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Valsts prezidenta uzruna 18. novembrī 
ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem

Mīļie tautieši, cienījamās dāmās, godātie kungi! Ir pagājuši 94 gadi kopš 
neatkarīgas Latvijas dibināšanas. 18. novembrī mēs atskatāmies uz padarīto, 
izvērtējam pagātnes notikumus un reizē arī vērtējam savu ceļu nākotnē. Pagājušais 
gads Latvijai ir bijis ļoti veiksmīgs. Latvija ir ieguvusi plašu atpazīstamību pasaulē 
ar savu veiksmīgo krīzes pārvarēšanu, tiešām ir sasniegusi labus rezultātus 
ekonomiskajā plāksnē, esot visstraujāk augošā ekonomika Eiropas Savienībā. 
Mums ir arī jāizvērtē jautājumi, kas ir smagi priekš nākotnes. Tas ir vēl lielais 
bezdarbs, demogrāfiskā situācija, kas cieši saistīta ar iedzīvotāju novecošanu, un 
it sevišķi emigrācija. Emigrācija ir cieši saistīta ar katra cilvēka spēju pietiekami 
nopelnīt, lai varētu nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi. Šeit mums ir nekavējoši 
jāatrod pareizākie risinājumi jau tuvākajā nākotnē. Un šādas iespējas mums ir, 
jo mūsu iespējas un atpazīstamība pasaulē, it sevišķi zemēs, kas līdz šim nebija 
aktīvas sadarbībā ar mūsu zemi, tas ir, Centrālāzija un Āfrikas valstis. Šis ir milzīgs 
potenciāls, kuŗu izmantojot mēs varam iet uz priekšu.

Šajā svētku reizē es gribētu pateikties Jums visiem par sniegto atbalstu 
Latvijai, īpaši šajā momentā, kad pasaulē notiek ļoti lielas izmaiņas. Ikkatrs jūsu 
atbalsts, ikviens priekšlikums un piedāvājums, kā rīkoties, būs ļoti ļoti svarīgs. Arī 
šī jūsu sanākšana kopā ir skaidra zīme, ka jūs atceraties Latviju, domājat par to 
un skatāties, ko palīdzēt, lai mūsu nākotne būtu veiksmīga un katrs, kas gribētu 
jebkurā brīdī atgriezties Latvijā, to varētu arī realizēt. Es gribētu jums novēlēt 
svētkos labu veselību, prieku un turpmāko sadarbību ar Latviju, novēlot Latvijai 
stipru vietu gan Baltijā, gan Eiropā un visā pasaulē. 

Paldies Jums! Dievs, svētī Latviju!
Andris Bērziņš 

Latvijas Valsts prezidents

SLB valde un Rituma darbinieki novēl biedriem 
un Rituma lasītājiem priecīgus Ziemsvētkus 

un laimīgu 2013. gadu!
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9745 1435 vai 9744 8500

Senioru saieta Ziemsvētki
piektdien, 14. novembrī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

Sidnejas 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.

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.
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Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 
cienījamu gadu vecumu sākot ar 

sešdesmitpieciem gadiem, viņu piecu, 
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.

2012. gada novembrī SLB ir apsveikusi 
Elvīru Pēsli, Ēriku Jaunalksni, Arti 
Medeni, Skaidrīti Dariusu, Juri Zemīti, 
Ainu Līdi, Udo Stārķi,  Liu Anitu 
Meszarosu, Andri Cīruli un Ivaru Birzi.

Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1952. gada

Elmārs Ģērmanis
Dzimis 1910. g. 14. septembrī, Alūksnē, Latvijā

Miris 2012. g. 31. oktobrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Svētku laiks Latviešu biedrības namā
SLB bibliotēka

Atvērta līdz ceturtdienai, 2012. gada 13. decembrim un atsāks darbu  
ceturtdien, 2013. gada 7. februārī.

SLB grāmatnīca
Atvērta līdz ceturtdienai, 2012. gada 13.decembrim un atsāks darbu (ieskaitot 

naudas sūtījumus uz Latviju) ceturtdien, 2013. g. 7. februārī.
Kafejnīca

Atvērta līdz pēdējām ceturtdienas pusdienām, 2012. gada 13. decembrim.  
Atsāks darbu ar ceturtdienas pusdienām, 2013. g. 7. februārī.

Senioru saieta 
Ziemassvētki

Šogad  Ziemassvētku egl ī tes 
sarīkojums notiks piektdien, 2012. gada 
14. decembrī  pulksten 12.00.  Sidnejas 
latviešu nama lielajā sarīkojumu zālē 
kur mūs visus sveiks skaisti mirdzoša  
Ziemassvētku eglīte un dekorēti galdi. 
Vispirms būs šampānietis pie ieejas. Būs 
muzikālie priekšnesumi, klausīsimies 
arī skaistus Ziemassvētku dzejoļus 
un dziedāsim visi kopā mums visiem 
pazīstamās, skanīgās un sirdi iesildošās 
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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  Fax: (02) 9555 7239
E-pasts: abirzulis@bigpond.com

 Aldis Birzulis

Kopības nodevu  
akcija

Gadskārtējā LAAJ Kopības 
nodevu vākšanas akcija ir 
beigusies.

Pavisam līdz 2012. gada 30. 
novembrim ir saziedoti $12,630. 

Kopš pagājušā mēneša ir saņemti:

Ziemassvētku dziesmas. Pēc tam mūs 
visus  pacienās  SLB Dāmu kopas čaklās 
dāmas ar Ziemassvētku mielastu.

Lūdzu steidzami pieteikties pie 
Imanta Līča grāmatnīcā tel. 9744 8500, 
jo palikušas tikai dažas dienas kad 

mums jāpaziņo galīgais apmeklētāju 
skaits sarīkojuma saimniecēm, ne 
vēlāk kā līdz 30. novembrim un samaksāt 
dalības maksu $20 strādājušiem un $15 
visiem citiem.

Uldis Misiņš  

Ziedojumi līdz $100 
Čečiņš J. Strathfield
Freija B. New Lambton
Freimanis G. Revesby
Grigora A. Windsor
Jaunalksnis L. & N. Ashtonfield
Kairis J. Roselands
Kalniņš I. Galston

Kariks D. & J. Drummoyne
Muldiņa S. Sussex Inlet
Ozere L. Strathfield
Papworth I. Cessnock
Peterson P. Charlestown
Pētersons P. Bankstown
Putnis A. Argenton
Rasmane A. Warners Bay
Rozentāla M. Cessnock
Rudzis L. Berridale
Rudzīte I. Berwick
Saiva B. & G. Brighton-Le-Sands
Šeibelis V. & I. Beecroft
Selinger I. Carlingford
Sics A. & V. Newcastle
Siliņš I. & U. Fairy Meadow
Šmīdlers V. Barrack Heights
Starks G. Towradgi
Treimane B. Surf Beach
Upīte I. Glenhaven
Veidnere S. Turramurra

Kopā: $1,955
Ziedojumi no $101 līdz 200
Graudiņa L. West Pymble

Turpinājums 6. lpp



Brigita Āboltiņa
Edīte un Aldis Birzuļi

Inese Drēziņa
Eiženija Grava

Daina un Andris Jaunbērziņi
Arnis, Īrisa un Māris Kārkliņi

Pēteris Kļaviņš
Lauma, Juris un Valdis Krādziņi

Ināra Krūmiņa
Spodra Muldiņa
Silvija O’Connor

Priecīgus Ziemsvētkus 
un laimīgu 2013. gadu 

draugiem un paziņām vēl

Valentīna un Valdis Ozoli
Mērija un Jānis Paegles

Ina un Imants Roņi
Andra un Iveta Ronis

Ināra Rumba-Tomsone
Vita un Juris Ruņģi

Aina Sveile
Vanda un Jānis Treimaņi

Elmārs Zaļums
Ināra un Juris Zemīši

Ziemsvētku apsveikumiem ziedoto 
naudu SLB noziedos 

Latvijas Okupācijas mūzejam.
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Telpu pieteikumi 2013.  
gadam

Lai varētu, iespēju robežās, apmierināt latviešu telpu lietotāju vēlmes, 
laipni lūdzam pieteikt telpu vajadzības Imantam Līcim.

Pieteikumu lapas var dabūt  SLB grāmatnīcā.
„Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ.”

SLB valde

Latvijas ārlietu  
ministrijas sekretārs 

Sidnejā
Sidne jas  la tv iešu sa t ikšanos 

ar Latvijas ārlietu ministrijas valsts 
sekretāru Andri Teikmani un viņa biroja 
darbiniekiem Ivitu Burmistri un Rihardu 
Muciņu 31. oktobrī bija organizējis 
un vadīja un pieteica Latvijas goda 
konsuls Jaundienvidvelsā Aldis Birzulis. 
Satikšanās notika Sidnejas Latviešu 

Graudiņš I. & V. Randwick
Grava E. Turramurra
Harrington B. Bonnet Bay
Jansone G. Green Point
Kalna V. Chester Hill
Rone I. & I. Greenwich
Treimais V. & J. Sylvania

Kopā: $1,275
Ziedojumi no $201 līdz 500
Rone A. Wollstonecraft

Reinfelds J. & L. Wollongong
Medenis A. Gerringong
Krādziņš L. J. V. Yagoona

Kopā:  $1,100
Ziedojumi no $500 un vairāk
Drengers J. Penshurst
Ruņģis V. & J. Roseville

Kopā: $5,600
Pavisam kopā: $9,930

nama kafejnīcā informāli pie kafijas 
galdiem ar pīrāgiem un smalkmaizītēm, 
kur piedalījās (viesus ieskaitot) kādi 20 
dalībnieki. Andris Teikmanis pastāstīja, ka 
ieradies Austrālijā, lai tiktos ar Austrālijas 
ārlietu ministrijas vadību un ziņoja, ka 
parakstīts sociālās drošības līgums abu 
valstu starpā, kas stāsies spēkā jau no 
1. janvāŗa 2013. gadā. Jau bijis laiks 
sakārtot pensiju lietas īpaši tiem, kas 
strādājuši Latvijā un Austrālijā pa visu 
laiku un ne tikai pa daļai.

Nokārtots arī pieteikums jau trešo reizi 
par Latvijas iestāšanos Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijā 
(Organisation of Economic Cooperation 
and Development – OEDC), kuŗā 
Igaunija jau sastāv, bet Lietuva iesniegusi 
pieteikumu. Patlaban jāsacenšas ar 
Rumāniju iekļūšanas kārtības rindā. 
Šovakar delegācija dosies uz Jaunzēlandi, 
lai tur darītu to pašu, kas paveikts 
Kanberā. Lai iesniegums sekmētos, 



7

jautājumu atrisinās, bet ir grūtības ar to, 
kā ievietot likumā. Tiesiski nebūtu pareizi 
likumā pieminēt attiecīgās valstis uz 
kuŗām tas attiektos,  jo tad nepieminētās 
būtu diskriminētas. Personīgi domā, ka 
likumu vajadzētu attiecināt uz visām 
valstīm pasaulē. 

Pēteris Kļaviņš vaicāja, vai ap-
spriežamie likumi pieejami izlasīšanai.
Atbilde: Iespējams, ka tos  var atrast 
tīmeklī (internet). 

Pēteris Kļaviņš: Vai dubultpilsonības 
likums atkarīgs arī no Austrālijas? Aldis 
Birzulis paskaidroja, ka dubulpilsonību 
neprasījām, tā tika atdota atpakaļ. 
Varētu būt grūtības ar valstīm, kas tādu 
interpretāciju neatzīst. 

Jautājumam par nodokļiem pen-
sionāriem atbilde bija, ka pensijas 
saskaitīs kopā Latvijā un Australijā un 
aprēķinās pēc 1. janvāŗa 2013. gadā.

Gundega Zariņa vaicāja, kāds stāvoklis 
latviešiem no Latvijas ar darba vīzām. 
Atbilde, ka Austrālija gatava sākt sarunas 
un to iznākums būs atkarīgs no valdības 
lēmuma. Aldis Birzulis tālāk paskaidroja, 
ka Latvijai patreiz nav laba slava par 
tūristu vīzu noteikumu izpildīšanu, bet A. 
Teikmanis tālāk paskaidroja, ka latviešus 
dažreiz sajauc ar lietuviešiem, ja kaut kas 

slikts izdarīts. 
Jautājumam par iespējām 

pasu izsniegšanai šeit, atbilde 
bija, ka nākamā gadā Latvija 
centīsies atkal uz Austrāliju 
atsūtīt pasu izsniegšanas 
aparātu. Aldis Birzulis iesaka 
paaugstināt pasu izsniegšanas 
nodokli, kas samērīgi zems, 
lai tā segtu pasu izdošanas 
izdevumus. 

Andr is  Te ikmanis  vē l 
paskaidroja, ka diplomātiskās 
misijas atklāšana šeit būtu 
saistīta ar lieliem izdevumiem. 
Labāk būtu atvērt vēstniecību 

aicināja arī latviešu organizāciju un 
individuālu personu atbalstu. Labs 
atbalsts saņemts arī no Vācijas, jo tur 
atzīst, ka Latvija ar stipru gribu īsā laikā 
tikusi galā ar financiālo krīzi Eiropā pretēji 
Dienvideiropas valstīm un tāpēc Latviju 
bieži piemin kā paraugu. 

Latvijas Saeimā vēl debatē par 
pilsonības likumu, kuŗa apspriešanai 
jaunu dzinējspēku devusi latviešu 
aizbraukšana uz citam zemēm, kur 
dzimst bērni, kuŗiem būtu jāpieņem citu 
valstu pilsonība. Pēc agrākā likuma 
latviešu pilsonība pienācās  latviešiem 
un viņu pēcnācējiem, ja nenokavēja 
termiņu. Domā, ka nākamgad pieņems 
jaunu likumu, pēc kuŗa pilsonību atļaus 
bez noilguma, kādu noteica patreizējais 
likums ar norobežojumu 1995. gadā. 
Atsevišķs pants pieļaus pilsonību tiem, 
kas Latviju atstājuši starp 1940.gada 17. 
jūniju un 1990. gada 4. maiju. To atļaus 
latviešiem, kas dzīvo Eiropas Savienības 
un NATO sastāvošās valstīs, bet vēl 
domā, kā to attiecināt uz citām valstīm.

Augšā minētiem paziņojumiem sekoja 
jautājumi un atbildes.

Ilga Nirādija vaicāja, kāds stāvoklis 
Australijā un Brazīlijā, kas nesastāv ne 
Eiropas Savienībā ne NATO. Atbilde: Šo 

Ārlietu ministrijas sekretārs Andris Teikmanis tiekas 
ar Sidnejas latviešiem.
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kopā ar citām valstīm. Šādai rīcībai ir jau 
piemēri. Tā Kairo vēstniecībai Ēģiptē ir 
telpa igauņu vēstniekam, bet Kazachijas 
vēstniecībā Lietuvai ir telpa Latvijai.

Valdis Krādziņš vaicāja, vai Latvijai 
būs labums no prezidēšanas Eiropas 
Savienībā 2015. gada pirmā pusē. 
Atbilde: Ar prezidēšanu Latvija kļūs vairāk 
pazīstama. Pirms Latvijas Eiropā prezidēs 
Itālija, bet pēc Latvijas – Luksemburga. 
Latvijā liela nozīme zaļai polītikai. Mūsu 
interesēs arī, lai Eiropas Savienībai 
tuvinātu Ukrainu, Moldovu un Kaukaza 
valstis, turpretim, piemēram, Spānijai 
interesē Ziemeļafrikas tuvināšana. Mūsu 
iepazīstināšanai palīdzēs arī 2014. gads, 
kad  Rīga kļūs par Eiropas „galvaspilsētu”

Uz jautājumu, vai nevajadzētu vairāk 
tuvināties Lietuvai un Igaunijai, atbilde 
bija, ka jau pirms II Pasaules kaŗa 
sadarbība nebija pārāk laba. Tagad strīds 
ir par gāzes terminālu. Nav arī pareizi, 
ka Latvijā bija izdota latviešu-ķīniešu 
vardnīca, bet nebija latviešu-igauņu 
vārdnīcas, bet tagad to izdos. Arī tā ir daļa 
no sadarbības.

Ilga Niradija vaicāja; „Kas notiks ar 
atomstaciju (Visaginu)?” Atbilde: Lietuva 
mūsu sadarbību noraidīja. Sarunas nebija 
un nav vieglas, un Lietuva patlaban gaida, 
kad krievi uzcels atomstaciju Kaļiņingradā 
un tad pirks elektrisko strāvu no turienes. 
Tomēr, valsts sekretārs domā, ka lietuvieši 
Visaginu uzcelšot. Strāvas jautājums 
gan Lietuvai ir sāpīgāks, nekā Latvijai, 
jo Latvijai strāvu ražo ar ūdensspēku un 
elektriskās strāvas iztrūkums dažreiz ir 
tikai kādi 20%. 

Valdis Krādziņš: Kādas ir attiecības ar 
Ukrainu tagad? Atbilde: Visumā attiecības 
ir labas un daudz nekas nav mainījies. 

SLB valdes priekšnieks Jānis Grauds 
pateicās, ka viesi atlicinājuši laiku un 
iegriezušies Sidnejas Latviešu namā, lai 
redzētu, kā latvieši šeit dzīvo. 

Andris Teikmanis novēlēja visiem kopā 

Pa ceļam uz Kērnsu 
Sidnejā

30. oktobŗa vakarā Sidnejas Latviešu 
nama Mārtiņa Siliņa zālē viesojās 
latvieši no Latvijas sakarā ar došanos 
uz Ziemeļkvīnslandi, kur 14. novembrī 
Kērnsā (Cairns) būs redzams pilnīgs 
Saules aptumsums. Kopā ar astronomijas 
Dr. paed. Ilgoni Vilku bija arī LU fonda 
projektu vadītāja Evija Čerpinska. Andra 
Rone vispirms iepazīstināja ar pēdējo un 
paziņoja arī, ka no Latvijas ieradusies 8 
cilvēku grupa, lielākā daļa jau vakar un 
pa ceļam uz Kērnsu vai no tās atceļā uz 
Adelaidi aplūkos arī Austrālijas centru ar 
Ulurū kalnu. Latvijas Universitātes fonda 
pārstāvji Austrāliju apmeklēja jau pirms 
sešiem gadiem, kad ar to iepazīstināja 
toreiz izpilddirektors Krišs Spūlis un arī 
rektors Ivars Lācis. Par fonda darbību 
šoreiz pastāstīja Evija Čerpinska, bet 
informāciju var aplūkot arī tīmeklī ar 
nosaukumu www.fonds.lv  Fonds, kas 
darbojas kopš 2004. gada, ir starpnieks 
universitātes, studentu un mecenātu 
vidū un rūpējas par izciliem, centīgiem 
studentiem ar nepietiekamu materiālu 
nodrošinājumu. Fonda moto ir: „Nesavtīgs 
atbalsts  izcilai izaugsmei.” – „Mecenātu 
siena” ar  viņu vārdiem atrodama LU 
galvenā ēkā, Raiņa bulvārī 19. Atbalstītāju 
vidū no Austrālijas, sākot ar Imantu Roni, 

darboties par Latviju, tad sasniegsim 
visu, ko mēs gribam.Ticēt, ka paši varam 
kaut ko izdarīt un pat izdarīt labāk. Un 
pasniedza biedrības priekšniekam arī 
mazu, iepakotu sveicienu (suvenīru no 
Latvijas).

Stundu ilga satikšanās bija beigusies. 
Latvijas delegāciju gaidīja pusdienas un 
brauciens uz Jaunzēlandi.

Juris Krādziņš
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ir Elvīra Palava, LAAJ, Jānis un Aina 
Vējiņi, apvienība Timermanis un Vējiņš 
un citi. Mecenātus sadala pēc viņu 
materiālā devuma. Tā zelta mecenāts 
Dr. Jānis Priedkalns novēlējis 100 000 
latu, pārdodot savu Ferari automašīnu. 
Platīna mecenāta Hāgena novēlējums ir 
3.4 miljonu eiro apmērā. Uz ekrāna rādīja 
arī nozīmīgākos mirkļus 2010.-2012. gadu 
laikā, kā stipendiātu ikgadējās balvas 
piešķiršanu LU Botāniskajā dārzā, ozolu 
stādīšanu dižmecenāta Kristapa Morberga 
vasarnīcā Jūrmalā pie Dzintariem, 
stipendiju komitejas ikgadējo satikšanos 
pavasarī, stipendijas absolventu svinības  
ikgadu izlaidumos jūnijā, puķu balli 2012, 
ārvalstu vēstnieku un mecenātu tikšanos 
pie rektora Botaniskajā dārzā, aizgājušo 
mecenātu Vējiņu un Amerikas Ceroņa 
Bīlmaņa pieminēšanu un ekselences 
balvu pasniegšanu. Interesanti, ka 
kādreizējie stipendiāti dažreiz vēlāk kļūst 
par mecenātiem.

Vakara tālākā gaitā Andra Rone 
iepazīstināja  LU astronomu Ilgoni Vilku, 
kuŗa priekšlasījums bija par astronomiju 
Latvijā un saules aptumsumu Austrālijā. 
Astronomijas pētī jumus visvairāk 
veic Rīgā, bet astronomijas centrs ir 
arī Ventspilī un lielākā astronomijas 

observatori ja Baldonē. Astronomi 
pēta oglekļa zvaigznes, izdara jaunus 
novērojumus par asteroidiem un digitālizē 
fotoplašu albūmu. Lielākais optiskais 
teleskops Latvijā ir ar 120 cm spoguli 
un 80 cm atveri. Latvijā atklātas ap 400 
oglekļa zvaigznes. Tā kā atrodamies 
kosmosa vidū, tad tā apmērus grūti 
noteikt, kas būtu apmēram tāpat kā, ja 
cilvēks, vienā mājā sēdēdams, vēlētos 
tur uzzīmēt visas pilsētas plānu. Kopš 
2008. gada Latvijā atrasti  vairāk par 30 
asteroidiem, no tiem jaunākais ir Ikaunieks 
(2011. gadā) un Baldone (2012. gadā). No 
asteroidiem ar latviešu vārdiem vecākā ir 
Latvija (1934. gadā) ar 37 km diametru, 
tai seko Rīga (1971. gadā) ar 74 km 
diametru, Dīriķis (1974. gadā) ar 26 km 
diametru, Vasiļevskis (1977. gadā) ar 16 
km diametru un Steiks (1986. gada) ar 9 
km diametru un vēl citi, no kuŗiem dažiem 
tikai 1 vai 2 km diametrs.

Ventspilī atrodas starptautiskais 
radioastronomijas centrs, kuŗu Latvija 
ieguva pec krievu armijas aizbraukšanas 
1994. gadā un to nesaspridzināja. Pirms 
tam tā bijusi Krievijas armijas izlūkošanas 
stacija.

Evija Čerpinska stāsta par LU fondu
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Piemināmi ari tālo kosmisko objektu 
un saules un kosmisko „atkritumu” 
novērojumi. Kopā ar Brēmenes technisko 
apvienību būvē  ari pirmo Latvijas 
pavadoni – Ventu - 1, kas nav lielāka 
par parasto, mazo klēpja datoru, un to 
plānots palaist lidojumā 2013. gadā. 
Pavadonis fotografēs Zemes virsmu. No 
dažādiem citiem projektiem piemināms 
liela izmēra sfērisks saules pulkstenis. 
Kopš 1957. gada iznāk astronomijas 
žurnāls Zvaigžņotā debess, kuŗa numurus 
var atrast arī tīmeklī. 

Runājot par saules aptumsumu, 
Ilgonis Vilks paskaidroja, ka tādi notiek 
šaurā joslā kaut kur pasaulē vidēji katrus 
18 mēnešus, bet vienā noteiktā vietā 
tos var vērot tikai reizi pa 400 gadiem. 
Nākamie būs 2015. gada 20. martā   kādā 
Eiropas daļā, 2016. gada 9. martā kaut 
kur Dienvidaustrumāzijā, 2017. gada 21. 
augustā kaut kur Ziemeļamerikā, bet 2019. 
gada 2. jūlijā kādā vietā Dienvidamerikā. 
Lai saules aptumsumu redzētu, tad 
jādodas uz pieminētām vietām, kuŗu 
precīzo adresi var atrast tīmeklī, līdzigi, 
kā to šogad dara Latvijas astronomi ar 
ceļojumu uz Kērnsu, Kvīnslandē.

Kad Mēness aizsedz sauli, tā ēna krīt 
uz Zemi. Pilnīga aptumšošanās ilgst tikai 
kadu minūti vai divas, kaut gan daļējā 
aptumšošanās fāze aizņem kādu stundu. 
Aptumsuma laikā kļūst vēsāks, iestājas 
dīvaina puskrēsla, dzīvnieki norimst un 
meklē naktsvietu. No sevis varu pieminēt, 
ka Sidnejā tādu aptumsumu, kā vienīgo, 
vēroju 1976. gada 23. oktobrī. Sidnejas 
apmeklētāji ciema kukulim atstāja vienu 
Zvaigžņotā debess un vienu studenšu 
korporācijas Staburadze numuru. Bija arī 
apdāvināšanās, un, sarīkojumu pabeidzot, 
Sidnejas Latviešu biedrības priekšnieks 
Jānis Grauds novēlēja aptumsuma 
vērotājiem labas sekmes.

Juris Krādziņš

18. novembŗa 
svinības Sidnejā

18. novembri vispirms pieminēja 
Sidnejas ev-lut draudzes Sv. Jāņa 
baznīcā, kur svinīgi Latvijas karogu aiz 
draudzes priekšnieka ienesa Ivars Birze. 
Draudze tad dziedāja pirmo dziesmu 
Dievs, Tavā priekšā nāku ar karogu.

Tā kā draudzes mācītājs bija pie otrās 
draudzes Jaunzēlandē, mācītaja Pauļa 
Urdzes svētrunu ar tematu Lāsts vai 
žēlastība sakarā ar apustuļa Pāvila 10-
14 pantu no Pāvila vēstules galatiešiem 
3. nodaļas lasīja draudzes priekšnieks 
Eigits Timermanis. Kaut gan Svētos 
rakstos teikts, ka bauslības neturētāji 
visi ir nolādēti, Kristus mūs atpircis ar 
krusta nāvi no bauslības lāsta. Mēs 
nevaram savā dzīvē visus parādus 
nokārtot, bet Kristus par mums samaksājis 
un visu nokārtojis. Ar Viņu ir Dieva 
žēlastība, mums ar Viņu ir ceļš pie 
Dieva ne kā pie soģa, bet kā pie Tēva. 
Īpaši 18. novembrim nolasīja kādreizējā 
armijas mācītāja (no 1934. gada 1. jūnija) 
Pēteŗa Apkalna 1935.gada 18. novembrī 
(Brīvības pieminekļa atklāšanas dienā) 
teiktā sprediķa izvilkumu, kuŗā rakstīts, 
ka Brīvības piemineklī ir trīs zvaigznes 
pret debesīm, par kuŗām zinām, ka „tās ir 
trīs savienotas ar dēlu asinīm sakausētas 
māsas: Vidzeme, Kurzeme un Latgale, 
bet tās atgādina vēl citas trīs, kuŗu spēks 
un spožums mums jāpatur sirdī: ticība, 
cerība un mīlestība. Ticēsim tā, kā to darīja 
vadoņi un kaŗavīri, liekot ar sirds asinīm 
Latvijai pamatus, cerēsim, ka tie, kas 
tumsā un salā, nevarēja saskatīt cerības 
ziedu un mīlēsim tēvzemi kā dziesmā: „Pie 
tēvuzemes dārgās ķeries klāt, to turi ciet 
ar visu savu sirdi.”

Ļoti laikmetīgi skan toreiz teiktie 
mācītāja  Pēteŗa Apkalna vārdi, kā 
aicinājums ne tikai latviešiem, bet arī 
citiem pilsoņiem: „Šis aicinājums lai šodien 
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atskan ne vien latvju tautai, bet visiem 
pilsoņiem, kas ir Latvijas pavalstnieki un 
dzīvo uz Latvijas zemes. Sevišķi tiem, 
kas uz viņas piedzimuši un uzauguši, 
vienalga, kāda būtu viņu mātes valoda. 
Neaizmirstiet cittautību pilsoņi: Latvija 
jums šūpuli kārusi, Latvijas pilsētas un 
ciemi jūs lielus audzēja, un Latvijas zemes 
māte būs tā, kas uzņems savā klēpī 
jūsu gurušās rokas un apklusušo sirdi. 
Neaizmirstiet: Latvija ir arī jūsu tēvzeme, 
viņas bēdas būs jūsu bēdas un viņas saule 
– jūsu saule! Kaut šodien visu Latvijas 
pilsoņu sirdis sakustu ticībā, cerībā un 
mīlestībā uz tēvzemi – Latviju, tad arī pār 
visiem nāktu Dieva lielais apsolījums: Es 
būšu ar jums mūžīgi!”

Dievkalpojumu kuplinot, draudzes 
ansamblis dziedāja Jurjānu Andreja 
Lūgšanu. Dievkalpojums beidzās ar Jāņa 
Ērmaņa rakstīto Dievs, sargi mūsu tēvu 
zemi un Latvijas himnu. Pie ērģelēm Ināra 

Gedgovda. Draudzes namā pakavējoties, 
ar draudzes priekšnieka aicinājumu,  
visi klātesošie pacēla vīna glāzes 18. 
novembŗa pieminēšanai.

Jau daudzus gadus Sidnejā bijusi 
tradicija, pirms svētku akta Latviešu 
namā, pulcēties arī Vienības draudzes 
baznīcā, Stratfīldā. Tur dievvārdus teica 
draudzes macītājs Raimonds Sokolovskis, 
bet ērģeles spēlēja Andrejs Mednis. 
Dievkalpojumu iesāka ar dziesmu Dievs, 
sargi mūsu tēvu zemi. Ievada liturģijā 
izvilkumu no Jāņa vēstules lasīja Marita 
Lipska. 

Svētrunā Raimonds Sokolovskis 
pieminēja kādu dāņu mācītāju, kas 
viesojies Latvijā un pēc Latvijas vietu 
aplūkošanas teicis, ka Kuldīgas vecie nami 
esot nozīmīgāki par Rundāles pili. Pirms II. 
Pasaules kaŗa Latvija dzīvojusi augstākā 
līmenī par Skandināvijas valstīm. Pēc 50 
gadiem tagad tik drausmīgas sekas. Pēc 
dažādām ziņām gan 350,000 vai pat pus 

miljons latviešu zuduši Latvijai. 
Padomju gados valdība radīja 
sliktus apstākļus, bet tagad to 
dara paši latvieši. Tomēr jāskatās 
uz augšu un jādomā pozitīvi. 
Neteiksim: būšu vesels, bet ka 
es esmu vesels. Nevis lai notiek, 
bet jau notiek. Arī šodien Latvija 
uzplaukst. Redzam, ka Dievs svētī 
Latviju. 

Pa starpu uz ekrāna rādīja un 
atskaņoja Igo Fomina dziedāto 
Lāčplēša dziesmu no Zigmāra 
Liepiņa operas par Lāčplēsi 
ar Māras Zālītes vārdiem un 
Raimonda Paula Kurzemi ar 
Jāņa Petera vārdiem dziedāja 
Viktors Lapčenoks. Dievkalpojuma 
noslēgumā dziedāja Dievs, svētī 
Latviju. 

Svinīgā aktā Sidnejas Latviešu 
nama lielajā zālē  Latvijas karogu 
ienesa Aldis Liepiņš ar divām Iveta Rone atklāj 18. novembŗa atceres aktu
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pavadonēm. Runātājus pieteica Iveta 
Rone, bet uzrunu teica SKKS seniore 
Gundega Zariņa (aktu šogad rīkoja 
Studenšu  Korporāciju kopa Sidnejā), 
pieminot, ka 1711. gada Krievijas cara 
Pēteŗa I iznīcināšanas taktikas un mēŗa 
rezultātā Vidzemē bija palikuši tikai vairs 
50,000 latviešu, bet I. Pasaules kaŗa 
laikā Krievijā  ieradās 1 miljons Latvijas 
iedzīvotāju, vairums latviešu. Tomēr nekas 
vairāk nepiesaista pie mājām kā aiziešana. 
1918. gada 18. novembŗa Latvijas valsts 
proklamēšana notika ka brīnums un jau 
1919. gadā dibinājās gan Konservatorija, 
gan Mākslas Akadēmija un Latvijas 
Universitāte. Kaut gan divos gadsimtos 
neiedomājami daudz bija pārciests, 
valodas atzīšana un attīstība, izglītība, 
tautas un kultūrvērtības izaugsme un 
polītiskā attīstība, - viss tas kopā  radīja 
pirmo Latvijas republiku. 

Latvijas goda konsuls Aldis Birzulis 
nolasīja Latvijas vēstnieka Austrālijā 
Induļa Bērziņa apsveikumu, bet Latvijas 
Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa 18. 
novembŗa apsveikumu lasīja Iveta 
Rone. Sekoja Latvijas himna. Iveta Rone 
pastāstīja svētku runas teicējas Mariannas 
Auliciemas dzīves stāstu, par ko jau agrāk 
rakstīts un tādēļ še nav atkārtots. 

Savā runā Marianna Auliciema 
salīdzināja 18. novembŗa svinības 
ārzemēs un Latvijā, to starpā arī Nova 
Odesā, Brazīlijā, kur bijuši sacepti pīrāgu 
kalni, bet baznīcā dievkalpojums teikts 
portugāļu valodā. Viņa darbojas par 
valdes locekli biedrībā Latvija pasaulē – 
mūzejs un pētniecības centrs, ar adresi 
Rīgā, Ausekļa ielā 6A – 12, kur krāj 
aprakstus, dokumentus un fotografijas, ko 
savāc no latviešiem visā pasaulē. Piemēra 
pēc ir koferis, kuŗa īpašnieks to pārvedis 
Latvijā no Ukrainas pēc I. Pasaules kaŗa 
pilnu ar grāmatām, jo to visvairāk trūcis. 
Kad bēga II. Pasaules kaŗā no Latvijas, 
atkal līdzi bijis šis pats koferis atkal ar 

vecām grāmatām, piemēram apmērā lielo 
Latvijas Mazo Enciklopēdiju. Koferis vests 
līdzi arī braucot no Vācijas uz Ameriku. 
Ir arī cepure Jansonam, kas 1943. gada 
bēdzis no Latvijas uz Zviedriju, bet vēlāk 
devies 28 braucienos, vedot laivās bēgļus 
no Latvijas uz Zviedriju un apgalvo, ka 
šī cepure viņu glābusi no briesmām. 
Marianna Auliciema vēl teica, ka ir pats 
pēdējais laiks vākt līdzīgus priekšmetus, 
lai paglabātu tos no pazušanas. No tiem 
mūsu bērni un mazbērni uzzinās pat 
vecāku un vecvecāku dzīvi. Mūzeju ar 
priekšmetiem kādreiz iecerēja ierīkot 
Liepājā, bet, no šīs cerības atteicoties, 
tagad cer tādu iekārtot  kādā Cēsu 
ārodbiedrības ēkā.

 Aldis Birzulis paziņoja, ka Latvijas 
Ordeņu Kapituls apbalvojis ar atzinības 
krustu Kārl i  Brēmani un Skaidrīt i 
Dariusu. PBLA vicepriekšsēdis Jānis 
Grauds ziņoja par balvas piešķiršanu 
Val teram Nol lendorfam un LAAJ  
atzinības rakstu piešķiršanu Dainai 
Kainai, Laumai Reinfeldei, Andrai Ronei,  
Tomam Veidneram, Vijai Bruzgulei, Līgai 
Strungai un Ģiedrai Vadzei, kuŗiem tos arī 
pasniedza. Spodŗa Klauverta piemiņas 
fonda valdes priekšsēde Lija Veikina 
ziņoja par Klauverta balvas piešķiršanu 

Marianna Auliciema
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Vijai Spoģei – Erdmanei. 
Priekšnesumu daļā Sidnejas Latviešu 

vīru koris spēcīgi un ritmiski vispirms 
dziedāja Romualda Jermaka dziesmu 
Paliksim ar savu zemi ar Aleksandra 
Pelēča vārdiem diriģentes Dainas 
Jaunbērziņas vadībā un Ingrīdas 
Šakurovas klavierpavadījumā. Sekoja 
Imanta Līča Tur Vidzemē ar Ilzes Kalnāres 
vārdiem un Toma Mačēna solo daļu. Kā 
nākošā bija Raimonda Paula Dzīvības 
mūžīgais vārds ar Jāņa Petera vārdiem, 
tālāk Raimonda Paula Tautas acis ar Māŗa 
Čaklā vārdiem un solo iestarpinājumu 
Ivara Štubja un Oskara Štubja izpildījumā 
un, kā pēdējo, Raimonda Paula Manai 
dzimtenei ar Jāņa Petera vārdiem. 

Aktam skatuves dekorācijas bija 
iekārtojuši: Vija Spoģe-Erdmane un 
Pēteris Erdmanis, 18. novembŗa temas 
izstādi uz kafejnīcas ainavu dēļa bija 
iekārtojis Raimonds Krauklis, skaņu un 
gaismas meistari bija Voldis Kains un 
Ģints Kārkliņš, bet ziedu dekorācijas 
sakārtojusi Dace Celinska. 

Pēc akta apmeklētā jus lūdza 
pakavēties Mārtiņa Siliņa zālē pie 
atspirdzinājumiem un dzimšanas dienas 
kliņģera.

Juris Krādziņš

Latvijas 94 gadu 
neatkarības atceres 

pusdienas
11. novembrī Sidnejas latvieši 

pulcējās uz 18. novembŗa pusdienām, 
kuŗas sarīkoja Sidnejas Latviešu 
biedrība, bet mielastu bija sagatavojusi 
SLB dāmu kopa. Skatuvi dekorēja Vija 
Spoģe-Erdmane un Pēteris Erdmanis. 
18. novembŗa  temas izstādi  uz 
kafējnicas ainavu dēļa bija iekārtojis 
Raimonds Krauklis. Skatuves skaņu 
un gaismu meistari bija Voldis Kains 

un Ģints Kārkliņš. Sarīkojumu pieteica 
Jānis Čečiņš, vispirms aicinot pacelt 
šampanieša glāzes tostam Latvijai, 
kam sekoja Latvijas himna. Tālākā 
gaitā, Jānis Čečiņš aicināja SLB valdes 
priekšsēdi Jāni Graudu teikt svētku 
runu.

Savu interesanto runu Jānis Grauds 
iesāka ar Ojāra Vācieša dzejoli, kuŗā, 
cita starpā minēts, ka ar dzimteni 
tauta kļuvusi mūžīga. Sekos tematiski, 
subjektīvi izvēlēti un atstāstīti izvilkumi 
no runas. 18. novembris ir Latvijas 
dzimšanas diena un dzimšanas dienā 
ir parasts vēlēt daudz laimes. Aptaujā 
ar „Lattelecom” noskaidrots, ka 41% 
iedzīvotāju vēlas valsts svētkos novēlēt 
viens otram daudz laimes, bet tikai 13% 
to darot. Lai iedzīvotājus uzmundrinātu, 
„Lattelecom” izdomājis apsveikuma 
paraugu ar kādu ikviens varot nosūtīt 
personīgu apsveikumu saviem draugiem 
valsts svētkos. 

Kā ar valsts simboliku? Baumaņu 
Kārlis komponēja Latvijas himnu vīru 
korim,  un tā pirmo reizi dziedāta 
1873. gada 26. jūnijā Rīgas Latviešu 
biedrības zālē. Pirmos latviešu dziesmu 
svētkos Krievijas cara valdība to tomēr 
aizliedza dziedāt un atļāva tikai ceturtos 
ar noteikumu, ka Latvijas vietā jādzied  
„Baltija”, ko varēja atmainīt tikai 1905. 
gadā. Par valsts himnu tā apstiprināta 
1920. gada 7. jūnijā. Padomju laikā 
aizstāta ar Latvijas PSR himnu, bet par 
Latvijas himnu atjaunota 1991. gada 
15. februārī.

La t v i j as  ģe rbon i s  pa r  t ādu 
apstiprināts Satversmes sapulcē 1921. 
gada 16. jūlijā un tā autors ir grafiķis 
Richards Zariņš. Tajā lecoša saule 
ar 19 stariem simbolizē Latviju ar 19 
apriņķiem (sākumā esot bijuši 17 stari, 
jo tad bija tikai 17 apriņķi). Sarkanā 
lauva uz sudraba pamata pārņemta 
no Kurzemes hercogistes ģerboņa, bet 



14

Sidnejas Latviešu biedrības

2013. gada kalendārs
ar Sidnejas pilsētas fotografijām dabūjams SLB grāmatnīcā Rīga.

Cena $10.

sudraba grifs ar ķetnā turētu zobenu 
no Pārdaugavas hercogistes, kas savā 
laikā tūlīt pēc Livonijas Svētās Māras 
valsts sabrukuma apvienoja zem Polijas 
valdības Vidzemi un Latgali. Ja lauva 
simbolizē spēku, stiprumu un izturību, 
tad grifs – gudrību un rosīgumu. Trīs zelta 
zvaigznes, tāpat kā to redzam Brīvības 
piemineklī, savukārt  simbolizē Kurzemi/
Zemgali (jo tās bieži uzlūko par vienu 
provinci, tāpēc, ka tās bija apvienotas 
Kurzemes hercogistē), Vidzemi un 
Latgali. Ģerboņa greznojuma ozolzari 
savukārt simbolizē vīrišķību un izturību. 

Latvijas karogs radies no Atskaņu 
chronikā lasāmā Cēsu novada latviešu 
vienības karoga apraksta, ar kuŗu tā 
ieradusies Rīgā 1280. gadā. Latvijas 
karoga krāsu proporcijas noteiktas 
1921. gada 15. jūnijā Satversmes 
sapulces likumā, bet īsta krāsa (tumši 

sarkana, karmina) 1922. gada 25. 
augusta ministru kabineta sēdē. Ļoti 
labo informatīvo runu par Latvijas 
republikas simboliku Jānis Grauds 
pabeidza ar Veltas Tomas dzejoli mūsu 
himnai un tautai. 

Runai sekoja mielasts ar auksto 
galdu, pēc kuŗa Saskija Tillere ar 
čellu un Sandra Birze ar klavierēm 
spēlēja 8 mūzikas gabalus sekojošā 
kārtībā: Čaikovska Noktirni, Zigmara 
Liepiņa Es atnācu uguntiņu S. Birzes 
apdarē, Čaikovska Barkarollu, Sen 
Sansa Allegro Appassionato Op. 43, 
Mendelsona Dziesmu bez vārdiem Op. 
109, Debisi Clair de Lune, Zigmāra 
Liepiņa Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas 
S. Birzes apdarē un Rachmaņinova 
Vocalisi. Priekšnesumi klausītājiem ļoti 
patika; saņemot skaļus aplausus, īpaši 
Zigmāra Liepiņa kompozīcijām, kas 

Pianiste Sandra Birze (no Melburnas) un čelliste Saskija Tillere (no Sidnejas).

Fo
to

: O
jā

rs
 G

re
st

e



15

Senioru saiets 
novembrī

Gada pēdējā saietā 9. novembrī 
Ilga Nirādija pastāstīja par šā gada 
vērojumiem mūsu dzimtenē un arī Vācijā, 
savu stāstījumu iesākot ar Freiburgu, 

Izcilās mūziķes 
saviļņo publiku!

Svētdien 11. novembrī Sidnejā notika 
Sidnejas Latviešu biedrības rīkotais 
Latvijas 94 gadu neatkarības atceres 
pusdienas. Šogad pirmo reizi SLB, 
sadarbībā ar Melburnas Latviešu 
organizāciju apvienību (MLOA) izveidoja 
mūzikālās daļas programmu apvienojot 
pianistes Sandras Birzes (melburnietes) 
talantus ar jauno čellisti no Sidnejas, 
Saskiju Tilleri. Nodoms kopējam projektam 
bi ja, lai  māksl inieces sagatavotu 
programmu, kuŗu uzvestu 18. novembŗa 
svinībās gan Sidnejā, gan Melburnā. 
Melburnas paredzētā uzstāšanās tomēr 
nesanāca dēļ čellistes nelabvēlīgajiem 
eksāmena datumiem. Uzstāšanās 
Melburnā ir atlikta uz nākamo gadu.

Sandra un Saskija no bērnu dienām 
ir katra savā mājas pilsētā kuplinājušas 
sarīkojumus ar saviem mūzikāliem 
sniegumiem, bet pirmo reizi ar kopēju 
devumu uzstājās 2010. gadā, Melburnas 
Kultūras dienu Atklāšanas koncertā. 
Apstākļi bija neparasti, jo mākslinieces, 
kuŗas bi ja iesaistītas koncertā ar 
atsevišķiem sniegumiem, bija ar 24 
stundu brīdinājumu lūgtas izveidot kopēju 
priekšnesumu, lai papildinātu koncerta 
programmu pēc tam, kad kļuva skaidrs, 
ka Latvijas viesu mākslinieki nepaspēs 
ierasties laikā uz Atklāšanas koncertu no 
apsniegotās lidostas Īrijā. 

Sandra Birze un Saskija Tillere
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abas bija jāatkārto. 
Priekšnesumiem sekoja 53. Kultūras 

dienu vadītājas Anitas Andersones 
paskaidrojumi par izpildītājām, kas arī 
53. KD  piedalījās pirms diviem gadiem.

Svinīgais sarīkojums un mielasts 
beidzās ar kafiju un kūkam. 

Juris Krādziņš.

Sidnejas Valsts svētku atceres 
programmā bija iekļautas Čaikovska, 
Saint Saens, Debusī un Mendelsona 
kompozīcijas, bet publiku visredzamāk 
saviļņoja Sandras Birzes apdares Zigmāra 
Liepiņa kompozīcijām „Es atnācu uguntiņu” 
un „Zibsnī zvaigznes Daugavā”. Sandra ar 
izjustiem, saulainiem vārdiem pieteica 
programmu; zālē bija taustāma sirsnības 
gaisotne. Koncerta baudu bagātināja 
skaistā, smalki izveidotā, skatuves iekārta, 
kuŗā tika apvienots Latvijas karogs, bērzu 
birze un trīs zvaigznes – pateicoties Vijai 
Spoģei-Erdmanei un Pēterim Erdmanim.

Mūziķu programmas vērtējumu 
apliecināja publikas ilgstošie aplausi, 
kā arī pulka personīgie apsveikumi pēc 
koncerta.

Sidnejieši jau piedzīvojuši, bet 
melburniešiem šī bauda vēl gaidāma!

Anita Andersone
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SLB Dāmu kopas

Pirmā meistarklase – kliņģeris
Ja vēlaties piedalīties nākamgad  (2013) 10. februārī, 

kliņģera cepšanas meistarklasē, lūdzu piesakaties  
līdz šā gada 6. decembrim 

pie Ināras Krūmiņas tālr.: 9790 6072;  
vai Edītes Birzules tālr.: 9518 3062.

Vietu skaits ir ierobežots.

Dienvidvācijā, kur DV centrālās valdes 
sēdē satikās pārstāvji no visas pasaules. 
10 km attālumā no Freiburgas centra 
atrodas DV  īpašums Bērzaine, kuŗā mīt 
latviešu kaŗa invalīdi, kas nevar izbraukt 
no Vācijas. Tur viņa redzēja arī izstādi par 
1946. gada dziesmu svētkiem Eslingenā, 
kad tur bija 1000 dziedātāju koŗos un 
10,000 klausītaju. Izstādi vedīšot arī 
parādīt Australijā. Strasbūrā viņu satika 
arī Krišjānis Kariņš, kas aizveda apmeklēt 
Eiropas parlamenta sēdi, kuŗā apmeklētāji 
var dzirdēt austiņās katras tur teiktās 
runas tulkojumu savā valodā. 

Netālu no Freiburgas ir Bad Krei-
cingenas pilsētiņa (Bad Kreuzingen), kur 
savā laikā 13 gadus dzīvoja rakstniece 
Zenta Mauriņa (1897 – 1978) un tur arī 
apglabāta. Tur apglabāts arī viņas vīrs 
Konstantīns Raudive. Viņai bija grūts 
mūžs, jo piecu gadu vecumā saslima 
ar bērnu trieku, un visu mūžu pavadīja 
stumjamos ratiņos. Tomēr pabeidza 
Latvijas Universitāti ar doktora gradu un 
viesojās Vīnes un Parīzes universitātēs. 
Viņai iznākušas 17 grāmatas vācu 
valodā, un viņa  šajā pilsētā ļoti iecienīta. 
Pilsētas galva (birģermeisters) Ilgu 

Niradiju pieņēmis un pacienājis ar vīnu un 
maizītēm, bet viņam savukārt uzdāvināja 
Valža Bisenieka vācu valodā tulkotos 
brāļu Kaudzīšu Mērnieku laikus.

 Rīgā kā jau katru gadu 14. jūnija 
aizvesto piemiņas sarīkojums pie Brīvības 
pieminekļa un piemiņas koncerts Jāņa 
baznīcā. Apmeklēti ari citi koncerti, kuŗu 
starpā Brigitas Saivas un Anša Saukas 
koncerts Latviešu biedrības nama Zelta 
zālē, Dārziņa koncerts ar Jāni Lauru un 
Gunāru Larsenu, 6. jūnija koncerts ar Ievu 
Ezerieti un Aleksandru Antoņenko Jāņa 
baznīcā, koncerts arī Pēteŗa baznīcā 
un Mocarta Rekviems. Bijusi arī Vija 
Vētra, kas katru gadu viesojas Latvijā un 
nākamā gadā būšot viņai liels koncerts 
sakarā ar 90. dzimšanas dienu. 

Jāņu vakars bijis viens no aukstākiem, 
kad tomēr līgotāji dejojuši līdz pašam 
rītam. Vietā, kur bijušas dažādas mājas 
ar Krūzes vārdu, gan Kalna, gan Lejas, 
gan Lielās, gan Mazās.

Folkloras „Baltica” svētki atkal bijuši 
Rīgā, kad tur piedalījušies, cita starpā, gan 
latviešu grupa no Krievijas, azerbeidžāņi, 
suitu sievas, igauņu grupa, arī grupas no 
Grūzijas un Ukrainas un citas. Svētku 
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gājienu vadījuši Vilki un tas gājis pāri 
Daugavai pa Akmens tiltu.

Bijusi pie Līgas Rutupas māsīcas 
Jaunkalsnavā, kur ir Botāniskais dārzs 
ar pujeņu izstādi.  

Gaujienā viņa bijusi Jāzepa Vītola 
Anniņās, kur komponists dzīvojis, kad 
bijis Latvijā. Nākamgad viņam svinēšot 
150 gadu dzimšanas dienu. Bijusi arī 
Edvarta Virzas mājās Billītēs no kuŗām 
padomju laikā aizvesta Elza Stērste. 
Tagad vēl mazmeita Anna Žīgure, savā 
laikā vēstniece Igaunijā, Somijā un 
Francijā. Redzējusi arī pirmā valsts 
prezidenta Jāņa Čakstes māju Auči: 
Lielupes krastā. Viņam bijuši 9 bērni, bet 
viens no tiem, ārsts, savas profesijas dēļ 
palicis Latvijā. Aplūkota arī kādreiz rosīgā 
polītiķa Zigerista māja  ar Dzintara krusta 
kapellu laukos netālu no Jelgavas, kur 
divas reizes mēnesī notiek dievkalpojumi, 
uz kuŗiem ved vecos pensionārus, bet 
Ziemassvētkos kādus 300 apdāvina. 
Redzēti arī kapu svētki Lestenes brāļu 
kapos.

Rīgā pie Brīvības pieminekļa pēc 
sanāksmes gājuši 3 Baltijas valstu un 
Vācijas ārlietu ministri. Tur 23. augustā 
atzīmēja arī Latvijas ceļa gadskārtu.

Piemiņas svētbrīdis bija Ainai Ritai un 
Jānim Rūdolfam Vējiņiem Krusta baznīcā, 
bet piemiņas koncerts kādreiz Toronto, 
Kanāda dzīvojušam Zigurdam Miezītim 

VEF’a  ku l -
tūras pilī 29. 
jūnijā. 

I gaun i j ā 
bija piemiņas 
b r ī d i s  S i l -
lamae (Zilos 
kalnos), atzī-
mē jo t  v iņu 
20. divīzijas 
kau jas  p ie 
Narvas 26. 
j ū l i j ā ,  a r 

kuŗām aizturēja krievu uzbrukumus, lai 
igauņu bēgļi varētu tikt laivās uz Zviedriju. 
Dievkalpojums pie krusta ar uzrakstu 
Eesti – Saksamaa, kas pagatavots no 
dzelzs lūžņiem, kas palikuši pēc kaŗa. 
Tur viņa, tāpat kā iepriekšējos gados, 
satikusi Benkstaunā dzivojošo igauni 
Raivo Kalamae, kam tagad 93 gadu.

Dailes teātrī viesojies Liepājas teātris 
ar Raiņa lugu Pūt, vējiņi. 7. jūlijā bija 
Imantdienas komponistam Imantam 
Kalniņam Cēsu pils parkā. Pieminēja 
arī režisoru Dž. Džilindžeru (īstā vārdā 
Raimondu Rupeiku), kam teātris Rīgas 
Spīķeros aiz Centrāltirgus un citus jaunos 
režisorus, kas darbojas tā saucamā „Dirty 
deal” teātrī.

Īsfilmā „Laime ir ģimenē” pieminēja 
audžu bērnu un aizbildņu problēmas, kur 
citu starpā runāja Marijas Magdalēnas 
katoļu draudzes prāvests K. Kravelis, 
audžu ģimeņu biedrības vadītāja Ilze 
Golvere un bāriņtiesnese Ina Jankēviča. 
Biedrības svētkos, kuŗus rīkoja Brīvdabas 
mūzejā ar 300 ģimeņu piedalīšanos, 
ieradās arī prezidents Andris Bērziņš 
ar kundzi. Ilga Nirādija paskaidroja, ka 
nākamās DV labdarības pusdienās naudu 
ziedošot audžu ģimeņu biedrībai.

Starpbrīža laikā  rādīja skatus no 
hercoga Jēkaba gada tirgus Kuldīgā.

Sarīkojuma otro daļu atlika.
Juris Krādziņš

Ilga Niradija

Kreditkooperātīva 
informācijas sapulce 

Sidnejā
S a p u l c i  2 1 .  o k t o b ŗ a  a g r ā 

pēcpusdienā, plkst. 13.00 atklāja 
vadītājs – direktors Pēteris Delvers 
ar ziņojumu, ka gada laikā 26 biedri 
aizgājuši mūžībā un aicināja viņu 
piemiņu godināt ar klusuma brīdi.  
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PIEDĀVĀJU TŪRISTA PAKALPOJUMUS
Vai vēlaties plānot savu nākamo braucienu ar pazīstamas latviešu 

izcelsmes turistu konsultanti latviešu valodā, kuŗai ir pieredze ar jaunāko 
technoloģiju tūrisma laukā?

Vienalga kad un kur – uz AL Kultūras Dienām Adelaidē, Dziesmu 
Svētkiem Latvijā vai ASV 2013. gadā, vai varbūt domājiet par kādu 
ceļojumu jebkur Austrālijā vai kādā citā līdz šim neapmeklētā vietā.

Varbūt vēlaties tikai uzzināt, kad būs lētākās cenas lidojumiem uz 
Eiropu? Nupat iznākusi “agro putnu” (Earlybird special) lidojumi.

Piedāvāju vislabākās cenas. Salīdziniet un Jūs nebūsit vīlušies.
Piezvaniet un sarunāšu vai izplānošu Jums neaizmirstamus ceļojumus.

Erika Pētersone,
Travel Consultant- “Escape Travel”

02 4032 0000
erika.petersons@escapetravel.com.au

Vispirms aplūkoja pirmo dienas kārtas  
punktu par kreditkooperātīva darbību. 
Sakarā ar izdevumu pieaugšanu šoreiz 
līdzi neatbrauca priekšnieks Ēriks 
Cīrulis, bet savu atbraukšanu P. Delvers 
apvienoja ar citiem pienākumiem 
kooperātīva darbībā Sidnejā. Tā kā 
vairāki biedri vēlas aplūkot savus kontus 
katrā laikā, tos nākamgad būs iespējams 
vērot uz datora un izdarīs aptauju 
arī par to, kā iespējams pārskaitīt 
naudu no viena konta uz otru. Šodien 
arī iespējams nodot viņam vēlēšanu 
pilnvaras direktoru iebalsošanai.

Kredītkooperātīva pārbaudītāji 
rūpējas arī par to, kā kreditkooperātīvs 
darbojas un meklēs veidus, kā  darbību 
uzlabot. Sastādīts budžets, kuŗā 
samazināti izdevumi. Kooperātīvs 
Melburnā samazinājis darba stundas 
un arī Sidnejā, iespējams, kooperātīvs 
vairs nedarbosies otrdienu vakaros. 
Pēdējie mēneši bijuši klusāki; nav bijuši 
pieprasījumi jauniem aizdevumiem, 

bet kooperātīvs darbojas ar uzdevumu 
aizdevumu bilanci pacelt. 

Kā jau parasti, bija ari jautājumi 
un pie pirmā darbības punkta īpaši 
atzīmējams, ka Jānis Ronis ieteica 
ievēlēt kādus jaunākus valdes locekļus, 
kas varētu veicināt jaunāku gada 
gājumu aizņēmēju skaitu, tomēr 
direktors atbildēja, ka darbība nav 
bijusi vecmodīga, un, kaut gan valdes 
locekļi ir gados vecāki, tiem ir liela 
pieredze. Uz kādu citu jautājumu, kadēļ 
kreditkooperātīvam nav kreditkartes, 
bija atbilde, ka kādiem 60 locekļiem 
turpretim ir debitkartes, kuŗās naudu 
var iemaksāt iepriekš un kas atvieglina 
naudas izņemšanu arī ārzemēs. 

O t r ā  d i e n a s  k ā r t a s  p u n k t ā 
aplūkoja finanču pārskatu, kas jau 
biedriem izsūtīts un tādēļ to vairs šeit 
nepieminēšu. Kreditkooperātīva locekļu 
skaits ir pāri par 1000. Direktors P. 
Delvers tad pateicās darbiniekiem par 
darbu. Šeit Sidnejā visi ar kooperātīva 
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darbu esot apmierināti. Viņš arī pateicās 
biedriem par atbalstu un arī tiem, kas 
bija ieradušies (kādi 15) un Sidnejas 
biedrības dāmu kopai par ēdiena 
sagādāšanu šim sarīkojumam. 

Ar to arī informācijas sanāksme 
beidzās un atnākušie priecīgi ķērās pie 
atspirdzinājumiem un uzkožamiem.

Juris Krādziņš

Alfredu Siļķēnu  
pavadot

1. novembrī liels skaits sidnejiešu 
pulcējās Rukvudas (Rookwood) 
kapsētas krematori jā uz Alfreda 
Siļķēna pavadīšanu. Dievvārdus teica 
prāvests Kolvins Makfersons (Colvin 
MacPherson), bet pie ērģelītēm Tamāra 
Koškina. Prāvests teica, ka aizgājis 
kāds liels latviešu sabiedrības pilārs, 
kuŗu pazinām no pašiem sākumiem 
Sidnejā, kad viņš, kā to visi labi zinām, 
piedalījās gan vīru koŗa, gan literārās 
sekcijas, biedrības  un citu sabiedrisko 
pasākumu dibināšanā. Prāvests tad 
nolasīja Alfrēda Siļķēna dzīves gaitu, 
kuŗu, mazliet saīsinatu, šeit pieminēšu. 

Dzimis 1925. gada 29. septembrī 
Mārkalnes pagasta „Ceriņos”, netālu 
no Alūksnes ka Alvīnes Bertas (dz. 
Pakalniete) un Otto Siļķēna astotais 
dēls. Mācījies Mārkalnes pamatskolā 
un pēc tās beigšanas iestājies Priekuļu 
lauksaimniecības vidusskolā, bet 
vasaras brīvlaikā strādājis vietējā 
pienotavā par vadītāja palīgu. 

Tālāk seko dzīve Latvijas vaidu 
gados. Padomju Savienības okupācijas 
gadā 1940./41. viņam skolas gaitas 
jāpārtrauc polītiskās nostājas dēļ. Vācu 
okupācijas laikā, skolu nepabeidzis, 
iesāka kaŗavīra gaitas. 1944. gada 
rudenī, iedalīts citā vienībā un novembŗa 
sākumā ar vilcienu iebraucis Tornas 
pilsētā. No turienes ar trešo brīvpulku 
sāka atkāpšanās gaitas, kad kājām 
jānosoļo līdz Meklenburgas apgabalam, 
kur ceļu nogriež padomju armijas tanku 
vienības. Padodas gūstā 1945. gada 
3. maijā. 

Pēc atlaišanas no gūsta 1945. 
gada decembŗa otrā pusē dzīvojis 
nometnēs Cellē un Volterdingenā, bet 
no turienes devies uz franču zonu, kur 
franču armijas palīgdienestā sargājis 
vācu gūstekņus, kas nodarbojušies 
ar Zigfrīda līnijas atmīnēšanu. Vēlāk 
ieradies DP nometnē Rēgensburgā, bet 
1948. gada 27. aprīlī ar kuģi  „General 
Black” iebraucis Austrālijā un nosūtīts 
uz Tallī (Tully) pilsētiņas apkārtni cirst 
cukurniedras. Gadu vēlāk strādājis 
Varagambas aizsprosta darbos, bet 
1950. gadā pēc izpildītā divu gadu darba 
līguma izpildīšanas pārcēlās uz Sidneju, 
kur piedalījās arī Sidnejas sabiedriskā 
darbā, dziedāja jauktā korī un dejoja 
tautas dejas. Piedalījies dubultkvarteta 
Imanta un literārās sekcijas dibināšanā 
un Sidnejas latviešu teātŗa un  latviešu 
biedrības uzsākšanā. Darbojies vairākās 
kultūras dienu komitejās, bijis vīru koŗa 
priekšnieks un valdes loceklis. Pavisam 
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Trešais romāns latviešu triloģijā, angļu valodā par
latviešu leģionāru traģēdiju Zviedrijā.

CASTLE OF LIGHT
Autors Oskars Lapa

240 lappuses, pirmais izdevums

Dabūjama SLB grāmatnīcā Rīga
Cena$25

---------------

Vēl ir dabūjama triloģijas pirmā grāmata

THE PATH OF THE MOON
Cena $25

un otrā grāmata

ADELINA’S GARDEN
Cena $30

kopā bijis 15 gadus SLB valdē no 1980. 
gada un sešus gadus biedrības valdes 
priekšsēdis. 

Salaulājies ar Fomaidu 1955. 
gada septembrī, 1958. gadā piedzima 
dēls Mikus, bet 1963. gadā meita 
Daina Rudīte. Pats strādājis vairākās 
konstrukcijas firmās, sākot kā galdnieks, 
bet vēlāk, ieņemot vadošus amatus. 

Arī pensijas gados vairākos amatos 
Latviešu namā, ieskaitot biļetēna Ritums 
izdošanu.

Meita precējusies ar Alanu un 
piedzimst mazdēli Roberts un Dāvids, 
bet dēls Mikus precas ar Džudiju un 
viņiem piedzimst Laurena un Debija. 
Alfreds negaidīti aiziet mūžībā 2012. 
gada 28. oktobrī. 

Pēdējos sveicienus krematorijā 
vispirms nodeva Latviešu biedribas 

valdes priekšsēdis Jānis Grauds, cita 
starpā atzīmējot, ka aizgājējs gan 
labprāt devis padomu, bet nekad nekā 
nav pārmetis; no Sidnejas Latviešu vīru 
koŗa valdes priekssēdis Gunārs Zodiņš 
atzīmēja aizgājēja 33 gadu dziedāšanu 
vīru korī. No korporācijas Spīdola 
vārdus teica Iveta Rone, no sporta 
kopas Spars Viktors Sīkais, no Sidnejas 
Latviešu teātŗa atvadījās Kārlis Gulbergs 
kopā ar vairākiem citiem aktieŗiem un 
aktrisēm un pa vienam nodeklamējot 
kādu tautas dziesmas pantiņu, no 
Daugavas Vanagiem Arnolds Jumiķis, 
no senioru sarīkojumiem Ivars Šeibelis, 
cita starpā pieminot aizgājēja vienmēr 
draudzīgo smaidu pie satikšanās, no 
Rituma darbiniekiem Pēteris Kļaviņš, 
no Sidnejas dāmu kopas Ināra Krūmiņa 
ar lapām no ozola, kas izaudzis no 
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Latvijas zīles, no Sidnejas latviešu 
jauktā koŗa Valdis Krādziņš. Atvadījās 
arī, citu starpā Māra un Nikolajs Sproģis, 
Ojārs Greste, Pēteris Strungs, Kristīne 
Kugrēna, Edgars Greste, Biruta Apene-
Klarka, Ina, Andra un Iveta Rones un 
daudzi citi. Izvadīšanas mielasts bija 
biedrības dāmu kopas sagatavots 
Sidnejas Latviešu namā, kur pavadītāji 
pakavējās pārrunās, pieminot aizgajēju.

Juris Krādziņš

Alfreda Siļķēna 
piemiņa

28. oktobrī mūžībā aizgāja Alfreds 
Siļķēns. Nav daudz cilvēku, kas latviešu 
sabiedrībā bijuši tik pazīstami un cienīti 
kā Alfreds Siļķēns. Viņš savu enerģiju 
un sirdi ielika sabiedriskā darba visās 
jomās daudzu gadu gaŗumā. Sirsnībā 
un draudzībā viņš uzrunāja katru 
cilvēku, kas iegriezās Sidnejas Latviešu 
namā. Mēs sērojam par viņa aiziešanu.

Lai viņa dvēsele atrod ceļu uz jaunu 
rītu un jaunu piepildījumu!

Aina Sveile.

Atvadu vārdi 
inženierim Elmāram 

Ģērmanim
7 .  n o v e m b r ī  n o  R u k v u d a s 

(Rookwood) krematorijas Sidnejā 
izvadīja inženieri un virsnieku Elmāru 
Ģērmani, kuŗš pirms diviem mēnešiem 
bija sasniedzis 102 gadu ilgu mūžu. 
Svētbrīdi vadīja prāvests Kolvins 
Makfersons, (Colvin MacPherson), 
bet mazās ērģelītes spēlēja Tamāra 
Koškina, sākot ar pirmo dziesmu Tuvāk  
pie Dieva kļūt. Savā svētrunā, prāvests 

pieminēja, cita starpā, vismaz man 
līdz šim nedzirdētu domu, ka Dievam 
inženieŗi ir tuvi, jo mūsu Kungs Dievs ir 
lielākais inženieris, kas radījis pasauli, 
bet cilvēki, inženieŗi kaut ko no sevis 
rada šīs pasaules turpināšanai.

Elmāra Ģērmaņa dzīves stāstu 
lasīja viņa meita Linda Graudiņa, ko 
šeit saīsināti atstāstīšu kopā ar dažiem 
pielikumiem no īsbiografijas Archīva 
15. sējumā, sākot ar viņa dzimšanu 
1910. gada 14. septembrī Valkas 
apriņķī pie Alūksnes, Jāņa un Ilzes 
ģimenē, lauksaimniecībā, kuŗā viņš 
palīdzējis stādīt priedes ceļā uz māju, 
Priedniekiem. Ģimenē vēl bija vecākais 
dēls Konstantīns, kas miris jau 22 gadu 
vecumā ar tuberkulozi un meita Olga, 
kas arī dzīvojusi ilgu mūžu, palikdama 
Priedniekos un apglabāta Alūksnes 
kapos 1998. gadā.

Jau tūlīt pēc ģimnazijas beigšanas 
Elmārs brīvprātīgi iestājies Latvijas 
armijā, lai vēlāk dienests nekavētu 
studijas. Tās viņš Latvijā 1939. gadā 
beidzis ar uzslavu par diplomdarbu par 
Daugavas upes regulēšanu. Pēc tam 
viņš strādājis būvinženieŗu fakultātē 
par augstākās matēmatikas katedras 
asistentu no 1940. – 1944. gadam 
un arī Rīgas pilsētas būvvaldē par 
projektēšanas vadītāju. Studiju laikā 
1937. gadā iestājās korporācijā Tālavija.

Personīgā dzīvē viņš 1942. gadā 
salaulājās ar Regīnu Stelbergu un 
ģimenē piedzima dēls Raits, bet 1947. 
gadā Klāvs. Pēc laulības šķiršanas 
un sievas un dēlu pārcelšanās uz 
Adelaidi viņš precējās 1955. gadā ar 
Irēni Baumani – Grīnhofu un ģimenē 
piedzima meita Linda.

1944. gadā viņa darbu Latvijā 
pārtrauca iesaukums leģionā, kur viņš 
kalpoja 15. divīzijas artilērijā un cīnījās 
Krievijā un Latvijā līdz atkāpšanās 
cīņām Pomerānijā, Vācijā. Armijā 
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SIDNEJAS LATVIEŠU TEĀTRIS

Anšlavs Eglītis

Pēc kaut kā cēla,
 nezināma

Stāsts par mīlestību 2 cēlienos

Aktieri: Linda Ozere, Iveta Rone, Jānis Čečiņš,  
Andris Kariks.
Dekorātori: Vija Spoģe-Erdmane un Pēteris Erdmanis.
Režisors: Kārlis Gulbergs
Izrādes Sidnejā:
 Sestdien, 1. decembrī, plkst. 19.00
 Svētdien, 2. decembrī, plkst. 13.00
Izrāde Adelaidē:
 Ceturtdien, 27. decembrī, plkst. 18.00

Ieeja: $25 un $20 
Biļetes iepriekšpārdošanā pie Imanta Līča, SLB 
grāmatnīcā, tālr.: 02 9744 8500.
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viņš paaugstināts par virsleitnantu 
un apbalvots ar dzelzs krustiem par 
tanku kaujām. Savu piedalīšanos 
cīņās austrumu frontē un Latvijā 
viņš sīki aprakstījis 1992/1993. g. 
Daugavas Vanagu žurnālā. Kaŗa beigās 
izbēdzis no gūsta un strādājis Veclaras 
(Wetzlar) DP nometnē par inženieri 
un pie UNRRA Hanavā. 1949. gadā 
izceļoja uz Austrāliju, kur sākumā 
dzīvoja Bonegillas un Kauras (Cowra) 
nometnēs, bet 1950. gadā nopirka 
māju Rokdeilā (Rockdale). Sāka strādāt 
vispirms par technisko zīmētāju, bet, 
pēc inženieŗa tiesību atgūšanas pie 
Austrālijas inženieŗu institūta, darbojās 
Jaundienvidvelsas publisko darbu 
departamentā (Department of Public 
Works), kur vēlāk sasniedza galvenā 
projektēšanas inženieŗa posteni un 
vadīja 11 nodaļas ar 150 darbiniekiem.  
Meita Linda atceras, ka bieži, kad 
braukuši brīvdienās ar automašīnu, 
tēvs pa ceļam rādījis gan cementa 
fabriku, gan dambjus, lielceļus vai 
ti ltus pāri upēm, kas projektētas 
viņa vadībā. Vēl pēc pensionēšanās 
1975. gadā viņš strādājis par sava 
agrākā departamenta konsultantu 
un lasījis lekcijas Jaundienvidvelsas 
universitātē. Sabiedriskā dzīvē viņš 
piedalīj ies pie Sidnejas Latviešu 
biedribas (SLB) dibināšanas, uzņēmies 
amatus Daugavas Vanagos, Virsnieku 
apvienībā, korporācijā Tālavija, Latvijas 
dzelzkrustu kavalieŗu apvienībā un 
Latviešu inženieŗu kopā, kur bieži 
sniedza priekšlasījumus un bieži vien tos 
teicot no galvas, tā trenējot smadzenes 
gaŗam mūžam. 

Pēc sievas, Irēnas nāves 1991. 
gadā dzīvoja viens pats Rokdeilā 
(Rockdale). Pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanās, viņš 1992 gadā ciemojās 
pie māsas Latvijā Priedniekos, kur viņa 
vēl dzīvoja, kaut gan bija pārdzīvojusi 

lielas grūtības komūnistu laikā. 1997 
gadā Elmārs sāka dzīvot Randvikā pie 
meitas Lindas un viņas bērniem Viktora, 
Oskara un Leldes, bet kopš 2000. 
gada 12 gadus skaistā Milfordu mājā 
Randvikā, kur nosvinēja arī savu 100 
gadu jubileju ar radiem un draugiem. 
Šo pasauli Elmārs Ģērmanis atstāja šā 
gada 31. oktobrī. Savu stātījumu Linda 
Graudiņa pabeidza ar vārdiem: „ Elmārs 
bija zinātnieks un visu dzīvi mācījās. 
To tagad sauc par „life long learning”, 
bet paps jau to bija darījis 100 gadu. 
Elmāram korporācijas mērķi bija svarīga 
daļa viņa dzīvē. Viņš cienīja universitāti, 
buršu garu, darbu un godu. Elmāra 
motto varētu būt - Per aspera ad astra 
– caur grūtībām uz zvaigznēm. Gribētu 
ticēt, ka tagad tēva dvēsele dzīvo pie 
zvaigznēm.”

Izvadīšanas laikā dzirdējām arī koŗa 
iedziedāto Gaismas pili.

Atvadu vārdus kā pirmais teica no 
Tālavijas Uldis Ozoliņš, cita starpā 
pieminot, ka Elmārs  bijis laimīgs, 
sagaidot kā Latvijas, tā arī Tālavijas 
atjaunošanos. No Korporāciju Kopas 
Sidnejā atvadu vārdus teica Indriķis 
Kalniņš K!K!S! un Selonijas uzdevumā. 
Atvadu vārdos no korporācijas Lettonia, 
Pēteris Manass pieminēja gan abu 
kopējo draudzību un arī aizgājēja kādreiz 
teikto labo padomu, lai matēmatikā  
iemācoties „finita elementa teoriju:” 
un arī, lai iestājoties Tālavijā, ko viņš 
gan nav varējis izpildīt, jo iestājies  
sava tēva  korporācijā. Iveta Rone 
no Spīdolas atvadījās ar  vārdiem: 
„Vediet mani dziedādami, nevediet 
raudādami”. Atvadoties korporācijas 
Latvia vārdā, Artis Medenis pieminēja, 
ka aizgājejs bijis liels draugs un 
padomdevējs, kuŗa inženieŗa spējas 
bijušas apbrīnojamas. Savā darba 
vietā viņš pārbaudījis jaunāko inženieŗu  
projektus, sameklēdams to kļūdas, 



24

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
Jauna grāmata!
“THE SPACE IN BETWEEN” – a story about Nina by Diane Eklud-Āboliņš, 
cena $26.

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” $18.50
“VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $21
“VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $33.50

CD & DVD
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 
kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.
Cena $20. 
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tā novēršot iespējamos sabrukumus. 
Daugavas Vanagu vārdā atvadu vārdus 
teica Gundega Zariņa varonim, kas 
cīnījies par Latviju, pieminot arī viņa 
lomu Daugavas Vanagu organizācijā 
un virsnieka lomu leģionā. Korporācijas 
Fraternitas Cursica uzdevumā atvadu 
vārdus teica Juris Tūrmanis, pieminot 
abu korporāciju draudzību un arī to, ka 
nesenā braucienā pa Dienvidameriku 
vairākās pilsētās redzējis pieminekļus, 
kas celti inženieŗiem. Personīgi ar 

Danču mūzikas  
mielasts!

26 .  decembr ī  pēc  AL54 .KD 
Atklāšanas koncerta un Pieņemšanas, 
Adelaides latviešu namā Tālavā pulksten 
septiņos vakarā notiks Atklāšanas 
ballīte. Ja Tālavas sienas varētu runāt, 

tad pēc šī sarīkojuma tās noteiktu būtu 
lielā sajūsmā par latviešu danču mūzikas 
mielastu, pat varētu teikt bankets, ko 
sagadās iemīļotie danču muzikanti no 
Sidnejas un Adelaides (redzami attēlā), 
Melburnas Contrabass (redzami attelā), 
un no Latvijas Trio Šmite Kārkle Cinkuss 
un Edgars Kārklis. Varētu sagaidīt, ka 
citi muzikanti nevarēs nociesties un 
pievienosies šai muzikālai enerģijai. 
Apmeklētājiem ieteicams paņemt līdz 
ērtus apavus dancošanai. Un ja kāds 

gribētu lekt tiem 
cit iem līdzi bet 
kājas ir nogurušas 
vai vairs neklausa, 
tomēr varēs baudīt 
j a u k o  m ū z i k u 
u n  p r i e c ā t i e s 
d a n c o t ā j i e m 
līdz. Sarīkojums 
domā ts  v i sām 
p a a u d z ē m . 
Atklāšanas ballītes 
r ī k o t ā j a  Z i n t a 
Līduma stāsta, 
k a  v a k a r i ņ a s 
varēs iegādāties 
ballītes sākumā 
par pieņemamu 
cenu, un no bāra 
varēs iegādāties 

ziediem vēl pēdējos sveicienus deva 
Vija Sieriņa un Lonija Graudiņa. un 
arī Anda Bleka (Black), kas vairākkārt 
apmeklējusi aizgājēju viņa pēdējos 
dzīves gados. Korporāciju  pārstāvji  
atvadījās ar dziesmu: „Kad kādu brāli 
ved uz kapu klusi”, bet visi pavadītāji 
bija mīļi lūgti vēl pakavēties Sidnejas 
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē uz 
aizgājēja piemiņu. 

Juris Krādziņš

Sidnejas un Adelaides mūzikanti – Ojārs Greste, Viktorija 
Mačēna, Andrejs Mačēns, Vēsma Putniņa, Andris Kariks un 
Daina Kaina, iztrūkst Lilita Danke (Daenke).
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a t s p i r d z i -
n ā j u m u s 
visu vakaru. 
V a k a r a 
m ū z i k ā l ā 
v a d ī t ā j a  i r 
V i k t o r i j a 
Mačēna, un 
Lija Bērziņa 
p a m ā c ī s 
danču soļus 
kur vajadzēs! 
I e e j a s 
maksa $15, 

pazeminātā cena $10 dalībniekiem, pensionāriem, studentiem un jauniešiem no 
12 – 18 gadiem. Bērniem līdz 12 gadiem un latviešu skolu skolniekiem ieeja brīva. 

Rudīte Bērziņa
AL54.KD informācija

arberz@optusnet.com.au

Contrabass – no kr: Sandra Birze, Petras Nesteckis, Ingus Purēns, 
Daris Leitmanis.

Latviešu rotu vēsture 
un to ornamentu 

simbolika
Kultūras dienu referente ir Austrālijas 

latviešu sabiedrībai labi pazīstamā 
Ilze Švarca (redzama attelā). Tēmats 
referātam – “Latviešu rotu vēsture un 
to ornamentu simbolika”. Ilze stāsta, 
ka latvju folklora ir viņas vienmēr 
iespaidojusi. No mazākām dienām Ilzes 
burtnīcas tika apzīmētas ar saules, 
zvaigznes un citiem senču rakstiem. 
Pēdējos gados Ilze nodevusies rota 
kalšanai. Viņu apbur spēja no nedzīva 
metāla izveidot kautko skaistu, īpaši ja 
ta ir rota kura atspoguļo latvju senču 
gudrību un lietiškās mākslas bagātību. 
Pētījumi par latvju rotām ir devuši Ilzei 
dziļu respektu un sajūsmi par šo daļu 
mūsu vēstures un viņai liekas svarīgi 

šo bagātību celt gasimā. Ilze ir studējusi 
latviešu folkloru universitātes līmenī un 
viņa ir kvalificēta rotkale ar diplomu zelta 
un sudrabu kalšanā. Viņai ir uzņēmums 
“Vasara Jewellery” par ko var sīkāk 
uzzināt tīmekļa majas lapā www. vasara.
com.au  Ilzes rotas būs redzamas un 
iegādājamas Kultūras dienu tirdziņā 
Zelta pūrlāde 27. decembrī Ģimenes 
svētku ietvaros. 

Ilzes referāts tiks kuplināts ar 
daudziem attēliem lai vislabāk saistītu 

Ilze Švarca
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un informēt klausītājus. Bieži referātu 
klausītāju rindās trūkst jaunā paaudze. 
Šoreiz ceram, ka temats un Ilzes 
prezentācija būs pievilcīga arī mūsu 
jauniešiem. Ilzes darinātās rotas ir 
spilgts piemērs kā latvieši spēj  apvienot 
savu pāgātni ar nākotni. Varbūt referātā 

dzirdēsim kautko par Kultūras dienu 
emblēmu Ausekli?  Referāts notiks 29. 
decembrī pulkst 12.30.   

Rudīte Bērziņa
Al54.KD informācija

arberz@optusnet.comau

Tautas deju uzvedums

Kā redzams attēlā, Adelaides tautas deju kopa “Auseklītis” ar lielu prieku 
gaida AL54.KD Tautas deju uzvedumu “Nāk rudentiņis”, kas notiks piektdien 28. 
decembrī pulkst. sešos vakarā Skota (Scott) teātra zālē, Adelaides Universitātē. 
Apkūlības sekos “Hyde Park” hotelī.  Tuvāka informācija atrodama KD mājas lapā 
www.al54kd/com

Attēlā “Auseklītis” Adelaides latviešu nama “Tālava” priekšā – uz Klārka ielas 
(Clark St)  un Rožu terases (Rose tce) stūra; no kreisās:

Elīna Rikarde, Tālis Šmits, Daila Šmita, Gvidions (Gwydion) Rozītis, Regīna 
Laura, Kārlis Danke (Daenke), Ieva Danke (Daenke), Arvīds Kvins (Quinn), Anna 
Hepvorta (Hepworth), Selga Orčarda (Orchard), Rūdis Dancis (vadītājs).  
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AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU MĀKSLINIEKU APVIENĪBA (ALMA) 
AICINĀJUMS MĀKSLAS CIENĪTĀJIEM!

Lidija Medne bija pazīstama kā māksliniece, ALMAs ilggadīga vice 
priekšsēde, mākslas atbalstītāja, skolotāja, ka arī korporācijas Zinta 
dibinātāja. 

ALMA vēlas rīkot retrospektīvu izstādi Lidijas atmiņai. Medņu gimenē ir vairākas 
Lidijas gleznas, bet būtu skaisti šo izstādi papildināt ar citām gleznām, kuŗas atrodas 
privātās kolekcijās, tā lai izstāde varētu pilnīgāk parādīt Lidijas Mednes glezniecibas 
mākslu.

Šis aicinājums ir Lidijas Mednes darbu īpašniekiem aizdot savas gleznas uz trijām 
līdz četrām nedēļām izstādei Latviešu nama galerijā par godu un atceri ALMAs 
ilggadīgai biedrei. Izstāde paredzēta 2013. gadā. 

Lūdzu zvaniet Astridai Mednei 0406 378 017 vai rakstiet astrid.mednis@gmail.com, 
kā arī Ojāram Grestem, tel. 0434 295 871 (ojars.greste@gmail.com)

Ar pateicību 
Ojārs Greste
ALMA priekšsēdis

Izglītības un zinātnes 
ministrijas  

apbalvojumi
Izglītības un zinātnes ministrija 

ir apbalvojusi ar Atzinības rakstu 
sekojošās personas Austrālijā: 

Daina Grosa  (Melburna) par 
ilgstošu, mērķtiecīgu un rezultatīvu 
darbību latviskās izglītības un kultūras 
veicināšanā.

Mārīte Rumpe (Adelaide) par 
ilggadīgu, uzcītīgu un rezultatīvu 
pedagoģisko darbu latviešu diasporā.

Helēna Nāgela (Melburna) par mūža 
ieguldījumu latviskajā izglītībā diasporā.

Beatrise Švolmane (Melburna) 
par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu 
latviskās izglītības veicināšanā diasporā.

Jolanta Lārmane (Melburna) par 
radošu un aktīvu pedagoģisko darbību 
latviskās kultūras veicināšanā.

Markuss Dragūns (Melburna) par 
aktīvu un radošu darbību latviskās 
izglītības un kultūras veicināšanā.

18. novembŗa atcere 
sestdienas skolā

Ir grūti jauniem bērniem izskaidrot 
Latvijas neatkarības pasludināšanu, 
bet arī mazie saprot dzimšanas dienu. 
Tāpēc Sidnejas latviešu skolas 18. 
novembŗa piemiņas sarīkojums iesākās 
ar pazīstamiem dzimšanas dienas 
simboliem – svētku kūku un Daudz baltu 
dieniņu. Tad visi sanāca Mārtiņa Siliņa 
zālē un svētki  turpinājās ar nopietniem 
simboliem – sarkanbaltsarkano karogu 
ienesa Kaspars Moore ar četrām tautu 
meitām, Kārlu un Selgu Tuktēnu, un 
Lāru un Zigrīdu Veidneri. Visi klātesošie 
nodziedāja Dievs svētī Latviju. 

Skolas pārzine Māra Moore nolasīja 
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Goda sardze pie karoga – Lāra Veidnere, 
Zigrīda Veidnere, Kaspars More, Karla 
Tuktēna un Selga Tuktēna.

dzejoli, ko 1996. gadā sarakstija viņas 
tuva draudzene Larisa Freiverta. Es, ar 
atļauju, to atkārtošu šeit, jo šā dzejoļa 
vārdi runā tieši uz manu paaudzi – 
dzejoļa stāsts ir arī mans stāsts, un 
lielāko skaitu skolas patreizējo ģimeņu 
stāsts.

Es prasu savai meitai
Ar austrāliešu akcentu
Vai tu mani saproti.
Viņa saka jā.

Es pasmaidu un vēroju
Kā mana meita mani uzskata.

Savās rokās es nesu dzintaru
Kā atgādinājumu sev
Es esmu latviete,
Es dziedu Jāņu dziesmas
Ziemas vidū, tumsā,
Vasarā es dancoju
Ar biezām ziemas zeķītēm.

Es atceros kā mana māmiņa
Raudāja,
Dziļas asaras savai Latvijai.

Viņa man iemācīja valodu,
Caur viņas acīm es ieguvu kultūru.
Viņa bija manas acis,
Kā es pate esmu acis savai meitai.

Māra Moore izdalīja katram bērnam 
dzejolī minēto simbolu – dzintara gabaliņu 
no Latvijas, ko turēt kabatā, lai atcerēties, 
ka ir latvietis. Tad visi kopā nodziedājām 
Daugav’ abas malas.

Pamatskolas vecākās klases skolnieces 
Zinta Moore un Laima Jurāne nolasīja otru 
aizkustinošu dzejoli, Ojāra Vācieša Tu 
esi Latvija, kas atkārto to pašu domu, ko 
simbolizēja izdalītie dzintara gabaliņi:

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti.

Vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!

Šo dzejol i  arī  noklausī jāmies 
Jelgavas mūziķu grupas izpildījumā, un 
noskatījāmies uz video kā skolas bērni 
Latvijā, skaistos tautas tērpos, svin savu 
latvietību. Dziesmas mūziku oriģināli 
sarakstīja Raimonds Pauls, bet šo versiju 
aranžēja Uldis Timma un Gundars Caune 
projektam „Dzirdi Latvija!”. (http://www.
youtube.com/watch?v=rFjhZtb2ycg).

Vidusskolas klase mums pasniedza 
interesantu priekšnesumu par citiem 
Latvijas valsts simboliem – Latvijas 
prezidentiem. Šis priekšnesums 
bija televīzijas programas „QI” 
stilā. Stīvenu Fraiju (Stephen Fry) 
tēloja skolotājs Māris Bruzgulis, 
uzdodams skatītājiem jautājumus 
par Latvijas astoņiem prezidentiem 
un stāstīdams anekdotes (piemēram 
viņš nav dejojis ar Džūliju Gilardu, 
bet ir gan dejojis ar Vairu Vīķi-
Freibergu). Šoreiz skolniekiem lielas 
lomas priekšnesumā nebija, toties tie 
bija veikuši lielu darbu mācoties par 
prezidentiem, sastādot jautājumus 
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Latvijas radošā mūzikas apvienība

Mūza
viesosies Sidnejas Latviešu namā

trešdien, 2013. gada 9. janvārī
plkst 19.00

Apvienībā ir četri dalībnieki –
Sondra Lejmalniece (flauta), Pēteris Endzelis (oboja), 

Andris Poga (klavieres) un Ints Dālderis (klarnete)

Sīkāku informāciju par apvienību Mūza  
var lasīt Rituma izdevumā

Ieeja $20

un sakārtojot informāciju un bildes datorā 
ko rādīt uz lielā ekrāna.

Vēl noklausijāmies ierakstu no 2008. 
gada dziesmu svētkiem, Prāta Vētras 
Mana dziesma. Tad karogu iznesa no 
zāles, un nobeidzām ar vēl priecīgiem 
svinību simboliem – bērni pūta svilpes 
un taures, un šāva gaisa krāsainas 
papīra strēmelītes. Sarīkojumā bija 
gan izprieca, gan nopietni brīži, bet 
svarīgākais bija, ka visi jutāmies lepni 
par savu latvietību.

Valda Teilora (Taylor)

Retro KALADŪ
Klubs Kaladū, kas iesākās gatavojoties 

pēdējām Sidnejas Kultūras dienām, 
tagad jau kļuvis par tradiciju. Sestdienas 
vakarā, 3. novembrī, Sidnejas latviešu 
namā bija pulcējušies latviešu vieglās 
mūzikas mīļotāji. Šoreiz mūzikas tema 

bija „retro” dziesmas galvenokārt no 
vecajiem labajiem laikiem – trimdas 
ansambļu repertuārs no 70tiem un 
80tiem gadiem. Mārtiņa Siliņa zāle bija 
pilna ar maziem galdiņiem, kur kluba 
gaisotnē varēja pasēdēt, iebaudīt glāzi 
vīna vai kā cita, patērzēt ar draugiem 
un paklausīties mūziku – gan dzīvu, gan 
ierakstus. 

Vakara programmu iesāka Ivars 
Štubis ar paša kompozīciju uz ģitaras. Uz 
vairākām dziesmām viņam pievienojās 
brālis Tālis uz basģitāras kopīgi nospēlējot 
vairākas tautas dziesmas „bluegrass” 
stilā. Viņiem sekoja jaunā saksofoniste 
Aija Dragūna un Toms Mačēns uz ģitāras. 
Jaunie mūziķi spēlēja ar izjūtu un prieku.

Starp pr iešnesumiem, v is iem 
vakara dalībniekiem bija iespēja kārtīgi 
izdziedāties. Sarma Strazda ar savas 
ģimenes palīdzību bija sagatavojusi 

Turpinājums 35. lpp
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2012. gada decembrī

Svētīgus, priecīgus, gaišus Ziemassvētkus
un

Laimīgu, sekmīgu, darbīgu un veselīgu
2013. gadu

Visiem Daugavas Vanagu organizācijas biedriem un labvēļiem
novēl

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas valde un Vanadžu kopa.

Ceturtdien, 2012. g. 6. decembrī, plkst. 12.00
DV SIDNEJAS NODAĻAS

ZIEMASSVĒTKU  EGLĪTE
(atvietos decembŗa saietu)

Dalības maksa $5

Varēsit iegādāties piparkūkas un  pīragus

Apsveikums 11. un 18. novembrī! 
Daugavas Vanagu organizācijas 

vārdā, es sirsnīgi sveicu Daugavas 
Vanagus un visus tautiešus plašajā 
pasaulē mūsu tautas svētkos – 11. 
novebrī Lāčplēša dienā un 18. novenbrī 
Latvijas valsts neatkarības dienā. Abi 
šie svētki ir mūsu tautai lieli svētki, ar 
piemiņu dievkalpojumiem baznīcās, ar 
militāru parādi pie Brīvības pieminekļa 
Rīgā un citur, ar koncertiem un dažādiem 
pasākumiem skolās un kapsētās. 
Atskatoties Latvijas nesenā vēsturē, 

mēs redzam, ka abas šīs Latvijas svētku 
dienas ir maksājušas mūsu senčiem 
ļoti dārgi – samaksājot par tām ar savu 
dārgāko – savām dzīvībām. Kad Pirmais 
pasaules kaŗš beidzās 1918.gada 11. 
novembrī, nedēļu vēlāk, 18. novembrī, 
Latvija pasludināja neatkarību, kuŗu jau 
tūlīt mums mēģināja atņemt boļševiki 
iebrūkot Latvijā 1918. gada 30. novembrī 
no Krievijas un arī to okupējot. Tai pašā 
laikā, mūsu kaŗavīriem, Lāčplēšiem, 
bija paralēli jācīnās pret vēl diviem 
citiem ienaidniekiem, kuŗi bija savstarpēji 
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sazvērnieki pret latviešu tautu, vācu 
ģenerāļis fon der Golcs un Bermonts, katrs 
ar saviem bruņotiem spēkiem, kas tīkoja 
pēc mūsu tēvzemes. Kopējie latviešu un 
igauņu spēki sakāva fon der Golcu Cēsu 
kaujās 1919. gada 22. jūnijā; tā ir diena, 
kuŗu mēs atzīmējam, kā Varoņu piemiņas 
dienu un kuŗu mēs arī svinam katru gadu 
kopā ar igauņiem Cēsīs. Pēc Cēsu kaujām, 
sakautie vācu kaŗavīri masveidīgi iestājās 
Bermonta armijā, jo fon der Golcam ar 
Bermontu bija savstarpēja saprašanās 
par vācu virskundzību Baltijā. Bermonts, 
kuŗa īstais vārds bija Pāvels Rafalovičs 
Avalovs, bijušās cariskās Krievijas armijas 
virsnieks, piesolīja saviem vācu un krievu 
baltgvardu kaŗavīriem latviešu zemi par 
brīvu. Tomēr, cīņā par Rīgu, Bermonts, 
tika sakauts 1919. g. 11. novembrī, 
diena, kuŗu mēs atceramies un svinam 
kā Lāčplēša dienu. Pēc 11. novembra 
kaujām, cīņa turpinājās un arī boļševiku 
Sarkanā armija tika izdzīta no Latvijas, lai 
mūsu tauta varētu pēdīgi dzīvot paši savu 
dzīvi mierā un labklājībā. Tad nāca Otrais 
pasaules kaŗš, Molotova-Ribentropa 
pakts un 50 gadu gaŗais okupācijas 
Padomju Savienības okupācijas laika 
posms, kad mūsu tauta gandrīz tika 
iznīcināta – jā, gandrīz iznīcināta, jo tas 
bija Padomju Krievijas mērķis, realizējot to 
ar deportācijām, slepkavībām, kolonizāciju 
un mūsu tautas pārkrievošanu mūsu 
pašu tēvzemē, Latvijā. Godināsim mūsu 

kritušos Lāčplēšus 11. novembrī un mūsu 
tēvzemi Latviju valsts neatkarības svētkos 
18. novembrī. Vienmēr būsim modri cīņai 
par mūsu tēvzemi un tautu, kā to tik skaisti 
dzejā ir ievijis Andrejs Eglītis, 1940.g. 
jūnijā – 

Liec zobenu zem galvas 
Un dziļi neiemiedz, 
Tavs gods un tēvu zeme 
Tev acis aizvērt liedz. 

Andrejs Mežmalis, atv. flotiles 
admirālis 

Daugavas Vanagu priekšnieks un 
DV CV priekšsēdis

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savus mūžībā aizgājušos biedrus

Alfredu Siļķēnu – dzimis 1925. g. 29. septembrī, Mārkalnes pag., Latvijā
miris 2012. g. 28. oktobrī, Sidnejā, Austrālijā

viņš sastāvēja nodaļā no 1986. gada (26 gadus)

Elmāru Ģērmani – dzimis 1910. g. 14. septembrī, Alūksnē, Latvijā
miris 2012. g. 31. oktobrī, Sidnejā, Austrālijā

viņš sastāvēja nodaļā no 1952. gada (60 gadus). Dibinātājs

Par viņiem sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.

Sidnejas nodaļas Lāčplēša 
dienas atcere.

Svētdien, 11. novembrī atzīmējām 
Lāčplēša dienu. Līga Kurpniece nolasīja 
izvilkumus no Jāņa Ķīseļa grāmatas  
Cīņā par dzimteni: atmiņas no brīvības 
cīņām 1918.-1919.g.  

Atm iņas ,  ku ras  dz i ļ ā  c i eņā 
veltītas atbrīvošanas cīņu Armijas 
virspavēlniekam ģenerālim Jānim 
Balodim. Aleksandrs Grīns grāmatas 
priekšvārdā raksta, ka uzskata šo 
grāmatu par „pagaidām vislabāko 
atmiņu grāmatu mūsu nelielajā memuāru 
literatūrā.“ (Grāmatas pirmais izdevums 
Valtera un Rapas akc. sab. apgāda 
izdevums Rīgā, 1936. gadā. Bet tagad 
Vaidavas faksimila izdevums 1971. g. 
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Sarīkojumi DV namā
2012. gada decembrī un 2013 
gadā. What’s on at the Latvian Relief 
Society Club “Daugavas Vanagi “ this 
December and February next year.

Ceturtdien / Thursday, 6. decembrī, 
plkst. 12.00 Ziemassvētku Eglīte / 
Christmas party.

iespiests Augstums Printing Lincoln 
Nebraska.)

Sidnejas DV nodaļas priekšnieka 
vietniece Gundega Zariņa DVCV 
uzdevumā nolasīja DVCV prezidija 
paziņojumu, ka Helmutam Vabulim 
piešķirta krūšu nozīme zeltā; nozīmi 
Helmutam piesprauda un pasniedza 
klātesošo paziņojuma rakstu.

Sarīkojumu beidza ar kopīgi 
nodziedāto DV dziesmu Še kopā mēs, 
biedri, kam lemts nebij’ mirt ... Pēc tam 
izbaudījām melnu kafiju un Latvijas 
rupjmaizi ar ievārījumu, (kuŗa īstenībā 
ir Latvijas Kaŗa skolas tradīcija ar 
sākumu Atbrīvošanas cīņu laikā.) un 
klausījamies Latvijas vīru grupas Vilki 
strēlnieku dziesmu atskaņojumus.

Gundega Zariņa

Helmuts Vabulis saņem no Gun-
degas Zariņas viņam piešķirto  DV Zelta 
nozīmes paziņojuma rakstu

Sveiciens no Latvijas!
Visas Latvijas vanadžu vārdā 

sveicu Latvijas Dzimšanas dienā!

Latvija! 
Visi mūsu darbi lai ir kā zelts,

Lai tie ir nesavtīgi un kļūst par dārgu rotu!

Vanadžu nozares vadītāja Latvijā. 
Klāra Mētra.

Katra mēneša trešā trešdienā 
DV namā satiekamies padziedāt, 
paklausīties skaņu plates, pārrunāt 
senus un nesenus notikumus, palasīt 
kādu žurnālu vai grāmatu mūsu 
lasītavā un pie reizes lēnā garā izbaudīt 
pusdienas. Decembris ir jau pieblīvēts ar 
daudzu organizāciju eglītēm (ieskaitot 
vanagiem 6. dec) tātad, ņemot šo vērā, 
nākamā „trešā trešdiena” nenotiks līdz 
2013 .g. 20. februārim!

20.novembrī liels skaits palīgu 
sanāca DV namā otrā piparkuku talkā.

Resultātus var iegādāties DV namā 
sarīkojumos vai, ja nav iespējams kļūt 
namā, varam sarunāt pievest mājās! 
Pasūtījumi pie Ilgas Nirādijas tār. 9790 
5730. 

Sidnejas nodaļas vanadzes pateicās 
Herbertam Tirziņam par naudas veltes 
ziedojumu  vanadžu darbam.
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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 
Tuesday 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.

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.

Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš, 
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu 
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas 
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $240.00

DV Mēnešraksta abonements 
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership.

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

Sarīkojumi 2013. gadā.
Ceturtdien / Thursday, 7. februārī, 

plkst. 12.00 Saiets un draudzības 
pēcpusdiena.
Monthly lunch: meat-filled pancakes (Komm 
Morgen wieder) and bullion. Freshly baked 
caraway seed buns, apple cake, cinnamon 
buns. Imported Latvian black and sweet-
and-sour bread also available for purchase.

Tr e š d i e n / W e d n e s d a y,  2 0 . 
februārī. plkst. 12.00 Sadziedāšanās 
pecpusdiena/,,singalong” plus lunch.

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.

Novuss nenot iks z iemassvētku 
brīvdienu laikā, bet atsāksies janvāra 
vidu. Lūdzu zvaniet Sidnejas novusa 
kopas vadītājam Richardam Puisēnam( 
tālr.94818658) janvārī lai apstiprinatu tiešo 
atsākšanas datumu.
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Retro KALADŪ
Turpinājums no 30. lpp.

dziesmu lapiņas ar dziesmām, kas lielai 
publikas daļai bija labi pazīstamas, jo 
skaņu platēs daudz atskaņotas. Tā 
dziedājām Čikāgas piecīšu („Sekss ir 
labs”, „Līgo māmiņ līgodama”, „What 
the heck jūs gribiet”, „Pazudušais 
dēls”, „Hei Lailī”), Trīs no Pārdaugavas 
(„Oliņ, boliņ”) ,Dzintara („Iesim sēņot”), 

Lai stiprinātos,varēja iegādāties ne 
tikai atspirdzinājumus, bet arī garšīgus 
pelmeņus ar dažādām piedevām un 
vēlāk kafiju un saldumus. Virtuvē rīkojās 
Tālis Putniņš ar palīgiem.

Kad vakars jau tuvojas noslē-
gumam, noplīvoja aizkari un visiem 
par pārsteigumu pa logu iekāpa jau no 
iepriekšējiem Klubs Kaladū pazīstamais 
viesis no Latvijas – Igors.  Viņš stāstīja 
jokus un izvilka loteriju. Pēc tam visi 
arī apsveica vakara rīkotāju Viktoriju 
Mačēnu un Vēsmu Putniņu dzimšanas 

dienā, nodziedot 
D a u d z  b a l t u 
dieniņu.  Liekas visi 
vakara dalībnieki 
piekritīs, ka vakars 
izdevās ļoti labi un, 
ka kopīgi dziedātie 
lab i  pazīs tamie 
grāvēji radīja labu 
gaisotni un būtu 
jauki tos atkārtot 
turpmākajos Klubs 
Kaladū vakaros.

 AR

Mūzikanti – Viktorija Mačēna, Ivars Štubis, Vēsma Putniņa, 
Daina Kaina un Kaija Upeniece.
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Laikmeta („Zeme, zeme, kas tā zeme”) 
un Ļembasta („Mašīna”), kā arī citas 
labi pazīstamas dziesmas. Ar īpaši lielu 
sajūsmu dziedāja paaudzes kuŗas bija 
uzaugušas klausoties šos grāvējus. 
Dzirdēju domas, ka bija jauki  pēc ilgāka 
laika uzdziedāt šīs dziesmas un būtu labi 
tās nākotnē biežāk atkārtot.

Sidnejā jau labi pazīstamais ansamblis 
„Somesing Laik Zat” (Viktorija Mačēna, 
Vēsma Putniņa un Kaija Upeniece, kuŗām 
reizēm pievienojās arī Daina Kaina) 
dziedāja tautas dziesmas, ieskaitot 
vairākas dziesmas latgaliešu izloksnē, 
dažas „bluegrass” stila melodijas, kā arī 
pavadīja kopējo dziedāšanu. Kaija izjusti 
nodziedāja „Miglā asaro logs”, kas īpaši 
labi iederējās vakara temā.

Latvijas Okupācijas 
mūzejs Lāčplēša 

dienā atklāj pagaidu 
ekspozīciju

Latvijas Okupācijas mūzejs 11. 
novembŗa pievakarē, skanot vīru kopas 
„Vilki” dziesmām, svinīgi atklāja pagaidu 
ekspozīciju bijušās ASV vēstniecības 
ēkā, Raiņa bulvārī 7. Tā būs mūzeja 



36

pagaidu mājv ieta v ismaz divus 
turpmākos gadus, kamēr risināsies 
Nākotnes Nama celtniecība. 

Sarkanās lentes pārgriešanas gods 
bija uzticēts Saeimas Okupācijas 
mūzeja atbalsta grupas vadītājai Inesei 
Laizānei. Atklājot ekspozīciju, viņa 
sacīja: „Zīmīgi, ka Okupācijas mūzeja 
pagaidu ekspozīcija tiek atklāta 11. 
novembrī - valsts svētku dienā. Mūzejs 
stāsta ne tikai par latviešu tautas 
ciešanām, bet arī par spēku, ar kuru 
latviešu tauta pretojās okupācijai un 
pierādīja, ka ir stipra, ka spēj atjaunot 
savu valsti. Katru gadu arī turpmāk 
sagaidīsim Lāčplēša dienu kā svētku 
dienu, kā brīvdienu un šajā dienā 
būsim stipri.” Svinīgas uzrunas teica 
arī mūzeja vadība un izstādes autors 
vēsturnieks Ojārs Stepens. Vēsturnieks 
Ritvars Jansons uzrunā pauda: „Šis ir 
vēsturisks brīdis, jo šodien tiek atklāta 
arī maza daļiņa no Jaunās - 2015. gada 

ekspozīcijas. Šo brīdi tik ļoti ir gaidījuši 
Jaunās ekspozīcijas ziedotāji un visi 
mūzeja atbalstītāji.”

Jaunizveidotā pagaidu ekspozīcija 
izkārtota četrās mūzeja zālēs, kur ASV 
diplomātu laikos mēdza notikt dažādi 
sarīkojumi. Telpas ir četras reizes 
mazākas nekā pastāvīgajā ēkā Latviešu 
strēlnieku laukumā, tādēļ ekspozīcija ir 
koncentrētāka, tomēr apmeklētājiem 
sniedz pilnīgu pārskatu par Latvijas 
okupācijas vēsturi. Vitrīnās izstādīti 
priekšmeti no mūzeja krājuma, daudzi 
no tiem apmeklētāju apskatei nodoti 
pirmo reizi. 

Būtiski, ka pagaidu ekspozīcijā ir 
apskatāma neliela daļa no Nākotnes 
Nama jaunās ekspozīcijas – paraug- 
stends par okupāciju varu maiņu Latvijā 
1941. gada vasarā. Stenda izveidei 
nepieciešamos līdzekļus ziedojuši Biruta 
un Augusts Graši. Viņu vārds lasāms 
pie stenda piestiprinātā plāksnītē. 

 
SIDNEJAS LATVIEŠU  

PELDĒŠANAS SACENSĪBAS 
 

2013. g. sestdien, 2. februārī, 
plkst. 18.00-20.00 

 
ENFIELD OLYMPIC POOL 

Portland Street, Enfield 
 

$5.00 pieaugušiem, $4.00 bērniem $2.00 skatītājiem 
BBQ desiņas un dzērieni būs pērkami uz vietas. 

Tuvāku informāciju:    Viktors Sīkais   0413 018 588 

VISI MĪĻI GAIDĪTI!!! 
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Reformācijas svētku 
dievkalpojums un 

priekšlasījums 
Sidnejā

Reformācijas 495. gadskārtas svētku 
dievkalpojumu Svētā Jāņa baznīcā 
28. oktobrī vadīja prāvests Kolvins 
Makfersons (Colvin MacPherson) 
sākuma liturģijā nolasot 19.-28. pantu 
no Pāvila vēstules romiešiem 3. 
nodaļas, kuŗā Mārtiņš Luters saskatīja 
pamatu cilvēka glābšanai, „ka cilvēks 
tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no 
bauslības darbiem”. Otrais lasījums 
no Jāņa evaņgelija 8. nodaļas 33.-36. 
panta savukārt vēstīja, ka Kristus dara 
grēciniekus brīvus. Svētrunā prāvests 
salīdzināja gan kādreizējo baznīcas 
pagrimšanu Lutera laikā, gan tagad ar 
balto skudru, termītu postošo darbu, 
kas, citu nemanīti, sabojā namu pirms 
tā sabrukšanas. Baznīca tik tālu bija 
atkāpusies no Dieva patiesības, ka 
pārdeva grēku atlaides par naudu. Arī 
tagad baltās skudras dara savu postošo 

darbu, un Kanādas luterāņu baznīca 
pieļauj vienas un tās pašas dzimtes 
locekļu baznīcas laulību, to izskaidrojot 
kā akceptējamu dzīves stilu, jo baznīcai 
vajagot nepārtraukti reformēties un 
mēs dzīvojot mainīgos laikos. Kaut gan 
reformas ir nepieciešamas, tām jānotiek 
dievvārdu garā, jo mēs dzīvojam netīrā 
pasaulē un varam  viegli aptraipīties no 
grēcīgiem uzskatiem un pasākumiem. 
Arī Pāvila vēstulē galatiešiem 1:10 
apustulis rakstījis: „Jo vai tad es tagad 
runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam 
par godu? Jeb vai es cenšos cilvēkiem 
patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, 
tad es nebūtu Kristus kalps.” Sprediķi un 
vēlāk arī dievkalpojumu pabeidza ar 
Lutera dziesmu „Dievs Kungs ir mūsu 
stiprā pils” un, īpaši pēdējo pantu: „Tam 
Dieva vārdam nebūs rimt, Lai trako 
kam tīk trakot!” Draudzes ansamblis 
kuplināja dievkalpojumu ar divām 
dziesmām: Ludviga van Bēthovena „Tā 
debess izteic” un A. Mētera „Dievs ir tik 
ļoti mīlīgs.” 

Vēlāk Draudzes namā prāvests 
deva īsu priekšlasījumu par mūsu 
baznīcas tēva Mārtiņa Lutera dzīvi un 
ticību, no kuŗas te sniegšu tikai dažus 
raksturīgus izvilkumus. Viņa dzīve 
bija piedzīvojumiem bagāta, un viņa 
mācība nenoveco, jo viņš turējās pie 
īstā, dzīvā Dieva vārda, kas nemainās. 
Ne nejaušība, bet Dieva vadība bija tā, 
kas Luteru atrāva no tieslietu studijām 
un pievērsa teoloģijai, jo liktenīgā 
pērkona brāziena laikā  viņš bija Dievam 
solījies kļūt par mūku. Teoloģijas 
studijās viņš iemācījās arī sengrieķu 
un ebrēju valodas, kas noderēja Bībeles 
tulkošanai vācu valodā. Pirms diviem 
gadiem prāvests bijis tajā Vācijas 
pilsētā un baznīcā, kas saistās ar Lutera 
darbību un īpaši to notikumu, kad viņš, 
kritizējot tā laika grēcīgo baznīcu, piesita 
ar naglām 95 tēzes pie Vitenbergas 

Šādas plāksnītes ar ziedotāju un 
godināto vai pieminēto personu vārdiem 
būs redzamas pie ik katra jaunās 
ekspozīcijas stenda un objekta.

Arī Raiņa bulvārī 7 turpināsim 
uzņemt valsts protokola vizītes. 23. 
novembrī pie mums viesosies Polijas 
prezidents. Mūzeja Izglītības nodaļa 
šobrīd aktīvi strādā, lai sagatavotu 
pagaidu ekspozīci ja i  pielāgotas 
nodarbības skolēnu grupām. 

Gaidīsim ciemos Okupācijas mūzeja 
pagaidu telpās Raiņa bulvārī 7 arī Jūs!

Inese Krieviņa
Latvijas Okupācijas mūzeja 

sabiedrisko lietu vadītāja
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Mūžības gaitās aizgājis

Alfreds Siļķēns
Dzimis 1925. g. 29. septembrī – Mārkalnes pagasta ”Cerīņos”, Latvijā

Miris 2012. gada 28. oktobrī – Sidnejā, Austrālijā

Dziļā pateicībā par Freda mūža devumu latvietībai, draugiem un ğimenei, 
viņu ar mīlestību piemin un atcerās:

sieva Fomaida Siļķēna – Sidnejā
meita Rudīte, znots Alan un viņu bērni Robert un David Watson – Sidnejā
dēls Mikus, vedekla Judy un viņu bērni Lauren un Debbie Siļķēns - Adelaidē

Radi un draugi Latvijā

Tev zeme bij svēta, kur piedzimi;
Tev valoda mīļa kā runāji.
Tik tālos ceļos piekusa kājas
Un svešā zemē apstājās sirds.

Pļaujas svētki 
Vienības draudzē
Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē 

28. oktobrī  Vienības draudze svinēja 
Pļaujas svētkus, kuŗus ar uzrunu atklāja 
draudzes priekšniece, diakone Gundega 
Zariņa, kam sekoja kopdziesma 
Vārpu  va inags .  Pēc  d raudzes 
mācītāja Raimonda Sokolovska 

baznīcas durvīm 1517. gada 31. oktobrī. 
Trīs gadus vēlāk viņa rakstus pāvests 
izsludināja par ķecerību, bet vēl pēc 
gada viņu izslēdza no katoļu baznīcas. 
Luters nekad nebija vēlējies aiziet no 
savas baznīcas, bet tikai to reformēt, un 
viņam mīļš bija 10.pants no 1. nodaļas 
Pāvila vēstulē galatiešiem, ka nevajaga 
censties izpatikt cilvēkiem, bet gan tikai 
Dievam un viņš ticēja, ka visas mācības 
jāpārbauda Dieva vārda gaismā un 
jāpatur tās, kas saskan ar Dieva vārdu.

Juris Krādziņš

noturētā svētbrīža  atskanēja Terija 
Makalmona (Terry MacAlmon) dziesma 
„Es dziedu Tavam vārdam, Kungs. 
Izvilkumu no Jāņa evaņģelija lasīja 
Marita Lipska, kam sekoja Raimonda 
Sokolovska svētruna Pļaujas svētki 
Ticībā un Pasaulē. Tur tika pieminēti, 
it kā sagadīšanās dēļ, dažādu laika 
ciklu sākumi, kā, piemēram, zodiaka 
Ūdensvīra (Aquarius) sākums un citu 
nobeigumi un sākumi, kā, piemēram, arī 
maiju kalendāra vecā posma nobeigums 
2012. gada 21. decembrī, kam varētu 
sekot nākamais posms. 

Ekrāns rādīja dažādus Latvijas 
skatus un datorā atskanēja arī dziesmas 
kā Jorspeisa Debesis ir tuvu klāt. Savāca 
speciālus aizlūgumus uz atsevišķām 
lapām, kuŗus aizklāti pieminēja lūgšanā, 
pēc kuŗas Raimonds Sokolovskis 
dziedāja dziesmu Svece, kas beidzās 
ar svētlaimes rindām (beatitudes) 
no Kalnu sprediķa Mateja evaņģelijā 
(Svētīgi tie...)
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Nākamais Ritums būs 2013. gada februārī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2013. g. 15. JANVĀRIM.

Svētku mielasta apmeklētāji ēda 
saimnieces Birutas Apenes-Klārkas 
(Clark) sarūpētās ceptās desas ar 
cep t iem kar tupe ļ iem,  skāb iem 
kāpostiem un salātiem, bet pēc tam 
kūkas ar kafiju. Lielo loteriju vadīja 
Raimonds Sokolovskis, kas izvēlējās 
loterijas priekšmetus, pēc tam Biruta 
Apene – Klārka nolasīja laimētāja 
numuru, ko laimīgajam pienesa Marita 
Lipska. Sarīkojuma nobeigumā visi 
kopīgi nodziedāja dziesmu Tuvums un 
tālums, ko ar klavierēm pavadīja Andrejs 
Mednis, bet sarīkojumu pabeidza ar 
kopā noskaitīto Kristus Tēvreizi.

Juris Krādziņš

Vienības draudzes 
Pļaujas svētki 2012. 

gadā
Vienības draudzes organizētie Pļaujas 

svētki notika š. g. 28. oktobrī Sidnejas 
latviešu namā lielajā zālē. 

Bija bagātīgi un krāšņi klāti galdi, kā arī 
interesanta programma. Kaut gan šogad uz 
Pļaujas svētkiem Sidnejā biju pirmo reizi, 
man tika teikts, ka citugad programma esot 
bijusi savādāka – ar priekšnesumiem, kuŗos 
tika atskaņotas latviešu tautas komponistu 
dziesmas. Tomēr svētki iesākās kā vienmēr 
- ar draudzes priekšnieces uzrunu. Šogad 
savus “pirmos” Pļaujas svētkus atklāja 
jaunā draudzes priekšniece - diakone 
Gundega Zariņa ar sirsnīgu uzrunu un laba 
vēlējumu Vienības draudzei un viesiem, 
savā uzrunā pieminot arī pagājušā gadā 
mūžībā aizgājušo draudzes priekšnieci 

Lilianu Pelši. 
Kad visi bi ja iestiprinājušies ar 

smalkmaizītēm un atspirdzinošiem 
dzērieniem, sekoja Svētbrīdis, ko 
vadīja mācītājs Raimonds Sokolovskis. 
Kopdziesmas uz klavierēm pavadīja 
Andrejs Mednis, kuŗš kopš pagājušā gada 
ir mūsu draudzes ērģelnieks. Svētbrīdī 
dziedājām vairākas jaunas Kristīgas 
dziesmas, kas bija drukātas uz dziesmu 
lapiņām, bet fonā skanēja orķestra audio 
ieraksts ar video uz lielā ekrāna. Bībeles 
lasījumu veica Marita Lipska. Svētrunā 
mācītājs Raimonds pastāstīja par Pļaujas 
svētku galvenajām izpratnēm – Ticībā 
un Pasaulē. Sirsnīgajā lūgšanā, kas 
tika teikta klusas mūzikas pavadījumā  
mācītājs ietvēra visus klātesošos, kā 
arī tos, kas nebija varējuši uz svētkiem 
ierasties. Interesants bija iekārtojums ar 
aizlūgumu lapiņu savākšanu no visiem 
klātesošajiem. Svētbrīža beigās mācītājs 
Raimonds dziedāja un pats uz klavierēm 
pavadīja savu kompozīciju “Svece”, kas 
satur Bībeles tekstu - Jēzus makarismus 
(svētības vārdus) no Mateja ēvaņģēlija. Pēc 
Tēvreizes lūgšanas sekoja kafijas pauze. 
Tajā  kā priekšnesumu – humoristisku 
dzejoli lasīja Ingrīda Rēbauma un es 
(M.L.), kas tika uzņemts ar smiekliem un 
aplausiem. Tad sekoja Lielā loterijas izloze. 
Loterijas galds bija bagātīgs un krāšņs. 
Tostarp daudzas vērtīgas mantas – kā 
piemēram DVD spēlētājs, ko speciāli šim 
nolūkam bija iegādājusies un ziedojusi 
draudzes priekšniece diakone Gundega 
Zariņa. Izlozi vadīja diakone Biruta Apene, 
un tā notika turpat viesu priekšā, kā arī 
vinnestu izvilkšana. 

Sarīkojums kopumā radīja patīkamu 
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Kooperātivam ir nauda ko
Aizdot

4.99% 6.44%
pirmā gadā                       „Comparison Rate”

uz jauniem aizdevumiem kas nodrošināti ar pirmo obligāciju 
pirmā gadā maksājiet pazemināto likmi 4.99% gadā un pēc tam 

aizdevums pāriet uz mainīgo likmi kas pašlaik ir 6.55% gadā.

Salīdzinājuma likme “Comparison rate” ir 6.44% gadā. 
Bāzēts uz $150,000.00 aizdevuma uz 25 gadiem ar 

izdevumiem $900.00 kopsummā.

Uz aizdevumiem var būt izdevumi un valdības nodevas.
Pilnīgus aizdevuma noteikumus pieprasiet mums:

Zvanot P Delverim 1300 658 528

LATVIEŠU
KREDITKOOPERĀTĪVS
AUSTRĀLIJĀ

Sidnejas nodaļā atvērts: pirmdienās no
          plkst 15.00 līdz 19.00
ceturtdienās un sestdienās no
          plkst 9.00 līdz 13.00

Australian Credit Licence 247391
Tīmekļu adrese:     www.latviancredit.com.au
E-pasta adrese:     lacc@latviancredit.com.au

RIT076-11/12
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un labu noskaņu, ko varējām paņemt 
līdzi. Tādēļ vēlreiz jāizteic liela pateicība 
- jo sevišķi saimniecēm, gan par skaisti 
klātajiem galdiem, gan tradicionālajiem 
Pļaujas svētku ēdieniem kā desiņām 
ar kāpostiem, gan sanestajām veltēm - 
pīrāgiem, kūkām un citiem gardumiem, 
kuŗu bija pārpārēm, un ko varējām 
iegādāties un gardi baudīt. Tāpat sakām 
paldies Vienības draudzes priekšniecei - 
diakonei Gundegai Zariņai par darbu un 
veltēm Pļaujas svētkiem. Paldies diakonei 
Birutai Apenei, kas organizēja un vadīja 
saimniecību, kā arī par veltēm Lielajai 
loterijai. Un paldies Arnoldam Jumiķim par 
dežuranta pienākumu izpildīšanu. Tāpat 
paldies vēl daudziem draudzes locekļiem 
un draugiem, kas piedalījās svētku 
sagatavošanā un norisē. Un visbeidzot – 
mīļiem viesiem, kas svētkos piedalījās, un 
“dzīvoja līdzi” mūsu gadskārtējiem Pļaujas 
svētkiem!

Pļaujas svētki 2012. gadā ir svētīgi 
nosvinēti, un mēs varam “doties” šī gada 
noslēguma un Jaunā gada iesākuma 
zvanu skaņās, – ar ticību Dievam, un par 
svētību savai tautai un Tēvijai. 

Marita Lipska
Vienības draudzes valdes locekle 

Benjamiņa
Kā dzīvot modernam cilvēkam

Izrāde par leģendāru personību – 
Emīliju Benjamiņu. Latvijas Nacionālā 
teātŗa aktrise Indra Burkovska jau 
vairākus gadus ar panākumiem atveido 
leģendārās latviešu miljonāres – 
„Jaunāko ziņu” un „Atpūtas” izdevējas 
– Emīlijas Benjamiņas  lomu. Izrādes           
„Benjamiņa. Kā dzīvot modernam 
cilvēkam” režisore ir Kanādas latviete 
Baņuta Rubesa. Aktrise tēlo trīs 
savstarpēji it kā nesaistītas ainas no 
Benjamiņas dzīvesstāsta, atklājot 

likteņa dramatismu spilgtos kontrastos 
– gan visdramatiskākajā brīdī, kad 
lopu vagonā viņu ved izsūtījumā uz 
Sibīriju, gan ainās, kuŗās atklāts šīs 
apbrīnojamās sievietes spožums un 
vitalitāte. 

Aktrise  atveido līdz smalkiem 
sīkumiem izpētītu raksturu, sievieti 
ar miesu un asinīm, ar mērķtiecību 
un paļāvību liktenim. Tai pašā laikā 
šīs nelielās izrādes gaitā atklājas arī 
konkrētā laikmeta (pagājušā gadsimta 
20.-30. gadu) iezīmes, un  skatītājiem, 
īpaši tiem, kas paši piedzīvojuši 
vēsturiskos „Benjamiņas laikus”, tā 
var kļūt pat  par tikšanos ar senām 
atmiņām, ko palīdzēs atdzīvināt arī 
aktrises kostīmi un darbībai piemērotā 
mūzika. Izrādē satiksiet arī Benjamiņas 
kalponi Bertu (Liju Veikinu), sekretāru 
Rolmani (Jāni Čečiņu) un Sidnejas 
salona mūziķus. Izrādes Austrālijā 

Indra Burkovska, Emīlijas Benjamiņas 
lomā.
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palīdz izkārtot Sidnejas Latviešu teātris, 
Melburnas Latviešu kooperatīvs un 
Brisbanes Latviešu biedrība. Lai jums 
labs vakars, satiekoties ar pagātnes 
ainām! 

Izrādes svētdien, 2013. gada 3. 
februārī plkst. 13.00 un plkst. 17.00 
Sidnejas Latviešu namā.

Biļetes iepriekšpārdošanā Rīgas 
grāmatnīcā. Biļetes ieteicams iegādāties 
savlaicīgi, jo vietu skaits katrā izrādē, 
īpatnā izkārtojuma dēļ, ierobežots.

Jānis Čečiņš

Trīs Latvijas  
tenori – latviešiem 

visā pasaulē
Trīs Latvijas tenoriem Miervaldim 

Jenčam, Guntaram Ruņģim un Naurim 
Puntulim šis ir jubileju laiks. Saskaitot trīs 
apaļus piecdesmit kopā, sanāk vēl apaļāki 

Šķiet, tas bija vēl nupat, kad cilvēki 
stāvēja rindās, lai iekļūtu Trīs Latvijas 
tenoru koncertos Rīgas Domā un Latvijas 
Nacionālās operas jaunajā zālē, kur tenori 
kopā vērienīgi vairākos koncertos svinēja 
savus 120. Laiks skrien un tenori var svinēt 
gan 150, gan arī savam radošā kolektīva 
15 gadu jubileju.

Jubilejas reizē tenori nolēmuši atgriezties 
vietās, kur viņiem šo gadu laikā klājies 
vislabāk, kā arī iegriezties tur, kur vienmēr ir 
kārojies nokļūt, bet līdz šim vēl nav sanācis. 
Nav daudz operas mākslinieku, kuŗi būtu 
dziedājuši teju vai visās Latvijas lielajās 
un mazākajās pilsētās. Nav daudz Latvijā 
tādu mākslinieku, kas būtu koncertējuši pie 
tautiešiem ārzemēs tik daudz. kā to darījuši 
tenori. ASV lielajās turnejās ir apbraukts 
apkārt trīs reizes, vēl tikpat arī īsākās 
turnejās, viesojoties arī Kanādā. Tenoru 
balsis atkārtoti priecējušas tautiešus arī 
Anglijā. Tieši pie tautiešiem ārzemēs bijuši 

tenoru vismīļāk uzņemtie koncerti.
Tādēļ tenori uzsāk savu jubilejas turneju 

„Latviešiem visā pasaulē”. Simboliski 
šoreiz sāk ar tālo Pertu – pilsētu, kur tenori 
vēl nav nekad viesojušies. Pēc Pertas 
paredzēti koncerti Adelaidē, Melburnā un 
Brisbanē, bet Austrālijas turneja noslēgsies 
ar koncertu Sidnejas Latviešu namā 10. 
februārī, plkst. 15.00.

Tas bija mazliet vairāk kā pirms diviem 
gadiem, kad tenori Sidnejā sniedza trīs 
atšķirīgus koncertus, Šoreiz Trīs tenoru 
vienīgajā koncertā Sidnejā būs iespēja 
dzirdēt kaut ko pavisam jaunu.

Koncerta pirmajā daļā klausītāju 
vērtējumam tenori piedāvās mūsdienu 
latviešu komponistu kamermūziku. 
Programmā iekļauti Juŗa Karlsona, 
Anša Saukas, Ingmāra Zemzara un citu 
komponistu dziesmas.

No kreisās: Nauris Puntulis, Miervaldis 
Jenčš, Guntars Ruņģis. Sēž pianists 
Gints Bērziņš
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Koncerta otrā daļa solās būt daudz 
dzirkstošāka, atbilstoši tās nosaukumam 
„Amor hispano” Šī ir jaunākā tenoru 
iestudētā programma, kas šovasar Latvijā 
pirmo reizi tika atskaņota kopā ar Raita 
Ašmaņa bigbendu. Austrālijas turnejā 
”bigbenda loma„ uzticēta izcilajam latviešu 
pianistam Gintam Bērziņam, kuŗš solījies 
klausītājus priecēt arī ar kādu ugunīgi 
spānisku klavieru solo. Tenoru balsis atklās 
spānisko krāsu paleti pilnā tās spektrā, 
sākot no tenoru klasiskā ”No puede ser” 
un „Amapolla”, caur džezisko „Contigo 
aprendi” līdz draiskajam „Cielito lindo” un” 
La Cucaracha”. Visu mīlētāju dienas (14.02) 
priekšvakarā lieliski iederēsies „Besame 
mucho”.

Uz tikšanos Sidnejā! 

DV Kanberas 
nodaļas 30 gadu 
darbības atcere

Visi spēki un līdzekļi ir jāziedo 
latviskas jaunatnes audzināšanai 
ārzemēs, bet it sevišķi Latvijā, tad 
Latvijai būs nākotne un brīvā Latvija 
būs latviskā Latvija. (E. Peniķis).

Šā gada 27. oktobrī, Imanuela baznīcas 
zālē, Kanberas vanagi un vanadzes rīkoja 
savu 30 gadu darbības atceri. 

Svētku telpā, krāšņi rotātā ar karogiem, 
puķēm un degošām svecēm,  pulcējās 
vanagi, vanadzes un, kuplā skaitā, svētku 
viesi.

Atceri ievadīja Kanberas nodaļas 
priekšsēdis Edvīns Peniķis. Viņš īsumā 
pastāstija par DV organizācijas dibināšanu 

un mērķiem. Sākuma galvenie spraustie 
mērķi – brīva Latvija – ir īstenojušies. 
Pat laban viens no svarīgākaj iem 
uzdevumiem  ir audzināt latvisku jaunatni. 
Visi spēki un līdzekļi ir jāziedo latviskas 
jaunatnes audzināšanai ārzemēs, bet it 
sevišķi Latvijā,  tad Latvijai būs nākotne 
un brīvā Latvija būs latviska Latvija.

Vanadžu vadītāja Inta Skrīvere  deva 
pārskatu par Kanberas nodaļas vēsturi:

DV Kanberas nodaļa nodibinājās 1982. 
gada 8. augustā, 6 vanagu un 1 vanadzes 
sastāvā. Šodienas nodaļā ir 12 vanagi un 
12 vanadzes.  Valdes priekšsēža amatu 
ir pildijuši: Arvīds Purvis, Valentīns Rolavs 
(viņsaulē) un patlaban Edvīns Peniķis; 
vanadžu vadībā Dzidra Kreitāla (viņsaulē), 
Aina Mediķe un patlaban Inta Skrīvere. 
Valdē, kopš nodaļas dibināšanas, bez 
pārtraukuma, ir darbojies Žanis Mediķis, 
Edvīns Peniķis, Arvīds Purvis  un revizijas 
komisijā Andrejs Grigulis.

Trīs gadus, no 2009. līdz 2011. g., 
Inta Skrīvere ir bijusi Vanadžu vadītāja 
Austrālijā. 

Polītiskā/nacionālā laukā vanagi 
un vanadzes ir: vienmēr piedalījušies 
Leģionāru dienas atcerē ‘Rookwood’ 
kapos Sidnejā; ikgadīgi rīkojuši pulkveža 
O. Kalpaka atceres dienu; ir piedalījušies 
demonstrācijās pret Padomju Savienību 
pie krievu sūtniecības Kanberā, un 
financiāli un morāli atbalstijuši leģionārus 
Latvijā.

Kulturālā plāksnē pie nodaļas ir 
darbojusies latviešu skola Silvijas Kreitālas 
vadībā; financiāli  nodaļa ir atbalstijusi 
Annas Ziedares vasaras vidusskolu, 3x3 
nometnes un daudzus citus latviešu, un, 
it sevišķi jauniešu,  pasākumus Austrālijā 
un Latvijā.

Sabiedriskā laukā, gaŗajos gados,  
ir rīkoti saviesīgie vakari un koncerti ar 
viesu, dziesmu vienību piedalīšanos no 
citām Austrālijas pilsētām. Kā pēdējais 
bija dziesmu vienības „Vilki” koncerts no 
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Latvijas.
Palīdzības laukā – vanadzes rīko 

saietus ar mielastiem un loterijām, 
un, pašām sedzot uzturvielu izmaksu, 
ienākumus pārsūta labdarībai uz Latviju; 
rīko lietotu  mantu izpārdošanas (garage 
sale) un arī tos ienākumus ieskaita 
labdarībai Latvijā. Vanadzes pāris reizes 
gadā apmeklē, un apdāvina vecos ļaudis 
svētku reizēs gan viņu pašu mājās, gan 
veco ļaužu aprūpes namos.

Gaŗajos gados daudzi nodaļas vanagi 
un vanadzes ir saņēmuši DV Austrālijā un 
DV CV atzinības rakstus. 

DV krūšu nozīmi zeltā ir saņēmuši 
Arvīds Purvis, Aina Mediķe, Žanis Mediķis, 
Edvīns Peniķis, Inta Skrīvere un Silvija 
Kreitāla .

Turpinājumā valdes priekšsēdis Edvīns 
Peniķis un vanadžu vadītāja Inta Skrīvere 
pasniedza sekojošus atzinības rakstus:

 DV krūšu nozīmi zeltā saņēma 

Andrejs Grigulis.
DV CV atzinības rakstus saņēma Aira 

Grigule, Biruta Vilkina un Gints Stīpnieks
DV Austrālijā atzinības rakstus saņēma 

Imants Skrīveris un Skaidrīte Dariusa.
Ar ziediem un šampanieti vanagus un 

vanadzes sveica Kanberas organizāciju 
pārstāvji – Kanberas latviešu biedrības 
un LAAJ  vārdā , Juris Jakovics, tautas 
deju kopas ‘Sprigulītis’ vadītāja Skaidrīte 
Dariusa  un ev. lut. draudzes priekšnieks 
Egons Eversons. Savā apsveikumā 
Eversons ļoti interesanti pastāstija par 
DV Kanberas nodaļas dibināšanu 1982. 
gadā. Šo informāciju viņš bija atradis tā 
laika draudzes protokolos, jo, nodaļas 
dibināšana ir notikusi pēc dievkalpojuma, 
Sv. Pētera baznīcas zālē.

Rakstiski apsveikumi bija no: DV 
Austrāli jā valdes priekšsēža Jāņa 
Priedkalna, Vanadžu vadītājas Austrālijā 
Ilgas Vēveres, DV Latvijā Jēkabpils 

Sēž. No kreisās: Žanis Mediķis, Aina Mediķe, vanadžu vad. Inta Skrīvere, valdes 
priekšsēdis Edvīns Peniķis, Arvīds Purvis un Gints Stīpnieks.
Stāv no kreisās – Ingrīda Grēviņa, Ērika Treyde, Biruta Vilkina, Aina Kārkliņa, Aira 
Grigule,Biruta Ūdre, Brigita Voitkus, Arturs Kārkliņš, Imants Skrīveris, Lita Ātrena, 
Inta Payne, un Andrejs Grigulis.
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nodaļas vadītājas  Dr. Edītes Ortveinas 
un Pertas un Melburnas nodaļām.

Sveicienus no Melburnas bija atsūtījuši 
Kanberas nodaļas biedri – Silvija un 
Osvalds Kreitāli

Atceres svinīgo daļu noslēdza  kopīgi 
dziedot „Še kopā mēs biedri.’ un  ,Daugav’ 
abas malas’.

Noslēgumā vanadžu sagādātais 
garšīgais mielasts ar sarkanvīnu, un 
protams – bagātīga loterija. Visi ienākumi 
labdarībai Latvijā un Austrālijā.

Bija skaista, bagātīga diena, un bija  
vēla pievakare kad svētku viesi devās 
mājup.

 Pārdomās par vanagu/vanadžu darbu, 
prātā ienāca Juŗa Alunāna atdzejotie 
vārdi’...ja ikviens tik zemē sētu, vienu 
graudu veselu; kas gan izskaitīt  tad spētu, 
zelta kviešu krājumu...’

Skaidrīte Dariusa

Latvijas valsts 
svētku atceres 

Kanberā
Kanberas ev.lut. draudze

Ar dievkalpojumu Sv.Pētera baznīcā, 
Reid, šī gada 18. novembrī, Kanberas 
ev.lut. draudze atzīmēja Latvijas valsts 
dibināšanas dienu – 18. novembri. 
Dievkalpojumu vadīja diakons Jānis 
Priedkalns no Adelaides. Savā sprediķī viņš 
izteica domu, ka reliģija un nacionālisms iet 
roku rokā spēcinot tautu un valsti.

Pēc dievkalpojuma dievlūdzēji pulcējās 
blakus esošajā baznīcas zālē, pie uzkodu 
galda un kafijas. Šo laicīgo daļu ievadīja 
draudzes priekšnieks, Egons Eversons, 
sveikdams klātesošos valsts svētkos. 
Turpinājumā viešņa, Ilga Vēvere no 
Adelaides, pastāstīja par latviešu grupas 
ceļojumu uz Tobago, un stāstīto papildināja 

ar foto uzņēmumiem uz lielo ekrānu.

Kanberas latviešu biedrība
Kanberas latviešu biedrības rīkotais 

18. novembŗa akts  notika šā gada 21. 
novembrī, Imanuela baznīcas zālē, Vodenā. 
Svētku aktu atklāja KLB priekšnieks Ēriks 
Ingevics.

Savā uzrunā viņš pievērsās norisēm 
un sasniegumiem Latvijā pēc neatkarības 
atjaunošanas . Viņš teica, ka sasniegumi ir 
bijuši sevišķi ievērojami. ārpolitikas jomā.

Pirms dažiem gadiem Latvija kopā ar 
citām valstīm pārdzīvoja smagu ekonomisko 
krīzi. Pateicoties valdības stingrai un 
tāļredzīgai politikai,  krīze tagad ir lielā mērā 
pārvarēta. Tas prasīja pieņemt nepopulārus 
lēmumus, bet cilvēki ir sapratuši ka šādi soļi 
bija nepieciešami un tā ir tos uzņēmuši bez 
publiskiem protestiem un nemieriem kādi ir 
redzami dažās citās Eiropas valstīs.

Latvijas turpmākā attīstība ir zināmā 
mērā atkarīga no norisēm citās Eiropas 
Savienības valstīs. Būdama maza valsts 
Latvija nevar izvairīties no ekonomiskām 
krīzēm lielākās Eiropās valstīs.

Ingevics runāja arī par latviešu 
izceļošanu lai meklētu darbu Rietumu 
valstīs. Šī ir viena no grūtākām problēmām 
kas nodarbina valdību un tur nav viegli 
atrast atrisinājumu.

Noslēgumā viņš teica lai kādas ar 
nebūtu pašreizējās problēmas, mēs varam 
būt gandarīti, ka zem Dombrovska vadības 
Latvijas valdība ir kompetentās rokās.

Ingevica uzrunai sekoja videofilmētā 
Latvijas valsts prezidenta  Andra Bērziņa 
18. novembrim veltītā uzruna un valsts 
himna.

Svētku runu – Latvieši pasaulē un mūsu 
mantojums – teica antropoloģe Marianna 
Auliciema no Latvijas.

Akta turpinājumā, Latvijas valsts un 
Ordeņu kapitula uzdevumā Dr. Juris 
Ruņģis pasniedza choreogrāfei Skaidrītei 
Laimai Dariusai Latvijas valsts augstāko 
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apbalvojumu – Atzinības krustu, par  
radošo choreogrāfes un deju skolotājas 
darbu vadot Austrālijas tautas deju kopu 
‘Sprigulītis’, un kalpojot latviešiem un 
Latvijai.

Apbalvojumu saņemot, Dariusa 

pateicās Kanberas latviešu 
un sprigulīšu saimei par lielo 
atbalstu šajos gaŗajos gados kā 
arī paldiesu Sidnejas latviešu 
tautas deju kopai ‘Jautrais 
pāris’ un tās vadītājiem Jurim 
Ruņģim un Ivetai Ronei par 
gaŗajiem sadejošanās gadiem 
un kopā veidoto ‘Saules jostu’. 
Nobeigumā viņa izteica prieku, 
redzot šī vakara apmeklētāju 
saimē, tik lielā skaitā, bijušo un 
tagadējo sprigulīšu ļaudis.

Paziņojumus par balvām 
un atzinības rakstiem  nolasīja 
LAAJ vicepriekšsēdis Kanberā, 
Juris Jakovics.

V a k a r a  n o s l ē g u m ā 
svētku dalībnieki pakavējās 
p ie  uzkodām un  g lāzes 

šampānieša.
Bija ļoti iepriecinoši dzirdēt svētku 

apmeklētāju, un, it sevišķi, gados jauno 
klausītāju pozitīvās domas un iespaidus 
par  Mariannas Auliciemas svētku runu, 
un teikto.

Skaidrīte Dariusa

Skaidrīte Dariusa ar daļu no bijušās un tagadējās sprigulīšu saimes 18. novembŗa 
svinībās, Kanberā.
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No kreisās: Dr, Juris Ruņģis, Skaidrīte Dariusa, 
Marianna Auliciema, Ēriks Ingevics un Juris 
Jakovics.
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LASĪTĀJU DOMAS
Pateicība

Linda Graudiņa un brāļi Raits un 
Klāvs Ģērmaņi ar ģimenēm vēlās 
pate ik t ies  prāvestam Kolv inam 
Makfersonam (Colvin McPherson) par 
tēva, Elmāra Ģērmaņa, izvadīšanu šā 
gada 7. novembrī.

Paldies Fil! Uldim Ozoliņam par 
atvadu vārdiem no tēva korp! Tālavija, 
kā arī visu buršu saimei. Paldies Fil! 
Ivetei Ronei un mīļājām spīdolām par 
atbalstu.

Paldies Edītei Birzulei, Inārai  
Krūmiņai un dāmām par bēru mielastu.

Pateicos arī austrāliešu iestādēm 
– „Trevor Lee & Son Funerals” – kā 
arī māsam un palīgiem tēva “mājās” 
beidzajamos 12 gados – „Milford House, 
Randwick”.

Linda Graudiņa

Pateicība
Sirsnīgi  pateicamies  v is iem 

ALFREDA  SIĻĶĒNA draugiem un 
organizācijām par izjustiem atvadu 
vārdiem, līdzjūtības apliecinājumiem 
un ziedojumiem Okupācijas mūzējam.

Pateicamies arī prāvestam Kolvinam 
Makfersonam un ērğelniecei Tamārai 
Koškinai. 

Īpaši pateicamies SLB valdei un 
dāmu komitejai par bagātīgi klāto bēru 
mielastu.

Fomaida, Mikus un Rudīte

EGLĪTE
Vienības draudzes “Eglītes” sarīkojums 

notiks 
9. decembrī, plkst. 12.00 SLB namā, 

M. Siliņa zālē, kur tas iesāksies ar Svētbrīdi. 

Būs garšīgas pusdienas, kā arī 
diakones Birutas Apenes prezentācija par viņas ceļojumu 

uz Jeruzālemi un Betlēmi. 

Nāksim paši un ņemsim līdzi draugus! 

Visi mīļi gaidīti!
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PBLA ZIŅU APSKATS

23. novembrī
Polijas prezidents kā Latvijas simbolu 
nosauc režisoru Hermani 

Pol i jas prezidents Broņis lavs 
Komorovskis vizītes laikā Latvijā piektdien 
kā vienu no Latvijas valsts simboliem un 
vērtībām nosauca režisoru Alvi Hermani, 
ziņo Leta. Savukārt Valsts prezidents 
Andris Bērziņš sarunā ar Polijas prezidentu 
nolēmis aktīvi piedalīties eiro ieviešanas 
Latvijā atbalstīšanā, jo tā esot valsts 
labākā izvēle. “Jautājums par eiro Latvijai 
ir ļoti nozīmīgs, un tādēļ pats personīgi 
esmu nolēmis aktīvi piedalīties šī procesa 
atbalstīšanā. Latvijai tā ir labākā izvēle. 
Par to esmu pārliecināts gan kā pilsonis, 
gan kā amatpersona,” par Andra Bērziņa 
sacīto aģentūru Leta informēja Valsts 
prezidenta kancelejā. Melngalvju namā 
notiekošās kopīgās preses konferences 
laikā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu 
abas amatpersonas vērsa uzmanību arī 
uz šīs ēkas lomu Polijas vēsturē. Par 
Melngalvju namā 1921. gada 18. martā 
notikušajām trīspusīgajām Krievijas, 
Polijas un Ukrainas diplomātiskajām 
sarunām liecina sarkanā kartona futlārī 
ievietotais Polijas prezidenta Leha 
Aleksandra Kačiņska dāvinātais miera 
līguma faksimils ar parakstiem un lakas 
zīmogiem, teikts mājaslapā “president.
lv”. Atbildot uz jautājumu par viņam 
zināmajām Latvijas precēm, Komorovskis 

minēja Latvijas balzāmu un maizes kvasu. 
Savukārt saldumu ražotāju “Laimu” viņš 
saistīja ar savas dzimtas vēsturi Lietuvā, 
kur tikusi godināta kāda dievība ar līdzīgu 
vārdu. Polijas prezidents norādīja, ka 
pats personīgi sarunās ar citu valstu 
vadītājiem min ne tikai Poliju, bet arī 
Latviju kā pozitīvu piemēru reformām 
un izaugsmei Eiropas Savienības (ES) 
līmenī. Vienlaikus Polijas prezidents 
novēlēja Latvijai veiksmi gan ceļā uz eiro 
ieviešanu 2014.gadā, gan gaidāmajā ES 
prezidentūrā 2015.gadā. Komorovskis 
pauda, ka Polija ir gatava dalīties savā 
prezidentūras pieredzē, vienlaikus 
piebilstot, ka uzmanīgi seko Latvijas 
ceļam uz eiro zonu un ir ieinteresēta šīs 
pieredzes apmaiņā. Polijas prezidents 
pauda atbalstu Latvijas kandidatūrai 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijā (ESAO) jeb OECD, kā arī 
deva solījumu jau novembra beigās 
šīs organizācijas sanāksmē, kas notiks 
Parīzē, aizstāvēt Latvijas uzņemšanas 
nepieciešamību OECD. “Pateicos par 
līdzšinējo sadarbību, kas ir rezultējusies 
ar šo valsts vizīti Latvijā, kā arī par 
sadarbību Briselē, aizstāvot mūsu valstu 
pozīcijas Eiropas Savienības daudzgadu 
budžeta jautājumos. Nebaidos teikt, ka šis 
budžets Latvijai un visām Baltijas valstīm 
ir izšķirīgs, lai panāktu izlīdzinājumu 
atšķirīgajos finansējumos gan fondu, 
gan tiešmaksājumu jomā. Tikai tā mēs 
varam noturēt izaugsmi un arī novērst 
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vienu no lielākajiem draudiem - cilvēku 
aizbraukšanu,” sarunā atzina Bērziņš.

Abi prezidenti atzina, ka attiecību 
uzlabošana ar Krieviju ir nozīmīga 
kā Latvijai, tā Polijai, kas šobrīd labi 
attīstās ekonomiskās sadarbības līmenī. 
Vērtējot attiecības ar Baltkrieviju, Polijas 
prezidents kā nozīmīgu minēja jautājumu 
par poļu minoritāti Baltkrievijā. Savukārt 
Latvijas prezidents uzsvēra veiksmīgo 
Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbību, kas jau šobrīd notiek 
pierobežas reģionos. (ir.lv)
Tiesa uzdod Rīgas domei atvainoties 
“Daugavas vanagiem” par aizliegumu 
rīkot 16. marta gājienu 

Administratīvā rajona tiesa daļēji 
apmierinājusi biedrības “Daugavas 
vanagi Latvijā” pieteikumu un uzlikusi 
par pienākumu Rīgas domei publiski 
atvainoties par prettiesisko aizliegumu 
rīkot 16. marta gājienu 2011. gadā. Kā 
aģentūru Leta informēja Administratīvās 
rajona tiesas priekšsēdētājas palīdze 
Inese Deme, vakar tiesa no jauna izskatīja 
“Daugavas vanagu Latvijā” pieteikumu, 
ar kuru biedrība bija lūgusi uzlikt par 
pienākumu Rīgas domes vadošajām 
amatpersonām publiski atvainoties 
par pilsētas izpilddirektora prettiesisko 
aizliegumu rīkot 16. marta gājienu 2011. 
gadā un atlīdzināt personisko kaitējumu 
5000 latu apmērā. Administratīvā 
rajona tiesa “Daugavas vanagu Latvijā” 
pieteikumu daļēji apmierināja, proti, 
tā uzlika par pienākumu Rīgas domei 
mēneša laikā no sprieduma stāšanās 
brīža publ icēt  atvainošanos par 
prettiesisko Rīgas pilsētas izpilddirektora 
2011. gada 8. marta lēmumu laikrakstos 
“Diena”, “Neatkarīgā”, “Latvijas Avīze”, 
“Telegraf”, “Čas” un “Vesti Segodna”. 
Turpretim biedrības pieteikumu daļā par 
par personiskā kaitējuma atlīdzināšanu 
5000 latu apmērā tiesa noraidīja, 
informēja Deme. Minēto Administratīvās 

apgabaltiesas 22. novembra spriedumu 
30 dienu laikā var pārsūdzēt Augstākās 
tiesas (AT) Senātā. Kā ziņots, šā 
gada 14. septembrī AT Senāts atcēla 
Administratīvās rajona tiesas 2011. 
gada 15. marta spriedumu daļā, ar kuru 
tiesa bija noraidījusi “Daugavas vanagu 
Latvijā” pieteikums par personiskā 
kaitējuma atlīdzināšanu. Atceltajā daļā 
Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai 
Administratīvajā rajona tiesā. (leta.lv)
Ar politisku žestu atjauno okupācijas 
parādu piedzīšanas komisiju 

PSRS okupāc i jas  zaudējumu 
aprēķināšanas komisijas darbības 
atjaunošanai nākamgad nolemts piešķirt 
10 000 latu. Šī summa ir drīzāk simboliska, 
jo neko būtisku par piešķirtajiem 
līdzekļiem nevarēs paveikt. Komisija 
tika izveidota 2005. gada augustā un 
darbojās līdz 2009. gada 1. augustam, 
kad Latvijas krīzes budžets pielika punktu 
okupācijas zaudējumu aprēķināšanai. 
Pēc šīs komisijas darbības pārtraukšanas 
tika izveidota Latvijas Okupācijas izpētes 
biedrība (LOIB), un tieši tā bija iniciatore 
komisijas atjaunošanai. Tagad LOIB 
valdes priekšsēdētāja Ruta Pazdere saka: 
«Mēs to nedarām, lai kaitinātu Krieviju.» 
Iepriekš, aprēķinot iespējamos iekšzemes 
kopprodukta (IKP) ieguvumus, ja nebūtu 
PSRS okupācijas, komisija secinājusi, 
ka Latvijas IKP zaudējis vairāk nekā simt 
miljardus latu. Publikācijā PSRS «parādu 
grāmatas» stādīšana Latvijā: 1987–
2010 filozofijas doktors Juris Prikulis 
raksta, ka no Latvijas pēckara laikā līdz 
1988. gadam uz dažādām padomijas 
instancēm tika pārskaitīts gandrīz divas 
reizes vairāk naudas nekā saņemts no 
PSRS budžeta. Minimālā PSRS parāda 
Latvijai summa saskaņā ar 1990. gadā 
veiktajiem darba grupas aprēķiniem bija 
63 miljardi rubļu, no tiem 10,5 miljardi 
par staļiniskā terora un deportāciju 
upuriem. Arī Latvijas Zinātņu akadēmijas 
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korespondētājlocekle Pārsla Eglīte 
publicējusi apjomīgu pētījumu Padomju 
okupācijas demogrāfiskās, sociālās 
un morālās sekas Latvijā, kas tapa 
okupācijas zaudējumu aprēķināšanas 
komisijas uzdevumā 2008.–2009. gadā. 
Tajā ir analizēti pētījuma rezultāti un 
izteiktas prognozes Latvijas nākotnei. Var 
rasties jautājums, kāpēc nevar izmantot 
jau esošos aprēķinus, bet komisijai 
jāturpina darbs? Vēstures profesors 
Inesis Feldmanis līdzekļu piešķiršanu 
okupācijas zaudējumu apkopošanai vērtē 
kā politiskā spiediena līdzekli, kaut arī, kā 
pats atzīst, «neviens necer uz pozitīvu 
galarezultātu». Un neticīgi piebilst, 
ka Krievija diez vai piekritīs maksāt 
kompensācijas Latvijas represētajiem 
iedzīvotājiem.

R. Pazdere uzsver, ka okupācijas 
sekas joprojām nav izpētītas, kaut 
arī komisija vairāk nekā četros savas 
darbības gados ir izlietojusi apmēram 
pusmiljons latu. Šī nauda ieguldīta 
pētnieciskajā darbā, arhīvu datu bāzes 
finansēšanā, Latvijas arhīvu darbinieku 
komandējumos uz Krieviju, kā arī ir 
publicēts 1941. gada 14. jūnijā deportēto 
Latvijas iedzīvotāju saraksts. J. Prikulis 
konstatē: «Latvijas zinātnieki un praktiķi 
gan individuāli, gan apvienotās darba 
grupās kopš 1987. gada ir veikuši 
pētījumus, lai izteiktu skaitļu valodā 
PSRS nodarītos zaudējumus Latvijai, 
(..) veidotas aprēķinu metodoloģijas, 
krāti faktiskie pierādījumi. Pētniecības 
procesā pastāv objektīvas grūtības. To (..) 
nosaka zaudējumu aizvien detalizētākas 
aprēķināšanas sarežģītība, kas prasa 
lielu zinātnisko pētījumu un ar tiem saistīto 
tehnisko palīgdarbu veikšanas apjomu 
datorizētu datu bāzu veidošanas jomā.» 
Jau savākto plašo materiālu, pētījumus un 
to rezultātus, problēmas un to risināšanas 
veidus diemžēl nav bijis iespējams redzēt 
apkopojošā sacerējumā. Pazdere noteic, 

ka komisijai pietrūcis pusotra, divu gadu, 
lai tā varētu kopsavilkumā pamatot savu 
pētījumu rezultātus. Tas nenotiks arī 
tuvākajā laikā, bet naudas piešķiršanas 
galvenais mērķis ir izrādīt atbalstu, jo 
ar entuziasmu vien okupācijas seku 
izpēti nevarēs turpināt. «Tas ir darba 
iesākšanai, un, cerams, varēsim to arī 
pabeigt,» viņa piebilst. Tomēr šī summa ir 
niecīga, jo, piemēram, viena vēsturnieka 
divu nedēļu ilgs komandējums uz Krieviju 
un darbs arhīvos izmaksājot apmēram 
piecus tūkstošus latu.
«The Wall Street Journal» publicē 
Pavļuta rakstu par Latvijas ekonomiku 

Ietekmīgajā starptautiskajā biznesa 
laikrakstā The Wall Street Journal un 
tā elektroniskajā versijā www.wsj.com 
piektdien publicēts Latvijas ekonomikas 
ministra Daniela Pavļuta raksts par Latvijas 
pieredzi un īstenotajiem pasākumiem 
ekonomiskās krīzes pārvarēšanā, informē 
ministra preses sekretāre Daiga Grūbe. 
Publicētajā rakstā «Smart Austerity and 
the Latvian turnaround» (Gudrā taupība 
un Latvijas atkopšanās) ekonomikas 
ministrs argumentēti oponē ekonomista 
Paula Krugmana paustajam, ka Latvijas 
ekonomikas atkopšanos nevar uzskatīt 
par veiksmes stāstu, jo iekšzemes 
kopprodukta (IKP) kopapjoms vēl nav 
sasniedzis pirmskrīzes perioda rādītājus. 
Kā rakstā uzsver Pavļuts, pirmskrīzes 
izaugsme nav uzskatāma par piemērotu 
mērauklu veselīgas ekonomikas attīstības 
noteikšanai. Latvijas izaugsme un straujie 
IKP pieauguma rādītāji periodā no 
2005.-2007.gadam balstījās masīvā 
lēta ārvalstu kapitāla ieplūdē nekustamā 
īpašuma darījumos, iekšējā patēriņā, 
nevis reālajā - ražojošajā un eksportējošā 
- ekonomikas sektorā. Rezultātā, lai 
arī bezdarba līmenis bija zems un 
IKP izaugsme strauja, ekonomikas 
struktūra bija nesabalansēta, izveidojās 
nekustamo īpašumu tirgus «burbulis», 
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valsts dzīvoja pāri saviem ienākumiem 
un nonāca tuvu bankrota stāvoklim. 
Vienlaikus ministrs arī skaidro, ka Latvija 
ne tikai drastiski samazināja tēriņus, 
bet īstenoja pasākumus un izmantoja 
krīzes sniegtās iespējas, lai uzlabotu 
Latvijas uzņēmējdarbības vidi, padarītu 
kompaktāku valsts pārvaldi, uzlabotu 
valsts uzņēmumu pārvaldību, ieviestu 
izmaiņas nodokļu administrēšanā un 
bezdarbnieku pārkvalifikācijā. Pavļuts 
rakstā uzsver, ka atšķirībā no iepriekš 
piedzīvotā Latvijas ekonomikas izaugsme 
patlaban ir ilgtspējīga, jo to nenodrošina 
«augšanas hormoni», bet gan veselīga 
izaugsme un ekonomikas struktūras 
maiņa. Vienlaikus viņš norāda, ka ne 
visām valstīm būs piemērota Latvijas 
izvēlētā taupības stratēģija un īstenotie 
pasākumi, bet Latvijas gadījumā tā deva 
rezultātu. [...] (apollo.lv)
22. novembrī
Parlaments konceptuāli atbalsta 
bijušo valsts prezidentu sociālo 
garantiju samazināšanu 

Saeimas deputāti šodien (22. novembrī) 
konceptuāli pirmajā lasījumā atbalstīja 
grozījumus likumā “Par Valsts prezidenta 
darbības nodrošināšanu”, kas paredz 
samazināt sociālās garantijas bijušajiem 
valsts prezidentiem. Likumprojektā, ko 
Saeimā iesniedzis Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, rosināts atteikties no 
eksprezidentu nodrošināšanas ar dzīvokli 
pēc prezidentūras. Kā kompensējošu 
mehānismu piedāvāts palielināt bijušā 
prezidenta ikmēneša pensiju, kas dotu 
iespēju brīvi izvēlēties sev mājokli. 
Eksprezidenta ikmēneša pensiju plānots 
palielināt no līdzšinējiem 50% līdz 
85% no Valsts prezidenta mēneša 
atalgojuma. Paredzēts, ka bijušajam 
prezidentam būs iespēja no pensijas 
atteikties. Patlaban tas, ka valstij ir 
noteikts pienākums nodrošināt bijušo 
prezidentu ar dzīvokli, rada neizpratni par 

nodokļu maksātāju naudas izmantošanu. 
Piedāvātais risinājums ļautu saprātīgi 
un vienkārši plānot valsts budžeta 
izdevumus, jo nebūtu jātērē līdzekļi valsts 
dzīvokļa iegādei, uzturēšanai, remontam 
un komunālo pakalpojumu apmaksai, 
norādīts likumprojektā. Likumprojekts 
arī paredz noteikt, ka eksprezidents 
no valsts l ietošanā saņem vienu 
automašīnu, kuras iegādes vai nomas 
vērtība nepārsniedz tādas automašīnas 
divkāršu iegādes vai nomas vērtību, 
uz kādu ir tiesības valsts pārvaldes 
iestādes amatpersonai. Patlaban 
normatīvie akti neparedz eksprezidenta 
automašīnas izvēles kritērijus. Savukārt 
valsts amatpersonām automašīnas 
iegādes limits šobrīd noteikts 12 500 
latu, bet nomas limits mēnesī - 380 latu 
apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Ņemot vērā tiesiskās paļāvības principu, 
sociālo garantiju izmaiņas, tostarp pensiju 
palielinājums, neattieksies uz līdzšinējiem 
eksprezidentiem. Jauno regulējumu 
plānots piemērot, ja kāda eksprezidenta 
vajadzībām būs nepieciešams iegādāties 
jaunu automašīnu. Skatot jautājumu 
par izmaiņām eksprezidentu sociālajās 
garantijās, Saeimas Juridiskās komisijas 
sēdē izskanēja ideja par risinājuma 
nepieciešamību situācijās, kad minētā 
persona nodarbojas ar politisko darbību, 
ir tiesnesis vai ieņem kādu citu amatu. 
Tādējādi tika aktualizēts jautājums par 
to, vai politiski aktīviem eksprezidentiem 
pienāktos visas sociālās garantijas, 
liecina aģentūras Leta rīcībā esošā 
informācija. Reaģējot uz Juridiskajā 
komisijā paustajām idejām, bijušais 
Valsts prezidents un Reformu partijas 
līderis Valdis Zatlers aģentūrai Leta 
uzsvēra, ka mēģinājumi jebkuru cilvēku, 
arī eksprezidentu, atturēt no darbošanās 
politikā ir vērtējami kā antikonstitucionāli. 
“Tas attiecas uz visiem cilvēkiem [ne 
tikai eksprezidentiem] - mēģinājumi kaut 
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kādā veidā tieši vai netieši ietekmēt 
vēlēšanos darboties politikā nav raksturīgi 
demokrātiskai valstij,” sacīja Zatlers. (leta.
lv)
Par lielāko draudu valstij iedzīvotāji 
uzskata emigrāciju 

Par lielāko draudu valstij Latvijas 
iedzīvotāji uzskata emigrāciju, liecina 
pētījumu centra «SKDS» jaunākā 
aptauja. [...] Šāds viedoklis sabiedrībā 
pastāv jau vairākus gadus. Ekonomiskās 
krīzes laikā Latvija piedzīvoja emigrācijas 
vilni, kas joprojām nav apstājies, lai gan 
notiekot lēnāk, atzinušas valsts iestādes. 
«Emigrācijas līmeņi ir ļoti lieli. Tāpēc 
tas nav pārsteidzoši, ka iedzīvotāji ir 
atskārtuši, ka gadījumā, ja emigrācija 
tā turpināsies, kā tas ir pašlaik, tad 
viss beidzas, jo visi ir aizbraukuši. Tas 
nepārsteidz, ka cilvēki to ir pamanījuši 
un paši secinājuši,» komentēja SKDS 
direktors Arnis Kaktiņš. Aptauja parāda, 
ka iedzīvotāju lielākās bažas par to, 
kas apdraud valsti, ir emigrācija (par 
ļoti lielu draudu to uzskata 76,1%), bet 
daudzus satrauc arī Latvijas ekonomiskās 
neatkarības zaudēšana un dažādu lielu 
ārvalstu uzņēmēju ienākšana Latvijā, kas 
izspiež un pārņem vietējos uzņēmumus 
(60,5%). Latvijas iedzīvotāji par ļoti lielu 
draudu valstij uzskata arī citu valstu 
emigrantu ierašanos Latvijā labākas 
dzīves meklējumos (38,7%), kā arī tā dēļ 
iespējamo tradicionālo morāles normu 
maiņu (27,9%). [...] 18,8% kā ļoti lielu 
draudu valstij norādījuši arī citu kultūru 
un tradīciju ienākšanu Latvijā, bet jauktās 
laulības par valsti apdraudošām uzskata 
17,5%. Latvijas diasporas lielums pasaulē 
tiek lēsts 350 līdz 400 tūkstošu apmērā. 
Daudzi no valsts aizbrauca ekonomiskās 
krīzes laikā. Lielākais skaits no Latvijas 
izceļojušo cilvēku ir Lielbritānijā ‒ 100 
tūkstoši, iepriekš vēstīja Ārlietu ministrija. 
(tvnet.lv)
Arī RTU prasa Ķīļa demisiju 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 
šodien (22. novembrī) Senāta ārkārtas 
sēdē pieņēma vienbalsīgu lēmumu izteikt 
neuzticību un prasīt izglītības un zinātnes 
ministra Roberta Ķīļa demisiju, aģentūrai 
Leta pastāstīja RTU Studentu parlamenta 
prezidents Juris Iljins. Aģentūra Leta jau 
informēja, ka RTU Studentu parlaments 
(SP) aicināja sasaukt augstskolas Senāta 
ārkārtas sēdi, lai izskatītu jautājumu 
par neuzticības izteikšanu izglītības un 
zinātnes ministram Robertam Ķīlim. IZM 
augstskolu studiju programmu izvērtējums 
ir saņēmis plašu kritiku, un jau vairākas 
augstskolas izteikušas neuzticību Ķīlim. 
Līdz šim zināms, ka ministra demisiju 
pieprasījušas Latvijas Kultūras akadēmija, 
Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
studenti, Daugavpils Universitāte un 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija. Ministra demisiju pieprasījusi 
arī Latvijas Rektoru padome un Latvijas 
Studentu apvienība. (nra.lv)
Sāks diskusiju par kara veterānu 
likumu 

Pirms iesn iegšanas Saeimas 
prezidijam Sabiedrības saliedētības 
komisijas izstrādātais likums par Otrā 
pasaules kara dalībnieku statusu 
piedzīvojis dažas izmaiņas. Likumā 
vairs nav runa par kara dalībniekiem, 
bet gan karā mobilizētajām personām. 
Deputāts Andrejs Judins (“Vienotība”) 
gan bija rosinājis precizēt šo terminu un 
visās vietās likumā runāt par “prettiesiski 
mobilizētajiem”. “Nevienam tāpat nav 
šaubu, ka nacistiskās Vācijas un Padomju 
Savienības veiktās mobilizācijas Latvijas 
teritorijā bija prettiesiskas. Taču šim 
terminam būtu vairāk emocionāla 
nozīme,” paskaidroja A. Judins. Pret 
viņa priekšlikumu iebilda Irina Cvetkova 
(“SC”), jo antihitleriskās koalīcijas 
karavīrus, viņasprāt, nevarot saukt 
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par “prettiesiski mobilizētiem”. Arī citu 
partiju pārstāvji sprieda, ka šis likums 
jau tāpat nāk ar emocionāli piesātinātu 
fonu, tādēļ tekstam būtu jābūt pēc 
iespējas lietišķākam un sausākam. 
Galu galā “prettiesiskā mobilizācija” 
palika tikai vienā pantā, kur aprakstīts 
likuma mērķis. Citos runa ir vienkārši par 
mobilizāciju. Tāpat I. Cvetkova un “SC” 
deputāti uzstāja, lai no likuma tiktu izvākti 
visi panti, kuros runāts par okupācijas 
varām. Īpaši tas, kurā par okupācijas 
varām atzīta gan Vācijas, gan PSRS 
īstenotā pārvalde Latvijā pēc Latvijas 
Republikas suverenitātes iznīcināšanas. 
“Uzskatu, ka šis ir emocionāli pārāk jūtīgs 
vēstures jautājums un līdz šim arī nevienā 
citā likumā mēs neesam definējuši 
terminu “okupācijas vara”,” paskaidroja 
I. Cvetkova. Šis saskaņiešu priekšlikums 
tika noraidīts. Arī nacionāļiem esot 
priekšlikumi likuma grozījumiem, bet 
tie, visticamāk, tikšot iesniegti starp 
lasījumiem. (Latvijas Avīze)

21. novembrī
Latvija atgriežas prestižajā pas-

aules ekonomikas forumā Davosā 
Latvijas Ministru prezidents Valdis 

Dombrovskis nākamā gada janvārī 
dosies uz Pasaules Ekonomikas forumu 
Šveices pilsētā Davosā, kas ir planētas 
ietekmīgāko un bagātāko ļaužu forums. 
Forumā Davosā piedalās ietekmīgi 
pasaules politiķi, uzņēmēji, nevalstisko 
organizāciju pārstāvji, kā arī simtiem 
žurnālistu. Šogad tajā piedalījās vairāk 
nekā 2500 dalībnieku, bet pērn – ap 
1500 dalībnieku. Forumā spriež par 
globālā biznesa problēmām un pasaules 
ekonomisko attīstību. Šogad forums 
notiks jau 43. reizi un kopš pagājušā 
gadsimta deviņdesmito gadu otrās 
puses tajā piedalījušies arī Latvijas 
politiķi, tostarp arī bijušais premjers Vilis 
Krištopans, eksprezidenti Vaira Vīķe - 
Freiberga un Valdis Zatlers. Pēdējos 

divos gados gan Latvijas pārstāvji 
Davosas lielajā forumā nav piedalījušies, 
un tāpēc Dombrovska uzaicinājums 
uz to ir augsti vērtējams. Varētu teikt – 
pasaules politikas un biznesa haizivis 
Latviju atkal sākušas „ņemt par pilnu”. 
Dombrovskis, LNT raidījumā „900 
sekundes” apstiprinādams, ka ir saņēmis 
uzaicinājumu piedalīties Davosas forumā 
teica, teica, ka būtiskākais Davosā 
būs dalīties ar Latvijas un Baltijas 
pieredzi finanšu krīzes pārvarēšanā 
un pēc tam sekojošai spēju straujai 
ekonomiskai izaugsmei. Tā tiešām būšot 
laba iespēja prezentēt ne tikai Latvijas 
pieredzi krīzes pārvarēšanā, bet arī 
pasaules biznesmeņiem, investoriem 
un politiķiem parādīt Latviju, kā ļoti 
labu valsti, kur ieguldīt investīcijas un 
attīstīt uzņēmējdarbību. Jāteic, ka 
šī gada sākumā uz Davosu netika 
uzaicināts Latvijas prezidents Andris 
Bērziņš. Prezidenta preses sekretāre 
Līga Krapāne toreiz skaidroja: „Nepilns 
pusgads prezidenta amatā ir daudz par 
īsu, lai Davosas forums (Andri Bērziņu) 
iekļautu aicināto cilvēku sarakstā. 
Uz forumu netiek aicināti visi valstu 
vadītāji, tur ir selektīva pieeja, un ir 
ļoti jāstrādā, lai prezidentu iekļautu 
uzaicināto sarakstā.” Savukārt 2011. 
gadā, kad uz Davosu pēc divu gadu 
piedalīšanās forumā netika uzaicināts 
prezidents Valdis Zatlers, Rīgas pils 
putrojās savos skaidrojumos. Sākotnējais 
skaidrojums par Zatlera izvēli palikt Rīgā, 
nevis dotos uz Davosu, bija it kā viņa 
vēlme piedalīties Saeimas ārpolitikas 
debatēs. Pēc tam tika skaidrots, ka 
Zatlers piedalīsies Pasaules Ekonomikas 
foruma reģionālajā forumā Vīnē, kas 
būs veltīts Eiropas un Centrālāzijas 
jautājumiem, vienlaikus uzsverot, ka 
piedalīšanās Davosas foruma reģionālajā 
vasaras sesijā ir kā nerakstīts likums 
tam, ka valsts līderis netiek uzaicināts 
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uz lielo Davosas forumā Šveicē. Te 
jāpiebilst, ka Dombrovskis jau šovasar 
Ķīnā piedalījās tā sauktajā tā sauktajā 
vasaras Davosā. Tajā Dombrovskis 
tikās ar Pasaules Ekonomikas foruma 
dibinātāju un priekšsēdētāju Klausu 
Švābu, kā arī piedalījās forumā sesijās 
„Nākotnes ekonomikas finansēšana” 
un „Virzība uz pārdomātu izaugsmi”. 
Šī jau būs otrā reize, kad Dombrovskis 
piedalīsies Pasaules Ekonomikas forumā 
Davosā. Pirmā reize bija 2008. gadā, 
bet toreiz viņš Davosā piedalījās nevis 
kā Latvijas valsts pārstāvis, bet gan kā 
Eiropas Parlamenta deputāts. (kasjauns.
lv)
«Sapņu komanda 1935» tiks izrādīta 
starptautiski 

Režisora A igara Graubas un 
Andreja Ēķa uzņemtā kinolente «Sapņu 
komanda 1935», kas stāsta par latviešu 
basketbolistu triumfu pirmajā Eiropas 
čempionātā, ar nosaukumu «Dream Team 
1935» janvārī nonāks arī uz ārzemju 
kino ekrāniem. Kā sarunā ar portālu 
Tvnet pastāstīja producents Andrejs 
Ēķis, par filmas izplatīšanu ir noslēgts 
līgums ar Latvijas goda konsulu Ņujorkā 
Dari Dēliņu, kurš pārstāv kompāniju 
«Perry Street Advisers». Plānots, ka 
«Dream Team 1935» tiks sagatavota 
internacionālā versija un tā tiks ierunāta 
no jauna angļu valodā. Ēķis norāda, 
ka par basketbolu uzņemto filmu visā 
pasaulē nav daudz – aptuveni 50. Pērn, 
kad lokauta dēļ tika saīsināta Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) sezona, par 
latviešu veidoto kinolenti ieinteresējās 
līgas oficiālā televīzija NBA TV, taču tā 
vēl atradās tapšanas stadijā un šobrīd 
sarunas par sadarbību jāsāk no jauna. 
Tāpat filma tiks demonstrēta arī latviešu 
centros visā pasaulē, un tās producents 
pieļauj, ka aptuveni 5-10% no groza 
bumbas līdzjutējiem pasaulē vēlēsies to 
noskatīties. [...] Filma «Sapņu komanda 

1935» ir pirmā latviešu sporta filma, kas 
vēsta par vienu no nepelnīti maz zināmām 
lappusēm mūsu valsts sporta vēsturē. 
Tas ir stāsts par Latvijas basketbola 
valstsvienības ceļu līdz uzvarai pirmajās 
Eiropas meistarsacīkstēs basketbolā 
Ženēvā 1935. gadā. Par sasniegumu, 
kuru Latvijas basketbolistiem diemžēl 
nav izdevies vairs atkārtot. Filmas 
galvenais varonis - treneris Valdemāra 
Baumanis, ko atveido Latvijas Nacionālā 
teātra aktieris Jānis Āmanis, dzīvesstila 
portālam «Sejas» pirmizrādes vakarā 
atzina, ka uz pirmizrādi ieradies īpaši 
saviļņots, jo arī viņš, tāpat kā daudzi 
pirmizrādes apmeklētāji, filmu uz lielā 
ekrāna vēro pirmo reizi. Āmanis ar 
saviem skatuves kolēģiem jeb ar «Sapņu 
komandas» spēlētājiem filmu vēroja no 
kinoteātra balkona. «Esmu ļoti saviļņots,» 
savu prieku sarunā ar dzīvesstila portālu 
«Sejas» neslēpa Āmanis, kuru pēc filmas 
pirmizrādes apsveica arī basketbola 
kluba «VEF Rīga» spēlētājs Kaspars 
Bērziņš. «Viņš ir mans basketbola guru,» 
atzina aktieris. Savukārt Bērziņš noteica, 
ka parasti neskatās filmas atkārtoti, 
bet «Sapņu komandu», kas stāsta par 
Latvijas basketbola vēsturi, viņš ir gatavs 
skatīties pat reizes trīs. Arī filmas autors 
Andrejs Ēķis bija ne mazāk uztraucies. 
Viņš pastāstīja, ka pirms pirmizrādes 
kopā ar Aigaru Graubu apmeklējis filmas 
pirmos seansus un slepus vērojuši 
skatītāju reakciju – smieklus un asaras, 
jo tikai šīs patiesās emocijas ir rādītājs, 
vai filma ir uzrunājusi skatītājus. «Man 
Augusts Sukuts ir iemācījis, ka laba 
filma ir tad, ja kāds iznāk no kinoteātra 
un saka pāris vārdus: «Es smējos un 
raudāju!»» nosaka Ēķis. Pirmizrādi vēroja 
arī eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
ar savu dzīvesbiedru Imantu Freibergu. 
Pēc filmas noskatīšanās sarunā ar 
dzīvesstila portālu «Sejas» Vaira Vīķe-

Turpinājums 58. lpp



55

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
DECEMBRĪ
Svētdien, 2., plkst. 10.00 – Pirmās 

Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 9. plkst. 10.00 – Otrās Adven-
tes svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 16. plkst.10.00 – Trešās 
Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc diev-
kalpojuma pusdienas un draudzes 
eglīte.

Pirmdien, 24. plkst.18.30 – Kristus 
dz imšanas svētvakara korā ļu 
dievkalpojums. (Angļu un latviešu 
valodās)

Otrdien,25. plkst.10.00 – Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

2013.g.JANVĀRĪ
S v ē t d i e n ,  2 7 .  p l k s t . 1 0 . 0 0  – 

Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS

notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
prāvesta. Pedējā Bībeles stunda 2012. 
gadam, ceturtdien, 20. decembrī. 
Atsāksies atkal 2013. g. 31. janvarī.

Dievkalpojums Vollongongā.
Pirmdien, 24. decembrī, plkst. 14.00 

– Kristus dzimšanas svētku diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 2., A.Kristovskis
Svētdien, 9., J.Rīmanis
Svētdien, 16., U.Hāgens
Pirmdien, 24., J.Tūrmanis
Otrdien, 25., I.Liepiņš
2013.g.JANVĀRĪ
Svētdien, 27., I.Birze

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 2., M. Timermane/A. Zodiņa
Svētdien, 9., D. Jansone/D. Timermane
Svētdien, 16., B.Liberta/R.Hāgena
Pirmdien, 24., L.MacPherson
Otrdien, 25., L.MacPherson
2013.g.JANVĀRĪ
Svētdien, 27., S.Fraser/L.MacPherson

ATVAĻINĀJUMS
Draudzes mācītājs būs atvaļinājumā 

no 27.decembŗa līdz 2013. g. 27. jan-
vārim. Steidzīgos gadījumos zvanīt uz 
mācītāja mobilo: 0412 024 476.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD. 
Tos var iegādāties pie draudzes 
grāmatgalda vai prāvesta.

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Astronomiskais gads, kas ir 5125 mūsu 

Zemes gadu ga®umā – iztek un 
jaunais iesākas š. g. 21. decembrī. 
Tad arī beidzas Maiju kalendārs 
(Mayan calendar angl.). Iesākas 
jaunais 5000 gadu cikls (sk. G. Braden 
u.c.).

R.S. (Bībelē sk.Dan.2:21, u.c.).

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
DECEMBRĪ

Svētdien, 2. decembrī, plkst. 10.00 
pirmās Adventes dievkalpojums angļu 
valodā.

Svētdien, 9. decembrī dievkalpojums 
baznīcā nenotiks. Draudzes “Eglītes” 
sarīkojums SLB namā Siliņa zālē 
plkst. 12.00.

Svētdien, 16. decembrī, plkst. 10.00 
trešās Adventes dievkalpojums.

Svētdien, 23. decembrī, plkst. 10.00 
Ziemsvētku dievkalpojums.

Svētdien, 30. decembrī, plkst. 10.00 
Vecgada izskaņas dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    
Svētdien, 2.  Arnolds Jumiķis
Svētdien, 16.  Olafs Šics 
Svētdien, 23.  Amans Myla
Svētdien, 30.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS 
Svētdien, 2.  Wynne Jumiķe
Svētdien, 16.  Marita Lipska
Svētdien, 23.  Biruta Apene
Svētdien, 30.  Gundega Zariņa

priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS

Draudzes mācītājs
Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus drau-

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss  (02) 9764 3318
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424

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

Mobilais tel.  0421 320 870

GAIŠUS,  PR IEC ĪGUS,  D IEVA 
SVĒTĪTUS KRISTUS DZIMŠANAS 
SVĒTKUS VISIEM VĒL DRAUDZES 
MĀCĪTĀJS UN PADOME.
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DRAUDZES “EGLĪTE”
Draudzes “Eglītes” sarīkojums notiks 

9. decembrī plkst. 12.00 SLB namā, 
Mārtiņa Siliņa zālē, kur tas iesāksies 
ar Svētbrīdi. Būs garšīgas pusdienas, 
kā arī diakones Birutas Apenes 
prezentācija par viņas ceļojumu uz 
Jeruzalemi un Betlēmi. Nāksim paši 
un ņemsim līdzi draugus! Visi mīļi 
gaidīti! 

DRAUDZES NODEVAS
lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

Valdemāra Dūšeļa adresi 263. Old 
Northern Road, Castle Hill NSW 
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, 
 NSW, 2133
 Telefons  (02) 97471271

Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

Draudzes mācītājs, priekšniece, 
diakones, valde un dāmu komiteja 
pateicas visiem draudzes locekļiem un 
draugiem par atbalstu, ziedojumiem 
un ražīgu darbu aizvadītajā gadā. 
Novēlam gaišus Kristus dzimšanas 
svētkus, un laimīgu un svētīgu Jauno 
gadu!

Vieglatlētikas 
sacensības

Sidnejas Vieglatlētikas sacensības 
notika Kempbela sporta laukumā (Campbell 
Athletic Field) Kenterberijā (Canterbury).

Sestdien, 20 novembrī, pulksten 9.00 
no rīta sākām jau agri salikt sporta rīkus 
sacensībām un smērēt saules krēmu uz 
bērnu sejām. Bija paredzēta karsta diena 
(33 grādi) un, man liekas, jau arī bija ap 22 
grādi deviņos no rīta!

P ieda l ī jās  42 da l ībn ieku,  gan 
spēļgrupnieki, gan pamatskolnieki, un 
arī visi četri vidusskolnieki. Kā katru gadu 
Viktors Sīkais bija ar prieku noorganizējis 
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šo pasākumu, un viss ritēja, kā vajadzēja. 
Sirsnīgs paldies Viktoram, kā arī Inārai, 
par desu cepšanu, dzērienu izdalīšanu, 
apelsīnu griešanu un Laurai un Dāvidam 
Sīkajiem par palīdzību ar sporta rīku 
salikšanu un sapakošanu.

Toms Veidners neatlaidīgi vadīja spēļu 
grupas nodarbības. Paldies par tavu 
humora izjūtu! Anika piedalījās ar to, ka 
paņēma metamo bumbiņu un aizskrēja 
prom ar to un ieslēdza to koferītī. (Bija 
domāts to mest plastika kastē.) 

Šogad, kā citus gadus, Tālis Štubis, 
Aija Dragūna, Elza Svilāna, Hugo Ģībietis 
un Kaspars Mora (Moore) piedalījās 
ar izcilus rezultātiem! Pateicība arī Liai 
Odetei (Leigh Audette), Paulam Ģībietim, 
Skotam Teiloram (Scott Taylor) un Andrim 
Andersonam par palīdzību sporta dienā. 
Vislielākais paldies Spara sporta klubam, 
ka jūs turpiniet atbalstīt mūsu spēļu grupu, 
pamatskolu un vidusskolu šeit Sidnejā! Ir 
tik jauki, ka mūsu bērni sporto kopā un 
iemācās sporta komandas un nosaukumus 
latviski.

Vēlamies pateikties visiem dalībniekiem, 

Sportisti un vadītāji un palīgi pēc sacensībām Kempbela sporta laukumā

vecākiem un draugiem, kuŗi atnāca sportot 
vai skatīties. Jūsu piedalīšanās tik kuplā 
skaitā rādīja, ka latviešu sports ir vēl arvien 
dzīvs!

Kopā viss sanāca, kā vajadzēja, un 
laiks bija burvīgs (ja ne drusku par karstu). 
Gaidīsim visus sporta palīgus, organizētājus 
un dalībniekus atkal nākamgad februāra 
peldēšanas sacensībās!

Māra Mora (Moore)

Freiberga atklāja, ka filma ir izdevusies 
aizraujoša. «Tā ir klasika. Ne tikai 
mūsdienu jauniešiem būs ko skatīties, bet 
arī pēc daudziem gadiem. Tā ir vēsture, 
patiesība. Gan neticamā uzvara, gan 
gribasspēks to paveikt un tie traģiskie 
spēlētāju likteņi,» teic kādreizējā Valsts 
prezidente. Viņa atklāj, ka noteikti arī 
mazdēliņš Ivars, kuram šobrīd jau ir divi 
gadi, kad paaugsies, noskatīsies šo filmu 
un vēlēsies pievērsties sportam. (tvnet.lv)

PBLA ziņas
Turpinājums no 54.lpp
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The question of dual citizenship
Under Latvian law, it is not possible to 

become a dual citizen. From 1991 until 
July 1995, under so-called transitional 
rules in the Citizenship Law, it was 
possible for former World War II exiles 
and their descendants, as well as for 
Soviet-era émigrés and deportees, to 
claim Latvian citizenship without having 
to give up the citizenship of their host 
country. In all, 30,793 persons took 
advantage of the transitional rules and 
became dual citizens, according to 
the Office of Citizenship and Migration 
Affairs (Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde). Now pressure has been 
increasing to reconsider several aspects 
of the Citizenship Law and to once 
again allow dual citizenship, both for 
those from the exile generations and for 
various other groups, including recent 
emigrants to countries such as Ireland 
and Great Britain. Available on this page 
are links to articles on the topic of dual 
citizenship, as well as other resources.

Christmas is coming to Brisbane!
Join the Brisbane Latvian community 

for the “Ziemassvētki sabraukuši” 
(Christmas has arrived) program 
beginning at 11:00 hours, Dec. 15. Folk 
songs, Christmas songs, a Christmas 
market and craft sale, and lots of 
Christmas cheer! Santa Claus will hand 
out your gifts to children, both big 
and little. Please make sure gifts are 
wrapped and include a name tag. Lunch, 

cakes and coffee/tea will be available 
for AUD 15. Tables for the sale of 
homemade goodies and presents are 
available for AUD 10. All proceeds will 
benefit the Brisbane Latvian House. For 
more information contact Inga Česlis at 
+61 0408 302 506. Source: Brisbanes 
ziņotājs.

New silver 5 Lati coin on Bank of 
Latvia 90th anniversary

Egils Kaljo, November 11, 2012
To celebrate the 90th anniversary 

of the Bank of Latvia, as well as the 
anniversary of the national currency, 
the Bank of Latvia has released a new 
silver commemorative coin whose is 
identical to the design of perhaps the 
most famous and beloved Latvian coin 
of all time – the silver 5 Lati coin.

Originally minted in 1929, 1931 and 
1932, the 5 lati coin, with its iconic image 
of a Latvian maiden on the reverse, 
became a treasured heirloom during 
the time of Soviet occupation. The 
image of maiden, based upon Zelma 
Brauere (who was a proofreader at 
the State Securities Printing House), 
was designed by graphic artist Rihards 
Zariņš, and the Latvian coat of arms on 
the obverse was based on the design by 
Vilhelms Krūmiņš.

Also, in 2003, as part of the series 
‘The Smallest Gold Coins in the World’, 
the Bank of Latvia released a gold coin 
using the design of the original silver 5 
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lati coin.
Unlike the original minting of the 

coin, which was 83.5% silver, this new 
release is 92.5% silver. The coin has a 
face value of 5 lati and was minted by 
the Royal Mint in the United Kingdom. 
The coin can be purchased at offices of 
the Bank of Latvia, as well as numismatic 
shops in Latvia.

For further information, please visit 
the Bank of Latvia website atwww.
bank.lv

Latvia Ranked 25th in World Bank’s 
“Doing Business 2013” Report

Latvian Institute
Latvia has been ranked as 25th out of 

185 countries in the World Bank’s “Doing 
Business 2013” report.

Neighbouring Estonia and Lithuania 
ranked 21st and 27th respectively.

The report states that Latvia’s income 
per capita has more than tripled over the 
past 15 years despite a deep recession 
following the global financial crisis.

Exports grew by almost 7% a year 
in the 2000s, and economic reforms 
have been a central part of this process. 
Structural reforms have increased 
competitiveness and facilitated Latvia’s 
integration with the world economy.

“Latvia’s reform process is likely to 
continue. The authorities have signalled 
their determination to continue to 
implement cautious macroeconomic 
policies that will support continued 
investments in infrastructure, education 
and training, seen as key elements […] 
Further business regulatory reforms 
are planned as well, as part of Latvia’s 
program to implement the “Europe 2020” 
strategy. The objectives include, among 
others, the reduction of administrative 
barriers and the strengthening of access 
to finance as well as support for access 

to external markets and encouragement 
of greater inflows of foreign direct 
investment to export-oriented sectors. 
These reforms should enable Latvia 
to fully overcome the economic effects 
of the financial crisis and allow it to 
continue on its path toward successful 
long-term development,” says the report.

Latvian Christmas Pop-Up Store 
Opened in Tokyo

Latvian Institute
With 60 days left until Christmas, 

Latvian store in Japan “Riga Collection” 
alongside the brands “Munio Candela” 
and “Hugu” has opened a pop-up 
Christmas store in Tokyo.

Located in the “Mitsukoshi” mall, the 
store will be open for two weeks, giving 
insight in the traditions of celebrating 
Christmas in Latvia – the country that 
started the decorating of Christmas 
trees.

The “Mitsukoshi” mall is in the 
prestigious Ginza shopping district in 
Tokyo with about 80 000 people visiting 
it daily.

This year, the theme for the 
pre-Christmas sale in “Mitsukoshi” 
is „Connecting to the future - Kids 
Design”. Therefore the Latvian stand 
features handmade toys, accessories 
and children paintings.

President  of  Latv ia ,  German 
Chancellor: EU Future Rests in 
Competitiveness

President.lv
Latvian President Andris Bērziņš met 

with German Chancellor Angela Merkel 
on October 25, as his working visit to 
Berlin drew to a close. Mr Bērziņš and 
Mrs Merkel exchanged views about 
the situation in the European Union, 
about various aspects of the euro 
zone, about the way in which Latvia 
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overcame the economic crisis and 
the resulting consequences, about 
the future of the EU, as well as about 
bilateral areas of co-operation and a 
successful partnership between Latvia 
and Germany at this time.

Chancellor Merkel welcomed the 
President to Berlin and said that co-
operation with Latvia and its head of 
government has been most successful 
and mutually important. She welcomed 
the fact that Latvia has overcome the 
crisis and is seeking to join the euro zone 
at a time when there are great difficulties 
therein. “We are focusing very seriously 
on dealing with the problems of the euro 
zone, and when we talk about that crisis, 
it is very important to think about the 
competitiveness of the EU as such,” said 
the Chancellor. “Support from countries 
such as Latvia is enormously important 
in these discussions. Only Estonia is in 
the euro zone at this time, but it would 
be very good to feel Latvia’s support in 
this situation, because we do not have 
to explain to your country what it means 
to overcome the crisis and to implement 
reforms as a result.”

President Bērziņš thanked the 
Chancellor for the meeting and said that 
the most important thing for Latvia in the 
wake of the crisis is to seek paths toward 
competitiveness and development. The 
President also noted that the price which 
Latvia paid for the crisis was quite high 
– the third highest unemployment rate in 
the EU, an average wage that is at 40% 
of the EU average, and emigration of 
more than 300,000 people over the past 
10 years. In this context the President 
insisted that Latvia must urgently deal 
with issues related to competitiveness 
and economic growth, including the 
ability of Latvia to earn more, because 
that is a matter of survival and on-going 

existence for the country.
The President also spoke about direct 

agricultural payments during the next EU 
financial planning period, insisting that 
this is not just and economic, but also a 
political matter which relates to the future 
of Latvia’s countryside and its residents. 
Chancellor Merkel said that she supports 
Latvia’s efforts in relation to the next 
financial planning period, adding that it 
is particularly important to ensure that 
growth in Latvia is preserved in the long 
term, because at this time per capita 
income remains comparatively low. “I 
believe that the European Commission’s 
approach to direct payments is very 
sensible,” Mrs Merkel said. “We promise 
that we will lead the negotiations on the 
basis of what we know, and we will do 
everything that is in our power. Latvia 
can rely on that.”

Chancellor Merkel also asked about 
Latvia’s domestic situation in terms 
of relations between Latvians and the 
Russian minority, the demographic 
situation in Latvia, and the possibility 
to deepen co-operation between Latvia 
and Germany in the area of education 
and science, including support for higher, 
professional and technical education. “I 
can tell you with certainty that relations 
with the Russian minority are very good 
in Latvia at the human level,” President 
Bērziņš replied. “There have been 
attempts to exacerbate the relations 
at the political level, but there are no 
problems on an everyday basis between 
Latvians and Russians.” The President 
also pointed out that among Latvia’s 
schools, there are ones which teach 
lessons in eight different languages, thus 
allowing children to study in their native 
language. This, he said, is a unique fact 
in the EU.

In concluding the meeting, the 
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German Chancellor said that the EU, 
which has a population of around 500 
million people, must work very closely 
together to defend its positions and to 
facilitate competitiveness. Mrs Merkel 
said that this does not have to do only 
with economic co-operation, but also 
with the way in which people in the 
EU get along with one another. She 
sent greetings to the people of Latvia, 
expressing much satisfaction in the fact 
that Latvia and the other Baltic States 
are among the free countries of the 
world today.

President Bērziņš replied that he and 
the people of Latvia support the German 
Chancellor and her country’s efforts to 
resolve issues that are of importance for 
all of Europe. “We know that we will all do 
well if your country does well,” he said. 
The President also invited Chancellor 
Merkel to visit Latvia in 2014, when Rīga 
will be the European Cultural Capital.

Czech Parliament Speaker Supports 
Latvia’s Goal of Joining OECD

Saeima.lv
On Wednesday, October 10, while 

meeting with Speaker of the Saeima 
Solvita Āboltiņa, Miroslava Němcová, 
Speaker of the Chamber of Deputies of 
the Parliament of the Czech Republic, 
expressed her support for Latvia’s 
goal of becoming a member of the 
Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OECD).

During the meeting, the Speaker 
of the Saeima remarked that currently 
an important issue on Latvia’s agenda 
is the enlargement of the OECD: 
“Among our foreign policy priorities is 
the accession to the OECD in the next 
wave of its enlargement. Latvia is eligible 
to become a full-fledged member of the 
organisation according to the criteria 

and financial requirements that the 
OECD has set.” The Speaker of the 
Saeima expressed Latvia’s readiness 
to contribute to the work of the OECD, 
considering the experience our country 
has gained in implementing reforms and 
achieving rapid economic growth.

“Parliamentary cooperation is one of 
the fundamental pillars in the relations 
between Latvia and the Czech Republic; 
the active cooperation among sectoral 
committees and interparliamentary 
cooperation groups proves this. It will be 
especially important in the near future 
when we will have to defend common 
interests in negotiations about the new 
EU’s multi-annual financial framework 
for 2014 – 2020,” Āboltiņa emphasised.

During the meeting, Āboltiņa also 
stressed that this year marks the 90th 
anniversary since the establishment of 
diplomatic relations between Latvia and 
the Czech Republic. The Speaker of 
the Saeima characterised the relations 
between the two countries as very 
good and multifaceted. “Latvia and the 
Czech Republic have a good partnership 
within the European Union and NATO; 
however, bilateral cooperation and 
mutual consultations are the foundation 
that makes our relations especially 
close,” Āboltiņa said.

The Speaker  of  the Saeima 
confirmed Latvia’s interest in developing 
cooperation with the Czech Republic 
in areas of mutual interest, including 
cooperat ion between the loca l 
governments of both countries, as 
well as education and culture. Āboltiņa 
expressed gratification that there are 
Latvian-Czech associations in both 
countries, and she confirmed Latvia’s 
interest in expanding cooperation 
between the science academies of both 
countries.
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Rīga Technical University Celebrates 
150 Years with a New 1 Lats Collector 
Coin

Latvian Institute
The Bank of Latvia has issued a 

new 1 lats collector coin “Rīga Technical 
University”, celebrating the 150 years of 
the RTU existence. The artist of the coin 
is Kristaps Ģelzis.

It is the oldest institution of higher 
learning in the present-day territory of 
Latvia and the first technical university 
in the Baltic States.

At present, the RTU provides 
education, both academic and higher 
professional that meets the EU 
standards, and produces specialists 
for all major branches of the Latvian 
economy.

The silver 1 lats coin “Rīga Technical 
University” is legal tender in the Republic 
of Latvia. The maximum mintage of the 
coin is limited to 3000.

The Paris of the Baltic
S t i l l  u n d i s c o v e r e d  b y  t h e 

tourist masses, this sizzling Baltic 
adventure will definitely become the 
continent’s star attraction in the years 
to come. In fact, some scenes of the 
Tamil film Maattrraan was shot in the 
beautiful locales of Latvia. A pleasant 
climate, pristine surroundings, broad 
beaches, culture and history, marvellous 
architecture and an exciting nightlife in 
the modern metropolis. Even the most 
jaded traveller will be mesmerised.

Riga
Latvia’s dynamic capital, the historic 

city of Riga, is a great place to spend 
some time. It boasts of a truly lovely old 
quarter, full of magnificent Jugendstil 
architecture, winding cobblestone lanes 
and many steeples. Yet it is a modern, 
metropolitan city with a vibrant nightlife 

and a strong economic impulse. To get 
a sense of the city, wander through its 
large, manicured parks, stroll through 
the historic quarter and then kick back 
in one of the many cafés or outdoor 
terraces. Among Riga’s best sights 
are the impressive Riga Cathedral, St. 
Peter’s Church and the bustling Central 
Market. Old Riga is the historical and 
geographical centre of Riga on the right 
bank of the Daugava.

The Venta Rapids
Venta Rapids is a rapid on the Venta 

River in Kuldīga, Latvia. It is the widest 
rapid in Europe — 249 metres and up 
to 270 metres during spring floods. 
An interesting phenomenon can be 
observed near the waterfall in spring 
and autumn when spawning fish try to 
get over the waterfall by jumping through 
the air. While the beauty of the Venta 
waterfall is not the wild, breathtaking 
beauty of the major waterfalls in the 
world, the Venta waterfall and the old 
brick bridge still create the impression 
of an idyllic, quiet town. Looking from 
the side of the bridge, it seems to be just 
a small waterfall. To appreciate its true 
beauty, one must spend at least ten to 
fifteen minutes there and climb down to 
one of the river banks.

Gauja National Park
Latvia has four national parks: 

Gauja National Park, Ķemeri National 
Park, Slītere National Park and Rāzna 
National Park. Gauja National Park 
is located in the most picturesque 
stretch of the Gauja River valley, from 
Valmiera to Murjāņi. This 95.3-km 
long, scenic stretch of the Gauja River 
stands out with its vast diversity of 
nature and the presence of cultural 
historical monuments — more than 500 
monuments of culture and history are 
located in the park — castle mounds, 



64

Edited by Pēteris Kļaviņš

masonry churches, manor houses, 
water and wind mills, as well as other 
archaeological, architectural and art 
monuments. The park is particularly 
noted for the Devonian sandstone cliffs, 
in some places as high as 90 metres, 
along the banks of the Gauja.

Cēsis
Cēsis is one of the country’s oldest 

towns and has a charming centre with 
cobblestoned lanes, historic wooden 
buildings and a few impressive castles. 
Nestled amid the pine forests of the 
Gauja National Park lies the ancient city 
of Cēsis. It is also believed that Cēsis is 
the birthplace of the Latvian flag, one 
of the world’s oldest. Today, Cēsis is 
a major destination for foreign tourists 
and for local Latvians who simply want 
to relax in the national park and in the 
shadow of medieval splendour. Discover 
the city’s old town, which has remained 
virtually untouched by this century’s 
wars or take a hike in the surrounding 
forests.

Daugavpils
Latvia’s second largest city has the 

largest population of Russian speakers 
in the country. Located on the far edges 
of the eastern frontier near Latvia’s 
borders with Belarus and Lithuania, the 
city’s architecture is more reminiscent 
of Vilnius than Riga, only not as well 
preserved. The city was established 
around the Dinaburg Fortress, built by 
the Livonian Order of German Knights 
in 1275. Daugavpils developed on the 
crossroads of various cultures and 
religions. Daugavpils is a spacious, 
green city with a delightfully provincial 
charm. Despite its quaint atmosphere 
and low prices, the city possesses fully 
modern services. Daugavpils Fortress, 

the Daugava River, and the forest 
landscape park are some places you 
might want to see.

Sigulda
They call it the “Switzerland of 

Latvia” for its picturesque scenery, 
making it a favourite among both locals 
and foreigners. It is located only 53 km 
from Riga, making it an easy day trip. 
Each season here has its own charm. 
Places worth visiting are the Turaida 
Castle, Birini, Krimulda Castles, the 
Gutmana Cave — the deepest cave 
in Latvia known for its holy spring — 
and the Gauja River. In summer, the 
place becomes alive with adventure 
enthusiasts with activities such as 
bungee-jumping and balloon riding 
taking place. In autumn, you can always 
roam the slopes or walk near the banks 
of the river taking in the fall beauty and 
in winter, Sigulda possesses the premier 
cross-country and downhill ski resort of 
Latvia, offering specially equipped and 
lightened ski-tracks, downhill skiing, and 
bobsled tracks.

How to get there
Multiple carriers offer services from 

Hyderabad to Riga, Latvia. A one-way 
trip with two stopovers in between will 
cost you `39,000. The shortest time 
taken is 13 hours, 30 minutes.

Best time to go
The ideal time to visit Latvia is from 

April through September, with July and 
August being the peak tourist season in 
the country. The summers in this country 
are warm yet comfortably bearable. 
This is also the time when a number of 
festivals are organised. Early autumn, 
September to be precise, is a good time 
for a Latvian experience .
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