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Priecīgas Lieldienas visiem
Rituma lasītājiem
novēl
SLB valde un
Rituma darbinieki!

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

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

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 8. martā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

S

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

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

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis
Grauds un protokolēja Ināra Graudiņa.
Jānis Grauds ziņoja, ka savā
ceļojumā apmeklējis Toronto, Čikāgas
un Rīgas Latviešu biedrības. Rīgas
Latviešu biedrība piedāvā iespēju
sponsorēt vienu dzīvokli biedrības
sestajā stāvā, kas tiks remontēts. Valde
nolemj, ka nav kapitāla ar ko piedalīties.
J.Grauds ierosina Balto zāli, pēc
tās atsvaidzināšanas izīrēt kā gleznu
izstādes telpu arī cittautiešiem.
Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik
Biedrībā sastāv 510 biedri, no kuŗiem 20
ir goda biedri un 116 mūža biedri. Ritumu
abonē 69 tautieši. Uz Latviju ir aizsūtīti
17 naudas pārvedumi kopsummā
$15,960.
Valde nolemj sagatavot un izdot
biedru kartes visiem SLB biedriem.
Valde arī nolemj, ka biedri varēs
apmeklēt biedrības sarīkojumus par
pazeminātu cenu.
Andris Galviņš ziņo, ka Māra Mora
(Moore) ir atteikusies no SLB skolas
vadītājas amata. Skola pašlaik meklē
personu, kas uzņemtos šo darbu. Ir
vēlams skolā ievilkt “WiFi” tīklu, lai
internets būtu pieejams visās telpās.
Ilona Brūvere atvedusi no Latvijas
DVD klāstu par latviskām temām, gan
latviešu, gan angļu valodās. Šīs filmas,
kuŗas glabās Rīgas grāmatnīcā, varētu
izmantot skolas vajadzībām, vai rādīt
senioru saietos. I.Brūvere arī uzņemas

nodibināt Filmu klubu, kas varētu sarīkot
filmu vakarus latviešu namā tajos
mēnešos, kad nav citi sarīkojumi.
Ivars Šeibelis ziņo, ka decembrī bija
labi apmeklēta senioru Ziemassvētku
eglītes pēcpusdiena ar ap simts
dalībniekiem. Sarīkojumu ievadīja
ar mācītāja Raimonda Sokolovska
svētrunu, tad sekoja plašs priekšnesumu
klāsts un grezns, garšīgs svētku
mielasts ko sagatavoja un pasniedza
Dāmu kopas dāmas.
Jānis Čečiņš ziņoja, ka Benjamiņa
kundzes izrādes bijušas labi apmeklētas
un Indra Burkovska dāvinājusi DVD
skolai.
Pēteris Kļaviņš ziņoja, ka Baltās
zāles remontēšanas darbi sākās janvāŗa
sākumā un turpinās bez sevišķiem
sarežģījumiem. Ir paredzēts, ka telpai
vajadzētu būt praktiski gatavai pirms 10.
marta biedru pēcpusdienas.
Pēteris Kļaviņš

Senioru saiets

Nākošais Senioru saiets notiks
piektdien 8. martā pulksten 12.00 un
kafejnīca būs atvērta kā parasti no
pulksten 11.00, lai jūs varētu pakavēties
ar draugiem un baudīt Dāmu kopas
sagādātos gardumus.
Pirmā daļā Jānis Grauds pastāstīs
un rādīs fotogrāfijas no viņa ceļojuma
pa Indiju. Pēc tam Ivars Šeibelis rādīs
DVD par Oskaru Kalpaku.
Otrā daļā skatīsimies Latvijas
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televīzijas raidījumus par Latvijas
valsts prezidenta Andŗa Bērziņa runu
Jaunā gadā un Jaungada sagidīšanu
un uguņošanu Rīgā. Tad skatīsimies
raidījumu Ielas Garumā par Pārdaugavu,
kas ir ļoti interesants pārskats par
vecām baznīcām un daudz citiem
skaistiem skatiem.
Uldis Misiņš

Okupācijas mūzejam
$420.00

Sidnejas Latviešu biedrība ziņo, ka
tautieši pagājušā gada decembrī par
Ziemsvētku apsveikumiem Ritumā ir
saziedojuši $420.00.

Šī nauda ir iemaksāta Okupācijas
mūzeja kontā.

Daudz baltu dieniņu

S

LB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitpieciem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2013. gada februārī SLB ir apsveikusi
Elzu Miezi, Veltu Krūmiņu un Ināru
Barnett.

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1975. gada

Irma Ziemele

Dzimusi 1921. g. 12. maijā, Latvijā
Mirusi 2012. g. 12. decembrī, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedrs kopš 2003. gada

Jānis Strazds

Dzimis 1922. g. 12. oktobrī, Rīgā, Latvijā
Miris 2013. g. 18. janvārī, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedre kopš 1989. gada

Lauma Ruņģe

Dzimusi 1934. g. 10. maijā, Daugavpilī, Latvijā
Mirusi 2013. g. 22. februārī, Narārā, Austrālijā
SLB biedre kopš 1999. gada

Asja Everte

Dzimusi 1919. g. 10. janvārī, Vecpiebalgā, Latvijā
Mirusi 2013. g. 22. februārī, Sidnejā, Austrālijā

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

Fax: (02) 9555 7239
Aldis Birzulis

Senas gudrības,
aizgājušas godības

Viss par ”Benjamiņa:
Kā dzīvot modernam
cilvēkam” ar Nacionālā
Teātŗa atzīto aktrisi,
Indru Burkovsku
tituļlomā, jau tik gaŗi un
plaši aprakstīts, ka varu
tikai cerēt, ka nepārslodzīšu lasītājus ar
vēl dažām piezīmēm par Sidnejas izrādi
3, februārī.
Jāsāk ar pateicību visiem izrādes
rīkotājiem Melburnā, Brisbanē un
Sidnejā pa čaklo darbu, kas arī latviešiem
pasaules otrā pusē deva iespēju redzēt
kaut ko tik plaši reklamētu. It sevišķa
atzinība Jānim Čečiņam kā šī pasākuma
galvenajam koordinētājam. Sidnejieši
bija arī ekstrā privileģēti, jo Viktorija

Mačēna (klavieres) un Daina Kaina
(vijole) mums faktiski pasniedza pilnīgu
koncertu ar savu mūzikālo pavadījumu.
Sidnejas Latviešu teātŗa izrādes ir,
lielā pārsvarā, tradicionālas, t.i. ietvertas
skatuves ierāmējumā ar nelaužamu tā
saukto „ceturto sienu” starp aktierien un
publiku. Šeit tāda barikāde neeksistēja.
Skatītāji tika atzīti, tieši uzrunāti, pat
ielūgti ņemt aktīvu daļu izrādē. Dažus tas
patīkami „titilēja”. Tikt publiski atzītiem
un izvēlētiem taču bija pagodinājums, lai
gan bieži viņiem dezignētie (?norādītie)
raksturi bija viegli piesmieti.
Jāpiebilst, ka šādas „Līdzdarbības
taktikas” tiek izrādēs visbiežāk pielietotas bērniem. Citādi arī nekas vēl
teātrī nepiedzīvots netika pasniegts.
Pirmā daļa sākās ar filmētām
atmiņām par Emīlijas Benjamiņas
aizvešanu un nāvi 1940. gadā. Skaidri
redzot, tas bija izrādes faktu bāzes
apstiprinājums, un ielūgums visu tālako
skatīt caur šeit izsaukto simpatiju. Bet ar
to, galvenā persona tūlīt tika atdalīta no
visiem tiem tūkstošiem latviešu, kas bija
spiesti dalītie šādā liktenī, bez ievērības
un filmētien aprakstiem.
Sekoja kaut kas starp lekciju un
kabarē, ar viegliem „modernistu” teātŗa
pieskārieniem pirmajā ainā, kur caur
aizvešanas drausmām laužās fragmenti
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viegli viņu pieņemt kā apņēmīgu, aktīvu,
pašapzinīgu, pat māņticīgu. Bet tik
valdonīgu, godkārīgu, citus izsmejošu –
un seklu? Ar melodrāmatiskiem žestiem,
pozēm, pauzēm, itkā vienmēr aplausus
un atzinību pieprasot?
Kopš svēto starpā daudz miljonāru,
varas vīru, godkārīgu dāmu un preses
baronu nav, šeit bija piemērota izrāde
mūsu „slavenību” apsēstajam laikmetam.
Daudz senāka kā Atpūtā iespiestās
gudrības paskaidro: „Ja gribi zināt ko
Dievs domā par naudu, tad apskaties
tos kam tā dota”. Varbūt ka „Benjamiņa

Foto: Pēteris Kļaviņš

no Benjamiņas iepriekšējās dzīves,
kopā padomiem žurnālā „Atpūta” un
citām gudrībām kā dzīvot un uzvesties.
Idejas, fasoni, tendences citur Eiropā,
viss tika filtrēts caur viņas izpratni lai
pamācītu tautiešus.
Nāošās ainas pasniedza „varas”
gadus Benjamiņa Namā un rādīja
sabidrības „karālieni” savā salonā.
Tas viss, it sevišķi salona komēdija,
saņēma kuplus aplausus un skatītāju
atzinību. Dažos drošvien tika izsaukta
silta nostalģija par aizgājušiem laikiem.
Daži izteicās, ka „pastaiga” starp ainām
bijusi neparasta un patīkama.Ņemot
vērā izrādes stilu un formātu, talpu
maiņa bija nepieciešama. Arī minimālās
dekorācijas pilnīgi iederējās. Benjamiņa
pati sākumā parādījās mežģinotā
apakšveļā zem eleganta mēteļa, tad
tautas tērpā, un beidzot, cimdota,
vakaram ģērbta (nezinu cik tālu āda
bija piemērota mājās, savā salonā – bet
neesmu fasona speciāliste). Lai gan
zilā krāsa tika apstiprināta kā viņas
iemīļotākā, tā nekur Sidnejas izrādē
neparādījās.
Prgrammā paskaidroja, ka
režisores Baņutas Rubesas satādītajās
„scenārijās” „notikumi ir izfantazēti,
taču saskaņojās ar faktiem”. Šāds
paskaidrojums bija nepieciešams, jo
patiktos domāt ka īstā Emīlija Benjamiņa
nebija tāda kā šīs izrādes „portretā”. Bija

Emīlija Benjamiņa (Indra Burkovska)
savā salonā.

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
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utt.” piedāvāja, starp citu, komentu par
mūslaiku Latvijas plutokrātiem, kopā ar
mazu atgādinājumu ka visas godības
aiziet.
Inta Rodžera (Rogers)

Zelta lira ar sudraba
ozollapām

Foto: Ojārs Greste

Sidnejas latviešu vīru koŗa pilnsapulce
Sidneja latviešu vīru
koŗa dalībnieki ir aicināti
ierasties uz gadskārtējo
pilnsapulci un koŗa
mēģinājumu pirmdien,
4. martā. Koŗa valde un
diriģente ziņos par padarīto
pagājušā darbības gadā un iecerēto

nākotnē. Darba gaitā paredzēta valdes
un citu amatpersonu vēlēšanas.
Klātesošie varēs „ņemt vārdu” jautājot
vai iztekt savus ierosinājumus. Jau
zināms, ka darbībā paredzēts koŗa
gadskārtējais koncerts un piederīgo
eglītes vakars un iespējama dalība citu
organizāciju pasākumos. Noskaidrosies
iespējamā dalība Dziesmusvētkos
Latvijā. Uz Sidneju jau atceļojis
Austrālijas latviešu Kultūras dienu
karogs. Kopkoŗu koncertam pašu māju
kori ir pamats, tie iztur vislielāko slodzi.
Divi gadi aizritēs nemanot.
Pagājušā gada darbību beidzot
diriģente Daina Jaunbērziņa un koŗa
valdes priekšsēdis Gunārs Zodiņš
piesprauda koŗa nozīmi – zelta liru ar
sudraba ozollapām – četriem jauniem
koristiem. Visa koŗa saime būtu priecīga,
ja šo nozīmīgo norisi varētu atkārtot arī
turpmāk koŗa dzīvē. Nāciet jauni, nāciet
netik veci, nāciet veci.

Diriģenta Jāņa
Puisēna aicināti pirms
57 gadiem, toreiz vēl
nepārbūvētā Latviešu
namā pulcējās bariņš
dziedāt gribētāju un
tapa vīru dziesmu
skandētāju vienība
Sidnejas latviešu vīru
koris. Diriģents Jānis
Puisēns jau ilgus
gadus vada aizsaules
vīru kori. Šodien, nu
jau turpat pusi no koŗa
mūža, to vada Daina
Jaunbērziņa, ar skatu
nākotnē. Vispirms jau
koŗa 60 gadu darbības
jubilejā.
Raimonds
Pēc pagājušā gada vīru koŗa sarīkojuma: Priekšā –
Krauklis
pianiste Ingrīda Šakurova, vijolnieces Daina Kaina un
Vēsma Putniņa un diriģente Daina Jaunbērziņa.
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Virtuvē pie meistares

Foto: Pēteris Kļaviņš

10. februārī, svētdienas rītā,
Latviešu namā jau agri rosas cilvēki
– Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu
kopa rīko pirmo latviskās virtuves
meistarklasi, dzeltenmaizes cepšanā.
Uz to pieteikušās tik daudz ieinteresētas
dāmas, un arī viens kungs, ka klasi
esot bijis jāsadala uz divām daļām.
Mums stāsta, ka meistarsaimniecei šī
jau ir otrā diena pēc kārtas, pasniedzot
kliņģerstundas. Starp svētdienas rīta
klases dalībniecēm ir gan saimnieces
bez pieredzes latviskā pavārmākslā,
gan jau pieredzējušas kliņģeŗa cepējas,
kuŗas acīmredzot atnākušas noskatīties
izdaudzinātas saimnieces noslēpumus,
bet varēja arī pašas sniegt padomus par
to kā un ko dara citādāk.
Kā pienākas meistarklasē, viss
jau izmērīts, izsvērts un sakapāts,
pirms mūsu ierašanās, tā kā viss
demonstrējums rit gludi un raiti – vienīgi
kliņģeŗa rūgšanu nevar paātrināt. Kamēr
raugs briest un mīkla rūgst, klausamies
dažādus padomus – kā un ko darīt,
kādas izejvielas vislabāk lietot un kur
tās iegādāties. Īpaši jaunākās paaudzes
saimnieces ar lielu interesi seko Ārijas
Zodiņas teiktajam un rādītajam, to
arī cītīgi iegaumējot un pierakstot, jo
viņas padomi ir tādi kuŗus nevar izlasīt
latviešu pavāru grā-matās, kur bieži
parādas frāzes kā piemēram „piemaisa
miltus pēc
vajadzības”
un „cep kamēr gatavs”.
Č a k l ā
saimniece
j
a
u
iepriekšējā
vakarā bija
Elita Luce prasa sīkākus i z c e p u s i
paskaidrojumus Ārijai dzeltenmaizi,
Zodiņai.
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lai mācekles varētu to pie kafijas
nogaršot, gaidot kamēr „mūsu”
dzeltenmaize izrūgst. Kad kliņģeris
izveidots un dzeltenmaizes pīnes
gatavas, vēlreiz uzrūgušas un
iešautas krāsnī, tad arī nepacietīgākās
dalībnieces var doties prom. Lielākā
daļa gan paliek vēl gaidīt lai redzētu
kāda izdevusies „mūsu” kliņģeris un
dzeltenmaize. Skaisti brūni kukulīši un
salda smarža sagaida tos kuŗi ierodas
latviešu namā jau laicīgi uz Latvijas Trīs
tenoru koncertu.
Kad stāstīju par meistarklasi saviem
draugiem bija liela interese piedalīties,
īpaši tiem, kam nav rados kāda vecākās
paaudzes
latviešu
saimniece,
kas varētu
parādīt un
pamācīt.
MeistarGatavais kliņģeris
klase noteikti ir ap-sveicams pasākums un
jācer, ka Dāmu kopa turpinās rīkot
meistarklases citu latvisko ēdienu
gatavošanā, piemeram pīrāgu, ūdens
kliņģeru, skābu kāpostu, u.c. Mīļš
paldies Dāmu kopai par šī vērtīgā
pasākuma organizēšanu un Zodiņa
kundzei par labajiem padomiem.
AR

Jaunā gada
saņemšana

Pāršķirstot decembŗa Ritumu, bija
skaidrs, ka Vecgada vakarā nekāds
sabiedrisks sarīkojums Sidnejā nav
paredzēts, bet tie, kas Jauno gadu grib
sagaidīt, var to darīt ģimenes vai draugu
pulciņā.
Toties nākamā dienā, 1 janvārī,
bija sarīkota sidnejiešu satikšanās

Latviešu Nama kafejnīcā. Tie, kas tur
vēlējās piedalīties, varēja ierasties
plkst. 11.00, līdzi paņemot ēdienus un
dzērienus, kuŗus tad varēja novietot
uz kopā savilktiem galdiem. Nebija
paredzētas ne runas, ne priekšnesumi,
bet saviesīga sarunāšanās pie pašu
sanestiem cienastiem. Izklaidei uz
sienas, ar Rūdolfa Nemmes gādību,
rādīja filmu par 2001. gada sanākšanu
Rīgā Brīvības bulvārī pie Brīvības
pieminekļa un Basteja kalna, kur toreiz
svinēja Rīgas 800. gadu dzimšanas
dienas svētkus ar solo un koŗu
priekšnesumiem. Klausītāju varēja būt
vairāki tūkstoši. Dziesmām ar savām
balsīm pievienojās arī Jaunā gada
saņēmēji Sidnejā 2013. gadā.
Juris Krādziņš

Aktrise
E. Benjāmiņas drānās

Latvijas Nacionālā
teātŗa aktrises Indras
Burkovskas turneja
Austrālijā par preses
karalieni Emīliju
Benjāmiņu svētdien,
3. februārī iegriezās
Sidnejā. 2009. gadā
Benjāmiņu mājā Kr. Barona ielā atklātais
uzvedums nav luga, bet dokumentāls
darbs, jo saturs ņemts no laikrakstā
Jaunākās Ziņas (1911 – 1940) un
žurnālā Atpūta (1924 – 1941)
atrodamiem E. Benjāmiņas rakstiem,
kuŗus 3. cēlienos vai daļās sakārtojusi
Baņuta Rubesa un Indra Burkovska.
Šāda veida uzvedumi bijuši jau agrāk,
kā Māras Rozītes skatuves izrādei
sakārtotie raksti no Aspāzijas un Raiņa
un Kārļa Pamšes sakārtotie vēstuļu
raksti no Jāņa Sarmas un Ernas Ķikures.

Jauns ir tikai pasākums 3 cēlienus
parādīt trijās atsevišķās vietās: pirmo
cēlienu Sidnejas Latviešu nama lielās
zāles mugurpusē, kur kādreiz agrāk
pie sienas bija basketbola grozs, otro
cēlienu uz skatuves, bet trešo par
salonu pārveidotā Mārtiņa Siliņa zālē.
Emīlijas Benjamiņas dzīves stāstu
iesāka no drūmā nobeiguma, kad viņas
dzīves gaitas beidzās izsūtījumā tieši
13 dienas pirms viņas 60. dzimšanas
dienas, kuŗa bija 1941. gada 10.
septembrī un pēc necilvēcīgā 40
kilometru pārgājiena no dzelzceļa
stacijas uz soda nometnes vietu un tur
uz dēļu gultas bez spilvena un palagiem,
kā to jau Eižens Finks bija pareģojis un
velti gaidot kādreizējā Jaunāko Ziņu
romānu autora, bet tajā laikā tautas
komisāru padomes priekšsēdētāja
Viļa Lāča palīdzību. Viņas izūtījuma
liecinieku stāstu teicējus projecēja no
tvarta uz zāles sienas. Pirmā cēlienā
vai daļā, kā tas bija nosaukts, rādītas
arī laikrakstu kaudzes, kuŗu pirkšanai
atskanēja reklāmas sauciens pirkt
Jaunākās Ziņas. Žurnālā Atpūta savā
laikā bija ievietoti Emīlijas Benjāmiņas
raksti par to, kā dzīvot modernam
cilvēkam, no kuŗiem izvilkumus teica
Indra Burkovska.
Otrā celienā jeb daļā, kas notika uz
Sidnejas teātŗa skatuves, kas pārveidota
pieņemšanas telpā, Benjāmiņu nama
atklāšanas svinībās 1930. gadā. Šo
namu bija sākotnēji cēlis kāds vācietis,
kas to vēlāk pārdevis Benjāmiņiem,
bet viņi to savukārt saremontējuši
un pārbūvējuši pēc savas gaumes.
Atklāšana notikusi Antona Benjāmiņa
70. dzimšanas dienā, tātad 13. jūlijā, un
zāli, kur notikušas svinības jau rotājusi
Brencēna glezna Lāčplēsis, bet tajā
dienā atklāta viņa otra glezna – Spīdola.
Trešā daļā jeb cēlienā „E. Benjāmiņa”
pastāstīja par vīra Antona lugu Miglā,
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Indra Burkovska kā Emīlija Benjāmiņa

Foto: Pēteris Kļaviņš

apskaņotāju Voldi Kainu, apgaismotāju
Gintu Kārkliņu, un telpu iekārtotāju Andri
Kariku.

kas rakstīta par dzērāju Pēteri. Latvijā
luga savā laikā izrādīta Dailes teātrī E.
Smiļģa režijā. Cēliena nobeigumā viņa
deklamēja arī kādu Antona Benjāmiņa
dzejoli.
Indra Burkovska izcili attēloja
raksturīgāko Emīlijā Benjāmiņā. Pēc
izrādes viņai pasniedza puķes, bet viņa
savukārt apdāvināja.kalpones Bertas
tēlotāju Liju Veikinu, Rolmana tēlotāju
un administratoru Jāni Čečiņu, pianisti
Viktoriju Mačēnu, vijolnieci Dainu Kainu,

Programmas lapiņā lasām, ka
oriģinālās dekorācijas Rīgā (tātad
2009. gadā) darinājusi Dace Džeriņa,
mūziku Niks Gothams Rasas Sapietes
apdarinājumā, par laikmetīgiem
kostīmiem rūpējusies Iveta Vecenāne,
kuŗi šūdināti Odetas Birmanes
meistardarbnīcā.
Jāpievienojas programmā rakstītam,
ka žurnāls Atpūta bija vislētākais un
apjomīgākais nedēļas izdevums, izcils,
interesants un saturā daudzveidīgs ar
rakstiem un daudzām fotografijām par
pasaules notikumiem un romāniem kā
Anšlava Eglīša Līgavu mednieki, Jāņa
Jaunsudrabiņa Jaunsaimnieks un velns,
Kārļa Ieviņa Pie teiksmotā ezera u. c.,
bet tas jau ir cits stāsts.
Juris Krādziņš

VĒLOS PIEDĀVĀT TŪRISTA PAKALPOJUMUS

Vai vēlaties plānot savu nākamo braucienu ar pazīstamas latviešu
izcelsmes tūristu konsultanti latviešu valodā, kuŗai ir pieredze ar jaunāko
technoloģiju tūrisma laukā?
Vienalga kad un kur – uz 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?
Piedāvāju vislabākās cenas. Salīdziniet un Jūs nebūsit vīlušies.
Piezvaniet un sarunāšu vai izplānošu Jums neaizmirstamus ceļojumus.
Erika Pētersone,
Travel Consultant “Well Connected Travel”
0400 849 361
erika@wctravel.com.au
10

Liels pagodinājums
latvietim

Austrālijas ordeņa medaļa (OAM)
Artim Medenim
Austrālijas dienā Artim Medenim
piešķirta Austrālijas ordeņa medaļa
(Order of Australia Medal) par
ilggadēju un priekšzīmīgu darbu
veterinārmedicīnas laukā un vietējā
sabiedrībā. Artis nostrādāja 52 gadus
savā privātā veterinārā praksē savās
2 veterinārās klīnikās: Džeringongā
( Ge r r i n g o n g ) , g a l v e n ā m k a r tā m
apkalpojot piena lopu saimniecības un
Albiona parkā, galvenām kārtām mazos
dzīvniekus ārstējot.
Artis bija nobeidzis Latvijas
Universitātes veterinārmedicīnisko
fakultati 1943. gadā, un viņu nosūtīja
darbā Varakļānos par rajona veterināro
ārstu. Artis jau bija tad precējies ar
žēlsirdīgo māsu Ainu. Varakļānos 1944,
gada jūnijā piedzima dēls Pēteris, bet
jau augusta beigās viņiem ar mazo
zīdaini klēpī, ejot kājām, bija jābēg
no turienes, jo piepeši tuvumā bija
iebrukusi sarkanarmija. Pirmā pietura
bija tēva mājās, ko apsaimniekoja brālis
Arnolds, Lejas Ješkās, Praulienā un kas
bija atbraucis pusceļā izbēgušos savākt.
Bet drīz vien bija jāmūk tālāk brāļa
iedotos ratos un ar zirgu Jozefīnu līdz
sievas mājām „Lielķīsiem” Valmieras
rajonā. Arī tur nebija ilga palikšana, jo no
Igaunijas puses tuvojās sarkanarmija.
Tā Artis, Aina un mazais Pēteris muka,
braucot ratos ar Jozefīni pa jūrmalas
ceļiem un tālāk līdz Aizputes rajonam
Kurzemē. Tajā laikā saimnieki , kas
dzīvoja pa ceļam, ielūdza bēgļus labāk
pārgulēt viņu mājās nekā gulēt ratos.
Vienā tādā naktī mazais Pēteris tik skaļi
brēca, ka vecāki, baidīdamies traucēt
saimnieku miegu, atstāja namu un
devās gulēt zem ratiem. Naktī uzbruka

krievu lidmašīnas un mājai uzmeta
bumbu, nogalinot tur gulošos. Bēgļiem
izdevās izglābties, bet citiem ne. Pirms
kaŗa beigām viņi aizbēga bēgļu kuģī
uz Vācijas rietumiem, Svinemindi,
kur bēgļus novietoja kādas skolas
brīvās telpās. Artis gulēja uz salmiem
koridorā, caurvējā un saslima ar plaušu
karsoni. Viņu izglāba līdzi paņemtās
zāles – prontosils, kuŗu viņš bija lietojis
dzīvnieku ārstēšanai Varakļānos. Uz
kuģa bija 12 veterinārārsti. Viens,
Andrejs Baltiņš, runāja ļoti labi vāciski.
Desmit sadomāja braukt uz Berlīni un
tur Vācijas veterinarkamerā apjautāties,
vai nevar dabūt darbu veterinārā laukā.
Un kā par brīnumu – viņiem parādīja
Vācijas karti pie sienas ar piespraustiem
karodziņiem un teica, ka varot izvēlēties
no vietām ar karodziņiem un tur varot
sākt darbu. Artis izvēlējās sādžu
TARP, tālak prom no krieviem, 18
kilometrus dienvidos no Flensburgas
un arī dienvidos no Dānijas robežas.
Latviešiem uzticējās, pat neprasīja
parādīt universitātes beigšanas
diplomus, tikai vēlāk informācija bija
jānosūta.
Ta r p ā A r t i s n o s t r ā d ā j a p a r
veterinārārstu 3 gadus. Vietējais vācu
veterinārārsts bija Amerikā, gūstā,
atbrauca tikai vienu gadu pēc kaŗa
beigam, jo esot bijis slims. Tad arī
Artim bija jāpārceļas uz Flensburgas
bēgļu nometni, jo viņam stāstīts, ka
tikai nometnēs dzīvojošie varēšot
emigrēt. Ainai piedāvāja darbu par
žēlsirdīgo māsu un inspektrisi pa
vairākam nometnēm.Viņu pārcēla darbā
uz Oldenburgu uz kurieni devas arī Artis
un Pēteris. Artis strādāja par dabas
zinātņu skolotāju latviešu ģimnazijā.
Pienāca laiks emigrēt un Artis ar
ģimeni pārcēlās uz dzīvi Austrālijā,
nonākot Bathurstas nometnē 1948.
gada 28. oktobrī. Ainu pieņēma darbā
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par žēlsirdīgo māsu nometnes slimnīcā,
bet Arti par noliktavas strādnieku, vēlāk
par noliktavas vadītāju, bet viņam bija
jābrauc arī ar ambulances automašīnu
un jāved slimnieki uz pārbaudēm
Bathurstā. Tā Artis un Aina savu divu
gadu līguma laiku nostrādāja Bathurstā.
1950. gadā Artis, izmantojot darba
atvaļinājuma laikus, studēja Sidnejas
Universitātē veterinārmedicīnu, jo,
lai iegūtu tiesības praktizēt, ārzemēs
studiju beigušiem (izņemot Angliju un
Īriju), bija jāpārstudē pēdējie 3 gadi.
1951. gada iznāca jauns likums, ka nav
vairs jāpārstudē, bet jānoliek eksāmeni
visos kliniskos priekšmetos un likumos
pie lauksaimniecības departamenta
izvēlētas komisijas. Varēja arī apmeklēt
speciālus kursus, lai šos eksamenus
varētu sekmīgi nolikt. Artis to darīja,
1952, gada augustā izturēja kliniskos
eksamenus un ieguva tiesības praktizēt
ka veterinārārsts Austrālijā. 1953.

gada maijā Artim palaimējās dabūt
darbu un strādāt par veterinārārstu pie
Džeringongas rajona piensaimnieku
sabiedrības par algu. Pēc trim gadiem
Artis bija jau tik tālu praksē iemanījies,
ka pārgāja uz privāto praksi, kas ar
laiku izauga par vienu no lielākām
veterināru praksēm Jaundienvidvelsas
(NSW) lauku novados un ar divām
veterinārklinikām – Džeringongā un
Albiona parkā, stradājot ar 5 asistentiem.
Pēc 52 gadu nostrādāšanas Artis, kad
sasniedza 85 gadu vecumu, 2005.
gada 16. aprīlī atdeva abas prakses
dēlam Andrejam, Sidnejas Universitāti
beigušam veterinārārstam. Artim
praksē loti palīdzīga bija viņa sieva
Aina, it sevišķi sākuma gados, viņai
izpildot telefonistes, ārsta pieņemšanas
sekretāri (receptionist) un daudzkārt
veterinārās māsas palīdzību pie mazo
dzīvnieku operācijām. Aina aizgāja
mūžībā 90 gadu vecumā 2011. gada

Pulkveža Oskara Kalpaka,
viņa bataljona un studentu rotas

PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS
UN AKTS
notiks
svētdien, 2013. g. 17. martā plkst. 15.00
Sidnejas latviešu draudzes Svētā Jāņa baznīcā,
30 Bridge Rd Homebush.
Diekalpojumu vadīs prāvests fil! C MacPherson Patr!
Svētku runu “No studentu rotas līdz studentu bataljonam” teiks
fil! Guntars Saiva, sel!
Korporāciju Kopa Sidnejā un Daugavas Vanagu Sidnejas
nodaļa laipni lūdz visus piedalīties dievkalpojumā, aktā un
pēc akta saviesīgā brīdī.
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27. februārī.
Ainai un Artim 68 gadu laulībā
bija 6 bērni: Pēteris, vidusskolas
skolotājs Latvijā; Astrīda, vidusskolas
skolotāja, Andrejs, veterinārārsts,
Viktors, ekonomijas bakalaurs un
zvērināts grāmatvedis, strādā bankā;
Mārtiņš un Edgars miruši nelaimes
gadījumos. Bērniem ir 9 mazbērni un 9
mazmazbērni, kuŗi visi (izņemot divus,
kuŗi mācās) runā latviski. Ainai un Artim
visu mūžu latviešu valoda ir bijusi mājās
runājamā valoda.
Artis kā veterinārārsts ir saņēmis
vairākus pagodinājumus:
1.1971. gadā, kad nodibināja ACVSC
(Australian College of Veterinary
Scientists), Arti uzaicināja par locekli
– dibinātāju (Foundation Member)
Tādu bija 400 no 4000 veterināro ārstu
saimes. Atzina viņa augsto kvalifikāciju
piena lopu veterinārā medicīnā.
2. 1992. gadā Artim piešķīra Sedona
godalgu (Seddon Prize) par izcilu
darbu veterinārmedicīnā (meritorious
service). Šo godalgu piešķir tikai vienam
veterinārārstam Jaundienvidvelsā gada
laikā.
3. 2012. gadā visa mūža piederība
(Life Membership) Austrālijas liellopu
veterināro ārstu apvienībā (Australian
Cattle Veterinarian Association) par
priekšzīmīgu darbību piena lopu
ārstēšanā un studentu audzināšanā.
Artis ir jau 48 gadus Berijas –
Džeringongas rotariešu kluba biedrs un
viņam piešķirti 2 Paula Harrisa medaļas.
Pie Berijas – Džeringongas
rotāriešu kluba Artis ir nodibinājis Dr.
Arta Medeņa lauku jauniešu izglītības
fondu (Dr. Artis Medenis Rural Youth
Education Foundation), kuŗā, katru
gadu iemaksājot $5000, pašlaik ir
viņa saziedotais $75,000 kapitāls,
no kuŗa drīkst stipendijām izlietot
bankas augļus līdz $1,000 katra vietējā

rajona laukos dzimušā vai strādājošā
jaunieša vajadzībām līdz 35 gadu
vecumam. Tā Artis mēģina pateikties
lauksaimnieku gimenēm, kas viņu
pieņēmušas par draugu 52 gadus.
1/10 daļa no augļiem tiek katru gadu
pieskaitīta pamatkapitālam, lai apkarotu
inflāciju un kapitāls var pieaugt 1000
gados u.t.t. līdz fantastiskam lielumam.
Artis ir bijis arī ļoti aktīvs biedrs
liberāļu partijā, darbojoties 8 gadus par
Džeringongas nodaļas priekšnieku un
30 gadus par Jaundienvidvelsas liberāļu
partijas nodaļas padomnieku.
No Arta Medeņa dzīvesstāsta
pierakstījis Juris Krādziņš

Laimas
Ziemassvētku eglīte

2012. gada 19. decembrī, tāpat
kā iepriekšējos gados, Laimas klienti
un darbinieki sanāca kopā lai svinētu
Ziemassvētkus. Dalībnieku skaits šogad
bija mazāks slimību dēļ un mēs izjutām
trūkumu vērojot tukšos galdus, kur citos
gados bija smaidīgas sejas. Domās
bijām ar tiem, kuŗi nebija varējuši atnākt.
Visiem klātesošiem bija priecīgs
garastāvoklis. Jauni un veci draugi
sarunājās pie galdiem patīkamā
gaisotnē. Daži klienti šogad svinēja
Ziemassvētkus mūsu starpā pirmo reizi.
Viņi izbaudīja latviešu dziesmas un
garšīgo ēdienu, kuŗu bija sagatavojusi
Dāmu komiteja, Latviešu baznīcā,
Hombušā. Ēdienos bija liela dažādība
un viss garšoja brīnišķīgi. Mēs izsakam
lielu, lielu paldies čaklajām dāmām,
kuŗas bija strādājušas virtuvē vairākas
dienas.
Arī mīļš paldies prāvestam Kolvinam
Makfersonam (Colvin MacPherson)
par viņa draudzīgo, smaidīgo klātbūtni
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un skaistajiem vārdiem. Viņš mums
atgādināja par Ziemassvētku īsto
nozīmi.
Mums ļoti laimējās, ka Tamāra
Koškina varēja pavadīt dziedāšanu
uz klavierēm. Mēs dziedājām mīļākās
Ziemassvētku dziesmas, vienā laikā
latviski un angliski, pēc katra dalībnieka
vēlēšanās. Šogad apmēram puse
dziedāja latviski un otra puse dziedāja
angļu valodā. Balsis skanēja spēcīgi jo
mēs visi bijām dziedājuši šīs skaistās
dziesmas no pašas bērnības.
Baiba mums nodeva sirsnīgu
apsveikumu, novēlot lai katram būtu

ļoti priecīgi svētki un pateicās visiem
par dalību. Viņa katram uzdāvināja
no Laimas, maisiņu ar garšīgām
piparkūkām.
Laimas darbības laukā, mēs reti visi
sanākam kopā vienā vietā un tāpēc jo
dziļāk izjutām Ziemassvētku prieku,
draudzību un siltumu sirdī.
Ceram, ka nākamā gadā vairāk
klientiem un darbiniekiem būs iespējams
izbaudīt šo draudzību, kuŗu cilvēki izjūt
satiekoties Ziemassvētku svinībās.
Baiba Liepiņa

MEKLĒJAM BIBLIOTĒKAS DARBINIEKU
Sidnejas Latviešu biedrība meklē bibliotēkas darbinieku. Minimālas datora
zināšanas vēlamas. Darba stundas daļēji pēc vienošanās.
Lūdzam sazināties ar Imantu Līci grāmatnīcā „Rīga”,
tel.: 9744 8500, Mob.: 0405 013 575, e-pasts: slb_riga@bigpond.com.
15

Februāŗa senioru
saiets

Senioru saietu atklājot, Ivars Šeibelis
paziņo, ka no saieta dalībniekiem mūžībā
aizgājis Jānis Strazds un aicina klātesošos
ar klusuma brīdi viņu pieminēt.
Sakarā ar techniskām grūtībām kultūras
dienu tvartā, kuŗas Ojārs Greste steidzās
izlabot, Ivars Šeibelis sniedz īsu pārskatu
par stāvokli Latvijā. Vēl arvien turpinās
problēmas ar krievu valodas lietošanu,
jo daudzās darba vietās pieprasa krievu
valodas zināšanas. Stāvoklis mainītos, ja
visās iestādēs pieprasītu latviešu valodas
lietošanu. Tomēr Latvijā dzīves standarts
ceļas un sagaida, ka daļa no tiem, kas
atstājuši Latviju, lai pelnītos ārzemēs,
atgriezīsies dzimtenē. Šur un tur arī
samazina nodokļus. Latvijas eksporta
augsme ir labākā Eiropā. Valsts prezidents
Andris Bērziņš devis interviju laikrakstā
Diena un teicis, ka paiešot vēl 47 gadi,
līdz dzīves standarts būs tāds, kā pārējā
Eiropā. Latvijā turpinās mafijas naudas
atmazgāšana. Lai iegūtu uzturēšanās
atļauju Latvijā, ieceļotājiem jābūt 100 000
latu īpašumam. Īpašumus pērk arī zviedri

un norvēģi bet visvairāk krievi. Tie, kas
iegūst īpašumu Latvijā savukārt iegūst
tiesības apmeklēt citas Eiropas savienības
valstis.
Vietējā dzīvē notiek priekšnama
jeb foajē telpas pārbūve, lai novērstu
problēmas ar griestiem un sienām.
Ojārs Greste ieteicis foajē pārveidot par
pastāvīgu izstāžu telpu. Pārbūvi izplānojis
architekts Andrejs Mačēns. Starpbrīdī
apmeklētāji pacēla vīna glāzes Jaunajam
gadam un apsveica dzimšanas dienās:
Veltu Krūmiņu 7. februārī un Gaidu
Jansoni 8. februārī.
Sarīkojuma otrajā daļā Ojārs Greste
rādīja video filmas: atklāšanas sarīkojumu,
pieņemšanu, kopkoŗa koncerta
mēģinājumus un kopkoŗa koncertu un
ģimenes koncertu 54. Kultūras dienās
Adelaidē.
Atklāšanas sarīkojumā bija kultūras
dienu priekšsēžu Juŗa un Intas Skābes
atklāšanas runas un LAAJ priekšsēža
Pēteŗa Strazda un Latvijas kultūras
ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes
uzrunas. Sarīkojuma otrajā daļā redzējām
Zanes Šmites, Kristīnes Kārkles un Ivara
Cinkusa trio; Gunāra un Rasmas Larsenas

SLB biedru maksas
un Rituma abonementi 2013. gadam
nokārtojami līdz 2013. g. 31. martam.
Maksājumus var nokārtot SLB grāmatnīcā Rīga,
vai nosūtīt pa pastu uz PO Box 457, Strathfield NSW 2135.
Čeki un naudas pārvedumi rakstāmi uz Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Biedru maksas (ieskaitot Rituma piesūtīšanu)
strādājošiem – $33.00; pensionāriem – $27.50 un studentiem – $11.00
Mūža biedra maksa $440.00
Rituma abonements tiem, kas nav SLB biedri
$44.00.
Minētās summās ir ieskaitīts GST.
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vijolu spēli; Mūzas spēlmaņus Andri
Pogu, Sondru Lejmalnieci, Pēteri Endzeli
un Intu Dalderi un Jumalēnu dziesmas.
Atklāšanas koncertam sekoja pieņemšana
Adelaides latviešu namā.
Interesanti bija arī uzņemtie skati no
koŗu mēģinājumiem. Vispirms redzējām,
kā diriģents Ivars Cinkuss apmāca
vīru kori dziedāt Bij man vienas rozes
dēļ, Līgo un Vairogu, pēc tam parādot
arī kā šīs dziesmas nodzied koncerta
tērpos. Līdzīgā veidā parādīja arī Astras
Kronītes apmācīto vīru koŗa dziesmu
Aijā un diriģentes Marijas Perejmas
apmācīto Manai tautai. Nobeigumā vēl
rādīja ģimeņu koŗu priekšnesumus 27.
decembrī.
Pēc sarīkojuma visi uzteica Ojāra
Grestes labo ieskaņojumu ar parādītiem
priekšnesumiem.
Juris Krādziņš

Sidnejas Balto zāli
atklās ar mākslas
izstādi un Zigmara
Liepiņa un Mirdzas
Zīveres viesošanos!

Sidnejas Latviešu biedrības
Biedru pēcpusdiena.
Katru gadu Sidnejas Latviešu
biedrība (SLB) aicina savus biedrus un
visus, kam interesē biedrības darbība,
uz Biedru pēcpusdienu. Tur pastāstam
par pēdējā gadā notikušo un ar draugiem
jautri pačalojam pie Dāmu kopas
sarūpētiem gardumiem, uzdziedam
kādu dziesmu un paklausāmies
mākslinieku mūzikālos priekšnesumus.
Šogad Biedru pēcpusdiena solās būt
īpaši bagāta ar dažādiem jaunumiem!
Vi s p i r m s v i s i e m b ū s i e s p ē j a
iepazīties ar atjaunoto Balto zāli (foajē).

Baltā zāle gadu gaitā vairs nebija tik
balta – sienas nobružātas, lietus ūdens
sūcās iekšā, tepiķis novalkāts. Divus
mēnešus amatnieki ir strādājuši, lai zāli
modernizētu un padarītu omulīgāku.
Biedru pēcpusdienas apmeklētāji kā
pirmie varēs apskatīt paveikto!
Taču Baltajā zālē jau nebūs tikai
plikas baltas sienas. Šogad marta beigās
Austrālijas Latviešu mākslinieki ir aicināti
izstādīt savus darbus Jaundienvidvelsas
parlamentā. Piedalīsies tādi labi
pazīsatami mākslinieki kā Valters
Bārda, Juris Ceriņš, Pēteris Ciemītis,
Biruta Klārka (Clark), Ieva Deksne,
Guntis Jansons, Andra Krūmiņa, Anita
Misiņa, Dzidra Mičela (Mitchell), Haralds
Norītis, Harijs Piekalns, Anita Rezevska,
Alda Rudze, Ilze Šēnberga-Nāgela, Jan
Senbergs, Jānis Supe un Imants Tillers.
Bet pirms izstāde dodas uz parlamentu
Biedru pēcpusdienas dalībniekiem būs
iespēja aplūkot vairumu no izstādes
jaunajā Sidnejas Latviešu nama zālē.
Ja sastādam Latvijas vispopulārāko
mūziķu sarakstu, tad augšgalā noteikti
atradīsim kā komponistu Zigmaru
Liepiņu tā arī viņa sievu, dziedātāju
Mirdzu Zīveri. Viņi abi ar prieku pērn
pieņēma aicinājumu Sidnejas tautiešiem
uzstāties ar īsu programmu Biedru
pēcpusdienā.
Zigmars dzimis 1952. gadā un jau
1970. gadā pierāda savas komponista
spējas, iegūstot dalītu pirmo vietu par
tautasdziesmas apdari populārajā
Liepājas dzintars festivālā. No 1973.
g. piedalās Raimonda Paula vadītajā
grupā Modo, un 1978. g. kļūst par
tā vadītāju aizgājušā R. Paula vietā.
1985. g. uzvar Mikrofona aptaujā ar
Mirdzas Zīveres izpildīto dziesmu Zibsnī
zvaigznes aiz Daugavas. 1988.g. notiek
pirmizrāde “otrās tautas atmodas”
rokoperai Lāčplēsis. 1997. g. Latvijas
Nacionālajā operā tiek iestudēta
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2013.g. Austrālijas Deju kolektīvs “Jūrmalnieki” ceļos uz Latviju
Lai piedalītos XXV Dziesmu un XV Deju Svētkos
Nāciet iepazīties ar mūsu dejām un palīdziet mums piesaistīt
naudu ceļam uz Latviju

ViesiÊ
ÊÊSidnejas “Jautrais Pāris” un Melburnas “Ritenītis”Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmūzikanti
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ“somesing Laik Zat” Un Ivars štubis

Dzērieni un Vakariņas pērkami sarīkojuma laikā
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIeejas cenas
Pilna - $20
Pensionāriem un studentiem - $15
bērniem (zem 12 gadiem) - brīva
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Kad? 17.30, Sestdien
16. Martā 2013.g.
Kur? Sidnejas Latviešu
Namā, 32 Parnell St
strathfield

viņa pirmā opera Parīzes dievmātes
katedrāle. Opera piedzīvo 90 izrādes
un kompaktdisks kļūst par pieprasītāko
latviešu opermūzikas ierakstu. Viņš
komponējis vairāk nekā 20 darbus
visiem ievērojamākiem Latvijas teātriem,
mūziku filmām, koncertuzvedumus
un daudzas dziesmas, kas ieguvušas
populatitāti gan koŗu repertuāros gan
tautā. 2002. g. Zigmars apbalvots ar
Triju zvaigžņu ordeni.
Pēdējos gados Zigmars maz
uzstājies, vairāk laika veltot Radio SWH
vadītāja amatam un komponēšanai.
Tādēļ 2012. gadā lielu publikas interesi
izraisīja viņa 60 gadu jubilejas koncerti
Atgriešanās. Visi koncerti tika izpārdoti
jau labu laiku iepriekš. Tas saistīts gan
ar Zigmara atpazīstamību, gan ar to, ka
pēc 26 gadu prombūtnes no skatuves
atgriezās populārā Mirdza Zīvere.
Mirdza, tāpat kā Zigmars, piedalījusies Raimonda Paula vadītajā
grupā Modo un tās pēctecī Opus. Viņa
ir pazīstama kā daudzu populāru 70. un
80. gadu dziesmu izpildītāja un četras
reizes viņas dziesmas uzvarējušas
Mikrofona aptaujās. (1977 - Tai pilsētā
(kopā ar A. Kukuli), 1978 - Es aiziet
nevaru, 1984 - Lūgums, 1985 - Zibsnī
zvaigznes aiz Daugavas.) Brīdī, kad
Atgriešanās koncertu beigu daļā Mirdza
parādījās uz skatuves un nodziedāja

pirmo dziesmu, publika bija stāvus kājās
un neapsēdās līdz pat koncerta beigām.
Mirdzai pēdējo 26. gadu laikā nebija
zudis ne kripatiņas no viņas agrākajām
spējām vai skatuves šarma.
Svētdien 10. martā plkst 13.00 Biedru
pēcpusdienas viesiem būs reta iespēja
dzirdēt divus no Latvijas populārākajiem
māksliniekiem, aplūkot izcilu gleznotāju
darbus, baudīt kulinārijas meistardarbus
un piedalīties Baltās zāles atklāšanā.
Nepalaidiet to garām! Ieeja $10, bet
SLB biedriem un to bērniem zem 18
g.v. – ieeja pilnīgi par brīvu!
Jānis Čečiņš

Austrālijas latviešu
vēsturiskā mantojuma
saglabāšana

Agrāk daudzas Austrālijas latviešu
organizācijas deponēja savus materiālus
Austrālijas Latviešu centrālā archīvā
(ALCA). Šis archīvs vairs nepastāv un
gandrīz visi tā materiāli (vairāk nekā 500
kg) tika nosūtīti Latvijas Valsts archīvam
(LVA) divos sūtījumos 2005. un 2009. gadā.
Vietējās latviešu organizācijas turpina
strādāt un materiāli turpina krāties. Katrai
organizācijai tagad pašai jārūpējas par savu
materiālu saglabāšanu. Lai nodrošinātu, ka

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs un vectēvs

OSVALDS KREITĀLS

Dzim. 1926. gada 3. janvārī, Valmierā
Miris 2013. gada 14. janvārī, Melburnā
Nav vairs Tavu stipro roku,
Kas man līdzēt spētu
Un no vēja, lietus gāzēm,
Mani pasargātu.

Viņu mīlestībā piemin sieva Silvija,
dēls Jānis ar sievu Lindsay,
dēls Pēteris ar sievu Deanna un
mazbērni Adams, Natasha, Amy,
Sams un Daniels
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tie ar laiku neiet zudumā, un lai nodrošinātu
vēstures liecību kontinuitāti, uzkrātos
materiālus ir jāturpina sūtīt Latvijas Valsts
archīvam.
Kas notiek ar agrāk nosūtītiem ALCA
materiāliem? Pērngad oktobrī, PBLA
gadskārtējās sanāksmes laikā man bija
izdevība satikties ar Latvijas Nacionālā
archīva (kuŗa paspārnē darbojās LVA un
citi valsts archīvi) priekšsēdes vietnieci
Ingūnu Slaidiņu. Viņa paskaidroja, ka
divi archivāri gandrīz pilnu laiku strādā
pie Austrālijas latviešu centrālā archīva
materiāliem. Materiālu ir ļoti daudz un
pirms sūtīšanas tie nebija profesionāli
sakārtoti, tāpēc šis darbs ir prasījis daudz
laika un darba. Slaidiņas kundze sazinājās
ar šiem archivāriem un vēlāk varēja man
paziņot, ka viņi sagaida, ka sakārtošanas
un kataloga uzstādīšanas darbi būs
pabeigti līdz šī gada beigām. Materiāli
tad būs apkopti, inventarizēti un pieejami
pētniekiem un citiem interesentiem.
Solis pēc tam būs svarīgāko materiālu
digitalizācija lai tie būtu tīmeklī pieejami
arī ārpus Latvijas.
Kur un kam materiālus jāsūta?
Sarakstoties ar Latvijas Nacionālā
Archīva priekšsēdi, Māru Sprūdžu,
noskaidroju sekojošo: Sūtījumi jāadresē
Inesei Kalniņai (tālr. +371 67461257;
inese.kalnina@lvarhivs.gov.lv), Latvijas
Nacionālā archīva Valsts archīva Personu
fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas

vadītājai. Adrese ir LNA Latvijas Valsts
arhīvs, Bezdelīgu iela 1, Rīga, LV 1048,
Latvija.
Inese Kalniņa: „Latvijas Nacionālais
archīvs ir ieinteresēts pieņemt Latvijas
valsts glabāšanā trimdas laika archīvu
materiālus. Trimdas latviešu sabiedrisko,
profesionālo, reliģisko un kultūras
organizāciju vēsturiskais mantojums
veidojas no dokumentiem par organizāciju
darbību: reģistrācijas apliecībām, statūtiem,
protokoliem, lēmumiem, ziņojumiem,
darbības un gada pārskatiem, kongresu
un konferenču materiāliem, pasākumu
programmām, apkārtrakstiem, informācijas
biļeteniem, sarakstes. Personu, ģimenes un
dzimtas vēsturiskais mantojums veidojas
no kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības,
sabiedrisko un politisko darbinieku
dokumentiem: biogrāfiskiem dokumentiem,
radošā un sabiedriskā darba dokumentiem,
dienasgrāmatām, piezīmēm, pierakstiem,
rakstiem, manuskriptiem, recenzijām,
referātiem, publikācijām, sarakstes.
Vēsturiskais mantojums ir arī fotogrāfijas,
audio un video materiāli.”
„Ja vien tas iespējams, dokumentiem
vēlams pievienot nelielu informāciju, par
tā autoriem un notikumiem, bet tas nav
obligāti. Šī informācija vēlāk ir ļoti noderīga
archīva darbiniekiem, kas veic dokumentu
sakārtošanu un pētniekiem.”
Šeit jāpiebilst, ka fotogrāfijām ir maza
archivāriska vērtība ja tām nav atzīmēts

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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kas ir attēlots (personu vārdi vai nodarbības
apraksts) un kad un kur tās ir ņemtas. Ja
trūkst šāda informācija, tad labāk tās
nesūtīt.
N o d o d o t m a t e r i ā l u s LVA i r
jānoformē dāvinājuma līgums. Inese
Kalniņa paskaidro: „Pēc dāvinājuma
līguma parakstīšanas archīva materiāli
kļūst par Latvijas nacionālā archīva
fonda sastāvdaļu un glabājas Latvijas
Nacionālā archīva Latvijas valsts archīvā.
Dāvinātājam ir tiesības izmantot dāvinātos
dokumentus atbilstošai archīva dokumentu
izmantošanas noteikumiem, tiesības
pārbaudīt dāvināto dokumentu saglabātību,
tiesības izvirzīt speciālus nosacījumus
dokumentu izmantošanā.
Ja dāvinājuma līgumā dāvinātājs
nav izvirzījis speciālus izmantošanas
nosacījumus, pēc aprakstīšanas dokumenti
bez ierobežojumiem tiek nodoti vispārējā
izmantošanā.”
Dāvināšanas līgumu ir jāaizpilda
un jāparaksta divos eksemplāros. Tos
nosūta Latvijas Valsts archīva direktoram
Artim Freimanim (Latvijas Valsts arhīvs,
Bezdelīgu iela 1, Rīga, LV- 1048), kuŗš
parakstīs abus eksemplārus un atsūtīs
vienu dāvinātājam.
Standartlīguma tekstu var saņemt
rakstot LAAJ Kultūras fonda priekšsēdim
(PO Box 98, Reynella SA 5161, vai
kf@laaj.org.au), vai no vietējiem LAAJ
vicepriekšsēžiem.
Va i r ā k ā m A u s t r ā l i j a s l a t v i e š u
organizācijām ir dažādi periodiski izdevumi
– ziņotāji, žurnāli, apkārtraksti u.tml. Ja
organizācijai ir tikai viens komplekts,
manuprāt būtu labāk to deponēt Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā (NLB), jo tur jau
ir daudz trimdas, arī Austrālijas latviešu,
periodisko izdevumu – kaut ar daudziem
robiem (par ko rakstīšu citreiz). Deponējot
LNB, periodiskie izdevumi tiek digitalizēti
un tad, caur elektronisko tīklu, ir pieejami
daudzās citās Latvijas bibliotēkās. Ja ir

divi komplekti, tad var vienu sūtīt LNB un
vienu LVA. Ja trīs, tad trešo derētu deponēt
Austrālijas Nacionālajā bibliotēkā Kanberā.
Par sūtīšanu uz Latviju. Ja sūtījuma
svars nav pārāk liels, tad vieglākais būtu
salikt materiālus paciņā un to sūtīt uz Latviju
pa lēno pastu. Ja sūtāmais daudzums ir
liels (piem. vairāk nekā 5 kg.), tad varbūt
derētu izmantot humānās palīdzības
konteineru, ko sūta no Adelaides. Nākošā
konteinera iekraušana notiks Adelaidē š.g.
23. martā. Saiņu pieteikšanu var izdarīt
sazinoties ar: Brisbanē - Arni Siksnu (07
33780319); Sidnejā - Gundegu Zariņu
(0430733124); Adelaidē un citur Austrālijā
– Jāni Caune (08 8296 9985). Ja kādai
organizācijai ir grūtības segt sūtīšanas
izdevumus, ir iespējams, ka, iesniedzot
lūgumu, LAAJ KF varētu palīdzēt segt daļu
no izdevumiem.
Dr. Aldis Putniņš
LAAJ KF valdes priekšsēdis un
PBLA archīvu darba grupas loceklis
14.2.2013

2013 gada
Dziesmu svētki

Nākamie XXV Vispārējie latviešu
dziesmu un XV Deju svētki notiks no šā
gada 30. jūnija līdz 7.jūlijam.
Svētkiem būs atvēlētas dažādas
norises vietas – “Arēna Rīga”, Dailes
teātris, Daugavas stadions, Doma baznīca,
Doma laukums, Dziesmu svētku parks,
Esplanāde, koncertzāle “Ave Sol”, Latvijas
Nacionālā opera, Latvijas Universitāte,
Lielā ģilde, Mazā ģilde, Mežaparka Lielā
estrāde, Rīgas Latviešu biedrības nams,
Rīgas Mākslas telpa, Rīgas Svētā Jāņa
baznīca un Vērmanes dārzs.
Latvieši lepojas ar dziedāšanas un
dejošanas tradīcijām. Gandrīz katrs
latvietis dzied kādā korī. Ik pēc pieciem
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gadiem un intensīvām reģionāla mēroga
kordziedāšanas sacensībām vislabākie
kori pulcējas Rīgā, lai piedalītos Vispārējos
latviešu Dziesmu un Deju svētkos un
pavadītu nedēļu dziedot un dejojot.
Noslēguma koncertā Dziesmu svētku
estrādē Mežaparkā kopkorī dzied vairāk
kā 13 000 dalībnieku. Tas ir viens no
aizkustinošākajiem un iespaidīgākajiem
kopkora priekšnesumiem, kādi pasaulē
pieredzēti. Arī Deju svētkos, kas norisinās
tai pašā laikā, kopā uzstājas vairāk kā 13
000 dejotāju.
2003. gada novembrī UNESCO ietvēra
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Dziesmu un
Deju svētkus prestižajā Cilvēces mutvārdu
un nemateriālā kultūras mantojuma
meistardarbu sarakstā kā vienu no mūsu
planētas unikāliem kultūras brīnumiem,

kuŗu nepieciešams saglabāt un aizsargāt.
Šie svētki ir latviešu nacionālās
identitātes sastāvdaļa, parasti tie notiek
reizi 5 gados Rīgā. Kopš pirmiem Dziesmu
svētkiem 1873. gadā svētki ir notikuši 23
reizes. Dziesmu svētki ir norisinājušies
gan Krievijas Impērijas, gan PSRS,
gan neatkarīgās Latvijas laikos. Kopš
20. gs. 90. gadiem svētkos piedalās
aptuveni 30 000 dalībnieku, tostarp kori,
deju kolektīvi, pūtēju orķestri, folkloras
grupas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas
mūzikas ansambļi, lauku kapelas, koklētāju
ansambļi, lietišķās un tēlotājas mākslas
studijas, vokālie ansambļi, amatierteātri
un ārvalstu kolektīvi. Latviešu Dziesmu un
Deju svētkos notiek ne tikai uzstāšanās,
bet arī sacensības, kuŗās tiek noskaidroti
laureāti. Visnozīmīgākā loma svētkos ir

Austrālijas Latviešu makslinieku apvienība (ALMA)
Jaundienvidvelsas Parlamenta nams ir pagodinājis Austrālijas
latviešu māksliniekus ar aicinājumu izstādīt latviešu izcelsmes
māklsinieku darbus Jaundienvidvelsas Parlamenta nama izstāžu
telpā “Fountain Court”.
Izstāde būs atvērta publikai no 28. marta līdz 26. aprīlim un būs pieejama darba
dienās (pirmdien - piektdien) plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.
ALMA laipni lūdz Jūs pagodināt ar savu klātbūtni
izstādes atklāšanu trešdien, 2013. gada 3. aprīlī plkst 13.00 – 14.30
Jaundienvidvelsas Parlamenta namā, 6 Macquarie Street, Sydney.
Izstādi atklās Jaundienvidvelsas parlamenta deputāts The Hon. David Clarke.
Izstādē piedalās Valters Bārda, Juris Ceriņš, Pēteris Ciemītis, Biruta Klārka
(Clark), Ieva Deksne, Guntis Jansons, Andra Krūmiņa, Anita Misiņa, Dzidra Mičele
(Mitchell), Haralds Norītis, Harijs Piekalns, Anita Rezevska, Alda Rudze, Ilze
Šēnberga-Nāgela, Jan Senbergs, Jānis Supe un Imants Tillers.
Praktiska piezīme: Ja braucat ar vilcienu, ir ieteicams braukt līdz St James
vai Martin Place. No tām stacijām gājiens ir tikai daži simti metru līdz Parlamenta
namam. Auto mašīnas var novietot Domain Parking Station, no kurienes var
aizstaigāt uz Parlamenta namu apmēram 10-15 minūtēs.
Ojārs Greste
ALMA Priekšsēdis
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koriem un deju kolektīviem. Starpposmā no
vieniem svētkiem līdz nākamajiem notiek
repertuāra sagatavošana un skates, kuŗās
nosaka nākamo svētku dalībniekus. Parasti
pēdējās Dziesmu un Deju svētku dienas
rītā notiek svētku gājiens, kuŗā piedalās visi
to dalībnieki, savukārt vakarā Mežaparka
estrādē notiek noslēguma koncerts.
P.K.

Zvejnieka dēls
Kanberā

Šā gada 26. janvārī, KLB rīkotajā
saietā, tika rādīta Viļa Lāča Zvejnieka
dēls filma.
Saietu ievadīja KLB priekšnieks Ēriks
Ingevics dodot īsu pārskatu par Latvijas
filmām pirmā neatkarības laikā.
Runājot par Zvejnieka dēlu viņš teica,
ka film uzņemta 1939. gadā un parādījās
uz ekrāna 1940. gada sākumā dažus
mēnešus pirms Latvijas okupācijas. To
uzskatīja par labāko mākslas filmu pirmā
neatkarības laikā. Tā arī bija populārākā
filma Latvijā tanī laikā.
Pirms Zvejnieka dēla Latvijā
tika uzņemtas vairākas citas filmas.
Lielākā daļa no tām bija īsfilmas –
dokumentālfilmas un chronikas.
Pirmā mākslas filma kas ražota Latvijā
bija Es kaŗā aiziedams ko uzņēma 1920.
gadā. Tā bija mēmā filma. Ievērojamākā
mēmā filma bija Lāčplēsis kuŗu uzņēma
1928. gadā. Tā atzīmēja Latvijas valsts
10 gadu jubileju.
Skaņu filmas parādījās 1930to gadu
sākumā. Starp tām var minēt:
• Dzimtene sauc jeb Kāzas Alsungā

Pazudis spieķis

Latviešu nama kafejnīcā man pazuda
spieķis. Ja kāds to atrod, būtu pateicīga
to saņemt atpakaļ. Lūdz nododiet
Imantam Līcim Rīgas grāmatnīcā.
T. Vītola

• Brauciens pa ziedošo Zemgali
• Sirmā Rīga
Pirmā pilna gaŗuma skaņu filma
bija Tautas dēls (1934). Filma bija ar
patriotiskiem motīviem un tās darbība
norisinājās Pirmā pasaules kaŗā un
Brīvības cīņu laikā. Šīs filmas lente ir
gājusi zudumā. Iespējams iznīcināta
krievu okupācijas laikā.
Latvijas pirmās neatkarības pēdējā
laikā tika gatavotas trīs citas mākslas
filmas:
• Kaugurieši pēc Kārļa Zariņa romāna.
Filma tika sākta 1940. gadu sākumā, bet
to pabeidza tikai pēc Latvijas okupācijas.
Tā parādījās uz ekrāna Padomju Latvijas
laikā.
• Aizsprosts pēc Pāvila Rozīša
romāna. Šī filma arī tika sākta pirms
krievu ienākšanas bet netika nobeigta.
Okupētās Latvijas valdība uzskatīja, ka
tā nav piemērota tam laikam. Filmas
lenta ir iznīcināta.
• Melancholiskais valsis par komponista Emīla Dārziņa dzīvi. Arī šī
filma netika pabeigta un uz ekrāna nav
redzēta.
Tā Zvejnieka dēls palika pēdējā un
ievērojamāka filma, kas uzņemta un
rādīta uz ekrāna pirms kaŗa.
Pēc filmas noskatīšanās visi
pakavējās pie kafijas un uzkodām.
Skaidrīte Dariusa
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:
Rotas lietas
Nameja 7-dienu u.c.gredzenus
Latvijas 90 gadu jubilejas 1 Lata piemiņas monētas
Kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas
Rokdarbi – Keramika, koka un ādas 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”
CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori
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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NO MĀKSLAS DZĪVES LATVIJĀ
“Lielo mūzikas
balvu 2012” par izcilu
sniegumu saņem
akordeoniste Sidorova

“Lielo mūzikas balvu 2012” par izcilu
sniegumu otrdienas vakarā saņēma
akordeoniste Ksenija Sidorova par solo Erki
Svena Tīra opusa “Prophecy” atskaņojumā
31. maijā Lielajā ģildē un par solokoncertu
23.novembrī Spīķeru koncertzālē.
Šai balvai bija nominēta arī dziedātāja
Marina Rebeka par solokoncertiem
15.janvārī Lielajā ģildē un par Lučijas
lomu Gaetāno Doniceti operas “Lucia
di Lammermoor” iestudējumā Latvijas
Nacionālajā operā. Tāpat balvai bija
nominēts klarnetists Egīls Šēfers par solo
Ārona Koplenda Klarnetes koncertā un
Volfganga Amadeja Mocarta un Johannesa
Brāmsa klarnetes kvintetos, vēsta LETA.
Par “Gada koncertu” atzīts
“Garanča&Šišons. Jaungada gala
koncerts”, kas notika 28.decembrī Latvijas
Nacionālajā operā un 30.decembrī Lielajā
ģildē un kuŗā uzstājās soliste Elīna Garanča,
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris
diriģenta Karela Marka Šišona vadībā.
Balvai bija nominēts arī komponista Ērika
Ešenvalda autorkoncerts “Tāls ceļš”, kas
notika 12.oktobrī Latvijas Universitātes
Lielajā aulā un kuŗā piedalījās Valsts
akadēmiskais koris “Latvija” diriģenta Māra
Sirmā vadībā, kā arī “Kremerata Baltica”
festivāla “Jubilejas serenādes” Rīgas
koncerts, kas notika 9.jūlijā Lielajā ģildē.
Balvu par mūža ieguldījumu saņēma
dziedātāja Laima Andersone-Silāre,
bet īpašā balva par izcilu ieguldījumu
Latvijas mūzikas vēstures izpētē pasniegta
Arnoldam Klotiņam par grāmatu “Mūzika

okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un
jaunrade 1940-1945”.
Par gada jaundarbu atzīts Mārtiņa
Viļuma darbs “Tvyjōraan”, kuŗš savu
pirmatskaņojumu piedzīvoja 3. novembrī
Lielajā ģildē “Sinfonietta Rīga” izpildījumā
diriģenta Normunds Šnē vadībā. Uz balvu
pretendēja arī Rutas Paideres skaņdarbs
“Tempera” un Kristapa Pētersona “Otrais
Liepājas koncerts”.
Gada uzveduma godu izpelnījusies
Latvijas Nacionālās operas izrāde “Cantando
y amando”. Uz balvu pretendēja arī Andra
Dzenīša operas “Dauka” koncertuzvedums
Latvijas Nacionālajā operā, kā arī Gaetāno
Doniceti operas “Lucia di Lammermoor”
iestudējums Latvijas Nacionālajā operā.
Balvu par gada debiju saņēma vijolniece
Elīna Bukša. Uz šo balvu pretendēja arī
dziedātājs Daumants Kalniņš un čelliste
Dace Zālīte.
Balvu “Par izcilu interpretāciju” ieguva
vijolniece Baiba Skride par solo Johannesa
Brāmsa Vijolkoncertā 15.oktobrī Latvijas
Nacionālajā operā. Šai balvai bija izvirzīti
arī dziedātāja Liene Kinča par titullomu
Džakomo Pučīni operas “Toska” atjaunotajā
iestudējumā Latvijas Nacionālajā operā, kā
arī diriģents Sigvards Kļava par Ludviga van
Bēthovena Mesas Do mažorā atskaņojumu
11. februārī Rīgas Svētā Jāņa baznīcā.
Nominācijā “Par izcilu darbu ansamblī”
balvu saņēma vijolnieks Sandis Šteinbergs.
Šai balvai bija nominēts arī klarnetists
Guntis Kuzma un pianists Juris Žvikovs.
“Lielā mūzikas balva” ir augstākais
Latvijas valsts apbalvojums mūzikā.
Šogad apbalvojums tiek pasniegts 20.
reizi. 1993. gadā Kultūras ministrija pēc
toreizējā kultūras ministra Raimonda
Paula iniciatīvas pieņēma lēmumu ik
gadu izcilākos sasniegumus mūsu valsts
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mūzikas dzīvē godināt ar speciālu balvu.
Balvas augsto prestižu gan sabiedrībā,
gan mūziķu aprindās nodrošina
respektablas žūrijas darbs, kuŗas dalībnieki
visu gadu apmeklē koncertus un ik mēnesi
satiekas sēdēs.
Saskaņā ar nolikumu katrs balvas
laureāts saņem sudraba statueti un naudas
balvu 1000 latu apmērā pirms nodokļu
nomaksas.
No žurnāla Ir
19. februārī, 2013

Berlīnes
kinofestivālā balvas
iegūst divas Latvijas
filmas

TVNET 2013. gada 16. februārī
Abas Latvijas filmas, kas bija iekļautas
63. starptautiskā Berlīnes kinofestivāla

«Generation Kplus» sadaļā (auditorijai
no 4 gadu vecuma), sestdien saņēma
apbalvojumus. Jāņa Norda pilnmetrāžas
spēlfilma «Mammu, es tevi mīlu» ieguva
starptautiskās žūrijas balvu un 7500 eiro
naudas balvu. Savukārt Ēvalda Lāča
animācijas filma «Eži un lielpilsēta» ieguva
žūrijas balvu, kā arī bērnu žūrijas diplomu.
Nozīmīgo balvu par filmu «Mammu, es
tevi mīlu» klātienē saņemt devās filmas
režisors Jānis Nords un producente Alise
Ģelze.
Šobrīd filmai ir pievērsta pastiprināta
starptautisko kino festivālu uzmanība un
filmas dalība ir apstiprināta jau vairākos
nozīmīgos kino festivālos ASV. Filmas
pirmizrāde Latvijā būs 21.februārī.
Berlīnes starptautiskais kinofestivāls
ir viens no svarīgākajiem kinofestivāliem
pasaulē. Festivālā tiek izrādītas līdz pat
400 filmu, aptuveni 20 filmas sacenšas
par festivāla galvenajām balvām - «Zelta
lāci» un «Sudraba lāci».

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
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2013. gada martā

Latviešu leģiona piemiņas svētbrīdis
Atcerēsimies un godināsim savus leģionārus!
Sestdien, 2013. g. 16.martā plkst 11.00
Rukvudas latviešu kapu nodalījumā
Svētbrīdi vadīs prāvests Kolvins Makfersons(Colvin Macpherson)
Ar karogiem piedalīsies DV Sidnejas un Kanberas nodaļas un
Korporāciju kopas Sidnejā pārstāvji.
Pusdienas plkst. 12.00 Sidnejas DV namā.
Visi laipni aicināti.

Vanadžu salidojums un DV delegātu sapulce Pertā

Pertā no šā gada 15. līdz 17. martam būs Austrālijas Vanadžu salidojums un
Austrālijas DV delegātu sapulce. Sarīkojumi notiks Pertas Latviešu centrā, 60
Cleaver Terrace, Belmont. Tur arī atrodas DV klubs.
Piektdien, 15. martā
14.00 Vanadžu salidojums Pertas DV kluba telpās
18.00 iepazišanās vakars un “Barkeku” kluba telpās, visi DV biedri laipni ielūgti
Sestdien, 16. martā
10.00 Pulkv. Kalpaka, Latviešu Leģiona un Kurzemes cietokšņa atcere.
12.00 pusdienas – DV kluba telpas (DV biedriem par brīvu)
13.00 DV Austrālijas delegātu sapulce – Latviešu Centra zālē
18.00 Vakariņas un saviesīgais vakars DV kluba telpās (DV biedriem par brivu)
Svētdien, 17. martā
08.00 DV Austrālijas delegātu sapulces turpinājums
10.00 Izbraukums, Pertas apskate, pulcēšanās Latviešu Centrā - visi DV biedri
laipni ielūgti, cena $50.00, ieskaitīta autobusa īre un pusdienas – “smorgasboard”
(brauciens droši vien būs uz Frīmantles ostu, tad gar plūdmali uz “Hillarys Marina”/
”Sorrento Quay”, kur ēdīsim pusdienas un ceļā atpakal uz Latviešu Centru
iebrauksim “Kings” parkā.
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Draudzīgs aicinājums
Jaunajiem Vanagiem

Sidnejas „Daugavas Vanagi” aicina
jauno paaudzi pievienoties esošai
saimei un baudīt biedru priekšrocības.
Piedāvājam:
„Daugavas Vanagu” telpas 49 Stanley
Str., Bankstown, NSW 2200 svinībām,
kultūras un sporta pasākumiem,
kluba iekārtas un aparatūru pasākumu
organizēšanai,
iespēju izmantot labiekārtotu virtuvi.
lielo zāli ar mīkstajiem krēsliem, ko
iespējams atbrīvot dejošanai, kā arī
mazāku zāli, kuŗā iespējams uzklāt
galdiņus.
bāru, kuŗā pieejami dažāda veida
dzērieni. (Atvērts pēc vajadzības.)
nama pagalmā plašu, slēgtu autostāvvietu.
Drīzumā būs iespēja, uz neilgu laiku,

izīrēt istabas iebraukušajiem viesiem.
Aicinām pieteikties enerģiskus un
aktīvus jauniešus, kuŗi ir gatavi īstenot
jaunas ieceres un projektus „Daugavas
Vanagu” darbības turpināšanai,
nodibinot savu pašpārvaldi ar atbildības
un pienākumu sadali, rūpējoties par
biedru interesēm un vajadzībām.
Uzturot Latviešu tautas kultūras
mantojumu, stiprināsim savas saknes,
vairosim savstarpējo sapratni un prieku
par kopā būšanu.
Daugavas vanagi sasauksimies –
Jaunie vanagi – atsauksimies!
Jauna projekta īstenošanai aicinām
atsaukties:
• Jaunos DJ (pasākumu atskaņošanai),
• Jauniešus ar vokālām un teatrālām
dotībām (īpaša priekšrocība, ja
spēlējat kādu mūzikas instrumentu)
• Neparastu un saistošu talantu
īpašniekus, kuŗi meklē iespēju
izpausties.
Vairāk informācija:
Facebook: Daugavas Vanagi
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu:
dvsydney@gmail.com

Daļa no lielās zāles DV namā

The Sydney Branch of the Latvian
Relief Society “Daugavas Vanagi” is
inviting young people to become junior
(up to the age of 25) members and
take advantage of the facilities at the
licenced club premises at 49 Stanley St
Bankstown: professional kitchen and full
bar facilities, dining room, lounge area,
dance floor, off-street parking, billiard

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedri
Asju Evertu – dzimusi 1919. g. 10. janvārī, Vecpiebalgā, Latvijā
mirusi 2013. g. 22. februārī, Sidnejā, Austrālijā
viņa sastāvēja nodaļā no 1952. gada.
Par viņu sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.
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room. Take advantage of our facilities
for music, theatrical or other creative
activities! Members have access to
facilities at no cost. Check us out on
facebook : Daugavas Vanagi.

Draudzīgais aicinājums

Sestdien, 2013.g 23. feb. Sidnejas
Latviešu namā SLB sestdienas skola
rīkoja Draudzīgā aicinājuma pasākumu.
Vidusskolas skolotājs un norises
vadītājs Māris Bruzgulis paskaidroja, ka
šis pasākums šoreiz notiks ,,četsov” (no
angļu val. “chatshow”) veidā, ar galveno
nolūku intervēt tos Sidnejas jauniešus
kuŗi šā gada janvārī apmeklēja Dzintaru

pārstāvi Ingrīdu Tuktēnu iepazīstināt
klātesošos skolniekus ar DV Sidnejas
nodaļas ierosināto lasīšanas
veicināšanas akciju kur skolnieki vai viņu
vecāki (vai kāds cits radinieks) desmit
minūtes katru dienu lasītu kādu latviešu
grāmatu un to atzīmētu izdalītā sarakstā.
DV tad noziedotu attiecīgu naudas
summu skolas izvēlētam nolūkam.
Turpinot programmu, Māris rādīja
uz ekrāna vasaras vidusskolnieku
uzņemtās fotografijas un aicināja
jauniešus dalīties ar paskaidrojumiem.
Tad skatījāmies video ierakstu no VV
izlaiduma akta Adelaides latviešu namā.
Aizkustināja vasaras vidusskolnieku
koŗa bez pavadījuma nodziedātā
Gaismas pils.
Gundega Zariņa

Sarīkojumi DV namā
2013. gada martā un aprīlī.

Tālis Štubis, Kaspars Vokers (Walker)
un Aija Dragūna
(kas ir netālu no Adelaides) Annas
Ziedares vasaras vidusskolu.
Tie bija Aija Dragūna, Kaspars
Vokers (Walker), Tālis Štubis un
Kaspars Moore (pēdējais slimības dēļ
nevarēja piedalīties). Visi četri pirmo
reizi apmeklēja Vasaras vidusskolu
(turpmāk VV) un visi kopā pateicās
viņu atbalstītājiem: Daugavas vanagu
Sidnejas nodaļai, Sidnejas Latviešu
biedrībai un Sidnejas latviešu vīru
korim.
Tad Māris aicināja skolas valdes

What’s on at the Latvian Relief Society
Club “Daugavas Vanagi “ this March
and April.
Ceturtdien / Thursday, 7. martā, plkst.
12.00 Pirmais 2013. g. 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 sweetand-sour bread also available for purchase.
Sestdien, 16. martā plkst. 11.00
Leģiona atceres diena, atceres svētbrīdis
Latviešu kapos Rukvudā. (skat. sludinājumu
DV ziņu pirmā lapā).
Sestdien, 16. martā plkst. 12.00
pusdienas Daugavas Vanagu namā ($15),
sekos Leģiona atceres sarīkojums.
Trešdien / Wednesday, 20. martā.
plkst. 12.00 „Trešās trešdienas”
saiets, kafejnīca, uzkodas, mūzika,
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sadziedāšanās pēcpusdiena /
„singalong” plus lunch.
Sestdien, 4. maijā plkst. 13.00
Kurzemes cietokšņa atcere un Vanadžu
gadskārtējais labdarības sarīkojums.
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.
Katru piektdienu no plkst. 15.00 līdz
plkst. 20.00 notiek novusa spēles. Gaidām
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.
Katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām
jaunus biedrus.
Every Friday, 3pm - 8pm. Novuss
(Latvian “pool” played with cues & wooden
pucks instead of balls).
Every Tuesday 10am - 2pm. Pool / (8
ball).
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

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.
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.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: rsl.dv@myacn.net.au.
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgais redaktors Elmārs Vanags.
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Foto: Sandris Žeivots

PĒDĒJĀ BRĪŽA ZIŅAS

Svētdien, 24. februārī SLT ansamblis un draugi tikās pie Jāņa Čečiņa un
Lindas Ozeres, lai kopā nosvinētu pagājušā gada darbu un uzturētu draudzību
un sadarbību 2013. gada repertuāram. Pirmā izrāde 2013. gadā – “Gājputns”
– paredzēta 4. un 5. maijā. Izrādes režisore ir Judīte Šmita. Seko īss Judītes
apraksts par šo lugu.
Es vēlos jūs iepazīstināt ar nākošo Sidnejas Latviešu teātŗa (SLT) lugu
“Gājputns”. Lugas dramaturgs ir Andris Klauss un režisore esmu es – Judīte Šmita.
Šī luga tika uzrakstīta 1995. gadā pēc ražīgas sadarbības ar Sandru Damnicu un
Andri Klausu Māras Zālītes lugā “Pilna Māras istabiņa”. Sandrai bija ideja uzrakstīt
lugu par viņas vecmāmiņu un arī iesaistīt stāstus no mūsu vecākiem, vecvecākiem
un draugiem.
Mēs visus šos stāstus savienojām vienā likteņstāstā “Gājputns”. Šinī lugā ir
smiekli, asaras un mirkļi, kur mēs sakām: “Jā mums tā arī gāja”. Stāsts sākas
1901. gadā Latvijā un beidzas 1995. gadā Austrālijā. Paliek jautājms kas notika
ar latviešu gaili kuŗš saskārās ar austrāliešu kaimiņa sētu?
Lugā ir liels ansamblis un, pateicoties Ilonai Brūverei, būs dziedāšana un
mūzika, un būs daudz ainu no pagātnes. Uz redzēšanos izrādē!
Judīte Šmits, 0427 108 150.
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PBLA ZIŅU APSKATS
22. februārī
Ārlietu ministrija definē četrus
virzienus sadarbībai ar diasporu
tuvākajos trīs gados
Ārlietu ministrija (ĀM) publicējusi
informatīvo ziņojumu par tās sadarbību
ar Latvijas diasporu 2013.-2015. gadā,
nosakot četrus galvenos rīcības virzienus
- latviskās identitātes un saiknes ar
Latviju uzturēšana, diasporas politiskās
un pilsoniskās līdzdalības veicināšana,
sadarbība ar diasporu ekonomikā, kultūrā,
izglītībā un zinātnē un prom aizbraukušo
atgriešanās veicināšana. Lai uzturētu
diasporas saikni ar Latviju, plānots
aizstāvēt valstspiederīgo intereses
ārvalstīs un nodrošināt konsulāros
pakalpojumus, vēstniecības iecerēts
padarīt par diasporas sabiedriskās dzīves
centriem, plānots veicināt diasporas
pašorganizēšanos, plānots sniegt atbalstu
“nedēļas nogales skolu” darbībai, iecerēts
veicināt latviešu valodas apmācību
mītnes zemes vispārizglītojošajās skolās
un studiju programmās augstskolās,
kā arī sadarboties latviešu trimdas
kultūras mantojuma un vēstures izpētē
un saglabāšanā. Lai veicinātu diasporas
politisko un pilsonisko līdzdalību,
i e c e r ē ts n o d r o š i n ā t S a e i m a s u n
Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas
nobalsošanas un parakstu vākšanas
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procesu ārvalstīs, kā arī iesaistīties ar
Pilsonības likuma grozījumiem saistītajos
procesos. Lai stiprinātu sadarbību ar
diasporu ekonomikā, zinātnē, izglītībā
un kultūrā, iecerēts apzināt diasporu un
veicināt tās savstarpējo komunikāciju,
attīstīt komunikācijas platformu
“Globālais latvietis” un veicināt migrācijas
un diasporas procesu pētniecību un
izpratni. Tāpat viens no ĀM izvirzītajiem
mērķiem ir prom aizbraukušo atgriešanās
veicināšana, nodrošinot Latvijas valsts
institūciju un pašvaldību informācijas
pieejamību un komunikāciju par
atgriešanās iespējām un ar reemigrāciju
saistīto normatīvo regulējumu, kā arī
atgriešanās formalitāšu kārtošanu
Latvijas vēstniecībās ārvalstīs. “ĀM un tās
diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību
tīklam būs būtiska loma komunikācijas
nodrošināšanā starp diasporu un
partneriem Latvijā, izveidojot instrumentus
diasporas informēšanai par atgriešanās
iespējām, kā arī sniedzot iespējamu
praktisku atbalstu formalitāšu kārtošanā.
Latvija kā uzņēmējdarbībai pievilcīga vide
ir jāpopularizē arī Latvijas diasporas vidū,
jo daļa no Latvijas diasporas pārstāvjiem
varētu atgriezties Latvijā jau kā darba
devēji vai investoru pārstāvji,” teikts ĀM
informatīvajā ziņojumā. Katram no rīcības
virzieniem noteikti konkrēti pasākumi
izvirzītā mērķa sasniegšanai, pasākumu
īstenošanas termiņi un atbildīgās un
iesaistītās iestādes. Piemēram, no

2014. gada plānots nosūtīt papildu
diplomātus konsulāro pakalpojumu
sniegšanai uz Latvijas vēstniecībām
valstīs ar lielu diasporu, piemēram,
uz Lielbritāniju, Vāciju un ASV. Šogad
iecerēts nodrošināt jaunas stacionārās
un mobilās pasu darbstaciju iekārtas
Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās
pārstāvniecībās. Tāpat plānots katru gadu
finansiāli atbalstīt tā dēvētas nedēļas
nogales skolas ārvalstīs un attīstīt tajās
lietojamos metodiskos līdzekļus. Katru
gadu paredzēts rīkot bērnu un jauniešu
konkursus, kuros galvenā balva būtu
brauciens uz Latviju. Šogad iecerēts
izveidot ārvalstīs dzīvojošo Latvijas
valstspiederīgo profesionāļu datubāzi.
Ministru prezidents un ārlietu ministrs
tiešsaistē vai ar video konferenču
palīdzību varētu prom aizbraukušajiem
stāstīt par situāciju Latvijā. 2013. gada
budžetā ĀM diasporas pasākumu
īstenošanai piešķirti 35 000 latu. Daļai no
paredzētajiem pasākumiem pietiks ar šo
finansējumu, bet daļai būs nepieciešams
papildu finansējums. ĀM informatīvais
ziņojums jau iesniegts izskatīšanai
Ministru kabineta sēdē. ĀM norāda, ka
tās ziņojums un Ekonomikas ministrijas
sagatavotais Reemigrācijas atbalsta
pasākumu plāns ir viens otru papildinoši
dokumenti. (leta.lv)
Latvija piesaka vēlmi Rīgā veidot NATO
izcilības centru
Aizsardzības ministrs Artis Pabriks
(V), piedaloties NATO aizsardzības
ministru sanāksmē Briselē, pieteicis
Latvijas vēlmi Rīgā veidot NATO izcilības
centru stratēģiskās komunikācijas
jautājumos, skaidrojot sabiedrībai

alianses nozīmi un uzdevumus. Pabriks
norādīja, ka sabiedrībai ir ļoti būtiski
skaidrot aizsardzības jomas nozīmi,
piemēram, saprast, kādēļ nepieciešamas
starptautiskās operācijas un vajadzīgs
atvēlēt līdzekļus aizsardzībai. Patlaban
Latvija ir izteikusi savas ambīcijas Rīgā
veidot šādu centru. Ministrs pauda
cerību, ka gada laikā varētu tikt pieņemts
gala lēmums, vai Rīgā tiks veidots šāds
alianses centrs. Lai arī Latvija jau aptuveni
pusgadu strādājusi pie šī jautājuma,
tomēr tagad tai nāksies mēroties spēkiem
ar citām dalībvalstīm, lai centrs tiktu
izveidots tieši Latvijas galvaspilsētā un
iniciatīva iegūtu citu alianses partneru
atbalstu. Ministrs atzina, ka centra izveide
Rīgā “par brīvu nebūs”, taču patlaban
neatklāja, cik aptuveni lielu finansējumu
Latvijai varētu prasīt šāda centra izveide.
Pārējās Baltijas valstīs jau izveidoti NATO
izcilības centri. Lietuvā apstiprināta NATO
Enerģētiskās drošības ekselences centra
darbība, bet Igaunijā darbojas alianses
centrs kiberaizsardzības jautājumos.
(leta.lv)
Franks Gordons: Konstantīna Čakstes
piemineklim būtu vieta Esplanādē
Savā laikā es dedzīgi atbalstīju Andra
Grūtupa ierosmi – uzcelt Rīgas centrā
pieminekli Konstantīnam Čakstem (sk.
Viestura Sprūdes rakstu “Desmit gadu
bez Konstantīna Čakstes”, 21. 02. 2013.).
Ļoti žēl, ka šis pasākums izčākstēja.
Manuprāt, vajadzētu, atgūstot nokavēto,
uzcelt Konstantīna Čakstes pieminekli
Esplanādē – tur, kur Rainis, tur, kur
Kalpaks. Tā būtu dziļi simboliska trijotne.
Un iekļaut K. Čakstes pieminekļa veidolā
bronzas plāksni ar to 190 latviešu vārdiem,

Nākamais Ritums būs 2013. gada aprīlī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2013. g. 15. MARTAM.
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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

34

kas toreiz parakstījās zem aicinājuma
rietumvalstīm: Kārlis Skalbe, Jāzeps
Vītols, Zinaida Lazda, Elza Stērste...
(Latvijas Avīze, autors – publicists Franks
Gordons)
21. februārī
Latviešu uzņēmēji piesaista Silīcija
ielejas investoru interesi
Pirms nedēļas veiksmīgi noslēdzās
pirmā StartupLatvia organizētā Latvijas
uzņēmēju tirdzniecības misija uz Silīcija
ieleju ASV ar valsts aģentūras Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra
atbalstu. Misijas mērķis bija iepazīstināt
IT tehnoloģiju investorus un vadošos
ekspertus ar latviešu startup uzņēmumu
potenciālu un apzināt iespējamās
attīstības iespējas ASV tirgū. Jāsaka,
ka misijas mērķis ir sasniegts un tās
noslēgums latviešu startup uzņēmumiem
iezīmē jaunu sākumu, jo iegūti desmitiem
jauni sadarbības partneru kontakti un
apzināti priekšnoteikumi, kas jāizpilda, lai
spertu nākamo soli sava biznesa attīstībai
šajā pasaules tehnoloģiju un investīciju
centrā. Latviešu uzņēmēju tirdzniecības
misija uz Silīcija ieleju norisinājās no
šī gada 31. janvāra līdz 12. februārim
un tajā piedalījās seši inovatīvi Latvijas
informācijas tehnoloģiju jomas uzņēmumi
- Karšu izdevniecība Jāņa sēta, Booking
Group, tostarp arī 4 Ventspils Augsto
tehnoloģiju parka Biznesa inkubatora
uzņēmumi - Intelligence Media Group,
Molips, Informatics un TestDevLab.
Uzņēmumi tika rūpīgi atlasīti, ņemot
vērā to lielo ieinteresētību noieta
paplašināšanā ASV tirgū, kā arī to
gatavību piesaistīt ārvalstu investīcijas
straujākai uzņēmuma izaugsmei. [...]
Latviešu uzņēmēju tirdzniecības misija
Silīcija ielejā sākās ar intensīvu apmācību
treniņu pie viena no ASV vadošajiem
biznesa treneriem Henrika Šīla (Henrik
Scheel), kurš latviešu uzņēmējiem radīja
ne tikai izpratni par to, kā darbojas Silīcija

ielejas unikālā biznesa ekosistēma, bet
iepazīstināja ar Lean Startup principiem,
Business Model Canvas veidošanu, kā
arī strādāja pie dalībnieku individuālajām
biznesa idejas prezentācijas un tīklošanās
prasmēm Silīcija ielejā pieņemtajā stilā.
Jānis Viklis, Karšu izdevniecība Jāņa
sēta: “Henrika Šīla apmācības 9 stundu
garumā bija viens no vērtīgākajiem
misijas pasākumiem. Ieguvām zināšanas
par produkta izstrādes atslēgas
aspektiem, biznesa modeļa kopsavilkumu
(Busines Model Canvas), Silīcija ielejas
kultūru un uzņēmuma prezentēšanas
formātu investoriem – ko tie sagaida
un kas ir pamatlietas, kam jāpievērš
uzmanība.” Latviešu uzņēmēji apmeklēja
vairākus vadošos biznesa inkubatorus
un akseleratorus: RocketSpace,
NestGSV un Plug&Play Tech Center
un iepazinās ar šo atbalsta organizāciju
piedāvātajām iespējām. Starptautiskas
nozīmes biznesa inkubatorā Plug&Play
Tech Center latviešu delegācija tikās
ar Enterprise Estonia Silicon Valley
vadītāju Andrusu Viirgu (Andrus Viirg),
kurš dalījās pieredzē ar Igaunijas valdības
centieniem un sasniegtajiem rezultātiem
igauņu uzņēmumu straujākai izaugsmei
ASV un globālajos tirgos. Misijas
dalībniekiem bija vienreizēja iespēja
tikties ar pieredzējušiem Silīcija ielejas
uzņēmējiem, kuri atklāja savu ceļu līdz
veiksmes stāstam, kā arī sniedza vērtīgu
informāciju par investīciju piesaistīšanas
procesa aizkulisēm. Dienas noslēgumā
latviešu uzņēmēji prezentēja savas
biznesa idejas Plug&Play Tech Center
riska kapitālistiem, kuru galvenais
uzdevums ir atrast un attīstīt nākamos
miljonu dolāru vērtos veiksmes stāstus.
Plug&Play Tech Center investīciju
portfelī šobrīd ietilpst tādi uzņēmumi,
kā Paypal un Dropbox, un tas ir
specializējies starptautisku uzņēmumu
biznesa akselerācijā un attīstībā, kas
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latviešu auditorijai padarīja to īpaši
piesaistošu! Tirdzniecības misijas ietvaros
latviešu uzņēmēji apmeklēja arī biznesa
konferenci Startup Grind, kas vienuviet
pulcēja tādus pasaules klases biznesa
līderus, kā grāmatas Startup Owner`s
Manual autoru Stīvu Blanku (Steve
Blank), biznesa akseleratora 500 Startups
dibinātāju Deivu Maklēru (Dave Mcclure)
un citus startup kultūrā zināmus cilvēkus
un investīciju fondu vadītājus. Neiztrūka
arī visiem labi zināmo uzņēmumu Google,
Microsoft, Skype un Nokia apmeklējums,
kur latviešu delegācijas dalībniekiem
bija iespēja satikties ar šo pasaules
vadošo uzņēmumu pārstāvjiem un
uzdot jautājumus gan par izmantotajiem
tehnoloģiskajiem risinājumiem, gan
nākotnes vīzijām un potenciālajām
sadarbības iespējām. Microsoft BizSpark
programmas pārstāvji latviešiem bija
sagatavojuši speciālu programmu ar
tehnoloģiju demonstrācijām, uzkodām,
dāvanām un interesantām diskusijām,
kā arī vērtīgu potenciālo sadarbības
partneru kontaktinformāciju. Tirdzniecības
misija uz Silīcija ieleju noslēdzās ar
īpaši Latvijas delegācijai organizētu
industrijas ekspertu un investoru paneli,
kur katram uzņēmumam tika dotas
5 minūtes laika prezentēt savu ideju
un iegūt analītisku atgriezenisko saiti
par piemērotākās biznesa stratēģijas
izvēli un nākotnes attīstības iespējām
Silīcija ielejā. Ekspertu panelis sastāvēja
no viena no vadošā Silīcija ielejas
biznesa konsultāciju uzņēmuma Nexus
Partners direktora Stīva Adelmana (Steve
Adelman), globālās komercializācijas
ekspertes Patrīnas Makas (Patrine
Mack), pieredzējuša uzņēmēja, investora
un Lean management eksperta Džefa
Šnaidera (Jeff Snider) un biznesa
stratēģijas attīstības ekspertes Linnas
Gibsas (Lynnea Gibbs). Pasākumu
moderēja un mentorēja US Market Access
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Center direktors, pieredzējis uzņēmējs un
investors Kriss Berijs (Chris Berry).
Paneļa eksperts Džefs Šnaiders:
„Bijām patīkami pārsteigti par latviešu
uzņēmēju mērķtiecību, un tas jau ir pirmais
solis uz izdošanos. Pasākumu organizēja
StartupLatvia ar valsts aģentūras „Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra” atbalstu.
[...] (diena.lv)
Būs lata 20 gadiem veltīta izstāde
No 6. marta līdz 28. aprīlim Latvijas
Bankas ēkā Rīgā varēs aplūkot
multimediālu izstādi par naudas dizainu
“Ls 20. Nacionālās valūtas mākslas
gadi”, kuras apmeklētāji sadarbībā ar
māksliniekiem varēs arī uzzīmēt savu
monētu. Atjaunotā lata 20 gadi devuši
vairāk nekā simts dažādas nominālvērtības
banknošu un monētu ar Latvijas Kultūras
kanonā ietvertu māksliniecisko vērtību; to
dizaina izstrādē iesaistījušies 40 dažādu
paaudžu mākslinieki. Ieeja izstādē būs
bez maksas. (Latvijas Avīze)
Pāvesta pensija – puse no LR prezidenta Andra Bērziņa pensijas
Pāvests Benedikts XVI 28. februāri
labprātīgi atteiksies no Romas Katoļu
baznīcas vadītāja amata. Vecais vīrs ir
sasniedzis solīdu vecumu - 85 gadus,
lai dotos pelnītā atpūtā. Interesants gan
ir fakts par Romas pāvesta pensijas
apmēru, kas būs 2500 eiro mēnesī, jo
liek aizdomāties par augstu amatpersonu
atalgojumu Latvijā. Piemēram, Latvijas
valsts prezidenta Andra Bērziņa pensijas
apmērs ir 5000 latu. [...] (tvnet.lv)
2014. gadā Eiropas Kinoakadēmijas
balvas pasniegs Rīgā
2014. gada Eiropas Kinoakadēmijas
balvu pasniegšanas ceremonija notiks
Rīgā. Tā lēmusi Eiropas Kinoakadēmija
(European Film Academy). Par „Eiropas
Oskaru” dēvētā ceremonija pulcē ap
pusotru tūkstoti pasaules līmeņa kino
profesionāļu, tajā tiek apbalvoti Eiropas
kino sasniegumi un personības. Katru otro

gadu Eiropas kino balvas pasniegšanas
ceremonija notiek Berlīnē. Citos gados tās
norises vieta tiek izvēlēta īpaši. Tieši Rīgas
Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss
ieinteresējis balvas rīkotājus izvēlēties
Rīgu. Rīgā ceremonija plānota 2014.
gada 13. decembrī Latvijas Nacionālajā
operā, un tas būs viens no Eiropas
kultūras galvaspilsētas gada notikumiem.
„Tik nozīmīga Eiropas notikuma klātbūtne
neapšaubāmi ir rosinošs notikums
Rīgas un Latvijas kultūras dzīvē. Mūsu
kino cilvēki ir pelnījuši šos svētkus, to
apliecinājuši gan nesenie un aizvien
pieaugošie Latvijas filmu panākumi
starptautiskos konkursos un festivālos,
gan arī Rīgas Kino muzeja izveidotā
Kino skapja starptautiskā atzinība. Esmu
pārliecināta, ka Eiropas kino balvas
pasniegšanas ceremonija kļūs par
spilgtu akcentu Rīgas – Eiropas kultūras
galvaspilsētas 2014. gada programmā,”
uzsver nodibinājuma Rīga 2014 vadītāja
Diāna Čivle. Eiropas Kinoakadēmijas
vadība vairakkārt apmeklēja Rīgu,
tiekoties ar Rīgas domes un Kultūras
ministrijas vadību un apskatot iespējamās
ceremonijas norises vietas. Par krāšņo
arhitektūru un izteiksmīgo interjeru īpašu
Kinoakadēmijas atzinību izpelnījās ne
tikai Latvijas Nacionālās operas ēka, bet
arī kinoteātris „Splendid Palace”. Eiropas
Kinoakadēmija katru gadu piešķir balvas
17 nominācijās, tostarp Eiropas filma,
Eiropas režisors, Eiropas aktieris un
Eiropas aktrise. Lielu mediju un skatītāju
uzmanību piesaista balva par mūža
ieguldījumu, ko līdz šim saņēmuši tādas
kino personības kā Šons Konerijs, Helēna
Mirena un Romāns Polaņskis. Eiropas
kino balvas pasniegšanas ceremonija
katru gadu pulcina apmēram 1400 viesu,
kuru vidū ir Eiropas Filmu akadēmijas
un kino industrijas pārstāvji, nominanti
un iepriekšējo gadu balvu ieguvēji. Līdz
šim ceremonijas ir notikušas Londonā,

Parīzē, Romā un Barselonā. 2010.
gadā par „Eiropas Oskaru” dēvētās
balvas tika pasniegtas Tallinā, 2012.
gadā – Maltā. Balvu pasniegšanas
ceremoniju atspoguļo liels skaits
starptautisko plašsaziņas līdzekļu, un
balvas pasniegšanas ceremoniju pārraida
visā Eiropā. (riga2014.org)
20. februārī
Pilsonības likuma grozījumus
apakškomisijā skatīs vēl vairākas
nedēļas
Pilsonības likuma grozījumus
apakškomisijā skatīs vēl vairākas
nedēļas, aģentūru BNS informēja
Saeimas Pilsonības likuma grozījumu
apakškomisijas priekšsēdētājs Ingmārs
Čaklais (“Vienotība”). Iepriekš optimistiski
tika pieļauts jau nākamnedēļ likumprojektu
nodot Saeimas Juridiskajai komisijai.
Likuma grozījumi tiek gatavoti izskatīšanai
Saeimā pēdējam lasījumam. Čaklais
pastāstīja, ka šīs nedēļas laikā iesniegti
dažādi papildu ierosinājumi gan no Ārlietu
ministrijas, gan Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes (PMLP) un vēl citiem.
Pamanītas arī tehniskas kļūmes, kā arī
vēl citas nepilnības. PMLP priekšnieka
vietnieks Jānis Citskovskis norādījis
uz nepilnībām likuma piemērošanā
praksē attiecībā uz dubultpilsonību līviem
un latviešiem. Likumā nekas neesot
minēts par viņu bērniem. Pasaules
Brīvo latviešu apvienība (PBLA) vēstulē
apakškomisiju aicina etniskajiem
latviešiem un līviem neatkarīgi no
viņu mītnes zemes saglabāt iespējami
plašu iespēju būt dubultpilsonībā, kā
arī aptvert visas tradicionālās latviešu
politiskās trimdas un viņu pēcnācēju
mītnes zemes ‒ Austrāliju, Jaunzēlandi
un Brazīliju. Pašreiz likumprojekts paredz,
ka dubultpilsonība pieļaujama tiem
latviešiem un līviem, kuru otra pilsonība
ir kādā no Eiropas Savienības, NATO un
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas
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valstīm. Čaklais pieļāva, ka galu galā arī
PBLA ierosinātās valstis varētu iekļaut
likumā. Apakškomisija ar Pilsonības
likuma grozījumiem strādā kopš 2011.
gada novembra. Pilsonības likums
Latvijā nav mainīts 15 gadu, un ar
tā grozījumiem ir iecerēts paplašināt
dubultpilsonības iegūšanas iespējas,
ir atvieglota pilsonības piešķiršanas
kārtība nepilsoņu bērniem, grozījumos arī
precizēta Latvijas pilsonības atņemšana
un atjaunošana, atteikšanās no valsts
pilsonības un naturalizācijas kārtība.
(bns.lv)
Ronis par PSRS militāro svētku
cildināšanu no “airBaltic” padomes
atsauc Briškenu
Satiksmes ministrs Aivis Ronis
paudis sašutumu par Latvijas nacionālās
lidsabiedrības “airBaltic” piedāvāto
reklāmas aktivitāti ar atlaides kuponu
piedāvāšanu lidojumiem, to saistot ar
bijušas valsts PSRS militāriem svētkiem Padomju armijas un Jūras kara flotes dienu.
Kā biznesa portālu “Nozare.lv” informēja
ministra biroja vadītājs Aivis Freidenfelds,
Ronis uzskata, ka uzņēmuma mārketinga
un biļešu pārdošanas stratēģijai ir jāatbilst
nacionālā pārvadātāja statusam un
atbildībai. Satiksmes ministrs atsaucis
no uzņēmuma padomes Satiksmes
ministrijas pārstāvi Kasparu Briškenu,
kurš nav pienācīgā līmenī kontrolējis
uzņēmuma darbu, lai nepieļautu, ka
Latvijas nacionālais aviopārvadātājs
popularizē neeksistējošas valsts armijas
un jūras kara flotes svētkus, kurus
atzīmēja par godu Sarkanās armijas
pirmajai uzvarai pār vācu spēkiem pie
Narvas un Pleskavas. Satiksmes ministrs
Ronis ir pieprasījis skaidrojumus no
uzņēmuma par faktu, ka 19. februārī tika
piedāvātas īpašas atlaides uz lidojumiem
23. februārī, to saistot, ka šī diena visā
Austrumeiropā tiek svinēta kā Vīriešu
diena. Aviācijas eksperts Tālis Linkaits
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uzskata, ka “airBaltic “ reklāma bija
kļūda, jo konkrētais datums ir sensitīvs,
turklāt arī Igaunijā un Lietuvā, savukārt
somu un vācu valodā runājošo auditorijā
šāda reklāma varētu būt nesaprotama.
Linkaits gan pozitīvi vērtē to, ka kompānija
pietiekami ātri reaģēja un teksts vakar
stundas laikā latviešu un angļu valodā
tika labots. “Ceru, ka konkrētais gadījums
kaut ko iemācīs kompānijas mārketinga
cilvēkiem un tie rūpīgāk sekos tekstiem,
kurus palaiž reklāmās,” uzsver eksperts.
Jautājumam gan esot otra puse - par
vispārējiem uzņēmuma pārvaldības
principiem un padomes locekļa
atbildību. “Es uzskatu, ka padomes
locekļa atbildība nav pārskatīt visus
uzņēmuma reklāmas tekstus pirms to
publicēšanas vai arī sniegt komentārus
par kādiem konkrētiem reklāmas saukļiem
vai konkrētām reklāmas aktivitātēm.
Padomes uzdevums ir nodrošināt
kompānijas mērķim atbilstošu mārketinga
un reklāmas stratēģiju. Šajā nozīmē
satiksmes ministra solis atsaukt padomes
locekli Briškenu par to, ka viņš nav sekojis
konkrētai reklāmai konkrētā medijā vai
elektroniskajā telpā, ir nenopietni un
nepārdomāti,” uzsver eksperts. “airBaltic”
esot daudz nopietnāki problēmu jautājumi,
kas saistīti ar kompānijas pārvaldību,
līgumu slēgšanu, tiesvedību, konsultantu
piesaisti, tāpēc viņš ieteiktu Satiksmes
ministrijai rūpīgāk izvērtēt šos jautājumus.
Uz jautājumu, kādi varētu būt ministra
striktā lēmuma patiesie iemesli, eksperts
pieļauj, ka uz Roni tika izdarīts spiediens,
ņemot vērā patlaban esošās valdošās
koalīcijas sastāvu, kurā ir arī pārstāvēta
nacionālā apvienība, kura sāpīgi reaģējot
uz “šādiem nepārdomātiem izgājieniem”.
[...] (leta.lv)
Nekustamā īpašuma tirgus kļuvis īpaši
pievilcīgs Krievijas iedzīvotājiem
«Rietumu Bankas» vadība uzskata, ka
patlaban dzīvokļa kvadrātmetrs labā mājā

Rīgas centrā maksā apmēram tikpat, cik
«hruščovkā» Krievijas pilsētā Balašihā,
tādēļ Latvijas nekustamā īpašuma tirgus
kļuvis īpaši pievilcīgs Krievijas pilsoņiem.
Bankas valdes loceklis Renāts Lokomets
norāda, ka patlaban daudz pārcietušais
Latvijas nekustamā īpašuma tirgus ir
sasniedzis adekvātu līmeni. Lokomets
pozitīvi vērtē arī to, ka Latvijā darījuma
projektus uzsāk aizvien vairāk ārvalstu
investoru, kuri saņēmuši uzturēšanās
atļaujas. «Mēs redzam, ka daudzi no
tiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļaujas,
apmetas uz pastāvīgu dzīvi Rīgā vai
Jūrmalā, pārceļas šurp ar ģimenēm.
Šī tendence īpaši bija novērojama
pagājušajā gadā. Piemēram, Rīgas
Starptautiskajā skolā – prestižā skolā,
kurā mācās daudzu Latvijā dzīvojošo
ārzemnieku bērni, – dažās klasēs skolēnu
skaits gada laikā ir dubultojies,»- tā
Lokomets. «Daudziem ārvalstniekiem
rodas vēlme pārcelt uz Latviju arī daļu
sava biznesa – sākot ar restorāniem un
līdz pat tranzītam. Būtisks arguments par
labu uzņēmējdarbības attīstīšanai Latvijā
ir iespēja saņemt Eiropas fondu līdzekļus.
Šāda iespēja NVS uzņēmējiem ir absolūti
nepieejama viņu «pamatdzimtenē,» - tā
Lokomets. (apollo.lv)
Luterāņi tiks pie jaunas Dziesmu
grāmatas
Šonedēļ Latvijas Evaņģēliski luteriskā
baznīca (LELB) rīkos starptautisku
zinātnisku konferenci “Latviešu luterāņu
dziesmu grāmata: pagātne un nākotne”,
jo ir jau gandrīz pabeigta jaunā Dziesmu
grāmata. “Mūsu Vācijas kolēģi saka –
tiklīdz viena Dziesmu grāmata pabeigta,
tā sākas darbs pie nākamās, un tas
ilgst apmēram 20 gadus,” stāsta Lutera
Akadēmijas mūzikas programmas
pasniedzēja un LELB Dziesmu grāmatas
komisijas vadītāja Ilze Sprance. Tik ilgs
laiks – divi gadu desmiti – arī pagājis, kopš
deviņdesmito gadu sākumā ārzemēs

tika izdota Dziesmu grāmata, un Latvijas
Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus
Latvijas lielu daļu metiena uzdāvināja
LELB. Tā kā šie krājumi beigušies, jālaiž
klajā jauna grāmata. Tā būs saturiski
plašāka par jau esošo, kurā ir 585
dziesmas. No tām topošajā grāmatā
palikušas četras piektdaļas, taču līdz ar
klāt nākušajām melodijām (daļa ņemta no
senāka izdevuma, 1939. gadā iespiestās
Dziesmu grāmatas), jaunizdevumā būs
gandrīz septiņi simti dziesmu. To skaitā
– gan latviešu klasiķu, gan mūsdienu
komponistu melodijas, sākot no Jāzepa
Vītola un Alfrēda Kalniņa skaņdarbiem
un beidzot ar Andreja Jansona, Guntara
Geduļa, Ingmara Zemzara, Lienes
Veitneres, Imanta Mežaraupa, Riharda
Dubras un Ērika Ešenvalda un citu
komponistu garīgās mūzikas pērlēm.
Grāmatā būs ietvertas ne tikai dziesmas,
ko izpilda draudze dievkalpojumos,
bet arī mājās dziedamas; tāpat tur
būs ietvertas arī citas svarīgas lietas –
Mazais katehisms, Ticības apliecības
un lūgšanas mājas svētbrīžiem ikdienā
un kādos īpaši svarīgos dzīves brīžos.
Jaunās Dziesmu grāmatas saturu jūnijā
vēl izvērtēs un akceptēs LELB 26. sinode.
(Latvijas Avīze, autore Dace Kokareviča)
19. februārī
Dombrovskis formāli lūgs uzņemt
Latviju eirozonā marta sākumā
Latvijas Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis formāli valsts uzņemšanu
eirozonā varētu lūgt jau marta sākumā.
Britu laikraksts «The Guardian» raksta,
ka Latvija ir trešā nabadzīgākā ES
dalībvalsts, kas apņēmusies kļūt par
18. eirozonas dalībvalsti, tomēr Latvijas
veiksme var veicināt arī Lietuvas un
Polijas centienus ieviest eiro, eirozonu no
17 dalībvalstīm dažu gadu laikā paplašinot
līdz 20. «Tas ir tikai tehniskas dabas
jautājums. Līdz jūlijam visai procedūrai
būtu jābeidzas,» saka Dombrovskis par
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oficiālo pieteikumu. «The Guardian»
uzsver, ka Igaunija, kas eiro ieviesa 2011.
gadā, no tā guvusi ekonomisku labumu.
Latvija, kas atgūstas no Eiropas lielākās
finansiālās krīzes, ieviešot eiro, cerot
pārspēt savus veiksmīgos kaimiņus.
Eiro ieviešanai gatavojas arī Lietuva,
kura šai procedūrai varētu pieteikties
nākamajā gadā. «Ir sagatavots rīcības
plāns un valdības rezolūcijas uzmetums,»
informē Lietuvas premjerministrs Alģirds
Bukevičs. Lietuvas eiro ieviešanas
plāns tikšot pabeigts jau līdz šis nedēļas
beigām, un valsts cer, ka Eiropas vienotā
valūta tiks ieviesta līdz 2015. gadam. [...]
Tāpat eiro ieviešanas diskusijas
arvien uzkarst Polijā. Tā, kā krietni lielāka
valsts, eirozonai var kļūt gan par lielāku
ieguvumu, gan lielāku risku, raksta «The
Guardian». Polija ir vienīgā no Eiropas
Savienības valstīm, kurā pēc «Lehman
Brothers» kraha nav iestājusies recesija.
Polija savu nākotni saredz arvien ciešākā
ES integrācijā un strādā pie tā, lai atņemtu
daļu bloka politikas noteikšanas ietekmes
Lielbritānijai. Lai tas notiktu, eiro ieviešana
Polijai ir izšķirīgi svarīga, jo galvenie visas
Eiropas Savienības lēmumi tiek pieņemti
tieši starp eirozonas valstīm. Kā galīgais
eiro ieviešanas termiņš Polijā tiek minēts
2017. gads. [...]
Austrumeiropiešu centieni pievienoties
valūtai, kuras izdzīvošana pēdējos trīs
gadus bijusi uz naža asmens, varētu šķist
paradoksāla, norāda laikraksts. «Viņi
meklē stabilitāti eiro lielākās nestabilitātes
laikā,» secināts rakstā. «Mēs to redzam
kā sava veida garantijas mehānismu.
Mēs nedomājam, ka atkal ieslīgsim
krīzē. Mēs pieturamies pie piesardzīgas
fiskālās politikas un savu ekonomiku atkal
nepārkarsēsim,» saka Dombrovskis. Pie
tam no eiro ietekmes tik un tā neizbēgt.
«Lai kas notiktu ar eiro, tas tik un tā
notiks arī ar mums. Mūsu ekonomika
ir tāpat ir cieši saistīta ar eiro: 80%
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kredītu, mājsaimniecību un biznesu
ir eiro. Tas palīdzēs finansiālajai un
ekonomiskajai stabilitātei,» pārliecināts
Latvijas premjers. [...]
Ministru prezidents apmierināts ar
paveikto pēc referenduma
Ja referendums par divvalodību
notiktu šodien, tas vairs nespētu savākt
270 000 atbalstītāju. Šādu viedokli vakar,
apritot gadam kopš tautas nobalsošanas
par oficiāla statusa piešķiršanu krievu
valodai, pauda Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis (“Vienotība”). “Pērn
notikušais referendums un pārliecinošais
balsojums par latviešu valodu kā vienīgo
valsts valodu šo jautājumu lielos vilcienos
noņēmis no darba kārtības un mazinājis
apetīti dažādiem lindermaniem un
ušakoviem,” vakar sacīja premjers.
Tomēr, vērojot no malas, nebūt nešķiet,
ka divvalodības referenduma “varoņiem”
būtu zudusi apetīte vai pašpārliecinātība.
Vladimirs Lindermans, kārtējo reizi
atstājis “jaņos” drošībniekus, apņēmīgi
gatavojas vasarā gaidāmajām pašvaldību
vēlēšanām. Muskuļus audzē arī kustība
“Nepilsoņu kongress”, kas plāno paralēli
pašvaldību vēlēšanām rīkot savas
alternatīvās vēlēšanas, kurās nepilsoņi
varētu ievēlēt “nepārstāvēto parlamentu”.
“Lindermana darbība neapšaubāmi
vērsta uz sabiedrības šķelšanu, un, ja
neizdevās konkrētais mēģinājums, tas
nenozīmē, ka nenotiks darbības citos
līdzīgos virzienos. Skaidrs, ka drošības
iestādēm jāseko šādu ekstrēmistu
darbībām,” teica premjers. Izskanējušos
pieļāvumus, ka Lindermana partijas
aktivitātes ir izdevīgas “Vienotībai”,
viņš gan sauc par “pilnīgu absurdu”.
Pēc tautas nobalsošanas sabiedrības
saliedētības jautājums nokļuva politiķu
ikdienas retorikā. Tika parakstīti manifesti,
pieņemtas saliedētības programmas un
rīcības plāni. Ministru prezidents šķiet
apmierināts ar paveikto un uzsver, ka

šoreiz integrācija nav palikusi tikai uz
papīra. “Šogad saliedētības programmā
esam ieguldījuši apmēram divus miljonus
latu, īstenojot pasākumus dažādos
virzienos gan valsts vēstures un pamatu
skaidrošanā, gan latviešu valodas
apmācībā, gan sabiedrisko mediju plašāka
pārklājuma un sadarbības veicināšanā ar
tautiešiem ārvalstīs. Būtiskākie darba
virzieni ir identificēti, balstoties uz faktiem
un pētījumiem,” skaidroja premjers.
Arī premjera padomniece integrācijas
jautājumos Sarmīte Ēlerte pārliecināta, ka
2012. gads kļuvis par pagrieziena punktu
integrācijas procesam, jo sabiedrības
saliedētība ir kļuvusi par pastāvīgu
politikas daļu, kas tiek attiecīgi finansēta.
Pērn šiem pasākumiem bija atvēlēts
aptuveni 900 000 latu, šogad – jau 1,1
miljons un tiek plānoti līdzekļi arī 2014. un
2015. gadam. Kādi tad ir būtiskākie darbi
saliedētības labā, kas kopš referenduma
par šo naudu paveikti? Pirmkārt, esot tapis
latviešu valodas apmācību dotēšanas
mehānisms un organizēti intensīvie
latviešu valodas kursi (galvenokārt
Latgalē un Rīgā), kopā apmācot 1851
dalībnieku, otrkārt, bibliotēkām iepirktas
grāmatas par Latvijas vēsturi un kultūru,
tostarp grāmatas krievu valodā, treškārt,
ieviesta apmaiņas programma latviešu
un mazākumtautību bērniem (tajā
iesaistījušies aptuveni 100 skolēni un
līdzdarbojušies 633 ģimenes locekļi) un
īstenoti citi tamlīdzīgi pasākumi. “Esam
atteikušies no ilūzijas, ka var neko nedarīt
un šie jautājumi ar laiku atrisināsies
paši no sevis,” apgalvoja Ēlerte. Tomēr
vienu problēmu integrācijas dzīves
organizētāji izliekas nemanām – tos
nedaudz vairāk kā 270 000 cilvēku, kuri
atbalstīja vēlmi krievu valodai piešķirt
oficiālas valodas statusu Latvijā. Nav
veikts neviens nopietns pētījums par to –
kas ir šie cilvēki, kāda bija viņu motivācija
referendumā, kāda ir viņu attieksme pret

Latviju? “Neesmu dzirdējusi, ka būtu
specifiski vērtēta tieši šī ceturtā daļa, kas
nobalsoja par divvalodību. Taču cilvēku
attieksme pret valodu, tās lietošanu,
pret Latvijas vēsturi un okupāciju ir
vairākkārt pētīta dažādos pētījumos.
To ir darījis arī LU Sociālās atmiņas
pētniecības centrs, un šie darbi ir bijuši
politikas plānošanas dokumentu pamatā,”
informēja Ēlerte. Taču jautājums, ko darīt
ar tiem, kuri jau nokļuvuši “Nepilsoņu
kongresa”, “Lindermana partijas”,
Aleksandra Gapoņenko “pētījumu” vai
Krievijas propagandas kanālu ietekmē,
Ēlerti nedaudz samulsināja. Vienīgais
piedāvājums, ko premjera padomniece
integrācijas jautājumos gatava likt pretim
šiem spēkiem, ir “”Latvijas Radio 4”,
kam ir liela nelatviešu auditorija un jaunā
sabiedriskā medija portāls”. Viņasprāt,
valstij jākoncentrējas uz izglītību, skolu
sadraudzību un tamlīdzīgām lietām, nevis
jātērē laiks un citi resursi, apkarojot ļaudis
un organizācijas, kuru mērķis ir tikai šķelt
sabiedrību. (Latvijas Avīze, autors Ģirts
Zvirbulis)
Ik gadu uz ārzemēm adoptē gandrīz
pusotru simtu bērnu no Latvijas
Tādējādi pēdējos 10 gados no Latvijas
aizceļojuši gandrīz pusotra tūkstoša
bērnu, kuri adoptēti uz ārvalstīm. Latvijā
ieskanas balsis, kas vēlētos stingrākus
adopcijas noteikumus. Tiek uzskatīts, ka
ārvalstu adoptētāji kopā ar bērnu Latvijā
pavada pārāk īsu laiku - viss notiek pārāk
ātri un viegli. Līdz ar neseno Krievijas
lēmumu aizliegt bērnu adoptēšanu uz
ASV, arī Latvijā uzvirmojušas runas, lai
arī Latvijā adopcijas noteikumus padarītu
stingrākus. Drīzumā šo jautājumu varētu
diskutēt Saeimas Sociālo lietu komisijā,
raksta laikraksts „Diena”. Bāriņtiesas
vienīgi nopūšas - būtu jau labi, ja būtu
vietējie adoptētāji un ja arī audžuģimenes
nekļūtu izvēlīgas. Labklājības ministrijas
dati vēsta, ka pērn uz ārvalstīm - ASV,
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Itāliju un Franciju - adoptēti 144 bērni,
savukārt 2011. gadā - 128. Nedaudz
samazinājies Latvijas adoptētāju skaits
- pērn 110, 2011. gadā - 128. Ministrija
uzsver - no 2008. gada 1. marta tā
pieņem tikai tādas ārvalstu adopcijas
lietas, kurās adoptētāji ir pauduši vēlmi
adoptēt bērnus, kuriem ir grūti adoptētājus
atrast Latvijā. Tie ir trīs un vairāk vienas
ģimenes bērni (brāļi/māsas), bērni, kas
vecāki par deviņiem gadiem, bērni,
kas ir smagi slimi vai ar ievērojamiem
veselības traucējumiem. [...] Pēdējos
gados novērojamas pozitīvas tendences
– Latvijas adoptētāji vairs nejautā pēc
„gaišmataina bērna ar zilām acīm” kā vēl
pirms desmit gadiem, tomēr Labklājības
ministrijas Bērnu un ģimenes politikas
departamenta direktore Līvija Liepiņa
atzīst – adoptējamā bērna „portrets” –
viens mazs un vesels bērns – pēdējos
gados nav ļoti mainījies. Latvijas adoptētāji
parasti vēlas adoptēt tikai vienu bērnu,
reti divus. Tomēr Civillikums paredz, ka
adoptējot brāļi un māsas nav šķirami,
izņemot gadījumus, ja kādam no viņiem ir
neārstējama slimība vai šķēršļi, kas traucē
adoptēt viņus kopā. Tomēr veselības
problēmas – kustību traucējumi vai garīga
rakstura traucējumi – esot vismaz pusei
adoptējamo bērnu, bet no atlikušās puses
apmēram pusei ir brāļi un māsas vai viņi
ir pusaudža vecumā. Latvijas adoptētāji
pētot dzimtas koku – daudzi nevēlas
adoptēt alkoholiķu bērnus vai atsevišķu
tautību atvases. Latvijas adopcijas
reģistrā ir ziņas par 1294 adoptējamiem
bērniem un par nedaudz virs 100 Latvijas
adoptētājiem. Rīgas bāriņtiesas vadītājs
Aivars Krasnogolovs jautā: „Kā var būt,
ka simt cilvēku nevar izvēlēties kādu
no 1300 bērniem?” Un pats atbild:
„Gaida to balto pūkaino bērnu no 1300.”
Adopciju uz ārzemēm organizē speciālas
aģentūras. Starptautiskajā adopcijā
Latvijai izveidojusies sadarbība ar ASV,
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Itālijas un Francijas adopcijas aģentūrām.
Nereti saistībā ar ārvalstu adopciju
izskanējušas runas par iespējamu bērnu
pirkšanu. Par to Liepiņa saka – ASV
pašam adoptētājam ir jāsedz visi izdevumi
– ne tikai ceļojuma, tulkošanas izdevumi,
bet arī jāmaksā ASV aģentūrai par
sniegtajiem pakalpojumiem. Kopš 2003.
gada ieviests princips – pirms tiesas
ārvalstu adoptētāji dzīvo kopā ar bērnu
noteiktu laiku Latvijā. Krasnogolovs saka:
mūsu uzdevums ir secināt, vai starp bērnu
un adoptētāju izveidosies ģimeniskas
attiecības. Atbilstoši likumam šī izpēte
ilgst līdz sešiem mēnešiem, tomēr dzīvē
šis posms ir krietni īsāks. „Padomājiet, cik
daudzi no mums varētu pamest darbu,
aizbraukt uz pusgadu uz ārzemēm, tur
dzīvot, nesaņemt algu. Vidēji šis laiks ir
līdz mēnesim. Mēs Rīgā mazāk par trim
nedēļām gan neļaujam,” saka bāriņtiesas
vadītājs un piebilst – citās pašvaldībās
dzirdēts, ka šis termiņš mēdz būt īsāks.
Pēc Krasnogolova domām, varētu noteikt,
piemēram, minimālo periodu – vienu
mēnesi. „ASV adoptētājus interesē visu
vecumu bērnu adopcija, arī ļoti slimu
bērnu. Vai ņem vienas ģimenes četrus
piecus bērnus. Itāļi vairāk spiež uz lielām
ģimenēm ar pēc iespējas mazāka vecuma
bērniem, jo Itālijā ir lielas ģimenes. Franči
vairāk pusaudžus varētu ņemt ģimenē,”
novērojis Krasnogolovs. Piemēram, kāda
adopcijas aģentūra ASV ir specializējusies
bērnu ar Dauna sindromu adopcijā. „Tie
ir misijas cilvēki, kuri adoptē,” skaidro
Liepiņa. [...] Atsevišķas nevalstiskās
organizācijas izsakās kritiski par adopciju
uz ārvalstīm. Adopcija uz ārvalstīm reizēm
dara nedaudz bažīgus, jo procesā ir
diezgan atviegloti nosacījumi ārvalstu
adoptētājiem, salīdzinot ar to, kādas
ir prasības citās valstīs, „Dienai” saka
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas
pārstāve Kristīne Veispale. Viņu uztraucot
īsais pirmsadopcijas laiks ārvalstu

adoptētājiem, kuru viņi pavada kopā
ar bērnu Latvijā, kas liekot šaubīties,
vai tiešām vienmēr adopcija notiek
bērnu interesēs. „Šo pārejas procesu
varētu paildzināt – adoptētāji šeit varētu
padzīvot ilgāku laiku pirms došanās uz
ārvalstīm, lai patiešām izveidojas kontakts
starp viņiem un bērnu. Nepieciešams
caurspīdīgāks, ilgāks, sarežģītāks
process,” saka Veispale. (kasjauns.lv)
Ķīlis līdz ar zemi noslauka AIP vadīto
projektu
Izglītības un zinātnes ministrs Roberts
Ķīlis, publiskojot Augstākās izglītības
padomes (AIP) vadītā starptautiskā studiju
programmu izvērtējuma audita rezultātus,
paziņoja, ka visā projektā ir konstatētas
noziedzīgu pārkāpumu pazīmes un studiju
virzienu akreditācijā tas, visticamāk, būs
izmantojams tikai daļēji. Viņš arī sola
vērsties tiesībsargājošās iestādēs, lai
sauktu pie atbildības vairākas projektā
iesaistītās personas. Auditorfirma Deloitte
Latvia, kas pēc Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) pasūtījuma veica
projekta rezultātu pārbaudi, atklājusi, ka
neviens no posmiem nav bez kļūdām,
preses brīfingā norādīja R. Ķīlis. Misēkļi
atklājušies jau metodoloģijas sadaļā,
piemēram, tā vēl nav bijusi apstiprināta,
kad sākusies programmu izvērtēšana,
tāpat netika noteikti stingri ziņojuma
formāti un laika grafiki. Arī ekspertu izvēlē
fiksēti virkne pārkāpumu un interešu
konfliktu: tā dažs labs vērtētājs analizējis
pat tādas jomas, kurās tam nav bijis ne
kvalifikācijas, ne kompetences, bet daļa
ekspertu bijuši saistīti ar pārbaudāmo
izglītības iestādi. Tas viss noticis, jo netika
nodrošināta pietiekama iekšējā un ārējā
kontrole, trūka stingras uzraudzības un
pienākumu nošķiršanas, un vislielākā
atbildība šajā ziņā gulstas uz AIP un
Valsts izglītības un attīstības aģentūras
pleciem, kas tā acīmredzot rīkojušās,
lai novilcinātu studiju programmu

samazināšanu, sprieda ministrs. Ņemot
vērā gan šos, gan daudzus citus faktus,
IZM esot spiesta apšaubīt šā vērtējuma
rezultātus un iespēju tos izmantot studiju
virzienu akreditācijā. «IZM šobrīd ir trīs
tālākās rīcības varianti: izmantot pilnībā
šo pētījumu, daļēji vai nemaz. Katram
no tiem ir savi riski,» uzsvēra ministrs,
skaidrojot, ka, paliekot pie pirmā varianta,
draudētu tiesāšanās ar augstskolām
un neattiecināmo izmaksu atmaksa. Arī
Vācijas Augstākās izglītības akreditācijas
aģentūra (ASIIN) atteikusies tādā gadījumā
piedalīties akreditācijā. Savukārt pilnīga
atteikšanās no rezultātu izmantošanas
novestu pie jauna akreditācijas konkursa
sludināšanas. Vispieņemamāk tomēr
būtu daļēji izmantot vērtējumu, un ASIIN
esot puslīdz piekritusi veikt papildu
darbus kvalitātes uzlabošanai. Visus
šos variantus kopā ar nepieciešamajām
izmaksām IZM nedēļas laikā apkopošot
un iesniegšot Ministru kabinetam. R.
Ķīlis pieļāva, ka finansējumu varētu
piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem. Par auditā atklāto tikšot
informēta koalīcijas sadarbības padome
un Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisija, kuru rosināšot izvērtēt
AIP darbību. Ministrs arī esot gatavs
vērsties tiesībsargājošās instancēs, gan
šobrīd nenosaucot konkrētus uzvārdus,
kuru cilvēku rīcību lūgs izvērtēt. Vaicāts
par IZM un viņa paša politisko atbildību
šajā gadījumā, ministrs bija spiests
atzīt, ka pavirši piegājuši šim procesam.
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, autore
Aisma Orupe)
Saeimas priekšsēdētāja Āboltiņa
šodien svin 50. jubileju
Šodien (19. februārī) dzimšanas
dienu svin Saeimas priekšsēdētāja,
partijas “Vienotība” līdere Solvita Āboltiņa.
Politiķei šodien aprit 50 gadi. S. Āboltiņa
ir dzimusi 1963. gada 19. februārī. Viņa
ir precējusies, vīrs - Jānis Āboltiņš ir
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“Latvijas auto” padomes izpilddirektors.
S. Āboltiņa audzina divus bērnus - dēlu
un meitu. (nra.lv)
Aicina veidot dokumentālo filmu par
Latvijas Tautas frontes darbību
Nacionālais kino centrs sadarbībā
ar Latvijas Tautas frontes (LTF) muzeju
izsludina projektu konkursu ar mērķi
atbalstīt dokumentālās filmas izveidošanu
par LTF darbību. Finansējums – Ls 35 000,
filmas pabeigšanas termiņš – šā gada 1.
oktobris. Filmā paredzēts atspoguļot LTF
dibināšanu, cīņu par Latvijas neatkarības
atjaunošanu parlamentārā ceļā, padomju
struktūru pretdarbību neatkarības
centieniem, uzvaru 1990. gada vēlēšanās
un 4. maija Neatkarības deklarācijas
pieņemšanu, sadarbību ar Igaunijas un
Lietuvas tautu kustību un baltiešu lomu
PSRS sabrukumā. Projekti jāiesniedz līdz
8. martam plkst. 12 personīgi vai pa pastu
Nacionālajā kino centrā Rīgā, Peitavas
ielā 10/12. Nolikums: www.nfc.lv. (Diena)
Endzelīna jubilejā
Piektdien, 22. februārī, aprit 140 gadi,
kopš dzimis mūsu izcilākais zinātnieks.
1930. gadā ievērojamais vācu valodnieks
Eduards Hermanis raksta: “Endzelīns
savai tēvzemei ir pakalpojis tā, ka par
to viņam būs pateicīgas vēl nākamās
paaudzes.” Jubilejas reizē der atcerēties,
par ko tad nākamās paaudzes – proti,
mēs – esam Endzelīnam pateicīgi.
Endzelīna darba gadi laimīgi iekrita mūsu
valodai izšķirīgā laikā, kad zemnieku
un kalpu valodai gandrīz piepeši bija
jātop par kultūras un valsts valodu. To,
cik kropla bija tālaika rakstu valoda,
ilustrē fakts, ka Kauguru pagastskolas
skolniekam Mitschken Jahn Endselin
(Mičkēna māju Jānim Endzelīnam) 1881.
gadā bijis jāmācās “bogstābi, turnēšana
un ceiķināšana”. XX gs. sākumā Tērbatas
universitātes docents Endzelīns (viens vai
kopā ar Kārli Mīlenbachu) sešas vasaras
apstaigā Latvijas pagastus, vācot tīras
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tautas valodas materiālus. Par teicējiem
izvēlas analfabētus, kas mūžu nodzīvojuši
dzimtajā pagastā. Jo ruka analfabētu
skaits, jo auga studējušo latviešu skaits.
Visu zinātņu nozaŗu jaunie speciālisti,
zinības apguvuši vācu vai krievu valodā,
nu centās izteikties dzimtajā latviešu
valodā, kuŗā līdz šim bija ticis runāts
tikai par sadzīves un reliģijas lietām.
Ievajadzējās simtiem jaunu terminu.
Kad nodibinājās Latvijas valsts un par
mācību valodu Latvijas augstskolās kļuva
latviešu valoda, Chaŗkovas universitātes
profesors Endzelīns atgriezās dzimtenē,
kur kļuva par jaunās Latvijas Universitātes
Filoloģijas fakultātes dekānu un nodibināja
pasaulē pirmo baltu filoloģijas nodaļu.
Endzelīns vadīja Izglītības ministrijas
terminoloģijas komisiju, kas, piedaloties
attiecīgo nozaŗu lietpratējiem, deva
vairākus tūkstošus latvisku terminu
valodniecības, filozofijas, tieslietu
zinātnes, tautsaimniecības un finanču
zinību, mūzikas, glezniecības, tēlniecības,
architektūras, dabas zinātņu, mežkopības,
ķīmijas, matēmatikas, ģeometrijas, fizikas,
mēchanikas un materiālu stiprības,
mašīnu, metallu apstrādes, būvniecības,
elektrotechnikas, militārās zinātnes,
jūrniecības un grāmatrūpniecības nozarē.
1922. gadā Latvijas Izglītības ministrija
laiž klajā monumentālo Endzelīna darbu
“Lettische Grammatik”. Runājot izcilā
valodnieka Alvila Augstkalna vārdiem,
“Endzelīns .. viens pats uzcēla visu
latviešu gramatikas un gandrīz visu
baltu salīdzināmās valodniecības ēku”.
1951. gadā “Latviešu valodas gramatika”
izdota latviešu valodā, par ko Endzelīns
– pirmais Latvijā – saņēma Ļeņina
prēmiju. Laikā no 1923. līdz 1932.
gadam Endzelīns papildināja un pabeidza
agri mirušā kollēgas Mīlenbacha mūža
darbu, ko goddevīgi nosauca par “Kārļa
Mīlenbacha latviešu valodas vārdnīcu”.
Kas pazīst šo darbu, nevērtēs to zemāk

par Barontēva veikumu. Endzelīna
lekcijas uz Latvijas Universitāti brauca
klausīties no Norvēģijas, Somijas,
Lietuvas un Francijas. “No Endzelīna
atspīd visa universitāte,” mēdza teikt.
Par jauno latviešu rakstību ievērojamais
vācu valodnieks Eduards Hermanis saka:
“Endzelīns .. radījis ortografiju, kuŗai ir
tādi pārākumi, ka tās dēļ citas tautas
varētu latviešus apskaust.” Ar Hermani
te vienis prātis būs katrs, kas, prazdams
latviski rakstīt, prot vismaz lasīt angliski
(kur vārdu “vūster” raksta Worcester) vai,
teiksim, franciski (kur vārdu “vjötan” raksta
Vieuxtemps). Par jaunās ortografijas
diakritiskajām zīmēm ņirgājās gan jau
toreiz, un dažam labam datora lietotājam
tās sagādā grūtības vēl šobaltdien. Bet te
jāteic, ka diakritiskas zīmes bija arī vecajā
latviešu ortografijā. Un vispār no visām
dzīvajām valodām, kas lieto latīņu burtus,
bez diakritiskām zīmēm iztiek vienīgi angļu
valoda, par to dārgi maksājot ar savu
smagnējo ortografiju. Un vai tad kāds,
godīgi sakot, vairs gribētu, piemēram,
putna čuņčiņa vārdu rakstīt pa vecam
– tschuņtschiņsch? Endzelīnam allaž
dedzīgi rūpējis valodas latviskums. Viņam
par godu un mums par kaunu jāatzīst,
ka 1928. gadā publicētā Endzelīna
grāmatiņa “Dažādas valodas kļūdas”
mūsu dienās ir gandrīz tikpat aktuāla
kā toreiz. Endzelīns bija pārliecināts,
ka “attīstās valoda, tālāk izveidojoties
saskaņā ar savām normām un pēc pašas
veciem paraugiem, bet ne citu valodu
ietekmē”. Par Endzelīna jaunvārdiem klīst
anekdoti un tenkas. Žēl, ka šie seklie joki
daudziem ir vienīgais, ko tie vispār zina
par Endzelīnu. Patiesībā Endzelīns ir
pats darinājis vai no senatnes un izlokšņu
pūra klajā cēlis tādus vārdus kā aizstāt,
apgāds, apkure, aptumsums, apvalks,
atbilst, attieksme, iestāju (eksāmens),
ietekme, ietvars, ietve, izcils, jutoņa,
klātiene, labestība, laimests, lūgsna,

necils, neklātiene, plakne, raudze, sūknis,
uzskate, virsvalks u. c. Savu attieksmi pret
komūnistu varu Endzelīns netika slēpis.
1940. gada rudens semestŗa sākumā
Latvijas Universitātē viņš, studentus
ar sevi iepazīstinot, sacījis: “Es, Jānis
Endzelīns, budža dēls, esmu zemojies
tikai Dieva un sava tēva priekšā.” Tomēr
pēc kaŗa pasaulslavenais Endzelīns
paliek Latvijā. “Kur gan es varētu būt?
Valodniekam jābūt tur, kur viņa tauta,” viņš
teicis pārsteigtajiem studentiem. Taču ilga
palikšana universitātē Endzelīnam nav
lemta. 1950. gada 10. X avīzē “Padomju
Students” tiek nosprausts kurss uz
“Endzelīna buržuāziski nacionālistiskā,
bēdīgā mantojuma galīgu iznīcināšanu
latviešu valodniecībā”. Daudzējādā
ziņā šis mērķis ir sasniegts... Latviešu
lielākā zinātnieka, 15 valstu universitāšu
un zinātņu biedrību goda biedra un
locekļa, mūsu gramatikas un ortografijas
tēva Jāņa Endzelīna vārdā ir nosaukts
ielas posms Zolitūdes guļamrajonā un
maza šķērsieliņa Valmieras nomalē.
(Lietuvā valodnieka Jāņa Jablonska vārdā
nosauktas astoņas ielas, bet valodnieka
Kazimira Būgas vārdā – sešas.) Par
Endzelīnu tas neizsaka neko; par tautu,
kuŗai viņš veltījis savu apbrīnojamo darba
mūžu – pietiekami daudz. Taču jubilejas
reizē gribas pabeigt šo īso apceri ar
Endzelīna studentes Zentas Mauriņas
vārdiem: “Jo ilgāks laiks paiet, kopš es
beidzu baltu filoloģijas nodaļu, jo skaidrāk
es saredzu tā sava skolotāja dižumu, kas
mūsu tautu, šļupstošu bērnu, iemācījis
pareizi runāt un kas saviem skolniekiem
rādījis, ka jāiet savu ceļu paceltu galvu
par spīti šķēršļiem, zaimiem un asajam
vientulības vējam.”
Pēc Endzelīna nāves viena no
konsekventākajām «endzelīnistēm» ir
bijusi viņa skolniece valodniece Rasma
Grīsle. Rakstu krājumā Spēkildze viņa,
vērtējot profesora ieteikumu likteni, raksta:
45

«Endzelīna aizrādījumi — vienalga,
vai tiem ir vai nav tūliņ paklausīts un
vai to spējam tagad — visi ir vērtīgi:
pareizi, dziļi lietpratīgi un nacionāli
tālredzīgi. Jo tie izriet no valodnieka
milzu erudīcijas, stingriem principiem un
pilnīgas skaidrības par valodas liktenīgo
lomu tautas pastāvēšanā. Endzelīns
bija nelokāms atzinumā, ka par paraugu
un attīstības pamatu mums der tikai
«nebojāta tautas valoda», kādu runā vai ir
runājuši tie, kas visnotaļ arī domā latviešu
valodā, nevis (kā dažkārt inteliģences
pārstāvji), kas tur prātā citu valodu vārdus
un teicienus un pārceļ tos daļu pa daļai
latviski. Endzelīns arī atzina, ka nopietns
valodnieks pats no sevis nedod nekādus
likumus, bet tikai novēro, kā tauta runā,
un izraugās to, kas ieder rakstu valodā.»
Aiz cieņas pret dižo valodnieku un lai
nepieļautu neskaidrības un pārpratumus,
rakstā lietota Endzelīna izkoptā un
Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā lietotā
pareizrakstība. (Latvijas Avīze, autors
Ingmars Zemzaris)
18. februārī
Valsts prezidents Andris Bērziņš:
Cilvēki cenšas atstāt šo zemi
Latvijā krīze varbūt ir pārvarēta
tikai makroekonomikas rādītājos, bet
iedzīvotāju vairums to neizjūt, cilvēki
mācās valodas un cenšas šo zemi
atstāt, šorīt (18. februārī) Latvijas
Radio izteicās Valsts prezidents Andris
Bērziņš. Šādos apstākļos prezidents
neesot redzējis īpašu jēgu nesenās
vizītes Īrijā laikā aicināt mājup turp
aizbraukušos Latvijas iedzīvotājus, jo
Īrijas iekšzemes kopprodukts uz cilvēku
ir aptuveni trīs reizes labāks nekā Latvijā
un sociālā atbalsta sistēma ir krietni
labāka, tādējādi “skaitļi, lai viņus dabūtu
uz šejieni, ir tālu virs mūsu iespējām”.
Noprotams, ka prezidents ir ļoti skeptisks
pret Ekonomikas ministrijas paspārnē
tapušo reemigrācijas plānu. Pēc viņa
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vārdiem, Latvijai nav nepieciešami skaļi
paziņojumi, bet drīzāk jādomā, kā likvidēt
“atombumbu”, kas esot izveidota ar
atjaunojamo resursu regulējumu. (la.lv)
Prezidents: Latvijas drukātajai presei
ir ļoti lielas problēmas
Latvijas drukātajai presei ir ļoti lielas
problēmas - avīžu ir palicis ļoti, ļoti maz un
tās pašas ir uz izdzīvošanas robežas, šorīt
(18. februārī) Latvijas Radio sacīja Valsts
prezidents Andris Bērziņš. Pēc prezidenta
vārdiem, šis varētu būt valsts jautājums.
Bērziņš uzskata, ka valsts informācijas
telpas vienošanā būtiskākā loma varētu
būt nevis elektroniskajiem plašsaziņas
līdzekļiem un dienas laikrakstiem, bet
gan reģionālajiem masu medijiem, kuru
saturs cilvēkiem varētu būt saistošāks.
Vērtējot, kāpēc pierobežā nereti nelieto
Latvijas masu medijus, Bērziņš izteicās,
ka tas esot jautājums par saturu, proti, vai
šie mediji piedāvā saturu, kas cilvēkus
interesē. (leta.lv)
Nākamā Latvijas vēstniece Krievijā
varētu būt Kurme
Nākamā Latvijas vēstniece Krievijā
varētu būt pašreizējā Ārlietu ministrijas
valsts sekretāra vietniece Astra Kurme,
liecina aģentūras Leta rīcībā esošā
neoficiālā informācija. Par Kurmes
virzīšanu uz Latvijas vēstnieka Krievijā
amatu slēgtā sēdē varētu jau būt lēmusi
Saeimas Ārlietu komisija. Atbilstoši
ierastajai praksei jauno vēstnieku vārdi
netiek publiski atklāti, pirms lēmums
nav iekšēji saskaņots un nav saņemta
piekrišana no uzņemošās valsts.
Patlaban Latvijas vēstnieka Krievijā
pienākumus pilda Edgars Skuja, kuram
akreditācijas vēstules toreizējais Valsts
prezidents Valdis Zatlers pasniedza
2009. gada janvārī. Aģentūras Leta arhīvs
liecina, ka Kurme karjeru Ārlietu ministrijā
sākusi 1993. gadā. No 2002. gada viņa
bijusi Eiropas Savienības departamenta
Turpinājums 50. lpp

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MARTĀ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. plkst. 15.00 – Kalpaka
piemiņas dievkalpojums un akts.
Svētdien, 24. plkst. 10.00 – Pūpolu
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Piektdien, 29. plkst. 10.00 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 31. plkst. 10.00 – Kristus
A u g š ā m c e l š a n ā s s v ē tk u d i e v kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
APRĪLĪ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – Baltās
svētdienas lasītais dievkalpojums.
Svētdien, 14. plkst. 10.00 – Dārza svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Pēc dievkalpojuma, Dārza svētku

sarīkojums.
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 31. martā, plkst.14.00 –
Kristus Augšāmcelšanās svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
prāvesta.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien, 3.
I. Liepiņš
Svētdien, 10.
I. Birze
Svētdien, 17.
A. Kristovskis
Svētdien, 24.
J. Rīmanis
Piektdien, 29.
U. Hāgens
Svētdien, 31.
J. Turmanis
APRĪLĪ
Svētdien, 7.
I.Liepiņš
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien, 3.
I .Mačēna / I. Upīte
Svētdien, 10.
R Plikše / L Vilciņa
Svētdien, 17.D Jansone / D Timermane
Svētdien, 24. A Medne / S Graudiņa
Piektdien, 29.
L MacPherson
Svētdien, 31.
L MacPherson
APRĪLĪ
Svētdien, 7.
T.Koškina / V.Parcell
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai prāvesta.
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie draudzes priekšnieka
vai draudzes dāmu komitejas
priekšnieces.
Svētigus Kristus Augšāmcelšanās
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Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss
(02) 9764 3318
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au

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

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Viņš ir Augšāmcēlies! Viņš patiesi ir
Augšāmcēlies! Alleluja (Lk.24:6).
R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
MARTĀ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 III Ciešanu
laika svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 10. plkst. 10.00 IV Ciešanu
laika svētdienas dievkalpojums.
Bībeles stunda.
Svētdien, 17. plkst. 10.00 V Ciešanu
laika svētdienas dievkalpojums angļu
valodā.
Svētdien, 24. plkst. 10.00 Pūpolu svēt-

dienas dievkalpojums.
Svētdien, 31. plkst. 10.00 Lieldienu Rīta
dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis, un tie visi ar
dievgaldu.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 3.
Olafs Šics
Svētdien, 10.
Amans Myla
Svētdien, 17.
Arnolds Jumiķis
Svētdien, 24.
Olafs Šics
Svētdien, 31.
Arnolds Jumiķis
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 3.
Marita Lipska
Svētdien, 10.
Gundega Zariņa
Svētdien, 17.
Wynne Jumiķe
Svētdien, 24.
Marita Lipska
Svētdien, 31.
Wynne Jumiķe
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

svētkus visiem vēl draudzes
mācītājs, padome un dāmu komiteja.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
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jauniešiem $5 gadā, (iepriekšējā
Rituma numurā bija ieviesusies drukas
kļūda). Informāciju var saņemt no
zemāk minētajiem 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

Nr 645

2013. g. martā

Peldēšanas
sacensības

Peldēšanas sacensības notika
sestdien, 2. februārī, Enfieldas
peldbaseinā.
Dalībnieki ieradās laicīgi. Šogad
piedalījās daudzas ģimenes. Kopā bija
21 peldētāji (bērni) un 27 skatītāji vai
vecāki. Kopā bija 48 dalībnieki!
Notika 23 sacensību stili – brīvā,

Telefons

0452 611 449

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

bras, tauriņu un muguras, visi 25m, 50m
un 100m. Bērniem arī patika stafete un
“novelty” sacensības.
Pieaugušie arī sacentās ar brīvo,
bras, tauriņa un muguras stīliem.
Bērni, kuŗi piedalījās šogad, bija
5.g.v. un jaunāki – Sigrīda Veidnera,
Aleksis Teilors (Taylor), Aleksandra
Vuškāne; 6 g.v. – Alīse Kaņepe; 7.g.v.
– Minna Teilora (Taylor); 8.g.v. – Lāra
Veidnera, Selga Tuktēna, Ella Ģībiete,
Hugo Ģībietis; 9. g.v – Varis Hislops
(Hyslop), Genevieve Audette, Kaija
Mora (Moore); 10.g.v. – Kārla Tuktēna;
11.g.v. – Mitchell Audette; 12g.v. –
Laima Jurāne, Zinta Mora (Moore), Inga
Leinasara.
Brīvā (open) sacensībā piedalījās
Vitauts Adamsons, Henriks Leinasars,
Pauls Ģībietis un Skots Teilors (Scott
Taylor).
Vajadzētu pieminēt stiprākos
peldētājus, kuŗi bija Varis Hislops
(Hyslop), Kārla Tuktēna, Inga un
Henriks Leinasari un Vitauds Adamsons,
kuŗš vinnēja (open) brīvo 50m bras
sacensību !
It sevišķi ir jāpateicas mūsu
palīgiem – sacīkšu sācējam (Starter)
Džimim Vagneram (Jim Wagner); laika
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uzņēmējiem (Timekeepers) Valdim Leinasaram,
Mārtiņam Tuktēnam, Laurai un Dāvidam Sīkajiem

u n S k o t a m Te i l o r a m
(Scott Taylor); peldētāju
sapulcinātājam (marshalling)
– To m a m Ve i d n e r a m ;
rezultātu pierakstītājam –
Andrim Andersonam. Par
desiņu cepšanu (BBQ)
paldies Laurai Sīkais un
Hilary un Paulam Ģībiešiem.
Vakars bija jauks un viss
ritēja gludi. Liels paldies visiem
palīgiem un dalībniekiem!
Sestdien, 23 martā, būs
SPARA apbalvošana Latviešu
namā. Ceram jūs tur satikt
kuplā skaitā saņemt balvas!
Viktors Sīkais

Peldēšanas sacīkšu dalībnieki

PBLA ziņas

Turpinājums no 46. lpp

direktore, vēlāk pildījusi Latvijas
vēstnieces Itālijā pienākumus. Leta jau
ziņoja, ka šogad Ārlietu ministrija plāno
veikt plašu Latvijas vēstnieku ārvalstīs
rotāciju. Iepriekš ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs (RP) sacīja, ka šogad vēstnieki
varētu tikt mainīti 13 līdz 14 Latvijas
pārstāvniecībās ārvalstīs. Tik plaša
rotācija tiks veikta, lai vēstnieki netiktu
rotēti gadu pirms Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē un varētu
pagūt “iestrādāties” līdz 2015. gadam.
Savukārt 2014. gadā Ārlietu ministrija
centīsies nerotēt “gandrīz nevienu”
vēstnieku, un nākamā lielā rotācija
varētu notikt vien 2015. gadā pēc Latvijas
prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē. (nra.lv)
Vidējā pensija valstī ir 190 latu
Vidējais vecuma pensijas apmērs
Latvijā ir 190 latu, liecina Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras dati. Latvijā ir
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488 000 vecuma pensijas saņēmēju, no
kuriem 53% saņem 190 līdz 200 latu lielu
pensiju. 115 699 cilvēkiem jāiztiek ar 150
latu vai vēl mazāku pensiju. Aptuveni 26
486 cilvēku pensijas nav lielākas par 100
latiem, ir arī 4923 pensionāri, kuri saņem
50 latu lielu vai vēl mazāku pensiju.
Pensiju 300 līdz 800 latu robežās saņem
21 446 pensionāri, bet pensiju, kas lielāka
par 800 latiem vai pārsniedz 1000 latu,
saņem 2196 cilvēki. (Diena)
Lietuva svin valsts atjaunošanas 95.
gadskārtu
Lietuva nedēļas nogalē svinēja Valsts
atjaunošanas dienu – 95. gadskārtu kopš
Lietuvas Republikas pasludināšanas. Kā
uzsvēra prezidente Daļa Grībauskaite,
izaicinājumi, ar ko Lietuva saskaras
šodien, prasa tikpat lielu drosmi,
uzupurēšanos un dzimtenes mīlestību
kā 1918. gadā. “Mazai tautai pašai
jārūpējas par sava valstiskuma, valodas
un kultūras kopšanu un sargāšanu,”
norādīja prezidente. (Latvijas Avīze)
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Foreign ministry outlines plans for
cooperation with Latvian diaspora
Andris Straumanis, Feb. 21, 2013
More diplomats working with the
diaspora, support for weekend schools,
and cooperation in researching and
preserving exile culture are among plans
put forth in a just-released report from the
Latvian Ministry of Foreign Affairs.
The 29-page report, “Par Ārlietu
ministrijas sadarbību ar Latvijas diasporu
2013.-2015.gadā” (The Foreign Ministry’s
Cooperation with Latvia’s Diaspora, 20132015), details recent efforts to work with
the growing diaspora and outlines what is
expected to be done in the next two years.
The report was reviewed in a Feb. 21
meeting in Rīga between Foreign Minister
Edgars Rinkēvičs and various experts,
including Aldis Austers of the European
Latvian Association, several University
of Latvia academics, Pauls Raudseps of
the news magazine Ir, and Dace Akule
of the Providus Center for Public Policy,
according to a press release from the
ministry.
The document focuses on four main
activities: maintenance of Latvian identity
and links to the homeland; encouraging the
diaspora’s political and civic participation
in Latvian affairs; overall cooperation with
the diaspora; and addressing the issue of
re-emigration.
Among other plans outlined in the
report is creation of “Globālais latvietis”
(The Global Latvian), which is described

as a unified communication platform that
would inform the diaspora about what is
happening in various Latvian communities
abroad, as well as in Latvia itself.
Of course, many of the specific projects
planned by the Foreign Ministry will rely
not only on cooperation among Latvian
government institutions, nongovernmental
organizations and the diaspora, but on
funding as well—a problem the report
points to several times.
The full report, in Latvian, may be
downloaded from the Foreign Ministry’s
website, www.mfa.gov.lv.
Latvia’s concentric circles of foreign
policy interests
Ojārs Kalniņš, January 28, 2013
This year the Foreign minister
addressed the Saeima on January
24, marking the Day of Latvia’s official
recognition on January 26, 1922. This
is a year’s long tradition, allowing the
Parliament to debate Foreign Policy and
expand its competences in foreign affairs.
This time the debate was unusually long,
7 hours. It was because many priorities in
Foreign Policy have become hot domestic
topics as well, most prominent among
them being the possible introduction of
Euro in 2014, Latvia as the EU presiding
state in 2015, as well as Latvia’s
interests vis-à-vis the next EU Financial
perspective.
However, in order to have an insight
into the geography of our foreign relations,
we offer an excerpt based on the speech of
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the Head of the Foreign Affairs Committee
of the Saeima, Ojārs Kalniņš during the
debate, that he has kindly allowed us to
quote.
“A cursory look at Latvia’s National
Development Plan 2014-2020 would
suggest that foreign policy seems to play
a very small role in Latvia’s future. The
Foreign Ministry is solely responsible for
only one section and that primarily deals
with strengthening Latvia’s political and
economic interests abroad.
However, each ministry is assigned
a “Territory of Responsibility”. Here the
Foreign Ministry takes on enormous
importance, because its sphere of
operation is designated as “The Whole
World”.
Clearly, Latvia’s foreign service cannot
embrace the entire world, so it is natural
to divide that world into regions of
priority. For the purposes of the Latvian
Parliament’s annual Foreign Policy
Debates, I’ve chosen to isolate those
priorities by segmenting Latvia’s foreign
policy world into concentric circles of
interest. I have identified six such circles.
The first and closest circle includes
our immediate neighbours: Lithuania,
Estonia, Belarus and Russia. While
relations with all these countries are
important economically, they are much
more complex and diverse politically.
They will remain a top priority in 2013.
The second circle is slightly larger,
and includes the Baltic Sea region and
the Nordic countries. Here we continue
to develop good ties in such multi-lateral
formats as NB8, the Nordic-Baltic Council
and the Council of Baltic Sea States. This
year Latvia hosts the Baltic Development
Forum and in 2015 during our Presidency
of the European Union, we plan to
organize a special forum on the EU’s
Baltic Sea Strategy.
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But in 2013 most of our attention will be
focused on the third circle, where I have
placed the European Union and NATO.
Both organizations expand our areas of
direct foreign engagement, although at
the moment the greatest challenges lie
in the EU itself, and our place in it. As
always, our strategic partnership with the
United States anchors our commitment to
the transatlantic relationship.
This third circle also reveals the
geographic direction of our interest
in the fourth circle: the EU’s Eastern
Partnership. Cooperating with and
supporting such eastern neighbours
as Georgia, Ukraine, and Moldova has
always been a priority for Latvia. Direct
person-to-person ties in these countries
dating back to pre-independence periods
has enabled Latvia to make robust use
of Cooperative Development programs,
which need to be expanded. Latvia also
plans to host an Eastern Partnership
Summit during our EU Presidency in
2015.
History, economic interests, and
Latvia’s foreign policy priorities also
determine the geographic direction of our
sphere of interest in the next, fifth circle
– Central Asia and Afghanistan. Latvia’s
embassies in Uzbekistan and Kazahkstan
have been extremely successful as
contact embassies for NATO, and have
developed a special expertise and respect
in the entire region. This needs to be
expanded.
Latvia’s role in the NATO ISAF mission
in Afghanistan has produced a unique
opportunity for long-term economic
development as well. Working together
with the US, Russia, NATO and regional
countries, Latvia plays a key role in the
Northern Distribution Network – the
transport corridor for shipping NATO
ISAF supplies from Latvia to Afghanistan.
This has enormous future potential, for

the moment that this network becomes
a commercial transhipment corridor and
connects to the planned New Silk Road,
the door will open for Latvia’s road to the
sixth and last circle, the Far East.
If until now such countries as China,
Japan, Korea and India didn’t seem within
reach of Latvia’s foreign policy grasp,
then today they are very palpable. China
and Japan have very active embassies
in Riga and soon will be joined by South
Korea. These countries are part of one
of the most dynamic and rapidly growing
regions in the world, and are looking
with growing interest at Latvia’s strategic
location in Northern Europe. The time has
come to focus much more attention to
this region, and determine how economic
and political developments there can be
aligned with Latvia’s long-term national
interests. While some commentators have
made much of the United States’ ‘pivot’
to Asia, it’s only natural that Europe does
the same. Thanks to Latvia’s eastward
tangent through the six circles of foreign
engagement, this once distant region of
the world is the logical next step in the
long-term expansion of our international
diplomacy.
Last year, the Latvian Foreign Ministry
took a bold (and necessary) step in
providing the framework for Latvia’s
‘pivot to the Far East’. It established an
‘External economic policy coordinating
council’, which brings together the
Foreign, Economic, Transportation and
Agricultural ministries, as well as other
state institutions. This institutional model
of cooperation is ideally suited to review
and analyse just how Latvia’s economic
interests, geostrategic location and
existing logistical and transportation links
to the east can be further developed to
promote our national interests. Suddenly,
the Far East no longer seems so far.
Latvia cannot embrace the world,

but thinking strategically about our
potential long-term interests in specific
geographic directions and regions, Latvia’s foreign policy can play an essential
role in promoting our national interests.
We are moving in the right direction. But
we must move faster, further and with a
greater understanding of Latvia’s unique
place in a globalized world.”
Ojārs Kalniņš is a member of
Latvia’s parliament, the Saeima, where
he is the chairman of the Foreign Affairs
Committee. He previously was the
director of the Latvian Institute in Rīga,
co-chairman of the Latvian Transatlantic
Organization and from 1993-2000 was
Latvia’s ambassador to the United States.
Latvian National Hockey Team Qualifies
for Sochi 2014 Olympics
Latvian Institute
Latvian men’s national ice hockey
team qualified for the 2014 Winter
Olympic Games in Sochi – their fourth in
a row – last Sunday.
The national team qualified with two
wins in the three game qualifying round
in Rīga.
They first beat team Great Britain with
a 6:2 score, then came team Kazakhstan
that proved to be a very formidable
opponent, but Latvians still came out on
top with a 3:2 win, and last but not least
was tonight’s game against the French
who managed to win in overtime (2:3), but
it still wasn’t enough to push team Latvia
out of the qualifying spot.
Latvian men’s national ice hockey
team has been present in every Winter
Olympics since 2002 in Salt Lake City,
but 2014 will surely provide a challenge
with teams like Finland, Sweden, Russia,
Czech Republic, Canada, USA, Norway,
Slovakia and Switzerland having already
qualified automatically thanks to their
World Championship performance.
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World’s best: Mariss Jansons bringing
Royal Concertgebouw Orchestra to
Kennedy Center
By Anne Midgette, February 8
The greatest living conductor is
bringing the greatest orchestra in the
world to the Kennedy Center this coming
week.
Don’t take my word for it. When a
panel of international critics was polled
about orchestras, Amsterdam’s Royal
Concertgebouw Orchestra came out
on top. As for its music director,Mariss
Jansons, he leads both No. 1 and No. 6 —
the Bavarian Radio Symphony Orchestra
— in that 2008 ranking. He turns down
most other conducting invitations. The
only two other orchestras he works with
regularly are Nos. 2 and 3 — the Berlin
and Vienna philharmonics.
“I don’t really have much time to have
guest conductings,” he says. “All these
orchestras constantly invite me, and I feel
a little embarrassed that I am not coming.”
But, he adds, “you can’t do everything.
You can have a thousand wishes, and
you can’t fulfill them.”
Jansons, 70, is speaking by phone
from his hotel in Amsterdam, where
he spends 10 to 12 weeks a year. His
life is mostly on the road. This year,
the Concertgebouw is celebrating its
125th anniversary with a world tour that
will take it to six continents, including
its first performances in Australia (in
November) and Africa (in March), as
well as the current U.S. appearances
— Tuesday’s concert will be his first in
Washington since 2010.
Add to that his commitments in Munich
with the Bavarian Radio Symphony and
that ensemble’s touring schedule —
Jansons recently went with the group to
Asia — and he’s left with very little time in
the city he technically calls home. “I am in
St. Petersburg so short a time, you can’t
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say that I’m living there,” he says.
This kind of punishing schedule makes
some conductors jaded. But Jansons
doesn’t let anything become routine. In
Asia with the Bavarian Radio Symphony,
he did a cycle of Beethoven symphonies
— warhorses, chestnuts or, depending
on your outlook, revelations. Jansons’s
gravelly voice brightens at the memory.
“It was musically extremely exciting,” he
says. “We did a video from Suntory Hall, a
DVD — wonderful hall, very good public.
It was one of the highlights, I must tell
you, of my life.”
There’s the hyperbole again. It’s hard
to write about Jansons and avoid it. He’s
a brilliant musician, and everybody likes
him.
“I think he makes, fairly consistently,
deeply felt and committed performances,”
says Henry Fogel, the dean of Roosevelt
U n i v e r s i t y ’s C h i c a g o C o l l e g e o f
Performing Arts, who earlier in his career
ran the Chicago Symphony Orchestra and
the New York Philharmonic — not at the
same time. “Any orchestra he plays with,
the musicians seem to fall in love.”
Fogel adds, “The CSO musicians . . .
kept asking me why we didn’t bring him
more often. The issue was, you can’t get
him.”
You can’t get him — because he’s too
busy and because of his health issues.
The latter represent what appears to be
the sole tension in Jansons’s biography.
His story closely parallels that of his father,
the conductor Arvid Jansons, who moved
the family from their native Latvia when
his son was 13 because Arvid was offered
a post at the Leningrad Philharmonic
assisting the great Yevgeny Mravinsky.
Arvid Jansons died of a heart attack on
the podium in Manchester, England, in
1984.
January, the Month of the Barricades
By Karina Pētersone, Director, Latvian

Institute
January usually comes with well-meant
wishes for the New Year. But January in
Latvia also comes with memories of the
barricades. The Barricades of 1991.
They were real barricades and also
symbolical ones. They were erected in
order to safeguard strategic points in the
newly formed power structures of Latvia
– parliament and government buildings,
the radio and telephone exchanges, the
television – from the growing threat of
violent retaliation emerging in the depths
of the orthodox soviet party and military
ranks. Signs of approaching emergency
were many – the taking of the Press
house by the OMON in Rīga in November
1990, a chain of subversive explosions
at meaningful places around the capital
city of Riga in December, leaking of
information about a planned coup in
Latvia, not to mention direct attacks of
television studios in Vilnius and Riga to
follow in January.
The Barricades thus are part of the
emergency situation action plan or the
X-HOUR PLAN devised by the Popular
Front in December, in case the USSR
Presidential Decree is passed, abolishing
the freshly gained and yet unstable
freedom of Latvia and its decisionmakers. To a certain extent the X-hour
sets in: the bloody taking of the Vilnius
television tower on January 12 demands
a greater readiness from the Latvian
leaders if the scenario is repeated in Riga.
The brave and speedy transmission of the
shots filmed in Vilnius by Juris Podnieks
and his colleagues to the Western media
in part prevents an immediate massive
attack from the Soviet military. However,
the situation remains tense and unclear,
and, as we see, there are attempts to
retaliate.
In January 20, the OMON, supported
by undefined units or forces, attacks

the Interior Ministry of Latvia. There are
victims among the defenders, local militia
men, as well as among journalists, whose
role in attracting global attention to these
events cannot be overestimated. The
aim of the attack is not clarified either,
nor is the person to be held responsible.
Unmistakeably, the aim was the struggle
for dominance during the fragile period
of democratisation in the whole USSR
against the background of hardliners
losing their power and international
support.
In Moscow, masks fell too. A decisive
blow to those who Mikhail Gorbachev tries
to cover up is dealt by Boris Yeltsin. Right
after the events in Vilnius, on January
13, he goes to Tallinn and as head of the
Russian Supreme Council signs a foursided treaty of solidarity with the leaders
of the Baltic States, as well as an appeal
to those who have been conscripted from
Russia to abstain from further violence
towards the nations of the Baltic States.
The Barricades in Riga mark the line,
when the people of the Baltics sign their
petition for freedom with their blood. The
Barricades in Riga mark also a dividing
line between progress and reactionarism,
between peaceful democratic processes
and adherence to violence in the whole
Soviet territory, be it among the political,
civil or military contingency.
The Barricades show that there is no
way back. They prove to the Western
governments the resolution of the Baltic
peoples, as well as the bigotry of the
Soviet leaders. No-one knows what turns
are yet to come, no-one can foresee the
August coup that will offer a miraculous
solution for everybody involved. But
sometimes you need such thing as the
Barricades to make many things clear
for good.
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Public Support to Euro Adoption in
Latvia to Grow – Economists
Baltic News Service
Public support to the euro adoption
in Latvia most probably will increase in
the coming months, according to the
economists interviewed by BNS.
Economist Uldis Osis told BNS that
public support to the euro adoption in
Latvia could grow to 50 percent this
year because a large number of people
were currently undecided but they might
come to support the move. Information
campaigns may help to influence the
public opinion, he said.
Negative public attitude might also
interfere with the euro adoption in Latvia,
Osis suggested. „In that case other
eurozone member states can say that
people [in Latvia] do not want the euro.
But a lot will depend on the position of
the [Latvian] government, and I think that
the government will work to improve the
public opinion,” he said.
Osis said he thought that a referendum
on the euro adoption was necessary but
for reasons of political ideology, not
because of economic arguments.
Economist Roberts Remess also
expects public support to the euro adoption
to increase in Latvia. “Public attitude to
the euro adoption could increase with
improvement of the economic situation
in the eurozone and more objective
discussions about the benefits from the
euro adoption,” he told BNS.
Negative public attitude to the euro
adoption is an obstacle only from the
political angle, Remess said.
Economist Raita Karnite pointed out
to BNS that she did not believe in so swift
turnaround of the public opinion about the
euro adoption. “In November [2012] the
public opinion polls showed 6 percent

supporting the euro adoption in Latvia but
now the polls show a 33 percent support
to the euro. I think that the outcome of
either one or the other poll is inaccurate as
I do not believe in so radical change of the
public opinion,” she said, presuming that
the question asked to the respondents
had been rephrased, resulting in the great
difference of outcomes.
Karnite said that people’s approval or
disapproval of the euro adoption plan was
based on emotional rather than rational
arguments but if there was a referendum
on the euro adoption, people would vote
in support of the euro adoption.
She suggested that the fuss around
the euro adoption had been raised in
order to destabilize the political situation
in Latvia. “As an economist, I have no
argument against the euro adoption, and
all this noise about how we should not
switch to the euro is only for destabilizing
the political situation,” Karnite said,
admitting that the benefits from the euro
changeover were not being properly
explained to people.
The economist said that negative
public attitude to the euro adoption in
Latvia was no reason for other countries
to vote against Latvia’s accession to the
eurozone. „Nobody cares about the public
opinion polls. If other countries favoured
Latvia’s accession to the eurozone, the
polls will not matter. But if some country
had concerns about the stability of our
economy, negative public opinion can be
used as an argument to vote against the
euro adoption in Latvia,” she said.
The latest public opinion poll by TNS
Latvia polling company showed that 33
percent of Latvia’s population supported
the euro adoption.
Latvia plans to join the eurozone on
January 1, 2014.
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