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4. maijs

atviešu tautas dzīvē četriem gada mēnešiem – martam, maijam, jūnijam un
novembrim – ir sevišķa nozīme. 25. marts un 14. jūnijs ir visas gaŗās Padomju
savienības okupācijas gadu traģiskākās dienas, kad desmitiem tūkstošu tautiešu
tika deportēti uz Sibīriju.

Turpretī novembris un maijs satur Latvijas valsts gaišākās dienas – valsts
dibināšanas dienu 1918. gadā un valsts atjaunošanas dienu 1990. gadā.
4. maijā pirms 22 gadiem Augstākā padome iezīmēja Latvijas atdzimšanu
un jauna laikmeta sākumu pēc 50 gadu ilgas okupācijas un ar Latvijas
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanu atjaunoja Latviju kā
neatkarīgu, demokrātisku valsti.
Gundars Daudze, 9. Saeimas priekšsēdētājs, pirms dažiem gadiem
uzrunājot tautu teica: 1990. gada 4. maija Latvijas PSR Augstākās Padomes
pieņemtajā deklarācijā „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”
teikts: „Atjaunot Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtās
Latvijas Republikas Satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Latvijas
valsts oficiālais nosaukums ir LATVIJAS REPUBLIKA.” 1990. gada 4.
maija deklarācija bija kulminācijas punkts latviešu tautas Trešajai atmodai
un Dziesmotajai revolūcijai, kad cerības par neatkarīgu Latviju pārtapa
īstenībā. Šķiet, nevar pārvērtēt 1990. gada 4. maija emocionāli piesātinātās
dienas nozīmīgumu – gan Augstākās Padomes deputāti, kas balsoja par
Neatkarības deklarāciju, gan cilvēki, kas piepildīja Vecrīgas ielas, gan citi
visā Latvijā, kas elpu aizturējuši gaidīja balsojuma rezultātus bija vienoti
savā pārliecībā un savā ticībā Latvijai. Kaut arī līdz faktiskajai neatkarībai
bija jāpaiet vairāk nekā gadam, kad atjaunoto Latviju de facto atzina citas
pasaules valstis, tieši 4. maijs simbolizē atjaunoto valsti, simbolizē to tautas
vienotību, kas ļāva mums paveikt šķietami neiespējamo – atgūt brīvību,
atjaunot Latvijas valstiskumu.
Atceroties 1990. gada 4. maija deklarāciju novēlam visiem latviešiem
paturēt sirdīs un prātos galveno vērtību – savu Latviju.
Redakcija.
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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, 11. maijā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3 . 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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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 aprīlī SLB ir apsveikusi
Irēni Hirstu, Viju Pilseniku, Jāni Gulbi,
Ģiedru Vadzi, Māri Celinski, Tālivaldi Ābeli,
Olavu Šici, Ojāru Gresti, Marutu Poguli,
Māru Kļaviņu un Ilonu Brūveri.

S

SLB valdes sēde
4. aprīlī

ēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis
Grauds un protokolēja Jānis Čečiņš.
Ivars Šeibelis ziņo, ka marta senioru
saiets bija atkal labi apmeklēts ar vairāk
kā 50 dalībniekiem. Saietu iesāka ar
Ojāra Grestes interesanto stāstījumu
par janvāra 3x3 nometni Zilajos kalnos.
Ojārs arī paskaidroja 3x3 nometņu
vēsturi, un papildināja savu stāstījumu ar
fotografijām un video klipiem. Domāju, ka
tas mums daudziem deva ļoti labu ieskatu
3x3 nometņu norisē, un varbūt vienu
otru pamudinās nākošreiz šādā nometnē
piedalīties.
Starpbrīdī pārrunājam redzēto un
dzirdēto, un mielojamies ar Dāmu kopas
sagādātiem gardumiem. Pēc starpbrīža
skatījāmies no Latvijas atsūtīto filmu
„Baiga vasara”. Interesanta filma, daļēji
romance, daļēji balstīta uz vēsturiskiem
faktiem. Paldies Dāmu kopas dāmām par

viņu gādību.
Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik
Biedrībā sastāv 420 biedri, no kuŗiem 18 ir
goda biedri un 119 mūža biedri. Pagājušā
mēnesī ir iestājušies 3 jauni biedri. Ritumu
abonē 78 tautieši. Uz Latviju ir aizsūtīti 10
naudas pārvedumi kopsummā $4,776.
pk.
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Senioru Saiets

ākošais Senioru saiets notiks piektdien
11. maijā plkst. 12.00. Kafejnīca būs
atvērta, kā parasti no plkst. 11 00, lai
mēs varētu satikties ar draugiem, baudīt
kafiju vai tēju un smalkmaizītes kuŗas
mums gādās SLB Dāmu Kopas čaklās
strādnieces.
Primā daļā pieminēsim Mātes dienu kur
Aina Sveile stāstīs par šīs dienas nozīmi
latviešu tautai kā Latvijā tā arī šeit svešumā.
Pēc tam Ivars Šeibelis rādīs jaunākās ziņas
no Latvijas.
Pārtraukumā pacelsim šamapanieša
glāzes un novēlēsim mūsu mātēm Daudz
laimes Mātes dienā.
Otrā daļā skatīsimies TV raidījumu
par nākošiem Dziesmu Svētkiem 2013.
gada jūlijā. Raidījumā redzēsit vairākus
pazīstamus cilvēkus un vairāku Dziesmas
svētku noslēguma koncertu atskaņojumus.
Pārrunāsim mūsu šī gada izbraukuma
iespējas. Vai vēlaties braukt pa Sidnejas
ostu ar Captain Cook kuģīti, skatīties uz
pasaules slavenākiem dabas skatiem un
baudīt garšīgas pusdienas. Vai vēlaties
braukt uz Kanbera’s Floriādi vai arī citur.
Uldis Misiņš
3

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

SLB 60 gadu jubileja

Svētkus atklāja Sidnejas
Latviešu biedrības sekretārs
Jānis Čečiņš, pieminot, ka šī
diena, 25. marts, saistās arī
ar daudzu latviešu aizvešanu
1949. gadā spaidu kārtā uz
Krieviju, un tādēļ aicināja visus klātesošos
to pieminēt ar klusuma brīdi. Tālākā gaitā
Jānis Čeciņš nosauca biedrības dibinātāju
vārdus, kas šajā sarīkojumā piedalās.
Parasti jau dzimšanas dienas svinībās
nes kliņģeri ar tik daudz svecītēm, cik
jubilejā gadu, bet, tā kā šajā jubilejā
60 gadu, tad svecītes grūti uzlikt, tādēļ
kliņģeris bija atsevišķi, bet 60 prāvas
sveces novietotas rindā zāles skatuves
priekšā un tās aizdedzināja vispirms
biedrības dibinātāji, bet pēc tiem arī citi
svētku dalībnieki. Sveču iedegšanai
sekoja Latvijas himna.
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SLB priekšnieks Jānis Grauds savā
un visas valdes vārdā sveicināja visus
ieradušos viesus un biedrus. Savā
runā viņš pieminēja 4 paaudzes, kas
šeit ieradušās. Pirmā un otrā dzimusi
Latvijā vai arī Vācijā, ieguvusi latvisku
izglītību un dzīvojusi latviskā vidē. Tiem
sekoja latvieši, kas dzimuši šeit, bet
atrod laiku būt latviskā vidē un arī tie,
kas tagad ieceļo no Latvijas uz īsāku
vai gaŗāku laiku un atrod vajadzību
piedalīties latviešu sabiedrībā. Biedrības
uzdevums tagad ir grūtāks nekā pirms 60
gadiem: kā apmierināt visas vajadzības.
Biedrības statūtos kādreiz ierakstīja, ka tai
jāatbalsta latviešu kultūras pasākumus:
kori, tautas dejas, teātri u.c., īpaši arī
skolu, jo katrai tautai vajaga savas
valodas, citādi ir apdraudēta tās kultūra.
Pieminējis, ka Eiropā visi runā vairākās
valodās un ko nav grūtības iemācīties
un tajās sarunāties, viņš pieminēja arī
Adelaides universitātes pētījumu par
dažādām tautībām Austrālijā: grieķiem,
itāļiem, poļiem, ķīniešiem un latviešiem.
Latvieši var rakstīt un sarunāties savā
valodā. Itāļiem un grieķiem ir lielākas
ģimenes; grieķiem vecākā paaudze
neprot angļu valodu un jaunākai paaudzei
jāmācās grieķiski, lai varētu sarunāties
savā starpā. Jānis Grauds pieminēja
arī plāksni, kas satur SLB goda biedru

Foto: Rūdolfs Nemme

vārdus. Lai šo sarakstu papildinātu
un pievienotu tam citus vārdus, viņš
aicināja tos ieteikt līdz nākamai biedrības
pilnsapulcei. Pirminot biedrības mudi ar
A. Kronvalda vārdiem: Mosties, celies,
strādā! aicināja kopā nodziedāt Nevis
slinkojot un pūstot.
Runājot par SLB nākotni, valdes
loceklis Andris Galviņš vispirms atcerējās
tās pagātni, īpaši pieminot Latviešu
namu, kas celts, lai būtu tur latviešiem
sapulcēšanās vieta. Tā izveidošanā
liels nopelns bija kādreizējam biedrības
priekšniekam Mārtiņam Siliņam. Domājot
par SLB nākotni pēc 10 gadiem, viņš
paredzēja, ka tie, kas pagājušā reizē
rīkoja Jaunatnes dienas, tad rīkos
Kultūras dienas. Viņš arī ar prieku
atcerējās kādreizējo latviešu lauku
īpašumu Straumēnos un izteica savu
vēlēšanos, ka būtu labi, ja Sidnejas
apkārtnē būtu atkal tāds lauku īpašums,
kur bērniem un pieaugušiem pulcēties.
Domāja arī, ka latviešu nams pēc 10
gadiem būs tāds pat kā šodien un atkal
vajadzēs remontu.
Sekoja apsveikumi, vispirms jau
rakstītie un kā pirmais no visiem no

SLB valdes loceklis Andris Galviņš

Jaundienvidvelsas un Ziemeļu teritorijas
goda konsula Alda Birzuļa, kam sekoja citi,
sākot ar LAAJ priekšsēdi Pēteri Strazdu,
pēc tam no Kanberas latviešu biedrības
priekšsēža Ērika Ingevica, no Adelaides
latviešu biedrības Bruno Krūmiņa,
latviešu biedrības Rietumaustrālijā un
prāvesta Kolvina un Lindas Makfersonas
(MacPherson). Personīgos sveicienus
nodeva Andra Rone no Studenšu
Koroporāciju Kopas Sidnejā, Iveta Rone
no tautas deju kopas Jautrais pāris, Valdis
Krādziņš no Sidnejas latviešu sestdienas
skolas un jauktā koŗa, Daina Jaunbērziņa
no Sidnejas latviešu vīru koŗa, Elmārs
Vanags no Daugavas Vanagu Sidnejas
nodaļas, Artis Medenis no Volongongas
draudzes un Dienvidu piekrastes
latviešiem un arī no Rokdarbnieču kopas,
un Eigits Timermanis no Sidnejas latviešu
ev.–lut draudzes.
Sarīkojumā galdus bija dekorējusi
Inese Rone, zāli dekorējis Jānis Čečiņš,
par pusdienām un kafijas galdu rūpējās
SLB dāmu kopa, skatuves un fotografiju
izstādi iekārtoja Vija un Pēteris Erdmaņi,
gleznu izstādi iekārtojis Ojārs Greste, bet
programu pieteica Jānis Čečiņš.
Pusdienām sekoja
koncerts, kuŗā Ivars Štubis
ar ģitāri spēlēja Jūriņ’ prasa
smalku tīklu un Bunkuru 13,
Ella Mačēna ar klavierēm
un Daina Kaina ar vijoli
spēlēja Ellas kompozīciju
un, noslēgumā, Ivars
Štubis ar ģitāri spēlēja Ivara
kompozīciju un Pūt, vējiņi.
Vēlāk Raimonda Kraukļa
biedrības darbībai veltīto odu
lasīja Jānis Čečiņš.
Sidnejas latvieši godam
nosvinēja savas biedrības
60.jubileju, lai tā iesāktu
nākamo gadu.
Juris Krādziņš
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Makss un Morics
Sidnejā

ēc ilgāka laika posma Sidnejas
Latviešu Teātris ir uzvedis bērnu
lugu pēc Vilhelma Buša stāsta motīviem
„Makss un Morics”, kur darbība risinās
kādā sādžā.
2012.gada trešajā aprīļa svētdienā
Latviešu biedrības namā visiem lugas
skatīt gribētājiem bija iespēja noskatīties
lugas „pirmuzvedumu”, kuŗa sākās ar
šādām rindām:
„Ak, par ļauniem bērniem nākas
Dzirdēt daudz, kad runas sākas!
Tā, lūk, Makss ar Morici
Abi lieli nedarbji.”

Foto: Pēteris Kļaviņš

Lugas teicēja ar šīm rindām skatītājus
jau pirmajā mirklī ieveda Maksa un
Morica nerātnumu pilnajā pasaulē, kur
nedarbi sāka sist augstu vilni, liekot
skatītājiem noprast, ka nedarbu plejāde
tikai sāksies. Manuprāt, šī izrāde ir viena
no tām retajām izrādēm, kuŗa mani kā
skatītāju aizrāva ar atraktivitāti jau no

pirmajiem mirkļiem.
Lai arī lugas galvenie varoņi Maksa
un Morica izskatā praktiski nerunāja,
tomēr šis tēlojums lieliski parādīja to,
ka visu septiņu nedarbu laikā delveriem
nemaz nav jārunā, kā tikai jāseko
rindām: „Pirmais nedarbs nu ir beigts, bet
te otrs tiek jau steigts”, tā simbolizēdami
tālās bērnības laiku, kad mēs katrs
visticamāk pa kādam lielākam un
mazākam nedarbam padarījām klusām
sačukstoties, lai tomēr tie pieaugušie
nemanītu pastrādātos nedarbus.
Taču jāņem vērā, ka agri vai vēlu
nedarbi tiek atklāti ne tikai reālā dzīvē,
bet arī šajā lugā un delverības tiek
izbeigtas diezgan drastiski samaļot abus
delverus Meldera dzirnās, kā rezultātā
luga tika pabeigta ar šādiem vārdiem:
„Īsi sakot visās mājās
Ļaudis tikai nopriecājās:
Mīļais Dieviņš lai ir teikts,
Nu viss ļaunums reiz ir beigts.”
Paldies par izrādi.
Aivars Upenieks

Makss (Kīra Bruzgule) un Morics (Klāra Brūvere)
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Lieldienas Sidnejas
latviešu skolā

S

Foto: Māra More

idnejas skola pirms pāris nedeļām
(31/3/12) nosvinēja Lieldienas jau
ierastā veidā un vietā.
Sv. Jāņa draudzes zālē un pagalmā
pulcējās veci un jauni, vecāki un
bērni, skolas darbinieki un draugi.
Bērniem bija paredzēta vesela virkne
nodarbību, kuŗu kulminācija bija
skriešana pa pagalmu meklējot olas.
Prieks un gavilēšana pavadīja sekmīgu
paslēpto olu atrašanu. Vecāku padome
gādāja pa pusdienām. Patiešām
skaista priekšsvētku svinēšana –
bērni šūpojās kokos iekārtās šūpolēs,
vecāki vai nu gādāja par bērnu rosību,
vai vienkārši pasēdēja un tērzēja.
Draudzes laipnās dāmas gādāja par

kafiju un tēju. Ko nu vēl prasīt no šīs
pasaules svētku pievakarē?
Šis sarīkojums arī atzīmē skolas
gada pirmā ceturkšņa sekmīgo
beigšanu. Skola ir atzīmējusi Draudzīgo
aicinājumu, Spara 60 gadu jubileju
un bērnu panākumus sportā, un
rosīgu darbu, izpildot skolas mācības
programmu. Spēļu grupas dalībnieku
skaits pieaug. Mūsu vidusskolas
vecuma jaunieši turpina apmeklēt
skolu. Skolas vadība mērķtiecīgi
darbojas un cerams, ka skola uz šī
pamata turpinās attīstīties.
Liels paldies visiem skolas
saimes locekļiem par veikto darbu un
novēlējums to tālāk pilnveidot.
Māris Bruzgulis

Pamatskolas un spēļu grupas audzēkņi zāļājā pie sv. Jāņa baznīcas sarīkojuma
zāles
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Sidnejas Latviešu
biedrībai 60 gadu

a cilvēkam, 60 mūža gadu slieksni
pārkāpjot, dažkārt matos pamirdz
sudrabs, tad Sidnejas Latviešu biedrībai
svinot savu jubileju, sudrabā (arī zeltā)
laistījās vien skaitļa 60 noformējums
svētku zāles dekorācijās. Ar jauneklīgu
sparu un bagātīgu izdomu ritēja
Biedrības 60 gadu darbības atcere.
Rakstos minēts, ka latvieši Austrālijā
ieceļojuši 19. g.s. otrā pusē un 1913.
gadā dibināts Sidnejas latviešu pulciņš.
Līgo svētku svinēšanu 1928. gadā
organizēja populārais dziedonis Kārlis
Nīcis. Pēc Otrā pasaules kaŗa, 1947.
gadā Sidnejā nodibināja Austrālijas
latviešu labdarības biedrību. Dibinātājos
bija K. Nīcis, F. Brūvelis un K. Šics. Tai
nebija juridiskas personas tiesību, tā
nevarēja iegūt nekustamus īpašumus.
Ar skatu latviešu saimes rosmēm
nākotnē biedrību likvidēja. 1952. gada
26. martā pulcējās jaunās Sidnejas
latviešu biedrības pamatlicēji un sākās
laikaposms, kuŗu atskatam un svinam
šodien.
SLB 60 gadu jubilejas svinību norisi
vadīja valdes sekretārs Jānis Čečiņš
aicinot ar klusuma brīdi pieminēt
komūnistiskā genocīda upurus.
Runātāju pultei blakus galdiņā, svētku
viesus kārdināja Ināras Krūmiņas
ceptais jubilejas kliņģeris. Uz tā būtu
grūtības iekārtot vajadzīgo skaitu
svecīšu, tad sanāksmes vadītāja aicināti
dibinātāji, ilggadīgie biedri un visi

klātesošie aizdedzināja uz skatuves
malas sakārtotās, jau itin brangi lielāka
izmēra 60 sveces. Skatuve un zāle
izgaismojas un blāzmoja priecīgo
svinību viesu sejās. Visi vienojās
dziedot Latvijas valsts himnu Dievs,
svētī Latviju.
Svētku runā SLB priekšsēdis teica,
ka varam priecāties par Biedrības
paspārnē esošo vienību, kā skolas,
spēļu grupas, jauniešu, koŗu, teātrinieku
ansambļu u.c. rosmēm. Pagājušā gada
beigās sekmīgi novadītās Jaunatnes
dienās redzējām, ka mums veidojās
jauni, spējīgi vadītāji. Jāņa Grauda
aicināti viesi vēlēja ilgu mūžu Biedrībai
nodziedot Nevis slinkojot un pūstot.
SLB valdes priekšsēži gaŗo gadu
gājumā bija un ir Felikss Brūvelis,
Mārtiņš Siliņš, Vidvuds Koškins, Alfreds
Siļķēns, Imants Sveilis, Jānis Ronis un
Jānis Grauds.
Valdes loceklis, skolu darbinieks
Andris Galviņš novērtēja Jaunatnes
un Kultūras dienu labvēlīgo nozīmi
mūsu sabiedriskā darbā. Patīkami, ka
skolas saimei augot iesākuma klasē
ir jau 24 bērni. Viņš atcerējās, ka
kādreiz sidnejiešiem piederējis lauku
īpašums Straumēni. Jauki, ja tāds
būtu arī šodien. Bērvudas pašvaldība
domā, kaut vēl tikai plānošanas stādijā,
par latviešu nama apkārtējo ielu
pārkvalificēšanu. Tas, varbūt, atvieglotu
spēkratu novietošanas noteikumus.
Jānis Čečiņš nolasīja rakstītos
apsveikumus. Tos bija sūtījuši Latvijas
goda konsuls A. Birzulis, LAAJ P.

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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mūsu pašu māju mākslinieki. Ivars
Štubis, ģitārspēlē atskaņoja paša
variāciju par t.dz. Jūriņ’ prasa smalku
tīklu melodiju. Tai sekoja Bunkurs 13.
Šī darba sākumdaļa izpildīta harmoniski
bungājot instrumentu, kas, kā norāda
kompozīcijas virsraksts varētu imitēt
šauteņu zalves. Vēl dzirdējām Ivara
oriģinālkompozīciju un viņa variāciju
par tdz. Pūt vējiņi melodiju. Ivaram
droša skatuviska stāja, labi pārvalda
savu instrumentu.
Ellas Mačēnas beznosaukuma
kompozīciju klavierēm un vijolei D
minorā atskaņoja pati komponiste un
vijolniece Daina Kaina. Klausoties
šī darba atskaņojumu iedomājos
saklausām kādas upes, varbūt Lielupes,
lēno, mierīgo plūdumu līdz klavieres
un vijoles mijiedarbībā, skanējumam
pieaugot spēkā un stiprumā tā ieplūst
jūrā. Kad par savu iztēli pastāstīju Ellai,
viņa teica, ka darbu komponējot tā vis
neesot domājusi, tomēr viņai interesē kā
klausītājs šo darbu uztver. Atceramies,
ka Ella 2011. gadā
ieguva 2. vietu Carillon
Competition (zvanu
spēles) sacensībā
austrāliešu sabiedrībā.
Visi trīs mākslinieki
saņēma ziedus un
klausītaju aplausus.
Ar aplausiem klausītāji
saņēma paziņojumu, ka
abi, Ella un Ivars, savas
oriģinālkompozīcijas
veltījuši Sidnejas
Latviešu biedrības 60
gadu jubilejai.
Svinību nobeigumā
Jānis Čečiņš teica,
ka agrāk varējām
šādām svinībām
SLB 60 gadu jubilejas mākslinieki: Ivars Štubis, Ella klausīties dzejnieces
Elgas Rodzes-Ķīseles
Mačēna un Daina Kaina.

Foto: Rūdolfs Nemme

Strazds, Kanberas Latviešu biedrības
E. Ingēvics, Adelaides Latviešu
biedrības Br. Krūmiņš, Latviešu biedrība
Rietumaustrālijā, prāvests Kolvins
Makfersons ar kundzi un Oļģerts
Aizstrauts.
Klātienē Sidnejas Latviešu biedrību
sveica un Jānim Graudam, dažkāt,
pasniedzot ziedu pušķi vai kādu dāvanu
sainīti no Studenšu korporācijas
Andra Rone, Jautrā pāŗa Iveta Rone,
Sestdienas skolas, arī Sidnejas latviešu
jauktā koŗa Valdis Krādziņš, Sidnejas
latviešu vīru koŗa Daina Jaunbēŗziņa,
Daugavas Vanagiem Elmārs Vanags,
Volongongas latviešu sabiedrības Artis
Medenis, Sidnejas latviešu ev. lut.
draudzes Eigits Timermanis.
Bagātīgo mielasta un kafijas galdu
klāja Biedrības dāmu kopa Edītes
Birzules vadībā. Galdus ar saulainiem
ziediem daiļoja Inese Rone.
Vēlreiz pārliecinājamies, ka skaistu,
interesantu priekšnesumu var sniegt
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veltījumus. Šoreiz klātesošiem bija
jānoklausās šo rindiņu rakstītāja
vārsmojumus. Arta Medeņa aicināti
visi dziedāja Pūt vējiņi.
Skatuvi svētku rotā bija tērpuši Vija
Spoģe-Erdmane un Pēteris Erdmanis.
Viņi bija arī iekārtojuši gar zāles sienām
labi pārskatāmu fotografiju izstādi ar
SLB dzīves un darba ainām. Drukas
darbus veica Pēteris Kļaviņš. Plašu
latviešu mākslinieku gleznu izstādi
Baltajā zālē bija iekārtojis Ojārs Greste.
Lielo zāli svētku rotā bija tērpis Jānis
Čečiņš. Sarkanbaltsarkana karoga fonā
labi izcēlās skaitļa 60 skulptūras. Tās
vajadzētu saglabāt. Ciparu 6 apgriežot
otrādi lasāms 9. Tie labi noderētu SLB
90 darbības gadu atcerei 2042. gadā.
Raimonds Krauklis.

E

Mātes dienā

s un jūs visas citas mātes, būsim
pateicīgas par mums piešķirto
iespēju laist pasaulē bērnus, tos mīlēt
un izaudzināt par labiem cilvēkiem.
Paldies audžu vecākiem un visiem tiem,
kas gādā, lai jaunā paaudze turētos uz
pareizā ceļa, jo bērnos ir mūsu nākotne.
Aina Sveile.

Senioru saiets aprīlī

S

enioru saiets 13. aprīlī iesākās ar
52 minūšu gaŗu filmu, kas darināta
1999. gadā. II Pasaules kaŗā latviešiem
bija jācīnās zem svešiem karogiem,
lielāko tiesu piespiedu kārtā. Kā jau
to varam nojaust, sarkanie bija zem
komūnistu karoga, bet brūnie zem
nacionālsociālistu karoga, jo viņu
partijas uniformas bija dzelteni brūnas.
Filmas scenārists ir Harijs Beķeris,
režisors Askolds Saulītis, operators Ints
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Burjāns.
Filma iesākas ar bumbas sprādzienu
pie kāda meža, kas attēlo nākamā
kaŗa briesmas, kam seko skats no
kaŗa beigām, kad nesenie vācu cīnītāji
soļo ar baltu padošanās karogu. Lai
labāk visu izskaidrotu, filmas darbība
atgriežas pie kaŗa sākuma Latvijā,
parādot Rīgas atbrīvošanu, kad vācu
armiju pēc baigā padomju valdības
gada ar apcietināšanām, slepkavībām
un cilvēku masveidīgas izvešanas uz
Sibiriju sagaidīja ar puķēm un gavilēm.
Vācu armiju sākumā uzlūkoja kā
labdari; pie mājām parādījās Latvijas
karogi, latvieši uzvilka vecās kaŗavīru
un aizsargu uniformas un staigāja ar
ieročiem. Rudenī uz austrumiem devās
pirmās brīvpratīgo vienības, „policijas
pulki”, lai atmaksātu par nomocītiem
vai aizvestiem tuviniekiem, daudzi pat
cerībā, ka vēl notvers aizvesto vilcienus
un vedīs deportētos atpakaļ. Bet jau
turpat tikai pēc nedēļās beidzās cerības,
ka vācieši atjaunos Latvijas patstāvību
un valdību, bet tie paziņoja, ka Latvija
nav atbrīvota valsts, bet tāpat ka
Igaunija, Lietuva un Baltkrievija atrodas
okupētā Austrumzemes (Ostland)
teritorijā, lika pārsteidzīgiem novilkt
vecās uniformas un atdot ieročus,
ielām ar papīra strēmelēm pāri veciem
nosaukumiem pielipināja jaunus,
vācu ielu nosaukumus, Nacionālās
operas vietā bija Rīgas opera (vecos
nosaukumus jau gan padomju laikā
bija mainījusi baigā gada valdība),
zemniekiem atsavinātos īpašumus
neatdeva, bet nepaklausīgiem
(piemēram, dzelzceļa) darbiniekiem lika
„uzskaitīt” piecpadsmit nūjas sitienus,
kā vecos klaušu laikos. Ja krievi pie
Brīvības pieminekļa bija novietojuši
koka tanku, daži vācieši teikuši, lai pie
ta novietojot karātavas. Par galveniem
vaininiekiem vācu valdība apvainoja

žīdus, kaut gan 5000 no Latvijas
židiem bija aizvesti uz Sibiriju 14. jūnijā
(viņu.vārdus aizliedza ievietot vācu
laikā sastādītā aizvesto sarakstā).
Kāds liecinieks stāstīja, ka izglābis
vienu žīdu, to nodevis kāda bēgoša
gruzīņa spēkratā, kas bēgli noturējis
par savu tautas brāli. Kad pašlepnās
vācu polītikas dēļ samazinājās latviešu
brīvprātīgo skaits austrumu frontei,
(pa daļai arī tāpēc, ka vienības
frontes vietā sūtīja tvarstīt komūnistu
partizānus frontes aizmugurē) vācu
valdība ierosināja dibināt tā saucamo
„brīvprātīgo” latviešu leģionu.
Padomju pusē cīnījās kādi 3000
latvieši, sākot jau ar teritoriālo korpusu,
kuŗā bija daļa no 1941. gada uz Krieviju
aizvestās Latvijas armijas, kas bija
tā apsargāta, ka pat nezināja par
14. jūnija izvešanām un gada beigās
cīnījās, aizstāvot Maskavu. Šajās
vienības kaŗaviriem nebija pie uniformas
nekādu latviešu pazīšanās zimju, un
visas komandas izteica krieviski. Kad
krievi atgriezās 1944. gadā Latvijā, tad
tūlīt ierakstīja sarkanā armijā visus,
ko vācieši vēl nebija paņēmuši ne
savā armijā, ne darba dienestā. Ko
nesaņēma vacieši, saņēma krievi.
Vēlāk tos nosūtīja uz Kurzemi. Tur
Ziemassvētku kaujās krituši 2000
leģionāru, bet padomju pusē kāda puse
no 130. divīzijas, kuŗā bija arī latvieši,
kas cīnījās pret latviešiem (frontē tā
tīšām nostādīti). Tā reiz pēc pretinieka
nošaušanas kāds latvietis atklāja, ka
nošautais ir viņa brālis. Latvieši vācu
armijā necīnījās par nacionālsociālismu,
bet pret komūnismu. Amerikāņu
pētnieks ir atklājis, ka 19. divīzija
bija visvairāk apbalvotā divīzija visā
Kurzemes cietoksnī. Kāds bijušais
padomju virsnieks, Briežkalns, atzinis,
ka šajā kaŗā neviens (no latviešiem)
nav cīnījies zem pareiziem karogiem,

bet ienaidnieks gan abās pusēs bijis
pareizs. Tik tālu, īsumā, par filmā
redzēto.
Sarīkojuma otrā daļa iesākās ar
Latvijas televīzijas diviem raidījumiem
(26 un 22 minūtes) no sēriju filmas
Eņģeļu mājas sākuma, kas izrādīta
šogad. Laikam jau Rīgā kaut kur tiešām
ir tādas augstas, modernas dzīvokļu
mājas ar moderniem liftiem, kādus
redzējām filmā, bet man nav gadījies
tādās būt un tādas redzēt. Filmā dažādi
notikumi ar vairākiem īrniekiem. Otrs
turpinājums drāmatiskāks ar to, ka
kāds vīrietis ar šņabja pudeli rokā
grasās lēkt no augstās celtnes jumta,
bet psīcholoģei, kas arī dzīvo šajā
namā, izdodas to pierunāt padoties
kartības sargiem. Ir arī kādas komiskas
epizodes, kad liftā, nejauši, šad un tad
sagadās kopā kāds vīrietis un sieviete.
Sieviete jautā, pat neskatīdamās vīrietim
virsū: „Vai mēs esam pazīstami?” , kad
viņa sajūt, ka vīrietis uz viņu pārāk
nepieklajīgi lūr. Filmas režisors ir
Armands Zvirbulis un viens no aktieŗiem
Ivars Puga.
Saieta beigās atkārtoja pagājušā
gada koncertu Dailes teātrī 18. novembrī
pēc 44 apbalvojumu izdalīšanas
izcilniekiem Rīgas pilī. 93 gadu jubilejas
runu teica jaunais valsts prezidents
Andris Bērziņš, kuŗai sekoja valsts
himna. Koncertu pieteica Rēzija Kalniņa
un Ints Teterovskis, un tas iesākās ar
Raimonda Paula komponēto dziesmu
Zelta saule debesīs jaunatnes koŗa
Kamēr izpildījumā ar diriģentu Jāni
Liepiņu.
Koncerts bija sadalīts segmentos,
katru veltījot kādam Latvijas apgabalam
un tā ievērojamākai pilsētai. Latgali
pārstāvēja Rēzekne, domājams, kā
lielākā turienes latviešu apdzīvotā
pilsēta. No Rēzeknes Latvijas 93 gadu
jubilejā sveicināja ar runu domes
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priekšsēdis, pilsētas galva. Liepājas
simfoniskais orķestris diriģenta Atvara
Lakstīgalas vadībā spēlēja 2. daļu no
komponista Jāņa Ivanova 6. simfonijas,
kuŗā atskan variācijas par tautas dziesmu
Aiz ezera balti bērzi, bet jauniešu
koris Kamēr dziedāja tautas dziesmu
Gaismiņa ausa, saulīte lēca. Sarīkojuma
turpinājumā svētku apsveikumu lasīja
Jelgavas pilsētas galva Andris Rāviņš
un Liepājas simfoniskais orķestris
spēlēja Pēteŗa Barisona Uz šūpolēm no
svītas Bērnības atmiņas. No Kurzemes

apgabala sveicinājumu teica Ventspils
pilsētas galva Aivars Lembergs, izsakot
domu, ka latvieši neprotot dzīvot,
jo vajagot ņemt visu, ko dodot, bet
jaunatnes koris Kamēr dziedāja Pēteŗa
Vaska dziesmu Māte saule ar Jāņa
Petera vārdiem.
Šajā vietā filmu pārtrauca un
sarīkojumu beidza, bet Uldis Misiņš
paskaidroja, ka tie, kas vēlētos koncertu
noklausīties līdz galam, varēšot tvartu
aizņemties.
Juris Krādziņš

Austrālijas Latviešu
teātris Sidnejā

Šīlas dzīvoklī, dodot skatītājiem iespēju
izprast notikumus gadu iepriekš starp
izrādes trīs galvenajiem personāžiem:
Šīlu, Toniju un Maksi. Notikumu rezultātā
izrādes darbība norisinās jau gadu
vēlāk.
Gadu iepriekš notikusi intensīva
vēstuļu apmaiņa starp Maksi un Šīlu,
ko ir pamanījis Tonijs, kas nolemj
mainīt savu līdzšinējo attieksmi pret
Šīlu uz labo pusi. Tonijs izplānojis
rūpīgu afēru, lai savā īpašumā iegūtu

Š

Foto: Pēteris Kļaviņš

ā gada 29.aprīlī Austrālijas
Latviešu 51.teātŗu festivāla ietvaros
Austrālijas Latviešu teātris ciemojās
Sidnejas Latviešu namā, lai priecētu
Sidnejas latviešus ar izrādi “Burts M –
Mīlestība Burts S – Slepkavība”.
Izrādes darbība skatītātiem ļāva
ielūkoties vairāk nekā piecdesmit
gadus tālā pagātnē Anglijā, Tonija un

No kreisās: Tonijs Vendiss (Matīss Kaziņš), Šīla Vendisa (Gita Meiere-Nestecka),
Maksis Halidejs (Ingus Purēns) un inspektors Habards (Gunārs Klauss).
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sievas mantu naudas izteiksmē, kas
Tonijam izdodas, jo “nauda dara savu”.
Respektīvi Tonijam izdodas sameklēt
personu, kas varētu Šīlu it kā “aizraidīt
uz viņpasauli” un tādējādi lieta būtu
darīta. Man kā skatītājam neienāca
prātā, ka Tonijs tomēr paredzēja to, ka
lieta gūs neparedzētu pavērsienu. Šīlai
pašaizsargājoties nejauši tiek nogalināts
uzbrucējs, kā rezultātā Šīla notiesāta,
jo pret Šīlu tomēr liecina safabricētie
pierādījumi. Tomēr izmeklētāja kungam
ir aizdomas par to, ka lieta nav tīra un
dažādu manipulāciju ceļā izmeklētājs
pierāda Šīlas nevainību, taču Tonija
vainu.
Manuprāt, te paliek atklāts jautājums.
Vai Tonijs aukstasinīgi vēlējās iegūt
sievas bagātību, izmantojot sievas
neuzticību? Vai tomēr Tonijam bija
greizsirdība un viņš nobijās, ka sieva
varētu vēlēties pamest izlutināto puišeli,
kāds viņš sākumā arī bija?
Aivars Upenieks

Dzintra Geka un
Pēteris Vasks
atgriežas Sidnejā

Trešdien, 2012. gada 16. maijā
Sidnejas Latviešu namā dokumentālo
filmu režisore Dzintra Geka rādīs
savas jaunākās filmas un komponists
Pēteris Vasks stāstīs par saviem
darbiem, kuŗus atskanēs Kanberas
starptaustikajā mūzikas festivālā 1820 maijā. Būs izrādes pēcpusdienā un
vakarā un katrā sesijā rādīs citas filmas.
Plkst 13.00 rādīs filmas “Sibirijas
bilance” un “Maršruts Ķekava –
Omskas apgabals 1949”. Plkst.
19.00 rādīs “Stacija Latvieši 1937”
un “Gvīdo Zvaigne”. Visām filmām ir

Pēteris Vasks un Dzintra Geka.
subtitri angļu valodā – ņemiet līdz
savus austrāliešu draugus. Kafejnīca
būs atvērta. Par filmām var lasīt www.
slb.org.au. Papildus informācija: ojars.
greste@gmail.com.
Dzintras Gekas 2011. gada
dokumentālās filmas apraksti
“Sibirijas bilance” (2011, 54 min.)
Par 1941. gada uz Sibiriju deportētiem
bērniem un viņu pēcnācējiem. 2011.
gadā apritēja 70 gadu kopš 1941. gada
14. jūnija deportācijas, kuŗas rezultātā
cieta liels skaits Latvijas iedzīvotāji,
tajā skaitā daudz bērni vecumā līdz
16 gadiem. Sausi un skopi ir vēstures
fakti, bet daudzi no cietušajiem ir mūsu
vidū, arī viņu bērni un mazbērni. 1946.
gadā pēc izsūtīto bērnu Latvijā palikušo
radinieku lūgumiem notika bāreņu
un pusbāreņu pārvešana no Sibirijas
nometinājuma vietām uz Latviju. Vairāk
kā 1500 bērnu tika nodoti audzināšanai
radinieku ģimenēs vai Latvijas bērnu
namos. 2010. gada vasarā cilvēki,
kuŗi 1941. gadā kā bērni tika izsūtīti uz
Sibiriju, viņu bērni un filmēšanas grupa
devās uz tālajiem Ziemeļiem – Noriļsku,
Dudinku, Karaulu, Usportu.
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“Maršruts Ķekava – Omskas
apgabals, 1949” (2011)
1949. gada deportācija ir viens no
traģiskākajiem punktiem Latvijas jauno
laiku vēsturē. Uz mūža nometināšanu
Sibīrijā tika izsūtīti 43 tūkstoši cilvēku,
viņu vidū 10 tūkstoši bērnu un zīdaiņu,
vecu un pat no nāves gultas pieceltu
cilvēku. Daudzi no deportētajiem
mira, citi pavadīja garus un mokošus
gadus Sibīrijas ziemeļu apgabalos,
necilvēcīgos apstākļos, cīnoties par
savu un bērnu dzīvību. 1941. gada
deportācijas bija mēģinājums nocirst
galvu Latvijas inteliģencei. 1949.
gada deportācijām vajadzēja iznīcināt
zemniecību un tieši darbīgākos un
čaklākos latviešu zemniekus, no kuŗiem
totalitārais režīms baidījās visvairāk,
jo uz tiem balstījās Latvijas brīvvalsts.
Filma “Maršruts Ķekava – Omskas
apgabals 1949” stāsta par 3 ģimenēm,
kuŗas dzīvojušas Ķekavas apkaimē.
“Stacija Latvieši 1 937” (2011, 56 min.)
Pēc 1926. gada notikušās Vissavienības tautas skaitīšanas Padomju
Savienībā bija saskaitīti 151,410 latvieši.
Kopumā PSRS bija vismaz 372 latviešu
kolonijas ar 12,000 saimniecību.
1937. gadā Padomju Savienībā tika
izstrādāta vesela pretlatviešu teoriju

sistēma, pēc kuŗas katrs latvietis bija
spiegs, nodevējs, ienaidnieks vai
vienkārši nevēlams elements. Un tādēļ
nošaujams. „Latviešu operāciju” ievadīja
1937.gada 30.novembrī. Tās rezultātā
tika apcietināti 22,360 cilvēki, 74% tika
izpildīts nāves sods. Visvairāk cieta
nevainīgi cilvēki, kuŗu vienīgā vaina
bija būt par latvieti Padomju Savienībā.
Filmas varoņi ir 1937.gada represijās
cietušo pēcteči Maskavā, Kemerovā,
Krasnojarskas apgabalā un Latvijā.
Kemerovas apgabalā joprojām atrodas
stacija “Latiši”.
“Gvīdo Zvaigne” (2011, 42 min.)
Filma par kino operatoru Gvīdo
Zvaigzni, kuŗš gāja bojā 1991. gada
janvārī, filmējot Rīgas barikādes, kad
PSRS armijas speciālā vienība OMON
uzbruka Latvijas Iekšlietu ministrijai.
Gvīdo Zvaigzne bija ceļā uz sevi, uz
personības pilnestību. Filma par viņu ir
filma par viņa laiku. Ģimenes locekļu,
skolas un darba biedru atmiņas, filmas
un kino dokumenti ļāvuši izveidot
emocionāli spriegu stāstu par savas
būtības meklējumiem, mīlestību, laika
izjūtu un aizrautību.

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 Rituma brīveksemplāru.
Nebiedriem Rituma abonēšana $44.00.
SLB statūti paredz, ka visi maksājumi ir kārtojami līdz tekošā gada 31.
martam.
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LASĪTĀJU DOMAS
Marutai dzimšanas dienā

Ināra Krūmiņa
Šodien, mīļie tautieši,
Marutai ir tādi gadiņi,
Kuŗos vajag viņu sveikt
Un kautko par viņu pastāsīt.
Maruta ir visai draudzīga,
Tāpat – teiksim strādīga,
Arī runāt viņai labprāt tīk,
Kautko jaunu pastāstīt.
Teātri tai ļoti patīk spēlēt,
Neatsakās arī maizi smērēt
Maruta ir vienmēr labā omā,
Vienalga kādā lomā.
Kā mēs viņu iepriecināsim,
Ko tai labu pateiksim?
Labāk kopā uzdziedāsim
Augstu laimi, prieku vēlēsim!

ZIŅAS NO KAIMIŅVALSTĪM
Tomass Hendriks
Ilvess:
Uzruna Igaunijas
neatkarības dienā

(Turpinājums aprīļa Rituma Nr 692).
Tieši tagad un šeit padomāsim par
mūsu jaunajām sievietēm un jaunajiem
vīriešiem, kas piedalās NATO misijā
Afganistānā un ir cietuši smagus
zaudējumus. Padomāsim par NATO
principu savstarpēji aizsargāt savus
sabiedrotos. NATO ir nepieciešama
Igaunijas drošībai.
Bet tagad parunāsim par savām
mājām.

Kas ar mums notiks, ja aizvien vairāk
un vairāk cilvēku aizbrauks no Igaunijas?
Mums ir jāsaprot, ka, pastāvot atvērtām
robežām, cilvēki pārvietojas. Brīvības
apstākļos tā ir neizbēgama situācija, vai
nu mēs to pieņemam vai nē. Mūsdienīgs,
brīvs cilvēks nepieņem atkarību no kaut
kā, un mēs nevaram piemērot spēku, lai
atturētu cilvēkus no aizbraukšanas. Arī
marksisma vulgārā izpratne, kas visu
reducē uz maksāšanu, nav neierobežoti
piemērojama.
Es esmu atkārtoti uzsvēris, ka mūsu
attieksme pret saviem līdzcilvēkiem
nav mazsvarīgs jautājums. Mēs tālu
netiksim, ja meklēsim un uzsvērsim
kļūdas vai izrādīsim nenovīdību un būsim
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PĀRRUNAS PAR LATVIEŠU
JAUNATNES APVIENĪBAS
AUSTRĀLIJĀ NĀKOTNI

Pēdējā Latviešu jaunatnes apvienības Austrālijā
kopsanāksmē proponēja likvidēt LJAA.
Izsakiet Jūsu domas par svarīgiem jautājumiem:
 Vai ir jaunieši kas grib un spēj turpmāk vadīt LJAA?
 Vai ir efektīvāks veids pārstāvēt jauniešu intereses
Austrālijas latviešu sabiedrībā?
 Vai ir laiks likvidēt LJAA?

Pārrunas notiek Melburnas Latviešu namā sestdien, 2012 g.
19. maijā plkst 10.00. Visi gaidīti.

Vairāk informācija pieejama rakstot ljaa.info@gmail.com
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zemiski pret citiem. Nereti arī valsts
nerīkojas labāk - cilvēku atgriešanos kavē
neelastīgā attieksme pret to problēmām,
kuri ierodas vai atgriežas - vai tā būtu bērnu
mācību kontinuitātes nodrošināšana,
brīvas vietas atrašana bērnudārzos
vai uzturēšanās atļaujas izsniegšana
dzīvesbiedram ārzemniekam. Šajā ziņā
sistēmai ir jāpielāgojas izmaiņām cilvēku
dzīves veidā, nevis jāmēģina pielāgot
cilvēku dzīves veids sistēmai.
Dāmas un kungi!
Kāda Igaunijā būs dzīve ārpus lielajām
pilsētām?
Par to es patiešām esmu noraizējies,
jo mēs, daļēji labi domātās vēlmes dēļ
rīkoties saprātīgi, izdevīgi un ekonomiski,
brīžam aizmirstam, ka valsts attālinās no
laukiem. Prezidenta pienākums ir pievērst
šim jautājumam uzmanību.
Piemērs ir Paide. Tā atrodas pašā
Igaunijas centrā.
Ja Paides iedzīvotājiem ir kārtojami
kādi jautājumi ar glābšanas dienestu,
policiju, vides inspekciju, apgabala
prokuratūru, tiesu vai nodokļu un muitas
pārvaldi, viņiem ir jābrauc uz Pērnavu.
Ja viņiem ir kārtojami kādi jautājumi ar
sociālās apdrošināšanas pārvaldi, pensiju
pārvaldi, vides pārvaldi vai veselības
pārvaldi, viņiem ir jādodas uz Tallinu. Bet
ceļu pārvaldes un aizsardzības spēku
reģionālie biroji atrodas Johvi mazpilsētā.
Tas ir pretrunā veselajam saprātam
un ir saistīts ar to, ka amatpersonu
vēlme kārtot lietas sev visizdevīgākajā
veidā, kaut kādā veidā izskauž valsti,
kas atrodas valsts pašā vidū. Starp
citu, Paidē ir palicis tikai Bezdarbnieku
apdrošināšanas fonda birojs.

Kā jums šķiet, ko domā cilvēki, ja
valsts no viņiem attālinās? Runa nav par
lauku pašvaldību robežu vai par budžeta
kopsummas mainīšanu, bet gan vienkārši
par to, kā organizēt mūsu valsti un par to,
vai mēs ievērojam savu pilsoņu intereses.
Turklāt, ja administratīvā reforma netiks
kontrolēta un īstenota sistemātiski, to
nekontrolētā veidā noteikti īstenos pati
dzīve, tikai tad tā nebūs vērsta uz pilsoņu,
bet gan uz dažādu resoru interesēm.
Vēl viens piemērs. Es nesen saņēmu
vēstuli no kāda apgabala uzņēmēja, kam
bija pateikts, ka elektroenerģijas ievilkšana
viņa uzņēmumā, kas atrodas septiņus
kilometru attālumā no augstsprieguma
līnijas, izmaksās gandrīz pusmiljona
eiro. Šādu samaksu pieprasa valstij
piederošs uzņēmums Eesti Energia. Šis
ir apspriešanas vērts jautājums. Kas ir
valsts stratēģiskās intereses - vietējais
uzņēmums vai Eesti Energia dividendes?
Vai mēs ziņosim, ka Igaunija ir gatava
iekļauties esošajā mazumtirdzniecības
tīkla struktūrā?
Dārgā Igaunijas tauta!
Vi s s i e p r i e k š m i n ē t a i s u z d o d
jautājumu, kāpēc mums ir vajadzīga
pašiem sava valsts.
Protams, ka būtu daudz saprātīgāk,
izdevīgāk un kā tik vēl ne, ja mēs lietas
organizētu tā, lai neiznāk pārāk dārgi.
Varbūt, ka vēl lētāk iznāktu, ja valsti
nepārvaldītu vispār. Mums nevajadzētu
sūtniecības, aizsardzības spēkus, policiju,
glābšanas dienestu vai universitātes, kur
mācības notiek igauņu valodā.
Pārvaldīt kolhozu ir daudz lētāk
nekā vadīt savu zemnieku saimniecību.
Nerūpēties ir daudz lētāk nekā kaut ko

Nākamais Ritums būs 2012. gada jūnijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2012. g. 15. MAIJAM.
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uzraudzīt. Igauņu valodā sarakstītās
mācību grāmatas ir daudz dārgākas
nekā tās, kas ir sarakstītas kādā no
izplatītākajām valodām. Raugoties no
ekonomikas viedokļa, iespējams, nav
saprātīgi būvēt kvalitatīvu ceļu tīklu, kas
pārklāj visu valsti. Mums sava valsts
izmaksā dārgi, tā izmaksā dārgāk nekā
saplūšana ar kādu lielāku valsti. Bet to
mēs zinām jau sen. Tāpat mēs zinām
arī to, ka cena, kas jāmaksā par savas
valsts zaudēšanu un tūkstošiem dzīvību
zaudēšanu, ir daudz reižu nežēlīgāka.
Igaunijā ir jārīko nopietna un
visaptveroša diskusija par to, kādēļ mums
ir vajadzīga sava valsts, un vai visu, kas
attiecas uz neatkarīgas valsts statusu, var
mērīt tikai ar ekonomiskā saprātīguma
mērauklu.
Jo mazāka ir valsts, jo dārgāk tā
izmaksā. Bet es patiešām uzskatu, ka,
jo labāk šī mazā valsts tiek uzturēta, jo
tā mums ir mīļāka. Tā ir nenovērtējama.
Nav prātīgi pārdot nenovērtējamas lietas.
Dāmas un kungi!
Es uzskatu, ka mēs visi, nonākot pie
pasaules ekonomikas krīzes piektā gada
sliekšņa esam kļuvuši mazliet nervozi.
Izskatās, ka mēs zaudējam pieklājību,
bet varbūt kādam šķiet, ka pieklājība vairs
nav noderīga, jo mēs bez tās varam iztikt
un dzīvot vieglāk. Smagas ekonomiskās
situācijas laikā bieži šķiet, ka kāds uz
citu rēķina saņem kaut ko labāku un
vairāk nekā viņam vajadzētu. Vai nu tā
būtu samaksa, darbs, ES fondu līdzekļi,
būvatļaujas, vai kādas citas lietas. Bet
valsts pienākums ir dot ikvienam visu.
Cilvēki skaļi pieprasa vairāk līdzekļu
iztikai un bezdarbnieku pabalstiem, algu
paaugstināšanu skolotājiem, policistiem
un glābšanas dienestu darbiniekiem, kā
arī kultūras objektu projektēšanu, un viņu
prasības, protams, ir pamatotas.
Mēs zinām, ka satiksmes negadījumos
iet bojā un tiek ievainoti daudz cilvēku un
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ka uz pāris ceļiem esošie foto radari
nevar aizvietot no darba atlaistos ceļu
policistus. Mēs arī zinām, ka mums nebūs
jaunu skolotāju, ja nepacelsim viņu algas.
Mēs zinām, ka lauku apvidos dzīvojošo
cilvēku skaits samazinās un tiek slēgtas
skolas. Un mums šķiet, ka šis stāvoklis
atrisināsies, ja valsts mums dos vairāk
naudas.
Patiešām, ir daudz problēmu, kuŗu
risināšanai es personīgi gribētu prasīt
no valsts vairāk naudas. Mēģinot risināt
sasāpējušos jautājumus mūsu pašu
saimniecībā, mēs saprotam, ko varam
atļauties. Vai mēs spējam saprast, ka tā
nauda, ko valsts var atļauties dot, ir tikai
mūsu pašu nauda?
Apmēram viena trešdaļa no valsts
budžeta jau tagad ir iztērēta sociālajam
nodrošinājumam, 12 % - izglītībai, 13
% - veselības aprūpei. Meklējot papildu
līdzekļus, bieži tiek norādīts uz valsts
aizsardzības budžetu. Bet vai jūs zināt,
ka valsts aizsardzībai tiek tērēti mazāk
par 5 % mūsu valsts budžeta?
Salīdzinot ar vidēja lieluma Eiropas
valsti, Igaunija netērē pārāk daudz vai
pārāk maz nevienā jomā.
Kur dabūt vairāk naudas?
Ja jūsu mājā ir auksts, jūs taču
neatņemsiet kādam savas ģimenes
loceklim segu, lai pats sasildītos. Tieši
tāpat valstī nevar atrisināt vienas jomas
problēmas uz citas jomas problēmu
rēķina.
Vai tiem, kas pieprasa valstij aizņemties
naudu vai paaugstināt nodokļus, lai
pārvarētu naudas grūtības, ir taisnība?
Pavērojot Dienvideiropu, mēs
saprotam, ka aizņēmumi sociālo izdevumu
segšanai un parādu maksājumi, kas
gulsies uz nākamo paaudžu pleciem,
izraisīs sabrukumu.
Bet tās valdības, kas aizņēmās
naudu, ieviesa 13. un 14. mēnešalgu,

noteica pensionēšanās vecumu gandrīz
pusmūžā, lai tikai apmierinātu vēlētājus
un tiktu vēlreiz ievēlēti, bija ļoti populāras.
Šādas popularitātes vārdā valsts tiek
vesta pretī iznīcībai.
Nodokļu nasta ir izvēles jautājums.
Tā ir balsotāja izvēle. Pavaicājiet sev,
saviem vecākiem un kaimiņiem, vai jūs
esat gatavi maksāt lielākus nodokļus
kopā ar visu to, kas nāk līdzi šādam
lēmumam? Es nevaru jums pateikt
priekšā pareizo atbildi. Šī atkal ir vēlētāja
izvēle. Nevainosim valsti par to, ka tai nav
brīnumnūjiņas, ar kuŗu, izmantojot esošos
līdzekļus, izpildīt katra cilvēka vēlēšanos.
Un tagad par to, kas ir vissvarīgākais.
Neatkarība nozīmē spēju stāvēt uz
savām kājām. Demokrātija nozīmē spēju
pašai sevi pārvaldīt. Paraudzīsimies,
kādas izvēles iespējas mums dod dzīve
Igaunijā. Izvēle, kas mums ir jāizdara
pašiem.
Lai nonāktu pie kopīgas sapratnes,
mums pie sarunu galda ir jāapspriežas un
jādiskutē ar dažādām partijām, ievērojot
to viedokļus, nevis neļaujot tām izteikties
vai atstājot diskusiju telpas.
Atcerēsimies, ka vēl pirms desmit
gadiem pilsoniskajai sabiedrība nebija
nekādas nozīmīgas ietekmes mūsu
likumu un mūsu dzīves veidošanā.
Turpretī tagad mēs esam liecinieki
tam, ka ir aizvien vairāk situāciju, kuŗās
likumdošanas vai izpildvara apdraud
pati savu autoritāti, ja ignorē nevalstisko
sektoru. Nevalstiskais sektors, par kuŗa
iesaistīšanu valsts varas īstenošanā tiek
runāts jau gadiem ilgi, pašlaik ir gatavs
darboties un uzņemties atbildību. Es
uzskatu, ka šī iesaistīšanās valsts varas
īstenošanā ir laba zīme sabiedrībai pat
tad, ja kādam tiek radītas neērtības
tādēļ, ka cilvēki interesējas par to, kā tiek
veidoti mūsu likumi un kā tie galu galā
mūs ietekmē.

Dāmas un kungi!
Svarīgs jautājums ir arī savstarpējā
cieņa.
Romieši teica: Quod licet Iovi, non licet
bovi, kas nozīmē “Kas ir atļauts Jupiteram,
nav atļauts vērsim”. Šodienas demokrātijā
viss ir tieši otrādi: kas ir atļauts vērsim,
nav atļauts Jupiteram. Šī ir galvenā
atšķirība starp mūsu valsts kārtību un
nedemokrātisko valstu režīmiem. No tiem
cilvēkiem, kas ir ievēlēti augstos amatos,
tiek prasīts vairāk. Mums arī ir jāpieprasa.
Mēs zinām, ka publiski izteikti vārdi
dažkārt ir nepiedienīgi un aizvainojoši.
Mēs zinām, ka publiski izteikti paziņojumi
dažkārt ir nepiedienīgi un aizvainojoši
un ka politiskās retorikas telpa ir
pārblīvēta ar niknumu un ļaunumu.
Man ir sajūta, ka sabiedrību ir pārņēmis
niknums un neapdomīga kašķēšanās,
kas atspoguļojas anonīmos interneta
komentāros.
Draugi, mēģināsim izdiskutēt
jautājumus bez apsaukāšanās,
apvainošanas, ironizēšanas un
lamāšanās. Apspriedīsim lietas lietišķi.
Tas attiecas uz ikvienu cilvēku. Tas
attiecas uz politiķiem, ierēdņiem,
parlamenta deputātiem, konstitucionālo
iestāžu pārstāvjiem, kā arī uz plašsaziņas
līdzekļos publicētajiem rakstiem.
Atrisināsim problēmas, neradīsim jaunas
problēmas aizvainojot, apvainojoties un
nozākājot.
Kontrolēsim savas emocijas.
Padomāsim par savu vārdi izvēli. Sekosim
Imanuela Kanta paraugam: “Rīkojies tā,
lai tavas darbības principu varētu droši
īstenot likumā visai pasaulei.”
Jo mazāk trokšņa, jo labāk mēs
dzirdēsim trauksmes zvanu, kad tas
patiešām sāks zvanīt.
Dāmas un kungi!
Viens trauksmes zvans Igaunijā,
kuŗš zvana neparasti mierīgi, ir izpratne
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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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par ētiku. Vai mēs patiešām domājam,
ka brīvība ir visatļautība? Vai varbūt
vienaldzība pret ētiku rodas tāpēc, ka diez
cik bieži vairs neejam uz baznīcu? Pirms
kāda laika žurnālā Akadeemia varējām
lasīt, ka esam sākuši ticēt pārdabiskiem
spēkiem. To morāles kods joprojām ir
noslēpums.
Tāda izpratne, ka rīcība ir atļauta,
kamēr par to nav lēmusi tiesa, turklāt
Augstākā tiesa, ir diemžēl plaši izplatīta.
Atbilstīgi šai izpratnei neētiska uzvedība
nav jāvērtē. Atcerieties, ka nevainības
prezumpcija nozīmē to, ka persona netiek
atzīta par vainīgu, pirms nav pasludināts
spriedums, bet neētisku rīcību nosodīt
mums ir tiesības un pienākums.
Ja mēs nemeklēsim ceļu uz ētisku
rīcību citādi kā vien ar tiesas spriedumu
palīdzību, dzīve Igaunijā kļūs ļoti smaga.
Augstākais ļaunprātīgas juridiskās
ētikas līmenis ir šāds: kāds var kādu
apmānīt, izmantojot juridiskas viltības,
bet nesaņemot nosodījumu. Nozagtas
vēstules kāda birojā, parlamenta deputāta
aizdomīgs darījums, mēģinājums nelegāli
finansēt politisku partiju - tas viss ir atļauts,
kamēr nav pasludināts tiesas spriedums.
Vai stāstīsiet saviem bērniem, ka dzīvē
viss ir atļauts, kamēr vien tiesā tiekat
attaisnoti?
Ievērojot šo pašu loģiku, mēs varam
nonākt pie absurda, paziņojot, ka nevaram
runāt par okupāciju, kamēr tiesa nav
lēmusi, ka Igaunija tika okupēta. Vēl
ļaunāk. Iznāk, ka deportācijas nevar
novērtēt no morāles viedokļa, kamēr
deportētāji nav notiesāti.
Es esmu pabeidzis savu argumentāciju.
Dārgie tautieši!
Būsim godīgi pret sevi.. Neskatoties
uz ekonomikas recesijas radītajām
ciešanām neaizmirsīsim par tām vērtībām,
kas ir funkcionējošas un veiksmīgas
demokrātijas pamats. Pilsoņi smagi
un sāpīgi uztver jebkādu šo vērtību

neievērošanu, un tā tam ir jābūt. Būsim
iejūtīgi, pieklājīgi un ievērosim citu cilvēku
uzskatus lielā cieņā pat tad, ja nepiekritīsim
viņu uzskatiem.
Mums ir vajadzīgs ikviens Igaunijā
dzīvojošais cilvēks. Neviens no mums
nav pārlieku liels, un neviens nedrīkst
justies pārlieku liels. Mūsu ir pārāk maz,
lai izturētos vienaldzīgi pret saviem
līdzcilvēkiem. Pārāk maz, lai uzvestos
zemiski.
Neviens nedrīkst ciest tikai tāpēc vien,
ka nedzīvo Tallinā, Tartu vai Pērnavā. Citur
dzīvojošo iespējām visā Igaunijā jābūt
vienādām.
Neviens šeit nedrīkst kaunēties par to,
ka savās mājās nerunā igauņu valodā.
Es zinu, kā jūtas cilvēks, kas dzīvo citas
tautas vietējo iedzīvotāju vidū, un es
lepojos ar saviem vecākiem un sevi, ka
ar cieņu izturējāmies pret zemi, kuŗā mēs
dzīvojām.
Igaunijai kā valstij klājas labi. Bet ar to
vien nepietiek. Igaunijai patiešām klāsies
labi, ja labi klāsies tās iedzīvotājiem.
Dārgie draugi!
Šodien jūs raugāties nākotnē ar
sapratni, ka tie esam mēs, kas dzīvi
Igaunijā var padarīt labāku. Mēs neesam
iztērējuši savu rītdienu. Mēs neesam
nonākuši pie bezizejas, dzenoties pēc
aizdevumiem. Mūsu izvēles iespējas ir
lielākas nekā jebkad agrāk. Mēs paši esam
radījuši, veidojuši un atklājuši šīs iespējas.
Es gribētu nocitēt Ilzes Metsamā atbildi
uz manu jautājumu par to, kāpēc ir labi
dzīvot Igaunijā. “Mēs esam maza valsts,
kur ikviens tiek ņemts vērā un ir nozīmīgs.
Mēs neesam šeit nezināmi; mūsu visu
ieguldījums ir pamanāms. Es esmu šeit
svarīgs, lai to visu noturētu.”
Šīs ir mūsu mājas.
Lai dzīvo Igaunija!
(no angļu valodas tulkojusi Māra
Krivade)
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PBLA ZIŅU APSKATS
20. aprīlī
Pensionēšanās vecuma
paaugstināšanas plānam Saeimā
visai pārliecinošs atbalsts
Saeima šodien (19. aprīlī) ar 48
balsīm par un 39 balsīm pret konceptuāli
pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu,
kas paredz pensionēšanās vecuma
paaugstināšanu līdz 65 gadiem. Plānots,
ka 2014. un 2015.gada 1. janvārī
pensionēšanās vecumu paaugstinās
par trim mēnešiem, bet, sākot ar
2016. gadu, ik gadu to paaugstinās
par pusgadu, līdz 2020. gadā būs
sasniegts 65 gadu vecums. Šī reforma
vistiešāk attieksies uz 1952. līdz
1957. gadā dzimušajiem iedzīvotājiem
jeb apmēram 50 000 cilvēku. [...]
Cilvēki, kuri dzimuši pēc 1955.
gada 1. jūlija, vecuma pensiju varēs
pieprasīt, sasniedzot 65 gadu vecumu.
Paaugstinot vispārējo pensionēšanās
vecumu, pakāpeniski palielināsies arī
pensionēšanās vecums tiem cilvēkiem,
kuriem ir tiesības pensionēties pirms
vispārējā pensionēšanās vecuma
sasniegšanas, - piecu un vairāk bērnu
vecākiem, bērna invalīda vecākiem,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem,
politiski represētajām personām
u.c. [...] Labklājības ministrijas
parlamentārais sekretārs Arvils
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Ašeradens (V) iepriekš Sociālo un
darba lietu komisijā skaidroja, ka,
nepaaugstinot pensionēšanās vecumu,
2030. gadā sociālā budžeta deficīts būs
apmēram 1,4 miljardi latu. Savukārt,
palielinot pensionēšanās vecumu,
sociālajā budžetā pēc 18 gadiem būs
uzkrājums ap 1,4 miljardiem latu.
Uzkrājumus būs iespējams izmantot
pensiju indeksācijai un mazo pensiju
palielināšanai. “Pensijas vecuma
paaugstināšana ir visu Eiropas valstu
valdību dienaskārtībā,” uzsvēra politiķis,
minēdams vairākas Eiropas valstis,
kuras virzās uz 65 līdz 67 gadu sliekšņa
noteikšanu. Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība un Tiesībsarga birojs
pauduši neapmierinātību par steigu,
nosakot, ka pensionēšanās vecums
tiek paaugstināts no 2014. gada,
nevis no 2016. gada, kā bija plānots
iepriekš. Arodbiedrības arī sola sākt
darbu pie referenduma sagatavošanas,
lai nepieļautu strauju pensionēšanās
vecuma paaugstināšanu. (leta.lv)
Anglijas latviešiem sāp, ka viņu
bērni vairs nerunā latviski
Latviešu bērni Anglijā aizmirst savu
dzimto valodu. To veicina arī fakts, ka
latviešu bērniem no Latvijas netiek
piegādātas mācību grāmatas, bet britu
izglītības sistēma grasās atteikties no
latviešu valodas tulkiem. Mančestras
Latviešu skolas direktore un vietējās
Latviešu biedrības viceprezidente
Dzidra Noor Anglijas latviešu portālam

anglobalticnews.co.uk saka: „Sāpīgi ir
redzēt, ka mūsu bērni nezina vai pat
nevēlas zināt latviešu valodu. Uzskatu,
ka nekad nav par sliktu zināt vairāk
valodu un tradīciju, jo mums, latviešiem,
ir tik krāšņa kultūra.” Viņa turpina:
„Skoliņa mums notiek pagaidām reizi
mēnesī, kur mācām latviešu literatūru,
vēsturi, ģeogrāfiju, dažādu kultūru
tradīcijas un rokdarbus. Mēs kopīgi
svinam Lieldienas, Ziemassvētkus,
kā arī citus svētkus, kuros atpūšas
gan vecāki, gan bērni. Man ir prieks
darboties kopienas labā, jo redzu, ka
skolas darbība gandarījumu sniedz kā
bērniem, tā vecākiem. Bērniem tā palīdz
apzināties savu identitāti, un ceru, ka,
iepazīstinot ar sevi, ar lepnumu viņi
sauc sevi par latviešiem. Bērni varēs
sarunāties latviski ar vecvecākiem,
apciemojot tos Latvijā, savukārt
vecāki iegūst jaunus paziņas un var

apmainīties pieredzē.” [...] Daudziem
Mančestras latviešu bērniem Latviešu
skoliņas apmeklējums ir vienīgā iespēja
runāt latviski. Divu meitu māmiņa Zane
Sīpola telekompānijai LNT atzinusi:
„Manu bērnu tēvs ir anglis, un līdz ar
to viņām (meitām) ir diezgan sarežģīti
identificēt sevi ar latvisko. Šī ir vienīgā
vieta, kur viņas var to izdarīt. Arī
valoda ir ļoti svarīga, jo pašreiz viņām
ir pašvaki ar to valodu.” Savukārt
Edgara māmiņa Līga Ķipēna par sava
bērna latvisko apziņu teica: „Viņš to
savu latviešu valodu cenšas izgrūst no
savas ikdienas pēc iespējas. Es viņam
to neļauju, bet tik un tā viņš cenšas
to angļu vairāk un vairāk.” [...] Strauji
pieaugot latviešu līdzpaņemto bērnu
skaitam, Mančestras domes izglītības
departaments ir viens no daudzajiem
visā Lielbritānijā, kas pēdējā laikā
nopūlas ar latviešu bērnu integrēšanu

APVIENOTĀ BALTIEŠU KOMITEJA
AICINA JŪS PIEDALĪTIES

14. JŪNIJA DEPORTĀCIJU
PIEMIŅAS SARĪKOJUMĀ
Svētdien, 2012. gada 17. jūnijā plkst. 14.00
Sidnejas Latviešu namā
Piemiņas runu teiks
Algimantas Taškūnas, OAM, Honorary Research Professor,
School of Government, University of Tasmania.
Sarīkojumu kuplinās lietuviešu un
igauņu kori, un visu trīs tautību
muzikāli ansambļi
Gaidam Jūs kuplā skaitā pieminēt okupācijas laikā deportētos
un bojā gājušos Baltiešus
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britu pamatskolās un vidusskolās.
Mančestrā imigrantu bērniem sākotnēji
cenšas atsevišķus mācību priekšmetus
pasniegt dzimtajā valodā, tāpēc tiek
algoti latviešu tulki. Šie tulki ir arī spiesti
paši zīmēt ar roku ābeces un izdomāt
uzdevumus latviešu valodā, jo Latvijas
vēstniecība Londonā nav reaģējusi
uz Mančestras skolu lūgumu atsūtīt
mācību grāmatas no Latvijas. Taču
jāņem vērā, ka, samazinot publiskos
izdevumus arī Lielbritānijā, arī latviešu
tulku nodrošināšana latviešu bērniem
ir zem jautājuma zīmes turpmāk.
Gada sākumā Lielbritānijā viesojās
izglītības un zinātnes ministrs Roberts
Ķīlis, kurš tikās ar latviešu sabiedrības
Lielbritānijā pārstāvjiem. Ministrs tika
informēts par apstākļiem Lielbritānijā,
kur, pieaugot Latvijas valstspiederīgo
skaitam, izglītības latviešu valodā
pieejamība kļūst arvien aktuālāka.
Ķīlis skaidroja, ka tuvāko mēnešu laikā
varētu tikt izstrādāts pasākumu plāns,
lai izveidotu īpaši pielāgotas mācību
metodiskās programmas ārzemēs
dzīvojošajiem latviešu bērniem.
(kasjauns.lv)
20. aprīlī
Cer apvienot latviskās partijas
startam Rīgas domes vēlēšanās
Vienotība tuvākajā laikā varētu
uzrunāt latviskās partijas, lai aicinātu
kopā sākt gatavot saturisku piedāvājumu
nākamā gada vasarā gaidāmajām
pašvaldību vēlēšanām Rīgā, piektdien
ziņo laikraksts “Diena”. Par vairāku
politisko spēku iespējamo startēšanu
kopā ar vienotu sarakstu kā alternatīvu
Saskaņas centram (SC) pagaidām vēl
esot pāragri runāt, atzīst “Vienotības”
ģenerālsekretārs Artis Kampars.
Aicinājumam pirmā varētu atsaukties
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!””Tēvzemei un brīvībai”/LNNK (VL-TB/
LNNK), kas šādu varbūtību jau apsvēra
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pagājušās nedēļas nogalē apvienības
konferencē. “Vienotības” pārstāvis
uzsvēra, ka partijām kopā jāstrādā pie
piedāvājuma, lai rīdzinieki redzētu, ka
tagad Rīgā pie varas esošajam SC ir
nopietna alternatīva. “Vienotība” plāno
uzrunāt abas koalīcijas partijas - VL-TB/
LNNK un Zatlera Reformu partiju, kā arī
Latvijas Zemnieku savienību un Latvijas
Zaļo partiju (LZP), lai gan to nodomi,
paziņojot par startēšanu atsevišķi,
neizmantojot pašvaldību vēlēšanās
Zaļo un zemnieku savienības karogu,
pašlaik esot neskaidrāki, Kampara teikto
atreferē LETA. Latvijas Zaļās partijas
līdzpriekšsēdētājs Viesturs Silenieks
“Dienai” apstiprināja, ka LZP plāni
nemainās - tā jau kongresā paziņoja,
ka Rīgas domes vēlēšanās kandidēs
ar savu sarakstu un, ļoti iespējams,
mēra kandidāts būs Saeimas deputāts
Raimonds Vējonis. Silenieks atzina,
ka piedāvājums latviskajiem spēkiem
tuvināties pirms pašvaldībuvēlēšanām
no polittehnoloģijas viedokļa varētu būt
saprotams, zinot, cik daudzas partijas
iepriekš neiekļuva Rīgas domē. 2009.
gada jūnijā piecu procentu barjeru
Rīgā pārvarēja tikai četri politiskie
spēki. Saskaņas centrs ieguva 26
mandātus, Pilsoniskā savienība- 14,
LPP/LC - 12, «Jaunais laiks» - 8.
Aiz svītras palika «Sabiedrība citai
politikai», kuru atbalstīja 3,83%, TB/
LNNK - 3,3%, Zaļo un Zemnieku
savienība - 1,98%, Tautas partija
- 1,96%, «Visu Latvijai!» - 1,87%,
LSDSP - 1,24%. Tomēr nebūtu labi
sadalīt sabiedrību latviešos un krievos,
uzskata Silenieks. Latvijas Zemnieku
savienības (LZS) valde nākamnedēļ
izvērtēs vairākas iespējas - iet ar savu
komandu, pieņemt piedāvājumu veidot
kopīgu sarakstu ar esošajām varas
partijām vai arī - ar kādu jaunu politisko
(Turp. 29. lpp)

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2012. gada maijā
KURZEMES CIETOKŠŅA ATCERE
un
DAUGAVAS VANADŽU
GADSKĀRTĒJAIS LABDARĪBAS SARĪKOJUMS
Sestdien, 2012. gada 12. maijā, plkst. 13.00, DV namā
Mūzika. Dziesmas. Dzeja. Atmiņas
Būs dabūjamas pusdienas no plkst. 12.00
Ieeja: $20.
Visi laipni aicināti un gaidīti
Leģiona piemiņas diena nosvinēta
un Lieldienu olas apēstas.Laika rats
griežās uz priekšu. Par pagātni varam
pārstaigāt atmiņu laukos un patīkamos
brīžus atcerēties vai nepatīkamos
aizmirst. Tā ir paša personīgā izvēle,
bet ir notikumi ko mēs nedrīkstam
aizmirst.– Nedrīkstam aizmirst savu
tautu un savu dzimteni – Latviju, lai
gan ārzemēs dzimušiem bērniem
Latvija neko neizteic. Te būtu dzimtenes
vēsture un tās mīlestība jāmāca
vecākiem, kas tika baudījuši Latvijas
brīvības un neatkarības gadus savā
tēvzemē. Jāstāsta piedzīvojumus un
pārdzīvojumus ko tauta izcieta esot zem
okupācijas jūga.
1945. gada maijā vajadzētu
atcerēties Vācijas kapitulācīju un laikus

kad Latvijas zemi pārklāja sarkanā
migla, kas izpostīja tautu un zemi.
Kad Latviešu leģionāriem, kas bija
iesaukti vācu armijā bija jācīnās un
jāaizstāv Kurzemes fronti un viņi to
noturēja līdz kaŗa beigām, kad bija
jāpadodās Padomju spēkiem vai jāiet
mežos un jācīnās, kā partizāņiem,
pret sarkano varu. Daži ari to darīja un
cīnījās partizāņos turpat vai 10 gadus.
Kareivji, kas bija Rietumu frontes
apgabalos, centās nokļūt gūstā pie
rietumu savienoto spēkiem. Daudziem
tas arī izdevās un beidzot viņi nonāca
gūstekņu nometnē Cedelhaimā, kur
kopēji nodibināja Daugavas Vanagu
Organizāciju ar ideju rūpēties par saviem
cīņu biedriem – invalīdiem, daudzbērnu
ģimenēm, un arī saglabāt tautiešu
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kopību. Kā arī atjaunot Latvijas brīvību
un neatkarību. No gūsta atlaistie kareivji
dibina Daugavas Vanagu Organizācījas
nodaļas, vietās kur viņi apmetušies,
piesaistot arī citus tautiešus kuŗiem
interesēja Vanagu organizācijas idejas
un mērķi.- Tika rīkotas sapulces un
demonstrācijas, lai pievērstu pasaules
uzmanību uz padomju varas okupētām
agrāk bijušām brīvām un neatkarīgam
valstīm. Bez Baltijas valstīm un to
iedzīvotājiem arī citas tautības cilvēki
pievienojās rīkotiem protestiem un
demonstrācijām.
Ar laiku totalitārā vara Padomju
savienībā izirst un viņiem pakļautās
un okupētas valstis atgūst brīvību un
neatkarību, bet atstātās sekas palika.
Latvijā 1940. gadā tika izsūtīti
uz padomju savienību ap 14 000
cilvēku un 1945. gadā okupācija izsūtīja
ap 43 000 cilvēku.Tajā pašā laikā
Latvijā tiek ieplūdināti krievu tauības
iedezīvotāji. Pēc atrodamās statistikas
1959. gadā Latvijā bija no 1,472,600
iedzīvotājiem 62% latvieši, kur 1972.
gadā bija atlikuši tikai 57% latvieši no
1,293,000 iedzīvotajiem. Arī krievu
valoda skaitījās oficiālā valsts valoda.
Patreiz tas ir nomainīts, un latviešu
valoda ir palikusi oficiālā valsts valoda
Latvijā. Lai gan krievu lācis austrumos
arvien glūn uz Latvijas zemi tādēļ
valsts valdībai ir jābūt vērīgai, lai
Latvijas brīvība un neatkarība vienmēr
paliktu latviešu rokās. Arī Daugavas
Vanagu organizācijai, kuŗas mītne un
vadība patreiz atrodās Latvijā, būtu
jāseko valdības rīcībai un darbībai, lai
Latvijas valsts un tautas brīvība netiktu
apdraudēta no kaimiņa.
Elmārs Vanags.
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Sveiciens dziesmu draugiem
Austrālijā un visiem Daugavas
Vanagiem

Ne aizvadītie gadi, ne attālums
nav bijis par šķērsli Sidnejas Vanadžu
kopas draudzībai ar Daugavas Vanadžu
kori Latvijā. Koŗa 10 gadu darbības
atcerē dāvinājām koristēm speciāli
austas balti-zilas vilnas vestes koncerta
tērpam. 15 gadu jubilejā sveicām kori ar
ziediem. Pagājušā gadā izpalīdzējām
ar naudas ziedojumu koŗa darbības
sekmēšanai. Koŗa priekšniece Rūta
Lapše arvien atsūta informāciju par
pēdējiem notikumiem koŗa dzīvē.
Nesen Daugavas Vanadžu koŗa
mūzikālo vadību pārņēma jauna diriģente
Ārija Neimane. Viņas vadībā koris 25.
martā piedalījās koŗu vērtēšanas skatē
senioru grupā Latvijas Universitātes
Lielajā aulā, nodziedot trīs dziesmas.
Rīgas kori ir sadalīti 11 grupās. Žūrijas
komisija septiņu personu sastāvā šogad
izvērtējusi 95 koŗu māksliniecisko un
vokāli technisko sniegumu, jo 2013.
gadā Rīgā notiks latviešu Vispārējie
Dziesmu un Deju svētki.
Kori ir jau uzsākuši nopietnu
gatavošanos lielajiem svētkiem.
Iepriekšējā dienā Vanadžu koris bija
piedalījies DV Latvijā Vanadžu nozares
vadītājas Klāras Mētras organizētajā
sarīkojumā, kas notika VEF Kultūras
namā, atzīmējot 16. marta Leģiona
atceri un 1949.g. 25. martā izsūtīto
piemiņu. Zīmīgi, ka diriģente Ārija
Neimane kā bērns arī 25. martā ir bijusi
izvesta.
Sarīkojumā priekšnesumus vēl
snieguši Nacionālo kaŗavīru biedrības
koris Tēvija diriģenta Jāņa Sējāna
vadībā un VEF Kultūras nama mazo
dejotāju ansamblis Zelta sietiņš. Atklājot
sarīkojumu, K.Mētra plašākā apskatā

pieminējusi 16. un 25. marta traģisko
nozīmi mūsu tautas vēsturē. Klātesošos
viesus ar īsu uzrunu apsveicis DV
priekšnieks Andrejs Mežmalis un atv.
ģenerālis Juris Vectirāns. Sarīkojums
bijis labi apmeklēts.
Kā saka tautas dziesma: Dzied,
māsiņa, skaistas dziesmas, skaisti tavi
bālēliņi.

Jauni draugi Vanadžu kopai.

Par tādiem ir kļuvuši Rencēnu
pamatskolas bērni. Skola atrodas
Rencēnu pagastā netālu no Valmieras.
Ar DV Latvijā Vanadžu nozares
vadītājas Klāras Mētras starpniecību
atbalstījām skolēnu mācību ekskursiju
uz Okupācijas mūzeju, Anatomikumu,
Aviācijas mūzeju, Latvijas televīziju
u.c vietām Rīgā. Ekskursijā piedalījās
skolēni no 5. līdz 9. klasei, vairāki
bērni bija pirmo reizi Rīgā, jo laukos
ģimenēm nav viegli izdzīvot ar šodienas
ienākumiem. Jāpiezīmē, ka Latvijā
pamazām sāk atjaunoties vanadzēnu
kustība. Vanadžu kopa sirsnīgi pateicas
labvēlim Herbertam Tirziņam un
nodaļas valdei par naudas ziedojumu
šim mērķim.
Man ir atkal ceļš zem kājām uz
Latvijas vasaru. Šogad maija beigās
DV īpašumā Bērzainē, Freiburgā, kas
atrodas Vācijas dienvidos, notiks DV
centrālās valdes sēde un Vanadžu
globālais salidojums, kur es pārstāvēšu
Sidnejas Vanadžu kopu. Pirmā tikšanās
ar pārējiem „gājputniem” no Sidnejas
būs 14. jūnijā pie Brīvības pieminekļa.
Pagājušā gadā tur salasījāmies diezgan
liels pulciņš. Arvien esmu piedalījusies
Latvijas Daugavas vanadžu salidojumā,
Nacionālo karavīru un partizānu
gadskārtējā saietā, arī Igauņu leģiona
20. divīzijas atcerē Narvā pie Krievijas
robežas.
Jūlija beigas un augusta sākums

Latvijā ir kapu svētku laiks. Tad jābrauc
uz Lestenes Brāļu kapiem. Nevar
aizmirst Zāļu dienu Doma laukumā un
Jāņu svinēšanu visā Latvijā. Nu jau
trešo gadu Rīgā Daugavmalā degs
ugunskuri, skanēs Līgo dziesmas, dejos
tautas dejas un dzers Jāņu alu. Pie
gaŗajiem ēdienu galdiem sēdēs vietēji
līgotāji un tūristi līdz pat rīta gaismai.
Rokmūzīkas cienītājus augustā
aplaimos pasaules zvaigzne Lady GaGa
ar koncertu lielajā Mežaparka estrādē.
Lētākā biļete – stāvvieta maksāšot
39 latus. Manā mūzikas gaumē būs
opera, daudzie koŗu un solistu koncerti,
kas vasarā notiek Rīgā. Diemžēl
teātŗu sezona beidzas maijā, izņemot
Valmieras teātŗa viesizrādes. Vēl
jāapciemo radi un draugi ārpus Rīgas.
Tā nemanot būs pienācis septembris un
laiks doties atpakaļ uz Austrāliju.
Ilga Niradija

Sarīkojumi DV namā maijā un
jūnijā What’s on at the Latvian Relief

Society Club “Daugavas Vanagi “ this
May and June.
Ceturtdien /Thursday, 3. maijā,
plkst. 12.00 Saiets un draudzības
pēcpusdiena.
Monthly lunch: meat-filled pancakes
(Komm Morgen wieder) and bullion.
Freshly baked caraway seed buns,
apple cake, cinnamon buns. Frozen
pīrāgi available for purchase as well as
imported Latvian black and sweet-andsour bread.
Sestdien, 12. maijā plkst. 13.00 Kurzemes cietokšņa atcere un Sidnejas
nodaļas vanadžu gadskārtējais
labdarības sarīkojums. Pusdienas,
priekšnesumi, loterija.
Annual rememberance of the last days
of the Latvian Legion entrapped in
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Kurzeme, Western Latvia during the
final stages of the Second World War.
Also the Ladies Auxilliary annual
fundraising benefit. Lunch, musical
programme, raffle.
Ceturtdien, /Thursday, 7. jūnijā,
plkst. 12.00 Saiets un draudzības
pēcpusdiena.
Monthly lunch: meat-filled pancakes
– similar fares as for Thursday 3. May.
Sestdien, /Saturday, 9. jūnijā
– sarīkojums atzīmējot Zemitāna
ienākšanu Rīgā 1919. gada 9. jūnijā.
Sestdien, /Saturday, 23. jūnijā,
plkst. 17.00 – Jāņu vakars.
Ceturtdienās plkst 19.00 līdz
21.00. Latviešu valodas (un līdztekus
arī angļu valodas) klases.
Thursdays from 7pm to 9pm: Latvian
(and at the same time, English)
language lessons. Free for Daugavas
Vanagu members.
Tuvāka informācija /for more
information: Ph: 9790 1140 or mob.
0432 671 285.
Every Friday, 3pm - 8pm. Novuss.
Every Tuesday 10am - 2pm. Billiards.
2012 Annual membership and new
membership payable by March 31st
$25/$20.
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.

Atgādinājums
DV biedru maksas par 2012.gadu
nokārtojamas līdz 2012. g. 31. martam
DV nodaļas birojā. Var arī nosūtītt
pa pastu uz PO Box 94, 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.
Biedrziņa 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 ziņas ... turpinājums no 24.lpp
spēku, kurš vēl sevi nav pieteicis, - teica
LZS priekšsēdis Augusts Brigmanis,
neatklājot, kas varētu būt vēl nezināmie
partneri. «Tas ir diskusiju jautājums,»
uzskata ZRP priekšsēdis Valdis Zatlers,
atgādinot, ka Rīgas domes vēlēšanas
ir mēra kandidātu cīņa. Tāpēc jāsaprot,
vai iespējams atrast spēcīgu saraksta
līderi, ap kuru visi var vienoties.
VL-TB/LNNK līdzpriekšsēdētājam
Raivim Dzintaram personīgi ideja par
latvisko partiju tuvināšanos Rīgā šķiet
simpātiska, bet partijā vēl notiekot
diskusijas arī par iespēju kandidēt
ar atsevišķu sarakstu. Nacionālajā
apvienībā ir cilvēki, kas domā, ka
mēra kandidāts varētu būt Jānis Birks,
kurš jau ir vadījis Rīgas domi. Jūras
medicīnas centra valdes priekšsēdis
Birks «Dienai» atklāja, ka, visticamāk,
uz šo posteni vairs nepretendēs.
Neviena cita partija vēl nevarēja
nosaukt varbūtējos kandidātus domes
priekšsēža amatam. (ir.lv)
23. aprīlī
Politologs: Latvijas elite ir padomju
laiku produkts
Latvijas elite ir tipisks padomju
laiku produkts. To radio «Baltkom
93,9» paziņoja Maskavas politikas
zinātņu doktors Aleksandrs Sitins.
Viņš norādīja, ka tipisks padomju laika
nomenklatūras piemērs ir prezidents
Andris Bērziņš. «Eksistē pieņēmums,
ka no Latvijas speciāli tika izvesta
tauta, atšķaidot to ar strādniekiem
no citām valstīm. Ka tāda bijusi īpaši
pārdomāta politika. Taču tajā ir arī
objektīva loģika, kā attīstīt darbaspēku.
Ņemot vērā darba kultūru, vietējās
tradīcijas, Baltijā ieguldītais rublis nesa
lielu atdevi,» sacīja politologs. (apollo.
lv)

Sudraba aicina paredzēt atbildību
par neefektīviem lēmumiem
Latvijas likumos vajadzētu paredzēt
amatpersonu atbildību par neefektīviem
lēmumiem, lai panāktu kvalitatīvāku
lēmumu pieņemšanu, Latvijas Radio
teica Valsts kontroliere Inguna Sudraba.
Sudrabas vērtējumā fakts, ka likumos
nav paredzēta atbildība par neefektīvu
darbu, ir būtiska Latvijas problēma,
raksta LETA. Valsts kontrole (VK)
tāpēc ir piedāvājusi veikt attiecīgas
izmaiņas likumos, taču ideja esot
vien apspriesta kādā no komisijām,
bet tās izstrādāšana nav aktīva darba
fāzē. Ja politiķi mani tiešām tik ļoti
atbalsta, viņi varētu veikt attiecīgas
izmaiņas, mudināja VK vadītāja.
Pēc Sudrabas vārdiem, arī VK pērn
veiktajās revīzijās kopumā secināts,
ka valstī trūkst vienotas politikas, kas
būtu orientēta uz cilvēku labklājības
celšanu. Latvijā neesot vienota rīcības
plāna, bet tiekot reaģēts vien uz
atsevišķām problēmām. VK vadītāja,
kura šajā amatā pavada pēdējo gadu,
uzskata, ka ir darījusi visu, ko varēja,
un vairāk paveikt neesot varējusi. Viņa
ir kategoriski pret to, ka konkrētam
cilvēkam varētu pielāgot likumus, un,
piemēram, nodrošināt viņai iespēju
vadīt VK vēl trešo pilnvaru termiņu.
Sudraba pieļāva, ka šāda iniciatīva
var liecināt par politiķu bailēm no viņas
kā potenciālas konkurentes politikā.
Sudraba gan joprojām apgalvoja, ka
neesot domājusi par savas partijas
dibināšanu, jo visas domas tagad esot
pievērstas tikai un vienīgi tiešo amata
pienākumu pildīšanai. Viņa neesot
domājusi arī par citām alternatīvām,
ko darīt pēc pilnvaru termiņa beigām,
jo tas vēl esot ļoti tālu. (ir.lv)
24. aprīlī
Latviju uzteic kā nozīmīgu ASV
partneri kravu pārvadājumu jomā uz
29

Afganistānu
Satiksmes ministrs Aivis Ronis
darba vizītes Amerikas Savienotajās
Valstīs (ASV) ietvaros kopīgi ar ASV
Gaisa spēku ģenerāli, ASV Transporta
virspavēlniecības (USTRANCOM)
komandieri Viljamu Freizeru (William M.
Fraser III) apmeklēja USTRANSCOM
vadības centru Skota Gaisa spēku bāzē
Ilinoisā. Kā uzsver ASV Transporta
virspavēlniecība, “Latvija kļuvusi par
arvien nozīmīgāku ASV un Koalīcijas
spēku partneri, ņemot vērā, ka liela
daļa Ziemeļu piegāžu tīkla (Northern
Distribution Network (NDN)) kravu
plūsmas iet caur Rīgas ostu”. A.
Ronis pateicās V. Freizeram par viņa
atbalstu Ziemeļu piegāžu tīkla kravu
plūsmas virzīšanā caur Latviju un
uzsvēra priekšrocības, ko NDN sniedz
Latvijas ostām, lidostām un dzelzceļam,
kā arī ekonomiskos ieguvumus
Latvijas tautsaimniecībai. Tikšanās
laikā satiksmes ministrs norādīja uz
Latvijas gatavību un priekšrocībām
Afganistānas reverso kravu piesaistē,
izmantojot multimodālus transporta
risinājumus. Tāpat atzinīgi tika
novērtēta USTRANSCOM sadarbība
ar Latviju kopumā, kas sekmējusi
vēsturisko Eiropu un Centrālāziju
savienojošo tirdzniecības maršrutu
atdzimšanu. [...] (leta.lv)
ASV īpašā sūtne Latvijā nav
satikusi cilvēkus, kuri diskriminēti
antisemītisma dēļ
ASV Valsts departamenta īpašā
sūtne antisemītisma uzraudzības
un apkarošanas jautājumos Hanna
Rozentāle vizītes laikā Latvijā
nav satikusi nevienu cilvēku, kurš
justos apdraudēts vai diskriminēts
antisemītisma dēļ. Rozentāle vizītē
tikās ar vietējās ebreju sabiedrības
līderiem, kuri norādījuši, ka Latvijas
sabiedrībā jūtas droši un pieņemti.
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Vienlaikus viņa norāda: «Es nekad
neesmu bijusi valstī, kurā zināmā mērā
nav neiecietības, un, kur ir neiecietība,
tur ir vieta antisemītismam.» [...] «Es
laikam pametīšu šo vietu, sakot, ka
visbūtiskākais, kas jums jāzina par
Latviju, ka tā ir sarežģīta,» pirms
vizītes noslēguma sacīja ASV īpašā
sūtne. «Latvija ir cietusi no vairākām
okupācijām, un fakts, ka padomju
okupācija bija gara, nežēlīga un
šausminoša, nenozīmē, ka mums nav
jākoncentrējas uz vācu okupācijas
gadiem.» Rozentāle uzsvēra, ka
mācības, kas gūtas no holokausta,
ir būtiskas Latvijas sabiedrībai un
vēstures mācībām ir jābūt par pamatu
taisnīgai un iecietīgai nākotnei. Visās
tikšanās reizēs sūtnei bija iespēja
apspriest konkrētus veidus, kā Latvijā
cīnīties pret naidu un neiecietību,
piedāvājot kā paraugu kampaņu «2012
stundas pret naidu». Kampaņa ir
starptautiska iniciatīva, kura aicina
visas pasaules jauniešus veltīt laiku
tam, lai apturētu naidu un fanātismu
un veicinātu cieņu pret dažāda veida
kultūrām, reliģijām, tradīcijām, šķirām
un dzimumiem. Aģentūra Leta jau
ziņoja, ka ASV Valsts departamenta
īpašā sūtne antisemītisma uzraudzības
un apkarošanas jautājumos Latvijā
viesojās no 19. aprīļa līdz 23. aprīlim.
(apollo.lv)
LR Neatkarības atjaunošanas
gadadienā notiks koncerti, izrādes,
filmu maratons
Atzīmējot Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas gadadienu,
Rīgā 4. maijā notiks dažādi pasākumi
- vairāki koncerti, izrādes, Latvijas
filmu maratons, tiks veidota “Ziedu
Latvija”, varēs līdzdarboties radošajās
darbnīcās un piedalīties Lielās
virves vilkšanas sacensībās. Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta

departamenta pārstāve Indra Vilde
aģentūru Leta informēja, ka svētku
pasākumi ar koncertiem sāksies jau
1.maijā, bet lielākā daļa pasākumu
notiks tieši 4. maijā, daži plānoti arī
6. maijā. 4. maija rītā jau pulksten
11 pie Brīvības pieminekļa sāksies
tradicionālā “Ziedu Latvijas” veidošana.
Tajā var piedalīties ikviens iedzīvotājs,
atnesot pavasara ziedus, kas visas
dienas garumā tiks ievīti kopīgā Latvijas
gleznā. Gatavo «Ziedu Latviju» varēs
aplūkot arī 5. un 6. maijā. Pie Brīvības
pieminekļa no pulksten 11.30 līdz
pulksten 13.30 būs skatāma arī Latvijas
izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē
programma, bet pulksten 14 paredzēta
ziedu nolikšanas svinīgā ceremonija.
Visas dienas garumā no pulksten 12
līdz 19.30 rīdzinieki un pilsētas viesi
aicināti paviesoties Vērmanes dārzā,
kur uzstāsies profesionālais pūtēju
orķestris «Rīga», bērnu deju kolektīvi,
Rīgas mūzikas skolu audzēkņi un vairāki
Rīgas kori, kā arī vokālā džeza grupa
«Assembly singers» un postfolkloras
grupa «Iļģi». Pulksten 18 būs skatāms
arī deju koncertuzvedums «Zalkša
līgava», vienlaikus Vērmanes dārzā
notiks dažādas radošās darbnīcas,
kurās īpaši aicināti piedalīties bērni.
Pasākuma laikā kopīgi tiks veidots
tekstilmākslas darbs «Labo domu
vēlējums Latvijai». Pēc pasākuma
Vērmanes dārzā, pulksten 20 Esplanādē
sāksies koncerts «Svētku diena». Tajā
uzstāsies grupas, kas deklarācijas
pasludināšanas laikā pirms vairāk
nekā 20 gadiem bija tautā ļoti iemīļotas
un populāras - «Dzeltenie pastnieki»,
«Turaidas roze» un «Pērkons». [...]
Svētku dienā no pulksten 10 līdz
pat pulksten 23 kinoteātrī «Splendid
Palace» iedzīvotāji un pilsētas viesi
gaidīti uz bezmaksas Latvijas filmu
maratonu, kurā būs iespēja redzēt

gan jaunākās, gan jau zināmas
latviešu režisoru dokumentālās filmas.
Līdz pusdienas laikam repertuārā
plānotas tautā iemīļotās filmas, uz kuru
seansiem īpaši gaidītas ģimenes ar
bērniem, jo varēs skatīties animācijas
filmu programmu un tādas jaukas
latviešu filmas kā «Ūdens bumba
resnajam runcim», «Cilvēka bērns».
Savukārt vēlā vakara stundā paredzēts
animācijas filmu seanss pieaugušajiem.
4. maijā arī Rīgas kultūras centros
iedzīvotāji gaidīti uz svētkiem veltītiem
koncertiem, kuros uzstāsies gan
dejotāji, gan mūziķi, piemēram, VEF
Kultūras pilī notiks mazākumtautību
kolektīvu koncerts «Daudzbalsīgā
Rīga». Arī Rīgas dievnamos paredzēti
koncerti, proti, Sv. Pētera baznīcā
koncertēs Rīgas kamerkoris «Ave Sol»,
bet Rīgas Domā uzstāsies Latvijas
Zinātņu akadēmijas jauktais koris
«Gaismaspils», kamerkoris «Vidus»
un Rīgas Sv. Pāvila baznīcas draudzes
koris. Svētku laikā Rīgas centrā
un apkaimēs būs izvietoti Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas
dienai veltīti plakāti «Latvija Tavās
rokās». «Tāda bija Latvija 4. maija
deklarācijas pasludināšanas brīdī jauna un apņēmīga. Šis attēls stāsta
par to, ka Latvija nedzimst kaut kur
abstraktās tālēs, bet gan konkrēti - katra
paša rokās, turklāt tas ir ne tikai sens
notikums vai vienreiz gadā atzīmējama
diena, bet gan process, kas notiek katru
dienu,» sava plakāta ideju skaidro
mākslinieks Ēriks Božis. Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas
gadadienai veltīto pasākumus atbalsta
Rīgas dome, to kopējās izmaksas
plānotas 70 000 latu apmērā. Svētku
pasākumi, to norises laiks un vieta
pieejami interneta vietnē www.kultura.
riga.lv. (puaro.lv)
Daugavas abu krastu iedzīvotāji
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Kooperātivam ir nauda ko

Aizdot

5.99%

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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sacentīsies virves vilkšanā
4. maijā jeb Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienā Rīgā
tiks rīkots vēl nebijis pasākums - virves
vilkšanas sacensības starp Daugavas
labā un kreisā krasta iedzīvotājiem.
Unikālais lielās virves vilkšanas
pasākums notiks uz Vanšu tilta pulksten
15. Kā šodien (23. aprīlī) žurnālistiem
stāstīja Rīgas domes priekšsēdētājs
Nils Ušakovs (SC), virves vilkšanas
pasākuma galvenais mērķis nav
sacensība, bet gan saliedētība, jo
ideja ir savilkt kopā abus Daugavas
krastus, parādot, ka Rīgā ir vienota
sabiedrība. Sacensībās tiks izmantota
vairāk nekā 400 metrus gara virve ar
atzīmēm, lai dalībnieki zinātu, kur tā
jātur. Virves izturību šodien pārbaudīja
divi Rīgas brīvostas velkoņi - «Santa»
un «Stella». Virves vilkšanā piedalīsies
600 dalībnieki no 16 gadu vecuma.
Pieteikt savu dalību virves vilkšanā var,
reģistrējoties internetā «www.riga.lv»,
izvēloties, kuru komandu pārstāvēs.
Virves vilcēji pasākuma dienā aicināti
atcerēties par ērtu apģērbu un
apaviem. Rīgas domes priekšsēdētāja
vietnieks un Rīgas brīvostas valdes
priekšsēdētājs Andris Ameriks (GKR)
vēstīja, ka 4. maijs galvaspilsētā
tiks plaši svinēts. Šajā dienā Rīgā
notiks vairāk nekā 20 pasākumi, kur
bez virves vilkšanas notiks arī jau
tradicionālais Latvijas filmu maratons
kinoteātrī «Splendid Palace», notiks
arī Doma dārza koncerts un daudzi
citi sarīkojumi. Lielajā virves vilkšanas
pasākumā dalībniekiem virve būs
jāsaņem tvērienā ar abām plaukstām
no apakšas. Virvi būs aizliegts aptīt ap
rokām un tad to satvert. Ja vilkšanas
laikā veselības vai citu iemeslu dēļ
dalībnieks nevarēs turpināt vilkšanu,
tad viņš no sacensībām varēs izstāties.
Kā minēja pasākuma rīkotāji, virves

vilkšana ir populārs sacensību veids.
No 1900. gada līdz 1920. gadam šis
sporta veids bija iekļauts olimpisko
spēļu programmā. Virves vilkšanas
sacensības ir populāras arī Latvijā, jo ir
izveidoti vairāki klubi, kas apvienojušies
Latvijas Virves vilkšanas federācijā.
(puaro.lv)
Rīgas pilsētas arhitekta biroja
vadītāja amatam virza Gvido Princi
Žūrijas komisija pirmdien (23. aprīlī)
par labāko Rīgas pilsētas arhitekta
biroja vadītāja amata pretendentu
atzina Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamenta direktora
vietnieka pienākumu izpildītāju Gvido
Princi, aģentūrai Leta pastāstīja
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Laila Ivāna. Par Prinča
iecelšanu amatā galīgais lēmums
būs jāpieņem domes sēdē. Kā liecina
aģentūras Leta arhīva informācija,
Princis 2001. gadā pabeidzis Rīgas
Tehniskās universitātes Arhitektūras
un pilsētplānošanas fakultāti. Pilsētas
attīstības departamentā Princis
strādā kopš 2000. gada pavasara,
kad sācis darbu kā projektu vadītāja
asistents, vēlāk kļuvis par Detālplānu
nodaļas vadītāju, bet 2007. gadā - par
Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāju.
2008. gadā, kad Korupcijas novēršanas
un apkarošanas birojs apcietināja
Prinča priekšnieku Pēteri Stranci,
Princis iecelts par Pilsētas attīstības
departamenta direktora pienākumu
izpildītāju. Šajā amatā viņš strādāja līdz
2010. gada nogalei, kad pēkšņi atkāpās,
lai departamenta vadību nodotu savam
vietniekam, ekonomistam Uldim
Jansonam. Princis departamentā
turpina strādāt kā Jansona vietnieks.
«Pilsētas galvenajam arhitektam ir
nepieciešama skaidra vīzija par to,
kā attīstīsies pilsēta tuvākā un tālākā
nākotnē un kas jādara, lai šī attīstība
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būtu harmoniska - saglabājot visas
esošās arhitektūras vērtības un radot
jaunas. Viņam vajadzīga arī laba
izpratne par to, kā nostiprināt pašu Rīgas
arhitekta biroju kā institūciju, piešķirot
tai lielāku autoritāti gan rīdzinieku,
gan arhitektūras profesionāļu vidu.
Komisija bija vienisprātis, ka amata
kandidāts Princis savu skatījumu uz
šiem stratēģiskajiem uzdevumiem
prezentēja daudz pārliecinošāk,»
atzina Pilsētas attīstības komitejas
priekšsēdētājs, vērtēšanas komisijas
vadītājs Vadims Jerošenko (SC).
«Arhitekta biroja funkcijas un pilnvaras
ir jāpaplašina. Pašlaik Rīgā atsākas
aktivitāte būvniecības sektorā, un ir ļoti
svarīgi, cik profesionāls būs pilsētas
galvenais arhitekts, cik kompetents būs
viņa skatījums attīstības jautājumos,»
norādīja Jerošenko. Jau ziņots, ka
uz Rīgas galvenā arhitekta krēslu
bija pieteikušies divi pretendenti Princis un bijušais Liepājas pilsētas
galvenais mākslinieks arhitekts Juris
Plēsums. Rīgas pilsētas arhitekta
biroja direktora amata kandidātiem
bija izvirzītas šādas prasības - valsts
valodas zināšanas augstākajā līmenī,
otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība arhitektūrā, vismaz trīs gadu
darba pieredze vadošā administratīvā
amatā, izpratne par arhitektūras
nozari un labas komunikācijas spējas,
labas zināšanas par būvniecības un
plānošanas normatīvo regulējumu,
divu svešvalodu zināšanas, izpratne
par aģentūras darbību, nevainojama
reputācija, prasmes darbā ar datoru.
Par priekšrocībām tiktu uzskatīta
pieredze komunikācijā ar sabiedrību,
starptautiska pieredze, pieredze
iestādes vai uzņēmuma vadītāja
amatā. Vērtēšanas komisijas vadītājs
ir Jerošenko, tajā iekļauti arī visi Rīgas
domes Pilsētas attīstības komitejas
34

deputāti, kā arī pārstāvji no Latvijas
Arhitektu savienības, Pilsētas attīstības
departamenta un pilsētas Būvvaldes.
Rīgas pilsētas arhitekta biroja vadītāja
vieta ir vakanta kopš pagājušā gada
28.februāra, kad beidzās piecus gadus
ilgais darba līgums ar arhitektu Jāni
Dripi. Kopš tā laika biroja vadītājas
pienākumus pilda Regīna Bula. Ne
Dripe, ne Bula uz Rīgas galvenā
arhitekta amatu nepieteicās, lai šo
iespēju dotu jaunajiem profesionāļiem.
(apollo.lv)
Vizītē Latvijā ierodas PLF ģenerālsekretārs Martins Junge
Otrdien, 24. aprīlī oficiālā vizītē
Latvijā, pēc arhibīskapa Jāņa Vanaga
ielūguma, lai tuvāk iepazītos ar Latviju
un Latvijas evaņģēliski luterisko
Baznīcu ierodas Pasaules luterāņu
federācijas (PLF) ģenerālsekretārs
māc. Martins Junge (Evaņģēliski
luteriskā baznīca Čīlē). Viņš ir pirmais
latīņamerikānis, kurš ieņem šo
augsto posteni. 4 dienu vizītes laikā
M. Jungem ir paredzēts tikties ar
LELB Bīskapu kolēģiju un prezidiju,
apskatīt Rīgas Domu, apmeklēt
Lutera Akadēmiju, Jauniešu centru,
Atbalsta centru bērniem un ģimenēm,
iepazīties ar citu konfesiju vadītājiem,
tikties ar Saeimas priekšsēdētāju,
Latvijas Universitātes vadību, apmeklēt
LU Teoloģijas fakultāti, piedalīties
Baltijas valstu bīskapu sarunās u.c.
Ģenerālsekretārs vada PLF un īsteno
PLF padomes un asamblejas lēmumus
un ir PLF galvenais ekumēniskais
sūtnis. Ģenerālsekretārs ir ievēlēts uz
7 gadu periodu un var tikt pārvēlēts
uz otru termiņu. Māc. Martins Junge
šajā amatā ir kopš 2009. gada oktobra.
Pasaules luterāņu federācija ir luterāņu
Baznīcu apvienība, kurā ietilpst 145
dalībbaznīcas 79 valstīs, aptverot
70 miljonus luterāņu visā pasaulē.

PLF ir dibināta 1947. gadā. Latvijas
evaņģēliski luteriskā Baznīca ir PLF
locekle kopš 1963. gada. Arhibīskaps
Jānis Vanags ir PLF padomes loceklis.
[...] PLF augstākais lēmējorgāns ir
Asambleja, kas tiek rīkota ik pēc sešiem
gadiem. 11. asambleja norisinājās
2010. gada jūlijā Štutgartē, Vācijā
un tajā tika lemts par stratēģiju laika
posmam 2012.-2017. g. Pašreizējais
PLF ģenerālsekretārs māc. Martins
Junge šajā postenī nomainīja Dr.
Išmaelu Noko (Zimbabve), kurš Latvijā
viesojās 1996. gada janvārī. (lelb.lv)
Būs piemineklis represētajiem
garīdzniekiem
To t a l i t ā r o r e ž ī m u u p u r i b i j a
dažādu konfesiju garīdznieki, un viņu
piemiņas iemūžināšanai paredzēts
izveidot pieminekli “Represētajiem
garīdzniekiem 1917 - 1990 un atgūtai
ticības brīvībai”. Tas atradīsies Rīgā
pretī Jaunajai Sv. Ģertrūdes baznīcai,
un tā postamentā tiks iegravēti
represēto garīdznieku vārdi. Pieminekļa
izveides iniciatīvas darba grupu vada
Kristīgi demokrātiskās savienības
Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļas
biedrs Latvijas Zinātņu akadēmijas
viceprezidents Tālavs Jundzis. Šogad
tiks izsludināts konkurss par pieminekļa
veidolu. Priekšlikumu iniciatīvas
grupai jau iesniedzis tēlnieks Viktors
Suškēvičs. (Latvijas Avīze)
Rīga plāno kandidēt uz Pasaules
grāmatu galvaspilsētas titulu
Rīga plāno pieteikt kandidatūru 2018.
gada Pasaules grāmatu galvaspilsētas
godam. Lai īstenotu ambiciozo ieceri
un veiktu citus pasākumus lasīšanas
veicināšanai, pirmdien, 23. aprīlī,
tiks dibināta darba grupa Grāmatai
būt, vēsta Nodibinājuma Rīga 2014
komunikācijas un mārketinga vadītāja
Anna Muhka. Nodibinājuma Rīga
2014 paspārnē pulcēsies spēcīgākie

grāmatniecības, izdevēju, bibliotēku
pārstāvji, kā arī UNESCO Rīgas domes
un Kultūras ministrijas amatpersonas ar
mērķi grāmatniecības nozarei paredzēt
ilgtermiņa skatījumu, grāmatu tuvināt
lasītājam un lasītāju grāmatai. Darba
grupas izveides datums nav izvēlēts
nejauši, jo 23. aprīlis visā pasaulē
tiek atzīmēts kā Pasaules grāmatu un
autortiesību diena, un tieši šajā dienā
stafeti pārņem nākamā Pasaules
grāmatu galvaspilsēta, kas šogad būs
Erevāna (Armēnija). Darba grupas
koordinatora funkcijas ir uzņēmies
Nodibinājums Rīga 2014, jo grāmatai
atvēlēta būtiska loma arī 2014.
gada programmā. Eiropas kultūras
galvaspilsētas gada organizētāji strādā
ar jaunām iniciatīvām, lai stiprinātu
ilgtermiņa kultūras procesus, un ir
pārliecināti par grāmatniecības pozitīvo
ietekmi uz sabiedriskajām norisēm.
2014. gads kalpos kā starpposms
un sagatavošanās platforma, lai
izveidotu spēcīgu Rīgas kandidatūras
pieteikumu 2018. gadam. Pasaules
grāmatu galvaspilsētas tituls 2018.
gadā būtu lielisks papildinājums valsts
simtgades svinībām, Latvijas un
Rīgas vārdam pievēršot plašu ārvalstu
uzmanību. Darba grupas Grāmatai
būt sastāvā darbosies UNESCO
Latvijas komitejas ģenerālsekretāre
Dagnija Baltiņa, Latvijas Grāmatnieku
ģildes priekšsēdētāja Vija Kilbloka,
Starptautiskās Rakstnieku un
tulkotāju mājas valdes priekšsēdētāja
Andra Konste, Latvijas Literatūras
centra direktors Jānis Oga, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas direktors Andris
Vilks, Latvijas Rakstnieku savienības
priekšsēdētājs Jānis Jurkāns, Rīga
2014 valdes locekle Diāna Čivle, Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētāja Eiženija
Aldermane un citi. (diena.lv)
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25. aprīlī
Andrejevs: Nepilsoņiem nedrīkst dot
vēlēšanu tiesības
Latvija nedrīkst pieļaut vēlēšanu
tiesību piešķiršanu nepilsoņiem,
uzskata bijušais diplomāts un politiķis
Georgs Andrejevs. “Esmu pārliecināts
- ja nepilsoņiem būtu vēlēšanu tiesības,
Latvija nekad neiestātos ES,” viņš saka
intervijā, kas publicēta portālā “politika.
lv”. Andrejevs intervijā arī norāda, ka,
strādājot Eiropas Parlamenta Veselības
darba grupā, viņš atklājis - gandrīz
nevienā no jaunajām dalībvalstīm
valdības nebija ieinteresētas savai
sabiedrībai pateikt, ka struktūrfondus
var izmantot arī veselības aprūpes
uzlabošanai. Latvijā iespēja fondu
līdzekļus novirzīt veselības aprūpei
tikusi apzināti slēpta. “2003. gadā ES
līmenī, atvēlot tam līdzekļus, pieņēma
likumu, ka vēža skrīningu noteiktās
grupās var apmaksāt valsts, taču
Latvijā par to klusēja, jo likuma izpilde
dalībvalstīm nebija uzspiesta,” saka
Andrejevs un kā iemeslu šādai politikai
norāda - līdzekļus novirzīt bija izdevīgāk
vērienīgiem projektiem, piemēram,
satiksmes infrastruktūrā, kur apgrozās
liela nauda un iespaidīgu kompāniju
intereses, nevis veselības aprūpē.
Turpinot par nepilsoņiem, Andrejevs
teic: “Ja salīdzinātu „pret” balsošanas
rezultātus referendumā par Latvijas
dalību ES ar „par” balsojumu bēdīgi
slavenajā valodas referendumā, varu
derēt, ka tie pilnīgi sakristu.” Viņaprāt,
tie, kuri bija pret Latviju ES, bija arī pret
latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu.
Andrejevs norāda, ka Latvijas politiķiem
nevajag būt tik bezpalīdzīgiem kā līdz
šim un aktīvāk jāvēršas pret Krievijas
centieniem izmantot demokrātiskos
instrumentus un lielo tautiešu skaitu,
lai sašķeltu Latvijas sabiedrību un
parlamentārā ceļā pārņemtu varu, un
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tādējādi “ar mūsu valsti kā vājāko
Baltijas posmu dabūt savu ietekmes
aģentu ES”.
Jau rakstīts, ka ar paziņojumu, ka
jau nākamā gada pašvaldību vēlēšanās
nepilsoņiem būs balsstiesības klajā
nāca biedrība “Par godīgumu un
taisnīgumu”, kuras partneri ir biedrība
“Par dzimto valodu” ar tās līderi
Vladimiru Lindermanu, kā arī citas
krievu organizācijas. “Par godīgumu
un taisnīgumu” aktīvi iesaistījās
referenduma organizēšanā par valsts
valodas statusu krievu valodai. Šo
nepilsoņu organizācijas akciju trešdien
LNT rīta raidījumā kritizēja premjers
Valdis Dombrovskis (Vienotība), sakot,
ka cerības nākamā gada pašvaldību
vēlēšanās nepilsoņiem piešķirt
balsstiesības ir pilnīgi nepamatotas - lai
balsotu, ir jāiziet naturalizācijas process
un jāiegūst pilsonība. Neskaidra
pozīcija šajā jautājumā pagaidām ir
Valsts prezidentam Andrim Bērziņam.
Visu interviju ar Georgu Andrejevu
lasiet portālā “politika.lv”. (ir.lv)
Premjers: referendumam par nepilsoņu tiesībām vēlēt pašvaldības
nav pamata
Nav pamata rīkot referendumu
par nepilsoņu tiesībām piedalīties
pašvaldību vēlēšanās, jo visiem,
kas to vēlas, ir iespēja iegūt latvijas
pilsonību. Tā LNT raidījumā “900
sekundes” trešdienas (25. aprīļa) rītā
norādīja Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis. “Šādas aktivitātes ir
nepamatotas, jo jebkuram nepilsonim
ir iespējas iziet naturalizācijas procesu
un iegūt pilsonību,” uzsvēra valdības
vadītājs. Viņš arī atgādināja, ka
koalīcija pirmdien jau vienojusies
atbalstīt likuma grozījumus, kas paredz
ieviest jaunu regulējumu referendumu
ierosināšanai un aģitācijas regulēšanai.
Grozījumu skatīšana likumā «Par tautas

nobalsošanu un likumu ierosināšanu»
otrajā no trīs lasījumiem iekļauta
Saeimas šīs ceturtdienas sēdes darba
kārtībā. Saeimas Juridiskā komisija,
gatavojot likumprojektu «Par tautas
nobalsošanu un likumu ierosināšanu»
izskatīšanai Saeimā otrajam lasījumam,
ir atbalstījusi atteikšanos no valsts
apmaksāta parakstu vākšanas posma
referenduma ierosināšanai. Tas var
nozīmēt, ka kādas iniciatīvas autoriem
pašiem vajadzēs savākt desmitās
daļas vēlētāju parakstu, kas pašlaik ir
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
pārziņā. [...] (la.lv)
Prezidents: jautājumi par sabiedrības
saliedētību ir nedaudz pārspīlēti
Jautājumi par sabiedrības
saliedētību ir nedaudz pārspīlēti,
Mazākumtautību padomes sēdē vakar
(24. aprīlī) atzinis Valsts prezidents
Andris Bērziņš. Padomes sēdē
prezidents kopā ar studentiem un
skolēniem no dažādu mācībvalodu
skolām pārrunāja jaunatnes līdzdalību
saliedētas sabiedrības veidošanā
Latvijā. Diskusijas dalībnieki
bija vienisprātis, ka jautājumi par
sabiedrības saliedētību vairākumā
gadījumu ir politiski inspirēti, lai
papildinātu politiķu atbalstītāju rindas
īpaši pirms nozīmīgiem sabiedriski
politiskiem notikumiem vai balsojumiem.
Vi e n l a i k u s d i s k u s i j ā v a i r ā k k ā r t
izskanējis viedoklis par interneta vides
anonīmo komentāru nereti naidīgo un
šķeltniecisko ietekmi uz sabiedrību,
kas rada izkropļotu priekšstatu par
dažādu tautību attiecībām Latvijā.
«Manuprāt, jautājumi par sabiedrības
saliedētību ir nedaudz pārspīlēti.
Varbūt dažiem politiķiem tas ir kā
glābšanas instruments, lai stiprinātu
savu varu. Es palieku pie pārliecības,
ka Latvija savos dibināšanas gados
ir bijusi stipra un arī būs stipra savā

nacionālajā daudzveidībā. Tā ir mūsu
bagātība, jo mēs vēlamies dzīvot kopā
mierīgā un saskanīgā valstī. Vienlaikus
nekad nevar būt tā, ka vairs nav ko
uzlabot,» atklājot sēdi, teicis Bērziņš.
Sēdes dalībnieki lielākoties pauda
viedokli, ka daudz nozīmīgākas par
sabiedrības saliedētības koncepcijām
un instrukcijām ir cilvēku savstarpējās
attiecības ikdienā, nedalot pilsoņus pēc
tautības, bet gan tuvinoties pēc kopīgām
interesēm. Rīgas Stradiņa universitātes
profesors Deniss Hanovs īpaši uzsvēris
nepieciešamību iestāties pret vēstures
faktu falsifikāciju, atgriežoties pie tās
patiesajiem avotiem. Augstskolas
«Turība» valdes priekšsēdētājs
Aldis Baumanis norādījis, ka savā
augstskolas pasniedzēja pieredzē
nav saskāries ar asām pretrunām
dažādu tautību studentu attiecībās,
gluži pretēji – viņa pieredze liecina
par sabiedrības jaunākās daļas spēju
saprasties un sadarboties neatkarīgi
no dzimtās un mācību valodas. Kā
daudz lielāku draudu jauniešu uzskatu
veidošanā Baumanis minējis dažādu
spēku vēlmi un iespējas ietekmēt
jauniešu viedokli, noskaņojot tos pret
kādu sabiedrības grupu vai tautību.
Daugavpils Universitātes studentu
padomes priekšsēdētājs Artjoms
Pučinskis uzsvēra vēsturisko tradīciju
un ģimenes lomu jaunās paaudzes
audzināšanā, ko pašlaik arvien vairāk
aizņem arī interneta mediji. Tādēļ
izšķiroša nozīme ir izglītības kvalitātes
paaugstināšanai, lai jaunie cilvēki spētu
patstāvīgi spriest un domāt, veidojot
savu viedokli un tieši neietekmējoties no
dažādiem radikāliem, naidu kurinošiem
viedokļiem. (la.lv)
Top Likteņdārza sirds – amfiteātris
Viena no Kokneses spilgtākajām
mūsdienu vizītkartēm ir topošais
Likteņdārzs – piemiņas vieta visiem
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Latvijai zudušajiem tautiešiem. To
plānots izveidot līdz Latvijas Republikas
100. gadu jubilejai 2018. gada 18.
novembrī. “LA” dienā Koknesē
noskaidrojām arī, cik tālu pavirzījies
šis unikālais projekts, kura pirmie darbi
sākās 2008. gadā. Kokneses fonda
valdes loceklis Bruno Cīrulis stāsta,
ka pašlaik galvenie darbi ir amfiteātra
izbūve un ābeļu ceļa bruģēšana. 200
metru garais ābeļu ceļš ved uz topošo
amfiteātri, kura aprises iezīmē dziļš
apļveida kanāls – “asaru strauts”.
“Amfiteātra viduspunkts novietots
tieši pretī 18. novembra saulrietam.
Amfiteātris ir galvenā Likteņdārza
daļa,” saka Bruno. “Patlaban dabā jau
izveidots amfiteātra reljefs – norakta
zeme, izrakta un izveidota kanāla
pamatdaļa. Apļa iekšpusē izveidota
pamatne piemiņas akmeņu krāvumam.
Tos saved cilvēki no visām Latvijas
malām par piemiņu saviem izsūtījumā
un represijās zaudētajiem tuviniekiem.”
Amfiteātra būvētājs ir Kokneses
novada SIA “Roplainis”, ko vada Aivars
Dambītis. Apjomīgos amfiteātra zemes
un būvniecības darbus uzņēmums veic
ar lielu precizitāti un pret projektu izturas
ar īpašu izpratni, daudzkārt izpalīdzot
Likteņdārza talkās ar savu tehniku.
“Aprīļa beigās pie mums ieradīsies
Pedvāles saimnieks tēlnieks Ojārs
Feldbergs, viņš vienā no dārza zonām
novietos lielos akmeņus, Aivars savukārt
palīdzēs ar tehniku, lai akmeņus
pārvietotu,” Bruno iepazīstina ar saviem
palīgiem. “Akmeņus mēs meklējam visā
Latvijā, cenšamies gan vispirms atrast
tuvākajā apkārtnē, jo lielo akmeņu
pārvadāšana ir dārga. Meklējam
galvenokārt tumšpelēkos akmeņus, jo
tādi ir paredzēti Likteņdārza dizainā.»
Cilvēki iesaistās Likteņdārza veidošanā
ik dienu un, ja atsaucība nemazināsies,
daudzas ieceres dārzā varēšot īstenot
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krietni ātrāk, nekā plānots. Ābeļu
ceļu paredzēts nobruģēt ar pelēku,
no Latvijas laukakmeņa ražotu bruģi.
Pavisam būs nepieciešami apmēram
simt tūkstoši bruģakmeņu. Bruno Cīrulis
[...] dara zināmu Likteņdārza veidotāju
jaunāko ideju: «Mums padomā akcija
– vēlamies aicināt ikvienu cilvēku
iegādāties bruģakmeni kā ziedojumu,
uz akmens, ja projekta atbalstītājs to
vēlēsies, tiks iegravēts viņa vārds.
Tādā veidā ar Likteņdārza atbalstītāju
vārdiem izveidosim ceļu uz amfiteātri.
Ceram, ka akcija varētu sākties jau
tuvāko mēnešu laikā.» No šogad
iecerētajiem darbiem jāmin tehniskie
projekti autostāvvietai un piemiņas
ēkai, kuri top, pateicoties brīvprātīgam
vairāku Latvijas arhitektu kopdarbam.
Ar Japānas vēstniecības starpniecību
piešķirtie 26 000 eiro šogad ļaus sākt
skatu terases būvniecību. Likteņdārza
ainavas arhitekta Šunmio Masuno
nākamā viesošanās Koknesē ir
paredzēta nākamgad, kad amfiteātra
centrā dārza autors novietos desmit
lielos Latvijas laukakmeņus. (Latvijas
Avīze)
Bibliotekāram, bibliogrāfam un
bibliofilam Jānim Misiņam šodien
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Pirms 150 gadiem 1862. gada 25.
aprīlī Tirzas pagasta “Krācēs” piedzima
bibliogrāfs, grāmatu krājējs un Latvijas
zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs
Jānis Misiņš. Jau 20. gados Misiņa
personīgā bibliotēka bija pilnīgākais
latviešu izdevumu krājums. 1925. gadā
bibliogrāfs to atdeva Rīgas pilsētas
valdei, un uz šīs kolekcijas bāzes tika
izveidota Misiņa bibliotēka, tagadējās
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas
sastāvdaļa. Grāmatniecība bija Jāņa
Misiņa dzīves jēga. Jau kopš jaunības
viņš tika uzskatīts par fanātiķi šajā ziņā.
(Latvijas Avīze)

26. aprīlī
Jau šonedēļ Minskā varētu atgriezties
arī Latvijas vēstnieks Baltkrievijā
Jau šonedēļ darbā Minskā varētu
atgriezties arī Latvijas vēstnieks
Baltkrievijā Mihails Popkovs. Ārlietu
ministrijas preses sekretārs Jānis
Sīlis [...] sacīja, ka ES dalībvalstu
vēstnieki Minskā sākuši atgriezties
saskaņā ar kopīgo lēmumu. Latvijas
vēstnieks Popkovs jau tuvākajā laikā,
iespējams, jau šonedēļ, atgriezīsies
Baltkrievijas galvaspilsētā. Aģentūra
Leta jau ziņoja, ka ES vēstnieki
Baltkrievijā, kuriem Minska februārī
ieteica atstāt valsti, trešdien sākuši
atgriezties pie savu pienākumu
pildīšanas. «Zviedrijas vēstnieks
Stēfans Ēriksons atrodas Minskā un veic
savus pienākumus. Viņa atgriešanās
Minskā notikusi pēc Eiropas Savienības
kopīga lēmuma,» aģentūrai AFP
apliecināja zviedru diplomāts Dāvids
Emtestams. Polijas, Vācijas, Lietuvas
un Čehijas vēstnieki atgriezīsies
Minskā līdz šīs nedēļas beigām. Daži
jau ir šķērsojuši Baltkrievijas robežu,
AFP apstiprināja vēstniecību pārstāvji.
Lietuvas vēstniecības preses pārstāvis
AFP norādīja, ka vēstnieku atgriešanās
līdz nedēļas beigām bijis kopīgs
ES lēmums, piebilstot, ka Lietuvas
vēstnieks jau atrodas Baltkrievijā. [...]
(nra.lv)
Karšu izdevniecība Jāņa sēta gatavo
Lielo Latvijas atlantu
Uz savu apaļo jubileju, ko svinēsim
jūnijā, beidzot izdosim Lielo Latvijas
atlantu - 20 gadu darba rezumējumu.
Tas pašlaik tiek gatavots drukai.
Tas būs lielākais jebkad izdotais
karšu krājums par Latviju. Ceļu
tīkls vien 122 tūkstoši kilometru trīsreiz apkārt zemeslodei, lepojas SIA
Karšu izdevniecība Jāņa sēta valdes
priekšsēdētājs Jānis Turlajs. Apgādam

šis atlants esot sirdslieta, darbs notiek
ļoti skrupulozi. Būs gan ļoti detalizētas
Latvijas reģionālās kartes, gan
ceļu klasifikācija, lielāko pilsētu un
ciemu plāni. Pirmoreiz - visas Latvijas
viensētas. Nosaukumus tomēr varēšot
uzrakstīt «tikai» 58 tūkstošiem, visiem
nav vietas. Kopā atlantā būs vairāk
nekā 100 tūkstoši vietvārdu. Ar īpašu
marķējumu parādīsies arī ciemi, kuru
vairs nav. «Vietvārdi - tā ir krātuve,
kas slēpj sevī ļoti nozīmīgu Latvijas
tautas kultūrvēsturisko informāciju,»
Turlajs ar aizrautību izvērš šo tēmu.
«Māju nosaukumi vien: Komisāri,
Lielie Muļķi, Mazie Muļķi. Talsu rajonā
- Gambija, Cēsu - Parīze!» Viņš izgaršo
katru vārdu, pasmaidīdams: «Kad visu
sākām, vēl bija aktuāli tādi nosaukumi
kā Oktobra 41. gadadienas ciemats.»
[...] (Žurnāls „Ir”, 2012.gada 26. aprīlis,
autore Ieva Puķe)
Komisārs apmeklēs Latviju
Vasarā Latviju paredzējis apmeklēt
Eiropas Drošības un sadarbības
organizācijas (EDSO) augstais
komisārs nacionālo minoritāšu
jautājumos Knuts Vollebeks, kurš
iepriekšējo vizīšu laikā aicinājis piešķirt
balsstiesības nepilsoņiem pašvaldību
vēlēšanās. Ārlietu ministrijas preses
sekretārs Jānis Sīlis informē, ka vizīte
varētu notikt šā gada jūlija sākumā un K.
Vollebeks esot izteicis vēlmi apmeklēt
Latviju. Komisāra asistents Larss
Hansens apstiprināja, ka K. Vollebeks
plāno apmeklēt Latviju un “diskutēt
par visiem jautājumiem, kas attiecas
uz komisāra pilnvarām (mandātu)”.
Komisāra funkcija ir atklāt un meklēt
agrīnas etniskās spriedzes situācijas,
kas var apdraudēt mieru, stabilitāti un
attiecības starp EDSO dalībvalstīm.
Attiecībā uz nacionālajām minoritātēm
komisāra mērķis ir attīstīt sadarbību
starp dažādām pusēm, lai mazinātu
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spriedzi un atrisinātu pamatjautājumus.
Jāatgādina, ka pēc referenduma K.
Vollebekam vēstuli nosūtījušas krievu
sabiedriskās organizācijas, aicinot viņu
ierasties Rīgā un kļūt par starpnieku
krievu kopienas sarunās ar valsts
varas iestādēm. Pēdējoreiz Latvijā
komisārs viesojās pagājušā gada
februārī, atzīstot, ka Latvija būtiski
uzlabojusi mazākumtautību integrāciju.
Tomēr kā būtiskāko jautājumu, kas
Latvijai būtu jāatrisina, viņš toreiz minēja
tiesības nepilsoņiem balsot pašvaldību
vēlēšanās. «Tas dotu nepilsoņiem
vairāk iespēju piedalīties vietējā dzīvē
un justies kā sabiedrības daļai. Turklāt
tas varētu dot zināmu grūdienu iegūt
pilsonību,» toreiz preses konferencē
sacījis K. Vollebeks. Jāatgādina, ka
nepilsoņu vēlēšanu tiesības kā būtisku
jautājumu viņš akcentējis arī 2008.
gada vizītes laikā Latvijā, atsaucoties
uz savu priekšteču Rolfa Ekeusa un
Maksa van der Stūla aicinājumiem.
K. Vollebeks ir dzimis Norvēģijā un ir
karjeras diplomāts. Norvēģijas ārlietu
dienestā viņš ir kopš 1973. gada
un strādājis dažādos amatos savas
valsts pārstāvniecībās Indijā, Spānijā
un Zimbabvē. Bijis arī Norvēģijas
vēstnieks Centrālamerikas valstīs, bet
pirms kļūšanas par komisāru strādājis
kā Norvēģijas vēstnieks ASV. (Latvijas
Avīze)
27. aprīlī
Neļaus provokatoriem izmantot
demokrātiju
Saeima vakar (26. aprīlī) otrajā
lasījumā atbalstīja likumprojektu,
kas paredz būtiskus grozījumus
referendumu ierosināšanas kārtībā.
Likumprojektu atbalstīja valdošās
koalīcijas pārstāvji, apgalvojot, ka
tādējādi valsts varēšot ietaupīt līdzekļus
un sabiedrība tikšot pasargāta no liekām
provokācijām. Savukārt opozīcija
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uztraucas, ka šādi tiks ierobežotas
pilsoņu demokrātiskās tiesības.
Jaunā kārtība paredz, ka turpmāk
likumprojektu un tautas nobalsošanu
ierosinātājiem būs jāsavāc nevis 10
000 paraksti, bet gan uzreiz vienas
desmitās daļas vēlētāju (apmēram
150 000 cilvēku) atbalsts pašiem par
saviem līdzekļiem. Parakstu vākšanai
tiek atvēlēts viens gads, un katram
parakstam jābūt apliecinātam pie
zvērināta notāra vai pašvaldības
institūcijā, kas veic notariālas darbības.
Parakstus varēs vākt arī internetā,
ja tiek nodrošināta parakstītāju
identifikācija un fizisko personu datu
aizsardzība. Likumprojekts arī paredz,
ka iniciatīvas grupa, kas ierosinājusi
parakstu vākšanu, drīkst būt politiska
partija vai to apvienība, vai arī desmit
līdz piecpadsmit balsstiesīgi pilsoņi. Šī
grupa savu izstrādāto likumprojektu
vai Satversmes grozījumu projektu
reģistrē Centrālajā vēlēšanu komisijā
(CVK), kas divu mēnešu laikā izlems,
vai šāda iniciatīva ir atbalstāma,
noraidāma, vai arī iniciatoriem jādod
papildu laiks iesniegtā likumprojekta
trūkumu novēršanai. CVK varēs
atteikt reģistrēt iniciatīvas grupu un
iesniegto likumprojektu, ja iniciatīvas
grupa neatbilst izvirzītajām prasībām
vai arī likumprojekts vai Satversmes
grozījumu projekts pēc formas vai satura
nav pilnībā izstrādāts. Neformāli par
iemeslu šādai, stingrākai referendumu
ierosināšanas kārtībai tiek minēta
«PCTVL» aktīvistu sāktā parakstu
vākšana par pilsonības nulles variantu.
«Saskaņas centra» («SC») pārstāvji gan
no šīs akcijas norobežojoties, bet tieši
viņi Saeimas debatēs visaktīvāk iebilda
pret jauno regulējumu. Piemēram,
«SC» frakcijas priekšsēdētāja
vietnieks Valērijs Agešins uzskata,
ka šis priekšlikums ir «vēlētājiem

nedraudzīgs signāls un tiešas
demokrātijas būtisks ierobežojums, kas
ignorē demokrātijas pamatprincipus».
Viņaprāt, šādi valdošā koalīcija
ierobežošot tautas kā suverēnās
varas nesēja tiesības. Līdzīgu viedokli
pauda arī ZZS pārstāvis Raimonds
Vējonis: “Vēlētāji nav ne muļķi, ne
agresīvi nacionāļi. Kāds tad mums,
šo cilvēku ievēlētiem deputātiem,
ir pamats ierobežot viņu tiesības
p a u s t s a v u g r i b u ? ” Vi ņ a p r ā t ,
likuma ierosinātāji situācijā, kad
aiz bailēm pieslapinājuši bikses,
kā risinājumu piedāvā veikt mājas
kapitālo remontu, nevis izmazgāt
bikses. ZZS uzskata, ka daudz labāks
variants būtu papildināt Satversmes
73. pantā noteikto jautājumu loku, par
kuriem nedrīkst lemt referendumos. Vēl
daiļrunīgāks bija Vējoņa partijas biedrs
Kārlis Seržants, kurš no Saeimas
tribīnes dalījās ar savu vīziju par nākotni,
kur referendumi krietni ierobežoti: «Ir
2015. gads, piektdienas rīts, pasaulē
piedzīvota vēl viena krīze, «Vienotība»
ir sašķēlusies, Pilsoniskā savienība ir
opozīcijā, bet pie varas ir līderis, kurš
neieklausās neviena viedoklī. Pie
Satversmes tiesas stāv Ilma Čepāne,
skumji raugās uz to ēku un domā: «Eh,
kāpēc es nepaklausīju Seržantam par
tiem referendumiem!»» Pretinieki arī
vērsa uzmanību uz juridisku dīvainību,
ka parastu referendumu ierosināšanai
tiek noteikta jauna kārtība, bet Saeimas
atlaišana joprojām notiks pēc vecās
kārtības – vispirms organizatori savāc
10 000 parakstu, tad CVK savāc
desmitās daļas vēlētāju parakstus un
pēc tam tiek rīkots referendums
par parlamenta atlaišanu. Andrejs
Judins (“Vienotība”), aizstāvot
likumprojektu, aicināja padomāt
par taupību: “Pēc pašreizējās
kārtības ir tā – ja 0,6 procenti

vēlētāju parakstās par kādu ideju,
tad valstij ir pienākums tērēt naudu,
lai pārbaudītu, vai ir vēl vismaz
9,4 procenti, kas arī to atbalsta.
Un tas maksā, kā mums stāstīja
CVK pārstāvji, pusmiljonu latu.”
Savukārt Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa uzsvēra, ka
demokrātija nav visatļautība un
likumdevējam jānodrošina līdzsvars,
lai, no vienas puses, tautai tiktu
garantētas demokrātiskās tiesības,
no otras puses, neļaujot dažādiem
provokatoriem ar tām ļaunprātīgi
spēlēties. Balsojumā grozījumus
likumā «Par tautas nobalsošanu un
likumu ierosināšanu» atbalstīja 49
valdošās koalīcijas deputāti, pret bija 36
opozīcijas pārstāvji. Trešajā, galīgajā
lasījumā likums varētu tikt skatīts maija
otrajā pusē. (Latvijas Avīze, autors Ģirts
Zvirbulis)
Aizgājis mūžībā Vilis Vārsbergs
27. aprīlī, no Čikāgas Sv. Pētera
draudzes dievnama tiks izvadīts
mūžībā izcilais trimdas sabiedriskais
darbinieks, Ārpus Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas prāvests emer.,
bijušais Latvijas Universitātes Teoloģijas
fakultātes dekāns Dr. Vilis Vārsbergs.
Viņš dzimis 1929. gada 1. jūnijā Latvijā,
Praulienā, aizsaukts mūžībā ASV 2012.
gada 22. aprīlī. Ilgus gadus bijis Čikāgas
Ciānas draudzes mācītājs un ĀLELB
ilggadējais pārvaldes priekšnieks.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas
V. Vārsbergs atbrauca uz Latviju,
1994. gadā kļuva par LU atjaunotās
Teoloģijas fakultātes dekānu un
šajā amatā nostrādāja līdz 1999.
gadam. 2003. gadā apbalvots ar Triju
Zvaigžņu ordeni. Kā vērtīgs mantojums
kristiešiem paliek šogad iznākusī
V. Vārsberga sprediķu grāmata par
dzīvi un ticību «Drošākais krasts».
Turpin. 46. lpp.
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DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
MAIJĀ
Svētdien, 6.	 J.Rīmanis
Svētdien, 13. 	 U.Hāgens
Svētdien, 20. 	 I.Birze
Svētdien, 27.
A.Kristovskis
JŪNIJĀ
Svētdien, 3.
J.Turmanis
Svētdien, 10.	  I.Liepiņš
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
MAIJĀ
Svētdien, 6. D.Jansone/D.Timermane
Svētdien, 13.
L.MacPherson
Svētdien, 20. M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 27. K.Baumane/S.Veidnere
DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MAIJĀ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – Ģimenes
dienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 13. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 20. plkst. 10.00 – Lasītais
dievkalpojums.
Svētdien, 27. plkst. 10.00 – Svētā
Gara svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
prāvesta referāts par Svēto Garu.
JŪNIJĀ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Trīsvienības
svētku Dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 10. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
prāvesta.
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JŪNIJĀ
Svētdien, 3.
Svētdien, 10.

I.Mačēna/I.Upīte
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
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 13.
Olafs Šics
Svētdien, 27.
Juris Liepiņš
Svētdien, 10. jūnijā Sigurds Tuktēns
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 13.
Marita Lipska
Svētdien, 27.
Biruta Apene
Svētdien, 10. jūnijā
Daira Tuktēna

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZEThe Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Mēs mācām reinkarnāciju tāpēc, ka tā
ir realitāte, saka Father Peter Bowes.
(Bībelē sk.Mk.9:13; Mat.11:14; u.c.), (sk
arī Dr. Michael Newton, Dr.Dolores
Cannon, Dr.Brian Weiss, Dr.Bruce
Goldberg u.c).
R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
MAIJĀ
Svētdien, 13. maijā plkst. 10.00 Ģimenes
dienas dievkalpojums ar dievgaldu.
Svētdien, 27. maijā plkst. 10.00 Svētā
Gara – Vasarsvētku dievkalpojums.
Pēc tam Draudzes pilnsapulce
baznīcas zālē.
Svētdien, 10. jūnijā plkst. 10.00 dievkalpojums ar dievgaldu.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.

DRAUDZES PILNSAPULCE
notiks 27. maijā pēc dievkalpojuma
baznīcas zālē.
Draudzes nodevas
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi 263. Old
Northern Road, Castle Hill NSW
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.
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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

Nr 638

2012. g. maijā

Telefons

0432 671 285

Dāmu komitejas priekšniece
Ingrida Krastiņa
Blue Hills Village, Villa 98, Tulich Ave.,
Prestons 2170
Telefons
(02) 8783 5312

dalot otro un trešo vietu ar 12 punktiem,
21 setu. JDV spēlētājiem panākumi
nebija tik spoži: Edvīns Kaufmanis 6.v.
9/20, Richards Puisēns 7v. 8/16, Dimis
Pešudovs 8.v. 7/16, Rūdis Nemme 10.v.
3/10, Guntis Kaufmanis 12.v. Selga
Pešudova 15.v. Andris Ruņgis 17.v.
Arnolds Jumiķis 19.v. Edgars Nemme
21.v. Linda Pešudova 25.v. un Stuart
Pešudovs 26.v.
Dāmu vienspēles uzvarēja Dzidra
Cekuliņa no Melburnas ar 10 punktiem
un 20 setiem, otrā vietā palika Selga
Pešudova CKN un tad sekoja Ausma
Pūce no Balaratas Ventas, Regīna
Berķe, ASK, Linda Pešudova, CKN un
Irēna Ellis no Džīlongas
Sidnejieši, brāļi Guntis un Edvīns
Kaufmaņi paņēma pirmo vietu

Viktorijas Novusa
meistarsacīkstes

Sacīkstes notika 31. martā un
1. aprilī latviešu ciemā Melburnā.
Piedalījās 33 spēlētāji vienspēlēs un
30 dubultspēlēs, 12 spēlētāji atbrauca
no Jaundienvidvelsas - 7 no Sidnejas
un 5 no Centrālā krasta. JDV lielais
dalībņieku skaits nesasniedza cerētos
rezultātus un atveda majās tikai četras
balvas no iespejamām 15.
Vienspēlēs uzvarēja Jānis Brakovskis no Adelaides ar 15 punktiem
un 25 setiem atstājot melburniešus
Robertu Kārkliņu un Ēvaldu Paegli
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Apbalvotie JDV spelētāji, no kreisās:
Edvīns Kaufmanis 1.v. dubultspelēs,
Selga Pešudova 2.v. sieviešu vienspelēs
un Guntis Kaufmanis 1.v. dubultspelēs.

dubultspēlēs ar 23 punktiem tad sekoja
melburnieši Paeglis un Mirovics ar 20
punktiem un adelaidieši Brakovskis un
Dancis ar 19 punktiem. JDV speletāji
izcinīja 4.v. Richards Puisēns un
Dimis Pešudovs, 5.v. brāļi Rūdolfs un

Edgars Nemmes, 7.v Andris Ruņģis un
Selga Pešudova, 8.v. Arnolds Jumiķis
un Imants Graudiņš un 15.v. Linda
Pešudova un Stuart Pešudovs.
Juris Zemītis

JDV spelētāji Viktorijas novus meistarsacīkstēs. No kreisās: Richards Puisēns,
Arnolds Jumiķis, Stuarts Pešudovs, Dimis Pešudovs, Rūdolfs Nemme, Linda
Pešudova, Selga Pešudova, Guntis Kaufmanis, Andris Ruņģis, Edvīns Kaufmanis,
Imants Graudiņš, Edgars Nemme

S

Sidnejas skolēnu
apbalvošanas
pēcpusdiena

estdienas pēcpusdienā, 2012. gada
24. martā, Latviešu nama Mārtiņa
Siliņa zālē sporta klubs Spars apbalvoja
mūsu skolas bērnus ar iepriekšējā gadā
pelnītām sporta balvām.
Apbalvošanas pēcpusdienā
piedalījās apmēram 40 sporitisti,

sportistu ģimenes un SLB Pamatskolas
saime. Pirms oficiālās daļas sarīkojuma
dalībnieki ieturēja garšīgas pusdienas
– cīsiņas ar skābiem kāpostiem un
„karstos suņus”.
Pēc pusdienām Spara prezidents
Viktors Sīkais uzrunāja klātesošos
un nodeva pārskatu par Spara rosīgo
pagājušo darbības gadu. Spara sportisti
piedalījās JDV peldēšanas sacensībās,
JDV viegatlētikas sacensībās un
Baltiešu spēlēs. Viktors atgādināja,
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ka arī šogad ir plānota liela darbības
programma un mudināja dalībniekus
piedalīties visos pasākumos.
Spara valde izsaka pateicību
visiem, kas palīdzēja šīs pēcpusdienas

rīkošanā, it sevišķi Veidnera un Sīkais
kundzēm par garšīgiem kāpostiem!
Toms Veidners

Viktors Sīkais un Toms Veidners ar Sidnejas latviešu skolas saimi
(PBLA ziņas – turp. no 41. lpp)
[...] Studentu korporācija Ventonia un
Ventonia’s Filistru biedrība aicina visus,
kuri pazina Vili Vārsbergu, piedalīties
aizlūgumā Rīgas Domā šo svētdien,
29. aprīlī pulksten 12.00. (Latvijas
Avīze, Diena)
Asteroīds nokristīts Ikaunieka vārdā
Mazajai planētai līdz šim ar pagaidu
apzīmējumu “2010 GC158” šogad
apstiprināts vārds Ikaunieks par
godu Latvijas Zinātņu akadēmijas
observatorijas dibinātājam Baldones
Riekstukalnā Jānim Ikauniekam, liecina
Starptautiskās astronomijas savienības
Mazo planētu centra dati. Kā informē
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Latvijas Universitātes Astronomijas
institūtā, tas ir 16. asteroīds, kas
nes ar Latviju saistītu vārdu Saules
sistēmā, un otrais, kas atklāts Baldones
observatorijā. Asteroīds jeb mazā
planēta Ikaunieks pieder galvenajai
asteroīdu joslai, kas atrodas starp
Marsu un Jupiteru. To 2010. gada 12.
aprīlī atklājis Latvijas astronoms Ilgmārs
Eglītis, savukārt orbītas aprēķinus
veicis Lietuvas astronoms Kazimiers
Černis. Asteroīds 4,4 gados apriņķo
Sauli pa nedaudz izstieptu orbītu.
(Latvijas Avīze)
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Vilis Vārsbergs, former head of LELBA,
dies in Chicago at age 82
Latvians Online – April 24, 2012
The Very Rev. Dean Emeritus Vilis
Vārsbergs, former president of the Latvian
Evangelical Lutheran Church in America
(Latviešu ev. lut. baznīca Amerika, or
LELBA) and former head of the theology
program at the University of Latvia, died
April 22 in Chicago, according to the
church’s website.
Vārsbergs, 82, was born in 1929 in
Prauliena, near the city of Madona in
eastern Latvia.
He was ordained in 1957 in Michigan
and for many years served the Chicago
area as pastor of the Zion Latvian Lutheran
Church and then of St. Peter’s Latvian
Church.
Vārsbergs in 2002 received the Order of
Three Stars, Latvia’s highest civilian honor.
A collection of his sermons, Drošākais
krasts, was published late last year.
Visitation is scheduled form 5-8 p.m.
April 26 at St. Peter’s Latvian Church, 450
Forest Preserve Drive, Wood Dale, Ill. Lyingin-state is scheduled from 2 p.m. April 27
until the 3 p.m. funeral service in the church.
According to LELBA, the Vārsbergs
family has requested that memorial
donations be made to the Latvian Center
Gaŗezers near Three Rivers, Mich., or to the
Museum of the Occupation of Latvia in Rīga.
U.S. confirms next ambassador to Latvia
Latvians Online - March 30, 2012
The next U.S. ambassador to Latvia will

be a career diplomat who has previously
served in Estonia, a spokesperson for the
U.S. Embassy in Rīga announced March
30.
The U.S. Senate on March 29 confirmed
Mark Pekala’s nomination as the new
ambassador. He will replace Ambassador
Judith G. Garber when her term expires at
the end of July, said Kristīne Kreile, media
specialist in the embassy.
Pekala was nominated by President
Barack Obama.
Pekala since August 2010 has served
as director of the Entry-Level Division of the
U.S. State Department’s Human Resources
Bureau. He also has served as the deputy
chief of mission in Paris. From 2005 to 2007,
he was deputy assistant secretary in the
State Department’s Bureau of European
and Eurasian Affairs, where he oversaw
relations with 15 Baltic, Nordic and Central
European countries.
Among other posts he has held, Pekala
from 2002-2005 was deputy chief of mission
in the U.S. Embassy in Estonia.
In his nomination testimony before
the U.S. Senate’s Foreign Relations
Committee, Pekala on March 21 said that
as ambassador he would work to help
American business expand in Latvia;
continue Latvia’s engagement with other
countries such as Moldova and Afghanistan;
and foster dialogue between ethnic Latvians
and minorities in the country.
Pekala and his wife, Maria, have two
young daughters.
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Garber became the U.S. ambassador
to Latvia in 2009.
Re-release of two latest Piecīši albums
on one CD
Egils Kaljo – April 22, 2012
The venerable American Latvian
ensemble Čikāgas piecīši, now in their
sixth decade of activity, have re-released
their final (to date) studio albums – Gandrīz
mājās (1991) and Vai Debesīs būs
Latvija (1995), released in 2011 as one CD.
Though continuing to tour well into the
future (their farewell tour of Latvia was in
2011), these records are the last of their new
output. With the release of these albums, all
of their albums – from their 1960s records
onwards – are now available on CD, and
these re-releases continue to confirm what
a truly remarkable, and varied, career this
group has had.
As always, the Piecīši foundation has
been Alberts Legzdiņš, who has guided
the band and provided the bulk of songs
since the group’s founding in 1961. Joining
Legzdiņš are long time Piecīši members
and collaborators such as Armands Birkens,
Janīna Ankipāne, Uldis Ievāns, Uldis
Streips, Lorija Vuda (Laurie Wood) and Alnis
Cers, as well as a whole host of session and
studio musicians.
The 1990s, with the reestablishment
of Latvia’s independence, sees the Piecīši
continuing to move away from the often
biting satire of their earlier years, though
by no means missing the humor that has
always been a part of their appeal. The
songs have become more sentimental,
more reflective, and, particularly onVai
Debesīs būs Latvija reacting to the
difficult times that followed the euphoria of
Latvian independence, as many became
disenchanted with the severe corruption and
the direction Latvia was heading in those
years, making these records somewhat
more serious and weightier than those in
the past.
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It is telling that few of the songs on
these records achieved the near-legendary
status of earlier songs such as “Pazudušais
dēls”, “Par mani, draudziņ’, nebēdā”,
“Mūsu mīlestība” or even “Man garšo
alus”. Particularly in Latvia, where Piecīši
recordings had to be snuck in during Soviet
times, the songs of the 60s to 80s resonated
in Latvian society and helped keep alive the
dream of Latvian independence. However,
these final recordings do contain a number
of gems and, if these truly are the last new
recordings that the Piecīši will make (looking
more and more likely with each year), then it
is a fitting close to their studio career.
To be honest, this was my first encounter
with the album Gandrīz mājās. The song
“To skaidro ūden’ nejauciet” was familiar:
a song from their 1989 Mežaparks concert
performance, calling for the cleanup and
rejuvenation of Latvia’s nature. The studio
version of the song is still as topical today,
with the excessive deforestation still
occurring in Latvia today.
Also a treat on Gandrīz mājās are
two more songs with lyrics by poet Valdis
Krāslavietis – the lovely “Krāslava” and
“Dziesma vasarai”. The group’s renowned
humor can also be found in “Mister,
Kurzemniek!”, a tropical song about the
Kurland colony in Tobago, as well as
“Latvietis latvietim”, a song about Latvians,
who, though very small in number, continue
to be at each other’s throats most of the
time.
Though some may enjoy the involvement
of children in both the concerts and the
recordings of the Piecīši, as it may have
some amount of charm, the results are
not always successful. Case in point –
“Mazais letiņš” – where the kids involved
unfortunately sing off-key for most of the
song.
Vai Debesīs būs Latvija – their final
studio album – sees the songs become more
reflective and sentimental (on this album,

all songs and texts are by Legzdiņš). The
hardships in Latvia during the mid 1990s are
reflected in songs like “1989. gads”, where
the positive energy generated by their first
Latvian tour in 1989 has dissipated slightly,
and the realities brought about by restored
independence lead to questions such as
“vai jāmaksā par brīvību tik daudz?” (must
we pay so much for freedom?)
The plight of the Latvian nation and its
low birthrate, a topic for songs throughout
their career – such as “Tautas skaitīšana”
and even “Sekss ir labs” continues to
inspire songs like “Nāc, laimīte”. Particularly
poignant is “Brālis un māsa”, a lengthy song
about a Latvian family whose son’s and
daughter’s lives head in dramatic directions,
and their parents’ reactions. Memorable
also is the tender gem “No Gaujas tilta”,
featuring Armands Birkens’ renowned
tender tenor voice.
On this one CD you get an impressive
26 songs, though, with the Piecīši staying
mostly in their familiar three or four chord
progressions, some of the songs do start to
blend in with each other. However, simplicity
has always been a key to the success of
the group, so one cannot fault them for
sticking with what they know. Other listeners
may miss the sharper wit that their earlier
recordings displayed.
Latvian Foreign Minister Elected to
Board of Reform Party
Baltic News Service
KOKNESE, Apr 21, BNS - Delegates
at a convention of Latvia’s ruling centrist
Zatlers Reform Party (ZRP) in the eastern
Latvian town of Koknese on Saturday
elected Latvian Foreign Minister Edgars
Rinkēvičs to the board of the party.
Altogether five candidates contested the
vacant seat on the party’s board, but one of
them withdrew his candidacy, and Rinkēvičs
was elected with an overwhelming majority
of votes.
The seat on the party’s board had been

vacant since Klāvs Olšteins along with five
other ZRP members exited the party shortly
after Latvia’s snap general elections.
Rinkēvičs believes that the party, which
on Saturday was renamed to the Reform
Party (RP), should improve communication
between its board, parliamentary faction
and members. Paraphrasing a quote of
RP leader, Latvian ex-president Valdis
Zatlers, who once famously asked “who am
I?” the foreign minister said that the party
should seek an answer to the question
“who are we?”. An important task is to
prepare for Latvia’s 2013 local elections in
a coordinated manner, based on the values
declared in the party’s program.
The convention on Saturday also
elected several representatives of regional
sections to the RP board. Delegates at
the convention on Saturday also voted to
amend the party’s statutes and rename the
party to the Reform Party (RP).
The party’s logo will also change -- the
previous logo featuring a red cross with an
arrow and the inscription Zatlers Reform
Party will be changed to a logo with a red
cross against a blue background, a white
upwards directed arrow and the inscription
Reform Party.
Latvian, Polish, Estonian Presidents
Agree on Position for Upcoming NATO
Summit
The presidents of Poland, Latvia, and
Estonia completed a plenary session in
Poland today at which they discussed the
upcoming NATO summit, agreeing that the
event will be an important point of reference
since the adoption of the alliance’s new
strategic concept at the previous summit
in Lisbon in 2010. They also agreed that
it must become good confirmation of the
importance of good Transatlantic relations.
The presidents also agreed that the
priority for the Baltic states is to ensure
that NATO’s air patrol mission is reflected
as a successful example of smart defense
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– something which embodies mutual
co-operation, as well as the essence
and missions of the NATO alliance. The
continuation of this operation has already
been agreed, and it will mean greater
involvement by the Baltic States in the
relevant processes. Both during the plenary
session and at a news conference afterward,
Latvian President Andris Bērziņš and
Estonian President Toomas Hendrik Ilves
thanked Poland and its president for the
involvement of Polish air forces in patrolling
Baltic airspace later this month.
The presidents also discussed the
matter of support for Afghanistan after
2014, emphasizing that it will be essential
in terms of the promise of the allies and their
partner countries to support sustainable
development in Afghanistan even after that
year. In this context, President Bērziņš and
Polish President Bronislaw Komorowski
emphasized the need to support economic
development and establishment of a
national infrastructure in Afghanistan after
2014 – something without which the future
of the country is difficult to imagine.
At the plenary session, the presidents
also discussed the Steadfast Jazz 2013
military training exercise that is scheduled
to occur in 2013. It will be the largest NATO
reaction force training session in the Baltic
Sea, and it will occur in Poland with the
participation of the three Baltic States. The
officials also talked about the readiness of
NATO’s anti-missile capabilities – something
that is also going to be on the agenda at the
summit in Chicago.
At the news conference, the Estonian
and Latvian presidents thanked their
Polish opposite number of the initiative of
organizing this plenary session in advance
of the NATO summit, particularly noting
that Poland and the Baltic region must
work as closely as possible in terms of
security policies and economic issues. The
presidents agreed that they will meet in
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future as such meetings become necessary.
Over 185,000 Participants Counted as
Big Cleanup Ends in Latvia
Baltic News Service
RĪGA, Apr 21, BNS - Altogether, 185,621
people turned out for the annual Big
Cleanup in Latvia this Saturday, the project’s
spokeswoman Dace Jaunupe-Bargā told
BNS.
With information from regional
coordinators still coming in, the data is
constantly updated, and the final figure
might be announced only on Monday,
organizers said.
The organizers hope that last year’s
record of 190,000 participants will be beaten
this year. According to their estimates, up to
230,000 people might have taken part in the
Big Cleanup this year.
Many participants are enjoying the fine
weather and not rushing to provide the
organizers with information on the total
number of people taking part in the cleanup
and the amount of trash collected.
The organizers, however, have been
told that in some locations participants have
run out of the official yellow trash bags and
have had to provide their own bags in order
to remove the collected waste.
A record-high number of sites had been
registered for this year’s the Big Cleanup in
Latvia. The number of sites to be cleaned
up during the campaign this weekend grew
by 153 from last year to 1,490 this year, the
campaign’s spokeswoman told BNS.
The idea of the Big Cleanup is based on
the principle of voluntarism. Latvian writer
and diplomat Anna Zigure borrowed the idea
from Estonia, which held the first nationwide
cleanup campaign on May 3, 2008.
The goal of the project is to make Latvia
the cleanest and tidiest country in the world
by 2018 when the Republic of Latvia will be
marking its centenary.

17th International Baltic Ballet Festival in
Rīga to Present a Vibrant Program
From April 27 to May 28, the 17th
International Baltic Ballet Festival will delight
ballet fans with fantastic performances,
world-class host performers and new
styles of dance - from classical dance to
avant-garde.
The traditional opening concert of the
festival will take place at Rīga Railway
Station on April 27, and on April 30 all fans
of dance are invited to the most intriguing
event of the festival at the Latvian National
Opera House (LNO), the Gala Concert,
where world-known ballet starts from the
Netherlands, Philippines, Russia, South
Korea, Portugal, Georgia, USA, Lithuania,
Estonia, and Latvia will perform.
As part of the festival, a one-man
exhibition Fascination of Ballet Art, by
photographer Igor Zaharkin (Moscow),
will be exhibited on Rīdzene Street
in the shopping mall Galerija Centrs
whereas the documentary Pina by Wim
Wenders (Germany), devoted to the
legendary dance artist Pina Bausch, will
be screened at a special show in the
cinema Splendid Palace on April 28.
On May 16, the German documentary
Dancing Dreams – Youngsters Dancing
a P e r f o r m a n c e o f P i n a B a u s c h ’s
Kontakthof will be screened free of
charge at the Goethe Institute in Rīga.
For more information on the 17th
International Baltic Ballet Festival go to
www.ballet-festival.lv.
Latvia’s Ērenpreiss Bicycle Company
Launches New Line of Latvian-Made
Bikes
On April 12, the Ērenpreiss bicycle
company launched a brand new line of
Latvian-made bikes. The four bicycle –
named Tom, Greta, Paula, and Gustav –
are elegantly designed vintage city bikes
featuring top-of-the-line details and parts.
In launching the new line of bikes,

the bicycle company resumes an historic
Latvian tradition. The Ērenpreiss company
was originally founded in 1922 by Gustavs
Ērenpreiss, who opened a factory in Rīga,
at Brivibas iela 82. The company’s most
renowned product, the Ērenpreiss Original,
gained popularity throughout the Baltic
region, thanks to its superior quality. In
1940 the Ērenpreiss factory was named the
largest and most modern bicycle production
facility in the Baltics, producing more than
40,000 bikes a year, which comprised about
70% of all bicycles purchased in Latvia.
The Ērenpreiss factory was shut down
by the Soviet regime at the start of World
War II, and Gustavs Ērenpreiss went into
exile. This year, the historic bicycle company
was rejuvenated by Gustavs Ērenpreiss’s
brother’s great-grandson, Toms Ērenpreiss,
who has continued the family tradition by
once again designing and manufacturing
bicycles under the Ērenpreiss name.
The bicycles may be viewed and
purchased online, at www.erenpreiss.com,
or at Gandrs sporting goods stores in Rīga
and Valmiera.
Lielais Kristaps Film Festival Awards the
Year’s Best Latvian Films
The 25th Latvian film festival Lielais
Kristaps 2012 was held over the weekend,
with a festive awards ceremony held on
Saturday night at the Splendid Palace
cinema. First held in 1977, Lielais Kristaps
is the highest prize awarded in the Latvian
cinema.
The award for best feature-length film
went to director Jevgeņijs Paškēvičs’s
Golfa straume zem ledus kalna (Gulf
Stream Under the Ice Hill). The best
documentary awards went to Ivars Zviedris’s
Dokumentālists (The Documentarian) and
Roberts Rubīns’s Kā tev klājas, Rūdolf
Ming? (How are You Doing, Rudolf Ming),
and the best animated film was presented
to Jurģis Krāsons’s Norīt Krupi (To Swallow
a Toad). New Rīga Theater actress Iveta
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Pole was named Best Actress, for her role
in Kolka Cool, while the best actor title was
shared by New Rīga Theater actor Andris
Keišs (Seržanta Lapiņa Atgrie šanās (The
Return of Sargeant Lapins)) and the late
Romualds Ancāns (Rūdolfa mantojums
(Rudolfs’s Gold)).
A number of these films had their
premieres at this year’s festival (April
10-15), but the majority were released in
past years, among them Dancis pa trim
(Dance for Three), Rūdolfa mantojums
(Rudolf’s Gold), Kolka Cool, Seržanta
Lapiņa atgriešanās (The Return of Sergeant
Lapiņš), and others. Its more than 80 films
will be screened all over Latvia until May.
The festival’s feature films, animated
films, short films and documentaries will
be also screened in Ikšķile, Ventspilis,
Jēkabpils, Aloja, Pļavmuiža, Olaine,
Suntaži, Tīnūži, Daugavpils, Sigulda,
Tukums, Saulkrasti, and elswhere.
Link: http://lielaiskristaps.org
Writer Andris Kolbergs to Receive
Lifetime Achievement Award
On April 26, Latvian writer Andris
Kolbergs will be honored for his lifetime
achievement at the 2011 Latvian Literature
Award ceremony at Rīga Art Space. The
award will be also handed to the winners
of the other four nominations.
The most translated Latvian writer
Andris Kolbergs was born in Rīga in 1938.
In the 1970s and 80s, Kolbergs was one of
the most popular Latvian detective novelists,
and his works were published all over the
U.S.S.R. and in several European countries.
During the Reawakening Period,
Kolbergs was the first chairman of the
renewed Rīga Latvian Society, the president
of the Latvian Detective Novel Association,
and the editor-in-chief of the reinstated
magazine Atpūta.
Recently, he has written various

guidebooks to Rīga. In 2010, Kolberg’s
Diary was published, which combines both
the objective realism and the subjective
narrative of the author. The book is a
testimony of an era; the testimony by an
eyewitness, a person closely familiar with it.
Several films have been produced
based on Kolbergs’s scripts and detective
novels: Liekam būt (Being Unnecessary,
1976), Atspulgs ūdenī (Reflection in the
Water, 1977), Dāvanas pa telefonu (Gifts
over the Telephone, 1977), Rallijs (Rally,
1978), Trīs dienas pārdomām (Three Days
for Contemplation, 1980), Dubultnieks
(The Double, 1986), Fotogrāfija ar sievieti
un mežakuili (Photograph of a Woman
and a Boar, 1987), Par mīlestību pašreiz
nerunāsim (Let’s Not Talk About Love Right
Now, 1988), Depresija (Depression, 1991),
and Rīgas sargi (Defenders of Rīga, 2007).
The other 2011 Latvian Literature Award
nominations include “Sparkling Debut,”
“Best Latvian Translation,” “Best Prose” and
“Best Poetry Collection.”
Five authors will receive special prizes
for their outstanding contribution to Latvian
literature in 2011, namely, Atis Klimovičš
for his book Personiskā Latvija (Personal
Latvia), Uldis Bērziņš for his long-awaited
translation of The Quran, Valentīns
Lukaševičs for his Latgalian-dialect poetry
collection Bolti Burti (White Letters), Māris
Salējs for his analysis of Latvian poet Uldis
Bērziņš’ works in Uldis Bērziņš. Dzīve un
laiktelpas poētika (Uldis Bērziņš. Life and
Spacetime Poetics), and 12 Latvian authors’
work MĒS. XX gadsimts. Stāsti (WE. XXth
century. Stories).
Launched in 2001, the Latvian Literature
Award has become an annual tradition of
professional evaluation and honoring of the
most remarkable literary works of a year.
L i n k s : w w w. l a l i g a b a . l v, w w w.
rakstnieciba.lv.
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