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1940. gada 17. jūnija Baltijas okupācijas
mechānisms

Izšķirošais lēmums par iebrukumu
Baltijā tika pieņemts Maskavā, Kremlī,
1940. gada 5. un 7. jūnija sēžu laikā.
Tad vēl tika pieļauta iespēja, ka baltieši
pretosies, bet atriebe par to būtu baisma:
masveida un tūlītējas deportācijas.
9. jūnijā PSRS Galvenās nometņu
pārvaldes (GULAG) priekšnieks V.
Černiševs ziņoja augstākajai PSRS
vadībai, ka gūstekņu uzņemšanai no
Baltijas gatavas astoņas koncentrācijas
nometnes. Pēc īsa laika to skaitu palielināja līdz desmit. Tajās varēja ieslodzīt vismaz 64
tūkstošus cilvēku – praktiski visu Baltijas valstu armiju sastāvu. Baltijas valstu pierobežā
izveidoja gūstekņu šķirošanas punktus. Latvijas pierobežā bija četri – Pleskavā, Ostrovā,
Sebežā, Bigosovo. Tikai Baltijas valstu vadītāju lēmums nepretoties novērsa deportācijas
jau 1940. gada vasarā.
Pretošanās bezcerīgums
Kā liecina vēsturnieka Valda Kuzmina pētījumi, Latvijā okupācijas brīdī bija izstrādāts
mobilizācijas plāns ‘’K’’, kuŗš paredzēja pretošanos PSRS iebrukumam no austrumiem,
gar Rīgas–Pleskavas šoseju. Tomēr tas neparedzēja iebrukumu no Lietuvas puses,
kas nāks 17. jūnijā, jo tā būs okupēta jau 15. jūnijā. Ja 17. jūnijā Latvija pretotos, tad
bezcerīgās cīņas izvērstos trīs virzienos – pret PSRS karaspēku, kuŗš nāktu: no Lietuvas,
no PSRS, no padomju bāzēm Latvijā.
Lai arī parasti par okupācijas sākumu uzskata 15. jūniju Lietuvā un 17. jūniju Latvijā,
tomēr ir pamats uzskatam, ka agresija sākās jau 14. jūnijā. Šajā dienā sākās Igaunijas
un Latvijas jūras robežu un ostu blokāde, kas, pēc pašas PSRS 1933. gada 3. jūlijā
parakstītās agresijas definīcijas, ir agresija.
19 PSRS karakuģi un 10 zemūdenes bloķēja izejas no Baltijas ostām un pat sagrāba
Igaunijai piederošo Naisāres salu. Gaisa telpu kontrolēja PSRS lidmašīnas. Nav šaubu,
ka pretošanās gadījumā Baltijas pilsētas tiktu bombardētas, kā tas jau bija noticis Somijas
gadījumā 1939. gada beigās.
(Turpin. 4. lpp.)
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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, 13. jūlijā, 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, 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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Sidnejas Latviešu biedrības

GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE
svētdien, 2012. g. 26. augustā
Sidnejas Latviešu namā

Tuvāka informācija, pilnsapulces darba kārta un biedrības gada pārskats
augusta Ritumā.

N

Senioru saiets

ākošais Senioru saiets notiks
piektdien, 13. jūlijā, plkst. 12.00.
Kafejnīca būs atvērta, kā parasti, no
plkst. 11.00 lai mēs varētu satikties
ar draugiem patīkami siltās telpās un
baudīt gardumus, kuŗus mums gādās
SLB Dāmu kopas čaklās strādnieces.
Šoreiz skatīsimies Ulža Siliņa
vienreizēji skaisto komēdiju Vēstules
no Dzimtenes, kuŗa ir uzņemta 1992.
gadā Rīgā. Tā kā šī luga ir 120 minūšu
gaŗa, pēc stundas skatīšanās būs
pārtraukums.
Uldis Misiņš

Daudz baltu dieniņu

S

LB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitpieciem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2012. gada jūnijā SLB ir apsveikusi
Baibu Liepiņu, Valdi Šmīdleri, Mirdzu
Kalniņu, Dimitriju Pešudovu, Elmāru
Zaļumu, Ritu Āboltiņu, Alidu Medni,
Valēriju Manasu un Jāni Blūmu.

Mūžībā aizgājis
SLB biedrs

Teodors Gudže

Dzimis 1917. g. 15. decembrī, Eldā, Igaunijā
Miris 2012. g. 21. maijā, Port Macquarie, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
3

1940. gada 17. jūnija ...
turpin. no 1. lpp.
Blokādes nolūks bija nepieļaut, lai
Baltijas valstu vadītāji atstātu savas valstis.
Pēc Maskavas scenārija, visiem trim
prezidentiem bija jāpaliek savās vietās un
jāakceptē ar saviem parakstiem okupantu
nodiktētie lēmumi, tā padarot okupāciju
‘’legālu’’. Nedz Kārlis Ulmanis, nedz
Konstantīns Petss Igaunijā bēgšanu vispār
neplānoja, bet Lietuvas prezidents Antans
Smetona tomēr paspēja atstāt valsti,
izmantojot ceļu, kuŗu PSRS nekontrolēja,
– robežu ar Vāciju.
Īstie saimnieki
Ieradušies Baltijā vadīt okupācijas
gaitu un aneksijas sagatavošanu, Andrejs
Višinskis, Andrejs Ždanovs, Vladimirs
Dekanozovs vietējās komunistiskās
partijas atrada pavisam vājas. Latvijā, pēc
Dainas Bleieres rūpīgajiem pētījumiem,
komunistu bija pat mazāk par 500, bet
stāvoklis Igaunijā bija tik skandalozs
(tikai 150 komunisti un gandrīz visi –
cietumā), ka Tallinā esošais Ždanovs pat
izstrādāja plānu ‘’po sozdaņiju kompartiji’’
(‘’kompartijas radīšanai’’).
No pirmajām okupācijas dienām
plašā straumē Baltijā ieplūda dažāda
veida ‘’speciālisti’’, lai kompensētu vietējo
komunistu vājumu. Līdzko Latvijas
kompartiju jūnija beigās legalizēja,
tās centrālkomitejas (CK) sēdēs sāka
piedalīties Maskavas pārstāvji biedri
Vladimirovs un Sergejevs un sarunu
valoda kļuva krievu.
Līdz 26. jūlijam galvenā persona Latvijā
bija Višinskis. Viņam atgriežoties Maskavā,

Višinska vietā palika Vissavienības
kompartijas (VK(b)P) CK un PSRS
Tautas komisāru padomes pilnvarotais
Latvijā Vladimirs Derevjanskis – īstais
saimnieks. Katram vietējam vadītājam,
pat visaugstākajiem, rūpīgi sekoja no
tā saucamajām vecajām republikām
atsūtītie ‘’palīgi’’ – Latvijas kompartijas CK
pirmajam sekretāram Jānim Kalnbērziņam
tas bija VK(b)P CK instruktors K. Mahoņko
(pēc izglītības kāda Vitebskas apgabala
kolhoza zootechniķis). Lai arī iekšlietu
ministri Vilis Lācis un Alfons Noviks paši
bija saistīti ar PSRS slependienestiem,
arī viņi nepalika neuzmanīti. Kāds
‘’padomnieks’’ A. Sokolovs bija tikai viens
no viņu uzraugiem.
Par Ždanova, Višinska un Dekanozova
darbību Baltijā 1940. gada vasarā ir jau
diezgan daudz informācijas, taču par
PSRS drošības dienestu augstu vadītāju
ierašanos un aktivitātēm tādas gandrīz
nav. Līdz ar sarkano armiju Latvijā ieradās
(varbūt pat pirms Višinska) vismaz divi
no viņiem – Vsevolods Merkulovs un
Pāvels Sudoplatovs. Pirmais tobrīd bija
Iekšlietu tautas komisariāta Galvenās
valsts drošības pārvaldes priekšnieks,
otrais – viens no PSRS spiegošanas un
teroristiskās darbības ārzemēs vadītājiem.
Merkulovs gadu vēlāk vadīs deportācijas
no Lietuvas, bet galu ņems 1953. gadā, pēc
Staļina nāves, kad būs nedaudzo līdz ar
Lavrentiju Beriju nošauto vidū. Sudoplatovs
atstājis vērtīgas atmiņas, tomēr maz vēl
ir ziņu par speciālajām grupām, kuŗas
tika iesūtītas Latvijā jau pirms 17. jūnija.
Piemēram, latviešu izcelsmes PSRS
armijas kapteinis Jānis Vimba vēlāk atzina,
ka bija iesūtīts specgrupas sastāvā, lai

Gada pārskati

SLB valde atgādina visām organizācijām un grupām, kas darbojas pie
Sidnejas Latviešu biedrības, līdz 2012. g. 15. jūlijam iesniegt darbības
pārskatu ievietošanai augusta mēneša Ritumā.
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‘’veiktu darbu ienaidnieka karaspēka un
iedzīvotāju vidū’’.
‘’Sarkanās antantes’’ sēde
Pēc tam, kad 14. – 15. jūlijā bija
notikušas ‘’vēlēšanas’’, Višinskis un
Dekanozovs devās uz Tallinu, kur Ždanova
vadībā 17. jūlijā notika apspriede par tālāko
rīcību. Ždanovs bija labā noskaņojumā un,
atklājot sēdi, izteicās, ka tā esot ‘’Sarkanās
antantes’’ apspriede. Visi pirmsvēlēšanu
solījumi – ka Baltija netiks anektēta un
iekļauta PSRS, ka nebūs padomju varas
un plašas nacionalizācijas – tika izmesti
miskastē. Apspriedē Tallinā pieņēma
tekstus tiem lēmumiem, kuŗus pēc dažām
dienām akceptēs ‘’tautas parlamenti’’:
par Baltijas valstu iestāšanos PSRS un
par padomju varas pasludināšanu. Rīgā
šos tekstus, kas, protams, bija uzrakstīti
krievu valodā, PSRS sūtniecībā pārtulkoja
latviešu valodā un nodeva Lācim un Žanim
Spurem, kuŗi 21. jūlijā ierosināja ‘’Tautas
Saeimai’’ pasludināt padomju varu un
lūgt Maskavu uzņemt Latviju Padomju
Savienībā.
1940. gada 10. augustā Višinskis
Maskavā iesniedza Staļinam pirmo
uzmetumu plānam par Baltijas sovjetizāciju
(plašāks variants nāca 14. augustā). Tas
paredzēja izmaiņas nu jau PSRS republiku
vadībā. Latvijā ‘’valdību’’ pārņēma
Lācis, bet Augusts Kirhenšteins ieguva
tikai ceremoniālo Augstākās Padomes
priekšsēdētāja amatu. Latvijas komunistu
vēlmes reti kad ņēma vērā. Tā vietējie par
iekšlietu ministru virzīja Mārtiņu Pauperu,
bet viņa kandidatūra neguva Berijas
atbalstu, un amatu ieņēma Noviks.
Latvijas PSR nekavējoties sākas
privātās mantas sagrābšana. Te laikam
tika ņemti vērā Ždanova ieteikumi, kuŗi
bija mērenāki par Višinska nostāju (vietējie
dažreiz bija vēl radikālāki – Kalnbērziņš
un Lācis pat iestājās par bijušo īpašnieku
mēbeļu nacionalizāciju; tik tālu iet nebija
gatava pat Maskava).

804 uzņēmumus sagrāba jau augustā,
mazākie sekoja (jau minētais Vimba,
iecelts par Finanšu ministrijas galveno
komisāru, uzraudzīs konfiskācijas gaitu),
un 1941. gada 17. maijā tika pieņemts
dekrēts, kas paredzēja konfiscēt jau
pavisam nelielus uzņēmumus. Par to,
kas gaidīja okupētās Baltijas iedzīvotājus,
liecināja VK(b)P CK sekretāra Andreja
Andrejeva brauciens pa Baltiju 1940. gada
beigās. Lielā terora (1937 – 1938) gados
PSRS viņš apbraukāja valsti, pārbaudot
uz vietas, vai nošaujamo kvotas tiek
kārtīgi pildītas. Pēc Baltijas apmeklējuma
Andrejevs ieteica Staļinam ‘’očistitj Ļitvu,
Latviju i Estoniju ot vraždebnoj svoloči’’
(‘’attīrīt Lietuvu, Latviju un Igauniju no
naidīgiem neliešiem’’) – ‘’kulakiem’’,
bijušajiem buržuāzijas pāstāvjiem un
citiem ‘’ienaidniekiem’’. To izdarīja 1941.
gada jūnijā.
Viedokļi: 1940. gada 17. jūnija mīklas
Ritvars Jansons, Latvijas Okupācijas
muzeja vēsturnieks: “Vēsturniekiem vēl
būtu jānoskaidro, vai PSRS jau 1940.
gada 17. jūnijā neplānoja ieviest tiešu
militāru pārvaldi Latvijā. Par to liecina 17.
jūnija PSRS sūtniecības rīkojums Rīgas
prefektam Kārlim Jaunarājam tikt galā
ar satrakoto pūli Rīgā, kas uzmācoties
PSRS tankistiem. Ja policija netikšot galā,
to izdarīšot paši PSRS spēki. Iespējams,
pastāvēja brutāls varas pārņemšanas
scenārijs, kas militāro pārvaldi pieļāva no
17. jūnija. Vēl viens jautājums ir Latvijā
iesūtīto PSRS militāro bāzu apkalpojošo
techniķu iesaistīšana masveida nekārtību
uzkurināšanā 17. jūnijā. Par šo faktu ir
tikai atmiņu liecības. Aktuāls šis jautājums
šķiet 2007. gada Tallinas ‘’Aļošas nemieru’’
kontekstā, jo tad no Krievijas Igaunijā tika
iesūtīti jauniešu kustības ‘’Naši’’ pārstāvji,
lai aktīvi piedalītos protestos. Jautājumi ir
pārdomu vērti, jo no vēstures jāmācās.”
Turpinājums 7. lpp
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230
E-pasts: abirzulis@bigpond.com

Fax: (02) 9555 7239
Aldis Birzulis

1885, e-pasts gundegaz@Y7mail.com,
Mob. 0452 611 449, līdz šā gada 10.
septembrim.
Gundega Zariņa
Studenšu Korporāciju Kopas
Sidnejā viceseniore

K

Pagājušā
un šinī
gadā
augstskolu
beigušo
ievērībai

atru gadu Latvijas Universitātes
dibināšanas atceres aktā ziņo par
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta
beiguši augstākās mācību iestādes vai
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.
Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu
meitas, dēla, kāda cita rada, paziņas
vai kāda latviešu drauga vārdu nolasa
šā gada aktā 22. septembrī, lūdzu
paziņojiet vārdu, iegūto gradu vai
diplomu un mācības iestādi, kā arī
kvalifikācijas piešķiršanas datumu,
Gundegai Zariņai P.O. Box 94, NSW
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Aizvesto piemiņas
sarīkojums Sidnejā

S

vētdien, 17. jūnijā Sidnejas Latviešu
namā, apmēram, 150 cilvēki
pulcējās gadskārtējā apvienotā Baltijas
valstu 14. jūnija atceres sarīkojumā.
Jau daudzus gadus igauņu, latviešu un
lietuviešu ļaudis sanāk kopā Latviešu
namā, lai pieminētu traģiskos 1941.
gada notikumus.
Šī sarīkojuma svarīgs mērķis ir
arī iepazīstināt Austrālijas valdības
politiķus, kā arī pašvaldību ierēdņus
un citu tautību pārstāvjus par Padomju
okupantu vardarbību pret Baltijas
valstīm Otrā pasaules kara laikā (red.:
laikā, kad PSRS vēl bija Hitlera Vācijas
sabiedrotā), kad desmitiem tūkstošu
nevainīgu cilvēku tika vienā naktī izsūtīti
uz Sibīriju. Katru gadu tiek lūgti politiķi
no federālas un Jaundienvidvelsas
parlamentiem.

Šogad no Austrālijas parlamenta
ieradās deputāts Kreigs Kelijs (Craig
Kelly – Federal member for Hughes),
kurš pārstāvēja federālas opozīcijas
vadītāju Toniju Abotu (The Honourable
Tony Abbott MHR), Liberālās partijas
kandidāts federālā Rīda (Reid) vēlēšanu
apgabalā Kreigs Laundijs (Craig Laundy)
un no Jaundienvidvelsas parlamenta
Stratfīldas pārstāvis Šarls Kasusčeli
(Charles Casuscelli), Jaundienvidvelsas
parlamenta augšējās palātas deputāts
Dāvids Klarks (David Clarke), un Kaija
Torpe (Kaia Thorpe), kuŗa pārstāvēja
Kristīgās Demokrātiskās partijas

vadītāju Jaundienvidvelsā Fredi Nailu
(The Reverend the Honourable Fred
Nile).
Latviešu nams atrodas Stratfīldas
(Strathfield) priekšpilsētā, un no
Stratfīldas pašvaldības piedalījās mērs
Tonijs Marūns (Tony Maroun). Bija arī
pārstāvji no poļu, horvātu un ukraiņu
sabiedrībām.
Sarīkojumu rīko Apvienotā Baltiešu
komiteja, kuŗā ir pārstāvji no visām trim
Baltijas valstīm. Komitejas vadība mainās
rotācijas kārtībā, un šogad komitejas
prezidente lietuviete Rasa Blanjāra

1940. gada, 17. jūnija ...
Turpinājums no 5. lpp

plāni. Cik tie bija reāli vai tikpat nereāli kā
Somijas gadījumā pusgadu iepriekš? Bet
Latviju nevar salīdzināt ar Somiju, jo mūsu
situācija bija principiāli atšķirīga.”
Inesis Feldmanis, LU Vēstures un
filozofijas fakultātes profesors: “Nav
skaidrs, kādēļ bija vajadzīga tik liela
piekāpšanās no Ulmaņa puses. Kādēļ
nevarēja likt Maskavai manīt, ka iespējama
arī pretošanās? Vai tā bija autoritārisma
nelaime, ka sabiedrība tika nepareizi
informēta? Latvijas valdība izvēlējās
nepublicēt PSRS 16. jūnija ultimātu presē,
‘’jo nebūtu lietderīgi radīt atmosfēru, kuŗa
neatbilst Latvijas valdības draudzīgai
nostājai iepretim Padomju Savienībai’’! Tas
taču bija pilnīgs absurds! Un Ulmanim sacīt
runu par ‘’draudzīgas valsts karaspēka
ienākšanu’’!? Varēja kaut vispār neko
neteikt! Ja ar Ulmaņa atbalstu notiktu
kaut simboliska pretošanās, mūsdienās
neizvirzītos jautājums – bija vai nebija
okupācija. Pārsteidzošs bija arī lielais
kolaboracionistu skaits, kas uzradās no
inteliģences un sociāldemokrātu aprindām.
Par padomju izlūkdienestu darbu Latvijā
materiālu ir ļoti maz, bet tie pamazām
krājas.”
Viesturs Sprūde

Valdis Kuzmins, Kara mūzeja
vēsturnieks: “Latvijas armija gatavojās
karadarbībai pret Padomju Savienību ļoti
pārdomāti un pragmatiski gan no militārā,
gan ekonomiskā viedokļa. Var palasīt par
Saimnieciskā dienesta ieviešanu 1940.
gada jūnijā, kuŗš paredzēja nopietnāku
darba spēku mobilizāciju nekā vācu vai
padomju okupācijas laikā. Ir skaidrs,
kāds bija Latvijas armijas mobilizācijas
un aizsardzības plāns karadarbības
gadījumā. Bet nav skaidrs, vai izstrādātie
militārie plāni darbotos. Cik tie atbilstu
realitātei un mainīgajai karadarbības
gaitai? Personīgi man nav skaidrs, kā
tika pieņemts politiskais un arī militārais
lēmums nesākt jau izstrādāto plānu
īstenošanu. Lēmumu pieņēma ne jau
referendumā, bet konkrētas personas,
kuŗas izteica konkrētus viedokļus un
tos (cerams) pamatoja. Kas tās bija par
personām un kādi bija argumenti? Pēc
uzbrukuma Masļenkiem Latvijas armijai
bija 36 – 48 stundas plānu iedarbināšanai
un īstenošanai. Vajadzēja dot starta
signālu, bet to nedeva. Izņemot vispārējos
vilcienus, protams, nav zināmi padomju

Turpinājums 8. lpp
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Foto: Tiju Kroll

Vincs Taškūnas

Diemžēl slimības dēļ Dr. Taškūnas
nespēja ierasties, un viņa runu nolasīja
Dr. Taškūnasa dēls Vincs (Vince)
Taškūnas. Savā runā Dr. Taškūnas
stāstīja par sava tēva likteni, kas
14. jūnijā tika izsūtīts uz Sibīriju un
tur nomira. Par tēva ceļu uz Sibīriju,
viņa dzīvi un aiziešanu mūžībā Dr.
Taškūnas uzzināja no acu lieciniekiem,
kas atgriezās Lietuvā. Šis dzīves
stāsts ļoti aktuāli raksturoja Padomju
varas brutalitāti un dziļi aizkustināja
klausītājus.
Pēc Dr. Taškunas runas sekoja
koncerts, kurā piedalījās igauņu
vokālais ansamblis Lēke (Lõke) ar trim
dziesmām; latviešu kvartets (Daina
Kaina – vijole, balss, Viktorija Mačēna
– klavieres, Kaija Upeniece – čells,
balss un Vēsma Putniņa – vijole,
balss) ar sidnejietes Ellas Mačēnas
kompozīciju, Jāņa Mediņa melodisko
Ārija un pazīstamo tautas dziesmu

(Rasa Blansjaar) vadīja sarīkojumu.
No ilgas pieredzes sarīkojuma norises
secība ir sīki izstrādāta un nemainās
no gada uz gada. Sarīkojums iesākās
ar Austrālijas, Igaunijas, Latvijas un
Lietuvas karogu ienešanu zālē. Tad
sekoja Austrālijas himna. Rasa Blanjāra
sveica sarīkojuma viesus un nolasīja
premjerministres Džūlijas Gilārdas
(Julia Gillard) sveiciena vēstuli (skat
47. lpp.). Opozīcijas
vadītāja Tonija Abota
vēstuli nolasīja Kreigs
Laundijs (skat. 48.lpp).
Pēc lūgšanas,
ko vadīja prāvests
Kolvins Mekfersons
(Colvin MacPherson),
Rasa Blanjāra lūdza
viesu runas teicēju
pie pults. Programmā
bija paredzēts viesu
profesors Tasmānijas
u n i v e r s i t ā t ē D r . Latviešu kvartets – Viktorija Mačēna, klavieres; Daina
Algimantas Taškūnas. Kaina, vijole; Vēsma Putniņa, vijole; Kaija Upeniece,
čells

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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katru gadu notiek Baltijas mākslinieku
izstāde, ko rīko Austrālijas mākslinieku
apvienība. Par izstādi varēs lasīt
nākamajā Ritumā.
Ojārs Greste

Solo pianists un pavadītājs Vojčeks
Višnevskijs (Wojciech Wisniewski)
Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas; soprāns
Tāra Viljama (Tara Williams) ar divām
dziesmām; lietuviešu sieviešu vokālais
ansamblis ar četrām tautas dziesmām;
poļu pianists Vojčeks Visnievskijs
(Wojciech Wiśniewski) ar Šopēna
lirisko Andante Spianato un bravūrīgo
Grande Polonaise Brillante Op. 22, kā
arī lietuviešu koris ar četrām dziesmām.
Jāpiemin, ka Vojčeks Visnievskijs ir
izcils pianists, kas ir piedalījies latviešu
un lietuviešu sarīkojumos jau vairākus
gadus. Bez solo priekšnesumiem,
viņš arī pavadīja citus māksliniekus.
Sarīkojumu nobeidza ar igauņu, latviešu
un lietuviešu himnām, pēc kuŗām karogi
svinīgi tika iznesti no zāles.
Pēc sarīkojuma visi klātesošie bija
aicināti pakavēties Mārtiņa Siliņa zālē
pie glāzes vīna un baudīt Māra Celinska
slavenos pīrāgus.
Skatuvi skaisti bija iekārtojuši Vija
Spoģe-Erdmane un Pēteris Erdmanis.
Paldies arī tehniskajiem darbiniekiem
Jānim Graudam par gaismām, Voldim
Kainam un Gintam Kārkliņam par
skaņu sistēmu, Pēterim Kļaviņam par
drukas darbiem un Valdim Ozolam par
Okupācijas muzeja plakātu iekārtošanu.
14. jūnija atceres sarīkojuma laikā,

Seniori piemin
14. jūniju un Poruku

Senioru saietu Sidnejas
Latviešu namā iesāka
Ivars Šeibelis, vispirms
iepazīstinot apmeklētājus
ar nama jauno pārvaldnieci
Inesi Pētersoni, bet pēc
tam pastāstot par 14. jūnija latviešu
deportāciju, kas nāca kā negaidīts,
baismīgs pārsteigums un negaidīts
ļauns notikums 1941. gadā. Tajā dienā
no Latvijas aizveda pāri par 15 000
iedzīvotāju, tos apzīmējot par tautas
ienaidniekiem un sociāli bīstamiem
elementiem. Liela daļa piederēja
turīgākiem iedzīvotājiem, izglītotākiem
sabiedrības vadītājiem un arī tiem, kas
sastāvēja aizsargu organizācijā, bet liels
skaits tur arī bija bērnu un vecu cilvēku
tikai tādēļ, ka par vainīgo atzītais bija
viņu ģimenē. Bija arī daudz citu tautību
Latvijas iedzīvotāju. Izsūtīšanu veica
krievu kaŗaspēka daļas, kā arī milicijas
darbinieki un komūnistu partijas biedri.
690 no apcietinātiem jau tūlīt izpildīja
nāves sodu. Daudzi nomira izsūtīšanas
laikā. Ceļā miruši 32, apmešanās vietā
2815 , bet nošauts 341. Aizvešanas
notikumu atceramies tāpēc, ka to
laiku piedzīvojām un katram bija kāds
izsūtītais draugs vai rads.
8 gadus vēlāk apcietināja un izsūtīja
daudz lielāku skaitu, tuvu pie 50 000,
to vidū galvenām kārtām zemnieku, lai
tie nepretotos novietošanai kolchozos.
Tad pavisam izveda 33 ešalonu no
25. līdz 28. martam. 229 mira ceļā.
9

Ceturtā daļa no izsūtītiem bija bērnu
zem 16 gadiem. No izsūtītiem šajā reizē
latvieši bija 95% , bet pārējo 5%. Vēlāk
padomju valdība izsūtīšanas veicējus
apsveica un daudzus apbalvoja. 87 %
no šī laika izsūtītiem vēlāk atgriezās
Latvijā. 1957 gada Latvijas republikas
padome nolēma, ka atbrīvotiem nav
jādod kompensācija par atņemtiem
īpašumiem.
Deportāciju rezultātā latviešu tautā
radās naids pret Padomju Savienību un
komūnistu partiju, pēc krievu padzīšanas
vāciešus uzlūkoja kā atbrīvotājus un
daudzi iestājās armijā vācu pusē. Daudzi
vēlāk devās trimdā tieši deportāciju dēļ,
un trimda savukārt veicināja baltiešu
apvienošanos tieši deportāciju piemiņas
dēļ, jo tas ir vienīgais sarīkojums, kuŗu
baltieši dara kopīgi.
Ir grūti deportāciju notikumus iestāstīt
mūsu nākamām paaudzēm, jo īpaši 4.
paaudze tos vairs nesaprot.
Pēc šīs uzrunas apmeklētājiem rādīja
Dzintras Gekas filmu Sibīrijas bilance,
kur Sibīrijā ierodas viesi no Latvijas vēl
apmeklēt dzīvos palicējus, kas nekad
nav Sibīriju atstājuši bet tur palikuši.
Senioru saieta otrā daļā redzējām
filmu par Jāni Poruku vairāku personu
stāstījumā, kuŗu vidū visvairāk dzirdējām
no Druvienas mūzeja vadītājas Ligitas
Zvaigzneskalnes. Druvienas pagasta
Prēdeļu mājās dzimušais Jānis Poruks
no 9 līdz 14 gadu vecumam gājis
Druvienas pagasta skolā, kuŗu viņš labi
aprakstījis skolnieku stāstā Kauja pie
Knipskas. Par Jāni Poruku arī stāstīja,
ka viņš dzimis pirms laika un tādēļ
nesaprasts. Liezēres draudzes skolotājs
Ozoliņš, lasot viņa domrakstus un
dzejoļus ieteicis viņam kļūt par dzejnieku
un tādēļ Poruks viņam vaicājis, kur varot
par dzejnieku iemācīties. Skolotājs tad
viņam atbildējis, ka iemācīties par to
nevar, jo par dzejnieku jāpiedzimst.
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Tagad skolnieki skolās vaicājot,
vai dzejolis Mazs kaķīt’s, mazs zaķīt’s
esot tautas dziesma. Izglītību Poruks
turpinājis Liezēres draudzes skolā, bet
pa vasaru Tirzas upē meklējis pērles. Vai
nav dīvaini, ka dārgā pērle ir patiesībā
dabas kļūda?
Pēc Liezēres draudzes skolas
beigšanas viņš 1888. gadā strādājis
tēva sētā, kur dzirdējis stāstus, kuŗus
vēlāk atstāstījis Rūdolfam Blaumanim,
kas tad 3 nedēļu laikā no tiem uzrakstījis
lugu Skroderdienas Silmačos. Tajā
vasarā bija Trešie dziesmu svētki, kuŗu
dēļ skolotājs Jānis Kalniņš mācījis koŗa
dziesmas. Jānis Poruks braucis pirmo
reiz vilcienā uz Rīgu, kur guvis daudz
iespaidu. Viņam arī radies iespaids, ka
mūzika ir labāka par valodu, jo ar valodu
var pazudināt cilvēku. Tāpēc viņš ar
sava mecenāta atbalstu 1893 – 1894
gadam studēja klavierspēli Drēzdenes
karaliskā institūtā.
Sakarā ar materiālām grūtībām
vecāku mājas izūtrupēja, bet tēvu
apvainoja par pagasta kases apzagšanu.
Vēlāk viss Druvienas pagasts sadalījies
divās naidīgās daļās, jo viena domāja,
ka Poruka tēvs vainīgs, otra, ka notikusi
nelaime tēva labsirdības dēļ, uzticoties
cilvēkiem. Arī pašu Jāni Poruku policija
pratinājusi, par kādu naudu viņš studējot.
Poruks, kas strādāja pie laikraksta,
studēja ķīmiju Rīgas politechnikumā,
bet komerczinātnes no 1901 līdz 1905.
gadam.
Viņa labākie darbi saistīti ar Druvienu,
piemēram, stāsts par Kukažiņu, kuŗu visi
pazīst. Viņš apgalvo, ka tikai klusībā mīt
skaistums.
Precējies ar Ernestīni Pētersoni
un ir mazdēls Grieķijā, kas apmeklējis
arī Latviju, un kas par labāko dzejoli
uzlūko Pie tava augstā, baltā loga.
Porukam uznāca gara slimība, kas vēlāk
pārgājusi vajāšanas mānijā. Viņam ir

daudz dzejoļu par jauno gadu. Bijusi arī
tuva draudzība ar Emīlu Dārziņu, kas
komponējis daudzus no viņa dzejoļiem.
Poruks arī ieteicis Dārziņam koponēt
kādu skumju valsi, kuŗš tad komponēja
Melancholisko valsi.
Kad dzejinieks Kārlis Krūza dzirdējis,
ka cilvēki strīdas par to, kas ir dzeja,
viņš uzrakstīja dzejoli Caur parku izgāja
Poruks, un tajā strīdīgiem pārmeta:
„Caur parku izgāja Poruks, un jūs vēl te
spriediet par dzeju?” Ar to arī beidzās
interesantā filma par Poruku.
Juris Krādziņš

K

Spodŗa Klauverta
Piemiņas fonds

atru gadu Spodŗa Klauverta
Piemiņas fonds apbalvo atsevišķu
personu vai organizāciju par izciliem
sasniegumiem latviešu kultūras dzīvē
vai sabiedrisku pasākumu veicināšanā,
vai kāda latviskā kultūrsabiedriskā
pasākuma atbalstīšanā.
Kandidāti pieteicami ar rakstu līdz š.
g. 31. oktobrim. Vēstules adresējamas:
Spodŗa Klauverta Piemiņas fonda
valdei, PO Box 457, Strathfield NSW
2135, fax (02) 9744 7652, vai atstājamas
Latviešu namā.

N

Mēs un viņi
sindroms.

o rakstiem latviešu avīzēs un lasītāju
vēstulēm rakstu krājumā Jaunā Gaita
spriežu, ka starp Latvijas latviešiem
un ilgus gadus ārzemēs dzīvojošiem
pastāv daudz aizspriedumu. Atrodam
iemeslus pārmetumiem. Kritizēti
tiek dažādie uzskati, kas radušies

dzīvojot latvijā, vai citās vietās pasaulē.
Aizmirstam, ka atšķirības var labāk
izprast pievēršoties to izpētei. Bez
īstas skaidrības pārmetumi un pat
apvainojumi tiek izteikti nevietā. Daži
piemēri ir Jaunās Gaitas 269. izdevumā
ievietotajās lasītāju vēstulēs.
Ārzemēs ilgi dzīvojošie tiek nosaukti
par aizjūras kūdītājiem (attiecībā uz 16.
marta leģionāru piemiņas gājienu),
nācisma cildinātājiem un sēdētājiem
drošā ASV azotē. Pārmetumi vērsti
arī pret Ulmaņa valdības pasīvo rīcību
sākoties Otram pasaules kaŗam. Ir
cilvēki, kas aizmirsuši, ka leģionā un
darba dienestā nonākušie patiesībā
nebija brīvprātīgie, bet gan kaŗā
iesauktie. Daudzi nezina, ka 1944.
gada beigās tūkstošiem cilvēku
nevilcinājās izpildīt pavēli evakuēties
uz Vāciju tādēļ, ka 1941. gadā uzzināja
par savu vārdu atrašanos uz Sibīriju
izsūtāmo sarakstiem. Vācu valdības
nolūks nebija mūs glābt, bet sagādāt
darba spēku savai kaŗā noplicinātajai
valstij. Norīkojot darbā netika vērā
ņemta iebraukušo cilvēku izglītība,
nodarbošanās līmenis Latvijā un
fiziskās spējas. Tāpat pazemoti tika
latviešu ieceļotāji Austrālijā 1949.
gadā. Bija gadījumi, ka divu gadu
līguma laikā ārstus norīkoja pie
slimnīcu tīrīšanas un kādreizējos
augstas pakāpes ierēdņus mežu
ciršanas un ceļu labošanas darbos.
Visu to pieminu, lai atgādinātu, ka
mēs svešajās zemēs neieradāmies
ar nolūku ātri tikt pie bagātības. Tie,
kas vēlāk kļuva turīgi, bija apdāvināti
komersanti vai cilvēki, kas dienā
strādāja un mācījās vakarskolās, lai
līdz ar izglītību iegūtu labi atalgotus
darbus.
Dzīvojot svešumā daudz pūļu esam
veltījuši, lai uzturētu savu latvietību
dzīvu. Tagad, mūža vakarā, nevaram
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paredzēt, vai arī mūsu ārzemēs
dzimušie un uzaugušie bērni paliks
tikpat latviski noskaņoti kā mēs.
Tiem, kas saistījušies kopdzīvē ar
cittautiešiem jācenšas cienīt divas
kultūras.
Es ceru, ka Latvijas latvieši,
turoties pie savas zemes un gudri,
pašaizliedzīgi strādājot, sasniegs ilgi
gaidīto labklājības uzplaukumu.
Aina Sveile

Sidnejas Latviešu
teātŗa
nākošā izrāde

Piektdien, 17.
augustā, plkst. 19.00
notiks pirmizrāde
dramaturģes –Aivas
Birbeles lugai, komēdijai “Tāda
es esmu”, kas ir komiski nopietns
mēģinājums celt latviešu sievietes
pašapziņu.
Luga sākās ar – Mani sauc Zane.
Katru dienu steidzos uz darbu, traucos
mājās, spraucos trol ejbusos un
drūzmējos veikalos. Tātad dzīvoju šeit
un tagad. Pēc tam turpinās kā absolūti
atklāts sievietes miesas stāsts, kurā tiek
veikta pilnīga ķermeņa inventarizācija
un intīmo zonu balance
Uz jautājumu – Vai latviešiem ir
vajadzīgas komēdijas un vai viņiem
vispār vajag smieties teātrī?
Aiva atbild – Ja šonedēļ neesi
skaļi smējies – vai vispār esi dzīvojis?
Komēdijas Latvijā vienmēr uzskatīs
par zemāku žanru, tām nedos balvas,
bet tauta apmeklēs, jo bez iespējas
pasmieties nomirs no sastingušo žokļu
un neizvēdināto smadzeņu sindroma.
Par sevi Aiva raksta Kroders.lv:
Varu droši apgalvot, ka teātris bija
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mana pirmā mīlestība, kas iesākās,
kad jauns Kuldīgas skuķis, iestājies
Filoloģijas fakultātē un sajuties vientuļš,
devās uz Dailes teātri, noskatījās izrādi
,,Nolemtie“ un pati kļuva nolemta ar mīlu
uz teātra pasauli.
Kā blakus faktors izstrādājās kaisme
uz vīriešiem melnos kreklos, jo šajā
izrādē visi aktieri bija šādi ieģērbti.
Lai pierādītu savu mīlestību ne tikai
vārdos, bet arī darbos, metu kautrību
pie malas un iesoļoju nu jau likvidētajā
Jaunatnes teātrī, lai paziņotu, ka gribu
tur strādāt. Dabūju, ko gribēju!
Man tika iedota birste, un varēju
dzīvot galvenā režisora Ādolfa Šapiro
kabinetā, purinot cigarešu pelnus no
dokumentiem. Viņš pīpēja cigaretes
,,Rīga“ un mēdza pelnus izbārstīt pa
visu galda virsmu. Atcerieties, lielie
mākslinieki, – vienkāršā darba tauta
ir tā, kas redz jūsu noslēpumus! Diez
vai kādam ienāca prātā, ka apkopēja
ir persona, kura brīvi piekļūst izslavētā
tirāna lomu sadalījuma uzmetumam un
jokojot varētu ierakstīt savas piezīmes.
Tad gan nekas tāds prātā neienāca.
Reiz ielavījos mēģinājumā, sēdēju ložā,
klausījos, kā režisors skaidro katra lugas
teikuma dziļo jēgu, un baidījos elpot, jo
likās, Šapiro mani nogalinās ar skatienu
vien.
Visai knaši rāpos pa karjeras trepēm
un ieņēmu teātrī jaunu pozīciju, kas
saucās ,,veļas mazgātāja – krāsotāja“.
Komplektā saņēmu iespēju dzīvot
teātra bēniņos, rīkojot tur ballītes un
ar draudzeni ceļojot pa skatuvi nakts
tumsā.
Tad teātri reformēja. Izziņoja, ka
šajās telpās Alvis Hermanis un Juris
Rijnieks uzņems aktieru kursu. Es
gāju palūgties, lai man iedod jelkādu
darbiņu, bet trāpīju taisni uzņemšanas
pēdējā kārtā, un mani, kā tādu dīvainīti,
paņēma topošo aktieru bariņā.

Kā jau kautrīgai filoloģei pieklājas,
es biju pārrakstījusi Gētes ,,Faustu“
modernā interpretācijā un cerēju kļūt
par dramaturģi. Bet nolēmu mest šādas
ambīcijas pie malas, izmantot iespējas
un kāpt tik uz skatuves, lai prožektori
izgaismo manu neatkārtojamību.
Diezgan ātri tie prožektori apdzisa,
bet teātŗa mīlestības uguntiņa manī
pašā palika. Un vajadzēja nieka
desmit gadus, lai piepildītos sapnis par
dramaturģiju.

Ko es gribēju ar šo pavēstīt? Skaista
ir teātŗa mīlestība!
Laiki mainās, bet vēl aizvien atrodas
teātri mīlošas sirdis, ar ko pavasarī visus
apsveicu!
Izrādi atkārtos sestdien plkst.
16:00 un svētdien plkst 14:00. Lūdzu
ievērojat ka izrādes būs Martiņa Siliņa
zālē pie galdiņiem un vietu skaits
ierobežots tāpēc laicīgi iegādājaties
biļetes.
Jānis Grauds

Sidnejas Vienības
draudzes pilnsapulce
2012. gadā

sekretāre – Ingrīda Rehbauma, kasieris
– Valdemārs Dūšelis, valdes locekļi –
diakone Biruta Apene Klarka (Clark),
Marita Lipska un Arnolds Jumiķis.

S

Mācītājs Raimonds Sokolovskis

vētdien 2012.gada 27.maijā notika
pateicās par valdes un draudzes
Sidnejas latviešu ev.-lut. Vienības
locekļu pašaizliedzīgo darbu, kā arī par
draudzes pilnsapulce. Pilnsapulci
garīgo un finansiālo atbalstu. Atzīmēja,
vadīja draudzes jurists Juris Liepiņš,
ka Vienības draudze pastāv vairāk kā
protokolēja sekretāre Gundega Zariņa.
Draudzes amatpersonas
un mācītājs Raimonds
Sokolovskis atskaitījās
par darbu aizvadītajos
2010. un 2011. gados,
kā arī tika apspriests
2012.gada budžets un
draudzes turpmākā
darbība. Sapulces
vadītājs atgādināja, ka
draudzes paaugstinātās
nodevas uz $100 un $
60, kas bija pieņemts jau
iepriekšējā pilnsapulcē,
stājas spēkā ar šo
k a l e n d ā r o g a d u . Vienības darudzes jaunā valde: valdes loc. Arnolds
Pilnsapulces dalībnieki Jumiķis, valdes loc. Marita Lipska, draudzes priekšniece
i e v ē l ē j a s e k o j o š u diakone Gundega Zariņa, draudzes mācītājs Raimonds
jaunu valdi: draudzes Sokolovskis, valdes loc. diakone Biruta Apene, valdes
priekšniece – diakone sekretāre Ingrīda Rehbauma. Attēlā nav redzams
G u n d e g a Z a r i ņ a , draudzes kasieris Valdemārs Dūšelis.”
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AIVAS BIRBELES
KOMĒDIJA

TĀDA ES ESMU
Režisors – Jānis Grauds
Galvenās lomās – Līga Salduma-Hegnera un Ilona Brūvere.
Skatuvisks lasījums.
piektd., 17. augustā plkst. 19:00
sestd., 18. augustā plkst. 16:00
svētd., 19. augustā plkst. 14:00
SIDNEJAS LATVIEŠU NAMĀ – MĀRTIŅA SILIŅA ZĀLĒ.
IEEJA - $20 pilna cena un $15 pazemināta.

Kopā ar biļetēm var pasūtīt vakariņas/pusdienas.
piektdien – vakariņas sākot no 17:30
sestdien – vakariņas pēc izrādes
svētdien – pusdienas sākot no 12:30
Sīkāka infomācija augusta Ritumā
Biļetes iepriekšpārdošanā pie Imanta Līča – SLB grāmatnīcā – 9744 8500
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60 gadus un lai arī daudzi locekļi ir
cienījamā vecumā un to skaits ar katru
gadu sarūk, tomēr draudzes rindas
papildina arī jauni locekļi. Novēlēja
Sidnejas Vienības draudzei vēl ilgus
darbības gadus ar Dieva svētību un
Dievam par godu.
Marita Lipska
Vienības draudzes valdes locekle

AL54.KD Adelaidē,
decembrī

Š

ī gada decembrī būs divpadsmitā
reize kad mūsu Austrālijas latviešu
lielajie kultūras svētki notiks Adelaidē.
Nākamgad aizritēs sešdesmit gadu
kopš pirmās Kultūras dienas notika
Adelaidē Voldemāra Dulmaņa vadībā.
AL54.KD vadītāji ir labi pazīstamie un
spējīgie sabiedriskie darbinieki Inta un
Juris Skābes. Izaudzinājuši bērnus, kuri
arī ir aktīvi latviešu sabiedrībā, Inta un
Juris ar prieku var skatīties kā mazbērni
tagad apmeklē latviešu spēļu grupu un
skolu. Varbūt tieši tāpēc Intai un Jurim
bija motivācija izmeklēt Ausekli, rīta
zvaigzni, kā Kultūras dienu emblēmu.
Rīta zvaigzne ir pastāvīga, uzaust katru
dienu no jauna un tomēr patur prātā
atmiņas no vakardienas. Simbols saista
pagātni ar nākotni.
Rīcības komiteja ir jau ilgāku laiku
dūšīgi darbojusies, lai sagatavotu
interesantu un pievilcīgu programmu
visām paaudzēm. Liekas, ka visa
Adelaides latviešu sabiedrība ar
sajūsmu gatavojās šiem svētkiem:
Nama kooperatīvs uzpošs namu pat

iestādot jaunu mauriņu un dārzu,
kafejnicas darbinieki plāno ēdienu
karti un tautieši atbalsta Margotas
Puķītes rīkotos līdzekļu vākšanas
pasākumus. Piemēram, jūlija sākumā
esam aicināti uz sarīkojumu Tālavas
lielajā zālē “Raibā vasara”, pavadīt
jautru pēcpusdienu dziedot iemīļotas
dziesmas gan no vecmāmiņas, gan
no vasaras vidusskolas dziesmu
kamoliem, kopā ar draugiem, bērniem
un mazbērniem. Oktobrī Margota ar
palīgiem rīko populāro “high tea” Zintas
un Ilmāra Līduma skaistajā dārzā. Galdi
jau tagad esot izpirkti!
AL54.KD Latvijas viesi būs Trio
Šmite, Kārkle, Cinkuss kuŗiem braucienā
pievienosies arī Edgars Kārklis. Viņus
redzēsim ne tikai pašu koncertā, bet
atklāšanā, danču vakarā, ģimenes dienā,
kopkoŗa koncertā un ballē. Visi četri ir
jau agrāk ciemojušies Austrālijā, bet ne
kopīgi. Zane Šmite ir labi pazīstama
un ieredzēta dziedātaja Latvijā un
būs Austrālijas latviešiem pazīstama
kā kādreizējā dalībniece grupā Ilģi.
Kristīnei Kārklei-Puriņai ir gaŗa virkne
panākumu Latvijas mūzikālā dzīvē un
mūsu jauniešiem ir labi pazīstama kā
folkloras nodarbību vadītāja Annas
Ziedares vasara vidusskolā 2003.
un 2008. gados. Kristīne ir iecerējusi
Kultūras dienu laikā sadarboties dažādos
pasākumos ar mūsu jauniešiem kuŗi
dzied vai spēlē kādu instrumentu.
Šogad 23. jūnija vakarā Kristīne, kopā
ar Kristapu Krievkalnu, vadīja koncertu
Latvija līgo Bauskā, kopīgs Līgo svētku
pasākums, ko rīkoja Latvijas Radio 2.
Šie Līgo svētku pasākumi ir kļuvuši
par skanīgu tradīciju Latvijā. Ivars
Cinkuss ir izcils diriģents. Līdzās tiešiem
diriģenta pienākumiem ar vīru kori
Gaudeamus, kamerkori Ventspils un
jaukto kori Cantus Fortis, Ivars darbojās
kā Visparējo latviešu Dziesmu svētku
15

Boag ir tirdziņa rīkotāja.
Vizma aicina rokdarbniekus,
podniekus, sudrabkaļus
un latviešu stila preču
gatavotājus izstādīt
un pārdot savu mantu
tirdziņā. Sekos ģimeņu
sadziedāšanas svētki un
par šo jauno pasākumu
atbildīgi Zinta Ozoliņa un
Aldis Sils. Vakarā varēsim
baudīt teātŗa izrādi, kuŗu
kā ciema kukuli atvedīs
Sidnejas latviešu teātris.
Diemžēl, pēc ilgiem un
raženiem gadiem, mūsu
Adelaides Latviešu nams – Tālava
pašu Adelaides latviešu
teātŗa ansamblis (ALTA) ir izbeidzis
virsdiriģents. Edgars Kārklis darbojās darbību, bet esam iepriecināti, ka
dažādos mūzikālos projektos kopā ar sidnejieši nāks talkā. Teātŗa koordinātors
māsu Kristīni Kārkli-Puriņu un grupā Adelaidē ir Ēriks Strauts.
Auļi. Mūsu viesu devums Kultūras dienu
Tautas deju sarīkojums notiks 28.
programmai būs bagātīgs un vērtīgs.
decembrī, Rasmas Celinskas vadībā.
Kultūras dienu atklāšana notiks Nakamā dienā Trio Šmite Kārkle Cinkuss
26. decembŗa pēcpusdienā. Par koncerts, bet kopkoŗa koncerts 30.
koncerta daļu atbildīgs Andis Bērziņš, decembrī. Kopkoŗa koncerta rīkotājs ir
Rīcības komitejas vice-priekšsēdis. Aldis Sils un pie koncerta administrācijas
Sekos pieņemšana visiem koncerta palīgā nāk Zinta Ozoliņa. Koncertam
apmeklētājiem par kuŗu gādās Ināra sekos Sadziedāšanās vakars par ko
Putniņa un tad Zintas Līdumas rīkotais rūpējās Valdis Jaudzems. Adelaidē
danču vakars ar vakariņām.
dziedātāji cītīgi gatavojās koncertam
27.decembrī būs ģimeņu svētki ar papildus mēģinājumiem Alda Sila
ar tirdziņu. Iveta Leitase gādās par
Turpinājums 18. lpp
šiem svētkiem, bet Vizma Skābe-

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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Latvijas Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā
Latvijas Okupācijas
mūzejs (lat,/angļ) 211 lpp

Latvija zem Padomju Savienības
un nacionālsociāliskāsVācijas varas
1940-1991s

$ 39.00

OM Gada grāmatas

2002-2007 g ar kopsavilkumu angļu
valodā

$ 21.00

A.Feldmanis
Masļenku traģēdija
355 lpp

Grāmata kā apsūdzības dokuments
par Padomju Savienības veikto
okupāciju pret neatkarīgo Latvijas
valsti. Kopsavilkums angļu valodā

$ 22.00

Autora pieredze
E.Anders „Latviešu vidū
holokausta laikā”; 239 lpp.

$ 22.00

E.Anders „Amidst Latvians
during the holocaust”; 240
lpp

Autora pieredze

$ 22.00

S.Kalniete „With Dance
Shoes in the Siberian
Snow”; 367 lpp

S. Kalnietes ģimenes stāsts

$ 43.00

Via Dolorosa 5.daļa
503 lpp

Represēto Latvijas cilvēku atmiņu
stāsti

$ 21.00

Via Dolorosa 6. daļa
591 lpp

Represēto Latvijas cilvēku atmiņu
stāsti

$ 33.50

Hidden and Forbidden
384 lpp

Histoty of Latvia under Soviet and
Natzi Occupation

$ 39.00

Latviešu leģionāri

Fotoalbūms un DVD 481 lpp

$ 85.00

J.Jakovičs
„Skorpiona Slazdā”
375 lpp

Jauna cilvēka Sibīrijas dienas grāmata $ 23.00

I.Kņaģis
„There was such a time”
443 lpp

Autora piedzīvotais divos izsūtījumos.
Pasaulē izkaisītai dzimtai veltīta
grāmata.

$ 20.50

Sibīrijas bērni 1. daļa
1163 lpp

Mums bija tas jāizstāsta...
670 bērnībā izvesto bērnu stāsti.

$ 98.00

Sibīrijas bērni 2. daļa
1408 lpp

$ 110.00

The Children of Siberia 1.
daļa 1188lpp

$ 104.00

A.Žigure
„Viņi, ceļā”

Veltīta tiem latviešiem, kas bija spiesti
pamest savas mājas

$ 20.50

Sveša vara; 80 lpp

M.Bišofa zīmējumi A.Līces teksts

$ 18.50

Skatiet Piezīmi 18. lpp.
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arbe
vadībā. Šie mēģinājumi ir populāri un
labi apmeklēti.
Kā ierasts, svētkus nobeigsim ar
balli vecgada vakarā. Tā būs Adelaides
pazīstamajā un skaistajā National Wine
Centre, kas atrodas pilsētas centrā pie
botaniskā dārza.
Vēl par vidu būs mēģinājumi, citi
pasākumi, sports un sanāksmes.
Sīkāka norises uzskaite drīzumā tiks
izziņota AL.54KD tīmekļa mājas lapā,
laikrakstos, Ritumā u.c.
Bez minētiem sarīkojuma rīkotājiem,
komitejā darbojās Ināra Strazda
(kasiere), Ginta Očarda (Orchard)
(biļetes), Ilze Franka (atbildīga par
dotācijām), Rudīte Bērziņa (informācija),
Ivars Ozols (Dievkalpojums), Ilze
Radziņa un Kirsten Jones (programmas
grāmata), Mārīte Rumpe (sekretāre),
Rūdis Dancis (sports) un Ints Puķītis
(nama pārstāvis).
Kas būtu Kultūras dienas bez
mākslas izstādes? Protams tā arī
būs, ar atklāšanu 26. decembra rītā.
Izstādes tema ir “Austrālijas un Latvijas
daba”. Temas ideja radās no austrāliešu
pazīstamā “Waterhouse” konkursa.
Pieņems gleznas, fotografijas,
skulptūras, tekstīldarbus u.c. kamēr tie
atbilst tēmai, bet ne vairāk kā trīs darbus
no katra mākslinieka. Būs izvērtēšanas
process un varbūtība pastāv, ka visus
iesniegtos darbus neizstādīs.
Mākslas izstādes rīkotājs
Pēteris Strazds aicina māksliniekus
pieteikties līdz š.g. 30. septembrim.
Pieteikšanās anketes ir dabūjamas
no Pēteŗa Strazda:
15 Amelio Walk, Flagstaff Hill SA

5159, epasts drpstrazds@iprimus.com.
au, mājas talr 08-83707830.
Adelaides latviešu saime ir
pazīstama kā draudzīga, un mūsu nams
kā omulīgs. Mēs ļoti mīļi gaidīsim gan
norūdītos Kultūras dienas dalībniekus
un apmeklētājus, kā arī tādus kas pirmo
reizi piedalās. Rīcības komiteja ļoti cer,
ka Rituma lasītāji jau sāk plānot savu
braucienu uz Kultūras dienām! Mēs
arī ceram, ka uz Adelaidi decembrī
atgriezīsies bijušie Adelaidieši, un tādi

Kur bi, kur bi? –
Tirgū, tirgū

Gadatirgi Latvijā – Vidzeme.
Gadatirgus Brīvdabas mūzejā jau 42. reizi.
Uz tirgus būdu daudzkrāsainā un pircēju
un pārdevēju piečaloto un ielu mūzikantu
pieziņģotā daudzbalsīgā fona bija izevība
būt klāt pērn, kad notika grāmatas par
gada tirgiem Latgalē „atvēršana”.
Šogad saņemta grāmata par
gadatirgiem Vidzemē, pirms Latgales jau
bija iznākusi grāmata par gadatirgiem
Kurzemē. Grāmatu autore ir Latvijas
Etnografiskā brīvdabas mūzeja darbiniece
Daina Kraukle. Grāmatas ievadā autore
raksta, ka pirmo divu grāmatu ievada
daļā stāstīts par gadatirgiem vēstures un
kultūras kopsakarībā.
Grāmatā par Vidzemes tirgiem meklēts
ko par tirgu un tirgošanos pauž latvju
dainas. Materiālus vācot apmeklēti mūzeji
un folkloras krātuves Cēsīs, Valmierā,
Staicelē, Mazsalacā, Alūksnē, Gulbenē un
Ogrē. Uzklausīti vairāku desmitu teicēju
stāstītais. Autore citē Jelgavas apriņķa

Piezīme: Visas Okupācijas mūzeja grāmatu galda grāmatas (skat. 17. lpp)
var pasūtināt sazinoties ar Okupācijas mūzeja pārstāvi Austrālijā Ināru Graudiņu.
E-pasts: graudinsiv@bigpond.com; tālr.: 02 9399 3708.
Pasta adrese: 141 Darley Rd., Randwick, NSW 2031.
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Foto: Daina Kraukle

Rudīte Bērziņa
AL54.KD informācija
erz@optusnet.com.au

Bērzmuižā pierakstīto tautas dziesmu.
Kur bi, kur bi? – Tirgū, tirgū.
Ko pirk’, ko pirk’? – Zirgu, zirgu.
Cik nodev’, cik nodev’? – Ort’, ort’, ort’.
Kāds bi, kāds bi? – Klibs, klibs, klibs.
Rīgas apriņķa Jaunbebros
pierakstīta zobgalīgā apdziedāšanās
dziesma:
Jānīšam, brālīšam viena pate zīļu veste,
Tā krogū, tā tirgū, tā svētdien baznīcā.
I tā pate zīļu veste Rīgā ņemta uz
parāda.
Teicējs, valmierietis Ēvalds Krīgers:
Kad pirka māla trauku, vienmēr bija
jāpiesit: ja labi skanēja tad ir riktīg’, bet
ja pušu, tad – “pļerrr”! Staiceliete Lonija
(dz. 1908. g.): Tirgotāj, kas atbrauc, vārīj’
desiņ’s. Tās varēj dabūt nogaršot, arī
cigoriņ kafij. Tirgus laukumā sacēl lielas
būdas. Mazsalaciete Velta Salmiņa: Toreiz
to lat, ko man skolotājs iedev, es aiznes
mājās mammai. Man konfektes bij pēdējā

vietā. Pirmajā vietā man bij sīpol un med’s.
Grāmatas lasītājiem Austrālijā būs
interesanti lasīt sidnejieša Gunāra
Freimaņa teikto, kas arī pievienojies
teicēju pulkam. Gunārs dzīvoja savu
vecāku mājā Valmierā
Liepu ielā. Kā
mazam puikam, viņu
visvairāk ieinteresēja
Solomonska cirka
viesizrādes Valmierā.
Grāmatā daudz
melnbalto un krāsu
fotografijas papildina teicēju stāstīto.
Daudz teicēju savās bērnības atmiņās
kā kārumu min ūdenskliņģeri, dotas arī to
pagatavošanas receptes. Šeit K. Siliņas
Tautas virtuvē 1935. g. Rīgā, Senatnē
pasniegtā.
Mīklu gatavo tāpat kā baltmaizei un,
kad tā otrreiz uzrūgusi, izveido kliņģerus,
kuŗiem ļauj uzrūgt. Uzvāra ūdeni, pieliek
mazliet sāls, liek uzrūgušos kliņģerīšus
iekšā un vāra, kamēr sanāk augšā. Tad
izņem, sarindo uz pārsmērētas cepjamās
plātes, pārkaisa ar ķimenēm un cep 5 – 10
minūtes krāsnī.
Var pamēģināt, vai iznāks tikpat
garšīgi kā sidnejietes Ināras Krūmiņas
tālu izslavētie ūdenskliņģeri.
Raimonds Krauklis.

Kā Latvijas skolās
(ne)māca par
deportācijām

D

eportāciju vēstures mācīšanā labs
palīgs skolām var izrādīties izsūtīto
dzīvesstāsti
Pagājušajā nedēļā Latvija pieminēja
14. jūnija deportāciju upurus. Taču
līdztekus piemiņas rituāliem medijos
parādījās ziņas par to, kā Krievijā un Latvijā
cenšas attaisnot staļiniskos noziegumus.
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Tiesa, Latvijas publiskajā telpā šādiem
viedokļiem parasti ir izteikti margināls
raksturs un tas, vai iedzīvotāji attaisno
padomju represijas, nav mūsu sabiedrības
aktuāls dienaskārtības jautājums. Bažas
drīzāk rada pavisam kas cits: kā veicināt
komūnisma upuru piemiņas atceres
tradīcijas ilgtspēju?
Manuprāt, tas vispirms nozīmē saprast,
kā deportāciju vēsture un piemiņa tagad
tiek mācīta Latvijas skolās. Tā kā pēdējo
divu gadu laikā ar saviem kolēģiem
esmu padziļināti pētījis komunisma upuru
piemiņas tradīciju, vēlos dalīties dažos
iespaidos tieši par padomju represiju
vēstures mācīšanu.
Ministru kabineta apstiprinātais
Latvijas vēstures mācīšanas standarts
vispārizglītojošajās skolās paredz,
ka zināšanu un izpratnes veidošana
par padomju režīmu, tai skaitā, par tā
īstenotajām represijām, ietilpst mācību
priekšmeta obligātajā saturā. Parasti
padomju deportāciju tēma vispārizglītojošo
skolu vēstures stundās tiek iztirzāta 9. un
12. klasē. Skolās, kur vēstures skolotājs
strikti turas pie mācību programmas,
padomju represijām ir veltīta labi ja viena
stunda.
Skolēniem tiek izstāstīti pamatfakti, kas
lielākajai daļai ātri vien aizmirstas, jo nav
laika ieskicēt šīs tēmas morālās šķautnes,
jo - audiovizuālais materiāls un deportēto
liecības palikušas neizmantotas; skolēni
nav aizvesti uz muzeju; piemiņas dienas
nav apmeklētas.
Citiem vārdiem, arī padomju represiju
vēstures mācīšanā mēs saskaramies
ar vecum veco kaiti, ka faktoloģija ir
pašmērķis, bet stāstoša (jaunāko klašu

skolēniem) vai analītiska domāšana - lieka
greznība.
Tomēr daudzviet, īpaši Latvijas
reģionos, pedagogi spēj radīt interesi par
šo emocionāli smago tēmu. Piemēram,
skolēni tiek iesaistīti pētnieciskajos
projektos, kas mudina izzināt konkrētā
novada izsūtīto likteņus. Aktīva dalība
vēstures zināšanu apguvē sekmē
noturīgāku skolēnu identificēšanos ar
deportāciju piemiņu, tādēļ arī turpmāk ir
svarīgi atbalstīt šādu praksi kā novadu, tā
valsts līmenī. Atzinību pelna arī izsūtīšanu
tēmai veltīti zīmējumu konkursi bērniem
un jauniešiem, kas atraisa iztēli tiem,
kam vēsture sevišķi neinteresē vai arī vēl
netiek mācīta.
Tiesa, nekur vienkopus nav pieejama
informācija par labajām praksēm padomju
represiju vēstures mācīšanā. Īpaši trūkst
ziņas par mazākumtautību skolu pieredzi
un problēmām, skolotājiem stāstot par
staļiniskajām represijām Latvijā. Bet tieši
no mazākumtautību skolās strādājošajiem
vēstures skolotājiem ir nācies dzirdēt par
grūtībām skolēnam mācīt par padomju
okupāciju.
Bez skolotājiem būtisks zināšanu
un attieksmju avots ir vēstures mācību
grāmatas. Kopš 90. gadiem Latvijā izdotās
dažādās vēstures mācību grāmatās
nosoda padomju režīmu un detalizēti
apraksta okupācijas sekas. Pozitīvi, ka
daļā grāmatu starp deportāciju upuriem tiek
minēti gan latvieši, gan mazākumtautību
pārstāvji. Pēdējā desmitgadē izdotajās
grāmatās pamanāmas skaidrākas
norādes, ka deportāciju īstenošanā
iesaistījās arī Latvijas iedzīvotāji, taču vēl
aizvien ir vērojama zināma piesardzība

Nākamais Ritums būs 2012. gada augustā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2012. g. 15. JŪLIJAM.
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pret šo potenciāli stigmatizējošo tēmu.
Tāpat mācību grāmatās netiek skarts
jautājums par indivīdu spēju izdzīvot un
pielāgoties izsūtījuma apstākļiem, kā arī
par cilvēku centieniem paglābt Latvijas
iedzīvotājus no deportācijām. Tādējādi
mācību literatūrā traģiskā perspektīva
nomāc cilvēku rīcībspējas un kritiskas
spriestspējas perspektīvu.
Lai izvairītos no mācību grāmatām
raksturīgā trafaretuma, deportāciju
vēstures mācīšanā labs palīgs var
izrādīties izsūtīto dzīvesstāsti.
Šai ziņā bagātīgu pieredzi ir uzkrājis
Latvijas Okupācijas muzejs (LOM), kas
savā izglītības programmā akcentē
daudzveidīgo izsūtījuma pieredzi.
Laika gaitā LOM ir apkopojis simtiem
deportēto dzīvesstāstus, kas iemūžināti
videoliecībās; simtiem ierakstītu liecību ir
arī fonda „Sibīrijas bērni» krājumos. Taču
vēstures skolotāji ne vienmēr ir informēti
par šādiem krājumiem un ne vienmēr
spēj izmantot videoliecības deportāciju
vēstures mācīšanā.
Viens praktisks šķērslis ir dzīvesstāstu
garums, tālab būtu nepieciešams izveidot
kompaktus dzīvesstāstu kopsavilkumus,
kas vēstures stundās ļautu uzmodināt
faktu gūzmā iemidzināto skolēnu iztēli.
Tāpat būtu nepieciešams radīt
konkrētai skolēnu vecumgrupai paredzētas
mācību filmas par padomju deportācijām,
līdz šim uzņemto dokumentālo filmu
mērķauditorija pamatā ir pieaugušie.
Šīs ir tikai dažas pamanītās padomju
represiju vēstures mācīšanas problēmas.
Svarīgi, lai problēmu novēršana notiek
sadarbībā ar vēstures skolotājiem, nevis
tiek viszinīgi uzspiesta „no augšas». Un
svarīgi, lai deportāciju vēsture palīdz
skolēniem apzināties tādas pilsoniskās
vērtības kā demokrātija, cilvēktiesības,
brīvība. Vērtības, kuras padomju režīms,
izsūtot Latvijas iedzīvotājus, centās
iznīcināt.

Mārtiņš Kaprāns, 2012. g. 20.jūnijā
Autors ir Sociālās atmiņas pētniecības centra atbalsta biedrības
vadītājs

Latviešu skola meklē
kokles

L

atviešu skolas skolnieki ir izteikuši
vēlēšanos mācīties spēlēt kokli.
Skolotāji un palīgi mums ir sarunāti,
vajag tikai instrumentus. Dažas kokles
atradām SLB skapjos, tām mēs pašlaik
savelkam jaunas stīgas, lai būtu
spēlēšanas kārtībā, bet mums noderētu
vēl. Lūdzam tautiešus paskatīties,
vai Jūsu skapjos neslēpjās kāda SLB
kokle, jo mēs saprotam, ka Biedrībai
reiz esot piederējušas daudz vairāk,
nekā tur tagad atrodas. Kokles var atstāt
Biedrībā, vai sazinoties ar Valdu Teilori
(Taylor) pa tālruni 9545 4475.
Ceram nākotnē Jūsu priekšā
uzstāties.
Pateicībā,
Sidnejas latviešu skola.

Jāņi Sidnejā

Sieru, sieru, Jāņa māte, līgo, līgo.
Tev ir govis laidarāi, līgo.
Alu, alu, Jāņa tēvsi, līgo, līgo.
Tev ir mieži tīrumāi, līgo.
Ar šiem pantiņa vārdiem klusām
dungojot pie sevis, brīnišķīgi saulainā
23. jūnija sestdienas rīta es dodos uz
Latviešu biedrības namu, Stratfildā,
lai svinētu Līgo svētkus un Jāņus, kas
ir vieni no lielākajiem un mīļākajiem
latviešu svētkiem.
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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:
“SKORPIONA SLAZDĀ” $23 – Jauna grāmata
“SIBĪRIJAS VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS” $33
“VIŅI, CEĻĀ” $20.50
“A STOLEN CHILDHOOD” $25
“WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $43
“SVEŠA VARA” $28.50
“VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $50
“VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $50
CD & DVD
DVD – “The Soviet Story” $25
CD – no XYLEM Trio
“VĒSTULE ZIEMASSVĒTKOS”
“IN THE MOOD”
“MARIMBA DANCE”
“MIA”
SPECIĀLS IZDEVUMS
Dubult-CD “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos
kompaktdisks. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.
Cena $20.
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Foto: Ojārs Greste

pārņem liels, bet ļoti,
ļoti patīkams izbrīns
redzot tik daudz
svinētāju! Lieli un
mazi, jauni un vēl
jaunāki, sen zināmi
un daudzi nekad
iepriekš neredzēti!
Domās priecājos
par to, ka mēs,
latvieši, lai arī kuŗā
pasaules malā būtu
un lai arī cik tālu no
Mūzikanti: no kreisās, Maija Upeniece, Andris Kariks, mūsu mīļās Latvijas
Vēsma Upeniece, Viktorija Mačēna un Kaija Upeniece. mēs būtu – varam
sanākt vienā vietā
un
ar
dejām,
dziesmām
un smiekliem
Pirmais patīkamais pārsteigums jau
sagaida pie pašām Latviešu nama neaizmirst mūsu tradīcijas.
Patīkamo gaisotni lielajā zāle rada
durvīm – ar skaistām ozolu lapām
izrotāta vārti. Izejot cauri es jūtu, ka brīnišķīgās dekorācijas (par to paldies
ieeju Līgo un Jāņu svētkos, un mani Ermaniem) un mūzikā iegrimušie
pārņem patīkama svētku noskaņa! Šo Sidnejas mūzikanti, ko papildina
noskaņu papildina dziedātāju balsis un mazās čivinošās spēļu grupiņas bērnu
instrumentu skaņas, kas nāk no lielās balstiņas, kā arī lielie pamatskolas un
skolas bērni.
zāles puses.
Pēkšņi mūzika nomainās, un lielās
Ienākot lielajā zālē, mani atkal

Jāņi Sidnejas Latviešu namā
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zāles vidu piepilda Ivetas Rones un
Juŗa Ruņģa vadītā Jautrā pāŗa jancīgā
dancošana, kur ir meitas un puiši
tautastērpos, un meitu galvās skaisti
pīti vainadziņi.
Un kātad ar Jāņu sieru? Par to un
dažādu gardu smalkmaizīšu, pīrādziņu
un toršu parūpējušās bija Dāmu
kopas dāmas, kuŗām arī sakāms
milzīgs paldies, par ikviena dalībnieka
vēdera piepildīšanu! Neaizmirsīsim arī
karstvīnu un Latvijas Cēsu alu.
Viss kopā rada sajūtu itkā būtu uz
mirkli Latvijā!
Priekšnesumiem pa starpai, seko
mūzikantu aicinājums Līgo dziesmu
dziedāšanai un, protams, kāju
izlocīšanā uz dančiem. Neatkarīgi no
vecuma, visi to izbauda un zāli piepilda
smieklu un prieka šalka. Izpriecas
bija ikvienam, pat tiem, kas vēlās
iemēģināt savu laimi loterijā!
Pasākums noslēdzās ar tradicionālo
apdziedāšanos, un mūzikas un
smieklu skaņas pamazām izzūd.
Cilvēki smaidu pilni palēnām taisās
uz māju pusi, pa starpai kāds mazais
uzstāj mammai un tētim, ka grib vēl
palikt un dancot!
Arī es dodos un atkal izejot cauri
ar ozola lapām izpušķotiem vārtiem,
esmu atpakaļ Strathfīldā, ar motora
rūkoņu piepildītājā Parnel ielā un – kā

saka – atpakaļ realitātē!
Liels paldies gan lieliem un maziem,
kas organizēja un piedalījās! Sveiciens
visām Līgām un Jāņiem!
Attā, līdz nākamajam gadam!
Rovena Andruškēviča

Kaŗavīrs mūžībā

Vladis (Vladislavs ) Calkovičs
*1923. g. 7. augustā
†2012. g. 25. maijā
Šī gada 25. maijā,
Kanberā, mūžībā
aizgāja Kanberas
Daugavas vanagu
un latviešu saimes loceklis, leģionārs,
Vladis Calkovičs. Viņš piederēja pie
tiem latviešu vīriem kas izcīnīja smagās
kaujas Volchovas purvos, Veļikiji Lūki,
un kaŗa beigās frontē – Austrumvācijā.
Turpinājums 29. lpp

AABS

Association for the Advancement of Baltic Studies 16.konference
Austrālijā notiks sestdien, 29.septembrī, Melburnas Universitātē.
Vēl iespējams pieteikt referātus šai dienai. Konspektus (250
vārdus) lūdzu sūtīt AABS Austrālijā prezidentam
Delaney Skerrett, e-pasts: d.skerrett@uq.edu.au
Tuvāka informācija sekos septembrī.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2012. gada jūlijā
Sestdien, 7. jūlijā, plkst. 13.00, Sidnejas DV namā
Sidnejas nodaļas priekšsēža Elmāra Vanaga

Referāts
plkv. Zemitāna

par

un Ziemeļnieku

ieiešanu Rīgā 1919. gada 6. jūlijā un
notikumiem, kas veidoja Latvijas brīvības cīņas
Visi laipni ielūgti. Ieeja pret ziedojumiem
Pusdienas ($15) var iegādāties no plkst. 12.00.
Pārdomas
Laiks jau aizritējis 6 mēnešus
kopš jau esam jaunā gadā. Ceru,
ka noslēgtais gads mums pagājis ar
samērā apmiernošiem rezultātiem. Esam
centušies sarīkot un nosvinēt visas nodaļai
paredzētās svinamās dienas. Rezultātus
redzēsim vēlāk, kad mūsu auditori savilks
rēķinu galus un saņemsim pārskatus.
Darbojamies līdzekļu robežās. Paldies
visiem centīgiem darbiniekiem, kas savu
roku pielikuši sarīkojumu kārtošanā un
gādājuši par mūsu apmeklētāju labklājību.
Mana veselība neatļauj man aktīvi
darbībā piedalīties, bet cenšos līdzēt savu
spēju robežās. Līdzīgas situācijas ir arī
ar mūsu brīvprātīgiem darbiniekiem, bet
cenšamies un darām cik katram no mums
spēki un veselība atļauj. Cik ilgi mēs vēl
spēsim cīnīties tas ir laika jautājums.

Būtu žēl „plinti” mest krūmos un padoties
likteņa varā. Kārtīgi cīnītāji to nedara, arī
mēs cik vēl esam palikuši, mēģināsim
turēties spēju un iespēju robežās.
Man ir prieks dzirdēt un lasīt ka
Daugavas Vanagu organizācijas
priekšniecība un valde patreiz atrodās
Latvijā. Tas Vanagiem būtu īstais darbības
lauks un vieta kur varētu vērot un pārzināt
tās darbību un apstākļus mūsu dzimtenē.
Cik ilgi mēs šeit ārzemēs spēsim pastāvēt
un darboties tas arī ir laika jautājums.
Iesaistīt jaunatni organizācījas darbā
nevaram vai neprotam, viņiem šeit
ārzemēs dzīvojot, ir citas intereses.
Turpretīm Latvijā dzīvojošai jaunatnei
būtu jāinteresējas un jārūpējās par savas
tautas labklājību un nākotni. Viņiem
vajadzētu augt patriotiskā garā un jāprot
atspēkot melus un propogandu, kas vērsta
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Foto: Malkolms Sīlis

pret latviešu tautu un tās labklājību. Darba
lauks Organizācijai Latvijā ir liels: jāsniedz
palīdzība veciem kaŗavīriem trūkumā
nonākušiem biedriem un viņu ģimenēm
kā arī atbalstīt jaunatnes audzināšanu
ar pabalstiem un stipendījām skolās un
universitātēs.
No nodaļas mazs paziņojums:
Nodalas biedrzinis Juris Sīlis veselības
dēļ atteicās no saviem pienākumiem
sākot ar 1. maiju, 2012. g.

Ir žēl, jo bija izpalīdzīgs darbinieks,
bet katram sava veselība ir pirmā vietā.
Pieteicās jauns biedrzinis Romans
Senkēvičs. Novēlu viņam veselību un
centību darbā.
Elmārs Vanags
Juŗa Sīļa jubileja.
Jurim š.g. 31. martā apritēja 80 gadi un dēls
Grejams tanī dienā noorganizēja skaistas
un bagātas svinības Daugavas Vanagu
namā plašā draugu, sportistu un ģimenes
lokā.
Netrūka arī oficiālie un personīgie
apsveikumi. Juŗa sirdslieta bija volejbols
un viņam ir nozīmīga loma un nopelni
Jaundienvidvelsas un Austrālijas volejbola
vēsturē. Viņš bija spēlētājs, tiesnesis,
treneris, organizētājs, administrātors un
vispārējs volejbola veicinātājs. Tas vien
derētu plašāku aprakstu, ko veiksim kādā
turpmākā Ritumā.
Gundega Zariņa.
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2012 DVCV sēde Vācijā

No 25. līdz 28. maijam Bērzainē,
Vācijā notika 2012. gada DV Centrālās
valdes sēde. Aivars Sinka (Anglija) DVCV
Informācijas nozares vadītājs paziņoja
par šo gadskārtējo sēdi, ko atklāja jaunais
DV priekšnieks atv. Admirālis Andrejs
Mežmalis. Aivara plašais ziņojums ir
lasāms vietējos laikrakstos, bet starp citiem
galveniem notikumiem bija iepazīstināšana
ar jauniem DV Prezīdija locekļiem Andri
Stakli un Ivaru Švānfeldu, kā arī ar jauno
DV Latvijas priekšsēdi, atv. Brigādes
ģenerāli Juri Vectirānu. Apskatīja arī
pārstāvniecības aprūpes darbu un atbalstu
(gandrīz pusmiljons latu vērtībā), pieņēma
vairākus lēmumus, ieskaitot atbalstīt
Vācijas ierosinato „Skaņā kalna institūtu”
Latvijā. Jauniebraucēju jaunieši un citi tur
varētu paplašināt savu latviešu valodas,
vēstures un kultūras zināšanas un pieredzi.
Pārrunāja Lestenes Brāļu kapu tālāko
attīstību.
Pieņēma nozīmīgu rezolūciju:
„...Daugavas Vanagu organizācija lūdz
Saeimas deputātus pieņemt likumu,
atzīstot Leģionarus kā brīvības cīnītājus.
DV organizācija paziņo, ka šis lūgums ir
bezpartejisks un nav saistīts ne ar vienu
polītisko partiju. Tā kā Latvijas jauniešus
nelegāli iesauca abu okupāciju kaŗaspēkos,
aicinām likumā noteikt financiālu pabalstu
sniegšanu jebkuŗam nelegāli iesauktam
Latvijas pilsonim Nacistiskās Vācijas vai
Padomju Savienības bruņotajos spēkos
Otrā pasaules kaŗā.”
Ārpus sēdes ietvariem notika vairāki un
dažādi referāti, sarīkojumi un saviesīgie
pasākumi, kas deva dalībniekiem, to
skaitā arī Sidnejas nodaļas vanadzei Ilgai
Niradijai, un interesētiem iespēju netikai
paplašināt savas zināšanas, bet arī
satikties ar jauniem un vecajiem draugiem,
lai pārrunātu šīsdienas reālos jautājumus
un nākotnes varbūtības.
Gundega Zariņa

Jāņi ziemā ar lapām, bez lapām, bez Jāņiem ...

Priekšā:Roberts Dzītars ar draudzeni Traisiju. Vidū:Andrejs Mednis.
Aizmugurē, no kr.: Uldis Misiņš, Biruta Apene-Klarka, Pēteris Bračs.
Kaut sestdien, 23. jūnijā, pusdienas
laikā Sidnejas latviešu biedrības lielā
zāle, pēc atstāstījumiem, bija stāvgrūdas
pilna līgotāju, iestājoties tumsai 5 p.p.
šaurākā apmērā mazs pulciņš sanāca
kopā Daugavas vanagu namā, lai kopā
pavadītu Jāņuvakaru. Pateicoties mūsu
Austrālijas īpatnējai dabai, kur ziemā koki
atsakās nomest lapas (kad tad lai daba
atpūšās?), meiju netrūka ar ko appušķot
vārtus. Izņemot grezno ozolu nama mājas
priekšā, kas bija kails kā ... nu, kā ozols
Austrālijas Jāņos! Iztikām arī bez dziesmu
lapiņām – paļāvāmies uz iedvesmi un
atminu, kā jau Jāņos pienākas. Nežēlīgā
aukstuma dēļ (10°C) uzstādītais ugunskurs
palika neiekurināts, un tā nodēvētā „tautas
acs” palika aizmiegta uz citu gadu. Bet
gaišums un siltums netrūka augštelpās,
kur mielojāmies pie skābiem kāpostiem ar
cūkas ribiņām, jāņa siera un karstvīna alus
vieta. Pie klātesošiem bija Līga, savā vārda
dienā, bet pietrūka paša Jāņa. Tas arī lai
paliek uz citu gadu ... Bet garā viņš bija klāt.
Gundega Zariņa

Pateicamies

Irēnei Dzirneklei par plašo loterijai
ziedoto mantu klāstu vanadžu labdarības
sarīkojumam.

Sarīkojumi DV namā jūnijā,
jūlijā un augustā. What’s on

at the Latvian Relief Society Club
“Daugavas Vanagi “ this June, July
and August
Sestdien, 30. jūnijā, plkst. 9.00 JDV
Novusa meistarsacīkstes – vienspēles./
NSW Novuss Championships – singles.
Svētdien, 1. jūlijā, plkst. 9.00 JDV
Novusa meistarsacīkstes – dubultpēles./
NSW Novuss Championships – doubles
Ceturtdien /Thursday, 5. jūlijā, 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
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buns. Imported Latvian black and sweetand-sour bread also available for purchase.
Sestdien, /Saturday, 7. jūlijā plkst.
13.00 – sarīkojums atzīmējot Zemitāna
ienākšanu Rīgā 1919. gada 6. jūlijā.
Referēs Elmārs Vanags DV Sidnejas
nodaļas priekšsēdis.
Ieeja pret ziedojumiem. Pusdienas
($15) no plkst. 12.00.
Ceturtdien, /Thursday, 2. augustā,
plkst. 12.00 Saiets un draudzības
pēcpusdiena.
Monthly lunch: meat-filled pancakes
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
(Latvian “pool” played with cues & wooden
pucks instead of balls).
Every Tuesday 10am - 2pm. Pool.
2012 Annual full/associate membership
$25 / Concession $20.
Please send cheques or money orders
to Secretary, LRS; P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885
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
Nokārtojamas DV biedru maksas par
2012. gadu. Čeki un naudas pārvedumi
rakstāmi uz Latvian Relief Society
Sydney Branch Ltd. vārda un sūtāmi
uz PO Box 94, Bankstown NSW 1885.
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.
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.
Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi.
Grāmatu var pasūtināt no Jāņa Vējiņa
Melburnā.

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@myacn.net.au.
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgais redaktors Elmārs Vanags.
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Kaŗavīrs mūžībā

Turpin. no 24.lpp

Ik gadus šo kaŗavīru skaits sarūk viņiem
aizejot viņsaulē, un līdz ar viņiem mūsu
tautas vēstures smaga posma acu
liecinieki.
Sagatavojot kaŗavīru atmiņu stāstus
šī gada Kalpaka dienas atcerei Kanberā
(10/03/2012), intervēju Vladi Calkoviču.
Ar viņa kaŗa gaitu atmiņu stāstu
pieminēsim un godināsim tos tūkstošus
latviešu vīru kas staigāja šīs kaŗa gaitas.
Vladis Calkovičs
15. divīzijas leģionārs.
Apbalvots ar Pirmās un Otrās šķiras
Dzelzs krustiem
Sarunu sākumā Vladis ir diezgan
mazrunīgs par savām kaŗa gaitām.
„Otrais Pasaules kaŗš bija nejēdzīgs
cilvēku slaktiņš”, saka Vladis. „Kaujas bija
smagas, un cilvēki, un dzīvnieki, kādreiz
gulēja kaudzēm. Vienreiz pēc smagas
kaujas mans cīņu biedrs, tumšmatains
jauneklis, noņēma savu ķiveri, un viņa
galva bija balta kā sniega kupena. Pāris
stundās viņš bija pazaudējis jaunību, un
palicis sirmgalvis...”
Pirms kādiem 10 gadiem Kanberā
viesojās tagadējās Latvijas bijušais
valstsvīrs. Jautāju viņam, kāpēc Latvijas
valdība neatzīst leģionārus, un nepiešķir
viņiem tādas pat pensijas un privilēģijas
kā citiem Otrā pasaules kaŗa kaŗavīriem.
Viņa atbilde bija – viņi cīnījās zem
nepareizā karoga. Uz manu jautājumu,
vai pareizais bija sirpa un āmura karogs
– atbilde bija – nu, tā, jā. Man krūtīs
radās tāds rūgtums. Es, un mani kaŗa
biedri, cīnījamies par sarkanbaltsarkano
karogu.’
Klausoties man prātā ienāk veca, un
nobružāta kaŗavīru ziņģe ‘... Mēs sitīsim
tos utainos, pēc tam tos zili pelēkos...’ Te
bezbēdīgi, un tik patiesi izskan traģiskā,

un, neuzvaramā latvieša karavīra cīņa.
Vladi Calkoviču vācu armijā iesauca
1943. gadā un nosūtīja uz Jelgavu pie
pulkveža Skaistlauka pulka 3. baterijas.
Vladi apmācīja instruktoru kursos, un,
kapteiņa Lilinorma vadībā, viņš tiek
nosūtīts uz fronti Krievijā.
No smagajām kaujām Vladis piemin
Volchovas purvus, un kaujas kur, kā
viņš saka’...purvs aprija tik daudz mūsu
vīrus...’
Uz manu jautājumu par kritušo
apglabāšanu, viņš saka – ‘pārlauza
kaŗavīra identitātes zīmi uz pusēm.
Vienu pusi ar numuru atstāja ar kritušo,
otru pusi paturēja pārsūtīšanai uz
informācijas biroju. Kritušo satina kaŗa
mētelī, apbēra ar zemi, uzlika bērza
krustu, un noskaitīja īsus pātarus...’
Vladis tiek ievainots, un viņu nosūta
uz Rīgas 1. slimnīcu ārstēties.
Pēc atveseļošanās Vladi nosūta
atpakaļ uz fronti Krievijā, bet šoreiz viņu
iedala pie 15. divīzijas, pulkveža Viļa
Januma štāba rotā.
Ar cieņu un mīlestību Vladis runā par
pulkvedi Janumu.
‘Viņš mums bija kā tēvs’, saka Vladis.
‘Viņš mūs sauca par saviem dēliem.
Janums bija gudrs kaŗa stratēģis,
un vienmēr savus vīrus aizstāvēja.
Viņš neuzticējās nevienam. Vienreiz
bijām ielikti pozicijās lai atturētu krievu
uzbrukumu. Nezinu kā, bet Janums
bija uzzinājis ka solītie vācu palīgspēki
nenāks, un Janums tūlīt mūs atvilka
atpakaļ drošākās pozicijās...
Lielas un smagas cīņas izcīnījām
pie Veļikeji Luki. Vienā no šīm kaujām
es ar savu vienību atsitām krievu
uzbrukumu un gūstā saņēmām krievu
virsnieku ar 3 zvaigžņu uzplečiem, kā arī
atradām kaŗa kartes un citu svarīgu kaŗa
informāciju. Virsnieku un informāciju
nodevu pulkvedim Janumam.’
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Par šo notikumu Vladis saņēma 2.
šķiras dzelzs krustu / lentīti
Janumam virsnieku intervējot,
(Janums runāja krieviski), šis virsnieks
bija pateicis – ‘Rīgā mēs jau bijām, un
būsim atkal’.
Bija sācies kaŗa beigu posms, un
armija atkāpās uz rietumiem.
Te Vladis piemin vienu no kaŗa
nežēlastībām. Armijā ir bijuši arī krievu
kaŗavīri – tie kuri kaŗā bija pārnākuši
vācu pusē. Vienā Latvijas pierobežas
ciematā, divi no šiem krievu kaŗavīriem
bija izvarojuši vienu sievieti. Uz vietas
noturētajā kaŗa tiesā šos divus kaŗavīrus
notiesāja ar nošaušanu...
15. divīziju nosūtīja caur Latviju, uz
Rīgas ostu kur ar kuģi viņi tika nosūtīti
uz Vāciju un pēc apmācībām uz fronti
Austrumvācijā.
Te atkal Vladis piedzīvoja sīvas
kaujas. Sevišķi atmiņā viņam ir palikusi
kauja, kad uzbrukumā auļoja ienaidnieks
uz mazajiem Sibīrijas zirgiem. Lielās
ziemas sniega puteņos, redzēšana bija
grūta.
„Šie Sibīrijas zirgi bija mazi”, saka
Vladis, „un jātnieki bija noliekušies pie
zirgu ķermeņiem. Bija drausmīgs skats,
kad šie zirgi nāca virsū mūsu pozicijām,
un gūlās kaudze pie kaudzes, dzīvnieki
un cilvēki.”
Kauja beidzās ar uzvaru, un Vlaža
vadītā grupa gūstā saņēma svarīgu
ienaidnieka vadību, un arī svarīgu kaŗa
informāciju. Par šo cīņas gājienu Vladis,
un arī citi viņa kaŗa biedri saņēma pirmās
šķiras Dzelzs krustu.
Jautāju, šajās lielajās kaujās, kāda
doma, kāda sajūta ir šādā brīdī.
„Izdzīvošanas instinkts” – saka
Vladis.
„Un gulēt, kad kaujas kaŗavīrs dabū
kādas stundas gulēt?” – jautāju Vladim.
„Stundas? Nē – cīņas klusuma
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brīdī, kautkur atspiedās un uz pāris
minūtēm nosnaudās.” Mums bija iedotas
speciālas tabletes – kaŗavīru žargonā
‘frontes tabletes’, tās palīdzēja izturēt
garas bezmiega dienas.’
Kaŗš tuvojās beigām, un vācu armijai
atkāpjoties, pulkvedis Janums savus
vīrus ved uz rietrumiem.
Tāpat kā daudziem citiem kaŗavīriem,
seko gūsts Belģijā – 2 gadi – un tad
iesaistīšanās pēckaŗa Vācijā. Arī
Vladis netiek pieņemts latviešu bēgļu
nometnēs.
Vladis, satiek savu bijušo kaŗabiedru
leitnantu, Arvīdu Bērziņu, un abi iestājās
8252. amerikāņu darba inženieru rotā,
Frankfurtē, jeb kā mēs atceramies
mellajos.
Un – seko izceļošana uz Austrāliju.
Skaidrīte Dariusa

LASĪTĀJU
DOMAS

L

Izceļošana

atviešu izceļosana no Vācijas D.P.
nometnēm uz Austrāliju sākās jau
1947. gadā, nevis 1949. gadā, kā
minēts “Rituma” jūnija numura rakstā
“Seniori maijā” (arī rakstā “Ģimeņu
dzīves gaitas”).
Pirmais kuģis “USAT General
Stuart Heintzelman”, kas noenkurojās
Frīmentlas ostā 1947. gada 27.
novembrī, atveda tikai baltiešus.
Nokāpšana notika nākamajā dienā.
Gunārs Bērzzariņš

association for the advancement of baltic studies, inc.

call for papers
aabs australasian chapter 16th conference

baltic states, multiculturalism, and diversity:
australasian perspectives
school of languages and linguistics, university of melbourne
29 september 2012
The Association for the Advancement of Baltic Studies invites submissions for the
upcoming 16th semi-annual conference on Baltic Studies in Australasia. We welcome
papers related to the Baltic region, its countries, and its populations both within those
countries and their diasporas.
Contributions are encouraged from disciplines including, but not limited to, the
following: anthropology, architecture, business, communication and media, cultural
studies, demography, economics, education, environment, ethnic relations, film
studies, fine arts, gender studies, geography, history, international relations, law,
linguistics, literature, memory, political science, psychology, public health, religion,
sociology, and advancing Baltic studies. Interdisciplinary and comparative work is
particularly welcome.
aabs website: http://depts.washington.edu/aabs/
Please send proposals (250 words) by 1 May to Delaney Skerrett, Chapter President
and Conference Convenor at d.skerrett@uq.edu.au
aabs gratefully acknowledges the sponsorship of the School of Languages and
Linguistics of the University of Melbourne.
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PBLA ZIŅU APSKATS
18. Jūnijā
Valsts prezidents atlaiž arī Zundu
Turpinoties izmaiņām Valsts prezidenta
Andra Bērziņa komandā, netiek sniegts
skaidrojums, kādā nolūkā tās tiek veiktas
un kā ietekmēs turpmāko valsts politiku.
Nule kļuvis zināms, ka darbu Prezidenta
kancelejā atstās arī padomnieks vēstures
un mazākumtautību jautājumos Antonijs
Zunda. Viņa pēdējā darba diena ir 28.
jūnijs. Prezidenta preses sekretāre un
padomniece Līga Krapāne Neatkarīgajai
skaidro, ka šāda amata vairs nebūs: «Viņa
pārziņā esošās funkcijas paliek, tikai par
tām atbildēs citi padomnieki.» Kuri tie
būs – pašlaik vēl tiekot domāts. Kā spriež
politologs Filips Rajevskis, pats par sevi
fakts, ka prezidents savā komandā veic
izmaiņas, nebūtu nekas neparasts. Tā
notiek visā pasaulē, visās valstīs. Paiet
zināms darbības posms (A. Bērziņa
gadījumā gads), un paveiktais tiek izvērtēts,
ieviešot nepieciešamās korekcijas.
Taču konkrētajā situācijā mulsinošs ir
jebkādu paskaidrojumu trūkums, kāpēc
prezidents šādi rīkojas. «Antonijs Zunda
ir viens no tiem cilvēkiem, kas veido
mūsu vēstures politiku visaugstākajā
līmenī. Viņš braukā uz Krieviju, strādā
ar visnepateicīgākajiem jautājumiem.»
Rokādes prezidenta komandā liekot
uzdot loģisku jautājumu, vai un kādas
izmaiņas sagaidāmas valsts īstenotajā
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politikā. Jāatgādina, ka īsā laika posmā
Rīgas pils personāliju sarakstos notikušas
vairākas izmaiņas. 6. februārī darbu
pameta kancelejas vadītāja vietnieks Ēriks
Ozols, un viņa pienākumus no šodienas sāk
pildīt banku jomā strādājošais Aleksandrs
Bimbirulis. Savukārt 13. jūnijā Preses
dienests paziņoja, ka Valsts prezidents
pārtrauks darba attiecības ar ekonomikas,
uzņēmējdarbības un nodarbinātības
padomnieci Elīnu Egli. Arī viņas aiziešana
sabiedrībai nav izskaidrota, atstājot brīvu
telpu dažādām spekulācijām, – gan versijai,
ka viņai amats bijis jāatstāj dzeltenajā
presē noplūdināto kailfoto dēļ, gan tādēļ,
ka, izmantojot savu ietekmīgo statusu, it
kā lobējusi konkrētu uzņēmēju intereses
valstiski svarīgos projektos, tostarp vilcienu
iepirkumā. Valsts prezidents A. Bērziņš,
komentējot E. Egles atbrīvošanu Latvijas
Televīzijai, skopi izteicās, ka strukturālas
izmaiņas kancelejā gaidāmas daudzos
virzienos. Taču pagaidām, kā informē L.
Krapāne, citu padomnieku vai darbinieku
atlaišana netiekot plānota. (Neatkarīgā
Rīta Avīze)
Izbeigts kriminālprocess Dienvidu tilta
būvniecības lietā
Valsts policijas Ekonomisko noziegumu
apkarošanas pārvalde izbeigusi 2009.
gada pavasarī sākto kriminālprocesu
Dienvidu tilta būvniecības lietā, intervijā
aģentūrai BNS pastāstīja ekonomikas
policijas priekšnieks Gatis Gudermanis.
Viņš sacīja, ka kriminālprocess bija

par valsts amatpersonu darbībām, kas
pārsniedz piešķirto tiesību un pilnvaru
robežas, taču aprīlī pieņemts lēmums par
tā izbeigšanu. “Izmeklēšanas gaitā mēs
vērtējām lēmumu par būvniecības sākšanu
kā tādu, finansējuma piešķiršanu un līguma
nosacījumus, un, izvērtējot visu iesaistīto
amatpersonu darbību, mēs neieguvām
apstiprinājumu tam, ka šo personu darbībās
ir noziedzīga nodarījuma sastāvs,” atzina
Gudermanis. Viņam zināms, ka ir saņemta
sūdzība par lēmumu kriminālprocesu
izbeigt. “Cik zināms, sūdzība ir saņemta,
bet šis jautājums nav izlemts,” sacīja
ekonomikas policijas priekšnieks. [...]
“Revīzijā konstatēts, ka lielāko daļu
sadārdzinājuma veido pašvaldības
izvēlētais būvdarbu finansēšanas modelis,
kas paredz tilta būvniecībai ņemtā
aizņēmuma atlikto maksājumu līdz 2010.
gadam, tādējādi Dienvidu tilta būvniecības
izmaksas palielinot par 264 miljoniem latu
jeb 87%,” paskaidroja VK. Eevīzijā arī
bija noskaidrots – pašvaldība, vienojoties
ar tilta būvnieku par izmaiņām norēķinu
kārtībā, tilta būvniecības laikā ir pretlikumīgi
saskaņojusi ekonomiski nepamatotus
būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus,
tādējādi izšķērdējot pašvaldības finanšu
līdzekļus 27 miljonu latu apmērā. Kontrole
konstatēja, ka, jau sākot Dienvidu tilta
būvniecības projekta izstrādi, nav veikta
saprātīga plānošana. “Pirms lēmuma
pieņemšanas par tilta būvniecības
sākšanu pašvaldība nav noteikusi ne
projekta īstenošanas gaitu, ne termiņus,
ne sasniedzamos rezultātus. Tāpat tā nav
veikusi atbilstošus un pietiekamus pētījumus
par projektam izvirzāmajām prasībām un to
ietekmi uz transporta kustības problēmu
risināšanu Rīgā, kā arī nav izstrādājusi
projekta tehniski ekonomisko pamatojumu,
lai varētu pretendēt uz Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansējumu,” atzina
kontrole. Revīzijā arī tika konstatēts, ka
iepirkumi Dienvidu tilta projektēšanai un

būvniecībai veikti neatbilstoši normatīvo
aktu prasībām un pēc konkursa ir noslēgti
pašvaldībai neizdevīgi būvniecības līgumi.
“Piemēram, pašvaldība, neievērojot
konkursa nolikuma prasību, ka līgumcena
būvdarbu apmēra palielināšanās
gadījumā var tikt palielināta tikai 10%
apmērā, ir noslēgusi līgumu, tajā iekļaujot
nosacījumus, kas ļauj neierobežoti palielināt
līgumcenas sadārdzinājumu,” iepriekš
informēja revīzijas iestādē. VK norāda, ka
Rīgas pašvaldība, vienojoties ar “Deutsche
Bank” AG par aizdevumu 567 miljonu latu
apmērā tilta būvniecībai, rīkojusies, apejot
normatīvajos aktos noteikto aizņemšanās
kārtību. Normatīvo aktu prasības
pašvaldība nav ievērojusi, arī veicot ar
tilta būvniecību saistīto darījumu uzskaiti
grāmatvedībā. Valsts kontrole revīzijas
rezultātus iesniedza Ģenerālprokuratūrā,
kas uzticēja izlemt Valsts policijai, vai ir
pamats sākt kriminālprocesu. Dienvidu tilta
celtniecība sākās 2004.gada novembrī, kad
pilsētu vadīja Latvijas Sociāldemokrātiskās
strādnieku partijas pārstāvis Gundars
Bojārs. Viņu šajā amatā 2005.gada martā
nomainīja Aivars Aksenoks no “Jaunā
laika”, bet kopš 2007.gada februāra Rīgas
mērs bija Jānis Birks. (Delfi)
Par godu Mičiganas un Latvijas sadarbībai gaisā veiks degvielas uzpildi
lidmašīnā
Par godu Mičiganas un Latvijas
sadarbības 20.gadadienai svētdien gaisā
veiks degvielas uzpildi lidmašīnā, informēja
Aizsardzības ministrijas (AM) pārstāve
Sandra Brāle. Svētdien lidostā “Rīga” varēs
vērot, kā no ASV lidmašīnas “KC-135”
gaisā degvielas uzpildi veic ASV Gaisa
spēku tuvā gaisa atbalsta lidmašīna “A-10
Warthog”. Pasākumu lidostā apmeklēs arī
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis,
ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere,
Nacionālo bruņoto spēku komandieris
ģenerālmajors Raimonds Graube, ASV
militārais atašejs Latvijā pulkvežleitnants
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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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Kristofers Sills, ASV vēstniecības
Aizsardzības sadarbības biroja divpusējo
attiecību virsnieks pulkvežleitnants Džeimss
Endrjū Robertss un citas augstas Latvijas
un ārvalstu amatpersonas. Mičiganas un
Latvijas partnerattiecību 20.gadadienai
veltītais pasākums norisināsies apvienoto
sauszemes un gaisa spēku militāro mācību
“Saber Strike 2012” laikā, kas notiek Ādažu
bāzē. Mičiganas Nacionālās gvardes Gaisa
spēki mācībās “Saber Strike 2012” sniedz
tuvā gaisa atbalstu “A-10” lidmašīnām. “KC135” jau vairāk nekā 50 gadus nodrošina
degvielas uzpildi gaisā ASV gaisa spēku
lidmašīnām, norādīja AM pārstāve. Jau
kopš 1992.gada Nacionālie bruņotie spēki
cieši sadarbojas ar Mičiganas Nacionālo
gvardi, organizējot militāro apmācību
procesu karavīriem, kopīgas militārās
mācības un īstenojot citus sadarbības
projektus. Viens no sadarbības piemēriem
ir starptautiskā operācija Afganistānā, kur
kopīgajā Latvijas un ASV Operacionālās
sadarbības padomnieku grupā, abu valstu
karavīri veica Afganistānas Nacionālās
armijas karavīru apmācību, kā arī divu
Latvijas bruņoto spēku instruktoru
iekļaušana ASV vadītās Padomnieku
grupas sastāvā, lai stiprinātu Libērijas
armijas instruktoru korpusu. (Latvijas Avīze)
19. Jūnijā
Prasīs latviskas audzināšanas solījumu
Lai nepilsoņu bērni kļūtu par Latvijas
Republikas pilsoņiem, viņu vecākiem
būs jāapņemas palīdzēt savām
atvasēm apgūt latviešu valodu, turklāt šī
apņemšanās jāapliecina ar parakstu. Šādus
strīdīgi vērtētos grozījumus Pilsonības
likumā pirmdien apstiprināja Saeimas
Juridiskās komisijas Pilsonības likuma
grozījumu apakškomisija. Starptautisko
tiesību speciālistu peltā norma noteic,
ka, «iesniedzot iesniegumu par bērna
atzīšanu par Latvijas pilsoni [..], bērna
vecāks apliecina, ka palīdzēs bērnam
apgūt latviešu valodu kā valsts valodu

un ieaudzinās viņā cieņu pret Latvijas
Republiku un uzticību tai». Likuma prasība
tiks attiecināta uz bērniem, kuri Latvijā
dzimuši pēc 1991. gada augusta un kuru
pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija, un kuri
pirms tam visi bijuši bezvalstnieki vai
nepilsoņi. Diskusijas par šo normu izraisīja
apstāklis, ka pagaidām tā tiek attiecināta
tikai uz tiem nepilsoņiem, kas šeit dzimuši
un uzauguši, un uz citiem Latvijas pilsonības
pretendentiem tā netiek attiecināta. Tāpēc
Ārlietu ministrijas Drošības politikas un
starptautisko organizāciju direkcijas
vadītāja Baiba Braže vērsa Saeimas
deputātu uzmanību uz nepieciešamību
šo normu paredzēt arī citiem pilsonības
pretendentiem – gan trimdā dzīvojušajiem
latviešiem, gan tiem, kuri uz pilsoņa
statusu pretendē naturalizācijas ceļā,
gan citos gadījumos. Pretējā gadījumā
parlamentāriešu iecerētā likuma prasība
būšot pretrunā ar starptautiskajām tiesību
normām un būs diskriminējoša. Ārlietu
ministrijas eksperte arī uzskata, ka, pat
iedzīvinot šādu normu praksē, valsts to
nespēs aizstāvēt starptautisko tiesību
jomā un likumā pieprasītā apliecinājuma
neparakstīšana nedos juridisku pamatu
atteikt bērnam piešķirt pilsonību. Ministrijas
ekspertes viedoklim nepiekrita viens no
Saeimas pieredzējušākajiem juristiem
– bijušais tieslietu ministrs Dzintars
Rasnačs (VL!TB/LNNK) – un Satversmes
tiesas tiesnese Ilma Čepāne (Vienotība).
Parlamentā ievēlētie juristi uzskata,
ka, vecākam neparakstot apņemšanos
audzināt savu bērnu latviskā garā, valstij
tomēr būs tiesības nepiešķirt viņam
pilsonību. Tiesa, gadījumā, ja vecāki ar
parakstu apliecināto solījumu nepildīs,
valstij nebūs instrumentu, lai sodītu dotā
solījuma nepildītāju. Atsaucoties uz šo
aspektu, opozīcijā esošais Boriss Cilevičs
(Saskaņas centrs) un Reformu partiju
pārstāvošais Valdis Liepiņš aicināja šo
normu likumā nesaglabāt, jo juridiski
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nesaistoša regulējuma noteikšana
samazinot normatīvo aktu kvalitāti un
devalvē Pilsonības likuma grozīšanas
procesu. V. Liepiņš vēl pieļāva iespēju,
ka varētu noteikt citādu formulējumu,
kādam ir jābūt apliecinājuma saturam.
Apakškomisija iepriekš jau bija atbalstījusi
minētās normas saglabāšanu, tomēr šodien
lemt par tās svītrošanu rosināja V. Liepiņš
un komisijas sekretāre Inese LībiņaEgnere
(RP). Līdz ar viņiem par šā regulējuma
svītrošanu no Pilsonības likuma balsoja
arī B. Cilevičs. Pret svītrošanu balsoja
pieci parlamentārieši – Dz. Rasnačs, I.
Čepāne un Ingmārs Čaklais (Vienotība),
neatkarīgais deputāts Jānis Upenieks
un Ilmārs Latkovskis (VL!TB/LNNK).
(Neatkarīgā Rīta Avīze)
Vietas bezmaksas latviešu valodas
kursos Rīgā «izķertas» divu dienu laikā
Divas dienas pēc tam, kad izsludināta
pieteikšanās uz 1668 vietām Rīgas domes
bezmaksas latviešu valodas kursos, brīvo
vietu kursos vairs nav, savā sociālās
mikroblogošanas vietnē «Twitter» informē
Rīgas mērs Nils Ušakovs. Jau ziņots,
ka pieteikšanās uz bezmaksas latviešu
kursiem izsludināta piektdien, 15.jūnijā. Divu
darba dienu laikā visas vietas ir aizņemtas.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments organizēja divus konkursus
latviešu valodas kursu īstenošanai.
Konkursā «Latviešu valodas apguves
kursu organizēšana un īstenošana Rīgas
pilsētas iedzīvotājiem» atbalstīti 12 projekti
no 23 pieteikumiem, tādējādi nodrošinot
latviešu valodas apguvi Rīgas iedzīvotājiem,
izņemot skolēnus un bezdarbniekus.
Savukārt konkursā «Latviešu valodas
zināšanu pilnveidošana profesionālo
pienākumu veikšanai» atbalstīti divi no
12 pieteikumiem, nodrošinot latviešu
valodas pilnveidošanas kursus profesionālo
pienākumu veikšanai noteiktām mērķa
grupām, proti, pirmsskolas izglītības iestāžu
un policijas darbiniekiem. Ņemot vērā
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rīdzinieku lielo interesi un vēlmi apgūt
latviešu valodu, pašvaldības budžeta
grozījumos latviešu valodas bezmaksas
kursu organizēšanai tika piešķirts papildu
finansējums 100 000 latu apmērā, kas dos
iespēju valodu apgūt 1668 iedzīvotājiem.
(Apollo)
Lūdz prezidentu neizsludināt likumu
pensijas vecuma celšanai no 2014.gada
Latvijas Sociālo reformu biedrība
(LSRB) vērsusies pie Valsts prezidenta
Andra Bērziņa, lūdzot neizsludināt 14. jūnijā
Saeimā pieņemtos likuma grozījumus,
kas paredz no 2014.gada pakāpeniski
celt pensijas vecumu līdz tas 2025.gadā
sasniegs 65 gadus, portālu “Delfi” informēja
LSRB priekšsēdētājs Ivars Rediosns.
Aicinājumā, kuru LSRB iesniegusi pirmdien,
teikts, ka izmaiņas likumā ir “nepārdomātas
un tautas dzīvotspēju pasliktinošas”. LSRB
uzskata, ka likumam ir tālejošas sekas un
ietekme uz tautas dzīvi vismaz pusgadsimta
garumā. “Ņemot vērā, ka likumprojektu
valdība iesniedza Saeimā 27. martā, un
tā virzīšana Saeimā notika lielā ātrumā,
pārkāpjot labas pārvaldības principu, bez
apspriešanas Ārlietu komisijā, Publisko
izdevumu un revīzijas komisijā, Budžeta
un finanšu komisijā, kā arī neuzklausot
nevalstiskās organizācijas, tai skaitā,
LSRB termiņā iesniegtos priekšlikumus,
likumā ir iebalsotas neizpildāmas normas,”
norāda Rediosns. Nosakot 65 gadu
pensionēšanās vecumu, likumdevēji bez
ievērības ir atstājuši valsts Centrālās
statistikas pārvaldes veiktās prognozes
par iedzīvotāju paredzamo mūža ilgumu.
Piemēram, 1990. gadā dzimušiem
vīriešiem paredzamais mūža ilgums būs
vien 64,2 gadi, kas liek domāt, ka naudas
ietaupījums paredzēts uz tautas mirstības
rēķina, kas būtu neleģitīms mērķis, norāda
biedrībā. Jau vēstīts, ka Saeimas deputāti
galīgajā lasījumā atbalstīja pensiju likuma
grozījumus, ar kuriem paredzēts pensijas
vecuma paaugstināšanu no pašreizējiem

62 līdz 65 gadiem īstenot no 2014. līdz
2025.gadam. Pensionēšanās vecums tiks
paaugstināts ik gadu pa trim mēnešiem,
līdz tas 2025.gadā sasniegs 65 gadu
vecumu. Iepriekš likumprojekta redakcija
paredzēja 2014. un 2015.gada 1.janvārī
pensionēšanās vecumu paaugstināt par
trim mēnešiem, bet, sākot ar 2016.gadu par pusgadu, līdz 2020.gadā būtu sasniegts
65 gadu vecums. (Delfi)
Izglītības ministrija izretina ierēdņus
Nākamnedēļ būs skaidrs Izglītības
un zinātnes ministrijas reorganizācijas
galīgais variants. Tās rezultātā diezgan
būtiski izretinātas ministrijas vadošo
ierēdņu rindas, kā arī mainīta struktūra.
«Pēdējos punktus iesāktajai reorganizācijai
pieliksim nākamnedēļ, kad arī nosauksim
jaunos amata pretendentus uz četrām
vakantajām vietām, uz kurām vakar beidzās
pieteikšanās: uz valsts sekretāra vietnieka
– Izglītības departamenta direktora,
valsts sekretāra vietnieka – Sporta
un jaunatnes departamenta direktora,
jaunizveidoto Augstākās izglītības, zinātnes
un inovāciju departamenta direktora
vietnieka un Politikas iniciatīvu un attīstības
departamenta direktora vietnieka valsts
valodas politikā amatiem,» norādīja ministra
preses sekretārs Reinis Tukišs. Četru
departamentu vadītāji turpmāk strādās IZM
padotības iestādēs: Profesionālās izglītības
un vidējās izglītības departamenta vadītājs
Jānis Gaigals, Finanšu departamenta
vadītāja Aiva Kenkle, Politikas
koordinācijas departamenta vadītāja
Dace Ratniece, Augstākās izglītības
departamenta vadītāja Gita Rēvalde.
Reorganizācijas dēļ 16 cilvēki atbrīvoti
no darba, kā arī likvidētas 20 vakances,
bet trīs darbinieki iesnieguši atlūgumu.
Atlaistie IZM darbinieki savu līdzšinējo
darbavietu jau ir pametuši, saņemot
arī likumā paredzētās kompensācijas
– kopumā 10 563 latus. Šī summa tika
ņemta no IZM budžeta. Samazināts arī

departamentu skaits: no līdzšinējiem
deviņiem darbu turpinās seši, bet 25 nodaļu
vietā palikušas divas, tas ir, 23 nodaļu
vadītāji kļuvuši par vecākajiem ekspertiem.
Paralēli reorganizācijas procesam joprojām
tiek izmeklēta disciplinārlieta pret IZM
valsts sekretāru Mareku Gruškevicu un
valsts sekretāra vietnieci Ingu Štāli. Šobrīd
valsts sekretārs ir atbrīvots no pienākumu
pildīšanas. Lai arī kāds lēmums tiks
pieņemts, M. Gruškevics šo amatu vairs
nepildīs. Pēc reorganizācijas paredzēts
par vidēji 10–15% palielināt atalgojumu
tiem, kas turpinās darbu ministrijā. Algas
paaugstinājums gan nepārsniegšot valsts
pārvaldē noteiktos limitus. (Neatkarīgā
Rīta Avīze)
Leģionāri un partizāni ar sarkanajiem
izlīgt negrasās
Turpinot Latvijas Kara muzejā aizsāktās
sarunas ar Otrā pasaules kara veterāniem,
kas vērstas uz izlīguma sasniegšanu starp
abās frontes pusēs karojušajiem Latvijas
valsts piederīgajiem, Valsts prezidents
Andris Bērziņš pagājušajā nedēļā Rīgas
pilī tikās ar 130. Latviešu strēlnieku korpusa
un Latviešu partizānu brigāžu veterānu
biedrības pārstāvjiem. Šonedēļ A. Bērziņam
paredzēta tikšanās ar organizāciju
“Daugavas vanagi”. Valsts prezidents
atkārtoti apliecināja apņemšanos turpināt
jau aizsākto Otrā pasaules kara veterānu
izlīguma veicināšanas procesu visā savas
prezidentūras laikā un pauda atbalstu
vienotas attieksmes politikai pret tiem,
kas kara gaitās tika iesaukti svešu varu
karaspēkos, bet vienmēr palika uzticīgi
savai dzimtajai zemei: “Mēs nevarēsim
runāt par stipru un saliedētu Latvijas valsti,
ja ļausim politiski ciniskā veidā izmantot
Eiropas lielākās traģēdijas – Otrā pasaules
kara – vēsturiskos faktus un veterānus,
kuri paši jau reiz izbaudījuši kara briesmas.
Dalīt cilvēkus frontēs, tas ir muļķīgākais,
ko šodien varam darīt. Tā mēs neuzcelsim
drošu nākotni ne saviem bērniem, ne
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mazbērniem.” Bet ko par šādu prezidenta
nostāju domā nacionālie partizāni? Latvijas
Nacionālo partizānu apvienības valdes
priekšsēdētājs Ojārs Stefans sākumā
mēģina būt diplomātisks, sakot, ka Latvijas
Valsts prezidents ir augstākā amatpersona
mūsu valstī un kā tāds pārstāvot visas Latvijā
dzīvojošās tautas intereses – gan tādas
tautas daļas, kuras uzskatus nacionālie
partizāni atbalsta, gan tādas, ar kuriem
domas atšķiras. “Tikšanās ar sarkanajiem
partizāniem ir prezidenta izvēle, kas uz
mums neattiecas. Taču cita lieta ir tā,
kāda rīcība seko vai neseko pēc šādas
tikšanās. Sarkanie partizāni prezidentam
izteikuši priekšlikumu par sociālā pabalsta
piešķiršanu sarkanajiem partizāniem,
līdzīgi, kā tas šobrīd ir padomju gados
represētām personām. Mēs esam pret to.
Kādi tad ir kritēriji pabalsta piešķiršanai
pretošanās kustības dalībniekiem? Tā ir
valsts pateicība cilvēkiem, kuri, riskējot
ar savu dzīvību, gājuši cīņā par Latvijas
brīvību un neatkarību. Sarkano partizānu
mērķis pilnīgi noteikti nebija saistīts ar cīņu
par Latvijas brīvību un neatkarību. Gluži
otrādi. Tā bija cīņa par latviešu tautai svešu
un naidīgu – komunistisko – ideoloģiju, kura
tik daudz posta ir atnesusi Latvijai. Sarkanie
partizāni šai kontekstā nav un nevar tikt
pielīdzināti Latvijas brīvības cīnītājiem. Vai
mēs, nacionālie partizāni, šodien varam
sarunāties ar tiem, kuri savulaik cīnījušies
pretējā pusē? Kā cilvēki ar cilvēkiem
mēs šodien varam runāt ar visiem. Par
makšķerēšanu, medībām, kārtējo futbola
vai hokeja spēli. Viss jau ir atkarīgs no
cilvēciskā kontakta. Vai nu tas ir, vai nav.
Taču ideoloģiskās vārdu kaujās ne ar vienu
vairs neielaižamies. Savus kara cirvjus jau
sen esam aprakuši. Taču mēs negrasāmies
ar sarkanajiem partizāniem arī izlīgt, iet
kopīgos pasākumos, uzstāties ar kopīgām
iniciatīvām. Jāsaprot, ka sarkanie partizāni
nebija karavīri, kas cīnījās frontē kā
godprātīgi karavīri, cik nu tas kara laikā
38

vispār bija iespējams. Sarkanos partizānus
Latvijā iesūtīja Maskava ar konkrētiem
uzdevumiem, kas bija vērsti pret latviešu
tautu, tajā skaitā viņi sastādīja represējamo
sarakstus, iznīcināja Latvijas valstij
uzticīgus cilvēkus,” strikts ir O. Stefans.
Līdzīgu nostāju savas organizācijas vārdā
pauž Latvijas Nacionālo karavīru biedrības
priekšsēdētājs Edgars Skreija: “Es neredzu,
ko organizāciju līmenī varētu runāt un par ko
izlīgt ar tiem, kas cīnījās frontes otrā pusē.
Privāti kontaktēties es neredzu nekādu
problēmu, piemēram, ar tiem latviešiem,
kurus krievi, nederīgam leģionam, speciāli
savāca un sūtīja drošā nāvē pret mums
Kurzemes cietoksnī. Padom-ju laikā
strādāju kopā ar sarkano tankistu pulkvedi.
Ļoti labi satikām, arī reizēs, kad modelējām
situāciju, ja frontē būtu satikušies aci pret
aci. Tad viens mirtu.” (Latvijas Avīze)
20. Jūnijā
Prezidents atbalsta īpašumu atdošanu
ebreju sabiedriskajām organizācijām
Valsts prezidents Andris Bērziņš
atbalsta īpašumu atdošanu ebreju
sabiedriskajām organizācijām. Kā šorīt
intervijā LTV skaidroja politiķis, pašlaik
aicinājums ir atdot ebreju sabiedrisko
organizāciju īpašumus, nevis visus, tostarp
privātpersonu, īpašumus, ko Bērziņš
neatbalstot. Precīzu atdodamo īpašumu
uzskaitījumu prezidents gan nezinot. “Kur
var izdarīt labu, kāpēc to neizdarīt. Domāju,
ka varētu atdot,” sacīja Bērziņš, gan
piebilstot, ka uz visu ir jāskatās saprātīgi.
Prezidents no īpašumu atdošanas ebreju
sabiedriskajām organizācijām saskata
labumu arī valstij, jo īpašumi būtu sakopti un
aprūpēti. Bērziņš “nevar spriest”, vai ebreju
īpašumu jautājums būs viens no tiem,
kuru savas vizītes laikā Latvijā 28.jūnijā
pārrunās ASV valsts sekretāre Hilarija
Klintone, kura tiksies ar visām augstākajām
amatpersonām. Valsts prezidents šo tēmu
jau līdz šim pārspriedis gan ar vietējiem
ebreju līderiem, gan vienā no ASV vizītēm.

[...] (Neatkarīgā Rīta Avīze)
Mūsu Nacionālie bruņotie spēki –
maza, bet efektīva armija
Valdība otrdien apstiprināja Nacionālo
bruņoto spēku (NBS) attīstības plānu
2012.– 2024.gadam, pēc valdības slēgtās
daļas apstiprināja aizsardzības ministrs
Artis Pabriks («Vienotība»). Speciālo
uzdevumu vienības attīstība, brigādes
līmeņa izlūkošanas spējas attīstība,
helikopteru nomaiņa un citu nozīmīgo
projektu ieviešana izmaksātu apmēram
381 miljonu latu. NBS attīstības plāns
2012.– 2024.gadam nosaka armijas
attīstības mērķus, uzdevumus un
izpildes termiņus. NBS attīstības plāns
koncentrējas uz pašaizsardzības minimālo
spēju sasniegšanu. Vidējā termiņā jeb no
2014. līdz 2017.gadam plānota Speciālo
uzdevumu vienības attīstība, šim mērķim
tērējot 5,43 miljonus latu. Kaujas inženieru
spējas attīstībai laikā no 2014. līdz 2019.
gadam iecerēts izlietot 89,82 miljonus
latu. Mehanizācijas projektiem no 2014.
līdz 2020.gadam paredzēts tērēt 168,44
miljonus latu. Helikopteru nomaiņa no
2015. līdz 2018.gadam izmaksātu 24,62
miljonus latu, netiešās uguns atbalsta
spējas attīstība izmaksātu 41,14 miljonus
latu un brigādes līmeņa izlūkošanas spējas
attīstība – 51,90 miljonus latu. Kopumā šo
nozīmīgo projektu ieviešana izmaksātu
apmēram 381 miljonu latu. Pēc NBS
attīstības plāna apstiprināšanas tiks sākta
spēju ieviešanas plānu secīga izstrāde,
kas būs pamats iepirkuma procedūru
sākšanai. Plāna realizēšana gan būs tieši
atkarīga no aizsardzības nozarei nākotnē
piešķirtā finansējuma. Pirmos attīstības
projektus atbilstoši plānam paredzēts
sākt 2014.gadā, tādēļ ļoti nozīmīgs būs
valdības un Saeimas atbalsts, iepriekš
uzsvēra AM. Maija vidū Saeimā apstiprinātā
Valsts aizsardzības koncepcija noteic, ka
valsts aizsardzības finansējums ik gadu
pakāpeniski būtu jāpalielina, lai nākotnē

tiktu nodrošināts, ka valsts aizsardzības
finansējums sasniedz 2% no IKP. Šis mērķi
būtu jāsasniedz līdz 2020.gadam, un tas ir
saistīts ar valsts ekonomiskās izaugsmes
tempiem. (TVnet)
Rīgā ubagot ļaus tikai pie baznīcām
Rīgas centrā tiks aizliegts ubagot, bet
to drīkstēs darīt pie baznīcām, intervijā
telekanālam LNT sacīja Rīgas mērs Nils
Ušakovs (SC). Ubagošanu plānots aizliegt
Vecrīgā un tās apkārtnē, bet ubagot
joprojām varēs pie baznīcām. Tas ir tikai
loģiski, tādas ir tradīcijas, ubagošanas
atļaušanu pie baznīcām skaidroja
Ušakovs. Pēc aizlieguma ieviešanas
ubagiem par šādu darbošanos gan īpaši
nekas nedraudēs un sodu nebūs, un arī
pašvaldības policijai būs vien tiesības
neļaut to darīt. Ušakovs lēš, ka gala lēmums
šajā jautājumā tiks pieņemts pašvaldības
sēdē 3.jūlijā. Kā aģentūru LETA informēja
Rīgas Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste Inese Tīmane,
pagājušajā gadā Rīgā par uzmākšanos ar
ubagošanu pie administratīvās atbildības
sauktas 29 personas. [...] Ubagošana kā
bizness ir parādība, ar kuru ir jācīnās un kas
jāierobežo, tomēr ubagi ir jāšķiro, iepriekš
šādu viedokli pauda Rīgas domes Sociālo
jautājumu komitejas priekšsēdētāja Olga
Veidiņa (SC). “Zināt, kad es eju uz darbu
pa Brīvības ielu, tur ir ubagi, kurus ved ar
mašīnām. Es esmu ievērojusi - no rīta viņus
pieved ar busiņu pie pasta, pie Vēstures
un filozofijas fakultātes, un viņi braukā ap
Latvijas Universitāti. Gadu gados tās ir
vienas un tās pašas sejas. Pie baznīcām
stāv citādi cilvēki - kundzītes un māmiņas
no denacionalizētajām mājām, kuras nevar
atļauties samaksāt rēķinus. Es domāju, ka
ubagus vajadzētu šķirot,” sacīja Veidiņa.
(Diena)
Latvijā otrais mazākais patvēruma
meklētāju skaits ES
Latvijā pērn patvērums piešķirts 25
cilvēkiem, kas ir otrs mazākais skaits Eiropas
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Savienībā (ES), liecina ES statistikas
biroja «Eurostat» dati. Latvijā 2011.gadā
pieņemts lēmums par 110 patvēruma
meklētājiem, no kuriem uzturēšanās atļauju
saņēmuši 25 patvēruma meklētāji. Lielākās
nacionālās grupas, kurām Latvijā ir piešķirts
patvērums, ir afgāņi, sīrieši un krievi - pa
pieciem cilvēkiem katrā grupā. Arī Lietuva
un Slovēnija uzņēmušas 25 patvēruma
meklētājus, bet trešo mazāko bēgļu skaitu
uzņēmusi Portugāle - 50 cilvēkus. Vismazāk
patvēruma meklētāju starp ES valstīm
pērn uzņēmusi Igaunija - 15 cilvēkus.
Desmit no šiem patvēruma meklētājiem
bijuši Krievijas pilsoņi. Visvairāk bēgļus
uzņēmusi Lielbritānija - 14 360 patvēruma
meklētājus, Vācija - 13 045 un Francija - 10
740. ES kopumā 2011.gadā izskatītas 365
615 patvēruma meklētāju lietas, no kurām
blokā patvērums piešķirts 84 110 cilvēki.
Vislielāko bēgļu grupu veido Afganistānas
pilsoņi - 13 300 cilvēki jeb 16%. Otra lielākā
grupa ir Irākas pilsoņi - 9000 cilvēki jeb 11%,
un trešā lielākā grupa ir Somālijas pilsoņi 8900 cilvēki jeb 11% no visiem uzņemtajiem
patvēruma meklētājiem. (TVnet)
Pēc Jāņiem vizītē Latvijā ieradīsies ASV
valsts sekretāre Klintone
Pēc Jāņiem vizītē Latvijā ieradīsies
ASV valsts sekretāre Hilarija Klintone,
apstiprināja ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs (RP). Pagaidām precīzs vizītes
norises laiks un darba kārtība tiek precizēta.
H. Klintoni ierasties vizītē Latvijā 2009.
gadā ielūdza toreizējais ārlietu ministrs
Māris Riekstiņš. Tolaik bija cerība, ka
Klintone Latvijā ieradīsies līdz ar jaunās
ASV vēstniecības Rīgā ēkas atklāšanu,
taču vizīti tā arī neizdevās organizēt. Tāpat
plānots, ka šovasar Rīgā viesosies vairākas
ASV amatpersonas, tostarp iespējama
ASV senatoru delegācijas vizīte, liecina
aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.
Šīs vizītes kuluāros arī tiek saistītas ar
ebreju kopienas īpašumu kompensācijām,
jo šis jautājums Latvijā netiek risināts tik raiti
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kā, piemēram, kaimiņvalstī Lietuvā. (Diena)
Mūžībā aizgājis Kārlis Zuika
Biedrības ‘’Latvietis’’ interneta mājaslapa
vēsta, ka naktī no 16. uz 17. jūniju 96
gadu vecumā no šīs pasaules šķīries
latviešu leģiona 15. divīzijas veterāns
mācītājs Kārlis Zuika (dz. 1916. gada 14.
janvārī). Kārlis Zuika bija aktīvs trimdas
kultūras dzīves dalībnieks, pēc Otrā
pasaules kara dzīvoja Vācijā, kādu laiku
50. gados vadīja latviešu luterisko baznīcu
Austrumanglijā. Pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas Zuika dedzīgi iesaistījās Latvijas
sabiedriskajā dzīvē, kļūdams daudziem
neērts ar savu radikāli nacionālo nostāju.
Publicists Māris Ruks pirms dažiem gadiem
atzīmējis: ‘’Daudz publicējies presē par
sabiedriski aktuāliem notikumiem, varbūt
reizēm bijis pārāk didaktisks, taču vienmēr
godīgs pret savu pārliecību un latviešu
naci-onālajām vērtībām, regulāri vadījis
svētbrīžus represētajiem, garīgi stiprinājis
jo daudzus.’’ Pats būdams no leģionāru
vidus, viņš mudināja latviešu leģionu
vērtēt pēc satura, nevis pēc ārējās formas.
‘’Mani, leģionāru, daži sauc par nacistu,
un es neesmu apvainots, jo saprotu, ka
viņš ir muļķis un ir austrumu ‘’civilizācijas’’
vaņģībā, pazudis cilvēks, tādēļ, ka pats
nezina, ko viņš runā,’’ pirms diviem gadiem
16. marta latviešu leģiona piemiņas dienas
sakarā rakstīja mācītājs. Zuika piesaistījis
sabiedrības uzmanību arī ar to, ka bija viens
no grāmatas ‘’Baigais gads’’ pārizdošanas
iniciatoriem un organizētājiem 1998. gadā.
Luterāņu mācītājs Kārlis Zuika līdz pēdējam
brīdim bija naci-onāli noskaņotās biedrības
‘’Latvietis’’ prezidents. (Latvijas Avīze)
Izdota vēsturnieka Andrieva Ezergaiļa
grāmata Lapu agonija
Vēsturnieka un humanitāro zinātņu
doktora Andrieva Ezergaiļa grāmata „Lapu
agonija” ir veltījums viņa dzīvesbiedrei literatūrzinātniecei Intai Miškei-Ezergailei
(1932 – 2005). Tā ir dziļas, cilvēciskas
mīlestības izpausme - mīloša, tuva cilvēka

vēlme izprast un atainot sarežģītas un
pretrunu plosītas personības dvēseles
vibrācijas un patības meklējumus mūža
garumā. Tas ir stāsts par dzimteni, mājas
un tuviniekus zaudējušas, ārkārtīgi
apdāvinātas personības tapšanu un
nostiprināšanos par spožu intelektuāli
ASV akadēmiskajā vidē. Viņa, mēģinot
izprast sāpīgās konfrontācijas ar savu
personisko Ēnu, uzdrošinās atrast spēku
savai esībai radīšanas procesā – sāk
rakstīt dzeju brieduma gados. Latvijā
grāmatu izdod biedrība „Atvērtās
krātuves”. Grāmatas izdošanu finansiāli
atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds un
uzņēmums „Lursoft”. Speciāli grāmatai ir
izveidota mājaslapa www.ezergailis.com,
kurā lasāmi arī grāmatas fragmenti un
ziņas par Andrievu un Intu Ezergaiļiem.
Mājaslapā grāmatu iespējams arī pasūtīt
un iegādāties. (Papildu informācija: Ilma
Elsberga, Biedrības „Atvērtās krātuves”
valdes priekšsēdētāja, Tālrunis 29119713,
e-pasts: ilma@ezergailis.com)
21. Jūnijā
Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš
atkāpjas no amata
Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš (VLTB/LNNK) šovakar paziņojis par savu
atkāpšanos no amata, informēja viņa
preses sekretāre Līga Ādamsone. Bērziņš:
Ir radusies situācija, kurā nav iespējams
produktīvi pildīt ministra pienākumus
“Galvenais iemesls ir mūsu atšķirīgā izpratne
ar Ministru prezidentu par nekustamo
īpašumu restitūcijas jautājumiem,
saistībām ar Ministru prezidenta izdotajām
rezolūcijām tieslietu ministram. Ar šo
rezolūciju mērķiem un tiesisko pamatotību
faktiski ir radusies situācija, kurā droši
vien nav iespējams tālāk produktīvi pildīt
tieslietu ministra pienākumus,” intervijā LTV
Nakts ziņām sacīja tieslietu ministrs Gaidis
Bērziņš. Ņemot vērā Ministru prezidenta
Valda Dombrovska (V) un tieslietu
ministra atšķirīgo izpratni par nekustamo

īpašumu nodošanu ebreju reliģiskajām
un sabiedriskajām organizācijām un
šī jautājuma sakarā izdoto rezolūciju
izpildes mērķiem un tiesisko pamatotību,
ir radusies situācija, kurā nav iespējams
tālāk tieslietu ministra produktīvs darbs,
ministra atkāpšanās iemeslus skaidroja
Ādamsone. Bērziņa skatījumā premjers
ignorē Nacionālās apvienības politisko
nostāju neatbalstīt denacionalizācijas
procesa pārskatīšanu par labu vienas
etniskas kopienas interesēm un šādi
cenšas virzīt denacionalizācijas jautājuma
pārskatīšanu. “Šī jautājuma lobēšanā uz
ministru tiek izdarīts politisks spiediens
un ir skaidri redzams, ka šādā konflikta
situācijā ciestu tieslietu nozares prioritārie
darbi kopumā, ko Gaidis Bērziņš nevēlas
pieļaut,” skaidroja viņa preses sekretāre.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
(V), kurš patlaban vēl atrodas Itālijā,
ceturtdien atgriezīsies Latvijā un, tiklīdz
viņš to būs izdarījis, iepazīsies ar tieslietu
ministra Gaida Bērziņa (VL-TB/LNNK)
iesniegumu, kā arī aicinās Bērziņu uz
sarunu. Kā aģentūrai LETA skaidroja
Ministru prezidenta preses sekretārs
Mārtiņš Panke, Ministru prezidents uz
sarunu aicinās arī koalīcijas partnerus, lai
pārspriestu esošo situāciju. Iespējams, ka
koalīcijas partneru tikšanās varētu notikt
ceturtdien. Taujāts, vai nacionālā apvienība
ar šādu rīcību grauj koalīcijas stabilitāti,
Panke minēja, ka viennozīmīgi ir skaidrs, ka
šādas situācijas nenāk par labu koalīcijas
stabilitātei. (Diena)
Streļčenoka vietniece KNAB būs biroja
darbiniece Jurča
Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja (KNAB) priekšnieks Jaroslavs
Streļčenoks par savu vietnieci izvēlējies
biroja Valsts amatpersonu darbības
kontroles nodaļas vadītāju Ilzi Jurču,
kas jaunos amata pienākumus sāks
pildīt no 1.jūlija. To Streļčenoks paziņoja
žurnālistiem preses konferencē trešdien.
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Streļčenoks slavēja Jurčas lielo pieredzi un
profesionalitāti. Biroja vadītājs norādīja, ka
viņa ir darbojusies dažādās darba grupās,
komisijās, pie likumu veidošanas, kā arī
viņai ir pieredze starptautiskajā jomā.
KNAB šefs sacīja, ka nolēmis nerīkot
konkursu uz šo amatu, taču par jaunā
vietnieka atlases procedūru un kandidātiem
konsultējies gan ar bijušo vietnieku Alvi
Vilku, gan pašreizējo vietnieci Jutu Strīķi
un struktūrvienību vadītājiem. Viedokļi par
iecelšanas procedūru un kandidātiem bijuši
dažādi, taču beigās Streļčenoks nolēmis
iecelt Jurču par savu vietnieci. Arī Jurča
žurnālistiem, komentējot savas stiprās
puses, pastāstīja, ka viņai ir liela pieredze
korupcijas novēršanas jautājumos,
viņa daudz piedalījusies dažādu likumu
jautājumu izstrādē un spēj argumentēt
biroja viedokli. “Man ir stingra pārliecība par
veicamajiem uzdevumiem,” sacīja Jurča.
Pagaidām nav zināms, kas ieņems Jurčas
līdzšinējo Valsts amatpersonu darbības
kontroles nodaļas vadītāja amatu, taču
Streļčenoks pieļāva, ka uz viņas bijušo
amatu tiks rīkots iekšējs konkurss. [...]
(Latvijas Avīze)
Īrijas latvieši ziedo Irlavas bērnunamam
«Doma par to, ka daudzas vēl labas
lietas varētu nosūtīt uz Latviju, radās,
kārtojot skapjus. Izrādījās, ka mums ir daudz
bērnu rotaļlietu, drēbju, kas vēl ir ļoti labā
stāvoklī, bet paši vairs nelietojam. Domāju
to visu nosūtīt kādam bērnunamam. Bet
vīrs ierosināja, ka vajadzētu iesaistīt arī
citas šeit dzīvojošās ģimenes, lai sūtījums
būtu lielāks,» par idejas dzimšanu stāsta
Zane Zorina, kuras ģimene ar mazo dēliņu
šobrīd dzīvo un strādā Īrijā. Lai aptvertu
iespējami vairāk ziedotāju, Zane izveidoja
interneta vietni, kā arī ielika sludinājumu
portālā Draugiem.lv. Iepriekš viņa sazinājās
ar pazīstamu skolotāju Irlavas bērnunamā,
lai noskaidrotu, kādas lietas bērniem
visvairāk vajadzīgas. Zane un viņas vīrs
Arkādijs paši nāk no Tukuma novada, šajā
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novadā atrodas arī Irlavas bērnunams.
«Gribējās kādam palīdzēt, un sirdij tuvākais
izrādījās tieši šis bērnunams,» teic Zane.
Īrijā dzīvojošo tautiešu atsaucība bijusi
milzīga. Latviešu ģimenes kopā saziedoja
vairāk nekā 1000 kg dažādu lietu – ne
tikai apģērbus un apavus, no kuriem
pašu bērni jau izauguši, bet arī higiēnas
piederumus, autiņbiksītes, kancelejas
preces, arī makšķerēšanas inventāru un
daudz ko citu. Pēc dāvanām Zorinu ģimene
pakaļ devās ar savu privāto automašīnu,
kopā veicot ap 700 km. Viņiem piebiedrojās
arī pāris palīgu, kas savāca mantas savas
dzīvesvietas tuvumā. Dāvanu vākšana ilga
pāris mēnešu. Pirmie 600 kg jau nodoti
pārvadātājiem no firmas «EUtransport».
Šīs kompānijas īpašnieks un autovadītājs
Valdis Bušmanis skaidro, ka mantas
uz Latviju tiks nogādātas ar vairākiem
braucieniem, bet pirmā krava jau nodota
Irlavas bērnunamam. Par šo atbalstu Zorinu
ģimene īpaši pateicas atsaucīgajam V.
Bušmanim. Bez viņa palīdzības šo akciju
būtu bijis grūti īstenot, jo viņš apņēmies visu
saziedoto Irlavas bērnunamam nogādāt
bez maksas. Zane skaidro: «Kopējais
apjoms, ko viņš vedīs, būs ap 1000 kg, un
naudas ziņā mums izmaksātu ļoti daudz,
ja par to būtu jāmaksā.» Labo šoferīti V.
Bušmani sazvanu ceļā pie automašīnas
stūres. Irlavas bērnunams viņa maršrutā
no Īrijas uz Latviju bijis pirmais pieturas
punkts. Bet citiem adresātiem jānogādā
pārējie sūtījumi. «No durvīm līdz durvīm,»
tāds ir firmas «EUtransport» nosacījums.
«Tādi un līdzīgi ziedojumi vai dāvanas no
Īrijas uz Latviju tiek vesti regulāri. Tās ir
dažādas domubiedru grupas, lielo ģimeņu
pārstāvji, kas sapērk un savāc lietotās
mantas, arī skolai nepieciešamās lietas.
Es kā kurjers šādus sūtījumus adresātiem
pārsvarā nogādāju bez maksas, dažkārt
pieņemu simbolisku maksu kādam litram
degvielas,» teic Valdis, stūrēdams savu
auto no Kurzemes uz Latgales pusi.

Šoferītis novērojis, ka tālumā dzīvojošie
latvieši skumstot pēc mājām, bet daļa,
vismaz kādi 10%, arī atgriežas mājās.
Bet vairākums te pavada atvaļinājumu,
sapļauj vecākiem sienu, salabo mājai
jumtu un rudenī atkal sēžas lidmašīnā.
Tikmēr Irlavas bērnunama direktore Sanita
Auziņa kopā ar audzēkņiem priecājas par
dāvanām. Bērnunamā šobrīd dzīvo 59
audzēkņi vecumā no diviem līdz 20 gadiem.
Skolas vecuma bērni mācās pamatskolā,
vidusskolā, arī koledžā. «Patīkami, ka Īrijas
latvieši neaizmirst par tiem, kuri palikuši
Latvijā, un uztur saikni ar dzimteni,» teic
direktore S. Auziņa. (Latvijas Avīze)
22. jūnijā
Premjers pieņem tieslietu ministra
demisiju
Rīga, 21.jūn., LETA. Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis (V) šodien pieņēma
tieslietu ministra Gaida Bērziņa (VL-TB/
LNNK) demisiju. To premjers šodien
paziņoja žurnālistiem pēc tikšanās ar
ministru. Tiekoties ar ministru pārrunāts, ka
koalīcija turpina strādāt un kādi ir nākamie
soļi. Dombrovskis ar Bērziņu ir vienojušies,
ka abām partijām ir jāsatiekas un jāizrunā
savstarpējā sadarbība. Viņš arī uzsvēra,
ka svarīgi ir tas, ka nacionālā apvienība
ir gatava turpināt darbu valdībā un abu
partiju tikšanās varētu notikt pirmdien,
25.jūnijā. “Acīmredzot ir bijušas kādas
kļūdas komunikācijā, atsevišķas izpratnes
par jautājumiem, kas pie šīs situācijas ir
novedis,” sacīja premjers, piebilstot, ka
“Vienotība” ar nacionālo apvienību politisko
konsultāciju laikā koriģēs sadarbības
mehānismus. “Galu galā ir jāturpina strādāt.
Ir daudz būtisku jautājumu attiecībā uz
valsts ekonomisko attīstību un finansiālo
stabilitāti,” teica valdības vadītājs. Savukārt
Bērziņš vēlreiz apstiprināja, ka nacionālā
apvienība ir gatava turpināt darbu valdībā,
taču ir nepieciešams precizēt sadarbības
līgumu jautājumā par atšķirīgām izpratnēm
īpašumu restitūcijas jautājumā. “Tāpat

mums ir jāuzlabo savstarpējā sadarbība
un komunikācija Saeimas darbā, lai
šī komunikācija būtu kā līdzvērtīgiem
partneriem,” teica Bērziņš. Jau ziņots, ka
tieslietu ministrs Bērziņš vakar paziņoja
par demisiju, jo viņam un premjeram esot
pārāk atšķirīgi viedokļi par ebreju īpašumu
kompensācijas jautājumu, tomēr tas
nenozīmējot, ka no valdības aiziet visa
apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” (VL-TB/LNNK). VL-TB/
LNNK līderis Raivis Dzintars aģentūrai
LETA teica, ka Bērziņa lēmums atkāpties
no amata ir tikai izpausme tām problēmām,
kas ir koalīcijā. Tomēr Dzintars uzsvēra, ka
patlaban nav nekādu objektīvu apstākļu,
lai notiktu izmaiņas koalīcijas sastāvā.
Vienlaikus VL-TB/LNNK pārstāvis atzina,
ka nacionālo apvienību “ļoti daudz” lietu
koalīcijā neapmierina, turklāt Bērziņa
atkāpšanās ir tikai izpausme koalīcijā
valdošajām problēmām. Politiķis akcentēja,
ka VL-TB/LNNK vēlas šīs problēmas
risināt, lai koalīcijas partneriem rastos
vienota sapratne, kāpēc šāda situācija
izveidojusies. Tad vēlāk arī varēs runāt
par situācijas attīstību - personālijām un
citiem jautājumiem. Pēc Dzintara teiktā,
Bērziņš nolēmis atkāpties no amata
“diezgan rupja spiediena rezultātā”, kad
viņam tika uzdots pildīt lēmumu, kas ir
pretējs viņa sirdsapziņai un politiskajai
pārliecībai. Šis ir bijis Bērziņa personīgs
lēmums, nevis frakcijas lēmums, tomēr
viņš apvienības vadību par savu nostāju
informēja, pastāstīja Dzintars. Šis jautājums
gan netika pārrunāts frakcijas sēdē, kas ir
atklāta, un pastāv iespēja, ka informācija
varētu pārāk agri nonākt plašsaziņas
līdzekļos. Saeimas priekšsēdētāja un
“Vienotības” līdere Solvita Āboltiņa
norādīja, ka politiķi centīsies saglabāt
esošo koalīciju. Situācija, kas izveidojusies,
atkāpjoties tieslietu ministram, ir atrisināma,
saglabājot esošo valdību, ir pārliecināts
Turpin. 46. lpp.
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DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
JŪLIJĀ
Svētdien, 1.
I. Birze
Svētdien, 8.
A. Kristovskis
Svētdien, 15.
J. Turmanis
Svētdien, 22.
I. Liepiņš
Svētdien, 29.
U. Hāgens
AUGUSTĀ
Svētdien,5.
J.Rīmanis

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪLIJĀ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 15. plkst. 10.00 – Lasītais
dievkalpojums.
Svētdien, 22. plkst. 10.00 –Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc
dievkalpojuma prāvesta referāts par
garīgu temu.
Svētdien, 29. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
AUGUSTĀ
Svētdien, 5. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
prāvesta.
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 29. jūlijā, plkst. 14.00 –
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
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ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
JŪLIJĀ
Svētdien, 1.
R Plikše/V Galviņa
Svētdien, 8.
A. Medne/S. Graudiņa
Svētdien,15. D. Jansone/D. Timermane
Svētdien,22. S.Fraser/L MacPherson
Svētdien,29. M.Timermane/A. Zodiņa
AUGUSTĀ
Svētdien,5. K. Baumane/S. Veidnere
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

Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts cpherson@optusnet.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

Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Gavilējiet, jo Viņš bija nokāpis un ir atkal
uzkāpis.
R.S. (sk. Ef.4:9; Ap.d.2:34)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
JŪLIJĀ
Svētdien, 8. jūlijā plkst. 10.00 dievkalpojums ar dievgaldu. Bībeles
stunda.
Svētdien, 22. jūlijā plkst. 10.00 dievkalpojums ar dievgaldu. Dāmu
komitejas sanāksme.
Svētdien, 12. augustā plkst. 10.00
dievkalpojums ar dievgaldu. Bībeles
stunda.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis, un tie visi ar
dievgaldu.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 8.
Olafs Šics
Svētdien, 22.
Rūdolfs Krēsliņš

Svētdien, 12. augustā
Amans Mylo
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 8. Marita Lipska
Svētdien, 22. Gundega Zariņa
Svētdien, 12. augustā Biruta Apene
DRAUDZES DĀMU KOMITEJAS
SANĀKSME
Notiks 22. jūlijā pēc dievkalpojuma
baznīcas zālē. Dāmu komitejas
priekšnieces vēlēšanas.
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
$100, pazeminātā $60, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
saņemt no zemāk minētiem valdes
locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
313/95 Station Rd. Auburn, 2144,
Tel. mob. 0438694520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
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Telefons 04 3267 1285
Draudzes diakone
Biruta Apene–Clark
2A Melrose St Croydon Park,
NSW, 2133
Telefons
(02)97471271
(PBLA ziņas – turp. no 43 . lpp)
Valsts prezidents Andris Bērziņš. “Tur ir
pietiekami daudz risinājumu, lai esošā
valdība saglabātos, manuprāt, šis arī
nav īstais laiks, lai notiktu ļoti krasas
izmaiņas,” šodien žurnālistiem sacīja
prezidents. Vēsturisko īpašumu atdošana
Latvijas ebreju kopienai nozīmētu padomju
okupācijas varas noziedzīgo nodarījumu
seku novēršanu, tāpēc nav izprotama VLTB/LNNK pozīcija šajā jautājumā, jo vismaz
vārdos partija iestājas par okupācijas seku
likvidēšanu, uzskata Latvijas Ebreju draudžu
un kopienu padome. Kā aģentūrai LETA
stāstīja Latvijas Ebreju draudžu un kopienu
padomes izpilddirektore Gita Umanovska,
padome nevaino Latvijas valsti ne īpašumu
atņemšanā, ne holokaustā, taču uzskata,
ka būtu ētiski un taisnīgi kopienai atdot tos
ebreju organizāciju sabiedriskos īpašumus,
kuri līdz Padomju Savienības okupācijas
varas īstenotajai nacionalizācijai 1940.
gada 17.jūnijā piederēja šīm organizācijām
un kuri pēc 1991.gada 23.augusta nonāca
Latvijas valsts īpašumā. Umanovska
uzsvēra, ka runa ir tikai par sabiedrisko
organizāciju īpašumiem - skolām, bāreņu
namiem, slimnīcām, kultūras namiem,
kurus ebreju sabiedriskās organizācijas
par saviem vai ziedotiem līdzekļiem bija
uzbūvējušas vai iegādājušās un kuras bija
šo organizāciju īpašumā līdz 1940.gada
17.jūnijam. (Leta)
Olimpiskajās spēlēs Londonā skanēs
Raimonda Paula mūzika
Šovasar olimpiskajās spēlēs Londonā
skanēs arī komponista Raimonda Paula
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mūzika, informēja izdevniecības «MicRec»
pārstāvji. Paula mūzika skanēs baltkrievu
mākslas vingrotājas un vairākkārtējas
pasaules un Eiropas čempionātu
medaļnieces Ļubovas Čerkašinas
priekšnesuma laikā. Mākslas vingrotāja
savā priekšnesumā izmantos pasaules
slavenā komponista Huana Tizola tēmu
«Karavāna», kuru Maestro izpildīja un
ierakstīja savos koncertos, viesojoties
Baltkrievijā. Ar oficiālu lūgumu atļaut šo
izpildījumu izmantot savā priekšnesumā
pie izdevniecības «MicRec» vērsās
Baltkrievijas Olimpiskās komitejas pārstāvji,
jo Londonas olimpisko spēļu organizatori
šogad ir pieprasījuši uzrādīt oficiālas
atļaujas no autoriem un izpildītājiem
ikvienam, kurš savos priekšnesumos
izmanto mūziku. Šī nebūs pirmā reize,
kad tik augsta ranga sporta sacensībās
tiek izmantota Paula daiļrade. Laiku pa
laikam pasaules elites mākslas vingrotāji un
daiļslidotāji savos priekšnesumos izmanto
Paula komponēto mūziku. Kā ziņots, šā
gada Londonas olimpiskās spēles notiks no
27.jūlija līdz 12.augustam. (TVnet)
Kā svinēs latvieši ārzemēs
Tautiskas tradīcijas, Jāņu siera siešanas
konkurss, Latvijas mūziķu uzstāšanās,
mājas ballītes – tik daudzveidīgi latvieši
ārpus Latvijas atzīmēs Līgo svētkus un
Jāņus. Lielākajā ASV latviešu centrā
“Garezers” Līgo vakarā uzstāsies folkloras
kopa “Iļģi” no Latvijas. Dienvidkalifornijas
Latviešu biedrība aicina tautiešus līgot pie
Baltakmeņu ezera. Svinībās paredzēts
Jāņu siera konkurss. Viskonsinā notiks
Jāņu svinēšana “Dievsētā” pēc dievturu
tradīcijām. Tikmēr latviešu centrā Ņujorkas
apkaimē “Priedainē” svētki tiks atzīmēti
ar tautasdeju kopu uzstāšanos. Līgošana
notiks arī citviet ASV. Kanādā svinēšana
iecerēta nometnē “Sidrabene”. Eiropā
plašas Jāņu svinības iecerētas Lielbritānijā,
arī Īrijā un Vācijā. (Latvijas Avīze)
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Midsummer’s Musings
By Karina Pētersone, Director, Latvian
Institute
The summer solstice Jāņi, dubbed as
the „most Latvian holiday”, is approaching
fast. It’s a magical night when young and
old come together united in song, dance
and laughter to celebrate the shortest
night and the longest day of the year.
I guess it is also the most democratic
of festivities, because one only needs a
friend to sing with, a small bonfire and
the energy to greet the dawning light. It’s
as easy as it is elegant. And it’s uniquely
Latvian! Sure, one could argue that
Estonians also celebrate the event, but
it’s nowhere as wide-spread and popular
as it is in Latvia.
Latvian Institute hosted a discussion
this week on how to improve Latvia’s
image for tourists, and the author of
several Latvia’s travel guides for “Lonely
Planet” Brandon Presser raised a point
that Latvians are too timid to brag about
their country.
He emphasized that Jāņi are in no
way lagging behind carnivals of Rio
de Janeiro, but it’s just the question of
how and if we choose to market our
opportunities to foreigners. And Latvia
has a lot to offer. The ancient traditions,
festivities and just all-around fun can
serve as a mirror for the inner-workings
of the Latvian people. If you want to
really get to know a Latvian, ask about
their Jāņi traditions, and, if you’re invited
to join in on the party, you can be sure
you’re accepted as one of our own.
The hearty, warm and carefree
atmosphere of the summer solstice can
sometimes be lacking in everyday life,
especially lately, and Latvians are not
the ones to readily demonstrate it to
everyone.
Even though we have celebrated
it since pre-historic times, it can be

deemed to be very private – intimate
even. This may be one of the reasons
why it is difficult for Latvians to market it
as a tourist attraction.
The tradition is very much defined
and cultivated; however, every family
has its own little version of it. This is
indeed a special day when in the morning
the female part of the family go into
the meadows to gather flowers for the
wreaths. The men meanwhile, prepare
firewood and cut some oak branches
and young birch trees to decorate the
rooms. We scatter herbs on the floor so
that the house smells nice. Then we bake
meat pies and curds cake, cut the cumin
cheese and put it into large baskets.
My family has been fortunate to have
a house near the beach. So we usually
build a fire on the sea shore to stay there
till dawn comes when we go into the sea
to great the rising sun. Singing all through
the night is one of the most important
things, besides, my two sons with their
friends take positions on opposite sides
of the bonfire to improvise a versed
teasing of the other “team” in Jānu tunes,
a tradition they have inherited from their
grandfather, who was a great wit and
singer.
Here we are, in 2012, celebrating this
ancient pagan event, which no amount
of efforts from the Christian church or
hostile foreign powers have been able
to eliminate. It shows courage. It shows
strength. It shows resilience. And that’s
just the way Latvians are.
It is with the same courage, strength
and resilience that we have overcome
the biggest recession in Europe – the
people carried the State out of grim
times on their shoulders. We did it by
being united – young and old, rich and
poor coming together in the harshest of
times. And we are praised for that. In
the beginning of June the head of IMF
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Christine Lagarde called Latvia a “tour de
force” and an example to the rest of crisis
stricken EU countries, financial experts
and economists from all around the world
patted us on the back for a job well done.
And yet others choose to bash
our achievements, making fun of our
“success story”. And it saddens me. I
guess they don’t see the people behind
the big picture. They argue that Latvia’s
austerity measures can in no way be a
panacea and implemented elsewhere.
But they have forgotten one crucial
detail. We are not imposing our way of
dealing with the crisis unto others. We
did it for ourselves, and it worked, as
Eurostat data shows that Latvia’s GDP
has had the greatest increase in EU in
the first quarter of 2012.
We overcame our difficulties by being
united and not bragging about it. Just the
way we celebrate Jāņi. And I hope that
someday we will be seen for what we
are – a true success story with something
to brag about.
Parlt Approves Gradual Increase of
Retirement Age to 65 Years in Final
Reading
Baltic News Service
The retirement age in Latvia will be
gradually increased between 2014 and
2025 from the current 62 years to 65
years under legislative amendments that
lawmakers passed in the final reading
on June 14th.
The amendments were passed with
49 votes to 39 and no abstentions.
Supporters of the amendments included
MPs of the government coalition and the
group of unaffiliated MPs, while the two
opposition factions -- the Greens and
Farmers Union and the leftist pro-Russia
Harmony Center -- voted against the rise
of the retirement age.
The retirement age in Latvia has to be
increased because of the demographic
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situation as the average life expectancy
grows, while the birth rate remains low,
which means that Latvia cannot expect
a substantial increase in its economy
active population in the future. Latvia’s
social budget would thus run a deficit
amid the dropping number of taxpayers
and the growing population of retired
people. Already now, there are 1.3
working people per pensioner in Latvia,
down from 1.8 working people per
pensioner in 2000.
Under the amendments to the
Pension Law, the retirement age, which
currently is 62 years in Latvia, will be
gradually raised by three months each
year, starting 2014, until it reaches 65
years in 2025. This is a compromise
reached in debates, because the Welfare
Ministry had wanted the retirement age
to be increased faster, so that the 65
years were reached already in 2020.
Lawmakers, however, proposed a more
gradual rise
Riga Listed as 97th Most Expensive
City to Live In
Latvian Institute
Riga has been ranked as the 97th
most expensive city to live in out of
214 according to a research done by
the international consulting company
“Mercer Human Resource Consulting”
on how costly it is for employees of
foreign companies to live across the
globe.
Last year Riga was in the 88th place.
Latvia’s capital is considered to be
more expensive than the capitals of
Lithuania and Estonia with Vilnius listed
as 148th and Tallinn – 131st respectively.
Meanwhile Moscow is ranked as 4th
most expensive city in the world following
Tokyo, Luanda in Angola and Osaka. At
the same time, Moscow is also Europe’s
most expensive city for expatriate
workers.

Pakistan’s capital Karachi is
considered to be the least expensive city
in the world. Among European capitals
the title goes to Skopje of Macedonia
which ranked 207th.
New York serves as the basis for the
research. For the most part, the rankings
depend on living costs, as they make up
the biggest share of expenses for foreign
employees.
China Interested in Latvian Food
The Baltic Times
Latvian-Chinese agricultural trade
volume is rather small, however China
is interested in expanding it, especially
in regard to Latvia-grown bilberries,
fruits, beverages, fish, beef, poultry, eggs
and milk products, Chinese Agriculture
Vice Minister Niu Dun pointed out after
meeting with Latvian Agriculture Minister
Laimdota Straujuma.
“We are beginning to work on various
procedures to effectively organize
bilateral agricultural exports and imports,
since China’s population is very large and
the country cannot satisfy its domestic
demand for several agricultural products,
therefore it is necessary to import them,”
emphasized Niu Dun.
Straujuma in turn said that the value
of Latvian agricultural exports to China
amounts to 6,62 million euros (4,63
million lats) per year, with bilberries
constituting 97%, while agricultural
import from China reaches 8,78 million
euros per year, consisting of mostly
canned vegetables and fruits, fish, fruits
and nuts.
Latvia’s Theme in Expo 2015 – “Apiary
of life”
Latvian Institute
The Ministry of Economics together
with professionals of the creative sector
are promoting “Apiary of life” as the
theme for Latvia’s stand in Expo 2015.

The exposition is planned to be
dedicated to honey and beekeeping –
traditional crafts of Latvia.
A bee-garden is chosen as an
example of an ecosystem, because
three of its main components are vital
for the existence of humanity – bees,
water and man.
With the theme in mind Latvia plans to
touch on such topics of global importance
as protection of the environment,
biological diversity, interactivity and ecosystematic thinking. It is being thought
that Latvia’s pavilion could become an
ideal spot for seminars and conferences
on these topics for experts from around
the world.
Expo 2015 will take place in Milan,
Italy, from May 1st 2015 – October 31st
2015.
Latvia Elected in UNESCO’s Comitee
of Intangible Cultural Heritage
Latvian Institute
Latvia has been elected in UNESCO’s
Intergovernmental Committee for the
Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage, Latvia’s embassy in France
reports.
It was made possible due to active
preparations by the Latvian delegation
in close cooperation with the Ministry
of Foreign Affairs and the National
commission for Latvia in UNESCO.
For the coming four years Latvia
will be represented by Dace Melbārde
– head of the Cultural Education and
Intangible Heritage Centre. The election
of Latvia in the committee will improve the
recognition of Latvia’s unique Intangible
Cultural Heritage values in the world
as well as provide an opportunity for
Latvia to share its experience with other
member states of the Convention
Andris Poga Becomes Assistant
Conductor of Boston Symphony
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Orchestra
Latvian conductor Andris Poga won
a closed competition for the post of
Assistant Conductor at the Boston
Symphony Orchestra.
Competing with three more
contestants, Poga received the highest
number of votes from the orchestra
musicians. For the next two years
the conductor will closely work with
the orchestra and will also have an
opportunity to take the helm for concert
series in Boston and the well-known
summer festival in Tanglewood.
According to the organizers of the
competition, the Latvian conductor was
noticed by the orchestra manager during
the 2nd Evgeny Svetlanov International
Conducting Competition where Poga
received the 1st prize.
Since 2011 Poga has been working
as Assistant to Paavo Järvi, Music
Director of the Orchestre de Paris.
In his early thirties, the Latvian
conductor has given successful
performances with many orchestras in
France, with the Malta Philharmonic
Orchestra and Israel Symphony
Orchestra.
This season he will also make
his Japan debut with the Sendai
Philharmonic Orchestra, Kyoto
Symphony Orchestra and Tokyo-based
New Japan Philharmonic Orchestra.
Andris Poga graduated from Jāzeps
Vītols Latvian Academy of Music in 2004
with a degree in trumpet performance
and concert band conducting; in 2007,
Poga graduated from Professor Viesturs
Gailis’s Class of Symphony Orchestra
Conducting.
In 2004 and 2005 he perfected his
skills of symphony orchestra conducting
at the Vienna Academy of Music with

Professor Uroš Lajovic, additionally
attending conducting master classes
taught by Mariss Jansons, Seiji Ozawa,
and Leif Segerstam.
Between 2007 and 2010, Andris Poga
held the posts of artistic director and
principal conductor of the Rīga concert
band.
In 2010 he won the 2nd Evgeny
Svetlanov International Conducting
Competition.
Liepāja Symphony Orchestra
Musicians to Perform at Meet in
Beijing Festival in China
Leading musicians from the Liepaja
Symphony Orchestra (LSO) have been
invited to the Meet in Beijing Arts Festival,
set for May 6-12.
Since the year 2000, Meet in Beijing
has attracted such luminaries as Placido
Domingo, Renee Fleming, Vladimir
Ashkenazy, and the Philadelphia
Orchestra. The festival, encompassing
music, theater, dance and the visual arts,
has become one of the most prestigious
and certainly one of the largest in Asia.
At two concerts and a presentational
event May 10-11, the LSO musicians
will appear with the Forbidden City
Chamber Orchestra, featuring Latvian,
Western European, and traditional
Chinese selections. One of the highlights
is sure to the special arrangement by
Dzintars Jurgelaitis of Emils Dārziņš’s
lilting Melanholiskais valsis (Melancholy
Waltz). It must be mentioned here that
this chamber orchestra played concerts
in Rīga and Liepaja last fall.
LSO is appearing in Beijing courtesy
of chief sponsor Grindeks, the Latvian
Ministry of Culture, Liepaja City Council,
and the Embassy of China.
Links: www.lso.lv.
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