tērpus lauku amatieŗu
teātŗiem, iegādā sporta inventāru.
Starpbrīdī apmeklētājus pacienāja ar

Pulkveža Oskara Kalpaka,
viņa bataljona un studentu rotas

PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS
UN AKTS
notiks
svētdien, 2012. g. 4. martā plkst. 15.00
Sidnejas latviešu draudzes Svētā Jāņa baznīcā,
30 Bridge Rd Homebush.
Diekalpojumu vadīs prāvests fil! C MacPherson Patr!
Svētku runu teiks com! Jānis Daniklifs, sel!
Korporāciju Kopa Sidnejā un Daugavas Vanagu Sidnejas
nodaļa laipni lūdz visus piedalīties dievkalpojumā, aktā un
pēc akta saviesīgā brīdī.
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vīna glāzi jaunā gada apsveikšanai. Otro
daļu sākot, Ivars Šeibelis atgādināja
par balsošanu 18. februārī. Kaut gan
tiem, kas vēlas krievu valodu par otru
oficiālo valodu, būtu nepieciešamas
771.893 balsis, kas liekas neiespējami,
nepieciešami tomēr, lai pretbalsu skaits
būtu lielāks, kas pierādītu Eiropai un
pasaulei, ka latvieši krievu valodu
noraida. Sarīkojuma turpinājumam
uz ekrāna projecēja vispirms Latvijas
skatus (Rīgas Brīvdabas mūzejs,
Turaidas pils, Jāņu svinēšana), bet pēc
tam īpaši Rīgas ieliņu Bauskā, par kuŗu
filmā pastāstīja aktrise Lāsma Kugrēna.
Sekoja prezidenta Andŗa Bērziņa
jaungada apsveikuma runa pēc goda
zīmju izdalīšanas ar Triju zvaigžņu
ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības
Krusta apbalvotiem, kuŗus ielūgtie
viesi godināja ar kājās piecelšanos un
pēc tam koncerts ar izpildītājiem no
vairākiem Latvijas apgabaliem, no kuŗa
dzirdējā Raimonda Paula kompozīciju
Trejas saules un izvilkumu no kādas
Jāna Ivanova simfonijas.
Juris Krādziņš

Elzai Ronei 100
gadu!

Sveicam Tevi, Elziņ Tavā lielā gadu
dienā šā gada 31. martā. Sidnejas
rokdarbnieces atskatoties uz šiem
daudziem gadiem, vēlē vēl daudz skaistu
gadu nākotnē. Tu biji viena no pirmajām
rokdarbniecēm un tur sastāvēji 47
gadus līdz oficiāli izbeidzām. Bet mazā
grupiņa kopā ar Tevi, 10 rokdarbnieces,
turpinā iesākto darbu un arī sasniegušas
kopas 50 gadus. Tavs darbs ko ziedoji
rokdarbnieču kopai un lielā mīlestība
dzimtenei ir neatsverams visai cilvēka
bagātībai. Tu mīlēji savus skaistos

rakstus, kopi valodu un dainas. To
visu Tu nesi un glabāji savā sirdī. Tas
aktīvais darbs un skaistie raksti rādīja
priekšzīmi mums visām. Tie bija skaisti
gadi – puse no Tava mūža. Bijām lielākā
rokdarbnieču kopa – 148 cilvēki – ārpus
Latvijas. Rīkojot katru gadu izstādes –
modes parādes ar latviskiem rakstiem.
Piedaloties ikvienās Kultūras dienās
Austrālijā, Latvijas dziesmu svētku
izstādē, iegūstot pirmo godalgu baltos
darbos un spilvenos. Paldies Tev Elziņ
par Tavu lielo modrību un darbu ko darīji
visur piedaloties. Par pamācību visām
mums, mīlēt savus skaistos rakstus,
kopt valodu un mūsu tradīcijas kuŗas arī
piekopām visus 50 gadus.
Tu Elziņ vienmēr aicināji mūs visas
no kopas ziedot un palīdzēt dzimtenei.
To darījām no mūsu sarīkojumiem un
ziedojumiem. Prāvas summas tika
Okupācijas mūzejam, daudzbērnu
ģimenēm, slimiem bērniem, kaŗa
invalīdiem, Sidn ejas skolas skolēniem.
To darījām 47 gadus. Tas bija Elziņ Tavs
nopelns. Tu juties laimīga savā dzīvē
citiem palīdzot. Mums mīļš ir Sidnejas
Latviešu nams, jo to arī palīdzējām
nopirkt (pārbūvēt) ar mūsu pirmiem
līdzekļiem.
Tādēļ priecājamies par mūsu stūrīti
Latviešu namā. Turēsim to cieņā, kamēr
dzīvosim, ar mūsu skaistiem darbiem,
spilveniem, keramiku, izrakstītiem
koka darbiem. Šajos darbos darinot
tika ieliktas mūža gaitas. Priecīgos
brīžos gaišie saulainie toņi un bagātie
raksti; drūmos brīžos, kad sirds skuma
pēc pazaudētās dzimtenes, likām
tumšākus toņus. Tā sirdī saglabājot
skaistās bērnības un jaunības atmiņas
no dzimtenes. Paldies Elziņ par šiem
kopā pavadītiem gadiem, par Tavu sirds
degsmi dzimtenei un daiļiem rakstiem.
Paldies Elziņ par Tavu patieso sirsnību
un draudzību no mums visām palikušām
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rokdarbniecēm.
Vēlam Tev, lai Dievs dod vēl skaistus
gadus nodzīvot, labu veselību un dzīvot
skaistās atmiņās.
Daudz baltu dieniņu Tavos 100
gados!
Sirsnībā, Mērija Paegle.

Daugavas Vanagu
jubilejas sarīkojumi

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas
60 gadu dibināšanas atceres sarīkojums
un vīru folkloras kopas Vilki koncerts.
Sākot Daugavas Vanagu svētkus,
sestdien, 11. februāŗa pēcpusdienā DV
nama otrā stāva zālē ienesa Latvijas
karogu un nodziedāja Latvijas himnu.
Apmeklētājus vispirms apsveica Sidnejas
DV priekšnieks Elmārs Vanags, pieminot
arī, ka apmeklētāju vidū ir ieradies arī
viens no nodaļas dibinātājiem, 1951.
gada 9. decembrī, Pēteris Ķepītis.
Sekoja apsveikumi 60 gadu jubilejā,
kuŗus nolasīja Sidnejas vanadžu
priekšniece Gundega Zariņa. Sidnejas
nodaļu rakstiski apsveica.vispirms goda
konsuls Sidnejā Aldis Birzulis. Melburnas
nodaļas biedru vārdā rakstiski apsveica
nodaļas priekšnieks Aivars Saulītis, no
Adelaides nodaļas priekšnieks Imants

Kronītis, no Latvijas vanadžu kopas Klāra
Mētra, no Sidnejas Latviešu biedrības
priekšnieks Jānis Grauds, novēlot daudz
sekmīgus gadus nākotnē. Ilga Niradija
nodeva sveicienus no Kanberas nodaļas
Edvīna Skrīveŗa, Auziņa kundze nodeva
sveicienus no Anglijas DV fonda. Ināra
Graudiņa nodeva sveicienus jubilejā
no Elmāra Ģērmaņa un sveicienus
jubilejā un pateicību par ziedojumiem
no Okupācijas mūzeja Rīgā. Ar klusuma
brīdi pieminēja mūžībā aizgājušos
nodaļas locekļus.
Tāpat kā sestdien pēc atklāšanas,
tā arī svētdien, 12. februārī, Sidnejas
latviešu sabiedrību Daugavas Vanagu
namā iepriecināja folkloras kopas Vilki
dziedātās latviešu kaŗavīru dziesmas.
Koncertā piedalījās seši Vilki: vadītājs
Edgars Lipors, kuŗš pelna naudu kā
aktieris dejas teātŗa kompānijā `Stars`
well; Andris Balcers, kas ir Rīgas Tautas
daiļamatu pamatskolas skolotājs; Uģis
Treide, kas ir krodziņa Šeit ir Pārdaugava
īpašnieks; Jānis Kušķis, kas ir žurnālists
Tēvijas sargā; Jānis Atis Krūmiņš, kas
ir Okupācijas mūzeja administrators un
Rīgas Domes deputāts; un Gundars
Kalniņš, kas ir datorspeciālists. Raimonds
Kundziņš, kas ir Rīgas Pašvaldības
policists, nepiedalījās.
Pēc Vilku ienākšanas zālē, vadītājs
Edgars Lipors uzjautrināja skatītājus

Paaugstinātas SLB biedru maksas
Sākot ar 2012. gadu visas biedru maksas ir paaugstinātas sekojoši:
Pilna maksa $33.00, pensionāriem 27.50, studentiem $11.00.
Mūža biedra maksa $440.00.
SLB biedri saņem Ritumu pa brīvu.
Nebiedriem Rituma abonēšana $44.00.
SLB statūti paredz, ka visi maksājumi ir kārtojami līdz tekojošā gada 31.
martam.
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kaŗavīra aproces, zābaciņu ar bronzas
piestu, šķiltavu (kas ar veikliem pirkstiem
gādāja liesmu pēc apmēram minūtes),
dzeŗamo ragu un cauna cepuri.
Tad vēl nodziedāja: `Māte mani
lolodama, nazi dūra šūpulī`, `Uz kariņu
aiziedams` un `Kur tu jāsi smuks puisīti`.
Sekoja paskaidrojums par senlatviešu
ieročiem. Viņiem bija šaurasmens cirvis,
platasmens nazis (ko veikls vīrs varēja
iesviest vēstules lieluma mērķī no 15m
attāluma) un 9.-10.g.s.zobens, kas
maksājis deviņas govis. (1920to gadu
iegravētie zobeni bija brīvības simbols).
Par bārdām stāstīja, ka jauni kareivji tās
nodzina, kad viņi bija pierādījuši drosmi
kaujā. Senlatvieši parasti tās nevalkāja.
Tad nodziedāja `Es kaŗāi aiziedams,
līgavai roku devu`, `Saules meita sagšas
auda`, `Ķeizars raksta grāmatiņ`, latgaļu
dziesmu `Tymsins goja` un `Zviegtin
zviedza kaŗa zirgi, kaŗa vīrus gaidīdam`.
Starpbrīdī Vanadzes pacienāja
klausītājus ar kafijas galdu.
Otrā daļā Vilki uznāca ar strēlnieku
cepurēm galvā. Tad, Edgaram Liporam
spēlējot akordeonu un arī mutes
ermoņiku, Vilki nodziedāja:`Bunkurī`,
`Mēs Daugavas Vanagu cilts`, `Liec
zobenu zem galvas` `Kaŗavīri, kaŗavīri`,

Foto: Pēteris Kļaviņš

ar brašu „Labdien”, un nesagaidot
atsauksmi, vēlreiz to atkārtoja. Šoreiz
bija atbilde.
Pirmā daļā Vilki bija ģērbušies
senlatviešu tērpos. Vispirms viņi
nodziedāja tautas dziesmu Sadziedami
mēs bāliņi. Tad Edgars Lipors paskaidroja
par ansambļa pirmsākumu. Tas bijis
1980. gadā, un bija ideja apkopot kaŗavīru
dzīves ziņu. Edgars tad pastāstīja par
senlatviešu mūzikas instrumentiem.
Bijušas kokles, taure, zvārguļi, ģīga,
dūdas, bungas un citi instrumenti.
16.g.s. baznīca esot aizliegusi dūdas.
Novadot dziesmas, Vilki lietoja visus šos
instrumentus, atskaitot dūdas. Edgars pa
koncerta laiku spēlēja kokli un ģīgu, kā
arī sita bungas.
Tad Vilki nodziedāja senās latviešu
tautas dziesmas; `Apkārt kalnu gāju`,
`Div` baloži strautā dzēra`, `Aiz kalniņa
liepa auga`, `Ai, kad man tāda brīve būtu`
un `Bandinieka rudzi auga`.
Vilki paskaidroja par senlatviešu tērpu.
10.-13.g.s.tērps sastāvējis, starp citu, no
linu krekla un biksēm, ādas zābakiem,
kažoku un caunu cepuri. Rotas atšķīra
vienu tautu no otras. Senlatvieši tās
lietoja arī kā aizsardzību pret ļauniem
spēkiem. Uz ekrāna parādīja attēlus no

15

Foto: Pēteris Kļaviņš

`Kas kaitēja nekaŗot`, `Viņš pie lielgabala
stāv`, `Daugava, pēc kā tu sēro`, `Mēs
latvju kaŗavīri esam`(veca strēlnieku
dziesma, ko ieguva no Mārtiņa Lāča)
un `Strauja Daugaviņa, tek gar mūsu
tranšejām`.
Jāpiemin arī, ka visu uzveduma
laiku, uz ekrāna notika slīdīšu izrāde,
ar attēliem no kaŗavīru dzīves, kas ļoti
piesaistīja skatītājus.
Atbrīvošanas kaŗa dziesmas bija arī
lielā mērā strēlnieku dziesmas. `Vilki`
nodziedāja `Uz tēviju mūs aicina` un
`Balta roze`, kuŗu arī jūsmīgi dziedāja
klausītāji.
Leģiona dziesmas dziedot, `Vilki`
uzlika leģionāru cepures. Strēlnieki arī
piedalījās Otrajā Pasaules kaŗā, policijas
bataljonos. Vācot dziesmas, Vilki arī
tikušies ar dzejnieku Ādolfu Urbānu un
komponistu Ēvaldu Siliņu, kas slaveni
ar dziesmu Paliec sveiks, mans mazais
draugs. Tad dziedāja leģiona dziesmas:
`Paliec sveiks`, `Lili Marlēn` un `Tur tālu
kaujas laukā`. Nodziedāja arī vienu no

pirmām volchoviešu dziesmām: `Dzintra`.
Sekoja `Mēs Daugavas Vanagu cilts`, 19.
divīzijas dziesma, `Kad dzīvo bunkurī,
tad jūti cik grūti`, Piebalgas skolotāja un
meža brāļa K. Rusova dziesmu: `Mūs
nebaid kaujuguns dārdi` (2.rinda), `13.
Bunkurs` un `Bij` meitene kā pijole`.
Koncertu nobeidza ar `Zilo lakatiņu`, ko
protams, visi jūsmīgi nodziedāja kopā
ar Vilkiem. Pēdējo dziesmu Edgars
pavadīja uz klavierēm, pēc Vilku modes,
bez vāka. Tā labāki skanot.
Vilki stāstīja, ka ejot caur muitai Pertā,
viņiem bija jānodod bungas starošanai, jo
tās ir taisītas arī no ādas. Tas izmaksāja
$250. Tātad, lai piepelnītu naudu, viņi
lika savu jaunāko tvartu uz izsoli. Izsolē
viņi nopelnīja $75.
Gundega Zariņa pasniedza puķes
Vilku dalībniekiem. Puķes arī pasniedza
Vanagu dibinātājam Pēterim Ķepītim
un Vanadžu dibinātājai Asjai Evertei.
Gundega arī aicināja Raimondu
Sokolovski teikt dievvārdus un lūgšanu.
Pirmā uzveduma beigās visi nodziedāja

Nākamais Ritums būs 2012. gada aprīlī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2012. g. 15. MARTAM.
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Daugavas Vanagu dziesmu.
Pirms otra uzveduma, Vanadzes bija
pagatavojušas garšīgas pusdienas. Bija
salāti, kam sekoja teļa gaļa ar saknēm un
kartupeļiem ar sēņu mērci. Saldā ēdienā
bija pavlova ar piedevām.
Otrais uzvedums.
Svētdien iesāka uzvedumu stāstot
par kumeļiem, ar kuŗiem jāja kaŗā. Kumeļi
arī veda braucējus krustabās, vedībās un
uz kapa kalniņu. Maija sākumā, zirgus
veda pieguļā. Ūsiņš bija zirgu aizgādnis.
Koncerts iesākās ar `Es savai
māmiņai` un sekoja dziesmas: `Gaŗa,
gaŗa, šī naksniņa`, `Ar savu bēriņu
mežiņā braucu`, `Visu dienu bites dzinu`,
`Div` dzelteni kumeliņi`, `Arāji, ecētāji` un
`Tymsins goja`.
Vilki vēl papildināja stāstu par Vilku
ansambļa pirmsākumu. 1980.g. kopu
vadīja Māris Ošs. Kopa vāca kaŗavīru
atmiņas. Kad apcietināja Māri Ošu uz
vienu gadu, ansambli vadīja Bērtuls Pizičs.
1987.g. kopa nosaucās Liepavots. 1992.g.
sāka arī vākt senās tautas dziesmas.
Vilki izteicās, ka varbūt nākotnē viņi
sāks arī interesēties par jūras dziesmām.
Tad varēšot nosaukties par `Jūŗas
vilkiem`. Sekoja dziesmas par jūŗu:
`Jūŗnieki un zvejnieki`, `Audin, audin,
māmiņ zēģelīt`, `Kur vilciņi čunčināji` un
`Aurēdama, vēja māte` un vēl.
Sekoja alus dziesmas: `Es mazs,
mazs puišels`, `Kur tu biji, alutiņ` un `Pie
alus galda sēdēja`.
Kaut Vilki bija gatavojušies nodziedāt
strēlnieku dziesmas beigu daļā, skatītāji
vēlējās dzirdēt leģiona dziesmas, ko
viņiem arī vēlāk nodziedāja. Nodziedāja
vispirms strēlnieku dziesmas: `Uz Marijas
ielas`, `Nāci uz Nāves salu` un `Melniem
matiem meitiņa`. Aktieris Uldis Siliņš tad
nāca atvadīties no Vilkiem, jo viņam nav
autovadītāja atļauja braukt pa tumsu.
Vilki jokodamies visiem nodziedāja `Ja

tu pie manis nenāksi, par vecu meitu
paliksi`.
Tad turpināja ar leģionāru dziesmām:
`Saule uzlec mirdzēdama` pie izteiktas
bungu takts, `Urlaubšeine`, `Augstienē
pie Madonas`(populārākā leģiona
dziesma Sidnejā), `Sakarnieku dziesma`,
`Lili Marlēn`, Es vēlos mājās pārnākt`,
`Jo ozoli zaļo`, `Bunkurs 13` un `Es katru
sestdienas vakaru`.
Ar to arī beidzās koncerts. Pēc
jūsmīgiem aplausiem, sākās deju
vakars, ko arī vadīja Egars Lipors ar
akordeonu spēli. Piedaloties arī Vilkiem,
skatītāji dejoja latviešu tautas dejas.
Tās iesāka ar latviešu polonēzi, ko sauc
arī par Kurzemes kopsoli. Vēl dejoja
Tūdaliņ, tagadiņ, rotaļdeju, pirkstiņdanci,
plaukstiņdanci, deju Eņģelītis un citas.
Noslēgumā bija kāda polka no Lietuvas,
bet pašās beigās Krakovjaks (Piesit
kāju, lai rīb grīda, katrs savu mīļo
dīda). Tā tad arī nobeidzās divas ļoti
sekmīgas pēcpusdienas. Skatītāji vēl ilgi
turēs prātā šīs jaukās dienas, kas kaŗa
pieredzējušām paaudzēm bija pilnas ar
atmiņām. Sarīkojuma beigās Dr. Artis
Medenis novadīja `Pūt, vējiņi`. Sarīkojumi
bija labi izdevušies, rīkotājiem saskaitot
96 apmeklētājus pirmā uzvedumā, bet
70 otrā.
Nākošā dienā, 13. februārī, `Vilki`
devās atpakaļ uz Latviju.
PALDIES, `VILKI`!!
Juris Krādziņš

Vilki Sidnejā.

Vilku koncerti tika aprakstīti visās
mūsu avīzēs, tāpēc par koncertu kā
tādu nerakstīšu. Visi zinām, ka tā ir
profesionāla un iecienīta grupa, kas
iepriecināja klausītājus gandrīz visās
Austrālijas pavalstīs.
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Vēlos kaut ko citu aprakstīt, kas
pēc manām domām nebija nekur
minēts. Otrā Sidnejas koncerta
beigās notika dancošana. Kad biju
jauns, man ļoti patika dancot, bet
tagad pietiek ar skatīšanos. Es
atceros, ka ne tikai šīberējām, bet arī
dacojam valšus, tango un pat tautas
dejas. Vai atceraties, kad kā bērni
gājām rotaļās un līdzīgi rotaļām arī
pieaugušie dancoja līdzīgus dančus
Arī Vilki pamācīja pieteikušos
skatītājus dancot danci kur viens
vīrietis var dancot ar divām sievietēm.
Tas bija intersants pasākum un
sagādaja prieku ne tikai dancotājiem,
bet arī skatītājiem. Man ļoti patika kā
Vilki uzlūdza mūsu dāmas dancot.

Vīrietis piegāja pie dāmas, kas sēdēja
krēslā, paklanījās un uzlūdza vinu
dancot. Pēc dancošanas atveda
dāmu atpakaļ pie viņas krēslu,
paklanijas pateica paldies tad aizgāja.
Tādu pieklājību ilgi nebiju redzējis.
Tā arī es darīju savā jaunībā, bet
tagad nebūtu brīnums , ka varētu
pasvilpt un pamāt ar roku, lai nāk
dancotāja klāt. Tad katrs savā kaktā
var kratīties.
Varbūt esmu par daudz vecmodīgs,
bet tā pieklājība man atgādināja manu
„jaunību” kā mēs uzvedamies un to kā
tikām audzināti savā dzimtenē.
Arnolds Jumiķis

Sidnejas Latviešu biedrības
Dāmu kopas

GADSKĀRTĒJAIS SARĪKOJUMS
Svētdien, 2012. gada 22. aprīlī, plkst. 12.00
Sidnejas Latviešu namā
ar siltām pusdienām, priekšnesumiem
un
lielo un mazo loteriju
Visi laipni lūgti pavadīt
jauku pēcpusdienu mājīgā draugu pulkā
Ieeja $5.00
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Top filma par
Cēdelghēmas nometni
un latviešiem

Šogad Beļģijas flāmu televīzijas
sērijas Publiek Geheim (Atklāts
noslēpums) producenti gatavo pusstundu
gaŗu dokumentālfilmu par Cēdelghēmas
nometni, kas mūsdienās atrodas slēgtā
Beļģijas armijas teritorijā Vloethemveld.
Televīzijas sērija, ko raida flāmu kanāls
VRT2 Canvas, iepazīstina skatītājus
ar maz pazīstamām vietām Flandrijā
un to vēsturi; tādēļ flāmi interesējas
par karagūstekņu nometnes laikiem
un it īpaši par latviešu leģionāriem, kas
atšķirībā no daudziem citiem nometnes
iemītniekiem nevarēja atgriezties mājās
pēc ieslodzījuma.
Filma vispirms stāstīs par nometnes
vietu. Žurnālisti apskatīs nometnes
plānus Cēdelghēmas pilsētas arhīvos
un apmeklēs nometnes teritoriju,
kur vēl joprojām stāv dažas barakas
un gūstekņu izveidoti mākslas darbi
(piemēram, māte ar bērniem, Svētais
Juris cīņā ar pūķi, zīmējumi uz baraku
sienām). Viņi stāstīs par to, kā latvieši
nokļuva Cēdelghēmā: kā un kādēļ
dibināja leģionus un kādas bija leģionāru
gaitas kara laikā un tūlīt pēc tam. Tādēļ
žurnālisti arī ir iecerējuši apmeklēt
Latviju, intervēt vēsturniekus Okupācijas
muzejā, filmēt Rīgas Brāļu kapus,
16. marta piemiņas brīdi pie Brīvības
pieminekļa, varbūt arī Lestenes Brāļu
kapus.
Dokumentālfilmā sīkāk apskatīs
dažus nometnes dzīves aspektus

(pārtiku, slimības), kā arī latviešu īpašo
rosību (dienasgrāmatas, grāmatu „Viena
diena Cēdelghēmā”, nometnes avīzes,
koris, Brīvības pieminekļa kopija un
tās nezināmais liktenis...). Filmā arī
rādīs, kas ar latviešiem notika pēc
atbrīvošanas no gūsta, un beigsies ar
kadriem no Lommeles Brāļu kapiem,
kur guļ ap 90 bijušo gūstekņu. Ir plānots
intervēt bijušo ‘kanaku’ Jāni Straupi, kas
dzīvo Vācijā un vēl joprojām katru gadu
piedalās atceres svētbrīdī Lommelē.
Publiek Geheim sēriju regulāri skatās
apmēram 400 000 VRT2 Canvas
skatītāju. Tā ir lieliska iespēja skaidrot
Latvijas vēsturi plašākai nelatviešu
publikai Rietumeiropā. Sērijas producenti
ļoti labi apzinās tematikas sarežģītību un
tādēļ uzmanīgi vērtē informācijas avotus
un cieši sadarbojas ar Okupācijas
muzeju. Filmu iecerēts raidīt ēterā 2013.
gada sākumā.
Arnolds Žubeckis

Prāvesta 25 gadu
ordinācijas jubileja

4. decembrī Svētā Jāņa baznīcā
Sidnejā un draudzes namā pieminēja
prāvesta Kolvina Makfersona (Colvin
MacPherson) 25 gadu ordinācijas
jubileju, kas iesākās ar dievkalpojumu.
Svētrunai prāvests bija izvēlējies 23.
psalmu (Dāvida dziesmu): „Tas Kungs
ir mans gans, man netrūks nenieka.”
Svētrunā par to viņš teica, ka par šo
psalmu teicis svētrunu jau pirms 30
gadiem studiju laikā, un tas palicis

Melburnā, LATVIEŠU CIEMĀ,
pārdodama 2 guļamistabu mājiņa. Māja labā stāvoklī. Ērta garāža un
dārziņš ar šķūnīti. Dārzā ražīgs citronkoks, pampelmūzes un laimkoks.
Rozes. Zvanīt Ansim Vairogam 03 9801 7012. Cena pēc kopējas vienošanās.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:
Rotas lietas
Sudraba Nameja rokas sprādzes
Saules/Muciņu aproce
Latvijas 90 gadu jubilejas 1 Lata piemiņas monēta
Kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas
Rokdarbi – Keramika, koka izstrādājumi, audumi
Grāmatas
“LONG ROAD TO RĒZEKNE” – A journey to Eastern Latvia (Wanda
Skowronska) cena $18
Oskara Lapas triloģija:
Pirmā grāmata: – “THE PATH OF THE MOON” cena $25
Otrā grāmata izdota 2002. gadā: – “ADELINA’S GARDEN” cena $30
Trešā grāmata izdota 2011. gadā: – “CASTLE OF LIGHT” cena $25
Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā:
“A STOLEN CHILDHOOD” $25
“WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $47
“LATVIJAS OKUPĀCIJAS MŪZEJA GADAGRĀMATA” $37
“THE CASE FOR LATVIA” $40
“VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $50
“VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $50
“VIŅI CEĻĀ” $25
CD & DVD

CD – no XYLEM Trio
“VĒSTULE ZIEMASSVĒTKOS”
“IN THE MOOD”
“MARIMBA DANCE”
“MIA”
DVD – “Būt Latvietim – Austrālija” $25
DVD – “The Soviet Story” $25
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viņa mīļākais psalms. Pieminēja arī, ka
Jēzus teicis: „Es esmu ceļš, patiesība
un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā
vien caur mani (Jāņa 14:6)” un, tālāk „
Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš
devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai
neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet
dabūtu mūžīgo dzīvību (Jāņa 3:16)”.
Kad 17 gadu vecumā viņš jutis, ka
Dievs viņu sauc kļūt par mācītāju, kaut
gan labi atalgots darbs viņu gaidījis
elektronikā, viņš izvēlējies pirmo.
Vienu svētdienu mācītājs paskatījies
uz viņu no kanceles, rādījis ar pirkstu
uz viņu un teicis: „Jo, ko tas cilvēkam
palīdz, kad tas iemanto visu pasauli, bet
tam zūd dvēsele?... (Mateja 16:26).”
Beigās prāvests pieminēja savu māti,
kas mācījusi viņam dievvārdus un lūgt,
bet aizgāja pie Jēzus, kad viņam bija
tikai 16 gadu. Viņa viņam arī mācījusi
skaisto dziesmu Pie rokas ņem un vadi.
Dievkalpojumā draudzes ansamblis
dziedāja arī melodijā likto Tas Kungs
ir mans gans un vēlāk, pēc lūgšanas,
dziesmu Vadi, Kungs, bet dievkalpojumu
pabeidza ar Reformācijas himnu Dievs
Kungs ir mūsu stiprā pils.
Draudzes namā ansamblis vispirms
dziedāja Apsveikuma dziesmu, ko
sakarā ar prāvesta dzimšanas dienu jau
agrāk bija sacerējis Melburnas draudzes
mācītājs Dainis Markovskis.

Colvin, Dievs lai tevi vada,
Pa taisniem ceļiem vien.
Lai Viņš par tevi gādā,
Šai dzīvē katru dien’
Un mīlestība īsta
Lai tavu sirdi skar.
Lai tā ir tīra šķīsta,
Kur Kristus mājot var.
Dievs lai ir pirmā vietā
Šai dzīves ceļā tev,
Ej Viņa vārdā svētā
Un spēku smelies sev.
Lai visa tava dzīve
Ir Dievam svētīta.
Kā tāla debess brīve
No saules zeltīta.
Draudzes priekšnieks Eigits Timermanis,
kas draudzes namā vadīja sarīkojumu, savā
runā vispirms pateicās prāvestam par 25
gadiem draudzes darbā strādājot. Viņš
arī pieminēja, ka vienmēr redz mācītāju
priecīgu un ar smaidu. Pateicās arī par
palīdzību sev. Tad pasniedza draudzes
dāvanu par piemiņu šai dienai, virtuves
komplektu, un kā atsevišķu dāvanu, baltu
akmeni no Lutera dārza Vācijā, Vitenbergā,
no 29. septembŗa 2010.
Dāmu komitejas priekšniece Tamāra
Koškina pateicās prāvestam par palīdzību,
kad vajadzīgi kādi labojumi elektriskiem
piederumiem vai kad jānogaršo ēdiens.
Pateicās arī Dievam par mācītāju Jāni

Talka Rukvudas kapos

Latviešu (Independent) un katoļu nodalījumā:
sestdien 2012. g. 24.martā plkst 9.00 - 16.00
Darba rīkus varēs iegādāties uz vietas
Informācija pie Gundegas Zariņas:
M: 0432 671 285; T: 02 9790 1140
SLOA ierosinātā rudens ģimenes kapu uzpošanas talka
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Kraukli, kas sameklēja 20 gadu vecu
mācītāju, kas vēl studēja, jo citās pilsētās
tas nav darīts.
Prāvests pateicoties par dienišķo maizi,
aicināja visus piepildīt šķīvjus azaidam. Te
jāatzīmē, ka katram savā vietā pie galda
bija kartiņa ar vārdu, ko bija organizējusi
dāmu komitejas priekšniece.
Azaidam sekoja rakstiskie apsveikumi,
kuŗus bija sūtījuši:
Archibīskaps E. E. Rozītis,
Māra Siksna no Kvīnslandes latviešu ev-lut
draudzes,
Michael Youssef, PhD, USA
Dainis Markovskis no Melburnas Sv. Krusta
draudzes,
Ēriks un Margareta Gauja,
Juris Balodis,

Helmuts Vabulis no Daugavas Vanagu
centrālās valdes,
Elmārs Vanags no Daugavas Vanagu
Sidnejas nodaļas,
Ev-lut Vienības draudze.
Personīgos apsveikumus ievadīja
diriģente Daina Jaunbērziņa no Sidnejas
latviešu vīru koŗa. Apsveikumus turpināja
diakone Brigita Saiva, Juris Reinfelds no
Volongongas draudzes, pievienojot arī
personīgo apsveikumu no Arta Medeņa
un Kanberas draudzes priekšnieks Egons
Eversons..
Prāvests pateicās par apsveikumiem
un aicināja visus kopā nodziedāt pirmo
pantu no dziesmas Pie rokas ņem un
vadi, ar to pabeidzot šo sirsnīgo un visiem
neaizmirstamo sarīkojumu.
Juris Krādziņš

Trešais romāns latviešu triloģijā, angļu valodā par
latviešu leģionāru traģēdiju Zviedrijā.

CASTLE OF LIGHT
Autors Oskars Lapa

240 lappuses, pirmais izdevums
Dabūjama SLB grāmatnīcā Rīga
Cena$25
---------------

Vēl ir dabūjama triloģijas pirmā grāmata

THE PATH OF THE MOON
Cena $25

un otrā grāmata

ADELINA’S GARDEN
Cena $30

22

‘Un tēvi, un dēli tur mīt,
Par Latviju cīnās, un krīt’
(Meža brāļu dziesma)

Vilki Kanberā

Šī gada 9. februārī austriešu kluba
telpās, Mosonā (Mawson), viesojās
folkloras kopa ‘Vilki’ no Latvijas. ‘Mūsu
mērķis ir atgādināt tautai, un, it sevišķi
jaunajai paaudzei, par kaŗavīra,
latvieša, gaitām un likteņiem no senās
pagātnes līdz šodienai’, saka kopas
vadītājs, Rīgas Domes deputāts,
Okupācijas mūzeja darbinieks, Jānis
Krūmiņš.
Programas pirmā daļā vīri dzied
senās kaŗavīru dziesmas. Paši ir tērpti
senos apģērbos kas ir darināti no 10.
g.s. izrakteņos atrastajiem apģērbu un
rotu aprakstiem, un arī dziedājums ir

to laiku garā.
Otrā daļa ir veltīta 20. gadu simta
kaŗavīram. Ir maiņa dziesmā, arī vīri
ir tērpušies baltos kreklos ar kaŗavīru
naģenēm galvās. Iesākas ar strēlnieku
dziesmām, un tad jau atskan Otrā
Pasaules kaŗa dziesmas.
Dziesmas skan viena pēc otras,
un, klusām dungājot līdz vīru brašajai
dziedāšanai, ir aizmirsies laiks un
vieta.
Noslēgumā – pāris Nacionālo
partizānu dziesmas. Un šīs pāris
dziesmas pārceļ klausītāju citā
pasaulē – par to kaŗavīru likteni, par ko
mēs zinam tik maz. Toreizējā Padomju
Latvijā par viņiem nevarēja paust, un
mums, ārpus Latvijas esošiem, ziņu
bija maz, gandrīz nemaz, un viņi tika
piemirsti.
Kaŗam beidzoties mežos iegāja
vīri, kas nevarēja pieņemt krievu varu.
Pēc pierakstiem lēš, ka varēja būt
tūkstoši, un, ka daži izdzīvoja mežā
līdz pat 10 gadiem. Šo partizānu
liktenis bija neapskaužams. Vienīgais
izdzīvošanas spēks – cerība, ka

SLB biedru maksas
un Rituma abonementi 2012. gadam
nokārtojami līdz 2012. g. 31. martam.
Maksājumus var nokārtot SLB grāmatnīcā Rīga,
vai nosūtīt pa pastu uz PO Box 457, Strathfield NSW 2135.
Čeki un naudas pārvedumi rakstāmi uz Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Biedru maksas (ieskaitot Rituma piesūtīšanu)
strādājošiem – $33.00; pensionāriem – $27.50 un studentiem – $11.00
Mūža biedra maksa $440.00
Rituma abonements tiem, kas nav SLB biedri
$44.00.
Minētās summās ir ieskaitīts GST.
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Un saskaities no lāvas augšā leci,
tev šausmās nodreb mugura un pleci.’
Noslēgumā Vilku vīri, uzaicinot
dejas partneres no klausītāju saimes,
dejo un dzied ‘Zilo lakatiņu’ ,
Vēl jāpiemin, ka pa visu programas
laiku, uz blakus esošā ekrāna tika
rādītas slīdītes attiecīgi dziedājumam.
Tas bija iespaidīgi, un papildināja
stāstīto.
Paldies Vilkiem pa skaisto vakaru!
Skaidrīte Dariusa

Foto: Pēteris Grigulis

pasaule atmodīsies, un varbūt, varbūt
atkal ar cīņu savu zemi varēs atbrīvot.
‘...Un tēvi un dēli tur mīt, Par Latviju
cīnās, un krīt’ Bet arī šī cerība izgaisa.
Dziesma stāsta, ka mazajā
bunkurītī ko sedz egļu zari, saule tik
iespīd uz īsu brīdi, un laiks velkas
tik lēni...stundu pēc stundiņas rit...;
vientulība, bezcerība un nežēlīgais
ziemas aukstums.
Vilki dzied: ‘Kad tu iededzini sveci,
Un spogulī tu redzi sirmu veci;

Vilku koncerts Kanberā.

Saiņi uz Latviju

Līdz 12 martam pieņemsim kastes sūtīšanai uz Latviju.
Sūtīšanas maksa atkarīga no tilpuma.
Kastes svars nedrīkst pārsniegt 30 kg.
Informācija pie Gundegas Zariņas:
M: 0432 671 285; T: 02 9790 1140
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SPARA 60 gadu
JUBILEJAS SVINĪBAS

Kad :

Sestdien, 2012.gada 3. martā

Kur :
		
		
		

Italian Village Restaurant
Piazza Terrace & Venice Room
7 Circular Quay West, Campbell’s Cove
The Rocks, Sydney

Cikos:
		

No 19.00 – 24.00
Ģērbties piemēroti kokteiļu stundai

Maksa:
		
		

$125.- (no personas); Tajā ieskaitīti dzērieni,
uzkodas, vakariņas (3 ēdieni), alus, vīns un
bezalkoholiskie dzērieni.

Biļetes lūdzam iegādāties no Toma Veidnera 0401 715 561
Tālāka informācija pie – Viktora Sīkā 0413 018 588
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Ziedojumi Latvijas Okupācijas mūzejam

No 2011. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 31.decembrim tautieši Austrālijā Latvijas
Okupācijas mūzejam saziedojuši $30,993.00.
Bijuši individuālie ziedojumi, gan ziedojumi ziedu vietā, godinot aizgājēju, kā
arī viesu veltījumi atzīmējot drauga lielāku jubileju. Arvien ir atsaucīgas atsevišķas
organizācijas, Daugavas Vanagi, Vanadzes un biedrības,draudzes. Sidnejas
Latviešu biedrība atbalstīja mūzeju ziedojot samaksu par telpu īri, kuŗu saņēma
no Saeimas vēlēšanas komisijas. Kanberas Latviešu saime noziedoja ilgāku gadu
gājumā uzkrātos līdzekļu un Dienvidkrasta Dāmu kopa, darbību izbeidzot, ziedoja
visu, kas bija atlicis kasē.
Kāda tautiete ar savu ziedojumu godināja Latviju 93. dzimšanas dienā.
Ziedojumi līdz $100
Kazis Jānis un Vita
Voitkuss Brigita
Bergers Harijs
Svenne Kaspars, atzīmējot savu 100.
dzimšanas dienu
Daugavas Vanagu Brisbanes nodaļa
Ingēvics Ēriks
Švolmanis Andris un Beatrise
Nicmane Aina
Rimšāne Elfrīda
Jakovics Juris
Stīpnieks Gints un L.
Richmond Māra un Craig
Zars Vija
Garofali Ingrīda
Timermanis Eigits
Graudiņa Līvija
Ilze Papworth
Pertapša Biruta, savas māsas un svaiņa
piemiņai
Ziedojumi no $101 līdz $200
Rozīte Ausma
Rubis Juris
Bērzzariņš Gunārs
Ziedojumi no $202 līdz $500
Cekuliņa Dzidra
Ancāns Guntis (jubilejā)
Adelaides Daugavas Vanadzes
Sidnejas Latviešu biedrība
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Korp! Spīdola Sidnejas kopa
Neiburga Natālija
Ziedojumi no $501 līdz $1000
Klauss Gunārs ( jubilejā)
Veide Dzintars ( piemiņai bērēs)
Kanberas Latviešu saime
Daugavas Vanagu Pertas nodaļa
Melburnas Sv. Krusta draudze
Ziedojumi no $1001 līdz $2000
Medenis Artis (Ainas piemiņai)
Kūlnieks Jūlijs (jubilejā)
Graudiņš Ināra un Valdis
Ziedojumi no $2001 līdz $3000
Bļodniece Ausma, pieminot savu vīru un
atzīmējot 18. novembri

Kopsummā ieskaits nelaiķes Elzas
Pētersones testamenta papildinājums
$15,150.00
Sirsnīgi pateicos par mūzejam veltīto
atbalstu un novēlu visiem laimīgu un
panākumiem apveltītu 2012. gadu
Ināra Graudiņa,
Latvijas Okupācijas mūzeja
pārstāve Austrālijā.

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2012. gada martā
Latviešu leģiona piemiņas svētbrīdis
Sestdien, 17.martā plkst 11.00 Rukvudas kapos
vadīs prāvests Kolvins Makfersons(Colvin Macpherson)
Ar karogiem piedalās DV Sidnejas un Kanberas nodaļas un KKS
Plkst. 12.00 pusdienas DV namā.
Plkst. 13.00 leģiona atceres sarīkojums DV namā
Piedalīsies Guntars Saiva ar referātu Latviešu Leģionāri Dānijā.
Visi laipni aicināti.

Atkal Austrālijā

Neticami – tomēr tas ir noticis –
esmu atkal Austrālijā! Kopš iepriekšējās
ciemošanās pagājuši pieci gadi, vai
tiešām tik daudz!
Šoreiz esam divatā ar meitu Daigu,
kuŗ a nu jau beigusi universitāti. Kad
izkāpām no lidmašīnas Sidnejā, likās,
to piecu gadu nemaz nav bijis. Tāpat kā
toreiz, arī tagad mūs savā mājā uzņēma
Dzidra Mežaka.
Jau nākamajā dienā 13.janvārī,
mazliet apdullušas no garā ceļa,
Gundega Zariņa mūs uzaicināja uz
Austrālijas vanadžu salidojumu, kur
tikāmies ar daudzām jaukām vanadzēm
no visas Austrālijas. Nemaz neliekas,
ka Daugavas Vanagu darbs Sidnejā
būtu apsīcis. Pēc pāris nedēļām jau
piedalījāmies pankūku cepšanā. Pirmo
reizi dzīvē pankūkas cepu ar divām
pannām vienlaicīgi. Tas tik bija „cepiens”!
Tagad esam iejutušās Austrālijas
latviešu ikdienā, labprāt atsaucāmies

Gundegas Zariņas un Ilgas Niradijas
aicinājumam, palīdzēt sagatavot DV
Sidnejas nodaļas jubilejas grāmatiņu.
Ļoti interesanti bija meklēt nodaļas
dibinātāju vārdus, jo dažiem Sidnejas
nodaļas dibināšanas protokolā bija
uzrādīti tikai uzvārdi. Kārtojot izstādi,
daudz uzzinājām par DV Sidnejas
nodaļas vēsturi.
Visi Sidnejā ļoti gatavojās vīru
kopas „Vilki” koncertam. 11.februāra
rītā Sidnejas latviešu biedrības namā
Stratfīldā, latviešu skoliņas bērniem
„Vilki” dziedāja un stāstīja par seno laiku
kareivjiem.
Pēcpusdienā tika pieskandināts
DV nams Benkstaunā, kur Sidnejas
nodaļa svinēja savu 60.gadskārtu,
kopš dibināšanas. DV Sidnejas nodaļas
priekšsēdis teica, ka tik daudz cilvēku
te sen neesot bijis. Arī otrajā koncerta
dienā 12.februārī DV nams bija pilns.
Koncerta noslēgumā daudzi skatītāji
iesaistījās latviešu tautas deju apguvē.
27

Foto: Daiga Kurpniece

Elmārs Vanags un Līga Kurpniece.
Viss notika ļoti jaukā gaisotnē.
Vanadzes gādāja par pusdienām,
pārtraukumā tika piedāvātas
smalkmaizītes un kafija.
DV Sidnejas nodaļa turpina savu
darbu. Mums abām ar Daigu ir liels
prieks būt te.
Līga Kurpniece

Vilki dzied DV Adelaides nodaļas 60
gadu jubilejā.

Jubilejas svinības iesākās 27.janvārī
ar biedru vakaru DV namā. Mēs bijām
divas pārstāves no Sidnejas – Gundega
Zariņa un es, šo rindiņu rakstītāja. Izkāpjot
no lidmašīnas, Adelaide mūs sagaidīja ar
spožu sauli un vasaras karstumu +33C.
Pievakarē, ejot uz tramvaju, es turējos
lielo koku ēnā, lai saglabātu izturību arī
pārējām svinību dienām.
DV Adelaides nodaļa dibināta 1952.
gada 26.janvārī. No 33 dibinātājiem šodien
vēl dzīvi Artūrs Berķis un Juris Dancis. Abi
ir aktīvi biedri nodaļas valdē, kas darbojas
Imanta Kronīša vadībā. Kā jau jubilejā, DV
nams bija skaisti saposts, zālē balti klāti
galdi ar ziediem un svecēm. Pie sienām
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gleznas, fotografijas no nodaļas dzīves un
daudz kokgriezumu.Visapkārt priecīgi un
smaidoši cilvēki.
Pēc svinīgās karoga ienešanas
atskanēja Jāņa Kalniņa Lielā junda par
godu mirušajiem biedriem. Lūgšanu teica
diakons Jānis Priedkalns. Tālākā vakara
gaitā, Rasa Feja iepazīstināja klātesošos
ar iespaidīgo lielformāta grāmatu (112 lpp.)
Daugavas Vanagi Adelaidē III daļa, kurā
sakopoti raksti un krāsainas fotografijas
par nodaļas pēdējo 10 gadu darbību. Ar
lielu interesi klausījāmies abu dibinātāju
atmiņas. Artūrs stāstīja par grūto un
neziņas pilno laiku Cedelgēmas kaŗa
gūstekņu nometnē. Juris bijis par jaunu kaŗa
gaitām. Tāpēc vēlāk bēgļu nometnē Vācijā
klausījies kanaku dziesmas un stāstus par
cīņām kaujas laukā (un meitenēm). Tā
radusies interese par Daugavas Vanagiem
un vēlēšanās pievienoties DV Adelaides
nodaļas dibinātājiem.
Turpinot agrāko laiku tradiciju,
apsveicēji no DV Pertas , Kanberas un
Brisbanes nodaļas, kā arī Adelaides
Latviešu biedrības piestiprināja apsveikuma
plāksnītes pie nodaļas karoga kāta. Inta
Skrīvere piesprauda savu Austrālijas
Vanadžu vadītājas saktiņu jaunajai
vadītājai Ilgai Vēverei. Pārsteiguma
dāvanu saņēma abi biedri dibinātāji – lielu
karikatūras stilā gleznotu portretu, izceļot
Artūra un Juŗa raksturīgākās īpašības.
Tālie Latvijas ciemiņi Vilki iepriecināja
visus ar trim dziesmām. Pēc oficiālās
daļas sekoja saviesīgs vakars ar atmiņu
stāstiem, kopdziesmām un dejošanu.
Jubilejas svinības bija sākušās.
Nākamajā rītā satikāmies pie apaļā
pārrunu galda. Izvirzījās galvenie temati:
mūsu valoda, kā piesaistīt jaunatni,
patriotisms Latvijā un DV nākotne. Uzskati
bija diezgan dažādi, jo sevišķi par jaunatni
un organizācijas nākotni. Tomēr pamatu
pamats visam, ko šodien darām, ir mūsu
brīvā un demokratiskā Latvijas valsts. Tur

Kanberā un Sidnejā. Viņi ir vienīgā folkloras
kopa Latvijā, kuras repertuārā pamatā
ir kaŗavīru dziesmas no vissenākajiem
laikiem līdz mūsdienām. Pirmajā daļā
Vilki dziedāja savos pašdarinātos
X-XIII gs.tērpos, izmantojot arī senos
mūzikas instrumentus un bungas.Tērpus
papildināja saktas, metāla jostas, pakariņi.
Mani traucēja mikrofoni.Varbūt, ka lielajā
zālē tie bija nepieciešami. Folkloras
mūzikas vienkāršās harmonijas vislabāk
skan dabiskā izpildījumā.Interesanti bija
paskaidrojumi par senajiem mūzikas
instrumentiem.
Otrajā daļā puiši nāca dziedādami cauri
zālei ar zaldātu cepurām galvā. Dzirdējām
latviešu strēlnieku dziesmas no Pirmā
pasaules kaŗa laika līdz pat Otrā pasaules
kaŗa leģionāru un partizānu dziesmām.
Koncerta laikā uz ekrāna bija skatāmas
fotografijas no latviešu kaŗavīru cīņu gaitām
dažādos vēstures laikos.Vēl tika izsolīts
kāds jau izpārdots Vilku kompaktdisks. Pie
Zilā lakatiņa skaņām publika tika aicināta
dejot. Kāds bija pačukstējis, ka kopas
vadītājam Edgaram Liporam šodien ir 40
gadu dzimšanas diena. Saradās stipri vīri
un publikai skaļi skaitot, Edgaru 40 reizes
meta gaisā. Tā pienāca labi apmeklētā
koncerta beigas. Kamēr pašas beigas bija
DV namā, kur notika apkūlības.

Foto: Pēteris Kļaviņš

ir arī mūsu nākotne.
Vakarā devāmies uz jubilejas atceres
mielastu Lietuviešu klubā. Rīkotāji
sagaidīja viesus ar šampanieti un
pīrāgiem. Visapkārt priecīgas čalas, arī
pārsteiguma brīži, ieraugot senu laiku
paziņas. Viesu pulkā satikām Ivaru
Birzi un bijušo sidnejieti Jāni Grinbergu,
kas nesen pārcēlies uz dzīvi Adelaidē.
Patīkami pārsteidza gaumīgi iekārtotā
kluba zāle. Pie sienām vairāki krāsaini
paneļi ar lietuviešu rakstiem. Augstos
griestus greznoja liels koka lukturis, Pašā
priekšā apmērīga DV emblēma ar skaitli
60. Sēžot pie galdiņiem, vakars pagāja
priecīgā gaisotnē. Neiztrūka ne jubilejas
kliņģera, ne apsveikuma runu. Dziedājām
kopdziesmas un uzgavilējām Vilkiem.
Vienīgi vanadzes nebija apmierinātas ar
vakariņām. DV namā tās būtu bijušas
daudz bagātākas. Vakars beidzās ar
dejošanu, jo kur Vilki, tur arī jādejo.
Svētdiena, 29.janvāris, pateicības
dievkalpojums Sv.Pētera draudzes
baznīcā. Esam abas ar Gundegu laicīgi
ceļā, lai plkst. 11.00 būtu baznīcā.
Dievkalpojumu vadīja diakons J.
Priedkalns. DV vīru koris Daugava Astras
Kronītes vadībā dziedāja divas dziesmas:
Imanta Saksa Lūgšana un Jāņa Sieriņa
Dievam slava. Pateicības dievkalpojums
izskanēja ar mūsu valsts himnu Dievs,
svētī Latviju!
Līdz Vilku koncerta sākumam bija
vēl pāris stundu. Izmantojām laiku,
lai apskatītu jubilejas izstādi, kas bija
iekārtota Latviešu namā. Paspējām
arī paēst pusdienas Tālavas kafejnīcā.
Adelaidē latviešu sabiedriskie īpašumi
atrodas viens otram gandrīz blakus, turklāt
no mūsu viesnīcas ērti sasniedzami ar
tramvaju.
Imants Kronītis bija daudz piestrādājis,
lai kopā ar vietējām DV nodaļām
noorganizētu sešu vīru kopas Vilki
koncertus Pertā, Adelaidē, Melburnā,

Vilki uzstājas Sidnejas DV namā.
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Pirmdiena, 30.janvāris, atvadu
brokastis DV namā. Gundega aizbrauca
viena. Es pievienojos ap pusdienas laiku
uz atvadīšanos. Mums bija laiks līdz
vakaram, kad lidojām atpakaļ uz Sidneju.
Gundega gribēja redzēt zooloģisko dārzu
un pandas. Es aizbraucu pie Regīnas
un Artūra Berķiem. Regīna ir Adelaides
Vanadžu kopas vadītāja. Mums bija daudz
ko pārrunāt. Līdz pienāca laiks doties uz
lidlauku. Paldies Adelaides vanagiem
un vanadzēm par krāšņajiem jubilejas
svētkiem!
Ilga Niradija

Sarīkojumi DV namā

Ceturtdien, 2012. g. 1. martā, plkst.
12.00 Saiets un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 17. martā, plkst. 11.00,
leģiona atceres svētbrīdis Rukvudas
kapsētā, DV nodalījumā.
Sestdien, 17. martā, no plkst.
12.00 pusdienas. (lūdzam pieteikties
laicīgi). Pēc tam plkst. 13.00 Leģiona
atceres dienas sarīkojums. (skatiet
sludinājumu 27. lpp.)
Katru piektdienu no plkst. 15.00
līdz plkst. 20.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas
vadītājs Richards Puisēns, tālr. (02)
9481 8658.
Katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām
jaunus biedrus.
Martā atsāksies latviešu valodas
klases – katru ceturtdien, plkst. 19.00.
Latvian language classes are
restarting in March. 7pm every Thursday;
more information 0432 671 285.

Atgādinājums
DV biedru maksas par 2012.gadu
nokārtojamas līdz 2012. g. 31. martam
DV nodaļas birojā. Var arī nosūtītt
pa pastu uz PO Box 488, Bankstown
NSW 1885. Čeki un naudas pārvedumi
rakstāmi uz Latvian Relief Society
Sydney Branch Ltd. vārda.
Biedru maksas strādājošiem $25.00,
pensionāriem $20.00, mūža biedriem
$240.00
DV Mēnešraksta abonements
$48.00 par vienu gadu.

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās
no plkst 13.00 līdz 16.00. un piektdienās
no 14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var
pasūtināt sudraba gredzenus un rotas lietas.
Biedrziņu birojs atvērts darbdienās no
plkst. 11.00 – 13.00.
Daugavas Vanagu un Latvijas Okupācijas
mūzeja sadarbībā ir iznākusi vērtīga
lielformāta grāmata Latviešu leģionāri.
Grāmatā sakopoti vēl nepublicēti foto
uzņēmumi no leģionāru cīņām un dzīves
frontē. Attēliem paskaidrojumi latviešu un
angļu valodās. Grāmatas cena $A 98.– ar
piesūtīšanu un tā pasūtināma un nauda
iemaksājama Okupācijas mūzeja pārstāvei
Austrālijā Inārai Graudiņai, 141 Darley Rd
RANDWICK, NSW 2031, tel. (02) 9399
3708. Grāmatu piesūtīs tieši no Okupācijas
mūzeja Rīgā, un parasti aiziet tikai 10 –
12 dienas no samaksas saņemšanas un
grāmatas piesūtīšanas.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 9790 1140; fax 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown 1885,
E-pasts: rsl.DV@bigpond.com.
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgais redaktors Elmārs Vanags.
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PBLA ZIŅU APSKATS
24. februāris
Atskats uz centrisko partiju taktiku
pirms un pēc referenduma
Nedēļās pirms referenduma mēs
varējām vērot, kā centriskās partijas savos
saukļos un izteikumos izmanto tādus
vārdus kā ‘’latviskums’’, ‘’latviska Latvija’’
un aicināja ‘’celties un iet’’ aizstāvēt valsts
pamatvērtības. Šī pāreja no vārdiskās cīņas
pret oligarhiem uz vārdisku latviskuma
aizstāvību nav gluži nesena parādība,
bet gan sāka parādīties pēc ‘’Nacionālās
apvienības’’(NA) panākumiem Saeimas
vēlēšanās un uzņemšanas koalīcijā.
Tas notika pakāpeniski, lai vēlētāji šīs
izmaiņas neuzskatītu par pēkšņām un
neīstām. Visuzkrītošāk šīs latviskuma
izpausmes bija novērojamas, tuvojoties
referendumam. Daudzi pat nav pamanījuši
šo pēkšņo tēla maiņu, pieņemot, ka daži
labi politiķi vienmēr ir iestājušies par
nacionālajām vērtībām, kas ir tālu no
patiesības. Šajā rakstā es norādīšu uz
šīs taktikas maiņas iemesliem.
Lielākā daļa politiķu ir spējuši noturēties
savos amatos nevis nelokāmas nostājas
dēļ, bet aiz spējas pielāgoties tautas
noskaņojumam. Tautas noskaņojumu
savukārt visefektīvāk spēj mainīt kritiska
situācija, šajā gadījumā - kliedzoši
nekaunīgais valodas referendums. Taču
arī bez tā Latvijā būtu modies nacionālais

gars, par kuru liecināja NA izrāviens
Saeimas vēlēšanās, dubultojot savu
pārstāvniecību Saeimā. Tas tika panākts
ar minimāliem līdzekļiem. Atbalsts tika
gūts tikai pateicoties skaidrai idejai –
latviskai Latvijai. Un šajā brīdī centriskās,
jeb bezideoloģiskās, partijas sāka
pamazām sevi pozicionēt kā patriotus un
latviskuma aizstāvjus. Tas nenotika tāpēc,
ka viņi šīm idejām ticētu, nebūt ne. Man
nebūtu nekas pretī, ja visas ‘’latviskās’’
partijas Latvijā patiešām arī kļūtu par
nacionālistiskām partijām.Un kuram gan
būtu iebildumi, ja politiskās cīņas notiktu
par to, kādā veidā labāk uzcelt latvisku
Latviju? Tomēr, patiesais iemesls šādai
taktikai ir cits - nacionālisma idejas ir
drauds viņu pozīcijām. Piemēra kopēšana
notiek tikai vārdos, lai noturētu savu
elektorātu, kas sāk kļūt arvien nacionālāk
noskaņots. Problēma ir tā, ka tādi vārdi,
kā ‘’latviska Latvija’’ tiek izmantoti bez
patiesas izpratnes un bez konkrētiem
mērķiem. Vārdi, kuri vēl nesen no viņu
puses tika nicināti un ir krasā pretrunā
ar viņu līdzšinējo darbību. Tie ir iekļauti
viņu vārdnīcā tikai pašsaglabāšanās
nolūkos un tiks izmesti, kad vairs nebūs
nepieciešami. Tieši tāpēc centriskās
partijas ir tik dzīvotspējīgas un visvieglāk
gūst panākumus politiskajā cīņā. Šīs
partijas spēj tik veikli pēc nepieciešamības
nosvērties te pa labi, te pa kreisi, ka
reizēm pat pašu partiju līderi sāk sev uzdot
jautājumu: ‘’Kas es esmu?’’.
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Tāpēc nav jābrīnās, ka lielākie aicinātāji
uz referendumu, bija tie paši, kuru darbība
noveda līdz šim referendumam. Tie ir
cilvēki, kuri mīkstināja valsts valodas
likumu, dāļāja valsts pilsonību, veicināja
nelojālu cilvēku naturalizāciju, atdeva
Abreni un pavisam nesen ļoti vēlējās
redzēt SC koalīcijā. Šie ir tagadējie
latviskuma aizstāvji. Ugunsdzēsēji pašu
izraisītā ugunsgrēkā.
Savukārt, pēc referenduma mēs atkal
redzam jaunu taktikas maiņu. Ja tuvojoties
referendumam cilvēki tika maksimāli
mobilizēti, tad jau nākamajā dienā savu
darbu sāka dažādi ‘’eksperti’’, lielākie
iespējamie liberāļi, cilvēki bez jebkādas
nostājas un citi viedokļu veidotāji. Latvieši
nedrīkstot justies kā uzvarētāji, ir jāveicina
dialogs, jāpiekāpjas un vispār mērķis ir
panākts – valoda nosargāta. Nē! Mērķi
ir panākušas noteiktas partijas – tās
ir spodrinājušas savu nacionālo tēlu,
noturējušas elektorātu, var turpināt neko
nedarīšanu un izvairīšanos no atbildības.
Mērķis - patiesa valodas un latviskuma
nosargāšana - vēl ir priekšā.
Kāpēc latvieši nedrīkstot justies kā
uzvarētāji? Jo tad, kad 821722 vienoti
latvieši jūtīsies kā uzvarētāji un savu
nacionālismu paudīs ne tikai balsojot
referendumā, bet arī pieprasot jaunu latvisku Latviju, tad pienāks šīs politiskās
elites valdīšanas beigas. Tieši tāpēc tiek
lietota nomierināšanas un sašķelšanas
taktika. Šeit es redzu šīs politiķu darbības
lielāko bīstamību – tiek turpināta problēmas
ignorēšana un nekā nedarīšana. Tā vietā,
lai atrisinātu nacionālo jautājumu, tiek
risinātas pseido-problēmas, piemēram,
referendumu ierosināšanas kārtības
sarežģīšana. Šāda pati izvairīšanās no
problēmas notika pirms 21 gada. Bijušie
komunisti pašsaglabāšanās nolūkos
pēkšņi saprata, ka ir Latvijas patrioti un no
volgām pārsēdās mersedesos. Kad savas
vietas viņi bija nosargājuši, tad tauta tika
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sašķelta un iemidzināta tā, lai vairs nekad
nepamostos. Nacionālais jautājums
netika atrisināts. Rezultātā 18. februārī 1/4
Latvijas uz referendumu atnākušo pilsoņu
balsoja par krievu valodu, līdzīgi kā 1991.
gadā 1/4 balsoja pret Latvijas neatkarību.
Šodien atkārtojas vēsture un no
mums ir atkarīgs, vai mēs ļausim atkal
tikt iemidzināti vai mērķtiecīgi rīkosimies,
lai pēc 20 gadiem mēs būtu virzījušies uz
priekšu, nevis atkal attapušies tajā pašā
situācijā vai vēl sliktākā.
Raivis Zeltīts,
“Visu Latvijai!”
Mārupes nodaļas vadītājs
Karavīri: Rīgas Dome vainojama
politizētā attieksmē pret 16. marta un
9. maija pasākumiem
Latvijas sabiedriskās karavīru
organizācijas publiskā paziņojumā kritizē
Rīgas Domes amatpersonu attieksmi
sakarā ar Otro pasaules karu Latvijas
vēsturē un kritušo karavīru atceres
pasākumiem16. martā un 9. maijā. Savā
paziņojumā karavīri akcentē: Latvijas
sabiedrībā tradicionāli ir pieņemts, ka
kritušo karavīru piemiņa ir svēta un tā
ir jāciena, neatkarīgi no tā, kurā frontes
pusē, kurā armijā karavīrs ir karojis. Tam
veltītie pasākumi jāveic pieklusināti, lai
varētu saklausīt arī upuru balsis. Mēs
uzskatām, ka ir neētiski kritušo karavīru
piemiņas pasākumus pārvērst svinībās
ar komerciālu pieskaņu un izmantot tās
politisko mērķu sasniegšanas interesēs.
Otrais Pasaules karš it kā sen jau beidzies,
tomēr Latvijas sabiedrībā nerimst kaislības
un dažkārt pat savstarpēji apvainojumi,
kurus pavada šovinisma apsēstu grupu
huligāniska un neētiska rīcība kā tas
katru gadu 16. martā notiek pie Brīvības
pieminekļa. Mēs uzskatām, ka tas ir
iespējams ne tikai sabiedrībā esošu
pretēju viedokļu dēļ, daļai iedzīvotāju
vēl atrodoties padomju ideoloģijas

ietekmē, nezinot ne kara vēsturi, ne
Latvijas vēsturi, bet arī, pateicoties Rīgas
Domes divkosīgai, apzināti vai neapzināti
konfliktu provocējošai un sabiedrību
šķeļošai darbībai un pašplūsmā atstātam
izskaidrošanas darbam.
Rīgas Dome ir vainojama politizētā
attieksmē pret 16. marta un 9. maija
pasākumiem. Pieļaujot pie Brīvības
pieminekļa vairākus pasākumus vienlaikus
un vienviet, pilsētas Dome liedz bijušajiem
leģionāriem netraucēti godināt savus
svešumā kritušos biedrus. Savukārt ziedu
nolikšana pie pieminekļa Pārdaugavā
katru gadu pārvēršas komunismu un
staļinismu slavinošā un pārējo sabiedrību
sašķeļošā akcijā ar koncertu un mielastu,
kuram nav nekāda sakara ar civilizētu,
kristīgām tradīcijām atbilstošu savu
kritušo karavīru godināšanu. Šajā sakarā
būtu svarīgs un vērā ņemams kristīgās
baznīcas konfesiju viedoklis. Mēs arī
nesaprotam kāpēc tās klusē.
Mēs uzskatām, ka ne 16. marts, ne arī
8. vai 9. maijs nav tie datumi, kad kaut kas
būtu jāsvin. Tās labākā gadījumā varētu
būt tikai Pasaules kara upuru piemiņas
dienas. Ne bijušie latviešu strēlnieki, ne
leģionāri arī neko nesvin. Latviešu leģiona
kritušo karavīru piemiņas pasākumos
nekādā veidā netiek slavināts nacisms,
ne arī izmantota nacistiskās Vācijas
simbolika, pretēji tam, kā tas ir vērojams
9. maijā ar padomju simboliku. Vai Rīgas
Domes un Latvijas valsts amatpersonas
to nezina?
Kāpēc š.g. janvārī Ungārijā varēja
atklāti notikt vairāki Otrā pasaules kara
vācu vērmahta sabiedrotās ungāru
2. armijas 1943. gada janvārī Donas
augštecē traģiski bojā gājušo karavīru
oficiāli sēru ceremonijas pasākumi ar
valsts un BS amatpersonu, karavīru,
sabiedrisko organizāciju, kā arī ārvalstu
armiju delegāciju piedalīšanos? (skat.
Regnum.ru 30.01.2012). Pat Krievija ir

sapratusi, ka kritušajiem karavīriem ir
jāizrāda cieņa un savā
teritorijā ir atļāvusi uzstādīt pieminekļus
vācu pusē kritušajiem karavīriem, bet
Rīgā pat ziedu nolikšana pie Brīvības
pieminekļa ir pārvērsta politizētā
pasākumā.
Mēs labi saprotam, ka ievērojamai
daļai bijušo padomju pilsoņu uzvara pār
nacismu ir pašapziņas un iedvesmas
avots, tāpēc arī līdz šim ļoti iecietīgi
esam izturējušies pret staļinisma un
komunisma slavināšanu. Tomēr mums
nav pieņemama šāda pasākuma norise
arī turpmāk un tāpēc sakām - pietiek.
Pirmkārt, jau tāpēc, ka pirms Otrā
pasaules kara Latvijas Republika bija
neatkarīga valsts, Nāciju Līgas dalībniece.
Karš Latvijai bija divu totalitāru režīmu
uzspiests un tā iznākums traģisks. Latvija
nav atbildīga ne par kara izraisīšanu,
ne arī šī kara norisi un sekām. Latvija ir
šī kara upuris, tā karā zaudēja ne tikai
savu neatkarību, bet arī ievērojamu daļu
savas tautas, latviešus un krievus, kā arī
citu nacionālo minoritāšu pārstāvjus. Šo
karu uzsāka divu lielvalstu politiķi, bet
kara grūtības un upurus izcieta un iznesa
karavīri un iedzīvotāji. Tagad ir atradušies
„nezinīši”, pat veselas to organizācijas,
kas ar šovinistiskiem lozungiem un
antifašistiskiem karogiem mēģina visu
vainu un kolektīvu atbildību uzvelt
karavīriem. Tā noteikti nebija ne latviešu
leģionāru, ne strēlnieku vaina, ka abās
frontes pusēs mūsu karavīri bija spiesti
karot par lielvalstu interesēm, svešos
formas tērpos un zem svešiem karogiem,
tomēr drošsirdīgi un varonīgi. Šajā
jautājumā nevienam nav tiesību latviešiem
kaut ko pārmest, bet mums nav par ko
taisnoties! Vienlaikus paliek neatbildēts
jautājums: kāpēc, karam beidzoties,
netika atjaunota valsts neatkarība. Tā
vietā pēc kara šeit ieplūdināja ievērojamu
skaitu cittautiešu ar mums svešu padomju
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cilvēka mentalitāti, kardināli mainot
iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Šie ļaudis
un viņu pēcnācēji arī veido 9. maija
svinību dalībnieku vairākumu, viņiem ir
iestāstīts, ka viņi kopā ar visu progresīvo
sabiedrību šeit svin uzvaru pār nacismu.
Otrkārt, arvien vēl tiek noklusēti
tagad jau atslepenotie milzīgie bijušās
PSRS iedzīvotāju un Sarkanās armijas
karavīru zaudējumi, kas ilgus gadus bija
pakļauti kompartijas cenzūrai. Saskaņā
ar Krievijas un Baltkrievijas vēsturnieku
B. Sokolova un S. Zahareviča pētījumiem
kara laikā krituši un miruši 26 milj. 548
tūkst. PSRS karavīru pret 3,950 milj. bojā
gājušiem (no tiem 2,608 milj. Austrumu
frontē), kas karoja Vācijas armijā. Tātad
attiecība ir 1 : 10,1 par sliktu Sarkanajai
armijai. Kopējais frontē un aizmugurē
kara laikā bojā gājušo PSRS iedzīvotāju
skaits minēts 43,448 milj. cilvēku. PSRS
šī kara rezultātā atkārtoti okupēja Baltijas
valstis, ieguva kontroli pār Centrālās un
Austrumeiropas valstīm, samaksājot par
to ar asiņu, asaru, ciešanu un postījumu
jūru. [...]
Treškārt, Pasaules kara laikā arī
Latvijas teritorijā abās frontes pusēs bija
ievērojami upuri. Saskaņā ar oficiāliem
datiem šeit krituši un apbedīti 166-168
tūkst. sarkanarmiešu un 96-100 tūkst,
vācu armijas karavīru. Vai šādā situācijā ir
morāls pamats Uzvaras dienas svinībām?
Varbūt tomēr jāieklausās tajā krievu
dziesmā, kurā ir vārdi par svētkiem ar
asarām acīs?
Ceturtkārt, PSRS uzsāka Otro
pasaules karu 1939. gada 17. septembrī
nacistiskās Vācijas pusē, uzbrūkot Polijai.
Pēc neilga laika ieveda savu karaspēku
Baltijas valstīs, kā arī uzbruka Somijai.
Tomēr sabiedrotie – PSRS un Vācija –
savstarpējo pretrunu dēļ vienoties nespēja
un kara turpinājumā nostājās pretējās
pusēs. Kara nobeiguma posmā, kad abām
karojošām pusēm izsīka cilvēku resursi,
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ievērojams skaits austrumeiropiešu (arī
latviešu karavīri) ne tikai karoja abās
pretējās pusēs, bet, saņemti gūstā,
piespiedu kārtā paspēja karot arī otrā
frontes pusē. Tas izskatās šokējoši, bet
toreiz tam nebija ideoloģisku šķēršļu.
Piektkārt, 2014. gadā Rīga gatavojas
kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Šeit
būtu vietā jautājums Kultūras ministrijai
un Rīgas Domei, vai 9. maija koncerts
un mielasts šajā Karātavu laukumā arī
būs pieejams ārzemju tūristiem. Ļoti
iespējams, ka neko tādu šajā dienā citur
Eiropā nevarēs redzēt.
Tomēr, neskatoties uz mūsu traģisko
vēsturi, mēs visiem skaidrosim, ka mums
ir kopējas vērtības, ar kurām varam
lepoties. XX gadsimtā Latvijas tauta
divas reizes cīnījās par savu neatkarību
zem sarkanbaltsarkanā karoga un abas
reizes uzvarēja. Vispirms tas bija 1918.1920. gados. Šajās Brīvības cīņās par
neatkarīgu Latviju piedalījās kā latvieši,
tā minoritāšu pārstāvji. Ar Lāčplēša Kara
ordeni Latvijas armijas karavīru vidū bez
latviešiem bija apbalvoti 47 vācieši, 15
krievi, 11 lietuvieši, 9 poļi, 6 igauņi, 4
ebreji un 3 baltkrievi. Brīvības cīņas jau ar
nevardarbīgas cīņas metodēm atkārtojās
1989.-1991.gados, un brīvība tika atgūta.
Diemžēl atsevišķi sabiedrības pārstāvji
nezina vai izliekas, ka nezina Latvijas
vēsturi, un par savas darbības mērķi ir
izvēlējušies Latvijas niecināšanu, naida
kurināšanu starp tautībām un sabiedrības
šķelšanu.
Mēs, karavīru sabiedrisko organizāciju
pārstāvji, aicinām: Latvijas televīzijas
kanālus un citus plašsaziņas līdzekļus
izvērtēt savu līdzšinējo darbību Otrā
pasaules kara un ar to saistīto atceres
pasākumu atspoguļošanā, padarot to
objektīvāku, atspēkojot latviešu karavīru
un leģionāru apmelojumus, palīdzot
saliedēt sabiedrību, izmantojot kā pamatu
faktus un dokumentus, nevis mītus un

melus par karu; aicinām Latvijas Iekšlietu
ministriju un Rīgas pilsētas Domi beidzot
ieviest kārtību minētajos sabiedriskajos
masu pasākumos un kontrolēt to norisi.
Atklāto paziņojumu sabiedrisko
karavīru organizāciju vārdā parakstījuši:
Latviešu virsnieku apvienības valdes
priekšsēdētājs, atvaļināts kapteinis
Aleksejs Ozoliņš, Latvijas Nacionālo
karavīru biedrības priekšsēdētājs
Edgars Skreija, Latvijas Nacionālo
partizānu apvienības priekšsēdētājs,
atvaļināts kapteinis (paraksts) Ojārs
Stefans, Latviešu Strēlnieku apvienības
priekšsēdētājs, atvaļināts pulkvežleitnants
Jānis Aivars Baškers [...]. (nra.lv)
Saeimā ievērojams atbalsts Lāčplēša
dienas noteikšanai par brīvdienu
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!””Tēvzemei un brīvībai”/LNNK (VL-TB/
LNNK) ierosinājumu noteikt par brīvdienu
Lāčplēša dienu, 11. novembri, varētu
atbalstīt gan Zaļo un zemnieku savienības
(ZZS), gan “Saskaņas centra” (SC)
frakcijas, aģentūrai Leta atzina aptaujātie
politisko spēku pārstāvji. Savukārt drīzāk
negatīvu vai piesardzīgu viedokli pauž
“Vienotība”, Zatlera reformu partija (ZRP)
un neatkarīgo deputātu grupa. “Mēs to
viennozīmīgi atbalstīsim,” aģentūrai Leta
apgalvoja ZZS frakcijas priekšsēdētājs
Augusts Brigmanis. “Mūsu kopējais
uzstādījums ir, ka cilvēkiem svētku nekad
nav par daudz. Tā jau ir pārāk daudz
sūras ikdienas. Brīvdienas noteikšana 11.

novembrī turklāt būtu saistīta ar vēsturiski
ļoti nozīmīgu notikumu,” savu nostāju
skaidroja Brigmanis. SC frakcijas vadītājs
Jānis Urbanovičs skaidroja, ka frakcijas
viedokli nezinot, bet, ja šāda ideja tiks
virzīta izskatīšanai, tad viņš aicinās savus
kolēģus to atbalstīt. Politiķis arī nedomājot,
ka kāds no SC deputātiem pret to iebildīšot.
“Kāpēc ne? Lāčplēša diena jau tiek
svinēta tāpat, tā ir varoņu diena,” klāstīja
Urbanovičs. Saeimas priekšsēdētājas
biedrs Andrejs Klementjevs (SC) uzskata,
ka patlaban Latvijā esot ļoti maz svētku
dienu, kad cilvēki var pabūt kopā ar
ģimeim un draugiem, un viņš nedomā,
ka uz visu jāskatās no ekonomikas
viedokļa. “Domāju, ka mēs vēl varētu
kalendārā atļauties vēl vienu līdz divas
dienas “sarkanas”, lai būtu kā vidēji
Eiropā,” izteicās Klementjevs, paužot
izbrīnu, kāpēc tiekot atteikts noteikt kā
brīvdienu 7.janvāri, kad pareizticīgie svin
Ziemassvētkus. “Skaidrs, ka materiālie un
ekonomiskie apsvērumi te nav galvenie”.
“Mēs nesakām nē. Tas nav pretrunā ar
mūsu programmu, un mēs pret kaut ko
neiebildīsim tikai tāpēc, ka tas nāk no VLTB/LNNK frakcijas,” pauda SC politiķis,
norādot, ka, nosakot kādu dienu par
svētku dienu, noteikti arī jādomā, kādus
pasākumus un kā rīkot šādā dienā. Arī
SC frakcijas vadītāja vietnieks Valērijs
Agešins pret šādu ieceri nebija noskaņots
noraidoši. “Es uzskatu, ka Latvijā situācija
ar svētku un atceres dienām nav īsti

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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gadā,

uz jauniem aizdevumiem kas nodrošināti ar pirmo obligāciju
pirmā gadā maksājiet pazemināto likmi 5.99% gadā un pēc tam
aizdevums pāriet uz mainīgo likmi kas pašlaik ir 6.99% gadā.

Salīdzinājuma likme “Comparison rate” ir 6.93% gadā.
Bāzēts uz $150,000.00 aizdevuma uz 25 gadiem ar
izdevumiem $650.00 kopsummā.
Uz aizdevumiem var būt izdevumi un valdības nodevas.
Pilnīgus aizdevuma noteikumus pieprasiet mums:

Zvanot P Delverim 1300 658 528
LATVIEŠU
KREDITKOOPERĀTĪVS
AUSTRĀLIJĀ
Sidnejas nodaļā atvērts:

pirmdienās un otrdienās no
plkst 15.00 līdz 19.00
ceturtdienās un sestdienās no
plkst 9.00 līdz 13.00

Australian Credit Licence 247391
Tīmekļu adrese: www.latviancredit.com.au
E-pasta adrese: lacc@latviancredit.com.au
RIT072-02/12
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pieņemama. Svētku dienu ir par maz,
salīdzinot ar sēru dienām. Latvijā vajag
vairāk gaišo un svinamo dienu, protams,
neaizmirstot par traģiskajiem notikumiem
vēsturē. Jāvirzās uz pozitīvo pusi, tāpēc
šis ir frakcijā apspriežams jautājums,”
teica Agešins. “Vienotības” frakcijas
priekšsēdētājs Dzintars Zaķis savukārt
pauda pretēju viedokli, apgalvojot, ka
kalendārā jau tā esot ļoti daudz brīvdienu
un jaunu noteikšana ļoti nopietni jāapsver.
“Ja brīvdienu būs vēl vairāk, tad cilvēki
pelnīs mazāk naudas,” skaidroja politiķis.
Zaķis atzina, ka ir jātur augstā cieņā
Latvijas vēsture un tie, kas cīnījušies par
mūsu valsts brīvību, bet vai šajā dienā
būtu jānosaka brīvdiena, vēl neesot līdz
galam izsvērts. Saeimas priekšsēdētājas
biedre Inga Bite (ZRP) pauda uzskatu, ka
ierosinājums noteikt 11. novembri esot
atbildes reakcija uz aicinājumu noteikt kā
brīvdienu 7. janvāri. Pēc viņas domām,
šāds pretnostādījums neesot konstruktīvs
un neveicina dialogu. Bite atgādināja, ka
ZRP jau ir izteikusi priekšlikumu noteikt
vienu brīvdienu gadā, kuru iedzīvotājs
varētu izvēlēties sev nozīmīgu svētku
svinēšanai - kāds varētu izvēlēties 7.
janvāri, kāds - 11. novembri vai citu
datumu. Par šo ideju nākamnedēļ tiks
spriests koalīcijā. Neatkarīgo deputātu
grupas līderis Klāvs Olšteins uzsvēra,
ka jautājumu par brīvdienu noteikšanu
nevajadzētu politizēt un šis neesot
labākais veids, kā virzīties uz priekšu
pēc referenduma. “Jādomā arī par
ekonomiskajiem zaudējumiem - ko
zaudēs tautsaimniecība, ja tiks noteikta
vēl viena brīvdiena. Tāpat nav pareizi
nostādīt pareizticīgo Ziemassvētkus
pret Lāčplēša dienu. Lāčplēša diena ir
nozīmīga, bet nevajag uz tās rēķina taisīt
politiku,” teica deputāts. Olšteins piebilda,
ka šis ir viņa personīgais viedoklis un
neatkarīgo deputātu grupā diez vai
būšot dzelžainas kopējas nostājas šajā

jautājumā - visticamāk, ka katrs balsos
pēc savas pārliecības. Kā ziņots, VL-TB/
LNNK līderis Raivis Dzintars [...] iepriekš
atzina, ka Latvijā prioritāri jādomā par
brīvdienas noteikšanu 11. novembrī,
Lāčplēša dienā. Dzintars norādīja, ka ar
šādu piedāvājumu VL-TB/LNNK oficiāli
nāks klajā tuvākā vai tālākā nākotnē.
Patlaban Lāčplēša diena likumā “Par
svētku, atceres un atzīmējamām dienām”
noteikta kā atzīmējamā diena. VL-TB/
LNNK frakcijā ir 14 deputāti, ZZS frakcijā 13, bet SC frakcijā - 31 deputāts. Ja visas
minētās frakcijas atbalstītu 11.novembra
noteikšanu par brīvdienu, tad par šādiem
likuma grozījumiem varētu balsot 58
tautas kalpi, kas būtu pietiekami, lai likums
tiktu pieņemts. [...] (leta.lv)
Dombrovskis: Latvija panāks labākus
nosacījumus lauksaimniekiem
Latvijai izdosies panākt labākus
nosacījumus lauksaimniekiem kopējā
Eiropas tirgū, un Eiropas Savienības (ES)
valstu vadītāji par šo jautājumu izrāda
sapratni, uzskata Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis. Premjera preses
sekretārs Mārtiņš Panke [...] informēja,
ka premjers ceturtdien vēlu vakarā
Briselē šos jautājumus pārrunāja ar
Vācijas kancleri Angelu Merkeli, kā arī
Īrijas valdības vadītāju Endu Keniju un
Čehijas premjerministru Petru Nečasu.
Tikšanās laikā apspriesta situācija
eirozonā, kā arī ES turpmākā izaugsme.
Dombrovskis Merkeli un Čehijas un Īrijas
valdību vadītājus informēja par Latvijas
interesēm ES daudzgadu budžetā no
2014. līdz 2020. gadam, īpaši uzsverot
nepieciešamību nodrošināt pietiekami
lielu kohēzijas finansējumu un panākt
vienlīdzīgus konkurences nosacījumus
lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū. Pēc
sarunām premjers ir pārliecināts, ka Latvijai
izdosies panākt labākus nosacījumus
lauksaimnieku tiešmaksājumiem, nekā
paredzpašreizējais ES piedāvājums.
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Šomēnes Merkelei jau bija līdzīga tikšanās
ar Igaunijas premjerministru Andrusu
Ansipu, ES prezidējošās valsts Dānijas
premjerministri Helli Torningu-Šmitu
un Nīderlandes premjeru Marku Riti.
Pagājušajā mēnesī Merkele notikumu
attīstību eirozonā apsprieda ar Portugāles,
Zviedrijas un Austrijas valdību vadītājiem.
Merkele šādas sarunas ar ES valstu
premjeriem plānojot arī turpmāk. (ir.lv)
Apstiprina referenduma rezultātus
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē”, kas paredz krievu
valodu noteikt par otru valsts valodu
Latvijā, tautas nobalsošanā nav pieņemts,
šādus tautas nobalsošanas rezultātus
vakar (23. februārī) apstiprināja Centrālā
vēlēšanu komisija (CVK). Par Satversmes
grozījumu pieņemšanu ir nobalsojuši 273
347 jeb 24,88% referenduma dalībnieku,
bet pret grozījumu pieņemšanu bijuši 821
722 jeb 74,8% vēlētāju, kas piedalījās
tautas nobalsošanā. (Latvijas Avīze)
Jurkāns: Lindermans referenduma
rezultātus vicinās pa visu Eiropu, un
mums klāsies ļoti grūti
Referendums par krievu valodu kā
otro valsts valodu parādīja, ka Latvijas
ļaudis nav vienaldzīgi pret valsti - uz
referendumu aizgāja 70% latviešu un
gandrīz 100% krievu, intervijā Latvijas
Televīzijas raidījumam «Labrīt, Latvija!»
sacīja ekspolitiķis Jānis Jurkāns.
«Referendums kā rentgens parādīja, ka
Latvijā ir ielaista tuberkuloze un kaut kas
ir jādara. Jautājums, vai mūsu speciālisti to
saprot. Es redzu, ka nē - parādās visādas
pusceptas idejas. Viens saka «pametīsim
viņiem Ziemassvētkus!», cits apgalvo, ka
svētki jādod tiem, kam vajag. Tas izraisītu
valstī haosu. Manuprāt, prezidentam
vajadzētu sasaukt ekonomisko un
inteliģences eliti un runāt - ko darām, un
kā šo ielaisto slimību ārstējam. Izlikties,
ka mēs esam veseli ir vienkārši muļķīgi,
jo Vladimirs Lindermans paķers šos
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referenduma rezultātus, kas viņam ir
spoža uzvara, vicinās pa visu Eiropu un
mums klāsies ļoti grūti,» sacīja Jurkāns.
Jurkāns tāpat uzsvēra, ka neredz Krieviju
kā Latvijas ārējos ienaidniekus. «Kāpēc
lai Krievija būtu Latvijas ienaidnieki?
Krievijai jādomā, kā izdzīvot pašai.
Krievijas ārpolitikas akcenti vairāk tiks
virzīti nevis uz Eiropu, bet uz Āziju.
Tāpēc biedēt mūs ar Vladimiru Putinu
un Krieviju ir aplami, jo, ja arī Krievijai
paliek zināmas ekonomiskās intereses
Eiropā, tad tās ir pārdot savu naftu un
gāzi. Krievijai, kas šodien ir tik nomākta
ar savām problēmām, domāt par situāciju
Latvijā, tīkot te kaut kādus iekarojumus un
atbalstīt krievvalodīgos šeit, kas varbūt
uz to cer, tas viss ir galīgi garām,» teica
Jurkāns. (apollo.lv)
Ciblas novadā pazīst Putinu, bet
nezina, kas ir Bērziņš un Zatlers
Atrašanās dažādās informatīvajās
telpās ir novedusi pie tā, ka dažs labs
Latvijas austrumu pierobežas iedzīvotājs
zina, kas ir Vladimirs Putins, bet nezina,
kas ir Andris Bērziņš vai kas bija Valdis
Zatlers, atzina Ciblas novada domes
priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. Ir
vairāki iemesli, kādēļ cilvēki pierobežā
skatās nevis Latvijas, bet kaimiņvalstu
televīziju un klausās kaimiņvalstu radio.
Pirmkārt, tā ir sliktā šī pakalpojuma
uztveršanas kvalitāte. Ne visur ir
attaisnojušies “Lattelecom” apgalvojumi,
ka pēc dekoderu uzstādīšanas uzlabosies
programmu uztveršanas kvalitāte. Vairāki
cilvēki ir teikuši, ka savulaik ar parasto āra
antenu televizors rādījis labāk nekā tagad
ar dekoderu. Teritorijās aptuveni desmit
kilometru attālumā no valsts robežas
vairākām Krievijas un Baltkrievijas
programmām, kas tiek uztvertas ar
parasto antenu, kvalitāte ir labāka nekā
Latvijas kanāliem. Otrkārt, cilvēki, kas
nesaprot vai nerunā latviski, Latvijas
kanālus praktiski arī neskatās. Liela

nozīme ir arī programmu saturam, ko
var redzēt tajā vai citā kanālā. Vērtējot
pēc šī kritērija, iespējams, tas ir saistīts
ar dažādām finansiālajām iespējām,
kaimiņvalstu kanāli nereti ir interesantāki
par pašmāju, skaidroja Dombrovskis.
Rezultātā daļa pierobežas iedzīvotāju
atrodas pavisam citā informatīvajā telpā.
Ciblas novada domes priekšsēdētājs
uzskata, ka, vadoties no valstiskuma
principiem, pie varas esošajiem būtu stipri
vien jāpiedomā, kā šo situāciju mainīt.
(leta.lv)
Dukurs pirms starta Pasaules
čempionātā Leikplesidā sasit kāju
Latvijas skeletonists Martins Dukurs
telefonsarunā [...] atzīst, ka Leikplesidas
trasē ASV, kur nedēļas nogalē norisināsies
pasaules čempionāts, viņam treniņos vēl
nav izdevies veikt nevienu labu braucienu.
Turklāt sportists vienā no braucieniem
kritis, iegūstot pamatīgu zilumu uz kreisā
augšstilba. Reitinga vadošie sportisti ātrāk
par konkurentiem var izvēlēties starta
vietu, Martins priekšroku devis trešajam
kārtas numuram. „Pirmo numuru parasti
neizvēlas, jo ir varbūtība, ka trasē var būt
sniegs. Jā, varēju ņemt otro, bet trešais
man irlaimīgs skaitlis,’’ [...] atzina Martins.
Viņa brālis Tomass, kuram treniņos
sekmējies mazliet labāk, startēs uzreiz
aiz viņa. [...] (diena.lv)
Atgādinājums par neatkarības
nepārtrauktību
Tā ir kā atbilde visiem tiem, kuri mēdz
deklarēt, ka ‘’šī’’ Latvija nav ‘’tās’’, 1918.
gada Latvijas turpinājums. ‘’Latvijas
vēstures mazās bibliotēkas’’ sērijā
klajā nākusi profesora Antonija Zundas
sarakstītā ‘’Baltijas valstu jautājums 1940
– 1991’’.
Kā zināms, rietumvalstis savā
attieksmē pret Baltijas padomju okupāciju
pēc Otrā pasaules kara dalījās trijās
grupās – tajās, kas neatzina Baltijas
inkorporāciju PSRS ne juridiski, ne

faktiski; tajās, kas notikušo atzina faktiski,
bet ne juridiski; tajās, kas PSRS rīcību
uzskatīja par likumīgu. Aptuveni 50
gadu laikā bija vairāki brīži, kad Baltijas
inkorporācijas juridiskās neatzīšanas
noturību sašūpoja atsevišķu valstu
politiķu vēlme gūt kādu izdevīgumu
no PSRS, tai piekāpjoties. Īpaši tas
vērojams 70. gados, tomēr, pateicoties
trimdas aktivitātēm un arī diplomātiskiem
apsvērumiem, šīs briesmas parasti
izdevās novērst. ‘’Padomju Savienībai
neizdevās sasniegt izvirzītos mērķus,
jo vadošās rietumvalstis konstatēja, ka
Maskava pret Baltijas valstīm 1940. gada
jūnijā ir izdarījusi spiedienu, izmantojusi
spēku, ar armijas palīdzību pārņēmusi
kontroli un tādējādi gāzusi likumīgi
izveidotās valdības, to vietā ieceļot
paklausīgas marionetes,’’ norāda autors.
Un tas viss par spīti apstāklim, ka neviena
no PSRS 1940. gadā okupētajām Baltijas
valstīm neuzstājās ar oficiālu protestu
pret Maskavas rīcību, kas, protams,
sākotnēji neveicināja starptautiskās
sabiedrības izpratni par notikušo. Tomēr
diplomātiskā līmenī, balstoties uz savu
sūtņu ziņojumiem, Rietumi pietiekami labi
izprata, ka te nav runa par ‘’revolūciju’’.
Rietumvalstu diplomātus tolaik gan
pārsteidza, ka Latvijas vadība nebija
gatava 1940. gada jūnija notikumiem ne
politiski, ne militāri. Ārzemnieku kritiku
izpelnījās tas, ka nav bijis arī atsevišķu
valdības locekļu bēgšanas plāna, jo
valdījušas ilūzijas par sadzīvošanu ar
PSRS.
Jau 1940. gada 23. jūlijā ASV ar valsts
sekretāra vietas izpildītāja Samnera Velsa
deklarāciju paziņoja, ka PSRS rīcība
Baltijā uzskatāma par nelikumīgu. Daudz
klusākā un piesardzīgākā veidā to darīja
Lielbritānija. Tad aizsākās un gadiem, pat
gadu desmitiem pastāvēja jautājums par
Latvijas valsts zelta krājumu, ārzemēs
esoša nekustamā īpašuma un kuģu
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piederību. Rietumos turpināja funkcionēt
Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības,
Baltijas valstu statuss tika cilāts gan
ANO, gan Eiropas Padomē un Eiropas
Parlamentā, gan starptautiskos forumos.
ASV prezidenti savos paziņojumos regulāri
atgādināja, ka neatzīst Baltijas valstu
pievienošanu PSRS. Baltijas jautājums
pēckara laikā kļuva par ‘’Austrumu un
Rietumu konfrontācijas sastāvdaļu’’.
Vēsturnieka Zundas grāmata
sarakstīta, balstoties pārsvarā Lielbritānijas
un ASV arhīvos atrodamajos diplomātiska
satura materiālos. Tā īsumā apraksta
galvenos dokumentus un lēmumus, kas
noteica rietumvalstu nostāju Baltijas
valstu juridiskā statusa jautājumā; sniedz
īsu ieskatu Latvijas diplomātu darbībā
ārzemēs Otrā pasaules kara gados un
vēlāk. Jāpiebilst, ka latviešu diplomāti
pēc kara ļoti aktīvi un veiksmīgi skaidroja
latviešu leģiona veidošanās apstākļus,
uzsverot, ka leģionāri nekad nav
atbalstījuši ‘’nacisma ideālus’’. (Latvijas
Avīze, autors Viesturs Sprūde)
22.februāris
Dzintars: Latvijā brīvdienu vajadzētu
noteikt 11. novembrī
Latvijā prioritāri jādomā par brīvdienas
noteikšanu 11.novembrī, Lāčplēša dienā,
atzīst nacionālās apvienības Visu Latvijai!Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/
LNNK) līderis Raivis Dzintars. Dzintars
norādot, ka ar šādu piedāvājumu VL-TB/
LNNK oficiāli nāks klajā tuvākā vai tālākā
nākotnē.Runājot par Zatlera reformu
partijas ierosinājumu grozīt Darba likumu,
lai piedāvātu vienu īpašu brīvu dienu,
kas varētu tikt izmantota pēc katra
darbinieka reliģiskajiem vai ģimenes
ieskatiem, VL-TB/LNNK līderis atzina,
ka to vērtētu drīzāk pozitīvi, ja vien šīs
papildu brīvdienas ieviešana neizslēgtu
brīvdienas piešķiršanu 11. novembrī.
“Brīvdienu nevar būt bezgalīgi daudz,
un prioritāri tai būtu jābūt 11. novembrī,”
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norādīja Dzintars. [...] (diena.lv)
Ģenerālprokurors neatļauj Urbanovičam tikt pie valsts noslēpuma
Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers
atstājis negrozītu Satversmes
aizsardzības biroja lēmumu, ar kuru
apvienības “Saskaņas centrs” (SC)
līderim Jānim Urbanovičam atteikts
izsniegt pielaidi valsts noslēpumam.
Ģenerālprokurora lēmums ir galīgs un
nav pārsūdzams, līdz ar to Urbanovičs
pielaidi valsts noslēpumam nesaņems.
[...] To Kalnmeiers trešdien (22. februārī)
pastāstīja žurnālistiem. Viņš gan sīkāk
neko nekomentēja, jo informācija ir
konfidenciāla. Paziņojumu par pieņemto
lēmumu ģenerālprokurors nosūtījis
pagājušajā nedēļā, un viņa lēmums
ir galīgs un vairs nav pārsūdzams.
Urbanovičs pavēstīja, ka prokuratūras
lēmumu nepārsūdzēs. Viņš trešdien ir
saņēmis vēstuli, kurā nosaukti panti, uz
kuriem balstoties nolemts viņam pielaidi
neizsniegt. Likuma pantus, kas minēti kā
atteikuma iemesli, viņš gan neatklāja.
“Es domāju, ka valstī specdienesti
var darīt, ko viņi grib, kad, kur, man pār
viņiem varas nav. Ne man, ne Saeimai. Es
pieņemu šo realitāti, ka specdienestiem ir
lielāka vara nekā tautai,” sacīja deputāts
un piebilda, ka saistībā ar atteikto pielaidi
vairs nekādi necīnīsies. Viņš arī norādīja,
ka, neieguvis pielaidi, viņš nejūtoties
sliktāk. Viņš arī pauda neizpratni un
sašutumu par to, ka, jau pirms viņš ir
iepazinies ar šo jautājumu, viņš par to
izlasījis ziņās. “Man slepenā daļa atnesa
slepenu dokumentu, kurā piesaukti
slepenu likumu slepeni panti, neatšifrēti,
bet nosaukti numuri. Es varēju tikai
saprast, ka prokuratūra nekādas darbības
neveiks. Bet es to vispirms uzzināju no
preses, vai jums tas neliekas dīvaini?”
teica Urbanovičs. Viņš esot dzirdējis
minējumus, ka pielaide viņam atteikta
saistības ar Vladimiru Lindermanu dēļ,

taču deputātam ar viņu neesot nekādas
ciešākas saistības kā vien atsevišķu
sarunu līmenī. “Minējumus esmu dzirdējis,
ka mana pazīšanās ar Lindermanu ir
nāvīgs grēks.. Es viņu personīgi nepazīstu,
es viņu esmu tikai saticis un runājis ar
viņu, garām nepaiešu un pasveicināšu.
Man neviens nav jautājis, ko es ar viņu
esmu runājis. Es esmu ar viņu runājis, un
tas nebija vienu reizi, bet mana runāšana
ar Lindermanu, kurš ir uz brīvām kājām,
ir noziegums, kura dēļ man ir slēgta
pieeja [valsts] noslēpumiem?” emocionāli
klāstīja Urbanovičs un piebilda, ka viņš
zinot, ka nav noziedzies. Jau vēstīts, ka
Satversmes aizsardzības birojs (SAB)
liedzis Urbanovičam atļauju darbam ar
valsts noslēpumu. Šo lēmumu Urbanovičs
pārsūdzēja ģenerālprokuroram.
Urbanovičs iepriekš teica, ka pret valsti
neesot noziedzies un viņam savs gods
ir jāaizstāv. Urbanovičs gan neatklāja,
kādus iemeslus pielaides nepiešķiršanai
SAB viņam vēstulē minējis. To neatklāj arī
SAB. Ģenerālprokurors iepriekš intervijā
portāla “diena.lv” raidījumam “Dienas
rīts” sacīja, ka acīmredzot ar 10. Saeimā
pielaidi saņēmušo Urbanoviču kaut kas
laikā starp 10. Saeimas atlaišanu un 11.
Saeimas ievēlēšanu ir noticis. “Ir kaut
kas šajā laikā noticis tāds, kas viņam
liedzis saņemt pielaidi, kura iepriekš bija
izsniegta. “Tā ir viela pārdomām ne tikai
viņam, bet arī citām personām,” atzina
ģenerālprokurors. [...] (ir.lv)
Dombrovskis prasa konkrētu rīcību
sabiedrības saliedētības veicināšanai
Visām ministrijām, kā arī KNAB,
Valsts kancelejai un Sabiedrības
integrācijas fondam divu nedēļu laikā
jāsagatavo konkrēti priekšlikumi, lai
veicinātu sabiedrības saliedētību.
Tāds ir Ministru prezidenta Valda
Dombrovska dotais uzdevums, vēsta
premjera preses sekretārs Mārtiņš Panke.
Premjers izvērtējis 18. februāra tautas

nobalsošanas norisi un rezultātus un
secinājis, ka “nepieciešama aktīva rīcība,
lai veidotu laikmetīgu nacionālo identitāti
un piederības sajūtu Latvijas valstij,
nostiprināt valsts valodas pozīcijas un tās
vienojošo lomu sabiedrībā, kā arī novērstu
divkopienu sabiedrības veidošanās riskus.
Valdība ir gatava meklēt arī papildus
budžeta līdzekļus, arī pārdalot ES fondu
līdzekļus, lai finansētu šīs iniciatīvas”.
Atbildīgajām institūcijām uzdots iesniegt
priekšlikumus vienotas un kvalitatīvas
informatīvās telpas nodrošināšanai visā
Latvijā, it īpaši nacionālo plašsaziņas
līdzekļu apraides nodrošināšanai
pierobežas rajonos, priekšlikumus
pilsoniskās programmas īstenošanai,
skaidrojot valsts pamatus, Latvijas vēsturi,
nacionālās un demokrātiskās vērtības un
priekšlikumus valsts dotāciju piešķiršanai
latviešu valodas apmācības programmu
īstenošanai mazākumtautībām. Tāpat
atbildīgajām institūcijām jāsniedz
priekšlikumi, kā veidot un uzturēt
tiešu dialogu ar mazākumtautību
organizācijām, nodrošināt latviešu kultūras
un izglītības pieejamību no Latvijas
izbraukušo iedzīvotāju bērniem, kā arī
priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem
par referendumu ierosināšanu,
organizēšanu un uzraudzību. Visbeidzot
Dombrovskis vēlas saņemt konkrētus
priekšlikumus e-vēlēšanu sistēmas
ieviešanai, kas nodrošinātu pilnvērtīgas
iespējas ārvalstīs dzīvojošajiem
Latvijas pilsoņiem piedalīties valstij
svarīgu jautājumu lemšanā. Institūcijām
jāiesniedz gan konkrēti priekšlikumi par
šajās jomās veicamajiem pasākumiem,
gan to īstenošanai nepieciešamajiem
finansējuma apjomiem, kā arī jāpiedāvā
to finansēšanas avoti, izvērtējot iespējas
pārdalīt ES struktūrfondu līdzekļus. (ir.lv)
21. februāris
1. Krievijas vēstnieks noliedz finanšu
atbalstu Lindermanam
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Krievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs
Vešņakovs noliedz, ka Krievija būtu
finansiāli atbalstījusi valodas referenduma
iniciatoru Vladimiru Lindermanu, ziņo
BNS. Vešņakovs Latvijas Televīzijas
raidījumā “Labrīt, Latvija!” norādīja,
ka ar Lindermanu nav personīgi
pazīstams. “Diemžēl gan referenduma
sagatavošanas laikā, gan referenduma
laikā tādi apgalvojumi ir izskanējuši,
bet šeit uzreiz varu pateikt, ka ne reizi
neviens no šiem faktiem nav pierādīts.
Tādu faktu vienkārši nav. Tās ir politiskās
spekulācijas, kuras izplata negodīgi
politiķi,” komentēja Vešņakovs. [...]
Saeimas priekšsēdētāja Solvita
Āboltiņa neilgi pēc Vešņakova intervijas
«Labrīt, Latvija!» studijā atzina, ka viņu
nav pārliecinājis Krievijas vēstnieka
teiktais. «Diplomātu valodā te bija skaidri
mājieni, ka Krievija uztur intereses
Latvijā,» sacīja viņa. [...]
Drošības policija neizslēdz iespēju, ka
nauda referenduma aktivitātēm varētu būt
nākusi arī caur Krievijas vēstniecību Rīgā,
nedēļas nogalē vēstīja raidījums “De
facto”. “Mums aizdomas ir, bet sīkāk mēs
varēsim runāt pēc 31. marta, kad biedrībai
jāiesniedz pārskats Valsts ieņēmumu
dienestam. Tad mums noteikti radīsies
jautājumi,” raidījumam uzsvēris policijas
šefs Jānis Reiniks. Saskaņā ar likumu
biedrībai “Dzimtā valoda”, ko pārstāv
Lindermans, ne vēlāk kā līdz 31. martam
Valsts ieņēmumu dienestam ir jāiesniedz
gada pārskats vai tā daļas ‒ ieņēmumu
un izdevumu pārskats un ziedojumu un
dāvinājumu pārskats. Izskanējušās runas,
ka referenduma kampaņa organizēta
ar Krievijas specdienestu palīdzību,
Lindermans sauc par meliem.
Jau ziņots, ka koalīcija izstrādājusi
priekšlikumus referendumu aģitācijas
pārraudzības uzlabošanai. Šis jautājums
aktualizējies pēc sestdien notikušās
tautas nobalsošanas par divvalodību
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Latvijā, jo pašlaik netiek kontrolēta
referendumu aģitācija un tās finansētāji.
Vairākas amatpersonas to nosauca par
robu likumā. [...] (ir.lv, apollo.lv)
«The Economist»: referenduma
organizētājiem izdevies sasniegt mērķi
Latvijas referenduma organizētājiem
izdevies sasniegt savu mērķi - šķelt
Latvijas sabiedrību un uzjundīt senas
nevienprātības par vēsturi, raksta «The
Economist» Austrumeiropas apskatnieks
Edvards Lūkass. «Neviens negaidīja, ka
referendums par krievu valodas statusa
atzīšanu Latvijā būs veiksmīgs, (..) taču,
ja organizētāju mērķis bija polarizēt
Latvijas sabiedrību, tad viņi referenduma
iznākumu var uzskatīt par panākumiem,»
teikts rakstā.
«Tas uzjundījis ilggadīgās nevienprātības par vēsturi: vai Latviju 1940.
gadā Padomju Savienība okupēja, vai
arī anektēja vai vienkārši pievienoja un
ar kādu leģitimitātes pakāpi? Vai tā laika
krievu migranti ir okupanti? Vai Latvija,
kas pasaules kartē atgriezās 1991.gadā,
ir bijusi ļoti dāsna, ļaujot viņiem palikt, vai
nicināmi skopa, automātiski nepiešķirot
viņiem pilsonību,» raksta Lūkass.
Viņš norāda, ka «realitātē Latvija
ir divvalodīga sabiedrība ar dažām
neveiklām asimetrijām. Gandrīz visi
latvieši kaut mazliet pārvalda krievu
valodu, kaut arī viņi nevēlas tajā runāt.
Daļa krievu entuziastiski ir pieņēmuši
Latvijas pilsonību. Citi pārvalda divas
valodas, bet atsakās pieteikties pilsonībai;
citi kareivīgi atsakās runāt latviski, kaut
arī kopš neatkarības atgūšanas pagājuši
22 gadi».
«Pastāv arī dažas neparastas lietas:
valoda, kurā cilvēki runā mājās, ne
vienmēr ir tā, kādu tautību viņi deklarējuši.
Atšķirībā no Igaunijas, Latvijā ir daudz
jaukto laulību. Daļa iedzīvotāju, kas pieder
poļu, baltkrievu un ukraiņu minoritātei,
praktiski runā krieviski,» skaidro Lūkass.

Pēdējos gados valodas jautājums Latvijā
nav bijis aktualizēts un starptautiskās
cilvēktiesību organizācijas ir piekritušas
Latvijas argumentam, ka prasība
pēc valodas zināšanām ir pamatots
nosacījums pilsonības iegūšanai.
Nepilsoņu skaits pamazām samazinās,
kaut arī vairāk demogrāfiskās situācijas
dēļ nekā naturalizācijas.
Taču referendums šo jautājumu atkal
izvirzījis politiskajā dienas kārtībā un
pastiprinājis latviešu bažas par draudiem
no lielā austrumu kaimiņa puses. Viņi
baidās, ka vietējie krievi un pati Krievija
Latvijas neatkarību uzskata par pagaidu
novirzi no normas. Krievija nemaz
necenšas mazināt šo iespaidu - valsts
telekanāls regulāri Latviju un Igauniju
nomelno kā nacistus mīlošus etnokrātus,
teikts rakstā.
Noraizējušās ir arī Latvijas
kaimiņvalstis. Igaunijas parlamenta
deputāts Marko Mihkelsons norādīja,
ka «Krievijas oficiālā pozīcija, neatzīstot
referenduma rezultātus, diemžēl mūs
pārliecina, ka Maskavas mērķis ir polarizēt
un padziļināt iekšējo saspīlējumu Latvijā».
Līdzīgu viedokli pauž arī Lietuvas
komentētājs Rimvīds Valatka, rakstot, ka
«galvenais jautājums ir fakts, ka Eiropas
Savienības un NATO dalībvalstī vispār
varēja notikt šāds referendums, kas ir
tik pazemojošs latviešiem». Tā vietā, lai
mudinātu Latvijas krievus pieņemt realitāti
un integrēties, «Krievija turpina daļu no
iedzīvotājiem uzrīdīt Latvijas valstij».
(apollo.lv)
Novodvorsku pārsteidz Latvijas
politiķu vienaldzība; brīdina, ka NATO
mūs neaizstāvēs
Krievijas opozīcijas politiķe Valērija
Novodvorska pauž satraukumu par
Latvijas politiķu vienaldzīgo attieksmi
pret valsts specdienestu darbu un valsts
drošību kopumā. Intervijā «Latvijas
Avīzei» politiķe komentējusi valodu

referenduma rezultātus un valdošo
politiķu attieksmi pret valsts drošību.
«Mēs [arī viņas kolēģis Konstantīns
Borovojs] divas dienas runājām ar
dažādiem Latvijas politiķiem, un mani
pārsteidza viņu bezrūpība. Vadošā
pozīcija ir tāda, ka Latvijas specdienestu
nekvalitatīvais darbs nav problēma, jo
aiz muguras ir NATO ar visiem saviem
dienestiem. Un vispār par drošību nav
jāuztraucas, jo NATO Latviju aizstāvēs,»
intervijā laikrakstam savu pārsteigumu
neslēpj politiķe. Novodvorska atgādina,
ka 1938. gadā Rietumu lielvalstis,
cenšoties izvairīties no kara, «ziedoja»
Čehoslovākiju, ļaujot Ādolfam Hitleram
to sagrābt. Toreiz tika nolemts, ka tas būs
«mazākais ļaunums» un varbūt atturēs no
pasaules kara. Pēc tam Jaltā lielvalstis jau
«ziedoja» visu Austrumeiropu, arī Baltijas
valstis, atdodot to Josifam Staļinam.
«Krievija šobrīd ir kodollielvalsts, un
diez vai Rietumi cīnīsies par Latviju, ja
pastāvēs draudi, ka var izraisīties jauns
pasaules karš. Katrai valstij ir jābūt gatavai
pašai sevi aizstāvēt,» skarbi sacīja viņa.
Savukārt, runājot par referendumu un
krievvalodīgajiem Latvijā, Novodvorska
sacīja, ka šajos cilvēkos iesēdušies
padomju standarti, turklāt savu dzimteni
viņi tā arī nav spējuši atrast. «[..] Latvijas
krievvalodīgie ir paši sevi ielikuši tādā kā
«piektajā stūrī», kas vienkārši neiederas
nevienā ēkā. [..] Šā referenduma iemesls
ir nevis lingvistika, bet ģeogrāfija. Tiem
270 tūkstošiem, kas referendumā balsoja
par valsts valodas statusa piešķiršanu
krievu valodai, galvā ir vēlamā aina, kurā
nav tādas neatkarīgas Latvijas, bet atkal
ir Padomju Savienība.» (apollo.lv)
Prezidents: kaimiņiem daudz
modernāks regulējums par
referendumiem
Igaunijā un Lietuvā ir daudz modernāks
referendumu regulējums, bet Latvijā šis
jautājums līdz šim nav bijis pietiekami
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sakārtots, pirmdien (20. februārī) Latvijas
Televīzijas raidījumā “Panorāma” atzina
Valsts prezidents Andris Bērziņš. “Mums
ir jāpārskata visi šie noteikumi. Mūsu
kaimiņiem lietuviešiem un igauņiem ir
daudz modernāks regulējums par visu,
it sevišķi par referendumiem,” teica
Bērziņš. “Mēs daudzās lietās esam tikai
runājuši, bet neesam konkrēti darījuši.
Tas ir jādara visiem.” Viņš norādīja, ka
likumdošanā ir robi, piemēram, attiecībā
uz referendumu finansēšanu, kas
nekavējoties jānovērš. “Mums tā nostāja
vēsturiski iegājusies tāda, kas man
liekas nepieņemama. Mums ir iepriekš
nodefinēti ienaidnieki un mēs neredzam
tos konkrētos. (..) Tāpēc mums arī nav
rezultāta un mēs nonākam pie tā, ka
cilvēki var rīkoties tik brīvi, un plātīt rokas,
ka “varēja darīt”,” vērtēja Bērziņš. Atbildot
uz jautājumu, vai drošības iestādes
pirms referenduma bijušas uzdevuma
augstumos, Bērziņš norādīja: “Es gribētu
teikt, ka mēs visi nebijām uzdevuma
augstumos.” Jau vēstīts, ka prezidents
ar Saeimas priekšsēdētāju pirmdien pēc
nedēļas nogalē notikušā referenduma
par divvalodību vienojās, ka iespējami
drīz jāizdara grozījumi Satversmē un
likumos, kas nodrošinātu valsts pamatu
lielāku aizsardzību, izvērtētu referendumu
norises kārtību, prasības un noteikumus
attiecībā uz referendumu kampaņu
finansēšanu. Pēc Igaunijas un Lietuvas
lielāko mediju vadītāju teiktā, Igaunijā
un Lietuvā līdzīgu referendumu par
otru valsts valodu būtu teju neiespējami
sarīkot, jo to konstitūcijas ir daudz mazāk
labvēlīgas referendumiem.
Igaunijas lielākā laikraksta “Postimees”
galvenais redaktors Anvars Samosts
BNS norādīja, ka Igaunijas konstitūcijā
sarīkot referendumu Igaunijā ir teju vai
neiespējami. “Mums nav visai draudzīga
konstitūcija referendumiem. Dažas avīzes
un komentētāji ir teikuši, ka tieši Latvijas
44

konstitūcija ir viens no iemesliem, kādēļ
šāds referendums ir iespējams, un
pieļauj, ka Latvijas konstitūcija nav
pati piemērotākā šādai valstij,” vērtēja
Samosts.
Arī aģentūras “BNS-Lietuva” direktors
Artūrs Račs apliecināja, ka Lietuvā ir ļoti
grūti sarīkot referendumu. Lai to sarīkotu,
ir jāsavāc 300 tūkstoši parakstu, turklāt tas
jāizdara triju mēnešu laikā. “Tas ir gandrīz
neiespējami,” norādīja Račs un piebilda,
ka līdz šim bijuši septiņi astoņi partiju
un nevalstisko organizāciju mēģinājumi
sarīkot referendumu, taču tie ir izgāzušies.
(ir.lv)
Sandra Kalniete: Pēckoloniālā
mentalitāte latviešos un krievos – vēl
dzīva
19. februāra rīts pēc referenduma,
kurā vairāk nekā puse no Latvijas
balstiesīgajiem iedzīvotājiem ir pateikuši
Nē! krievu valodai, kā otrai valsts
valodai. Peldbaseina ģērbtuvē dzirdu
sarunu: «plavaju po etoi, nu, kak tam,
celiņu», tā saka kāda latviete. Viņai
joprojām škiet dabīgi lauzīties krieviski,
lai nodrošinātu savai sarunu biedrenei
krievietei komfortu. Divdesmit gadus
pēc neatkarības atjaunošanas būtu
normāli, ja lomas būtu mainītas un
varētu dzirdēt frāzi: «peldu pa to, nu,
kā viņu sauc – dorožku». Taču tas nav
noticis. Šī nenozīmīgā epizode, kā dziļš
simbols atklāj to, cik dzīva kā latviešos,
tā krievos vēl joprojām ir pēckoloniālā
mentalitāte. Latvieši vēl arvien nav
atbrīvojušies no Padomijas uzspiestā
uzvedības modeļa, no pārprastas
pieklājības un nevajadzīga iztapīguma,
bet varbūt tas ir pašaizsardzības nolūkā
– tūlīt piemēroties sarunu partnerim.
Acīmredzot, zempaziņas līmenī liela
daļa latviešu joprojām pieņem, ka krievu
valoda ir vairākuma valoda un latviešu
valoda ir kaut kas personīgs un ģimenē
lietojams. Diemžēl, šāds nacionālās

pašapziņas trūkums ir vērojams arī citās
jomās.
Savukārt, krievu pēckoloniālās
mentalitātes izpausmes ir apzināta
vai neapzināta cīņa par sava kādreiz
dominējošā stāvokļa atgūšanu. Tās
parādās kā nepamatotas prasības pēc
pilsonības nulles varianta, plašākas
izglītības krievu valodā un īpaša statusa
krievu valodai. Tā kā tas nav iespējams
nevienā nacionālā valstī, arī ne pašā
Krievijā, tad daudzi krievi un krieviski
runājošie jūtas aizvainoti. Līdzīgi jutās
un izturējās angļi un franči pēc kolonialās
impērijas sabrukuma. Viņi bija aizvainoti,
jo uzskatīja, ka tika nesuši gaismu
un attīstību okupētajām «mežoņu»
tautām, bet tās, «nepateicīgās», bija
viņus padzinušas. Šādas domāšanas
diskurss, gan krietni maskēts, vēl arvien ir
sastopams gan Lielbritānijas un Francijas
medijos, gan vēstures un politikas
apcerējumos. Piecos gados, ko strādāju
Francijā, es pārliecinājos, cik sarežģīts un
ilgs ir koloniālisma traumu pārvarēšanas
process. 2002. gadā, harki – tie alžīrieši,
kas karoja Francijas pusē un 1962. gadā
atstāja Alžīriju – vēl arvien nebija pieņemti
franču sabiedrībā. Tāpat tur sveši jutās arī
kādreizējo Alžīrijas franču pēcteči.
Personīgās drāmas un aizvainojuma
akmens azotē, ko daudzi Latvijā
dzīvojošie krievi nu jau vairāk nekā 20
gadu nēsā azotē, nav nekas unikāls. Tā
ir daļa no ilgstoša un sarežģīta procesa,
ko es sauktu par katra personīgajām un
lielākās krievu kopienas daļas atvadām
no impēriskās domāšanas. Par šiem
sarūgtinājumiem atbildība nav jāuzņemas
ne Latvijas valstij, ne latviešiem. Tā
ir jāuzņemas Padomju impērijai, kas
1940. gadā okupēja Latviju, deportēja uz
Sibīriju desmitiem tūkstošus visu tautību
Latvijas iedzīvotāju un ieveda šeit simtiem
tūkstošu pārtautotu padomju cilvēku. Jā,
bet nu jau 20 gadus Padomju Savienības

vairs nav, un ar šo faktu mums visiem savā
apziņā un zemapziņā ir jātiek galā. Kam ar
bezgalīgu atvieglojumu, kam ar – nožēlu
un aizvainojumu.
Ņemot vērā rūgto pieredzi, man
nepamatoti šķiet pirmsreferenduma
diskusijās izskanējušie latviešu politologu
un žurnālistu pašpārmetumi un pārmetumi
latviešiem par viņu neprasmi uzturēt
dialogu ar krievu kopienu, par Saskaņas
centra neņemšanu valdībā, par latviešu
politiķu «neiešanu» pie krievu vēlētāja
utt. Šie pašpārmetumi arī ir pēckoloniālās
domāšanas atbalsis, jo tie nebalstās
reālās situācijas novērtējumā. Brīnos, ka
par dialogu runā kā par kaut ko abstraktu.
Izklausās skaisti, taču dialogs vienmēr ir
ļoti konkrēts. Tas dod rezultātus tikai tad,
ja abas puses to patiesi vēlas un sagaida
no dialoga lietas, kuras ir iespējams
sasniegt.
Pilsonība un valoda ir jautājumi, kas
ir ir mūsu valsts būtība. Mums jāpalīdz
to saprast krievu tautības līdzpilsoņiem,
un kā pierādīja referendums, tālāki
kompromisi par šiem jautājumiem nav
un nebūs iespējami.Un te mēs nonākam
pie svarīgākā mūsu valsts pilsoņu un
iedzīvotāju abu lielo grupu nesaprašanās
jautājuma. Mēs, latvieši, esam atjaunojuši
1918.gada Latviju, un citādi nebija
iespējams. Savukārt lielākā daļa krievu
uzskata, ka 1991.gadā ir radusies «jauna»
valsts, un visi cilvēki, kas tās teritorijā
atradās šīs «jaunās» valsts rašanās
brīdi, ir pilntiesīgi tās pilsoņi ar visām no
tā izrietošajām sekām. Jo ātrāk mūsu citu
tautību līdzpilsoņi un iedzīvotāji sapratīs,
ka tie nav latvieši, bet gan vēsture, kas
viņus nostādījusi sūras izvēles priekša,
jo ātrāk viņi spēs tikt galā ar savām
pēckoloniālajām izjūtām.
Un izvēle ir starp dzīvi, kas tiek aizvadīta
ar aizvainojumu par nepiepildāmām
ilūzijām, izvēloties justies kā svešiniekam
valstī, kur liktens ir atvedis, un starp
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apzinātu un mērķtiecīgu darbu ar sevi,
lai pieņemtu Latviju tādu, kāda tā ir
dibināta 1918.gadā – nacionāla valsts,
kas garantē latviešu tautai, valodai un
kultūrai pastāvēšanu cauri gadsimtiem un
nodrošina kultūras tiesības valsts teritorijā
dzīvojošajiem citu tautību cilvēkiem.
Šī izvēle tomēr ļoti atšķiras no tās
bezizvēles situācijas, kāda Latvijas pilsoņi
tika nostādīti 1940.gadā. PSRS vienkārši
piesavinājās mūsu valsti, atņēma
iedzīvotājiem Latvijas pilsonību, pakļāva
tos totalitāram, asiņainam režīmam un vēl
piedevām uzspieda mums nepieņemamu
ideoloģiju un masīvu rusifikāciju. Latvija
turpretī padomju pārtautošanas politikas
rezultātā šurp atvestajiem cilvēkiem
piedāvā iespēju kļūt par Latvijas pilsoņiem.
Tas ir IZLĪGUMS, kuram nav daudz līdzīgu
precedentu pasaulē. Pretī mēs sagaidām
lojalitāti Latvijas, nevis kādai citai valstij,
mēs prasām zināt un izprast Latvijas
sarežģīto vēsturi un lietot latviešu valodu.
Aizvainojums integrācijas procesā ir slikts
padomdevējs. Es aicinātu tos krievu
līdzpilsoņus, kuri jūtas aizskarti kopumā
vai konkrēti par kādu skarbāku vārdu,
kas dzirdēts no kāda sarūgtināta latvieša
mutes, to uztvert bezpersoniskāk. Tā
nav valdības politika un tas nav latviešu
vairākuma viedoklis. Es mācījos otrajā
klasē, kad mani par to, ka nemācēju
atbildēt krieviski, pirmo rezi nosauca
par fašisti. Ne šī sieviete, ne arī citi,
kas tā mēdza apsaukāties, tomēr mani
nepārliecināja, ka es esmu fašiste. Es
zināju, ka esmu latviete un dzīvoju Latvijā.
Viss tas prasa ne tikai skaistus vārdus,
bet arī stratēģisku plānošanu, atbilstošu
budžetu un patiesu politisko uzmanību.
Es uzskatu, ka prioritāri ir radīt plašākas
iespējas mazākumtautību bērniem
iet latviešu bērnudārzos un skolās.
Prioritāte ir konkurētspējīgi sabiedriskie
mediji un kultūra, tās pieejamība Latvijas
vistālākajos nostūros. Prioritāte ir Latgales
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attīstība un latgaliskās identitātes
stiprināšana.
Taču ir lietas, ko mēs varam darīt tūlīt
un kas nemaksā daudz naudas. Mums
pēc iespējas ātrāk ir jāmaina Pilsonības
likums, piešķirot automātiski pilsonību
visiem bērniem, kas piedzimst Latvijas
valstī. Mums ir jāatzīst Pareizticīgo
Ziemassvētki par svinamu dienu, kurā
var nestrādāt. Tas nav politisks jautājums,
bet gan cieņa pret kristīgām vērtībām.
Mums ir plašāk jāparāda, cik veiksmīgi
mazākumtautību cilvēkiem veidojas
profesionālā izaugsme valsts dienestā un
politikā. Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars
starp iejūtību pret citu tautību cilvēkiem un
principialitāti valstiskuma, pilsoniskās
izglītības un valodas jautājumos.
Atšķirībā no Alžīrijas, kur Francija
uzspieda franču valodu, Krievijai pēc
valsts neatkarības atjaunošanas krievu
valodu mums neizdevās uzspiest par
otro valsts valodu. Neizdevās tāpēc,
ka mēs stingri aizstāvējām 1918.gada
Latvijas pēctecības principu. Arī šis
fakts ir jāpieņem. Arī apgalvojumi par
mazākumtautību diskrimināciju, kas
regulāri izskan krieviski rakstošajos
un raidošajos medijos ir pēckoloniālo
kompleksu atbalss. Mums ir likums par
naturalizāciju, izvētīts un krustušķērsu
izpētīts starptautiskās institūcijās un
atzīts par labu. Mums ir nacionālās
kultūrautonomijas likums, valsts
finansētas izglītības iespējas vairākās
minoritāšu valodās, krievu valodā iznāk
desmitiem laikrakstu un žurnāli un šo
sarakstu varētu vēl un vēl turpināt.
Vissarežģītākais ir jautājums par
politisko varu. Valodas referenduma
rezultāti parāda diezgan tiešu korelāciju
starp pilsētu un novadu etnisko sastāvu
un balsojuma izvēli. Šī korelācija ļoti
līdzīga ir arī Saeimas un pašvaldību
vēlēšanās. Cilvēki balso pēc etniskā
principa, nevis par politisko programmu.

Mēs visi saprotam, cik slimīgi šāds
etniskais dalījums ietekmē Latvijas
politikas kvalitāti un apzināmies, ka tas ir
jāmaina. Taču vieglāk pateikt nekā izdarīt.
Vismaz Vienotībai ir jābūt atvērtai un
proaktīvi jāiesaista dažādu tautību biedri.
(apollo.lv)
Vēstniecības un vēlēšanu iecirkņa
komisijas Dublinā pateicība balsotājiem
18. februārī Latvijas vēstniecības
Īrijā telpās vēlēšanu iecirknī Nr.
1052 sakarā ar tautas nobalsošanu
par likumprojektu “Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē” nobalsoja 3473
vēlētāji. Nepieredzēti lielais balsotāju
skaits ievērojami pārsniedza sākotnējās
prognozes, izveidojot pie vēstniecības
garas rindas visas dienas garumā.
Neskatoties uz trūkstošajām
balsošanas zīmēm un pasu spiedogiem,
iecirkņa komisija darīja visu iespējamo,
nodrošinot iespēju Dublinā balsot
ikvienam valstspiederīgajam, kurš vēlējās
paust savu gribu par valsts valodu Latvijā.
Kā tika ziņots iepriekš, vēlēšanu iecirkņa
komisija turpināja darboties līdz pusnaktij
un pieņēma ikvienu, kurš līdz pulksten 22
bija iestājies rindā.
Vēstniecība un vēlēšanu iecirkņa
komisija izsaka pateicību ikvienam
balsotājam par iecietību un pacietību,
reizēm arī savaldību, ar sapratni vairākas
stundas gaidot iespēju izdarīt izvēli un
spējot saglabāt pašcieņu. Vēstniecība
pauž gandarījumu par tautiešu attieksmi,
tautas nobalsošanā atbalstot latviešu
valodu, kultūru un nacionālo identitāti.
(mfa.gov.lv)
Uz sabrukšanas robežas ir Vecās
Ģertrūdes baznīcas ērģeles
Rīgas Vecās Ģertrūdes baznīcas
ērģeles ir uz sabrukšanas robežas.
Tās turas un skan tikai uz godavārda
un tagad tiek vākti ziedojumi, lai glābtu
vēsturisko mūzikas instrumentu. Vecās
Ģertrūdes baznīcas ērģeles, kas kalpo

kopš 1906. gada, nav atjaunotas un
tās līdz šim ir tikai nedaudz pielabotas.
Jāteic, ka tās pazīst ne tikai luterticīgie
baznīcēni. Vecās Ģertrūdes instruments
ir kļuvis arī par nozīmīgu latviešu kultūras
procesu sastāvdaļu. Vecās Ģertrūdes
baznīcā, piemēram, ir filmēta populārā
kostīmfilma „Vella kalpi” un padomju laika
spiegu seriāls „Septiņpadsmit pavasara
mirkļi”, kuru kadros varējām skatīt arī
šo ērģeļu varenību. 1944. gadā ērģeļu
varenums bija dzirdams Lūcijas Garūtas
un Andreja Eglīša kantātes „Dievs, Tava
zeme deg” pirmatskaņojumā. Jāteic,
ka Daugavpils teātrī pērn tika uzvests
koncertuzvedums par „Dievs, Tava zeme
deg” atskaņojumu Vecās Ģertrūdes
baznīcā. Pēc valstiskās neatkarības
atjaunošanas baznīcā notika klasiskās
mūzikas koncerti, kuros arī izmantoja
vareno dievnama instrumentu. 1906.
gadā Vecās Ģertrūdes baznīcas draudzes
iegādātās ērģeles tika uzskatītas par
vienām no labākajām un melodiskākajām
pilsētā, raksta „Neatkarīgā Rīta Avīze”.
Tās joprojām varētu demonstrēt savu
lielisko skanējumu, taču atrodas
sabrukšanas stadijā. Tāpēc tiek rīkoti
labdarības koncerti, kuros katrs savu
iespēju robežās var ziedot ērģeļu
atjaunošanai. Ziedojumu vākšana notiek
pēc ērģelnieces, starptautisku konkursu
laureātes Jevgēnijas Ļisicinas ierosmes,
saka draudzes priekšnieks Aldis Princis.
Ērģeļmeistars, kas veidojis ērģeļu
rekonstrukcijas tāmi, norādījis, ka būs
nepieciešami 10 000 latu. Darbus plānots
sākt tad, kad tiks precizētas izmaksas un
arī naudas būs vairāk. Draudzes loceklis,
advokāts Andris Grūtups ir ziedojis 3000
latu, bet labdarības koncerti tikko kā
uzsākti. Vecās Ģertrūdes instruments
tapis pasaulē pazīstamajā Vilhelma
Zauera firmā Frankfurtē pie Oderas.
(kasjauns.lv).
Turpin. 50. lpp.
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DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien, 4.
I.Birze
Svētdien, 11.
A.Kristovskis
Svētdien,18.
J.Turmanis
Svētdien,25.
I.Liepiņš
APRĪLĪ
Svētdien,1.
J.Rīmanis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien, 4.
A Medne/S Graudiņa
Svētdien,11.
I Mačēna/ I Upīte
Svētdien,18.
L MacPherson
Svētdien,25.
B.Liberta/R.Hāgena

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MARTĀ
Svētdien, 4. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 4. plkst. 15.00 – Kalpaka
piemiņas dievkalpojums un akts.
Svētdien, 11. plkt. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Pēc dievkalpojuma prāvesta referāts
par Ciešanu laiku.
Svētdien, 18. plkst. 11.00 – Dārza
svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
Dārza svētku sarīkojums.
Svētdien, 25. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
APRĪLĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Pūpolu
svētdienas dievkalpojums.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
prāvesta.
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APRĪLĪ
Svētdien,1. L.MacPherson
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 prāvesta.
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie draudzes priekšnieka
vai draudzes dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss
(02) 9764 3318
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au

Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts cpherson@optusnet.com.au
Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Vai iespējamie “brālēnu un māsīcu”
atklājumi Universā rada problēmas
Kristīgai ticībai? Nē, tie zināmā mērā to
pat pastiprina. Jo tie ļauj mums spriest
tā – ar saprātīgas radības atklājumiem
Universā esmu ieraudzījis Radītāja
radīšanas plašumu vēl lielāku nekā
līdz šim, un nekā biju zinājis vai ticējis.
(sk. Nick Pope, arī http://xfacts.com/
old/, kā arī “www.eceti.org/Eceti.
Multimedia” u.c.) (Bībelē sk. Ecehiēla
gr. 1. nodaļu u.c.)
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
MARTĀ
Svētdien, 4. martā plkst. 10.00 dievkalpojums II svētdienā Ciešanu laikā.
Bībeles stunda.
Svētdien, 11. martā plkst. 10.00 dievkalpojums III svētdienā Ciešanu laikā.
Svētdien, 18. martā plkst. 10.00 dievkalpojums IV svētdienā Ciešanu laikā.
Svētdien, 25. martā plkst. 10.00 V svētdienas Ciešanu laika dievkalpojums
angļu valodā.
Svētdien, 1. aprīlī Pūpolu svētdienā
baznīcā dievkalpojums nenotiks, bet
Draudzes Sarīkojums Latviešu namā
plkst.12.00.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis, un tie visi ar
dievgaldu.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 4.
Herberts Bisenieks
Svētdien, 11.
Alberts Zālfelds
Svētdien, 18.
Olafs Šics
Svētdien, 25.
Amans Myla
Svēmszjo, 1. aprīlī
Sigurds Tuktēns
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 4.
Gundega Zariņa
Svētdien, 11.
Judīte Zālfelde
Svētdien, 18.
Marita Lipska
Svētdien, 25.
Biruta Apene
Svētdien, 1. aprīlī
Daira Tuktēna
PŪPOLU SVĒTDIENAS
SARĪKOJUMS 1. APRĪLĪ
Pūpolu svētdienas sarīkojums,
ko organizē mūsu draudze, notiks
Pūpolu svētdienā, 1. aprīlī plkst. 12.00
SLB namā, Mārtiņa Siliņa zālē. Būs
pusdienas, priekšnesumi un speciālā
loterija. Nāksim paši un ņemsim līdzi
draugus! Visi mīļi gaidīti!
Draudzes nodevas
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi 263. Old
Northern Road, Castle Hill NSW
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2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation”, vai “Latviešu
Vienības draudze” vārda. Tās ir
$80, pazeminātā $50, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
saņemt no zemāk minētiem valdes
locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
313/95 Station Rd. Auburn, 2144,
Tel. mob.
0438 694 520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
PBLA ziņas – turpinājums no 47. lpp
20. februāris
Referendumā ārzemēs rekordliela
Latvijas pilsoņu līdzdalība; Lielbritānijā
vien nobalsojuši vairāk nekā 16 tūkstoši
Ārzemēs sestdien (18. februārī)
notikušajā referendumā par divvalodību
Latvijā bijusi rekordliela pilsoņu līdzdalība.
Lielbritānijā vien nobalsojuši vairāk nekā
16 tūkstoši pilsoņu, liecina Centrālās
vēlēšanu komisijas provizoriskie rezultāti.
Svētdienas rītā apkopota informācija
par referenduma rezultātiem visos 85
ārzemēs izvietotajos iecirkņos. Urnās
atrastas 39 703 balsošanas zīmes, kas
ir rekordliels skaits. Salīdzinājumam
pēdējās divās Saeimas vēlēšanās urnās
tika atrasti 12 līdz 14 tūkstoši zīmju, bet
pēdējā referendumā par 10.Saeimas
atlaišanu ‒ nepilni 8000 zīmju. Par
divvalodību Latvijā nobalsojuši 8163
jeb 20,56% pilsoņu ārzemēs, savukārt
pret Satversmes grozījumiem, kas
paredzēja krievu valodai noteikt valsts
valodas statusu, ‒ 31 461 jeb 79,24%
vēlētāju. Par nederīgām atzītas 79 jeb
0,2% balsošanas zīmju. Pārliecinoši
vislielākā aktivitāte bijusi Lielbritānijā, kur
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Draudzes diakone
Biruta Apene – Clark
2A Melrose St Croydon Park,
NSW, 2133
Telefons
(02) 97471271
Draudzes diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,
NSW, 2233
Telefons
0432 671 285
Dāmu komitejas priekšniece
Ingrida Krastiņa
Blue Hills Village, Villa 98, Tulich Ave.,
Prestons 2170
Telefons
(02) 8783 5312

deviņos iecirkņos kopumā nobalsojuši
16 030 Latvijas pilsoņu. Par Satversmes
grozījumiem nobalsoja 3972, bet pret
bija 12 020 balsstiesīgo. Londonā
nobalsoja vairāk nekā 5000 cilvēku, un
tur referenduma dienā pie vēstniecības
veidojās ļoti garas rindas. Pārējās valstis
stipri atpaliek no Lielbritānijas. Īrijā, kur
bija trīs iecirkņi, referendumā nobalsoja
4864 pilsoņu, no tiem 1712 bija par
divvalodību Latvijā, bet 3132 ‒ pret.
Tālāk seko ASV, kur gan bija salīdzinoši
daudz iecirkņu, proti, 15. Šajā valstī
referendumā piedalījās 2950 pilsoņu, no
tiem tikai 64 bija par divvalodību Latvijā,
bet 2875 ‒ pret. Augsta vēlētāju līdzdalība
bija arī Vācijā, kur piecos iecirkņos
nobalsoja 2698 vēlētāji, no viņiem 320
bija par Satversmes grozījumiem, bet
pret ‒ 2363, kā arī Norvēģijā, kur divos
iecirkņos nobalsoja 2009 vēlētāji, no
viņiem 269 atbalstīja divvalodību, bet
1731 ‒ ne. Zviedrijā nobalsoja 1644
vēlētāji, Dānijā ‒ 1369, Austrālijā ‒ 1003,
Kanādā ‒ 925, Krievijā ‒ 896. Vismazāk
balsojuši Čīlē ‒ septiņi valstspiederīgie,
Uzbekistānā ‒ astoņi un Ēģiptē ‒ 11
Latvijas pilsoņi. [...] (kasjauns.lv)
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On the National Referendum on
Constitutional Amendments Granting
Official Language Status to the Russian
Language
The National Referendum on the
language issue will take place on February
18, 2012.
The referendum subject is an appeal
to amend the Satversme (Constitution) with
an aim to grant the Russian language the
status of the second official state language.
The referendum procedure is
described in Article 78 and 79 of the
Satversme (Constitution). The constitution
stipulates: “Electors, in number comprising
no less than one-tenth of the electorate,
have the right to submit a fully elaborate
draft of an amendment to the Constitution
or of a law to the President, who shall
present it to the Saeima (Parliament). If the
Saeima does not adopt it without changes
as to its content, it shall then be submitted
to national referendum. An amendment
to the Constitution submitted for national
referendum shall be deemed adopted if
at least half of the electorate has voted in
favor.”
In autumn 2011, the claim for
amendments in the articles 4, 18, 21, 101,
and 104 of the Satversme (Constitution)
was signed by 187,378 citizens, a number
even slightly above one-tenth of the
electorate.
Afterward, the draft amendments to
the Constitution of the Republic of Latvia
(Satversme) were submitted to the Saeima
for review.

As the Saeima rejected the draft
constitutional amendments presented
by the voters, a referendum will be held.
However, for the draft amendments to the
Constitution to be adopted, they must be
approved in the referendum by at least a
half of the citizens with the right to vote.
Thus, 771,350 votes of support are needed
in the national referendum. (In total, there
are 1,542,700 citizens of voting age.)
Adoption of the referendum issue is
considered to be unreal by experts, even
though the Russian language in Latvia
is the language most widely used by
ethnic minorities (29% of inhabitants have
named it as their mother tongue, while only
26,91% of inhabitants are ethnic Russians,
according to statistical data from 2011).
In January, the National Alliance
supported by several members of the
Unity and Farmers’ groups in the parliament
signed an appeal to the Constitutional
Court to suspend the referendum on
the grounds that the referendum issues
confront the very kernel of the Constitution.
The Constitutional Court, however,
decided against the suspension of the
referendum, since it is a part of the
legislation process still in progress. At the
same time it has started a case that will
look at the legislative frame defining these
procedures, including several acts of law
apart from the Constitution itself.
The majority of Latvian politicians have
greeted this decision as one that refuses to
intervene with politically sensitive matters,
as well as one that will not heighten the
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strain that has been caused by a growing
difference of opinions about whether or not
to support the referendum cause.
The view of political parties
represented in the Parliament in regard
to their attitudes to the referendum issue
differs quite radically. The parties forming
the governing coalition –Unity, Zatlers
Reform Party, and the National Alliance
– as well as one of the opposition parties,
the Farmers’ Union, have called on citizens
to actively take part in the referendum and
vote against granting the Russian language
the status of the second official language.
These politicians, as well as the incumbent
one and all the ex-presidents of Latvia,
consider the referendum as redundant,
since the issue of language was decided
already in the early 1990s.
The leaders of the Harmony Center,
Jānis Urbanovičs and Nils Ušakovs, have
both said they will side with their voters
and sign in favor of the Russian language
to become a state language. Their party,
however, has not released an official
position.
January polls showed that only 25% of
economically active citizens will support the
referendum issue. 59% of citizens plan to
vote against giving the Russian language
the status of a second state language.
Parallel to this, there have emerged
several popular initiatives and movements
in defense of the native Latvian language,
with an aim to appeal to citizens to
demonstrate unity, actively take part in the
vote, and safeguard the Latvian language
as a guarantee of the Latvian state and
Latvian identity. May authority leaders and
culture personalities are publicly addressing
the public with similar appeals.
The Association of National Culture
Societies, which unites more than 20
minority NGOs, has released a statement
on their position, where it is emphasized
that the aim of the association has been
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to safeguard diverse ethnic cultures in
Latvia, as well as promote an inclusive
and coherent society. “We do not deny the
existence of problems in the recent policy
on national issues. … In the February 18
referendum we appeal [to our members]
to demonstrate respect towards the
constitutional basis of the Latvian state. In
the name of uniting the society of Latvia,
we invite everybody to support the Latvian
language as the only official language.”
A similar statement supporting the
Latvian language as a state language
has been received by Prime Minister
Dombrovskis from the Jewish community.
The chairman of the board of the Jewish
religious organization Šamir, Rabi Menahem
Barkahan, stated in his letter, “to know the
state language and use it means first and
foremost that you respect the country you
live in. To know and use other languages
means you are cultured.”
A representative of the Russian student
fraternity Fraternitas Arctica, Dimitrijs
Trofimovs, by signing a joint appeal of the
fraternities, calls for saying no to the attempt
to raise hatred among ethnic groups and
nationalities in Latvia, as well as to vote
against crushing the foundations of the
Latvian state. He deems that the Latvian
language is one that unites all the peoples
living here and creates affinity with Latvia.
This view is shared by many popular arts
and culture personalities of Russian origin,
among them sculptor Gļebs Panteļejevs,
stage director Mihails Gruzdovs, and
journalist Marina Kosteņecka.
Currently Article 4 of Satversme (The
Constitution) stipulates that “The Latvian
language is the official language in
the Republic of Latvia.” Therefore the
objective of the government is not only to
protect the status of the official language,
but also to strengthen people’s trust in
democracy and its mechanisms while
dealing with controversial issues, as well

as to strengthen unity in the society.
Latvia is the only country where the
Latvian language and, consequently,
Latvian culture, values, and heritage can
exist, evolve, and develop. Due to the
immigration and demographic policies
during the Soviet occupation in the not so
distant past, the existence of the Latvian
language and culture was threatened.
Currently, teaching of the Latvian language
is widely ensured to enable all of Latvia’s
inhabitants to take full advantage of
political, economic, educational, and
cultural opportunities in Latvia.
Laws and government policies aim to
protect and develop the Latvian language,
while also ensuring the rights of persons
belonging to national minorities to use
their native language and other languages.
Article 114 of Latvia’s Constitution provides
that persons belonging to national minorities
have the right to preserve and develop their
own language and ethnic and cultural
identity. The government of Latvia provides
state-funded education in eight minority
languages (a situation not to be found
elsewhere in Europe): Russian, Polish,
Hebrew, Ukrainian, Estonian, Lithuanian,
Gypsy (Romani), and Belarusian.
The State Language Law provides
that in the official sphere (government
and municipal institutions, courts, judicial
system, public and municipal enterprises,
and in companies in which the majority of
shares belong to the state or municipality),
the Latvian language shall be used for
record-keeping and documents. Exceptions
are provided in situations where a different
language needs to be used in order to
ensure the protection of rights of persons.
In practice, the Russian language is often
used in communication with municipalities
and other institutions, and no one is denied
services or assistance because he or she
does not speak Latvian. If need be, a
translation is provided. For instance, this is

an ordinary practice in the Latvian courts.
The State Language Law and
implementing regulations were being
polished all through the 1990s, while finally
drawn up in 2000 in close cooperation
with the OSCE and the Council of Europe
experts. The OSCE High Commissioner
on National Minorities and the CoE
Secretary General has welcomed the law
and the regulations as corresponding to
international standards.
1.1 Million, or 70% of Eligible
Voters, Take Part in Latvia’s Language
Referendum
Nearly 1.1 million eligible voters took
part in a referendum in Latvia on February
18, in which voters had to decide whether
to make Russian the country’s second
state language, the latest data from
the Central Election Commission show,
reported the Baltic News Service.
According to the election authority’s information, cited by BNS, altogether
1,087,284 people, or 70.37 percent of eligible voters, turned out in the referendum.
In Latvia’s regions voter turnout exceeded
60 percent.
The preliminary data show that this
referendum has drawn the highest number
of voters since the restoration of Latvia’s
independence, BNS reported. The number
of voters participating in this Saturday’s
referendum was even higher than in a referendum in 2003 in which Latvia voted on
accession to the EU.
In all, 1,010,906 citizens, or 71.49 percent, turned out in that referendum.
According to BNS, the Central Election
Commission recorded the highest voter
turnout in Rīga, where 314,651 people,
or 77.01 percent of eligible voters, cast
their ballots in the language referendum.
The northeastern Latvian region Vidzeme
followed with 298,566 voters, or 72.95
percent; the western region of Kurzeme
with 145,250 voters, or 70.98 percent; the
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central region of Zemgale with 158,511
voters, or 68.3 percent; and the eastern
Latvian region of Latgale with 141,707 voters, or 60.03 percent.
Altogether 950 polling stations opened
for the referendum in Latvia this Saturday,
and 85 polling stations had been organized
also in 41 foreign countries. All polling stations were open from 7 a.m. to 10 p.m. local
time, BNS reported.
The Rīga-based newswire reported
that the subject matter of the referendum
was draft constitutional amendments that
would make the Russian language the
second state language in Latvia. For the
draft amendments to take effect, they need
to be supported by at least 772,583 voters
in the referendum.
Latvian Youth Choir Kamēr Performs
a New Program Called “Moon Songs”
Continuing their recent tradition of
producing new thematic programs, the
Kamēr youth choir will present a new
program, “Moon Songs,” in the Magna Aula
of the University of Latvia on February 25
and 26.
The Sinfonietta Rīga chamber orchestra
and soloists Armands Siliņš and Jānis
Kurševs will join the choir for the Latvian
premiere of Carl Orff’s Der Mond (The
Moon) conducted by Māris Sirmais.
Following will be 10 freshly composed
pieces by Latvian composers on the theme
of the moon.
Carl Orff’s one-act comical opera Der
Mond was written by the famous German
composer as he was inspired by Brother
Grimm’s fairy tales. It is a story about four
young fellows who discover the moon
hanging in a branch of a tree in another
village, so they steal it and bring to their
own folks. As the time goes by and they are
approaching their death hours, the men ask
that each of them get a fourth of the moon
in their coffins, so that they can bring light
and happiness to the afterworld. Seeing
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this, Peter from the skies goes to the realm
of the deceased to settle them down, and
eventually takes the moon away and hangs
it in the sky for everyone to see.
It will be the first time this opera is
staged in Latvia, and its director will be
Juris Pakalniņš, who the choir has already
collaborated with in the international project
World Sun Songs. The costume designer of
the staging will be Elita Patmalniece.
In the second part of the concert, ten
new compositions by Latvian composers
will be presented – both experts in choral
music and friends of the Kamēr choir, with
Raimonds Pauls, Arturs
Maskats, Ēriks Ešenvalds, Juris
Karlsons, and Līga Celma among them.
The other names comprise new talents
in choral composing: Andris Sējāns,
Raimonds Tiguls, Kaspars Zemītis, Rihards
Zaļupe, and a young first-year student of
composition, choir member Evija Skuķe.
Each of the authors has created their
unique atmosphere and conjured a picture
of their associations on the mysterious
phenomenon - the moon.
Latvia rejects making Russian an official
language
The president says there are ownlanguage schools for minority groups such
as Russians
Latvians have resoundingly rejected
the option of making Russian the country’s
second official language, results from a
referendum indicate.
About two-thirds of those registered
voted, the election commission said, many
more than in previous polls.
The referendum, initiated by a Russian
speakers’ movement, has exposed deep
fault-lines in Latvia.
Ethnic Russians, who make up about
one-third of Latvia’s population, have long
complained of discrimination.
But many ethnic Latvians believe the

referendum was an attempt to encroach
on the country’s independence.
It was initiated by the Russian-speakers’
movement, Native Tongue, which collected
signatures from more than 10% of voters
to force a ballot.
Officials said that with more than 90%
of votes counted, 75% of votes cast in
Saturday’s referendum were against the
proposal.
Turnout was about 69%, which officials
say was considerably higher than expected.
‘Absurd’ referendum
Learning Latvian was a prerequisite for
citizenship in the years after the country
split from the Soviet Union two decades ago
But many Russian-speakers resisted,
and some 300,000 remain without
citizenship, which means they cannot vote
in elections, hold public office or work in
government institutions, the Associated
Press reports.
“I think that over the past 20 years
Russian residents of Latvia have been
humiliated by authorities, by endless
attempts either to assimilate or make them
second-class citizens,” Vladimir Linderman,
co-chairman of Native Tongue, told AP. “So
this is our answer.”
The referendum has been described
as “absurd” by Latvian President Andris
Berzins, who said most people were more
concerned with the country’s recovery from
a severe recession.
He pointed out that the government
funds own-language schools for minority
groups such as Russians.
“There’s no need for a second language.
Whoever wants, can use their language at
home or in school,” he said.
Latvia gained independence from
Moscow in 1991 after half-a-century of
Soviet rule. It joined the European Union
in 2004.
Latvian PM Tells Ministries to Draw Up

Society Consolidation Proposals
L a t v i a n P r i m e M i n i s t e r Va l d i s
Dombrovskis has ordered ministries to
draw up proposals on how to consolidate
society, the Baltic News Service reported.
“I have given a number of tasks to the
ministries in relation to this referendum [on
whether to make Russian Latvia’s second
state language], to assess a number
of issues and directions in which it is
necessary to work to consolidate society,”
Dombrovskis said in an interview with
LNT commercial TV channel on February
22, BNS reported.
According to BNS, the prime minister
said that he expects the proposals to
include possibilities of learning the Latvian
language and a civic education program
that would provide an opportunity to learn
about the foundations of the Latvian state
and its culture. It is also necessary to build
and maintain contacts with Latvia’s people
who have left the country and to ensure
stricter control over referendum campaigns
and their financing.
Dombrovskis said that in neighboring
Estonia non-citizens have an opportunity
to learn the Estonian language, and if they
pass the naturalization exam successfully
they are reimbursed the costs of the
language courses. “Perhaps, this is one
of the directions in which we should be
looking,” the prime minister was quoted
as saying.
BNS reported that the ministries are
expected to come up with proposals within
a month.
“We need to move forward quickly
enough, these issues must not be
postponed for too long,” the prime minister
was quoted as saying.
According to BNS, the issue of public
unity has become pressing in Latvia
following last week’s language referendum,
which revealed a serious split in Latvia’s
society.
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Harmony Center Drafts amendments
to Make Russian Orthodox Christmas
a Holiday
The leftist pro-Russia Harmony Center
faction in Latvian parliament has drawn up
legislative amendments that would make
January 7, the date on which Russian
Orthodox believers celebrate Christmas,
a public holiday in Latvia, the Baltic News
Service reported.
According to the Rīga-based newswire,
the recent referendum on whether to make
Russian Latvia’s second state language
has raised the issue of public unity in
Latvia. It has been suggested during postreferendum discussions that in order to
promote the sense of unity among people
of various ethnic backgrounds the date
of Russian Orthodox Christmas might be
made an official holiday in Latvia, BNS
reported.
“The official recognition of Orthodox
Christmas is not an ethnic or linguistic
issue, because there are ethnic Latvians,
Russians and representatives of other
nations among the Orthodox congregations,
but the official recognition of this holiday
would become a very important signal
to Latvia’s Russian speaking population,
the majority of which are Orthodox or Old
Believers,” Harmony Center chairman
Nils Ušakovs was quoted as saying in a
statement to the press.
Ambassador of Greece: Latvia is a
Positive Example of Overcoming the
Crisis
On February 17, during a conversation
with Prime Minister Valdis Dombrovskis,
the Ambassador of Greece to Latvia,
George Chatzimichelakis, acknowledged
that Latvia’s experience of overcoming the
crisis is an example for other countries. The
Prime Minister confirmed Latvia’s readiness
to provide experts’ support to Greece in

overcoming the financial crisis.
The officials acknowledged that the
production development, economic growth
and investment attraction are the factors
necessary for each country facing the
financial crisis. Latvia is rapidly returning
to a growth path and regains confidence
in financial markets, however, in order to
avoid mistakes of the past, the state has
to continue implementation of strict fiscal
policy, said Dombrovskis.
The Prime Minister emphasized that the
bilateral relations of Greece and Latvia are
close, by mentioning the joint alternative
energy project in Nīca region as a positive
example. However, there is still much
unused potential for both countries, incl., in
the area of investments and tourism.
Investment Attraction: A Priority in
Cooperation with Canada
On February 17, during a conversation
with the Ambassador of Canada to Latvia,
John Morrison, Prime Minister Valdis
Dombrovskis emphasized that productive
economic cooperation and investment
attraction are important factors in promoting
relations of the two countries.
The parties agreed that the countries
should promote active cooperation in the
investment area and expressed satisfaction
over the upcoming visit of representatives
of Latvian timber industry in Vancouver to
be held in March this year.
During the conversation with the
Ambassador, the Prime Minister informed
that reduction of the budget deficit and
stable economic growth is one of the
priorities of national development of
Latvia and this year the growth of 2.5% is
expected, which is a positive signal also for
investment attraction. The Prime Minister
also confirmed Latvia’s readiness to attain
its objective and joint the euro area in 2014.
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