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Sidnejas Latviešu biedrības
2011/2012. gada darbības pārskats

Iesākot 2011 / 2012. darbības gadu, Sidnejas Latviešu biedrībā bija 521 biedrs.
Šogad biedrībā uzņemti 18 jauni biedri –
Mūžībā ir aizgājuši 18 biedri –
Gadā no biedrības izstājās 3 biedri.
Gadu noslēdzot SLB bija 518 biedri: no tiem goda biedri – Lidija Budule, Kārlis
Gulbergs, Daina Jaunbērziņa, Raimonds Krauklis, Ināra Krūmiņa, Baiba Liepiņa,
Juris Liepiņš, Uldis Misiņš, Rūdolfs Nemme, Ina Rone, Jānis Ronis, Alfreds Siļķēns,
Edīte Birzule, Richards Štubis, Vanda Treimane, Vaira Zemīte, Gunārs Zodiņš un
Ileana Zvirbule; un 120 mūža biedri.
SLB BIEDRU PĀRSKATS VECUMA GRUPĀS 2012. gada 30. jūnijā.
Vecuma grupa Skaits
%
15 – 30 gadi
20
3.9
31 – 50
54
10.4
51 – 70
126
24.3
71 – 80
117
22.6
81 – 105
201
38.8
Kopā

518

100.0

Valdē darbojās:
Jānis Grauds – valdes priekšsēdis
Jānis Čečiņš – sekretārs, priekšsēža vietnieks, sarīkojumi
Jānis Ronis – E. Palavas stipendijas administrācija
Pēteris Kļaviņš – Rituma redaktors un tā sagatavošana, nama saimniecība,
tīrīšana
Dimis Pešudovs – finanses, apdrošināšana
Imants Līcis – administrācija, telpu īre, kasieris, biedri, bibliotēka, grāmatnīca
A. Priedīte - Rīga
Rūdolfs Nemme – techniskā iekārta
Ivars Šeibelis – senioru saieti, mājas lapa, inventārs
(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, 10. augustā, 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, plkst. 13.00
Sidnejas Latviešu namā
Paredzētā darba kārta:
01. Sapulces atklāšana
02. Sapulces vadības vēlēšanas
3. Goda biedru uzņemšana
04. 2011. gada pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
05. 2011/2012. gada darbības pārskats
06. Revidenta ziņojums
07. Debates, pārskata un revidenta ziņojuma pieņemšana
08. SLB un tās nama saimniecības budžets 2012/2013. gadam
09. SLB valdes locekļu, viņu kandidātu un revidenta vēlēšanas
10. Pārrunas un ierosinājumi.

N

Senioru saiets

ākošais Senioru saiets notiks
piektdien 10. augustā pulkst. 12.00.
Augusta mēnesi mēs parasti uzskatam
par ļoti nepatīkamu vējainu dabas laiku,
tāpēc kafejnīca būs atvērta jau no plkst.
11.00 lai mēs varētu satikties ar draugiem
patīkami siltās telpās un baudīt gardumus
kuŗus mums gādās SLB Dāmu kopas
čaklās strādnieces.
Pirmā daļā Ojārs Greste rādīs video
ierakstus par to kā sidnejieši šogad svināja
Jāņus. Pēc tam Ivars Šeibelis rādīs TV
raidījumus par notikumiem Latvijā.
Otrā daļā skatīsimies tikko atsūtītos TV
raidījumus: Īss skats no Nacionālā Teātŗa
izrādes Kad sievas spēkojas, pēc tam par
Akmens laikmetu Latvijā un pēdējo par

Kultūra pēdējo raidījumu par kulturāliem
sasniegumiem Latvijā.
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 jūlijā SLB ir apsveikusi
Astru Saidi, Vitu Ruņģi, Laimdotu Kalniņu,
Haraldu Norīti, Judīti Zālfeldu, Albertu
Ziemeli, Augustu Tipsi, Eleonoru Līpaci,
Georgu Siņīcinu, Ilzi Jaworsky, Aldu Rudzi,
Vilmu Muzikantu, Jāni Upīti, Nikolāju
Jirgensonu, Aivaru Kļaviņu, Juri Golveru
un Elmāru Bērziņu.
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DARBĪBAS PĀRSKATI
Andris Galviņš – nama drošība un
remonti
Valdes kandidātos darbojās:
Ilona Brūvere – sarīkojumi
Valdes sēdes protokolē - Ināra
Graudiņa
Šogad ir pārvēlami divi valdes locekļi:
Jānis Grauds un Rūdolfs Nemme.
Ārpus valdes darbojās:
Edīte Birzule – Dāmu kopas
priekšniece
Baiba Liepiņa – veco ļaužu aprūpe
Laima
Juris Rīmanis – Rituma ekspedīcija
Juris Liepiņš – juriskonsults
Raimonds Krauklis – ziņu dēlis.
Viktorija Mačēna – Klubs Kaladū
vadītāja
Ojārs Greste – mājas lapas
sastādītājs.
Valdes padomnieki:
Aldis Birzulis, Jānis Mačēns, Alfreds
Siļķēns, Jānis Treimanis.
SLB algoti darbinieki:
Imants Līcis, Ināra Sīkais
(grāmatvede), Ģirts Moļņiks un Kristīne
Kugrēna (līdz 2012.g. jūnijam) un Inese
Pētersone (no 2012. g. jūnija) (nama

apsaimniekošana).
Veco ļaužu aprūpi Laima financē
Austrālijas valdības iestādes.
Revidents 2011/2012 . gadam bija
Charles Pitt &Co.
Biedribas paspārnē darbojās
sekojošās organizācijas un darba
grupas. To darbības pārskati ir lasāmi
šai izdevumā.
• Dāmu kopa – vadītāja Edīte Birzule
• Veco ļaužu aprūpe Laima – vadītāja
Baiba Liepiņa
• Ritums – redaktors Pēteris Kļaviņš
• Pamatskola – vadītāja Māra Moore
• Spēļu grupa – vadītājas Daiva
Tuktēna un Ingrīda Veidnere
• Valodas klase pieaugušajiem – vadītājs Valdis Krādziņš
• Sidnejas Latviešu teātris – valdes
priekšsēde Ilona Brūvere
• Sidnejas Latviešu jauktais koris –
diriģente Irēne Pakalna, priekšnieks
Valdis Krādziņš
• Sidnejas Latviešu vīru koris – diriģente Daina Jaunbērziņa, priekšnieks
Gunārs Zodiņš
• Tautasdeju kopa Jautrais pāris –
vadītāji Juris Ruņģis un Iveta Rone

Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 1993. gada

Lūcija Gudže

Dzimusi 1923. g. 15. augustā, Bauskā, Latvijā
Mirusi 2012. g. 9. jūlijā, Austinmerā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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• Senioru saieti – Uldis Misiņš un Ivars
Šeibelis
• Sporta kopa Spars – vadītājs Viktors
Sīkais
•Jauniešu ansamblis Jaunais vējš –
mūzikālā vadītāja Daina Bogdanoviča
• Mūzikālais ansamblis Sidnejas mūzikanti – mūzikālā vadītāja Viktorija
Mačēna.
SLB darbībā 2011./2012. gadā:
SLB uzturēja un aprūpēja Sidnejas
Latviešu namu. Namu saviem
mēģinājumiem, sanāksmēm, izstādēm
un sarīkojumiem lietoja skola, jauktais
koris, vīru koris, teātris, tautasdeju
kopa Jautrais pāris, senioru saieti,
mūzikālās grupas Jaunais vējš un
Sidnejas mūzikanti, sporta kopa Spars,
vairākas korporācijas, korporāciju
kopas, ALMA, LAAJ, SLOA un vēl citi.
SLB arī izīrēja nama telpas citām
latviešu un cittautiešu organizācijām,
kā piemēram “Baltic Commitee”, 14.
jūnija aktam.
Vairākas nelatviešu organizācijas, kā
Strathfield Musical Society, ir regulāri
īrējušas nama telpas. Kopā šie īrnieki
maksā ap 60% no ieņemtajām telpu
īrem, kas ir svarīgi arvien augošiem
nama uzturēšanas izdevumiem.
SLB biedri var izmantot nama
telpas savām vajadzībām – jubilejām,
sanāksmēm, kā arī bēru mielastiem,
maksājot tikai tiešos telpu uzturēšanas
izdevumus.
Sestdienās Latviešu namā notiek
pamatskolas stundas, kā arī aktīva
un ļoti labi apmeklēta “spēļu grupa”
bērniem pirmsskolas vecumā.
Sestdienās arī notiek latviešu valodas
klase pieaugušajiem.
Latviešu namā atrodas Latviešu
kreditkooperatīva Austrālijā birojs.
SLB informācijas biļetēnu
Ritumu sagatavo, drukā un izdod

530 eksemplāros Latviešu namā 11
reizes gadā. Rituma izdošanas darbu
brīvprātīgi veic SLB biedri.
Namā darbojas grāmatnīca
A. Priedīte-Rīga kur var iegādāties
sarīkojumu ieejas kartes, latviešu
grāmatas, rotaslietas, kā arī biedri var
pārsūtīt naudu piederīgiem Latvijā.
Bibliotēkā biedriem piejama plaša
grāmatu izvēle.
SLB kafejnīca atvērta sarīkojumu
laikos, kā arī pusdienām ceturtdienās.
Par kafejnīcu atbildīga dāmu kopa.
2011/2012. darbibas gadā SLB
un pajumtes organzācijas rīkoja
sekojošos sarīkojumus:
Sestdien, 9. jūlijā, sarīkojums par
labu 33. Jaunatnes dienām.
Svētdien, 24. jūlijā, filmu izrāde Būt
Latvietim – Amerika.
Sestdien, 30. un svētdien, 31. jūlijā,
SLT teātŗa izrāde Galds.
Svētdien, 28. augustā, Sidnejas
Latviešu biedrības pilnsapulce.
Svētdien, 4. septembrī, Dr Uldis
Ozoliņš referēja par tēmu „Latvijas
polītika un vēlēšanas“.
Svētdien, 11. septembrī, Jauktā koŗa
dziesmota pēcpusdiena „Dziesma à
cafe“ Ar feļetoniem piedalījās arī Uldis
Siliņš un Juris Zemītis.
Svētdien, 9. oktobrī, Vīru koŗa
koncerts un 55 gadu darbības atcere,
piedalījās arī Ingrīda Šakurova, Daina
Kaina un Kaija Upeniece. Pēc koncerta
godinājām SLVK goda diriģentu,
Kasparu Svenni, viņa 100. dzimšanas
dienā.
Sestdien, 15. oktobrī, Klubs
Kaladū. Jauks, labi apmeklēts vakars
kafejnīcas stilā, ar mūziku, dziesmām
un dejām.
Otrdien, 1. novembrī, „Melburnas
kausa“ sarīkojums. Ēdieni un dzērieni
no kafejnīcas, priekšnesumi, dāmu
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cepuru parāde, godalgas, lotereja, un
noskatījamies zirgu skrējienu lielajā
ekrānā.
Svētdien, 13. novembrī, 18. novembŗa
pusdienas, SLB Dāmu kopas gatavotais
mielasts, un „Xylem trio” sniegti
priekšnesumi.
Trešdien, 16. novembrī, „Xylem
trio“ koncerts. Izcilā, pasauli apceļojušā
Latvijas „Xylem trio“ koncerts bija labi
apmeklēts un guva klausītaju jūsmīgu
atsaucību.
Piektdien, 18. novembrī, 18. novembŗa
svinīgais akts.
Ar Andra Galviņa uzrunu, goda konsula
Alda Birzuļa nolasītiem apsveikumiem
no valsts prezidenta Andra Bērziņa
un Latvijas vēstnieka Induļa Bērziņa.
Galveno runu sniedza Eiropas parlamenta
deputāts Krišjānis Kariņš. Sekoja “Xylem
trio” koncerts.
S e s t d i e n , 2 6 . n o v e m b r ī , S LT
„Kaleidoskops“. 50 gadu Kaleidoskopu
retrospektīvs ar izlasi no iepriekšējos 50
gados spēlētajām skicēm.
S v ē t d i e n , 2 7 . n o v e m b r ī , S LT
„Kaleidoskops“.
Otrdien, 29. novembrī, „Klubs Xylem“
atvadu koncerts.
Piektdien, 9. decembrī, Senioru saieta
Ziemassvētku eglīte.
S v ē t d i e n , 11 . d e c e m b r ī , S L B
darbinieku Ziemassvētku eglīte.
Svētdien, 25. martā, SLB 60 gadu
jubilejas svinības.
Pēc SLB valdes sekretāra Jāņa Čečiņa
aicinājuma pieminēt 1949. gadā aizvestos
un Biedrības dibinātāju godināšanas SLB
valdes priekšnieks, Jānis Grauds, sveica
viesus un atskatījās uz Biedrības 60 gadu
darbību. Par SLB nākotni runāja valdes
loceklis Andris Galviņš. Apsveikumiem
sekoja Dāmu kopas gatavotais mielasts,
tad Ivara Štubja, Ellas Mačēnas unDainas
Kainas priekšnesumi.
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Svētdien, 15. aprīlī, SLT izrāde „Makss
un Morics“. Ilonas Brūveres režijā. SLT
šo jauko bērnu lugu mums sniedza ar
izdomu, enerģiju, skaistiem tērpiem, un
labu aktieru sniegumu.
Svētdien, 22. aprīlī, SLB Dāmu
kopas sarīkojums. SLB darbīgākā
nozare, Dāmu kopa, mums deva labi
apmeklētu pēcpusdienu, cienājot ar
siltām pusdienām, sniedza interesantus
priekšnesumus un papildinot ar bagātīgu
loteriju.
Sestdien, 28. aprīlī, SLT izrāde „Makss
un Morics“.
Svētdien, 29. aprīlī, Teātru festivāla
„Raibais vakars“.
Draudzīga tikšanās ar festivāla
dalībniekiem pie garšīgām vakariņām,
kur abi ansambļi (Sidnejas un Melburnas)
uzveda humoristiskas skices, kas
iepriecināja un smīdināja vakara
dalībniekus.
Trešdien, 16. maijā, Dzintras Gekas
filmu „Sibirijas bilance“, „Maršruts ĶekavaOmskas apgabals 1949“, „Stacija Latvieši
1937“, un „Gvīdo Zvaigzne“ izrādes.
Sestdien, 23. jūnijā, Jāņu sarīkojums.
Ļoti labi apmeklētā, „Jautrā pāŗa“ rīkotā
sarīkojumā mielojāmies ar Dāmu kopas
gādātiem gardumiem, skatījāmies „Jautrā
pāŗa“ dejas, sestdienas skolas skolēnu
uzvedumus, dziedājām un gājām rotaļās.
Katra mēneša otrā piektdienā notiek
Senioru saieti. Saietus kārto Uldis Misiņš
un Ivars Šeibelis.
2003. gadā, ar viņas testamentā
atvēlētiem līdzekļiem, SLB uzsāka Elvīras
Palavas stipendiju maznodrošinātiem
latviešu valodas studentiem Latvijā.
Pēdējos gados šo stipendiju ir saņēmuši
4 studenti un viņu studijas tagad iet
uz beigām. Šogad valde vienojās ar
Vītolu fondu Latvijā, ka turpmāk tas
pārzinās studentu atlasi un stipendiju
administrāciju. Jaunas stipendijas piešķīra

3 studentiem.
Katru mēnesi SLB arī apsveic biedrus
kuŗi sasnieguši cienījamu gadu vecumu
sākot ar 60 gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
Biedrība atbalsta SLB pamatskolu un
spēļu grupu, kā arī jauniešu piedalīšanos

pasākumos kā Sidnejā, tā citos latviešu
centros.
Arī šinī darbības gadā SLB ir
atsaukusies uz vairākiem lūgumiem
atbalstīt jauniešus piedalīties Annas
Ziedares vasaras vidusskolā, 3x3 saietā
Turpin. 8. lpp.

Kases pārskats
par 2011/2012
gaduun
un 2012/2013.
2012/13 budžets
SLB kasesSLB
pārskats
par 2011/2012.
gadu
gada budžets
Iepriekš. gads
2010/2011
Izpildīts

2011/2012
Izpildīts

2011/12
Budžets

2012/13
Budžets

Ienākumi

8,268
51,199
12,466
24,000
121,658
4,648
8,134
1,137
231,510

Biedru naudas
Īres ienākumi - Latviešu nams
Īres ienākumi - "Dulwich Hill" dzīvoklis
SLB Dāmu kopa - kafejnīca
Noguldījuma procenti
Ritums abonamenti & sludinājumi
Rīgas Grāmatnīca - naudas sūtījumi
Dažādi ienākumi
KOPĀ

7,858
13,655
16,013
28,009
29,112
2,027
4,504
10,600
19,389
9,895
5,400
4,374
3,000
3,110
156,946

Izdevumi
Administrācija, grāmatvedība utt
Algas
Aptīrīšana & pārvaldnieki
Apdrošināšana
Elektrība telefons, ūdens & nodokļi
Sarīkojumi
Bēru izdevumi
Pabalsts & ziedojumi
Rituma izdevumi
Remonti & apsaimniekošana
Revīzija
"Dulwich Hill" dzīvoklis
Vēstures grāmata - NSW
Dažādi
KOPĀ

11,495
49,941
6,464
24,000
125,735
6,179
3,474
6,317
233,605

11,275
45,500
14,000
20,000
98,000
5,800
7,000
201,575

11,000
50,000
24,000
135,920
6,500
2,600
3,000
233,020

11,827
14,020
21,692
28,647
35,760
8,865

8,000
15,000
19,000
28,460
29,500
2,000
5,000
14,500
8,100
38,500
3,000
5,000
20,000
6,500
202,560

19,600
30,000
10,000
27,650
42,700
10,000
5,000
15,000
16,500
38,500
5,500
20,000

16,761
18,145
29,027
5,950
2,945
2,500
196,139

74,564 SLB Darbības atlikums/iztrūkums

37,466 -

MANTOJUMI
550,000 U Jostins mantojums
290,000 Dulwich Hill dzīvoklis - V Zuoza
J & M Ošiņa mantojums

364,250

Kapitāla zaudējums & pārdošanas izdevumi D/Hill
-

914,564 Gada atlikums / Iztrūkums

240,450

985

-

7,430

985

-

7,430

23,083

378,633 -
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un bērnu nometnē Tērvetē, un arī, tāpat
kā iepriekšējos gados, ir atbalstījusi savas
pajumtes organizācijas.
Pagājušā gadā valde saņēma lielu
mantojumu no M. Ošiņas (Jāņa Ošiņa
atraitnes) testamenta. Par to valde ir
ļoti pateicīga. Šādi mantojumi ir mums
palīdzējuši saimniekot tā lai varam
veicināt Bierdībaas darbu un atbalstīt
mūsu statūtu mērķus.
Biedrība pagājušo finansiālo gadu
nobeidza ar apmēram $33,600 atlikumu,
neieskaitot mantojumus.
SLB valde izsaka pateicību visiem
biedriem un organizācijām, kas ir
strādājuši, palīdzējuši un veicinājuši
Biedrības darbu ar darbiem, ziedojumiem,
un padomiem. Bez biedru aktīvas
līdzdalības, SLB nevarētu pastāvēt un
sekmīgi turpināt darboties .
Ivars Šeibelis
SLB valdes loceklis

Veco ļaužu aprūpes
Laima 2011 – 2012. gada
pārskats
Ar pirmo jūliju, Veco ļaužu
aprūpe Laima iesāka savu
17. darbības gadu. Pašlaik
aprūpējam 25 klientus –
14 latviešus, 1 lietuvieti, 3
austrāliešus, 1 krievieti, 2
ēģiptiešus, 1 polieti, 1 itālieti, 1 angli
un 1 īru. Latvieši nepieteicas uz aprūpi
pietiekami lielā skaitā, tātad, lai varētu
saņemt maksimālo atbalstu no valdības,
jāpieņem sveštautiešus.
Kā jau katru gadu, Laima svinēja
Ziemassvētkus un Jāņus. Abi
sarīkojumi noritēja skaistā un priecīgā
noskaņojumā. Latviešu dalībnieki bija
pieraduši pie kuplā svētku galda, bet
sveštautiešiem tas bija liels brīnums.
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Visi slavēja abus sarīkojumus.
Turpinam palīdzēt klientiem ar
dažādiem pakalpojumiem. Katram
klientam ir savādākas vajadzības,
tātad pakalpojumi viņiem ir atšķirīgi.
Gribu uzsvērt ka Laimas aprūpe nav
domāta tikai mājas tīrīšanai (to dara
cita organizācija – Home Care Services
of NSW) bet tā ir palīdzība bez kuŗas
klients nevarētu turpināt dzīvot savās
mājās un viņam būtu jāpārceļas uz
hostel vai nursing māju.
Par pakalpojumiem ir nedēļas
maksa. Austrālijas valdība noteikusi, ka
augstākā maksa var būt 17.5% no veco
ļaužu nedēļas pensijas, kas pašlaik būtu
$60.29. Laima nav tik lielu maksājumu
prasījusi no neviena klienta. Maksu
nosaka, vienojoties ar katru klientu
atsevišķi.
Budžets nosaka cik stundas Laima
var aprūpēt katru klientu. Tās mainās ar
klientu vajadzībām. Vidēji aprūpe būtu
piecas stundas nedēļā bet tā arī var būt
gaŗāka vai īsāka, pēc vajadzības.
Pagājušā gadā uzsākām Falls
Prevention programmu. Laimas
statistika rāda ka pēdējos sešos
mēnešos Laimas klienti krituši 16 reižu.
Pārrunājām to ar katru klientu un ar viņa
piekrišanu un ārsta apliecību, ka klienta
veselība ir piemērota vingrinājumiem,
ievietojām attiecīgus vingrinājumus
klienta programmā. Viena no Laimas
darbiniecēm arī piedalījās speciālā
kursā, kur apmācija par šādiem
piemērotiem vingrinājumiem.
Ar 2013.g. jūliju valdība atkal mainīs
veco ļaužu aprūpes financēšanas
kārtību ar tā saucamo Living Longer,
Living Better programmu. Nezinu, kā
tas ietekmēs Laimas aprūpi jo valdība
pati vēl nav visas detaļas izstrādājusii.
Redzēsim!
Izsaku pateicību visiem Laimas
darbiniekiem par labi veikto darbu

un klientiem par saprašanu un
pretimnākšanu, kad kādreiz beidzamā
minūtē jāmaina norunātās stundas vai
parastais darbinieks.
Baiba Liepiņa
Veco ļaužu aprūpes Laima vadītāja
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SLB grāmatnīca
„Rīga”

011 / 2012. gada darbības pārskats

Grāmatnīca ir atvērta četras
dienas nedēļā un stundu pirms lielākiem
sarīkojumiem. Tur var iegādāties
grāmatas, latviskas apsveikumu
kartiņas, tautiskas rotas lietas, dažādus
rokdarbus, kompaktdiskus, DVD un
mūzikas kasetes, kā arī izīrēt video vai
DVD filmas.
Grāmatnīcā var samaksāt SLB biedra
maksas, Rituma abonēšanu, kā arī
nokārtot personīgos naudas sūtījumus
uz Latviju par stipri pazeminātu likmi.
Šis pakalpojums ir pieejams tikai SLB
biedriem.
Grāmatnīcā ir iespējams iegādāties
biļetes uz dažādiem koncertiem un
teātŗa izrādēm, kā arī aizrunāt vai
noīrēt telpas dažādu organizāciju vai
personīgām vajadzībām.
Sidnejas Latviešu biedrība abonē
Latvijā izdoto Latvijas Avīzi un Mājas
Viesi, kas ir pieejami lasītājiem kafejnīcā.
Imants Līcis

2

SLB bibliotēka

011 / 2012. gada darbības pārskats.
Bibliotēka ir atvērta lasītājiem
ceturtdienās un Senioru saieta laikā no
plkst. 11.00 līdz 12.00, un sestdienās
no plkst. 10.00 līdz 12.00 sazinoties ar
Imantu Līci SLB grāmatnīcā.

Bibliotēkā ir ap 2500 grāmatu
– zinātniska satura, stāsti, romāni,
noveles, lugas, atmiņas u.c.
Grāmatu ziedojumi ir saņemti gan
no lasītājiem, privātpersonām, gan arī
organizācijām.
Bez grāmatu aizņēmējiem bibliotēku
izmanto arī SLB sestdienas skolas
audzēkņi, sameklējot materiālus un
informāciju skolas darbam. Diemžēl,
pēdējā gadā lasītāju skaits ir stipri
samazinājies.
Imants Līcis

S

Ritums

LB informācijas biļetēns Ritums 2011
/ 2012. darbības gadā tika sagatavots
un izsūtīts 11 reizes.
SLB biedru skaits šī darbības gada
beigās bija 518. Ritumu saņem 437
biedri un 68 pārējie Rituma abonetāji,
no tiem 19 ir brīveksemplāri, kuŗi tiek
aizsūtīti citām biedrībām, bibliotekām,
u.c. 419 Ritumi tiek aizsūtīti Sidnejā,
Kanberā un citur Jaundienvidvelsā
dzīvojošiem abonentiem, 66 uz
citām Austrālijas pavalstīm un 14 uz
ārzemēm.
Ritumu sagatavo, iespiež un izdod
Sidnejas Latviešu namā.
Rituma redaktors un salicējs ir
Pēteris Kļaviņš. Redakcijā vēl darbojas
Raimonds Krauklis.
Ritumu iespiešanai sagatavo
Pēteris Kļaviņš un Raimonds Krauklis.
Iespiešanu veic Andrejs Ginters,
Alfreds Siļķēns, Pēteris Strungs, Juris
Kažoks.
Izsūtīšanas darbus kārto Juris
Rīmanis un adrešu lipekļus aploksnēm
sagatavo Imants Līcis. Salikšanas
talkās piedalās Brigita Āboltiņa,
Andrejs Ginters, Juris Kažoks, Jānis
9

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 pasūtināt vakariņas/pusdienas.
piektdien – vakariņas sākot no 17:30
sestdien – vakariņas pēc izrādes
svētdien – pusdienas sākot no 12:30
Pusdienas / vakariņas jāpasūta līdz 12. augustam
Biļetes iepriekšpārdošanā pie Imanta Līča – SLB grāmatnīcā – 9744 8500
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Keiris, Ilga Riņģe, Juris Rīmanis,
Alfreds Siļķēns un Pēteris Strungs.
Redakcija saka sirsnīgu paldies
visiem tālākminētiem korespodentiem,
kuŗi kuplināja Rituma saturu ar
rakstiem, dzejām un kritiku visās
Rituma nodaļās – darbības pārskatos,
lasītāju domās, latviešu organizāciju
darbā un citur. Korespondenti bija:
Aina Sveile, Aivars Upenieks, Alfreds
Siļķēns, Anda Līce, Andra Rone,
Andris Jaunbērziņš, Andris Kariks,
Anita Andersone, Anna Žīgure, Arnolds
Jumiķis, Baiba Vītola-Haringtona,
Baiba Liepiņa, Dimis Pešudovs, Dr
Juris Ruņģis, Elmārs Vanags, Gundega
Zariņa, Ilga Niradija, Ilona Brūvere,
Imants Līcis, Ināra Graudiņa, Ināra
Krūmiņa, Inta Rodžera (Rogers), Iveta
Rone, Jānis Čečiņš, Jānis Daniklifs,
Jānis Grauds, Juris Krādziņš, Juris
Zemītis, Linda Ozere, Māra Mora
(Moore), Ojārs Greste, Pēteris Kļaviņš,
Raimonds Krauklis, Richards Puisēns,
Rita Vīksniņa, Sandra Dragūna,
Skaidrīte Dariusa, Toms Veidners,
Vija Sieriņa, Vija Spoģe-Erdmane,
Viktorija Mačēna, Viktors Sīkais,
Vilis Vītols, Andris Teikmanis, Andris
Balcers, Daina Kaina, Anita Apele,
Andris Vēveris, Arnolds Žubeckis,
Brita Kalēja, Ieva Nikoleta Dāboliņa,
Egons Eversons, Ģirts Moļņiks,
Kristīne Kugrēna, Grietiņa Nortona,
Juris un Inta Skābes, Mērija un Jānis
Paegļi, Alvis Šerenda, Ināra Graudiņa,
Gunārs Bērzzariņš, Maija Ķepare,
Ieva Trankela, Rovena Andruskēviča,
Jānis Ronis, Mārtiņš Kaprāns, Valdis
Krādziņš, Līga Kurpniece, Gunārs
Zodiņš, Kārlis Gulbergs, Marita Lipska,
Irēna Pakalna, Mērija Paegle, Maruta
Pogule, Rolands Krutovs, Daina Oliņa,
Andris Kaņepe, Uldis Siliņš, Valda
Tailora (Taylor) un Viesturs Sprūde.
Redakcija arī pateicās visām

organizācijām un individiem, kuŗi
atbalstīja Ritumu ievietodami
sludinājumus un ziņojumus Rituma
slejās.
Katrā Rituma izdevumā tiek
ievietotas Daugavas Vanagu Sidnejas
nodaļas Ziņas, kuŗu atbildīgais
redaktors ir Elmārs Vanags. Un katrā
Rituma izdevumā tiek ievietotas arī
Sidnejas Ev. lut. latviešu draudzes,
Latviešu ev. lut. Vienības un Latviešu
sporta Jaundienvidvelsā ziņas.
Lai sniegtu lasītājiem ziņas par
notikumiem Latvijā, Ritumā ir ievietots
PBLA ziņu apskats. Abonentu ģimenes
locekļi, kuŗi nerunā latviski var iegūt
informāciju par notikumiem Latvijā
lasot „Baltic Review“ angļu valodā.
Daļa rakstu Daugavas Vanagu nodaļā
arī ir angļu valodā.
Rituma redakcija sirsnīgi pateicās
visām organizācijām un to pārstāvjiem,
kuŗi regulāri sniedza pārskatus un
informāciju par savu organizāciju
darbību. Vislielāko paldies izsaku
visiem Rituma darbiniekiem, bez kuŗu
brīvprātīgā un nesavtīgā darba Ritums
nevarētu pastāvēt.
Izsaku arī pateicību Alfredam
Siļķēnam kuŗš, nevēlēdamies sevi
pieskaitīt pie redakcijas darbiniekiem,
tomēr ir daudz palīdzējis Rituma
sagatavošanā.
Pēteris Kļaviņš
Rituma redaktors

2

SLB Dāmu kopa

012 gada jūnijā SLB Dāmu kopā ir 46
locekles. Apmēram puse no loceklēm
izpalīdz visādos darbos vismaz dažas
reizes gadā, bet trīs ir atvaļinātas
slimības dēļ. Šogad dāmu kopā iestājās
sešas jaunas locekles – Laima Bress,
Ilona Brūvere, Irēna McKenzie, Inese
11

Pētersone, Andra Rone un Dzintra
Zviedre.
Lielāko daļu darba veic valdes
locekles: Edīte Birzule (priekšniece),
Ieva Eikena un Ināra RumbaTomsone(priekšnieces palīdzes),
Ināra Krūmiņa (ekonome),Vija
Bruzgule (ekonomes palīdze),
Ieva Trankele (sekretāre), Ilona
Glebe (sekretāres palīdze), Ina
Rone (kasiere,grāmatvede),Ieva
Eikena (sarīkojuma vadītāja), Alīsa
Auziņa,Maruta Pogule, Ligita Legzdiņa,
Silvija O’Connor, Lulla Medne un Māra
Timermane (padomes locekles), Biruta
Apine–Clark, Ināra Upīte un Ģiedra
Vadze (revīzijas komisija).
DK 2012. gada „Gadskārtējais
sarīkojums” notika š. g. 22. aprīlī. Kā
parasti tas bija labi apmeklēts. Publika
jūsmoja par Ievas Eikenas režisēto
ludziņu par jaunu dalībnieču pieņemšanu Dāmu kopā nākotnē. Bija garšīgas
pusdienas, kā arī lielā un mazā loterija
un tā visi pavadīja jautru un patīkamu
pēcpusdienu.
Kārtējos darbos ieskaitām 46
ceturtdienu pusdienas. Tur mūsu
galvenās saimnieces bija Lulla Medne
(24 sagatavotas pusdienas) un Ģiedra
Vadze (8). Senioru saietu saimnieces,
Ināra Krūmiņa un Vija Bruzgule, kā
jau agrāk ir visu laiku nenogurstoši
strādājušas. SLB sarīkojumos
kafejnīca ir vienmēr bijusi atvērta un

tur par uzkožamiem, pīragiem un
visādu smalkmaizīšu apgādi rūpējas
Ināra Krūmiņa, Māris Celinskis, Ārija
Zodiņa, Edīte Birzule un Lolita Jurāne.
SLB biedru pēcpusdienā un arī Jāņos,
dāmas gatavoja siltas pusdienas,
kā arī dažādas smalkmaizītes lielajā
sarīkojumu zālē priekš vairāk kā
simts viesiem. Tāpat senioru eglītes
sarīkojumā tika gatavots un pasniegts
aukstais galds, bet „Laimas” Jāņu
sarīkojumā pasniedza siltas pusdienas.
Vīŗu koŗu mēģinājumos Ārija Zodiņa
un Māra Timermane rūpējas, lai koŗa
dalībnieki var mieloties ar zupu, bet
jauktā koŗa mēģinājumos Lauma
Krādziņa skatās, lai dalībniekiem
būtu kafija, pīrāgi un dzeltenmaizītes
kafeinīcā dabūjamas. Ir arī rīkoti vairāki
aukstā galda mielasti bufetes veidā, kā
arī sviestmaizīšu mielasti – kopā 9.
Pirms Ziemassvētkiem tika noturētas
četras piparkūku talkas, kur kopā izcepa
66.25 kg piparkūkas. No tām DK ziedoja
„Laimai” 25 piparkūku paciņas.
No šī gada peļņas SLB kasē
iemaksāts $ 24,000. Okupācijas
muzejam ziedots $ 3,000 un inventāra
iegādei izdots $ 461.
DK priekšniece, Edīte Birzule izsaka
pateicību visām dāmām, kas ziedojušas
daudz laika un līdzekļu, lai kopas
darbība sekmētos.
Arī turpmāk, DK ar prieku pieņem
pasūtinājums dažādu maltīšu

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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gatavošanai sanāksmēm vai viesībām
Latviešu namā, ja viesu skaits ir vairāk
kā 20.
DK priekšniece, Edīte Birzule izsaka
pateicību visām dāmām,kas ziedojušas
daudz laika un līdzekļu, lai kopas
darbība sekmētos.
Ieva Trankele
DK sekretāre.

Jautrais pāris

Aizgājušajā gadā,
tautas deju kopā Jautrais
pāris ir dejojuši 28 dejotāji,
20 meitenes un 8 puiši.
Šogad dejotāju skaits ir
mazliet samazinājies, jo
vairāki līdzšinējie dejotāji uz kādu laiku
atvelk elpu, pēc rosīga 2011. gada,
kad daudzi bija iesaistīti 33. Jaunatnes
dienu rīkošanā un Sidnejas Latviešu
teātŗa 60. gadu jubilejas izrādēs. Tomēr,
priecājamies, ka Jautrā pāra saimei
šogad ir arī pievienojušies jauni dejotāji.
Kā līdz šim, par pavadījumu ik
nedēļu gādā Viktorija Mačēna un uz
uzvedumiem viņai palīgā nāk Sidnejas
mūzikanti. Jautro pāri turpina vadīt Juris
Ruņģis un Iveta Rone.
2011. gada septembrī Jautrais
pāris piedalījās Eurofest un decembrī,
Jaunatnes dienās Sidnejā. 2012.
gada maijā Jautrais pāris piedalījās
starptautiskā kultūras festivālā
Darling Harbour un jūnijā, rīkoja un
ar dejām kuplināja Sidnejas latviešu
Jāņu sarīkojumu, Latviešu namā.
Gatavojamies atkal šogad septembrī
uz Eurofest, kā arī uz 54. Kultūras
dienu tautas deju uzvedumu, decembrī,
Adelaidē.
Jautrais pāris pulcējas uz
mēģinājumiem ik piektdienu, pulksten
19.30, Sidnejas Latviešu namā. Ja ir

kāds kurš vēlētos pievienoties dejotāju
saimei, būsiet laipni gaidīti.
Juris Ruņģis un Iveta Rone
2012. g. jūlijā

Senioru saieta
darbības pārskats
par 2011/2012. gadu

P

agājušā financiālā gadā Sidnejas
Latviešu namā noturēti 10 senioru
saieti kuŗos caurmērā bija ap 40
apmeklētāji. Vislielākais apmeklētāju
skaits bija saieta Ziemassvētku
sarīkojumā kuŗā piedalijās ap
120 apmeklētāju. Saietu iesākām
ar mācītāja Raimonda Sokolovska
noturēto svētbrīdi, priekšnesumus
organizēja Imants Līcis kur piedalijās:
Ingrīda Rehbauma, Tāra Villiama,
Andrejs Mednis, Raimonds Sokolovskis,
Linda Ozere un Marita Lipska. Visus ar
garšīgu mielastu pacienāja SLB Dāmu
kopas čaklās strādnieces.
Sarīkojumus rīko Ivars Šeibelis
un Uldis Misiņš, kasieris bija Jānis
Grīnbergs līdz šā gada sākumam, jo
viņš pārcēlās uz dzīvi Adelaidē un
tagadējā kasiere ir Irēna Dzirnekle ar
palīdzi Asju Evertu. Saietus vienmēr
iesākam ar īsu referātu un pēc tam
Ivars Šeibelis rāda jaunākās ziņas
no Latvijas ar datora palīdzību. Tad
skatāmies Latvijas televīzijas raidījumus
kuŗus mums piegādā nenogurstošais,
Rīgā dzīvojošais Osvalds Aizstrauts.
Ļoti liela pateicība S.L.B. Dāmu kopai
par garšīgo Ziemasvētku mielastu un
kafejnīcas strādniecēm par negurstošo
darbu sagatavojot gardumus katram
senioru saietam. Senioru saieti notiek
katra mēneša otrā piektdienā, izņemot
janvāŗa mēnesi un decembrī kad mums
notiek Ziemassvētku sarīkojums.
Uldis Misiņš
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Sidnejas Latviešu
jauktā koŗa darbības
pārskats par
2011/2012. gadu

Jauktā kora mēģinājumi
vēl joprojām notiek otrdienas
vakaros Sidnejas Latviešu nama
Mārtiņa Siliņa zālē pulksten
18.15. Koŗa diriģente ir Irēne
Pakalna un koŗa priekšnieks ir Valdis
Krādziņš. 2011. gada 11. septembrī koris
rīkoja sarīkojumu kafejnīcas stilā Dziesma

1919 – 1990

à cafè. Šajā sarīkojumā piedalījās arī
Uldis Siliņš un Juris Zemītis ar feļetoniem.
Dziedāja koris un dziedāja arī daudzas
kopdziesmas visi kopā.. Gada beigās visi
koristi ar radiem, draugiem un paziņām
pulcējās 13. decembrī Sidnejas Latviešu
namā uz koŗa tradicionālo Ziemassvētku
eglītes sarīkojumu. Koŗisti, kā iepriekš,
nolēma patstāvīgus koncertus vairs
nerīkot bet atkārtot kafejnīcas stila
sarīkojumu Dziesma À cafè šā gada
septembrī lai uzturētu latvisko dziesmu
varenību šeit Sidnejā dzīvojošiem.
Uldis Misiņš

1991 –

Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā
laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
1919 – 2012
Sestdien, 2011. g. 22. septembrī, plkst 13.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā
Akadēmisko runu par tematu:
“Latvietības saglabāšana: – latviešu valoda trīs trimdas paaudzēs”
teiks fil. Daina Grosa, spīdola.
Aktu kuplinās ar priekšnesumiem
Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem
* * * * *
Plkst. 18.00 Korporāciju Kopas Sidnejā komeršs
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Spēļu grupa
2012. gada februārī sākās Spēļu
grupas nodarbības Lindas Galviņas
vadībā. Šogad tajā piedalās divdesmit
bērni vecumā līdz pieciem gadiem, kas
ir kuplāks pulks kā daudzos iepriekšējos
gados. Spēļu grupas nodarbības notiek
sestdienās no plkst 10:00 līdz 11:30
Mārtiņa Siliņa zālē. Rīts parasti sākas
ar iepazīšanās dziesmiņu Sandras
Dragūnas vai Ingrīdas Veidneres vadībā.
Bērni dzied dziesmiņas, spēlē sitamos
instrumentus un rotaļājas. Tam seko
praktiskas nodarbības – zīmēšana,
krāsošana un līmēšana, ko pārmaiņus
organizē vecāki. To atkal nomaina rotaļas
un kafejnīcas gardumu baudīšana.
Spēļu grupas bērni piedalās
pamatskolas pasākumos un izbraukumos,
un sniedz priekšnesumus Ģimenes dienā,
Jāņos, Ziemsvētkos un citos sarīkojumos.
Svarīga arī audzēkņu piedalīšanās sporta
kopas “Spars” rīkotajās vieglatlētikas un
peldēšanas sacensībās un tām sekojošā
apbalvošanas pēcpusdienā.
Pamatskola
2012. gadā pamatskolā mācības
notiek četrās klasēs – sagatavošanas,
pirmajā, otrajā un trešajā klasē. Šogad
sagatavošanas klasi apmeklē astoņi,
pirmo – pieci, otro – divi un trešo klasi
– četri bērni. Nodarbības skolā notiek
sestdienās no plkst 9.30 – 13.00.
Sagatavošanas klase ir Daces Celinskas
pārziņā. Pirmajā, otrajā un trešajā klasē
ir latviešu valodas, lasīšanas, tautas deju
un dziedāšanas nodarbības. No mācībām
brīvajā laikā bērni spēlē novusu.
Ar lielu enerģiju un entuziasmu ar
bērniem nodarbojas skolotāji: Anita
Štube, Ilze Josezka, Marita Lipska,

Foto: Māra Mora

Sidnejas Latviešu
skolas pārskats par
2011/2012. gadu

Sidnejas skolas bērni uzstājas Jāņos
Gundega Zariņa, Māris Bruzgulis, Sarma
Strazda, Sandra Dragūna, Valda Teilora
(Taylor) un Ingrīda Veidnere.
Vidusskolas skolnieku klase
Vidusskolu apmeklē četri audzēkņi,
un visi četri šogad piedalījās arī Annas
Ziedares Vasaras Vidusskolā. Šīs klases
mācības vada Māris Bruzgulis, Vija
Sieriņa un Valdis Krādziņš. Pirmsjāņu
nedēļās viņiem pievienojās Ivars Štubis,
un visi kopā muzicēja Jāņu sarīkojumā.
Arī pamatskolas un visusskolas
bērni piedalās Ģimenes dienas, Jāņu
un Ziemsvētku eglītes sarīkojumos,
izbraukumos, kā arī sporta kopas „Spars”
rīkotajās sacensībās un apbalvošanas
pēcpusdienā.
Māra Moore un Linda Galviņa.

Sidnejas Latviešu
vīru koris

Sidnejas Latviešu vīru
koris savu 55. darbības
gadu pavadīja dūšīgi
strādājot. Koŗa saime
pavada apmēram deviņus
mēnešus iknedēļas mēģinājumos.
Mēģinājumus regulāri apmeklēja ap 22
dziedātāju.Vērojot atsaucību, jāteic, šis
15

Foto: Pēteris Kļaviņš

darbs nes rezultātus.
9. oktobrī koris nodziedāja savu 55.
gadskārtējo koncertu. Koncertā piedalījās
32 dziedātāji. Darbības gadu noslēdza
ar eglītes sarīkojumu 10. dcembrī,
kuŗā piedalījās 27 dziedātāji kopā ar
piederīgiem un atbalstītājiem. Šis bija
viens no kuplākiem sarīkojumiem koŗa
saimē. Labs noslēgums 2011. gadam.
Vīru koris nav izņēmums, tāpat kā
līdzīgas vienības, cīnās ar dziedātāju
trūkumu. Arvien gaidām jaunus
dziedātājus.
Gunārs Zodiņš

šīsdienas Latvijas autora Ērika Lanssa
Galds, Jāņa Grauda režijā. Nebija daudz
publikas, bet tie kuŗi atnāca tika kārtīgi
izsmīdināti, un neparastais izrādes
izveidojums zāles vidū ļāva skatītājiem
izjust ciešu saiti ar notiekošo.
Kas būtu jubileja bez balles? 18.
septembrī sarīkojām paši sev un saviem
līdzdarbniekiem intīmu ballīti brīnišķīgā
salonorķestra pavadījumā.
Kaleidoskopi jau 50 gadus ir bijuši
SLT repertuāra neatņemama sastāvdaļa,
tādēļ gadu nobeidzām ar labi apmeklētu
jautru retrospektīvu Kaleidoskops 50 Jāņa
Čečiņa režijā.
Tā kā 60 gados tik ļoti daudz lugas ir
uzvestas,
tad lai atcerētos kaut daļu no
SLT pārskats par
visa tā, pie katra jubilejas gada pasākuma
2011/12. gadu
rīkojām arī īpašas izstādes.
Jubilejas gads bija nosvinēts, bet
Sidnejas Latviešu
teātris 2011. gadā svinēja 2012. gadu iesākām ar pilnu sparu, ar
savu 60 gadu pastāvēšanu. lieluzvedumu – gandrīz visiem pazīstamo
Gads bija pilns ar izrādēm Vilhelma Buša bērnu pasaku Makss un
un svinēšanām. Gada otru pusi iesākām Morics Ilonas Brūveres režijā ar Vijas
30. un 31. jūlijā ar teatrālu lasījumu, Spoģes-Erdmanes un Pēteŗa Erdmaņa
neaizmirstamām
raibu raibām
dekorācijām.
P a t l a b a n S LT
jau gatavojas divām
izrādēm vienlaikus
– Latvijas jaunās
paaudzes autores
Aivas Birbeles
komēdijai Tāda es
esmu, ko uzvedīsim
atkal kā teatrālu
lasījumu augustā
un Anšlava Eglīša
komēdijai Pēc kaut
kā cēla, nezināma,
ko sidnejieši varēs
noskatīties decembrī,
un ar kuŗu viesosimies
AL54. Kultūras
Sidnejas Latviešu teātris šā gada 29. aprīlī, 51. Austrālijas dienās Adelaidē.
latviešu teātŗa festivāla Raibā vakarā.
Jānis Čečiņš
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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

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.

K

Baltiešu izstāde
Sidnejā

atru gadu Sidnejā, kopā ar apvienoto
baltiešu valstu 14. jūnija sarīkojumu,
notiek igauņu, latviešu un lietuviešu
Turpin. 19. lpp.
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Sidnejas Latviešu biedrības
Dāmu kopas

Referāts
svētdien, 2012. gada 12. augustā, plkst. 13.00
Latviešu nama, Mārtiņa Siliņa zalē

Edīte Birzule

Brazīlijas saulē no
Rio līdz Amazonijas džungļiem
Ieeja pret ziedojumiem sākot ar $6.00
par labu Okupācijas mūzejam
Visi laipni gaidīti

Labumi Brazīlijā
Šā gada februarī apciemojām
trīs dažādas Brazīlijas provinces Rio, Amazoniju un
Bahia. Kā redzat no fotografijas
mūsu goda konsulam bija liela
piekrišana.
Svētdien, 12. augustā
pastāstīšu un parādīšu bildes
par mūsu piedzīvojumiem
ieskaitot sambas karnivālu Rio.
Esat laipni lūgti nogaršot Rio’s
nacionālo ēdienu “Feijoada’
Edīte Birzule
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Foto: Ojārs Greste

mākslinieku gleznu izstāde. Izstāde
notiek Sidnejas Latviešu namā, kur arī
notiek 14. jūnija sarīkojums.
Šogad piedalījāš 12 mākslinieki ar
22. darbiem. Igauņu mākslinieki bija
Malle Morlija (Morley) ar trim atšķirīgiem
darbiem, Vella Pīlaka (Pihlak) ar
trim tautisku temu monotipiem, un
Tijū Reisāra (Tiiu Reissar) ar skaistu
ainavu kokgriezuma technikā. Latviešus
pārstāveja pertietis Pēteris Ciemītis,
un sidnejieši Biruta Klārka (Clark),
Dzidra Mičele (Mitchell), Alda Rudze,
Raimonds Rumba un Jānis Supe.
Lietuvieši bija Līka Gruzdefa (Leeka
Gruzdeff-Krauceviciute), Jurģis
Janavicius un Jolanta Janavicius.
Pēdējie divi – vīrs un sieva Jurģis
un Jolanta – ir abi bieži piedalījušies
Baltiešu izstādēs. Tāpēc bija it sevišķi
bēdīgi dzirdēt, ka Jurģis aizgāja aizsaulē
šā gada aprīlī. Trūks Jurģa draudzība un
viņa filozofiskais dzīves skats.
Pēteris Ciemītis izstādīja spēcīgi
kontrastainu tintes portreta zīmējumu
“Bez gaisa” (Without air). Birutas
Klārkas “Apraktie dārgumi” spīdēja ar

Birutas Klārkas glezna – “Klimata
maiņa”

pazemes dārgumiem, kas veda domas
uz mūsu kultūras bagātībām, un viņas
“Klimāta maiņa” liek izjust šo mūslaika
dzīves aktualitāti. Dzidras Mičeles
“Smilšu sapnis” ar sireālo attēlojumu
ieved sapņu domās par pagātni un
nākotni; un viņas “Dancoju cik vien
ātri spēju” ar neparasti savienotiem
elementiem – dancojošu sievieti ar
armijas tanku – un nedabisko rozā
zemes krāsu, izraisa domas par slēptiem
draudiem. Pēc daudz gadiem Aldas
Rudzes gleznas atkal bija redzamas
Latviešu namā: šoreiz redzējam divas
ainavas, kuŗās veikli un brīvi otas
vilcieni uzbūra Morūjas upes (Moruya
River) krasta organiskās formas.
Raimonda Rumbas bez nosaukuma
darbs izcēlās ar košu sarkano krāsu
un abstraktām formām, kuŗas var
interpretēt gan kosmiskā plašumā, gan
mikrolīmenī. Jāņa Supes divi melnās
tintes zīmejumi, “Babble On Baubles” un
“Byte Your Time” nav tulkojami latviski, jo
tie paļaujas uz vārdu kulturālo konteksta
izpratni. Zīmējumos ir daudz simbolu,
kas ved domās uz daudz un dažādiem
virzieniem. Piemēram, darbā “Byte
Your Time” galvenā forma atgādina
pazīstamās 1980. gada datora spēles
“Pacman” simbolus. Bet ir redzami arī
citi simboli, kuŗi paplašina zīmējuma
izpratnes risināšanu plašākā līmenī.
Ir jāpiemin arī lietuvietes Līkas
Gruzdefas gleznu “Zelta rapsodija”,
kas izraisa jūtas par mūzikas spēku, un
Jurģa Janaviciusa “Lielais tuksneša
ceļš”, kuŗā pēkšņi negaidīti tanki
tuksneša celojumā izsit mūs no ērtas
ikdienības.
Izstādi atklāja 14. jūnija sarīkojuma
laikā Apvienotās baltiešu komitejas
priekšsēde Rasa Blanjāra (Blansjaar).
Izstāde bija atvērta līdz 8. jūlijam. Visi
darbu attēli redzami Sidnejas Latviešu
biedrības tīmekļa vietnē slb.org.au.
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Izstādi organizēja Austrālijas
Latviešu mākslinieku apvienība. Paldies
Dzidrai Mičelei (Mitchell) par lielisko
izstādes iekārtu.
Ojārs Greste

Jaunā vēja 10 gadu
jubileja

2002. gadā Sidnejieši
gatavojās uz Kultūras
dienām Sidnejā.
Mājiniekiem parasti ir lielāka
slodze ne tikai rīkošanā bet
arī papildinot koncertu programmas.
Tādā sakarā Vēsmai Upeniecei (tagad
Vēsma Putniņa) ienāca prātā doma
sastādīt jauniešu ansambli uzstāties

Kultūras dienās.
Pulks jauniešu sanāca kopā un
uzstājās ar dažām dziesmām Vēsmas
vadībā. Sidnejas latvieši vienmēr
cenšas veicināt jauniešu aktivitāti un
pēc Kultūras dienām Jauno vēju aicināja
dziedāt arī citos sarīkojumos. Vēsma
aicināja Dainu Bogdanoviču (tagad
Daina Kaina) palīdzēt ansambli vadīt,
un Jaunais vējš turpināja ‘pūst’.
Vai kāds toreiz iedomājās, ka
Jaunais vējš turpinās darboties desmit
gadus vēlāk? Laikam gan nē, kaut arī
ansambļa dalībnieki aizrāvās ar jauniem
projektiem – ar Vitas Kristovskas
palīdzību Jaunais vējš ierakstīja
kompaktdisku SBS studijā; ansamblim
arī izveidoja logo un sagādāja t-kreklus
kuros uzstāties.

Sidnejas latviešu jauniešu ansamblis
Jaunais vējš
aicina Jūs uz kopīgu

SADZIEDĀŠANOS

svinēt ansambļa 10 g. jubileju

2012. g. 8. septembrī plkst. 19.00

Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē

Ieeja $15 ieskaita uzkodas, (dzērieni pašiem līdzņemami)
20

Lai es dziedu, kad es dziedu,
Dziesmu man nepietrūka:
Nav vēl viena izdziedāta,
Simtu jaunu sacerēju.
Daina Kaina

Dzīve zem ledus

Rosības Sidnejas Latviešu namā jūlija mēnesī.
Šķirstot jūlija mēneša
Rituma „Sarīkojumi latviešu
namāˮ sleju, lasītājs ievēros,
bez ceturtdienu pusdienām
vēl tikai senioru saiets. Kā tad tā! Vai
tad namā visas rosmes apsīkušas? Ir
ziema, bieži vien drēgns laiks, skaistais
koks nocirsts, tas vairs nesilda namu
no ārpuses, ar savu zaļumu un koši
sarkaniem ziedu ķekariem nerotā kailo
nama fasādi. Bet par spīti, tāpat kā ziemā
upēs un ezeros zem ledus, arī latviešu
namā virmo dzīvība.
Pirmdienās latviešu nama telpas
aizņem Sidnejas latviešu vīru koris. Tas

Foto: Pēteris Kļaviņš

Kopš tā pirmā koncerta Jaunais vējš
ir uzstājies Kultūras dienās, Jaunatnes
dienās, Jāņu sarīkojumos, 14. jūnija
aktos, Universitātes gada svētkos,
18. novembŗa aktos, Klubs Kaladū
sarīkojumos, Saules svētkos Brisbanē,
Jautrā pāŗa un Sprigulīša jubilejas
sarīkojumos, Baltiešu ballē Lietuviešu
namā, un vēl daudz citos sarīkojumos.
Jaunā vēja repertuārs principā sastāv
no latviešu tautas dziesmām un koŗu
mūzikas, bet laiku pa laikam ansamblis
arī izmēģina kautko citu. Vairāki Jaunā
vēja dalībnieki ir paši aranžējuši mūziku
ansamblim.
Gadu gājumā ansambļa sastāvs un
dalībnieku skaits ir mainījies no 6-20
dziedātājiem, un dažus gadus sanāca,
ka dziedāja tikai meitenes! Kopā Jaunā
vējā ir dziedājuši vairāk nekā 40 jaunieši.
Jaunais vējš galvenokārt uzstājas bez
pavadījuma, bet ir arī sadarbojies ar
vairākiem instrumentālistiem.
Tagad Jaunais vējš gatavojas
svinēt savu desmitgadu jubileju ar
sadziedāšanos. Visi ir mīļi gaidīti, un
šoreiz visi varēs dziedāt kopā ar Jauno
vēju! Tie kas 33. Jaunatnes dienās
Sidnejā nopirka dziesmu grāmatas varēs
tās vēlreiz izmantot, vai varēs iegādāties
jaunas uz vietas. Sadziedāšanos
pavadīs Sidnejas mūzikanti. Uzkodas
ieskaitītas ieejas cenā, bet dzērieni ir
pašiem līdzņemami.
Ceram sestdien 8. septembrī
Sidnejas latviešu namā redzēt ļaudis
kuplā skaitā, lai kopā varam svinēt šo
nozīmīgo jubileju!

Vīru koris pirmdienas mēģinājumā

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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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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gadiem toreizējais valdes priekšsēdis
Jānis Ronis domāja, ka būtu jauki
reizi nedēļā sanākt kopā kafejnīcā,
satikties ar draugiem, paziņām, pārrunāt
jaunākos notikumus un baudīt Dāmu
kopas saimnieču gatavotos ēdienus.
Ierosinājums guva atbalsi un kļuva par
tradīciju. Pusdienotāji kopā sanākšanu
bieži izmanto, lai atzīmētu piederīgā,
drauga vai paziņas dzimšanas vai vārda
dienu. Patīkami redzēt kādreizējās
Rokdarbnieču kopas dāmas, kuŗas aktīvu
darbību izbeidzot tomēr reizi mēnesī
pulcējās kopā sirsnīgā pulciņā. Burtus
SRKS viņu nozīmē var arī iztulkot kā
„Sirdis, rokas kopā siesim”.
Piektdienās reizi mēnesī pulcējās
seniori. Protams, aicināti arī visi, kuŗiem
tā diena brīva. Šoreiz uz lielā ekrāna
skatījāmies Rīgā uzņemto, DVD ierakstīto,
Ulža Siliņa komēdiju „Vēstules no
dzimtenes”. Skatoties atcerējāmies lugas
izrādi Sidnejas latviešu teātŗa uzvedumā,
kad jauno leitnantu tēloja Ivars Birze.
Senioru saietus vada Uldis Misiņš un
Ivars Šeibelis.
Piektdienas vakaros nama lielo vai
Mārtiņa Siliņa zāli okupējuši deju kopa
Jautrais pāris un jauniešu mūzikas un
dziesmu ansambļi. Nama dēļu grīda un
parketi sviltin svilst no jauno dejotāju
soļiem. Arī Jautrais pāris ir viena no
vecākām Biedrības paspārnē darbojošām
vienībām ar daudz skaistām trdīcijām.

Foto: Pēteris Kļaviņš

Foto: Voldis Kains

sparīgi darbojas jau vairāk kā 56 gadus.
Diriģente Daina Jaunbērziņa piesaista
korim arvien jaunus dziedātājus, jaunus arī
tikai vēl nodzīvoto gadu ziņā. Dziedātāju
entuziasmu pierāda tas, ka vairāki koristi
pavada pāris stundas ceļā uz vienu pusi,
lai nokļūtu mēģinājumā. Koris gatavojas
savai dziesmu pēcpusdienai, dalībai
Kultūras dienās, arī citu organizāciju
sarīkojumos un savam eglītes vakaram.
Darba pietiek. SLVK valdes priekšsēdis ir
Gunārs Zodiņš.
Otrdienas latviešu namā ir rezervētas
Sidnejas latviešu jauktam korim, vienai
no vecākām latviešu biedrības paspārnes
organizācijām. To vada diriģente Irēna
Pakalna. Arī viņi gatavojas savai
dziesmotai pēcpusdienai, dalībai Kultūras
dienās un citur. Tāpat kā citās Austrālijas
pilsētās, arī Sidnejā jauktais koris ir
skaitliski sarucis, bet simpātiska ir viņu
sīkstā pastāvēšanas griba. Arī latviešu
sabiedrībai par to vajadzētu turēt rūpi.
Jauktā koŗa valdi, ilggadīgā priekšsēža
Ulda Misiņa vietā, tagad vada Valdis
Krādziņš.
Trešdienās, bet tikai reizi mēnesī,
satiekās SLB valdes locekļi un priekšsēža
Jāņa Grauda vadībā pārrunā biedrības
darbību. Pašreiz dienas kārtībā ir biedrības
pilnsapulce augusta mēnesī. Valde sniegs
pārskatu par padarīto, izteiks savus
ierosinājumus, uzklausīs arī biedru vēlmes
un ierosinājumus. Biedri aicināti apmeklēt.
Ceturtdienas. Pirms vairāk kā desmit

Ceturtdienas pusdienas Latvieu namā

Jautrā pāŗa vadītāji Iveta Rone un Juris
Ruņģis.
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Jaunieši gatavojas dalībai Kultūras
dienām Adelaidē. Jautro pāri jau ilgus
gadus vada Juris Ruņģis un Iveta Rone.
Sestdienas rītos Namā valda tāds
neierasts klusums. Jā, ir taču skolas
brīvlaiks, bet jau jūlija mēneša otrā pusē
tur atkal skanēs spēļu grupas un skolas
bērnu smiekli un čalas. Skanēs dziesmas
latviešu valodā un mācīsies par kādu tālu
zemi Latviju. Spēļu grupu vada Linda
Galviņa. Skolas un vidusskolas klases
pārzine ir Māra Mora (Moore).
Noteiktos laikos Namā darbojas
Latviešu kreditkooperatīva nodaļa.
Tautieši tur var noguldīt savu lieko naudu.
Biedrības grāmatnīcā A. PriedīteRīga daļu vai visu lieko naudu var iztērēt
pērkot latviešu grāmatas, dzintaru un
latviski darinātas rotas.
Biedrības Dāmu kopas rosīgās
darbinieces Edītes Birzules vadībā
piedāvā karstu tēju, kafiju un citus
gardumus kafejnīcas darba laikā.
Rituma redakcijas durvis vienmēr
atvērtas un redaktors Pēteris Kļaviņš
laipni sagaida koresdpondentus,
fotografus un māksliniekus. Rakstiet
Ritumam un Ritums rakstīs par Jums.
Tāpat kā ziemā upēs un ezeros zem
ledus, arī Latviešu namā vēsā jūlija
mēnesī virmo dzīvība.
Raimonds Krauklis

Kapēc?

Atbildes jautājumiem par nākošo
SLT izrādi 17., 18. un 19. augustā.
Kāpēc izvēlējos Aivas Birbeles
lugu ‘Tāda es esmu’? Meklēju
komēdiju un, ja iespējams, lugu kas
nesen uzrakstīta Latvijā. Skatītāji mīl
smieties, mīl ko jautru. To liecina vienmēr
kuplais apmeklētāju skaits gadskārtējās
Kaleidaskopa izrādēs. Lasot ‘Tāda es
esmu’ smējos, nu ne jau skaļi jo tas nav
manā dabā, bet tiešām smējos. Materiāls
ļoti līdzīgs Kaleidaskopiem. Recenzījās
lasiju, ka lugas
izrādes Latvijā
izraisījušas
rēcošus smieklus
– varu tam ticēt.
Kāpēc Mārtiņa Siliņa zālē?
Luga istenībā
ir ‘stand up’
komēdija. Tā
neprasās pēc
Aiva Birbele
plašas skatuves,
bet tuvas intīmas
publikas – nu līdzīgi Kabare de Riga
un Klubs Kaladū sarīkojumiem. Tāpēc
Mārtiņa Siliņa zāle piemērotāka, ērti pie
galdiņiem, tuvu darbībai uz skatuves. Jā,
būs maza skatuve.
Kāpēc trīs izrādes? Pirmkārt vietu

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 26. lpp.
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skaits katrā izrādē ierobežots, nu tā lai
visi varam labi redzēt un dzirdēt. Otrkārt
jāpamēģina kas jauns. Iespēja tiem kas
meklē ko darīt piektdienas vakarā, atnākt
uz teātra izrādi. Izrādes laiki arī mērķēti
lai jūs varētu izvēlēties piemērotāko jūsu
dienas iekārtai – vakara, pēcpusdienas
vai dienas izrādes.
Kāpēc vakariņas un pusdienas?
Nu jā, japamēģina kas jauns. Iespēja
apvienot gastranomiju un mākslu.
Piektdien vakariņas pirms izrādes,
sestdien vakariņas pēc izrādes un
svētdien pusdienas pirms izrādes.
Ēdiens iepriekš jāpasūtina pirms 12.
augusta un par to jāmaksā atsevišķi.
Ja nevēlaties pilnu maltīti varēs arī
iegādāties atspirdzinājumus.
Lugas varone saka – Springanā riksī
skrēju uz savu dzīvokli piektajā stāvā.
Trešajā man gandrīz sirds apstājās,
ceturtajā krampis kāju sarāva, bet es
nepadevos.
SLT laipni aicina jūs springanā riksī
doties iegādāties biļetes un nepadoties
televīzijas aicinājumam palikt mājās.
Varam garantēt ka izrādē jūs smiesaties.
Atgādinu. Palīdziet Biedrības
dāmām un laikus (pirms 12. augusta)
piesakaties, ja vēlaties vakariņas vai
pusdienas.
Jānis Grauds

Pavadāmi Jāņu dienu

J

āņu dienas izskaņā, pusceļā uz
Pēteŗdienu, Mārtiņa Siliņa zālē š.g.
27. jūnijā pulcējās Jāņu bērni aplīgot
LAIMAS Jāņu māti un viņas saimi, kas

visu gadu ar mīlestību bija gādājušas
par saviem aprūpējamajiem. Viens otrs
Jāņu bērns bija sašķinis Jāņu zāles,
citi – uzpinuši vainagus. Galdā bija
Biedrības dāmu gatavotais gardais
mielasts. Netrūka ne alus, ne Jāņu
siera, ne silta buljona ar pīrādziņiem.
Tiem sekoja kotletes trakoti garšīgā
sēņu mērcē, zemeņu uzpūtenis vaniljas
mērcē, kas pats no sevis līda mutē, un
Krūmiņa kundzes slavenā torte ar kafiju.
,,Gan tie ēda, gan tie dzēra, gan Jānīti
daudzināja...”
Par mūziku gādāja Līču Imants,
un būtu arī uzrāvis pa dancim, ja būtu
gadījušies dancot gribētāji. Bet visi
līgotāji rātni sēdēja pie galdiem. Ne
tā, kā vēstīts Janīnas Kursītes nule
iznākušajā Virtuves vārdenē: „Līgo
svētkos iztiek bez galda un sēdvietām.
Visu nepieciešamo cienastu sakārto
bufetes veidā uz tīrā zālītē izklātas
galdsegas vai dvieļiem. Tur saliek
bļodas vai miltu sietus ar pīrāgiem,
šķīvjus ar sagrieztām sierašķēlēm,
biezpiena, ķimeņu u.c. maizītēm. Lielās
māla krūzēs salej miežu alu, kvasu,
raudzētas bērzu sulas.” (312. lpp.). Bez
tam Jāņos arī esot kāvuši aitu vai kādu
sivēnu, vai pat teļu, kas mūsu biedrības
dāmām vis nebūtu bijis pa spēkam.
Tie no Jāņu bērniem, kas bērnībā
bija izjutuši Jāņu nakts burvību, kavējās
atmiņās. Arī šo rindiņu rakstītāja
atcerējās neaizmirstamos Jāņus pie
Jumurdas ezera 1939. gadā, kad visu
Jāņu dienu (Jāņu nakti lija, tad bija jāsēž
mājās) Jāņu bērni līgodami devās no
mājas uz māju, kur viņus visur cienāja,
līdz vēlā vakara stundā, kad jau bija

Piezīme: Visas Okupācijas mūzeja grāmatu galda grāmatas (skat. 25. 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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satumsis, ieradās pie aptiekara, kas jau
bija aizgājis gulēt, un to, sev par prieku
un viņam par nepatikšanu, uzlīgoja
augšā. Un tad pa laipiņu pāri Valolas
upītei gaŗām lazdu kalnam rīta krēslā
visi devās mājās. Jāņu tēvu, kas bija
piedalījies visās izdarībās, divus gadus
vēlāk ar visu ģimeni aizveda uz Sibīriju.
Un 1943. gada Jāņos, ko toreiz
svinēja Zaļeniekos, kur arī gadījās pa
varenai līgo dziesmu zinātājai, muca
staba galā, kā nelabu vēstīdama, izdegot
pārvērtās vieplī ar puļķīša cepuri galvā.
- 2007. gadā viņas seši mazbērni kopā
ar vecākiem līgoja Jaungulbenē, kur
Jāņu izdarības dabūjusi rīkot Melburnā
dzimusi latviete, jo vietējie ļaudis tās
vairs nepiekopa.
Tie Jāņu bērni, kas mūsu Jāņus šeit
piedzīvoja pirmo reizi mūžā, jo nāca
no citām pasaules malām un citām
kultūrām, bija priecīgi tanīs piedalīties.

Lai nu kā, Jāņi, kaut vai ziemā, tomēr
ir Jāņi, un liels paldies visiem, kuŗu
pūliņu dēļ tie bija izdevušies.
Kādreizējā Jāņu māte, tagad Jāņu
bērns
Vija Sieriņa.

C

Komponists
Pēteris Vasks

ilvēkiem ir daudz garīgu īpašību.
Mums latviešiem netrūkst dzejisku
izjūtu un mūzikalitātes. To apliecina lielais
tautasdziesmu pūrs un apbrīnojamais
tautas melodiju skaits, kas radās
simtiem gadu atpakaļ. Pēdējā simtgadē
esam gājuši līdzi laikam. Saradās
daudz jaunu dzejnieku un komponistu.
Romantiskā periodā dzejotie teksti un
komponētās melodijas vēl arvien ir lielā
cieņā. Nu ir pienācis laiks izprast jaunās
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tagad rakstītās dzejas un komponēto
mūziku. Viss brīvā stilā radītais prasa
iedziļināšanos un atklāsmes meklēšanu.
Šobrīd gribu piegriezt vērību
starptautiskās mūzikas aprindās
pazīstamam latviešu komponistam
Pēterim Vaskam, kas maija mēnesī
bija uzaicināts piedalīties Kanberas
internacionālā Mūzikas festivālā kā
„componist in residence”. Īsi pirms tam
bija prieks satikt Pēteri Vasku un viņa
kundzi Dzintru Geku, pazīstamu kā filmu
gatavotāju, Sidnejas Latviešu namā un
tur redzēt Gekas filmas.
Nesen austrāliešu žurnālā (Limelight)
bija ievietots raksts „On the road with ...
Peteris Vasks”. Tur komponists izjautāts
par viņa mūzikālās iedvesmes avotiem un

personīgo pieeju kompozīciju radīšanā.
Izrādās, ka Vasku valdzina neskārtas
dabas skaistums, kuŗu pilnveido putnu
dziesmas. Pēc viņa domām skaistums
veicina cilvēku garīgo un fizisko labsajūtu
un ir nepieciešams balancētas dzīves
veidošanā. Runājot par dabā atrasto
iedvesmi komponēšanai, viņš saka, ka
nemēdz imitēt tur dzirdētās skaņas, bet
savos darbos ieliek dabas klēpī sajustās
garīgās emocijas. Tā kā Vaska tēvs bija
iejūtīgs baptistu baznīcas spediķotājs,
nav brīnums, ka dēls iemantojis atziņu,
ka garīgai atklāsmei ir vieta viņa katrā
kompozīcijā. (Kanberā atskaņoja viņa
„Pater Noster”).
Padomju okupācijas laikā reliģija
Turpin. 33. lpp.

Ziņojums Sidnejas
LKA Biedriem
sākot ar š.g. 13. augustu līdz
23. septembrim kooperatīva birojs
būs slēgts otrdienas vakaros
:

Šīnī laikā var zvanīt 1300 658 528
LATVIEŠU
KREDITKOOPERĀTĪVS
AUSTRĀLIJĀ
Tīmekļu adrese:
E-pasta adrese:

www.latviancredit.com.au
lacc@latviancredit.com.au
RIT074-07/12
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2012. gada augustā

Augustā

No slimnīcas,pēc mēneša
noslimošanas, tiku izlaists, bet pie
spēkiem, lai varētu sekmīgi darboties
un pildīt nepieciešamos pienākumus
vēl neesmu ticis, bet centīšos kā varu
un spēju darboties.Slimnīcā guļot radās
sekojošas domas:
Dienas rit un gadi steidzās;
Laika ritums neizbeidzās,
Kļūsti vecs un nespēcīgs,
Nevienam dzīvē nederīgs.
Tad sēdi pārdomā ko vari,
Ja spēji,centies kaut ko dari,
Nepaliec kā vecais krāms,
Tikai ārā izmetams.
Tādēļ arī es mēgināšu kaut ko darīt
savu spēku un iespēju robežās.Es ceru,
ka arī citi biedri, kas līdz šim bijuši pasīvi
centīsies man pievienoties un kopīgiem
spēkiem darbosimies DV organizācījas
labā, jo arī mums jūtams darba roku un
palīgu trūkums.Esmu vienmēr pieminējis
ka Vanagu organizācījas nākotne būs
Lavijā.Arzemēs dzīvojošie organizācijas
biedri ilgi vairs nespēs pastāvēt. Mums
ir jācenšās jauniešus Latvijā iesaistīt
un viņiem izskaidrot mūsu darbību un
pienākumus ko esam centušies veikt līdz
šai dienai un centīsimies kamēr vēl būsim
spējīgi. Lai gan jaunatnei Latvijā nav īstas
skaidrības par mums un mūsu darbību.
Kā jaunatnes vadītāja min savā ziņojumā:
Patreiz daudz dzirdu un lasu par
‘Vienotību’, kam ne vienmēr latvieši ir

piekrituši, kas ir latviešu dabā, katrs
cenšās dibināt partijas, sabiedrības vai
organizācijas.
Skaldi un valdi. Šo parunu bieži
izmanto godkārīgie, kas cenšās kaut
ko iegūt personīgiem vai savtīgiem
nolūkiem. Vēl līdz šim neesmu dzirdējis,
ka Daugavas Vanagu organizācija Latvijā
ir apvienojusies. Vanagiem Latvijā ir ļoti
plašs darba lauks, arī mēs no ārzemēm
pabalstam grūtībās nonākušos biedrus
un ģimenes. Ceru, ka jaunie vanagi tik
pat cītīgi palīdz veciem invalīdiem un
daudzbērnu ģimenēm Latvijā kuŗiem
palīdzība un pabalsts ir nepieciešams
Varam cerēt, ka ar laiku arī Latvijas
valdība spēs pabalstīt attiecīgos pilsoņus,
bet valdībai ir jātiek vaļā no korupcijas un
ekonomiskām grūtībām.
Patreiz lasu Valsts prezidenta Valda
Zatlera uzrunā saeimā, kur viņš piemin, ka
no ekonomiski stabilā 2006. gada nonācām
dziļā ekonomiskā un iekšpolitiskā krīzē.
Sabiedriskās domas un aptaujas uzrādija
un arī šobrīd uzrāda vēl nebijušu uzticības
trūkumu valsts varai. Daudzas iepriekšējo
gadu kļūdas un neizdarbības joprojām
negatīvi ietekmē sabiedrības uzticību
parlamentam un valdībai. 9. Saeimai bija
jāizdara nopietna izšķiršanās par Latvijas
tautsaimniecības situācijas pasākumiem
un krīzes pārvarēšanai, taču Saeimai nav
izdevies atjaunot iedzīvotāju uzticību valsts
varai un pārvaldei. Mums ir jāpilda savi
mājas darbi Latvijas iedzīvotāju, Latvijas
tautas, un nevis starptautisko aizdevēju
29

intereses. Latvijai ir augsti budžeta deficīta
rādītāji. Mums ir jāmācās tērēt tik cik paši
spējam nopelnīt. Mēs nepildam Latvijas
ekonomiskās stabilizācījas un izaugšanas
atjaunošanas programmu tikai tāpēc, ka
kāds mums to liek. Mēs pildam lai izlabotu
pašu pieļautās kļūdas un līdzsvarotu
savus izdevumus ar ienākumiem.
Es ceru, ka prezidents spēs uzlabot
Latvijas ekonomisko stāvokli, novērsīs
korupciju valdībā, kā arī vainīgie tiks
sodīti, lai valsts ienākumi nekļūtu par
dažu personu privātiem ienākumiem. Lai
Latvijas valdībai būtu pietiekoši līdzekļi
un varētu atbalstīt grūtībās nonākušos
tautiešus. Ceru, ka viņiem tas izdosies.
Elmārs Vanags
2012. gada Daugavas Vanagu
Centrālās Valdes (DV CV) sēdes
rezolūcijas un lēmumi

Lēmumi

1. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes
sēde 2012. gada 27. un 28. maijā
apstiprina Andri Stakli kā DV CV
kasieri, ar pilnām tiesībām rīkoties ar
bankas kontiem DV CV vārdā.
2. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes
sēde 2012. gada 27. un 28. maijā
aicina DV zemes līdz 2012. gada
31. jūlijam iesūtīt jau sagatavoto vai
papildus informāciju par DV darbību
zemēs starp 1992. un 2002. gadu, lai
valde varētu turpināt darbu sakarā ar
Laiks Telpa Ļaudis grāmatas sestā
izdevuma izdošanu.
3. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes
sēde 2012. gada 27. un 28. maijā lūdz
DV CV prezidijam noskaidrot iespējas
izdot DV Mēnešrakstu Latvijā (drukātā
un elektroniskā formātā) un meklēt
piemērotu personu turpināt redaktora
darbu.
4. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes
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sēde 2012. gada 27. un 28. maijā
iesaka DV zemēm nodrošināt, lai
svarīgi DV dokumenti, grāmatas
un citas vērtības tiek saglabātas un
arī izveidotas dokumentu digitālās
kopijas.
5. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes
sēde 2012. gada 27. un 28. maijā
atbalsta DV Vācijas valdes locekļa
Austra Graša priekšlikumu par
pēcskolas izglītības programmas
sagatavošanu un īstenošanu.
6. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes
sēde 2012. gada 27. un 28. maijā lūdz
Aivaram Sinkam izdot jaunu DV CV
darbības noteikumu rediğējumu, kas ir
2004. gadā izdotie darbības noteikumi
ar jau pieņemtām maiņām 2010. un
2011. gadā.
7. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes
sēde 2012. gada 27. un 28. maijā
lūdz CV locekļiem iesūtīt ieteikumus
maiņām DV CV darbības noteikumos
un uzdod Aivaram Sinkam sakopot
visus ieteikumus, lai tos varētu pieņemt
2013. gada sēdē.
8. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes
sēde 2012. gada 27. un 28. maijā
uzdod DV CV prezidijam pārskatīt
jaunā Gunāra Astras fonda konkursa
noteikumus un tos nodot pieņemšanai
rakstveida sēdē.
9. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes
sēde 2012. gada 27. un 28. maijā
uzdod DV CV prezidijam uzzināt
plānus un izmaksas Lestenes
Brāļu Kapu tālākai iekārtošanai,
paplašināšanai un pilnveidošanai un
tad ieteikt priekšlikumus pieņemšanai
rakstveida sēdē.
10. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes
sēde 2012. gada 27. un 28. maijā uzdod
DV CV prezidijam aktīvi piedalīties
cīņā pret Latvijas valsts drošības
apdraudējumu un latviešu tautas

goda un cieņas
Novembŗa beigās Sidnejā viesosies Agris Pīrāgs
aizskāršanu
un
kaitīgu
referendumu
atzīšanu – piemēram pret
„nulles varianta”
pieņemšanu
sakarā ar Latvijas
pilsonības piešķiršanu, kā
arī aicina DV
zemes, nodaļas,
apvienības un
kopas aktīvi piedalīties šajā cīņā 1.rindā, 1. no labās), leģiona 19.divīzijas štāba bataljona
sadarbojoties ar kareivja Rūdolfa Dravnieka (pazudis bez vēsts 1945.gada aprīlī
līdzīgi domājošām pie Džūkstes) mazdēls Agris Pīrāgs, Pulkveža Oskara Kalpaka
Liepājas Daugavas Vanagu nodaļas biedrs, bij.Daugavas
organizācijām.
Vanagu Latvijā Jaunatnes nozares vadītājs.
11. Daugavas Vanagu Centrālās
Va l d e s s ē d e
2012. gada 27. un 28. maijā izsaka
Padomju Savienības bruņotajos
pateicību Bērzaines saimniekiem un
spēkos Otrā pasaules kaŗā.
darbiniekiem, kā arī DV Vācijas valdei 2. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes
par laipno uzņemšanu, lielo darbu,
sēde 2012. gada 27. un 28. maijā lūdz
bagāto programmu un viesmīlību.
DV Latvijā valdei pieteikt piemiņas
brīdi ar ziedu nolikšanu pie Brīvības
Rezolūcijas
Pieminekļa un citās nozīmīgās Latvijas
1. Daugavas Vanagu Centrālās
vietās 2013. gada 16. martā un visos
Valdes sēde 2012. gada 27. un
sekojošos gados lai pieminētu Latviešu
28. maijā konstatē, ka 1998. gadā
leģiona dienu.
Saeimā pieņemtā rezolūcija par
atbalstu latviešu leğionāriem netiek
Sarīkojumi DV namā,
pilnībā izpildīta. Daugavas Vanagu
augustā un septembrī. What’s
organizācija lūdz Saeimas deputātus
on at the Latvian Relief Society Club
pieņemt likumu atzīstot Leğionārus kā
“Daugavas Vanagi “ this August and
brīvības cīnītājus. Daugavas Vanagu
organizācija paziņo, ka šis lūgums ir September.
bezpartejisks un nav saistīts ne ar
Ceturtdien / Thursday, 2. augustā,
vienu polītisko partiju. Tā kā Latvijas plkst. 12.00 Saiets un draudzības
jauniešus nelegāli iesauca abu pēcpusdiena.
okupāciju kaŗaspēkos, aicinām likumā Monthly lunch: meat-filled pancakes (Komm
noteikt financiālu pabalstu sniegšanu Morgen wieder) and bullion. Freshly baked
jebkuŗam nelegāli iesauktam Latvijas caraway seed buns, apple cake, cinnamon
pilsonim Nacistiskās Vācijas vai buns. Imported Latvian black and sweet31

and-sour bread also available for purchase.
Ceturtdien, /Thursday, 6. septembrī,
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. 0452 611 449.
Every Friday, 3pm - 8pm. Novuss
(Latvian “pool” played with cues & wooden
pucks instead of balls).
Every Tuesday 10am - 2pm. Pool.
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.
Biedru maksas strādājošiem $25.00,
pensionāriem $20.00, mūža biedriem
$240.00
DV Mēnešraksta abonements
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership for 2012 is now
due.
Full/associate membership $25 /
Concession $20.

Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885
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.
The office and bookshop is open every
Thursday from1pm to 4pm and every Friday
from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are
Latvian artifacts, souveniers and traditional
Latvian jewelery.
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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Komponists Pēteris Vasks

Turpin. no 28. lpp.

nebija atklāti pieņemama, bet
instrumentālajos darbos tās nozīmība
palika okupantu neievērota un kļuva par
savdabīgu protesta balsi cīņā par būt vai
nebūt. Tā laika galvenais pāri darījums
bija latviskās pašapziņas iznīcināšana
un pārkrievošanas centieni ar uzmācīgu
krievu valodas ieviešanu.
Pēteris Vasks tiek iztaujāts par viņa
kompozīciju stiliem. Vai viņa dailradē
sāk parādīties minimālisms? Vasks
nenoliedz nākotnes iespējas, bet patreiz

Ir jau visi Jāņu bērni
sanākuši te

S

idnejas latviešu skola piedalās
Jāņos
Sestdien 23. jūnijā, SLB skolas
bērniem ļāva no rīta ilgāk pagulēt. Rīta
mācības bija atceltas, lai gatavotos

jūtoties kā brīvs mākslinieks, bez
sevišķām tieksmēm pievērsties jauniem
stiliem. Uz kritiķiem viņš skatoties
skeptiski, jo to iztekumi esot egocentriski.
Pēteŗa Vaska uztverē mūzika ir dzīva
balss, kas aicina mūs visus saskatīt
pasaulē skaistumu. Lai iepazītos ar
viņa mūziku, noderot kompozīcija stīgu
orķestrim „Vax Amoris”, kas komponēta
uz austrāliešu mūziķa (Richard Tognetti)
pasūtinājumu.
Mēs latvieši varam priecāties par
Pēteŗa Vaska sasniegumiem mūzikas
laukā, nu jau pasaules mērogā.
Aina Sveile.
svinēt Jāņus. Toties bērniem bija
jāpacieš citas nelaimes – mammas
plūca matus tos sapinot ciešās bizēs,
krekli bija jābāž kārtīgi biksēs vai
svārkos. Manam dēlam vislielāko
vilšanos sagādāja tas, ka sestdienā bija
jāauj kājās melnās skolas uniformas
kurpes. Grūtības tomēr tika pārvarētas
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un skaisti apģērbtie Jāņu bērni devās uz
latviešu namu īsi pirms pusdienas laika,
lai pēdējo reizi izmēģinātu dziesmas
un dejas. Pēc tam vienmēr rūpīgā
Krūmiņa kundze pabaroja skolniekus,
kam skābie kāposti vēl tik labi neiet pie
dūšas, ar „karstiem suņiem”.
Sarīkojuma priekšnesumi iesākās ar
spēļu grupas bērniem. Tie, ar mammām,
papiem vai vecpapiem palīgā, nodziedāja
„Ir jau visi Jāņu bērni sanākuši te” un
parādīja rotaļu „Gribam zināt”, kas
nobeidzās ar skaļām šķaudām, kad
vectēvs degunu šnauc. Moderniem
bērniem par tabaku nemāca! Par alu
tomēr vēl ļauj dziedāt un šogad ierastā
seska vietā, skolas bērni nodziedāja par
cīrulīti, kas alu dara kumeliņa pēdiņā.
Pēc tam nodziedāja „Vai tā mana
vaina bija”, kur ja piemirstās vārdi, var
droši pievienoties piedziedājumā „rai
rai ralalā”. Vidusskolas bērni, ar lielo
brāli palīgā, vēl skaisti nodziedāja un
nospēlēja „Tymsa tymsa”un „Miķeļa
dziesmu”. Tad varēja sākties dejošana.
Bērniem ļoti patika lekt „Cūkas driķos”,
un tie piedalījās Jautrā Pāŗa dejās
„Kurpnieciņš” un „Vainagu deja”.
Starp priekšnesumiem un kopējo
līgošanu bija arī plašs rotaļu un danču
klāsts kur bērni varēja piedalīties pēc
izvēles. Itsevišķi bērniem patika skriet
zem Rīgas tilta, vai izvēlēties kustības

„Ādamam bij septiņi dēli”. Daži mazie vēl
palīdzēja izvilkt laimīgās loterijas biļetes.
Kārtīgi izdziedājušies, izdancojuši
un saēdušies Jāņu sieru, bērni varēja
doties mājās un vilkt nost nepatīkamās
kurpes.
Valda Tailora (Taylor)

Rīga saņem
Pasaules koŗu
olimpiādes karogu

2

0 000 dziedātāju, diriģentu, klausītāju
un preses pārstāvju klātbūtnē
2012. gada Pasaules koŗu olimpiādes
organizētājpilsēta Sinsinati simboliski
nodevusi olimpiādes karogu Rīgai,
informēja nodibinājuma Rīga 2014
pārstāvji.
Sinsinati olimpiādes noslēguma
koncertā līdz ar ASV slavenībām
piedalījās arī vokālais ansamblis Latvian
Voices. Pēc Latvian Voices uzstāšanās
daudzie klausītāju tūkstoši vēlreiz varēja
redzēt Ērika Ešenvalda komponētās
Mana dziesma (My song) videoversiju.
Sinsinati mērs Marks Melorijs,
tiekoties ar Rīgas domes priekšsēdētāju
Nilu Ušakovu, kultūras ministri Žanetu
Jaunzemi-Grendi un nodibinājuma
Rīga 2014 vadītāju Diānu Čivli, dalījās

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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Foto: Rīga 2014

2012. gada Pasaules koŗu olimpiādes
noslēguma ceremonija
pieredzē un apsveica Rīgu ar lielisko
iespēju, ko sniedz šāds vērienīgs
starptautisks pasākums. Pasākuma
organizatori lēš, ka koŗu olimpiāde
Sinsinati pilsētai nesusi 73,5 miljonu
dolāru lielu ekonomisko ietekmi. Taču,
kā atzīst pilsētas vadība, patiesais šo
11 dienu devums dolāros un centos nav
izsakāms.
“Mēs pārliecinājāmies, cik būtiski
ir gan pilsētas institūcijām, gan
iedzīvotājiem strādāt vienotā komandā.
Saskaņota darbošanās koŗu olimpiādē
bija jūtama uz katra soļa,” atzinīgi
vērtēja Diāna Čivle. “Tagad ir mūsu laiks
visiem kopā sākt darbu pie 2014. gada
Pasaules koŗu olimpiādes Rīgā.”
Dziedātāji un kordiriģenti no visas
pasaules pauduši nopietnu interesi
par nākamo koŗu olimpiādi, kas pēc
diviem gadiem notiks Rīgā, Eiropas
kultūras galvaspilsētas gadā. “Interkultur
Managment” prezidents Ginters Tīčs
savā uzrunā teica: “Uz Latviju nav jāved
koŗi, nav jāved dziedāšanas prasme
un sadziedāšanās svētki, jo tas viss

jau tur ir. Tas, ko Rīga iegūs no koŗu
olimpiādes, ir liels prieks un fantastiskas
dziedātāju emocijas, piedzīvojot līdz
šim neredzētu krāsainību un izpildījuma
dažādību no visas pasaules.”
Kā vēstīts, Latvijas pārstāvji guvuši
lieliskus panākumus Pasaules koŗu
olimpiādē, kas 14. jūlijā noslēdzās ASV
pilsētā Sinsinati. Abi Latviju pārstāvošie
kori konkursu skatēs ieguvuši augstu
novērtējumu – Latvijas Kultūras
akadēmijas koris Sōla sacensībās
ieguva trīs zelta medaļas, savukārt
vokālais ansamblis Latvian Voices –
zelta medaļu un čempionu titulu.
Kulturasdiena.lv.
2012. gada 16. jūlijs

Koncerts kā
uz burvja mājienu

Kā tas viss varēja
rasties, kā tapt tik īsā
laikā? Par to vēl arvien
brīnos.
Tikko sestdien, 21.
jūlijā beidzās Sidnejas
starptautiskais pianistu
konkurss. Konkursā kā viena no
trīsdesmit sešiem pianistiem piedalījās
arī latviete Arta Arnicāne.
Jau svētdien, 22. jūlijā – tikai dienu
vēlāk – kad iepriekšējā vakarā saņemtā
pusfinālistes balva vēl dega pianistes
pirkstos, Arta jau koncertēja sidnejieša
Ojāra Grestes mājās īpaši salūgtam
radu un draugu pulkam.
Pa kuŗu laiku tika noorganizēts šis
skaistais mājas koncerts? Pa kuŗu laiku

Nākamais Ritums būs 2012. gada septembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2012. g. 15. AUGUSTAM.
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Foto: Ivars Birze

Sidnejas Latv nama pārvaldniece Inese
Pētersone, Ojārs Greste, un pianiste
Arta Arnicāne.
tika pārliecināta pianiste mainīt savus
prombraukšanas plānus? Pa kuŗu laiku
no ierastās iekārtas tika iztukšota māja,
noīreti un sarindoti krēsli? Pa kuŗu laiku
salūgti viesi, sagādātas uzkodas un
dzērieni? Jā, pa kuŗu laiku – lai paliek
mājas tēva noslēpums.
Nav jau pirmā reize. Plakāti un
koncertafišas ar mākslinieku parakstiem
Grestes mājās liecina, ka tik cik Latvijas
mākslinieku ir viesojušies Austrālijā, tik
ir apgrozījušies Grestes namā.
Koncertu atklāja pianiste pati,
pastāstot, ka šī ir viņas otrā piedalīšanās
šai pasaulē pazīstamajā konkursā. No
archīva sazīmēju, ka pirmā reize bija
2004. gadā, kad ļoti jauniņā, 21. g. v.
Arta debitēja uz Austrālijas skatuves.
Šodien Arta ir pieredzējusi pianiste
ar vairākiem ierakstiem un ārzemju
koncertturnejām aiz muguras. Kā
klausītāji, mēs jutāmies ļoti priviliģēti
makslinieci dzirdēt šai intīmajā gaisotnē.
Arta pati programmu arī pieteica,
iepazīstinot klausītājus ar katru viņas
izraudzīto gabalu. Izvēle sniedza
pārskatu no 18. gadsimteņa līdz šī
laika skaņdarbiem. Kā pirmo pianiste
spēlēja Mocarta Variācijas F mažorā,
K.613. Sekoja Šopēna Impromtu no.1,
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A bemola mažorā, Debisī Prelūde
„Anakapri pakalni” un Šūmaņa varenās
Simfoniskās Etīdes, op. 13 ar temu
un piecām variācijām. Tad, mazs
pārlēciens uz 20. g.s. ar Ligeti Etīdi
„Burvja māceklis” un Rahmaņinova
Etīde-Rableaux (Zvanu etīde) Op. 39 no.
9, D mažorā. Programma izkanēja maigi
un ieturēti ar Šūmaņa trim gabaliņiem no
cikla „Meža ainas” (Waldszenen).
Taču klausītāji nebija mierā ar tik vien.
Ar aplausiem pārliecinājām mākslinieci
dot vēl. Pirmo piedevu, Bolkoma rega
fantāziju „Čūskas skūpsts” Arta veltīja
mājas tēvam Ojāram. Ar humoru,
brīvā iztēlē pianiste atdarināja cūskas
viltību pret savu izraudzīto upuri. Viņa
to valdzināja ar mēles klikšķināšanu,
knipjiem un klaviervāka piesitieniem.
Katram izaicinājumam sekoja atkāpe
galīgā vienaldzībā, it kā teiktu,
„sak’, kas man ar Tevi”! Sekvence –
tuvošanās, atkāpe; tuvošanās, atkāpe
– turpinājās līdz pēdējam tvērienam,
kad ar skaļu grāvienu izraudzītais upuris
nepārprotami krita čūskas valgos.
Kā gan mēs būtu varējuši rimties
un mierīgi atkāpties savās prasībās
pēc tāda priekšnesuma!? Prasījām
vēl un dabūjām. Koncerts izskanēja
ar Ērika Satī rimti mērīto Gymnopedie
(Žimnopedī). Savā laikā tā tika sarakstīta
kā maza sacelšanās pret 19. g.s.
vāgnerismu. Sapratām, ka arī mums
ir pienācis laiks nokāpt no mākslas
kalniem un pakalniem, un līdz ar Satī
vieglo soli atgriezties ikdienā.
Māksliniece vēl ilgi kavējās starp
viesiem, te tērzēdama ar vienu, te
jokodamās ar otru. Mēs viņu iepazinām,
iemīlējām, un būtu paturējuši, bet
zinam, ka katrai zvaigznei ir savs
nosprausts ceļš. Labu veiksmi nākotnē!
Visu klausītāju vārdā, paldies Artai,
paldies Ojāram par šo neaizmirstamo
pēcpusdienu.
Lauma Reinfelde

Jāņu atcere Kanberā
Šā gada 23. jūnijā Imanuela
baznīcas zālē, DV Kanberas nodaļas
vanadzes rīkoja Kanberas latviešu
saimes Jāņu svinības.
Visiem saieta dalībniekiem sparīgi
līgojot ‘Sit Jānīti vara bungas...’ ar kuplu
ozollapu vaiņagu, vanadžu vadītāja, Inta
Skrīvere, greznoja kanberiešu vienīgo
Jāni (Jāni Stambuli).
Saieta turpinājumā Inta Skrīvere
stāstīja par senajiem Jāņiem, Jāņu
parašām un ticējumiem. Viņa pieminēja
to lielo līgo dziesmu klāstu kas tika
skandināts ap ugunskuriem, ejot no
sētas uz sētu, līdz rīta saullēktam.
Tā bija vienīgā nakts kad nevarēja
atšķirt meitu no sievas, jo visām galvas

Foto: Imants Skrīveris

Sit Janīti
vaŗa bungas...

Jāni Stambulis

greznoja vainagi.
Vanadzes bija sagatavojušas
garšīgu mielastu, un bagātīgu mantu
izlozi. Šī mielasta un izlozes financiālie
ienākumi tiks nosūtīti labdarībai Latvijā,
kā arī aprūpei Kanberā.
Pēc omulīgi pavadītas pēcpusdienas,
līgotāji gan ne ar saullēktu, bet gan ar
saulrietu devās mājup.
Skaidrīte Dariusa

LASĪTĀJU DOMAS
Burvība Līgo vakarā?

K

ad Līgo vakarā ierados biedrībā svinēt
Jāņus, Rovēnas Andruškēvičas
aprakstītās ozolu lapas goda vārtos
bija pārvērtušās papardēs, kas gan
neziedēja, jo bija vēl gaišs. Krietni lielās
zaļās ozola lapas bija pārvietojušās
skolas bērnu rokās, kad viņi zāles
priekšā pie skatuves dziedāja un no tām
nolasīja dziesmu vārdus.
Kādi gan visādi brīnumi nenotiek

Jāņu vakarā, kur nu vēl naktī! Tādēļ
laikam arī šādā gaisotnē Jāņu svinēšana
šogad bija sevišķi labi izdevusies.
Gaidīsim Jāni atjājot citu gadu.
Vija Sieriņa.

S

Jāņu paldies

irsnīgs paldies visiem kas ziedoja
savu laiku un darbu, lai šā gada
Sidnejas latviešu Jāņu sarīkojums labi
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izdotos. Liels paldies SLB Dāmu kopas
dāmām, kas ne tikai gādāja Jāņu sierus
un citus gardumus Jāņu mielastam, bet
arī dalījās ar mums savos ienākumos no
Jāņu dienas pusdienām.
Paldies Sidnejas Latviešu biedrībai
par telpām, Vijai un Pēterim Erdmaņiem,
kas palīdzēja ar skatuves dekorēšanu,
Tālim Putniņam, kas sabrūvēja lielisku
karstvīnu un Pēterim Kļaviņam, kas
pavairoja dziesmu lapiņas. Paldies
SLB sestdienas skolas saimei par
jaukajiem priekšnesumiem. Paldies
Viktorijai Mačēnai un mūzikantiem

Vēsmai Putniņai, Kaijai Upeniecei,
Maijai Upeniecei, Ojāram Grestem
un Andrim Karikam par mūzikālajiem
priekšnesumiem un pavadījumu.
Paldies visiem skatītājiem, kas
baudīja Jāņu mielastu un Jāņu alu, un
devīgi pirka loterijas biļetes. Atlikums no
Jāņu sarīkojuma palīdzēs mums mērot
ceļu uz Adelaidi, lai piedalītos Kultūras
dienu tautas deju uzvedumā, šī gada
beigās. Mīļš paldies!
Iveta Rone
Tautas deju kopa Jautrais pāris

PBLA ZIŅU APSKATS

uzstādot drošības sistēmas, lai
nodrošinātu drošo sakaru infrastruktūru.
Jaunajās telpās vēstniecība varēs būtiski
uzlabot konsulārās palīdzības sniegšanu
Latvijas valstspiederīgajiem, laikrakstam
norāda J. Sīlis.
Jaunas telpas būtu vajadzīgas
arī vēstniecībai Lielbritānijā, jo lielā
emigrējušo Latvijas iedzīvotāju skaita
dēļ tur vairs nav iespējams uzņemt
visus apmeklētājus. ĀM informatīvajā
ziņojumā par sadarbību ar latviešu
diasporu ārzemēs un nepieciešamību
definēt valdības politiku šai sadarbībai
teikts, ka «mītnes zemēs, kur ir Ārlietu
ministrijas vēstniecības, tās sniedz
dažāda veida konsulāros pakalpojumus
un tādā veidā uztur tiešus sakarus ar
diasporu, tomēr šo sadarbību būtu
nepieciešams paplašināt». Vismaz
Lielbritānijā uz «tiešajiem sakariem»

20. jūlijā
Latvijas pārstāvniecībās darba kļūst
vairāk
Ar budžeta grozījumos šogad iekļauto
naudu – 92 000 latu – Latvijas Ārlietu
ministrijai (ĀM) būs iespēja sakārtot divu
vēstniecību telpas Zviedrijā un Itālijā.
Vēstniecībā Zviedrijā ir nepieciešams
remonts, jo pašlaik hidroizolācijas un
kanalizācijas problēmu dēļ daļa telpu un
teritorijas nav pilnvērtīgi izmantojama,
Neatkarīgo informē ĀM preses sekretārs
Jānis Sīlis. Savukārt Itālijā vēstniecības
vajadzībām ir izvēlētas jaunas telpas,
un tās jāpielāgo diplomātiskās
pārstāvniecības vajadzībām, izveidojot
Šengenas prasībām atbilstošas
konsulārās pieņemšanas telpas un
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šādā izpratnē ir jāgaida mēnešiem ilgi un
acīmredzot lielās noslodzes dēļ darbinieki
ne vienmēr sniedz precīzu informāciju
un korekti paveic tiešos pienākumus
– arī tāda ir Anglijā dzīvojošo tautiešu
pieredze. Situāciju šajā vēstniecībā
plānots uzlabot tuvākajos gados, bet ne
šogad. Arī šovasar vairākās vēstniecībās
un konsulātos uz laiku ir palielināts
darbinieku skaits, lai varētu nodrošināt
visu vīzu pieprasītāju pieņemšanu,
tādējādi samazinot garās rindas. J.
Sīlis informē, ka no ministrijas centrālā
aparāta komandēto papildu darbinieku
kopējais skaits ir 44 cilvēki, no kuriem 20
bija komandēti uz Latvijas vēstniecību
Maskavā, jo tur darba slodze ir vislielākā.
Šovasar papildu darbinieki ir bijuši
nepieciešami Latvijas pārstāvniecībās
Krievijā (Maskavā, Kaļiņingradā,
Sanktpēterburgā, Pleskavā), Baltkrievijā
( M i n s k ā u n Vi t e b s k ā ) , U k r a i n ā ,
Azerbaidžānā, Gruzijā un Kazahstānā.
ĀM apkopotā informācija liecina, ka
Latvijas vēstniecībā Maskavā, salīdzinot
šā gada jūnija datus ar pagājušā gada
jūnija datiem, izsniegto tūrisma vīzu skaits
ir palielinājies par 48%. Tur izsniegtas
5029 tūrisma vīzas (2011. gada jūnijā
– 3408). Valsts nodevās vēstniecībā
Maskavā iekasēts 285 301 lats, kas ir par
14 947 latiem vairāk nekā iepriekšējā gada
attiecīgajā periodā. Par 90% pieaudzis
tūrisma vīzu pieprasījums Konsulārās
nodaļas kancelejā Kaļiņingradā Krievijā,
kur pērn vasaras pirmajā mēnesī
izsniedza 137 tūrisma vīzas, bet šogad
jūnijā – 260 vīzas. Procentuāli lielākais
vīzu pieteikumu skaita pieaugums šā
gada jūnijā bija Latvijas vēstniecībā
Uzbekistānā. Salīdzinot ar 2011. gada
jūniju, tas pieaudzis par 54% (186 vīzu
pieteikumi pagājušajā gadā un 286 –
šogad). Kopumā vīzu pieteikumu skaits
Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās
pārstāvniecībās ārvalstīs šogad jūnijā
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ir pieaudzis par 8%, salīdzinot ar 2011.
gada jūniju, bet šā gada pirmajā pusgadā
– kopumā par 12%, salīdzinot ar tādu
pašu laika posmu pērn.
Nauda un izvēle
Lielai daļai jauniešu būtiskākais
faktors augstskolas un studiju virziena
izvēlē ir studiju maksa, nevis paša
intereses un talanti. To apliecina
Swedbank Privātpersonu finanšu institūta
veiktā bakalaura programmu studentu
aptauja. 43% atzina, ka, nonākot izvēles
priekšā – studēt par maksu to, kas patīk,
vai studēt budžeta grupā ko mazāk
interesējošu, – izvēlējušies bezmaksas
studijas. Tiesa, 57% aptaujas dalībnieku
neuzskata studiju maksu par svarīgu
faktoru studiju virziena izvēlē. Toties
apmēram tikpat daudzi – 55% – par nastu
uzskata studiju kredītu. «Veidojot savu
zinātniski pētniecisko darbu, noskaidroju,
ka 61% no manis aptaujātajiem Rīgas 1.
ģimnāzijas vidusskolēniem domā pretēji
– ka studiju kredīti ir iespēja, nevis nasta.
Iespējams, šo nastas efektu jaunietis sāk
apzināties vienīgi tad, kad kredīts ir jau
paņemts, vai arī vidusskolēns vēl ir naivs,
nav saskāries ar nopietnām problēmām
un nav aizdomājies par savu finansiālo
nākotni,» uzskata institūta rīkotā konkursa
Jaunais finanšu eksperts 2012 trešās
vietas ieguvējs Rīgas 1. ģimnāzijas
11. klases absolvents Haralds Lipsnis.
(Diena)
Uztrauc Krievijas militarizēšanās
Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite
tikusies ar NATO spēku virspavēlnieku
Eiropā admirāli Džeimsu Stavridi,
pateikdamās viņam par ieguldījumu
Lietuvas drošības stiprināšanā,
un apbalvojusi viņu ar ordeņa “Par
nopelniem Lietuvas labā” Komandora
krustu. Vienlaikus viņa paudusi bažas par
Krievijas militārā potenciāla palielināšanu
Kaļiņingradā, NATO robežu tuvumā,
norādot, ka tas liek gādāt par drošu un

elastīgu NATO spēku sadarbību Baltijas
reģionā, rīkojot kopīgas mācības un
attīstot “gudrās aizsardzības” iniciatīvas.
Tikšanās gaitā runāts par reģiona
drošības jautājumiem, gatavību īstenot
NATO aizsardzības plānus, Baltijas
valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju
un enerģētiskās drošības stiprināšanu.
(Latvijas Avīze)
Laila Robins: Varbūt tas tāpēc, ka
esmu latviete?
Laila Robins. Latviešu izcelsmes
amerikāņu aktrise. Dzimusi 1959.
gadā ASV, Minesotā, Sentpolā, četru
bērnu ģimenē. Vecāki — Brigita un
Jānis Robiņi. Māsas — Daina, Baiba,
Zaiga. Dzīvesdraugs — itāļu izcelsmes
amerikāņu aktieris Roberts Kučolli.
Studējusi aktiermeistarību Jeilas
universitātes Drāmas skolā. Saņēmusi
nozīmīgas ASV aktiermākslas balvas
(to skaitā Actors’ Equity Foundation Joe
A.Callaway Award, Helen Hayes Award
nomination, Jefferson Award, Drama
League Award u.c.). Filmējusies TV
seriālos Soprano ģimene (Sopranos),
Sekss un lielpilsēta (Sex and the City),
Likums un kārtība (Law & Order), 30
Rock u.c. Teātra lomu repertuārā: Lēdija
Makbeta (Makbets, 2009), Kleopatra
(Antonijs un Kleopatra, 2002), Heda
Gablere (Heda Gablere, 2000), Maša
(Trīs māsas, 2001), Blānša (Ilgu tramvajs,
1997; 2009) u.c.
Laila Robins ir pazīstamākā latviešu
izcelsmes aktrise Amerikā, spilgta gan
teātrī, gan kino. Viņas jaunākā kinoloma
ir Stīvena Soderberga filmā Rūgtās zāles,
kurā viņa tēloja kopā ar Džūdu Lovu,
bet mēs viņu esam redzējuši arī tādos
latviešiem atpazīstamos brendos kā
Sekss un lielpilsēta vai Soprano ģimene.
Latviešu izcelsmes aktrise Laila Robins
ir labi zināma Ņujorkas profesionālajā
vidē — un ne tikai teātra vidē vien.
Viņas latviskais uzvārds Robiņa lieliski

pakļaujas «amerikanizācijai» — Laila
Robins jau vairākus gadu desmitus
ir perfekta profesionālisma zīmols.
Lailas kinolomu «sarakstā» viens no
jaunākajiem ierakstiem ir dalība populārā
režisora Stīvena Soderberga filmā Rūgtās
zāles (The Bitter Pill) kopā ar Džūdu Lovu.
Laila Robins (Robiņa) ir filmējusies arī
Roberta de Niro režisētajā spiegu drāmā
Labais gans (The Good Shepard), Klinta
Īstvuda Patiess noziegums (The True
Crime) u.c. Viņas TV lomu un seriālu
skaits ir mērāms daudzos desmitos,
turklāt Lailas Robiņas staltā stāja un
iekšējais spēks režisoriem nereti liek
uzticēt viņai šerpu biznesa sieviešu un
politiķu lomas. TV seriāla pilotprojektā,
kurā viņa šogad filmējās pie Rolanda
Emerika, tā paša vācu režisora Holivudā,
uz kura sirdsapziņas ir viena no visu laiku
ienesīgākajām filmām Neatkarības diena,
Lailas varone ir Amerikas prezidenta
kandidāta sieva. Viņa ir spēlējusi arī
pašreizējo Starptautiskā Valūtas fonda
līderi Kristīni Legardu (TV filmā Par
lielu, lai kristu/Too Big to Fail). Tomēr
Lailas Robiņas īstā mīlestība ir teātris
— dramatiskas, izaicinošas lomas. Par
savām teātra lomām viņa ir saņēmusi
daudzus Amerikas teātra apbalvojumus,
arī šogad. Man bija izdevība noskatīties
Lailas Robiņas spēli Edvarda Olbija lugas
Lēdija no Dibukas iestudējumā, kas tika
spēlēts Ņujorkā, The Signature Theatre.
Ņujorkas kritiķi izrādi slavēt slavēja —
Lailas Robiņas varone tajā bija ar vēzi
mirstoša sieviete, kuras mājās pulcējas
draugi un arī kāda mīklaina svešiniece
— Lēdija no nekurienes — no mistiskās
Dibukas. Protams, tā ir nāve.
23. jūlijā
Valsts prezidents: vajadzēs jaunas
varas struktūras
Tuvākie pāris gadi pasaulē nesīs
tādas izmaiņas, kuras pat prātā nenāk
un kuru dēļ Latvijā un Eiropā būs jāveido
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jaunas rīcībspējīgas varas struktūras,
intervijā aģentūrai Leta paudis Valsts
prezidents Andris Bērziņš, jautāts, vai
redz sevi prezidenta krēslā arī uz otru
termiņu. «Es jums varu droši apgalvot, ka
pasaule būs izmainījusies, būs pavisam
cita uzbūve un citas vajadzības. Esmu par
to pārliecināts,» situāciju pēc trīs gadiem
raksturoja valsts pirmā persona. Līdz
tam prezidents sola panākt konkrētus
rezultātus jau iesāktajos darbos. «Ir,
protams, daudz kas tāds iesākts, kur
jāmēģina panākt konkrētus rezultātus.
Tomēr tuvākie pāris gadi nesīs tādas
izmaiņas, kuras pat prātā nenāk.»
Prezidents ir pārliecināts, ka Latvijai
būs vajadzīga citāda varas struktūra.
«Starptautiskā Valūtas fonda paziņojumā
teikts, ka Eiropa runā, bet nerīkojas. Es
pieļauju, ka daudzu Eiropas pārvaldes
struktūru konstrukcija pati par sevi neļauj
rīkoties. Būs jāveido struktūras, kas ir
rīcībspējīgas. Tajās struktūrās Latvijai
būs liela nozīme. Es ceru, ka mēs tagad
esam pietiekami izglītoti un sagatavoti, lai
varētu tur piedalīties un teikt savu vārdu,»
sacīja Bērziņš. Komentējot peripetijas ap
Latvijas augstākās izglītības programmu
vērtējumu ekspertu skatījumā, prezidents
pauda viedokli, ka tas ir pārāk piesardzīgs.
“Mani pārsteidz, ka šis programmu
vērtējums ir ļoti piesardzīgs. Es biju
domājis, ka nekvalitatīvo programmu
cipari būs lielāki. Ja tas tiešām tā ir, tas ir
ļoti labi. Bet es tomēr esmu pārliecināts,
ka vērtējums ir ļoti piesardzīgs un
realitāte ir vēl bēdīgāka,” teica Bērziņš.
“Izejas punktam būtu jābūt tādam: cik
no beigušajiem ir atraduši darbu šajā
specialitātē Latvijā. Tas būtu viens no
augstākajiem vērtējumiem programmai,»
pārliecināts Bērziņš. Vienlaikus valsts
pirmā amatpersona domā, ka daudzās
specialitātēs Latvijā iespējams iegūt
«pietiekami kvalitatīvu» augstāko
izglītību. Prezidents pauda sašutumu, ka
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tika novilcināta vērtējuma publiskošana.
«Es brīnos, par kādu naudu tika veikts
šis pētījums, ja kāds iedrošinās noslēpt
tā rezultātus. Tā ir katastrofa, ja mēs
slēpjam, lai bērni neuzzinātu īsto situāciju.
Kur vēl tālāk? Kā tas iespējams? Es to
nesaprotu. Tur [izglītības un zinātnes
ministra Roberta] Ķīļa kungam ir, kur
pastrādāt, un ne tikai Ķīļa kungam.» Jau
vēstīts, ka nedēļu pēc žurnālā Ir neoficiāli
publiskotajiem pētījuma rezultātiem tā
pasūtītāja Augstākās izglītības padome
oficiāli atklāja novērtēto programmu
sarakstu, ļaujot potenciālajiem studentiem
ar to iepazīties. Tas tika izdarīts pēc
izglītības ministra, citu politiķu un
sabiedrības pārstāvju vairākkārtējiem
aicinājumiem atklāt par Eiropas naudu
īstenotā pētījuma rezultātus. (ir.lv)
Tradicionālajā ģimeņu saietā «3x3»
Kandavā piedalās latvieši no 13 valstīm
Ar valsts karoga pacelšanu Kandavā
sākas pasaules latviešu ģimeņu «3x3»
saiets. «Šī būs nedēļa priekam, lai kopā
ar jauniem draugiem apgūtu derīgas
prasmes un krātu skaistas atmiņas,» cer
visi pieci simti vakar, 22. jūlijā, Kandavā
atklātās «3x3»nometnes dalībnieku.
Vienīgās rūpes – kā pagūt uz visām
ievirzēm jeb nodarbībām, kur gribētos
būt! Kā lai izlemj starp daudzajiem
vilinošajiem piedāvājumiem – mācīties
pazīt pļavā derīgos augus vai tamborēt
saulessargu, iegūt zināšanas par
latviskajiem rituāliem un tradīcijām vai
klausīties par 30. gadu dzīvesstilu, spēlēt
teātri vai apgūt ģimenes psiholoģijas
pamatus... Kopš 90. gadu sākuma, kad
arī Latvija pārņēma ārzemju latviešu
pieredzi rīkot nometnes ģimenēm, kur
piedalās kā deviņdesmitgadīgi seniori, tā
dažus mēnešu veci zīdainīši, ko māmiņas
paņēmušas līdzi, Kandavas «3x3» saiets
solās būt rekordists dalībnieku skaita ziņā.
440 atbraukušie nakšņos profesionālās
izglītības kompetences centra «Kandavas

Valsts lauksaimniecības tehnikums»
plašajās dienesta viesnīcas telpās, un
vēl ik dienu ievirzēs līdzdarbosies ap
60 vietējo ļaužu. Nometni rīko «3x3»
biedrība, un tradicionāli organizatoru
rūpes uzņemas kāda no biedrības
ģimenēm. Kuldīdzniekiem Daigai un
Aldim Bitiniekiem šī ir jau ceturtā reize
rīkotāju godā. Daiga saka, šī nometne
atšķiras no citām ar to, ka ik ceturtais
dalībnieks ir latvietis no ārzemēm –
Norvēģijas, Beļģijas, Amerikas, Kanādas,
Francijas, Luksemburgas, Krievijas
un pat Meksikas: «No Norvēģijas ir
17 dalībnieki, daudzi arī no Zviedrijas.
Cilvēki, kas devušies no Latvijas prom
pēdējos gadu desmitos, tagad brauc
uz nometnēm, lai viņu bērni nezaudētu
latviešu valodas prasmi un runātu to dzīvā
vidē.» Atceros, pagājšgad Cesvaines
nometnē no Amerikas atbraukušais Valdis
Čirksts teica, ka vedīs šurp dēliņu katru
vasaru, jo «Latvija ikvienam latvietim
ir viņa garīgā spēka lauks». Arī tagad
Kandavā Valdis vada ievirzi «Veselais un
nesadalītais», mācot pareizu elpošanu,
pašmasāžu un citas veselīgas gudrības.
Nometnes viesi būs režisore Dzintra
Geka un komponists Pēteris Vasks, viņi
stāstīs par Sibīrijas ekspedīcijām un rādīs
«SB» radošās grupas uzņemto filmu
fragmentus. Kandavas novada domes
priekšsēdētājs Rolands Bārenis sola
iepazīstināt ar pilsētu un tās apkaimes
ievērojamām vietām. Kandavas vārdam
ir vairāki skaidrojumi, viens no tiem
«kandave» – zirga atstātas pēdas dūkstīs;
iemīta vieta, vieta ūdens malā. Saieta
simbols ir pakavs, nometnes devīze
– «Katrs pats savas laimes kalējs!»
Nometne ilgs līdz 29. jūlijam. (Latvijas
Avīze, autore Dace Kokareviča)
Zatleram veiksmīgi veikta otrā
operācija
19. jūlijā, dienas otrajā pusē Reformu
partijas priekšsēdētājam, bijušajam Valsts

prezidentam Valdim Zatleram Briselē
veiksmīgi veikta operācija, Ir.lv informēja
Reformu partijas sabiedrisko attiecību
konsultante Daiga Holma. Kā sacīja
Holma, operācija bija veiksmīga, Zatlers
jūtas labi un vistuvākajā laikā būs zināms,
cik ilgi viņam jāpaliek klīnikā Briselē. Jau
vēstīts, ka Zatleram jūnija pirmajā pusē
tika veikta prostatas vēža operācija.
Pēc pirmās operācijas ārsti turpinājuši
izmeklējumus, un atklāts arī sākotnējo
muguras sāpju cēlonis - reta saslimšana,
kas saistīta ar asinsvadu veidojumu
mugurkaula kanālā. Zatlers iepriekš
laikrakstam «Diena» atklājis, ka tieši šīs
saslimšanas dēļ viņš nonācis ārstu rokās,
un tikai tad viņam konstatēts prostatas
vēzis. Laikā, kamēr RP priekšsēdis
vairāk laika velta veselības atgūšanai,
partiju vada viņa vietnieki - ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs, viņa padomniece
Sandra Sondore-Kukule un Liepājas
domnieks Jānis Vilnītis. (ir.lv)
Ko stāsta bijušā sabiedrisko lietu
ministra Alfrēda Bērziņa trimdas
vēstules
«Mūsu jautājums ir tik niecīgs, ka to
pat nejūt pasaules politikas riteņu starpā,»
1972. gada 6. janvārī, pārdomās par
okupēto Baltijas valstu likteni, vēstulē
draugam Sigurdam Rudzītim dalās
bijušais sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds
Bērziņš (1899 – 1977). Šis ir īss ieskats
ap 60 Bērziņa rakstītajās vēstulēs, kurās
ar viņa meitas Maijas Eineres atļauju
varēja ielūkoties raksta autors. Sarakste
starp pirmskara Latvijas Valsts kancelejas
direktora Dāvja Rudzīša dēlu Sigurdu
Rudzīti (1915 – 1985) un Kārļa Ulmaņa
pazīstamo līdzgaitnieku un valdības
ministru Alfrēdu Bērziņu pārsvarā attiecas
uz 60. – 70. gadu miju, taču ilgs līdz pat
Bērziņa nāvei 1977. gada novembrī.
Rudzītis sarakstes laikā dzīvoja Detroitā,
Bērziņš – Ņujorkā. Pārsvarā vēstulēs
ir runa par trimdas dzīvi, kurā diemžēl
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netrūka iekšējo ķildu, mūžīga finanšu
trūkuma: «Turīgākie jaunās paaudzes
«cīnītāji» labprāt jo plaši atver mutes,
bet ne tik labprāt makus. Tā nu tas ir.»
(1969. gada 26. novembrī.) Gluži kā
sarkans dzīpars visam cauri vijas Bērziņa
konflikts ar Amerikas Latviešu apvienības
(ALA) priekšsēdi profesoru Pēteri Lejiņu,
vēstulēs nereti sauktu par «Pierru».
Redzams, ka ASV latvieši sekojuši
Rīgas radioraidījumiem, lasījuši Latvijas
PSR presi. «[Jānis] Peters «Literatūrā
un Mākslā» sācis iespiest Amerikas
iespaidus. Tajā mēs atradīsim dažu labu
brīnumu,» 1977. gada 20. jūnijā atzīmējis
Bērziņš. Gadu gaitā viņš sarakstē
pieminējis visai daudz latviešu trimdas
sabiedriski aktīvo personību, kuras
identificējamas kā Bruno Albats, Gunārs
Meierovics, bijušais miljonārs un «Rīgas
auduma» īpašnieks Roberts Hiršs, Vilis
Hāzners, (Ceronis?) Bīlmanis, Anatols
Dinbergs, Arnolds Spekke, Ādolfs Klīve,
Uldis Grava, Ilgvars Spilners. Epizodiski
pavīd tikšanās ar ASV amatpersonām,
vairākās vēstulēs ir runa par Alberta
Jekstes Latvijas piecdesmitgadei un
trimdas dzīvei veltītās dokumentālās
filmas uzņemšanas peripetijām.
Retos gadījumos vēstulēs līdzi
liktas citu vēstuļu kopijas. Tā uzzinām,
ka 1968. gada 25. martā Bērziņš
ALA priekšsēdētājam Lejiņam par
gatavošanos ASV latviešu IV Dziesmu
svētkiem Klīvlendā rakstījis: «Es dzirdēju
vēl vienu jaunumu, kas mani pilnīgi
pārsteidza. No kaut kurienes Vašingtonā
esot izteiktas domas, ka [Ohaio štata
gubernatora] Hamfrija vietā jeb, ja
Hamfrijs atteiktos piedalīties Dziesmu
svētkos, vajadzētu aicināt FIB priekšnieku
Hūveru. Lai cik simpātisks Hūvers mums
nebūtu kā persona un lai cik augstu
mēs nenovērtētu viņa darbu cīņā pret
komunismu, viņa amats nav tāds, kas
būtu saistāms ar mūsu svētkiem. Pēc
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manas visdziļākās pārliecības, tā būtu tik
liela kļūda, ka mēs gadiem nevarētu no
tās atbrīvoties un dotu vielu komunistiem
Latvijā propagandai ilgākam laikam.»
[...] Nereti pavīd rūgtums pret Latvijas
sūtniecību Vašingtonā, pārliecība, ka tā
ir pārāk kūtra. 1970. gada 25. augustā:
«Dzirdēju, it kā kungs Spekke (Latvijas
sūtniecības Vašingtonā vadītājs Arnolds
Spekke) vājās veselības dēļ gatavojoties
pensionēties. Cik taisnības, neesmu
varējis pārbaudīt. Bet ir jau slikti, ka divus
gadus sūtniecības priekšgalā ir tāds,
kurš nespēj atstāt dzīvokli.» 1971. gada
18. februārī attiecībā uz iespēju kļūt par
Anatola Dinberga padomnieku Latvijas
sūtniecībā: «Ja Dinbergs saka, ka V.
D. (ASV Valsts departaments?) noteikti
prasa, ka personai, kas tiktu stādīta
priekšā padomnieka amatam, jānāk no
bijušiem Ārlietu ministrijas darbiniekiem,
kurš var Dinbergu apstrīdēt? Bet tie jau
visi ir dzīves sīkumi. Tu zini, ka man
sūtniecība nav eksistences jautājums. Ja
esmu uz mieru gadījumā uz turieni iet, tad
tikai tālab, ka domāju, ka tur var kaut ko
darīt vairāk kā tagad. Tagad jau sūtniecība
ir miruse iestāde.»
25. jūlijā
Pabriks: Prezidentam jāuzmanās,
lai ar kara veterānu samierināšanu
nenodara lielāku ļaunumu
Aizsardzības ministrs Artis Pabriks
(V) Valsts prezidentam Andrim Bērziņam
novēl, samierinot 2. pasaules karā
karojušās puses, nenodarīt vēl lielāku
ļaunumu. A. Pabriks trešdien (25. jūlijā)
Latvijas Radio raidījumā Krustpunktā
sacīja, ka viņš atbalsta šādu prezidenta
iniciatīvu, taču, viņaprāt, šajā jautājumā ir
virkne dažādu detaļu, kurām ir jāpievērš
ļoti nopietna uzmanība. «Velns ir apslēpts
detaļās. Kopumā es šo iniciatīvu atbalstu –
mums ir jāspēj panākt situāciju, kurā mēs
varam samierināt Latvijas pilsoņus, kas ir
bijuši iesaukti vienā armijā un otrā armijā,

bet patiesībā nav cīnījušies pret Latvijas
valsti,» sacīja ministrs. Tāpēc viņš novēl
A. Bērziņam būt pietiekami izmanīgam
un uzmanīgam, lai, mēģinot izdarīt
pietiekami labu darbu, mēģinot uzcelt
tiltu Latvijas sabiedrības iekšienē, netiktu
nodarīts lielāks ļaunums. Viņš arī pauda,
ka Krievijas ideoloģiskajās aprindās
šādu samierināšanos neviens negrib.
«Ja tāda notiks, tad arī ietekmēšanas
sviras no Krievijas puses uz Latviju
samazināsies,» sacīja politiķis. Tomēr
ministrs ir pārliecināts, ka nav jāatsakās
no cieņas atdošanas leģionāriem, bet ir
jāmēģina mazināt tās ietekmes sfēras
Latvijā, kuras izmanto no ārpuses caur informācijas un ideoloģiskajām
kampaņām, jo tas ir veids, kā panākt
izlīgumu pašā sabiedrībā. Jau vēstīts,
ka A. Bērziņš atbalsta likumprojekta «Par
Otrā pasaules kara dalībnieka statusu»
virzīšanu Saeimā, uzsverot, ka tas
jāizstrādā visām Saeimā pārstāvētajām
politiskajām partijām vai to apvienībām,
savstarpēji vienojoties un diskutējot
pamatprincipus Saeimas Sabiedrības
saliedētības komisijā. A. Bērziņš izteicis
arī aicinājumu pieņemt politisku lēmumu
par Otrā pasaules kara dalībniekiem.
Prezidents arī nosūtījis vēstuli kara
veterāniem, kurā skaidro, ka sabiedrības
saliedēšanas procesu sācis ar kara
dalībniekiem, jo «ir jāsāk ar pamatiem un
jāatgriežas tajā vēstures punktā, no kura
sākās Latvijas sabiedrības šķelšanās.
A. Bērziņš uzsver, ka izlīgums ir
nepieciešams Latvijas nākotnes vārdā.
«Ja abās frontes pusēs karojušie ir gatavi
respektēt pretējās puses kara biedru
piemiņas dienas - 16. martu un 9. maiju,
kā arī 8. maiju kā vienotu Otrā pasaules
kara piemiņas dienu un neapstrīdami
atzīst Latviju par neatkarīgu valsti, tad
solis izlīguma virzienā jau ir sperts.»
(diena.lv)
Latviešu mākslinieku zieds – prestižajā

Zalcburgas festivālā
Sācies (20. jūlijā) Zalcburgas festivāls,
kurā notiks vācu komponista Bernda
Aloīza Cimmermana vienīgās pabeigtās
operas Die Soldaten pirmizrāde Alvja
Hermaņa režijā (20., 22., 24., 26. un 28.
VIII). Die Soldaten muzikālais vadītājs
– Ingo Mecmahers, muzicēs Vīnes
filharmonijas orķestris. Festivālā uzstāsies
arī latviešu operzvaigzne Elīna Garanča.
28. jūlijā viņa koncertēs kopā ar pianistu
Rodžeru Vinjolesu, 31. jūlijā – ar Austrijas
mūzikas ansambli Klangforum Wien, bet
1. septembrī E. Garanča piedalīsies Dž.
Verdi Rekviēma atskaņojumā. Zalcburgas
festivālā 31. augustā Amsterdamas
Concertgebouworkest koncertu diriģēs
Mariss Jansons, bet 4., 5. augustā
diriģents stāsies pie Vīnes filharmonijas
orķestra pults. (Diena)
26. jūlijā
Londonas olimpisko spēļu ciematā
pacelts Latvijas karogs.
Trešdienas (25. jūlija) vakarā kupls
skaits Latvijas olimpiskās delegācijas
locekļu piedalījās svinīgā Latvijas karoga
pacelšanas ceremonijā Londonas
olimpisko spēļu ciematā, informēja
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK)
speciāliste sabiedrisko attiecību
jautājumos Ilze Āķe-Vīksne. Uz karoga
pacelšanas ceremoniju bija ieradušies
visi uz šo brīdi olimpiskajā ciematā
ieradušies sportisti, treneri un medicīnas
personāls, kā arī LOK prezidents Aldons
Vrubļevskis, ģenerālsekretārs Einars
Fogelis, Latvijas olimpiskās komandas
vadītājs Žoržs Tikmers un Latvijas
vēstnieks Lielbritānijā Eduards Stiprais.
Londonas olimpiskā ciemata mērs kā
dāvanu Latvijas komandai pasniedza
sudrabā veidotu Londonas pastkarti ar
iegravētu tekstu no Viljama Šekspīra lugas
«Divpadsmitā nakts», kā arī novēlēja
Latvijas komandai sasniegt visaugstākos
rezultātus Londonas olimpiskajās spēlēs.
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Savukārt Latvijas delegācijas vadītājs
Tikmers olimpiskā ciemata mēram
pasniedza Latvijas mākslinieku veidotu
stikla trauku. Pati ceremonija noritēja
brīvā, atraktīvā un sirsnīgā gaisotnē, kas
pārsteidza un aizkustināja pat Latvijas
komandas pieredzējušākos dalībniekus.
Karoga pacelšanas ceremonija Latvijas
olimpiskajai komandai notika kopā ar
Austrijas, Togo, Ekvatoriālās Gvinejas
un Luksemburgas valstu olimpiskajām
komandām. Šodien Latvijas olimpisko
komandu ciematā iecerējis apmeklēt
Valsts prezidents Andris Bērziņš.
Savukārt vēl 20 Latvijas olimpiskās
delegācijas pārstāvji, tai skaitā pieci
Latvijas šķēpmetēji, Latvijas olimpiskajai
delegācijai Londonā pievienosies vēlā
vakarā, jo dosies uz Londonu pulksten
14.15 no starptautiskās lidostas «Rīga».
Londonas olimpiskajās spēlēs Latvija
pieteikusi 46 sportistus, tomēr jau tagad
ir skaidrs, ka startēt varēs ne vairāk kā
45 no viņiem, jo Latvijas rekordistam
100 metru sprintā Ronaldam Arājam
jūnija beigās tika veikta pārrautās Ahileja
cīpslas operācija. Londonas olimpiskās
spēles ilgs no 27. jūlija līdz 12. augustam.
Atklāšanas ceremonijā piektdien Latvijas
karogu nesīs pludmales volejbolists
Mārtiņš Pļaviņš. (kasjauns.lv)
Vairums uzskata, ka Latvijai nepieciešams reemigrācijas plāns
Vairāk nekā puse jeb 54% Latvijas
iedzīvotāju uzskata, ka valstī ir
nepieciešams īstenot reemigrācijas
plānu, liecina tirgus, sociālo un mediju
pētījumu aģentūras «TNS Latvia»
sadarbībā ar telekompānijas LNT
raidījumu «900 sekundes» veiktā aptauja.
27% iedzīvotāju uzskata, ka noteikti
nepieciešams īstenot šādu plānu, bet
27% - ka drīzāk nepieciešams. Pretējās
domās ir 36% Latvijas ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju, kuri uzskata, ka
Latvijai nav nepieciešams reemigrācijas
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plāns. 16% atbildējuši «noteikti jā», bet
20% - «drīzāk nē». 10% aptaujāto nav
konkrēta viedokļa šajā jautājumā. Kā
ziņots, ka ekonomikas ministrs Daniels
Pavļuts rosina veidot reemigrācijas plānu,
kura mērķis būtu apkopot informāciju
par ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas
iedzīvotājiem, informēt šos cilvēkus par
iespējām atgriezties un strādāt Latvijā,
kā arī veicināt šo cilvēku reintegrāciju
Latvijas sabiedrībā. (apollo.lv)
Dainis Rudzītis: Kuram politiķim gan
nav ienaidnieku
Piebildes pie V. Sprūdes raksta
«Noslēpumainais Alfrēds Bērziņš»
(«Latvijas Avīze» 16.07.2012.).
Pēdējā laikā Latvijā negatīvi novērtē
valsts neatkarības laika darbiniekus, bieži
vien nebalstoties uz faktiem, bet atsevišķu
cilvēku nostāju. Tanī pašā laikā godina
tos, kuri okupācijas laikā vai jau Latvijas
neatkarības laikā aizstāvējuši komunistu
viedokli. Arī rakstā par Alfrēdu Bērziņu tas
manāms. Jau raksta sākumā minēts, ka
viņš no aizsargu štāba darbinieka kļuvis
par iekšlietu viceministru ar ministra
tiesībām. Jāprecizē, ka ministra tiesības
viņš ieguva tikai 1935. gada 12. jūlijā.
Pirms 1934. gada 15. maija Alfrēds Bērziņš
bija Saeimas deputāts, kam 1934. gadā
uzticēja pieprasīt uzticības balsojumu
A. Bļodnieka valdībai un arī aizstāvēt K.
Ulmaņa pēdējās parlamentārās valdības
deklarāciju. Tas norāda, ka viņš jau 4.
Saeimā bija ieguvis statusu. Ārzemju
pārstāvju Latvijā ziņojumi savām valdībām
ne vienmēr bija precīzi, jo viņi nebija
iedziļinājušies attiecīgos jautājumos. Daļa
uzturēja kontaktus ar vācu minoritāti, kura
vairākumā nebija labvēlīgi noskaņota
pret Latviju. Ilgvars Butulis raksta, ka
A. Bērziņš nav simpatizējis Jūlijam
Auškāpam un Augustam Tentelim. Kur ir
pierādījumi šim apgalvojumam? Cik zinu,
viņš abus šos zinātniekus ļoti cienīja. Abi
bija bijuši izglītības ministri un Latvijas

Universitātes rektori. Personīgās sarunās
Bērziņš man to arī apliecināja. A. Bērziņa
sēdēšana blakus K. Ulmanim 1940. gada
15. maija aktā esot «uztverta kā zīme».
Kas to tā uztvēris? Citos sarīkojumos un
aktos blakus sēdēja citi ministri. Kāpēc
to neuzskatīja par zīmi? Cik zināms,
sēdē, kur piešķīra Tēvzemes balvu, A.
Bērziņš par vienu no K. Ulmaņa izteiktiem
kandidātiem nebalsoja. Pēc sēdes K.
Ulmanis viņam to asi pārmetis. Domāju,
ka ar labvēlības žestu aktā K. Ulmanis
šīs domstarpības gribēja izlīdzināt.
Ilgvars Butulis min, ka Alfrēds Bērziņš
nepaticis militārajām aprindām. Droši
vien kādiem viņš nav paticis, bet ar
jaunākajiem virsniekiem kā karaskolas
pirmā izlaiduma absolventiem viņam
bija tuvas un labas attiecības. Tāpat ar
ģenerāli Krišjāni Berķi, ģenerāli Hugo
Rozenšteinu un citiem augstākajiem
Latvijas virsniekiem. Butuļa secinājums
neatbilst faktiem.
Trimdā A. Bērziņš ilgus gadus darbojās
Amerikas Latviešu apvienībā (ALA),
Apspiesto Eiropas tautu asamblejā,
Apvienotajā Amerikas baltiešu komitejā.
Man bija izdevība ar viņu kopā darboties
Latviešu apvienības valdē un Apspiesto
Eiropas tautu asamblejā. Varu teikt,
ka viņam bija izcilas spējas apvienot
dažādus viedokļus un atrast visiem
pieņemamus atrisinājumus. No strauja
politiķa viņš bija kļuvis par nopietnu
valstsvīru, kura darbs bija veltīts latviešu
tautas labākai nākotnei. Protams, viņam
bija arī pretinieki un pat ienaidnieki,
bet kuram politiķim tādu nav, sevišķi tik
izteiktam kā A. Bērziņš. Kārļa Ulmaņa
simt gadu atceres pasākumos viņš
nolasīja 17 referātus, kuri visi bija ļoti labi
apmeklēti. Paredzēto astoņpadsmito viņš
nepaspēja nolasīt, jo dažas dienas pirms
tam aizgāja mūžībā. Ilgvars Butulis izsaka
viedokli, ka A. Bērziņš ir bijis «dubults
vai trejāds aģents», piemetinot, ka tam

nav pierādījumu. Ja nav pierādījumu,
tad nedrīkst cilvēku apvainot. Pilnīgi
neloģisks ir secinājums, ka «nieka
aizsargu komandierus» apcietināja,
bet viņš «aizlaidās». A. Bērziņš Latviju
nelegāli atstāja 1940. gada 1. jūlijā
kopā ar ģenerāli Krišjāni Berķi. Līdz tam
lielākas apcietināšanas nebija sākušās
un arī «nieka aizsargu komandieri» vēl
nebija apcietināti. Tā profesora I. Butuļa
«viedoklis» ir bez kāda pamatojuma.
Ģimenes aicināts, ģenerālis K. Berķis
atgriezās Latvijā, kur viņu jau 1940. gada
jūlijā apcietināja, izveda un 1941. gada
decembrī viņš Permā nomira. Maija Einere
kļūdās, sakot, ka A. Bērziņa apcietināšanā
Berlīnē vainojams A. Valdmanis. No
Latvijas nekāda denunciācija nevarēja
notikt. Bērziņu apcietināja 1941. gada
janvārī, kad Latvija bija Padomju
Savienības okupācijā. Neviens A. Bērziņa
nelabvēlis Latvijā nevarēja zināt, ka viņš
pēc sūtņu konferences Ženēvā caur
Vāciju atgriezies Zviedrijā. Uz latviešu
denunciācijas pamata viņu gan aizturēja
amerikāņi 1946. gada februārī Vācijā
Hanovā. Tas notika Latviešu centrālās
padomes sesijas laikā. Acīmredzot kādam
vai kādiem A. Bērziņa piedalīšanās sēdē
varēja traucēt viņu mērķu sasniegšanai.
Ir nepieciešams interesēties par Latvijas
pagātni, bet visiem atzinumiem vajadzētu
balstīties uz faktiem, ne uz atsevišķu
personu izteikumiem vai uz personiskām
un politiskām simpātijām.
Redakcijas piebilde. Autors ir
kādreizējā Valsts kancelejas direktora
un ministra Dāvida Rudzīša dēls, viens
no četriem Kārļa Ulmaņa krustdēliem.
(Latvijas Avīze)
Bērnu dzimšanas bums Īrijā turpinās
Par spīti krīzei Īrijas Republikā, bērnu
dzimšanas bums Zaļajā salā nav beidzies
un arī latviešu ģimenēs priecājas par
jaundzimušajiem. Tikai šā gada otrajā
ceturksnī Īrijā vien ir par 31 jaundzimušo
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Latvijas pilsoni vairāk. «2012. gada 2.
ceturksnis vēstniecības konsulārajādaļā
ir bijis rosīgs, arī sniedzot ikdienas
konsulāros pakalpojumus – Latvijas
pilsonībā tika reģistrēti par 31 bērnu
vairāk nekā pirmajā ceturksnī – kopā
170 bērnu (2011. gada 2. ceturksnī – 154
bērni),» portālu balticireland.ie informēja
republikas vēstniecības Īrijā padomniece,
Konsulārās nodaļas vadītāja Vija Buša.
Saskaņā ar vēstniecības datiem kopš
2005. gada Latvijas pilsonībā, saņemot
personas kodu, vēstniecībā reģistrēti
jau 2866 Īrijā dzimuši bērni. Piemēram,
2005. gadā Īrijā Latvijas pilsonība tika
reģistrēta 119 jaundzimušajiem, 2006.
gadā – 223, 2007. gadā – 390, 2008.
gadā – 485, 2009. gadā – 403. «Vēl jau
daudz tādu bērnu, kas Latvijas pilsonībā
nemaz nav reģistrēti, sevišķi no jauktajām
ģimenēm,» Neatkarīgajai uzsver portāla
balticireland.ie galvenā redaktore Laima
Ozola. Krīze dzimstību nav mazinājusi.
Taču ne tikai sociālie pabalsti mudina
latviešus plānot ģimenes pieaugumu. «Es
drīzāk teiktu, ka tā ir drošā vide no visiem
aspektiem, kurā ģimenes lemj par labu
ģimenes pieaugumam. Cilvēki jūtas droši,
neskatoties uz krīzi. Protams, ir neziņa, kas
un kā būs, bet kopumā vide ir droša,» teic
L. Ozola. Īrijā jaunajām māmiņām nav ne
«māmiņu algas», ne bērna piedzimšanas
pabalsta. Taču ir citas sociālās garantijas,
kuras saņem arī latviešu ģimenes, kas
strādājušas un maksājušas nodokļus.
Piemēram, ikmēneša bērnu nauda; bet
bezdarbniekiem, kuriem ir bērni, pienākas
skolas grāmatu pabalsts, skolas formu
pabalsts, pirmā Svētā vakarēdiena
pabalsts. Tāpat pabalsti ir arī tiem, kam ir
zemi ienākumi. Pusotrs gads bērnudārzā
pirms skolas gaitu uzsākšanas arī ir
bez maksas. Turpinoties dzimstības
bumam, uz Īriju dodas aizvien vairāk
vecmāmiņu, kuras uzņemas rūpes par
bērnu audzināšanu, lai atvieglotu ikdienu
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jaunajām ģimenēm, kas garantē, ka
arī latviešu valoda tik viegli nepazudīs.
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, autore
Ludmila Glazunova)
27. jūlijā
Aptaujās tautu par Latvijas valsts
simto gadadienu
Kultūras ministre Žaneta
JaunzemeGrende vakar, tiekoties ar
Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu,
pārrunāja plašas darba grupas izveides
iespēju, lai valsts jau laikus sāktu
gatavoties Latvijas 100. gadadienai 2018.
gadā, informēja ministres padomniece
sabiedrisko attiecību jautājumos Ieva
Līne. Āboltiņa un JaunzemeGrende
bija vienisprātis, ka svētku plānošanā
ir jāiesaista pēc iespējas plašāka
sabiedrība, tādēļ paralēli oficiālas darba
grupas izveidei noteikti būtu jārīko arī
iedzīvotāju aptauja, aicinot iesniegt savus
priekšlikumus un idejas potenciālajai
svētku norisei. Kultūras ministrijā (KM)
jau ir izveidota iekšējā darba grupa, kas
sākusi apkopot idejas un priekšlikumus
saistībā ar valsts apaļo jubileju. KM
ieskatā, arī veidojot Nacionālo attīstības
plānu, būtu jāņem vērā, ka nākamais
plānošanas periods iekrīt laikā, kad tiks
svinēta Latvijas valsts simt gadi. Plānā
būtu iekļaujami ilgtspējīgi pasākumi, kas
attīstītu Latvijas kultūras telpu, veicinātu
piederību Latvijai un veidotu pozitīvu
Latvijas tēlu pasaulē. (Latvijas Avīze)
G a ŗ e z e r a Va s a r a s v i d u s s k o l a s
audzēkņi apsveic NBC lēmumu par
visu valstu pārraidi
Gaŗezera Vasaras vidusskolas
audzēkņi un darbinieki ir nosūtījuši
vēstuli NBC izpilddirektoram S. Burkem.
Vēstulē tiek apsveikts NBC paziņojumus,
ka Londonas olimpisko spēļu tiešraide
«ietvers katru (NBC pasvītrots) valsts
delegācijas iesoļošanu atklāšanas
ceremonijā.» Vēstulē tiek pausta
pārliecība, ka NBC pārraide «būs pilnīga

un visaptveroša.» Gaŗezera Vasaras
vidusskola pirms vairākām nedēļām
uzsāka akciju, lai mudinātu NBC mainīt
ilggadējo praksi, sistemātiski ignorējot
komandas no Igaunijas, Latvijas un
Lietuvas olimpisko spēļu atklāšanas
ceremonijas tiešraidē. Skolēni un
darbinieki ir pateicīgi Latvijas Olimpiskajai
komitejai, Latvijas institūtam, Pasaules
brīvo latviešu apvienībai, Amerikas
latviešu apvienībai, Baltiešu amerikāņu
brīvības līgai un Latviešu centra
„Gaŗezers” administrācijai par atbalstu,
iedrošinājumu un palīdzību. (Artis Inka
olympics@garezers.org)
Brīvības pieminekļa idejai – 90 gadu
Pirms 90 gadiem, 1922. gada 27.
jūlijā, Latvijas Ministru prezidents
Zigfrīds Anna Meierovics deva rīkojumu
izstrādāt noteikumus konkursam par
granīta «Piemiņas staba», tas ir, Latvijas
atbrīvošanas cīņās kritušiem karavīriem
veltīta Brīvības pieminekļa, celšanu
Rīgā. Piemēram kalpoja līdzīgas idejas
piemineklis Kauņā, Lietuvā. Meierovics
jau no paša sākuma izteicās, ka obeliskam
jāatrodas Brīvības bulvārī, tomēr debates
par piemērotāko vietu nākamajos gados
nerima. Nopietni izskatīja iespēju
pieminekli celt Daugavmalā, minēja arī
Daugavas salas. Tāpat ieilga piemērotākā
projekta izvēle. Tikai 1931. gadā kļuva
skaidrs, kāds Brīvības piemineklis
izskatīsies un kur tas atradīsies. (Latvijas
Avīze)
Vajadzēs 150 000 parakstu
Saeimas deputāti vakar (26. jūlijā)
galīgajā lasījumā atkārtoti pieņēma
likuma grozījumus, kuri noteiks, ka no
2015. gada 1. janvāra iniciatoriem pašiem
jāsavāc 1/10 daļu vēlētāju jeb apmēram
150 000 parakstu, ja viņi vēlēsies rosināt
referendumus par izmaiņām Satversmē
vai likumos vai arī gribēs iniciēt tautas
nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.
Šāds regulējums, kas paredz atteikšanos

no divu posmu parakstu vākšanas
sistēmas, tika noteikts Saeimā iepriekš
jau pieņemtajos un Valsts prezidenta
Andra Bērziņa otrreizējai skatīšanai
parlamentā atdotajos likuma grozījumos.
Grozījumi likumā arī paredzēs pārejas
posmā līdz 2015. gadam noteikt 50
000 parakstu slieksni referenduma
rosināšanas pirmajam posmam. Tas
attieksies uz referendumu rosināšanu
par grozījumiem likumos vai Satversmē.
Patlaban referenduma ierosināšanai
saistībā ar likuma vai Satversmes
grozījumiem ir jāsavāc notariāli
apstiprinātu 10 000 vēlētāju parakstu,
bet ar desmitās daļas vēlētāju parakstu
vākšanu par valsts budžeta līdzekļiem
nodarbojas Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK). Pārejas periodā līdz 2015. Gadam
tautas nobalsošanas rosinātājiem saistībā
ar likuma vai Satversmes grozījumiem
būs jāsavāc 50 000 parakstu, kas būs
jāiesniedz CVK. Pēc tam atlikušos
parakstus, lai savāktu Satversmē noteikto
1/10 daļas vēlētāju apliecinājumu,
turpinās vākt CVK. Ja CVK organizētajā
otrajā parakstu vākšanas kārtā tiks
savākts nepieciešamais apliecinājumu
skaits, CVK lems par referenduma
izsludināšanu. Attiecībā uz Saeimas
atsaukšanas referenduma iespēju līdz
šim nebija noteikts precīzāks regulējums
tam, kāds ir minēts Satversmē, un
valsts amatpersonām atšķīrās viedokļi
par to, kādā veidā šajā jautājumā ir
jāvāc paraksti. Minētie likuma grozījumi
atrisinās šo neskaidrību. Lai rosinātu
1/10 vēlētāju jeb apmēram 150 000
nepieciešamo parakstu savākšanu
Saeimas atsaukšanas referenduma
iniciēšanai, pārejas periodā līdz 2015.
gadam tautas nobalsošanas iniciatoriem
pašiem būs jāsavāc 10 000 parakstu. Pēc
tam atlikušo parakstu vākšanu organizēs
CVK. Saeimas Juridiskās komisijas
Turpin. 54. lpp.
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Svētdien,26.
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 2.

A.Kristovskis
J.Turmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
AUGUSTĀ
Svētdien, 5. K. Baumane/S. Veidnere
Svētdien, 12.	  B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 19.
L.MacPherson
Svētdien, 26. 	
I. Mačēna/ I.Upīte
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 2. 	 R. Plikše/ L. Vilciņa
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
AUGUSTĀ
Svētdien, 5. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 12. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 19. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 26. plkst. 10.00 - Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc
dievkalpojuma prāvesta referāts par
garīgu temu.
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
prāvesta.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
AUGUSTĀ
Svētdien,5.
J.Rīmanis
Svētdien,12.
I.Birze
Svētdien,19.
I.Liepiņš
50

Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai prāvesta.
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie draudzes priekšnieka
vai draudzes dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss
(02) 9764 3318
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424
Mobilais telefons
0412 024 476

Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
“Universa iemītnieku klātbūtne uz
Zemes, šķietami – ir neapstrīdama,”
saka Father Corrado Balducci, “un tie
tāpat uzskatāmi par Dieva pasaules
apdzīvotājiem savā attīstības pakāpē.”
(sk. www.drboylan.com/balducci, Nick
Pope, arī http://xfacts.com/old/ , u.c.)
R.S. (Bībelē sk. Ecehiēla gr.
1. nodaļu, Cakarija gr. 5:1-2, u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
AUGUSTĀ
Svētdien, 5. augustā plkst. 10.00
dievkalpojums ar dievgaldu angļu
valodā.
Svētdien, 12. augustā plkst. 10.00
dievkalpojums ar dievgaldu. Bībeles
stunda.
Svētdien, 19. augustā plkst. 10.00
dievkalpojums ar dievgaldu.
Svētdien, 26. augustā plkst. 10.00
dievkalpojums ar dievgaldu.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis, un tie visi ar
dievgaldu.

Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 5.
Arnolds Jumiķis
Svētdien, 12.
Sigurds Tuktēns
Svētdien, 19.
Alberts Zālfelds
Svētdien, 26.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 5.
Wynne Jumiķe
Svētdien, 12.
Daira Tuktēna
Svētdien, 19.
Judīte Zālfelde
Svētdien, 26.
Marita Lipska
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.
0438 694 520.
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
Telefons
0452 611 449
Dāmu komitejas priekšnieces vieta:
vakanta.
Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park,
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NSW, 2133
Telefons
(02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090
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JDV 2012.g. novusa
meistarsacīkstes

Melburnieši parādīja savu klasi
un paņēma gandrīz visas balvas
Jaundienvidvelsas 2012. gada novusa
meistarsacīkstēs. Roberts Kārkliņš izcelās
uzvarot vienspēles, ar Sigi Andersonu
dubultspēles un Aivara Drēziņa piemiņas
balvas turnīrā.
Sestdien, 30 jūnijā labi iekārtotās
Sidnejas Nodaļas Daugavas Vanagu
nama telpās, Bankstaunā pie desmit
galdiem divdesmitseši spēlētāji sacentās
vienspēlēs, to starpā četras dāmas.
Dalībnieki bija sadalīti četrās grupās, no
kurām trīs labākie progresēja uz pirmo
finālu, nākošie divi uz otro finālu un pārējie
uz trešo finalu.
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Pirmo grupu viegli uzvarēja Ēvalds
Paeglis (MDVNK) ar 9 punktiem un 16
uzvarētiem setiem un kopā ar viņu pirmā
finālā tika Andris Ruņģis (CKN) 7/13 un
Saša Grimms (MDVNK) 5/12. Uz otro
finālu aizgāja Selga Pešudova (CKN) 5/11
un Roms Senkēvičs (SNK) 3/6 un trešā
finālā palika Dailons Palejs (SNK) 0/2.
Otrā grupā rezultāti bija daudz
tuvāki, un uz pirmo finālu izvirzījās
Roberts Kārkliņš (MDVNK) 10/18, Guntis
Kaufmanis (SNK) 10/18 un Rūdolfs
Nemme (SNK) 9/15. Otrā finālā tika Anita
Misiņa (ASK) 4/10 un Arturs Ernšteins
(CKN) 4/10. Trešā finālā palika Arnis
Kārkliņš (SNK) 3/7, un Stuarts Pešudovs
(CKN) 2/6..
Trešā grupā bija visvairāk spēlētāji ar
līdzīgām spējām un uz pirmo finālu tika
Ivars Mirovics (MDVNK) 8/16, Pēteris
Dancis (ASK) 8/15, un Jānis Brakovskis
(ASK) 8/14. Otrā finālā iekļuva Dimis
Pešudovs (CKN) 7/13 un Imants Graudiņš
(SNK) 7/13. Uz trešo finālu izvirzijās
Gundega Zariņa (SNK) 3/8 un Arnolds
Jumiķis (SNK) 1/5
Ceturto grupu pārliecinoši uzvarēja
Richards Puisēns (SNK) 8/15 un viņam
līdz uz pirmo finālu aizgāja Edgars
Nemme (SNK) 6/11 un Sigis Andersons
(MDVNK) 5/12 Uz otro finālu devās Linda
Pešudova (CKN) 5/10 un Jānis Lindbergs
(ASK) 3/6 un trešā finalā palika Andris
Miglis (MDVNK) 3/6.
Fināli vienspelē ievilkās vēlā pēcpusdienā un vecākie spēlētāji sāka
nogurt, bet nepaļāvās tam un varonīgi
cīnījās līdz beigām. Roberts Kārkliņš
(MDVNK), tikai ar vienu zaudējumu,
uzvarēja vienspēles ar 17 punktiem un
28 uzvarētiem setiem, sudraba medāli
ieguva Guntis Kaufmanis (SNK) 15/30 un
bronza medāli saņēma Jānis Brakovskis
(ASK) 15/26 tad 4 v.sekoja Ēvalds
Paeglis (MDVNK) 15/24, 5.v. Richards
Puisēns (SNK) 14/31, 6.v. Ivars Mirovics

Foto: Rūdolfs Nemme

Apbalvotie spēlētāji 2012. g. JDV novusa meistarsacīkstē:
Sēžot: Linda Pešudova (CKN) 3.v. dāmām, Anita Misiņa (ASK) 1.v. dāmām, Selga
Pešudova (CKN) 2.v. dāmām
Stāvot: Beren Delforce (SNK) 2.v. dubultspēlēs, Richards Puisēns (SNK) 2.v.
dubultspēlēs, Jānis Brakovskis (ASK) 3.v. vienspēlēs, Roberts Kārkliņš (MDVNK)
1.v. vienspēlēs, dubultspēlēs un Aivara Drēziņa piemiņas balvā, Sigis Andersons
(MDVNK) 1.v. dubultspēlēs, Jānis Veiss (SNK) 3.v. dubultspēlēs, Arnis Kārkliņš
(SNK) 3.v. dubultspēlēs.
(MDVNK) 13/23, 7.v. Edgars Nemme
(SNK) 10/20, 8.v Pēteris Dancis (ASK)
8/18, 9.v.Saša Grimms (MDVNK) 7/18,
10.v.Sigis Andersons (MDVNK) 7/16, 11.v.
Andris Ruņģis (CKN) 6/15 12.v Rūdolfs
Nemme (SNK) 5/15.
Otro finālu uzvarēja Dimis Pešudovs
(CNK) un ar to ieguva 13.v. vienspēlēs
ar 12/21 rezultātu, 14.v Arturs Ernšteins
(CKN) 8/16, 15.v. Imants Graudiņš
(SNK) 8/15, 16.v. Anita Misiņa (ASK)
8/16, 17.v. Roms Senkēvičs (SNK)
7/14, 18.v. Selga Pešudova (CKN)
5/13, 19.v.Jānis Lindbergs (ASK) 5/11,
20.v.Linda Pešudova (CKN) 5/9.

Trešā finalā piedalījās tikai pieci
spēlētāji un to uzvarēja Arnolds Jumiķis
(SNK) 5/9 un ar to ieguva 21.v. tad
sekoja 22.v Andris Miglis (MDVNK) 5/9,
23.v.Dailons Palējs (SNK) 4/8, 24.v.
Stuarts Pešudovs (CNK) 3/7, 25.v.
Gundega Zariņa (SNK) 3/7.
Ka parasti, dāmas spēlēja kopā ar
vīriešiem, un viņu rezultāti noteica labāko
turnirā. Anita Misiņa (ASK) nopelnīja zelta
medāli, . Selga Pešudova (CKN) saņēma
sudraba medāli un viņas meita Linda
Pešudova (CKN) izcīnīja bronza medāli
Aivara Drēziņa Pieminas balva
Vienspēļu turnīram sekoja Aivara
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Drēziņa Piemiņas balvas izcīņa.
Sacensības notiek starp diviem
pārstāviem no katras novusa kopas,
spēlējot katram ar katru divus setus.
Cīņa par balvu sākās 2011.g. un to tad
uzvarēja Roberts Kārkliņš (MDVNK)
viņš arī spēja paturēt šo balvu šogad
ar 10 uzvarētiem setiem. Viņam sekoja
Pēteris Dancis (ASK) 9, Dimis Pešudovs
(CKN) 9, Richards Puisēns (SNK) 7, Jānis
Brakovskis (ASK) 6, Selga Pešudovs
(CKN) 5, Saša Grims (MDVNK) 5, Edgars
Nemme (SNK) 5.
Dubultspēles
Svētdien 1. julijā 13 pāri sacentās
pie sešiem galdiem izcīnot meistargodu
Jaundienvidvelsas dubultspelēs. Katrs
pāris spēlēja ar katru pāri divu setus.
Pārliecinoši uzvarēja Roberts Kārkliņš
(MDVNK) ar Sigi Andersonu (MDVNK)
ar 20 uzvarētiem setiem no iespējamiem
24 setiem. Otrā vietā palika Richards
Puisēns (SNK) ar Berenu Delforce
(SNK) ar 16 uzvarētiem setiem un trešā
vietā Arnis Kārkliņš (SNK) ar Jāni Veisu
(SNK) ar 15 uzvarētiem setiem, sekoja
4.v. Ivars Mirovics (MDVNK) ar Ēvaldu
Paegli (MDVNK) 14 uzvarēti seti, 5.v.
Anita Misiņa (ASK) ar Pēteri Danci
(ASK) 14 uzvrēti seti, 6.v.un 7.v. ar 12
uzvarētiem setiem dalija Andris Ruņģis
(CKN) ar Arturu Ernšteinu (CKN) un
Roms Senkēvičs (SNK) ar Dailonu Palēju
(SNK), 8.v. un 9.v. ar 11 uzvrētiem setiem
dalija Rūdis Nemme (SNK) ar Edgaru
Nemmi (SNK) un Imants Graudiņš
(SNK) ar Arnoldu Jumiķi (SNK), 10.v.
ar 10 uzvarētiem setiem Saša Grimms
(MDVNK) ar Andri Migli (MDVNK), 11.v.
ar 10 uzvarētiem setiem Dimis Pešudovs
(CKN) ar Selgu Pešudovu (CKN), 12.v.
ar 7 uzvarētiem setiem Jānis Brakovskis
(ASK) ar Jāni Lindbergu (ASK), 13.v. ar 4
uzvarētiem setiem Linda Pešudova CKN)
ar Stuartu Pešudovu (CKN).
Juris Zemītis
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Veterānu basketbola
rezultāti

Mūsu „Spara” veterāni (vecāki par
35 gadiem) šajās dienās piedalās
vīriešu basketbola ziemas sezonas
spēlēs Benkstaunas priekšpilsētā, un
uzvarējuši divās no pēdējām piecām
spēlēm. Komandas sastāvā spēlē 8 vīri
– Toms Veidners, Edmunds Ādamsons,
Marks Plateris, Pauls Ģībietis, Māris
Vanags, Pēteris Kains, Fabians Zenatijs
un Malkoms Vegs (Wagg).
„Spars” zaudēja „Dolphin” ar rezultātu 62:51 (Ģībietis 16, Ādamsons
11), „Aces” 67:56 (Veidners 15, Plateris
12) un „Birthday Boys” 77:45 (Ģībietis
11, „Zenati” 10). Komanda pašlaik ir
labākajā formā un guvusi uzvaras divās
pēdējās spēlēs pret „The Team” ar
rezultātu 61:40 (Zenatijs 18, Ādamsons
15) un „Panthers” – 55:46 (Veidners
14, Plateris 11 un Ģībietis 9). Ja labi
rezultāti saglabāsies līdz sezonas
beigām, sparieši cer iekļūt spēles finālā
šā gada oktobrī.
Toms Veidners
(PBLA ziņas – turp. no 49 . lpp)
priekšsēdētāja Ilma Čepāne («Vienotība»)
uzsvērusi, ka pēc grozījumu pieņemšanas
10 000 vēlētājiem būs iespēja rosināt
sākt «nīstās 11. Saeimas» atsaukšanas
procedūru. Pārejas periods un pārējie
likumā «Par tautas nobalsošanu un
likumu ierosināšanu» veiktie grozījumi
stāsies spēkā 1. septembrī. Pret valdošās
koalīcijas atbalstītajiem grozījumiem
asus iebildumus ir paudušas opozīcijā
esošās partijas – apvienība «Saskaņas
centrs» un Zaļo un zemnieku savienība.
Šodien pie Saeimas uz protestu pret šiem
grozījumiem pulcējās vairāku nevalstisko
organizāciju pārstāvji.
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Latvia names new ambassador to U.S.
Latvians Online, July 05, 2012
Latvia’s newest ambassador to the
United States has received his letter of
accreditation from President Andris Bērziņš.
Andris Razāns will replace Andrejs
Pildegovičs, who since 2007 has served as
Latvia’s top diplomat in Washington, D.C.,
according to a Ministry of Foreign Affairs
press release. Razāns was born in 1967 in
Balvi. He received his master’s degree in
history from the University of Latvia in 1993.
Razāns began working in the ministry’s
Political Department in 1992. Besides
working in Rīga, Razāns also has served
in the Latvian embassies in Denmark and
Sweden. From 2005-2009 he was Latvia’s
ambassador to Denmark, and from 20072009 also was his country’s nonresident
ambassador to Morocco.
Razāns also was the foreign affairs
adviser to President Guntis Ulmanis (19982000) and to President Vaira Vīķe-Freiberga
(2004-2005). He also advised prime
ministers Indulis Emsis and Aigars Kalvītis.
Pildegovičs, meanwhile, will return to
Rīga to take over Razāns’ post as the undersecretary of state and political director in the
Ministry of Foreign Affairs.
The announcement of Razāns as the
new ambassador to Washington follows
a week of high-level visits by American
officials to Rīga, including U.S. Secretary of
State Hillary Rodham Clinton on June 28; a
group of nine members of the U.S. Congress
from June 29-30; and a delegation of 20

American business leaders from July 1-3.
Meanwhile, U.S. Ambassador Judith
Garber has ended her term in Rīga and
will be replaced by Mark Pekala, whose
appointment was confirmed by the U.S.
Senate on March 29.
Gold Medal for Latvia in World
Orienteering Championship
Latvian Institute, July 23, 2012
Edgars Bertuks won the first ever gold
medal for Latvia in the World Orienteering
Championship taking place in Lausanne,
Switzerland. Bertuks triumphed in the
medium range distance, beating Russian
Valentin Novikov by just five seconds.
Inga Dambe ranked in the TOP 10 in the
women’s race by finishing ninth. Later,
Bertuks went on to win a bronze medal in
the long range distance
3x3 camp in Gaŗezers
The 3x3 camp at Gaŗezers will take place
this summer from Aug. 5-12 at the Latvian
Center Garezers, 57732 Lone Tree Road,
Three Rivers. This is a camp for all ages,
with activities for preschoolers to seniors
and everyone in between: Latvian history,
folklore, literature, art, silver smithing,
woodworking, pottery, needlework, knitting,
swimming, etc. All activities and instruction
focuses on Latvian cultural heritage and
current events and takes place in Latvian.
For more information and to register visit
www.3x3.lv or contact Maija Zaeska at
zaeska@frontiernet.net.
Another memorable release with Jēgers’
talents
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Egils Kaljo July 24, 2012
Of all the difficult professions to hold
in Latvia, one of the most difficult is being
a professional musician. Between giving
concerts, teaching students both privately
and at the Latvian Academy of Music,
recording albums – often without major
financial reward – one must truly be an
exceptional individual to be able to find time
for all of this and still enjoy their work.
Some musicians do even more – such
as countertenor Sergejs Jēgers – who even
finds time to run a charity. Yet Jēgers found
the time to record an album of sacred songs,
mainly from the Baroque era, entitled Ave
Maria, released in late 2011. All songs are
backed by organist Diāna Jaunzeme.
This is now Jēgers’ fourth solo album –
after his debut in 2006 with Ave Musica, a
collection of baroque era songs, followed by
a duet album in 2007 with saxophonist Artis
Gāga entitled Duende, and interpretations
of Latvian folk songs in 2009 accompanied
by Sinfonietta Rīga - Dziesmiņās remdējos.
Quite coincidentally, Inese Galante fans
that picked up her latest release, The Soul
of Rīga (2011), will recognize a number of
these songs, as some of them appear on
both albums. It is actually quite interesting
to hear and compare the two interpretations,
particularly because both albums feature a
singer accompanied by organ. Additionally,
both records were recorded in the Rīga
Cathedral, reaffirming the church’s status as
the premiere venue for sacred recordings.
In fact, in the liner notes, Jēgers notes that
Galante suggested and inspired some of
the selections on this CD.
Jēgers is clearly most at home singing
Baroque melodies, and this collection is
another testament to that – listeners will
find both well-known and obscure songs
on this collection. Perhaps the best known
Ave Maria is the version by J. S. Bach and
Ch. Gounod, which is also the first track
on this CD – even though it is well known,
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Jēgers brings the necessary reverence
and spirituality to his rendition, making is a
particularly memorable one.
However, not all the songs are Baroque
era tunes – there are a number of songs
from later eras. These songs, such as
Saint-Saëns’ Ave Maria and Franck’s
Panis angelicus are also highlights of this
collection. Panis angelicus being such a
well-known melody that it can often times be
difficult to bring something new to the song
or to do the song justice, however Jēgers’
soaring voice brings new life to these works.
The most recent work on the CD –
the Ave Maria by Russian guitarist and
composer V. Vavilov, is perhaps one of the
more interesting and enjoyable songs on
the album. Though it is a “20th century” Ave
Maria, the vocal lines and accompaniment
certainly sound as if they were from the
Baroque era or earlier.
One of my favorites on the album is
the version of “What Power art Thou” by
Henry Purcell (from the opera “King Arthur”),
which, though it was composed in the late
17th century, its chromatic and staccato-like
melody give it a very modern sound.
The liner notes have brief biographies
of Jēgers and Jaunzeme in Latvian and
English.
Ave Maria is yet another memorable
release from Jēgers, who demonstrates,
once again, his immense talent in
performance and interpretation. This could
very well be considered a companion
recording to his first solo CD – Ave Musica,
as both feature Jēgers performing (mostly)
Baroque era sacred works. It is always
intriguing to find out what Jēgers plans
for his next recording – as both Duende
and Dziesmiņās remdējos were both quite
different and original. The voice of Jēgers,
along with the organ played by Jaunzeme,
make for a particularly vivid and enjoyable
listen.
More information can be found on the

artist’s website:www.sergejsjegers.lv
U.S. Latvian Expats Urge NBC to
Broadcast Latvia’s Delegation in Olympic
Parade
Latvian Institute, July 23, 2012
The staff and pupils of the summer
school in the Latvian centre „Gaŗezers”
in Michigan, U.S. are calling upon all the
people of Latvia and their friends and
relatives living abroad to contact the
„National Broadcasting Company” (NBC)
and demand a full broadcast of the opening
parade for the London Summer Olympic
games.
A lot of Baltic expats in the U.S. still
remember the opening ceremony of the
Barcelona Olympics in 1992 - only a year
after the Baltics regained independence. It
was a solemn and moving moment – to see
the representatives of Latvia, Estonia and
Lithuania marching again under the national
flags. But it got interrupted by commercials,
not broadcasting the entrance of the
Latvian and Lithuanian athletes as a result.
Unfortunately, the practice has continued
throughout the following Olympics.
The enterprising people of „Gaŗezers”
have formed an initiative in Facebook, as
well as in Latvia’s national social network
draugiem.lv to change the NBC’s policy
towards the Baltic States and to ensure
equality and full coverage of the parade in
the Olympic opening ceremony
Saeima Sub-committee Agrees on
Certain Aspects of Double Citizenship
Baltic News Service, July 23, 2012
The Latvian parliamentary subcommittee for amending the Citizenship
Law on Wednesday agreed on the countries
with which double citizenship will be
permitted for Latvian citizens and the rights
of ethnic Latvians and Livs to the Latvian
citizenship regardless of their country of
residence.
The sub-committee agreed to support

the wording that did not list specific countries
but stated that double citizenship would be
permitted for the Latvian citizens living in
the EU, NATO and European Free Trade
Association (EFTA) member states.
Double citizenship will be possible also
in case of the countries with which Latvia
has an agreement about recognition of
double citizenship. The citizens of all
other countries will be able to request a
permission from the Latvian Cabinet of
Ministers to have double citizenship.
The sub-committee also agreed that
ethnic Latvians and Livs, a Finno-Ugric
minority historically living in Latvia, are
entitled to the Latvian citizenship regardless
of their country of residence. But they will
have to prove that their ancestors had lived
in the territory of Latvia and to demonstrate
their Latvian language skills in a test which
would be exactly the same as under the
naturalization procedure.
During the sub-committee meeting there
was an extensive debate about permitting
the double citizenship, in particular as
regards Russia.
Minister of Economics to Activate
Remigration to Latvia
Latvian Institute, July 16, 2012.
The remigration of Latvians back to their
homeland is to be considered as the main
solution to the issues of employment and
economic sustainability that Latvia could
face, Minister of Economics Daniels Pavļuts
stated today.
Not only does it serve an economic
but also – a national purpose. Since
approximately 15 000 new jobs are created
each year in Latvia, it could soon run into
problems of needing foreign workforce.
Pavļuts emphasizes that an individual
is of value to any state, so it is vital for
Latvia no to lose its inhabitants. He points
out the need for proactive interdisciplinary
approach that would not only communicate
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the welcoming message but would also
provide people with usable information
about the job and schooling opportunities in
Latvia, as well inform them about the state’s
services and the rights of its nationals.
“We must send out a clear message to
all of Latvia’s people that there is future for
them in Latvia,” Pavļuts explained.
The Minister plans to form a team of
state officials, NGO’s, businessmen and
Latvian diaspora organisations by the end
of July this year. The plan of remigration
itself is set to be finished by the end of
2012, including immediate and long-term
solutions.
„Latvian Voices” Triumph in World Choir
Games
Latvian Institute, July 16, 2012
Following the great success of the mixed
choir of Latvian Academy of Culture „Sōla”
which won three gold medals, a capella
vocal group „Latvian Voices” won a gold
medal and have become the champions
of the prestigious female chamber choir
category representing
Riga, the European Capital of Culture for
2014, in World Choir Games that were held
from July 4 till July 14 in Cincinnati, U.S.
The group received a lot of ovations, as
they successfully filled the Duke Energy Hall
with just seven voices.
As reported, more than 15 000 singers
from 75 countries will participate in the
games. All in all, 370 choirs will compete in
23 various categories.
Since the next World Choir Games
will be held in Riga in 2014, Latvian
delegation is accompanied by members
of the foundation “Riga 2014” with the goal
of promoting Latvia as the next venue for
the Games.
The first World Choir Games took place
in 2000 in Linz, Austria. Latvian conductors
Romāns Vanags and Mārtiņš Klišāns are
among the Council for the World Choir
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Games. In the 2006 games Latvian choir
“Kamēr” convincingly took the first place.
Latvian Olympic Delegation for London
to Include 46 Athletes
Latvian Institute, July 16, 2012.
A total of 46 athletes will represent Latvia
in the 2012 London Sumer Olympic Games
from July 27 to August 12.
The delegation will include 23 athletes,
four beach volleyball players, four BMX
riders, two swimmers, two pentathletes,
two canoeists, two freestyle wrestlers,
two judoists, a road cyclist, a gymnast,
a table tennis player, a marksman and
a weight lifter. Also heading for London
are 61 service staff - coaches, medics,
technical employees and administration of
the delegation.
In 2008 Summer Olympics in Beijing
Latvia had 49 athletes.
Composer Prauliņš Won German “Echo
Klassik” Award
Latvian Institute, July 16, 2012.
A CD „Nightingale” that includes
a composition by the same name of
Uģis Prauliņš by a Danish label „OUR
Recordings” has won a prestigious German
„Echo Klassik” award in the category „World
Premiere Recording of the Year”.
„Nightingale” by Prauliņš is a 27 minute
opus for a 20 singer choir.
It is based on themes of Hans Christian
Andersen’s fairy tales and included in the
CD alongside works of Sunleif Rasmussen
(Denmark), Daniel Bortz (Sweden) and
Peter Bruun (Denmark).
First Applications in for World Choir
Games 2014 in Riga
Latvian Institute, July 16, 2012.
Although the next World Choir Games
are two years away, the first applications
have already been received for the 2014
choral Olympics in Rīga, Latvia.
In total ten choirs have expressed
readiness to travel to Latvia – from the

USA, Venezuela, China, Romania, Czech
Republic and Philippines.
Gent Lazri, one of the organisers of the
Games, describes the applicant interest
as unprecedented, that serves „as a great
acknowledgment of the Latvian choral
tradition popularity abroad”.
The fastest any choir had registered for
any of the previous games was one year
prior to the event.
Competitiveness, Investment, Export –
Latvia’s Priorities for the Coming Years
Latvian Institute, July 9, 2012.
After overcoming the crisis, Latvia’s
national priorities are competitiveness,
investment and export, Prime Minister
Valdis Dombrovskis stated during the 6th
annual meeting of Honorary Consuls of
Latvia.
He emphasized that the contribution of
Honorary Consuls in achieving sustainable
growth is particularly important.
The Prime Minister expressed gratitude
for the work of Honorary Consuls in
promoting the recognition of Latvia in
countries of residence by participating in the
organization of visits and strengthening the
economic and cultural ties.
“A network of Honorary Consuls of
Latvia is a valuable instrument that provides
significant contribution to promotion of
business, culture and other areas of Latvia
abroad. In view of the overarching objective
of the National Development Plan of Latvia
- to achieve economic breakthrough, I urge
you to particularly focus on the development
of business and investment relations,
because very often the Honorary Consuls’
experience and knowledge help the Latvian
enterprises to enter the foreign markets,”
said the Prime Minister.
Currently the economic slowdown
can be observed in Europe, therefore,
Dombrovskis called on the Honorary
Consuls to pay special attention to

enhancing the cooperation of Latvia with
the regions which demonstrate dynamic
growth rates, including the Gulf region, the
USA and Brazil.
Latvia Can Offer New Opportunities for
U.S. Business - Dombrovskis
Latvian Institute, July 9, 2012.
Latvia can offer new opportunities for
the U.S. entrepreneurs both in developing
the production and export projects and
providing access to the markets of the
European Union, Russia and other Eastern
European countries, Prime Minister
Valdis Dombrovskis emphasized while
meeting with representatives of the U.S.
entrepreneurs’ delegation.
“Latvia has an open business
environment, optimized logistics
infrastructure, competitive tax system and
a skilled labour force – these are the most
essential prerequisites of interest to any
investor. As a result of this visit, Latvia has
come into view of more than 20 influential
U.S. companies. We highly appreciate
the strategic partnership of Latvia and the
USA in the area of defence, and it’s time to
transfer this partnership to the economic
sector,” Dombrovskis said.
The representatives of the U.S.
companies expressed their satisfaction
over the contacts established during
the visit and the new experience. They
mentioned that they are positively surprised
by what they have seen in Latvia. The U.S.
entrepreneurs mentioned the openness of
the business environment, proportionality of
administrative burden in entrepreneurship
and tax rates as the most important factors
which are taken into account when deciding
on the investment projects. Latvia is very
competitive in these areas; moreover, the
geopolitical position of Latvia – membership
in the EU and NATO, as well as access
to the Russian market, is an important
argument for the U.S. companies.
Likewise, the entrepreneurs
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acknowledged that additional confidence
is provided by the achievements of the U.S.
companies already working in Latvia, for
instance, the successfully established joint
service centre of Cytec in Rīga that soon will
be expanded up to 180 employees.
Today, Dombrovskis held a meeting
with the leading representatives of
Warner Brothers, GATX Corporation,
Procter&Gamble, Argus Limited, Boeing
and Cresa, as well as Juris Buņķis, Honorary
Consul of Latvia in Southern California and
Roberts Blumbergs, Honorary Consul of
Latvia in the State of Illinois.
On July 1-3, a delegation of nearly 40
U.S. entrepreneurs paid a visit to Latvia with
a view to explore business opportunities in
Latvia and to find new cooperation partners.
This is a return visit to V.Dombrovskis’ and
the Latvian entrepreneurs’ delegation visit
to the USA – Washington, New York, Los
Angeles, San Francisco, Silicon Valley and
Austin in summer 2011.
European Court of Human Rights Elects
Latvian Judge as Section President
Latvian Institute, July 9, 2012.
The European Court of Human Rights
has elected elected a new Section President
– Ineta Ziemele from Latvia. A new VicePresident has also been elected – Dean
Spielmann form Luxembourg.
According to the Court, they have both
been elected for a three-year term and
will take up their respective duties on 13
September 2012.
The Court is composed of one judge
in respect of each of the 47 States to have
ratified the European Convention on Human
Rights. Judges work in five Sections from
which Chambers of seven judges are
constituted.
The Court also sits as a Grand Chamber
of 17 judges. The Court has two VicePresidents both of whom also preside over

Sections, the other three Sections each
having a Section President.
Rīga Held the 25th International Folklore
Festival “Baltica”
Latvian Institute, July 9, 2012.
The 25th International Folklore Festival
“Baltica” is starting July 6 in Rīga. It has
taken place every year since 1987, rotating
between the three Baltic States of Lithuania,
Latvia, and Estonia.
The “Baltica” festival is included in
the list of festivals recognised by CIOFF
- International Council of Organizations
of Folklore Festivals and Folk Arts, an
international organisation that serves the
objectives of UNESCO.
It is very important for the Baltic nations
as it presents the many aspects of the
traditional cultures of the Baltics: songs,
instrumental music, narratives, song
games, dances, applied and decorative arts,
traditional crafts and trades, etc.
The “Baltica” festival features
ethnographic ensembles, folklore groups,
individual performers, and other groups
and individuals, all in all an average of 2000
participants, that reflect the mission of the
festival. Most groups and individuals at
the festival represent or perform authentic
or reproduced traditions. In certain cases,
however, the festival organisers may also
include programs representing stylised
expression of a tradition.
“Baltica’s” mission is to preserve,
develop, and popularise the traditional
cultures and intangible cultural heritage of
the Latvians, Livs, Latgalians, and other
nations and peoples. To encourage and
promote the stability of the moral values,
spirituality, and self-respect of our nation
and people. To promote the cohesion of
the different generations and to preserve
traditions within the family and society.

Edited by Pēteris Kļaviņš
60

