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Sidnejas Latviešu nama atjaunotās  
Baltās zāles atklāšana

Svētdien, 10. martā Sidnejas Latviešu namā notika četri zīmīgi notikumi –  
atjaunotās Baltās zāles atklāšana, ALMAs gleznu izstādes atklāšana, SLB biedru 
pēcpusdiena un Latvijas viesmākslinieku viesošanās.

Lai tiktu uz Lielo zāli, jāiet caur foajē telpai, ko sidnejieši pazīst, kā Balto zāli. 

Latvija sasniegusi ilgāko neatkarības  
periodu pastāvēšanas vēsturē

Atjaunotās Latvijas neatkarīgās valsts ilgums ceturtdien pārsniedzis Latvijas pirmās 
brīvvalsts neatkarības posmu, ceturtdien Saeimas plenārsēdē īpašā uzrunā sacīja 
Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa (V).

Latvijas brīvvalsts posms no 1918. gada 18. novembŗa līdz 1940. gada 17. jūnijam, kad 
valstī ienāca padomju karaspēks, ildzis 7883 dienas, savukārt atjaunotā neatkarīgā Latvija 
pastāv jau 7884 dienas, rēķinot no dienas, kad toreizējā Augstākā padome pieņēma 
likumu par valstiskās neatkarības atjaunošanu – tas notika 1991. gada 21. augustā.

Tā ir simboliska robeža un to ir būtiski uzsvērt, ņemot vērā demokrātijas labumus, 
ko varam baudīt neatkarīgā un brīvā Latvijā, sacīja Āboltiņa.

“Par to ir jārunā, jo Latvijas valsts atjaunotības princips ir būtiska sastāvdaļa. Šī valsts 
ir balstīta, pamatojoties uz stabilām vērtībām. (..) Mēs dzīvojam tiesiskā un parlamentārā 
valstī, mēs varam brīvi paust savu viedokli,” uzsvēra Saeimas spīkere. Viņa arī aicināja 
atcerēties, ka Latvijas iedzīvotājiem sava valsts un tās pamatā esošās vērtības ir jākopj 
katru dienu.

Savukārt aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzsvēris, ka “21.marts ir Latvijas 
Brīvības diena, kad ikvienam iedzīvotājam ir iemesls izjust īpašu prieku, ko sniedz 
brīvība - pulcēšanās un biedrošanās brīvība, pārvietošanās brīvība, domu, pārliecības, 
izteiksmes un ticības brīvība”.

“Šajā dienā priecāsimies par to, ka paši varam lemt savas valsts likteni un to 
nedara svešas varas, tāpēc aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju pievienoties svinīgajam 
pasākumam un kaut uz mirki novērtēt to lielo iespēju, ko esam izcīnījuši,” sacījis ministrs.

Delfi.lv, 21-3-2013

Turpinājums 4. lpp.
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 12. aprīlī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

S 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.

DARBA LAIKS
pirmdienās, otrdienās no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00

sestdienās no plkst. 9.00 – 12.00, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotās audio kasetes un CD’s, Rīgas pilsētas plānus, 
ādas, sudraba, dzintara izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes u.c.

Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma 
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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SLB valdes sēde  
6. martā

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds un protokolēja Pēteris Kļaviņš.

J.Grauds ierosina, ka Balto zāli, pēc 
tās atsvaidzināšanas, varētu izīrēt kā 
gleznu izstādes telpu arī cittautiešiem.

Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik 
Biedrībā sastāv 505 biedri, no kuŗiem 
20 ir goda biedri un 115 mūža biedri. 
Ritumu abonē 70 tautieši. Uz Latviju ir 
aizsūtīti 14 biedru naudas pārvedumi 
kopsummā $13,732.

Marta mēnesī Biedrībā ir iestājušies 
3 jauni biedri.

Ivars Šeibelis ziņo, ka ar februāŗa 
saietu Senioru saieti ir atgriezušies pie 
parastā saietu formāta. Sākumā radās 
techniska problēma ar Ojāra Grestes 
video prezentāciju par Adelaides 
Kultūras dienu norisi, bet tā tika atrisināta 
starpbrīdī. Tad Ivars Šeibelis pastāstīja 
par jaunākiem notikumiem Latvijā, un 
ari par foajē telpas pārbūvi.

Starpbrīdī ar glāzi vīna un dziesmu 
suminājām divas klātesošas jubilāres 
viņu dzimšanas dienā un iebaudījām 
Dāmu kopas sniegtos gardumus.

Pēc starpbrīža Ojārs Greste rādīja 
savu Kultūras dienu video filmu un arī 
tuvāk pastāstīja par dažiem notikumiem.

Juris Krādziņš ir aprakstījis šā saieta 
norisi marta Ritumā. Kā vienmēr liels 
paldies pienākas Dāmu kopas dāmām, 
par senioru pamielošanu, ar smaidu.

Pēteris Kļaviņš ziņo, ka Baltās zāles 

Senioru saiets
Nākošais Senioru saiets notiks 

piektdien, 12. aprīlī pulksten 12.00 un 
kafejnīca būs atvērta kā parasti no 
pulksten 11.00 lai jūs varētu pakavēties 
ar draugiem un baudīt SLB Dāmu Kopas 
sagādātos gardumus.

Pirmā daļā Ivars Šeibelis rādīs video 
no Raimonda Paula Sadziedāšanās 
svētkiem Rīgā. Skaistas dziesmas, 
dažādi ansambļi dejo skaistas dejas, 
skaisti jaunieši un bērni, skaisti 
tautastērpi, daudz dzīves prieka. 
Apskatīsimies arī jaunākos notikumus 
Latvijā no televīzijas raidījumiem.

Otrā daļā skatīsimies TV raidījumu 
no Tautasdziesmu un Deju svētkiem 
Rēzeknē. Piedalās grupas no visas 
Latvijas novadiem kā arī no Lietuvas, 
Igaunijas, Zviedrijas un Itālijas.

Uldis Misiņš

remontēšanas darbi ir praktiski pabeigti 
un telpa ir gatava gleznu kāršanai. Vēl 
ir palikuši daži sīki darbi kā rokturis 
jaunām durvīm; slēdži stikla durvīm 
jaunām vitrīnēm; jāpabeidz ķieģeļu 
bruģa atjaunošana nama priekšējā 
pagalmā. Visi darbi būs pabeigti līdz 
piektdienai (8-3-2013). Ojārs Greste 
iekārtos gleznas sestdien (9-3-2013).

Rokdarbnieču kopa nevar iekārtot 
savu darbu izstādi jaunās vitrīnēs 
pirms biedru pēcpusdienas, bet viņas 
to izdarīs ceturtdien, 14. martā. 

Pēteris Kļaviņš
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Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 
cienījamu gadu vecumu sākot ar 

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

2013. gada martā SLB ir apsveikusi 
Annu Liepiņu, Eugeniju Tubergu, Hertu 
Kārkliņu, Gunāru Freimani, Irīnu Krauli, 
Ilmāru Lodēnu un Ritu Kambelu (Campbell).

Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 2004. gada
Jēkabs Ozols

Dzimis 1922. g. 17. martā, Latvijā
Miris 2013. g. 2. februārī, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedrs kopš 1978. gada
Richards Štubis

Dzimis 1931. g. 11. martā, Aucē, Latvijā
Miris 2013. g. 1. martā, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedrs kopš 2000. gada
Rūdolfs Ozers

Dzimis 1912. g. 25. jūnijā, Latvijā
Miris 2013. g. 13. martā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Telpa tā apzīmēta, jo tiek lietota arī kā 
galerija Austrālijas latviešu mākslinieku 
mākslas izstādēm. Sienas, protams, ir 
baltas. 

Pagājušogad bija nepieciešams 
šai telpai atjaunot paklāju. Tad radās 
doma, ka varētu šo to citu arī uzlabot. 
Kā Biedrības priekšsēdis Jānis Grauds 
teica: „Šis projekts sākās, kā maza 
zīle un izauga lielā ozolā.“ Galu galā 

nolēma pilnīgi atjaunot Baltās zāles 
iekšējo tērpu, lai izskats būtu pievilcīgs 
un labāk piemērots mākslas izstādēm. 
Baltās zāles atjaunošana notika šā 
gada janvārī un februārī. Architekts bija 
Andrejs Mačēns, un darba izpildītājs bija 
Toma Mačēna celtniecības firma.

Lai atzīmētu šo nozīmīgo momentu, 
klātesošos sagaidīja ar šampanieti. 
Uzpildījām glāzes nama kafejnīcā un 
Mārtiņa Siliņa zālē, un tad sapulcējāmies 
pie Baltās zāles ieejas. Nodziedājām Nevis 
slinkojot un pūstot, lai atgādinātu sev par 
mūsu piederību latviešu tautai. Baltās 
zāles durvis bija aizsietas ar Lielvārdes 
jostu, kuŗu svinīgi atsēja Biedrības skolas 
audzēkņi, un nesot Latvijas karogu, mūs 
ieveda atjaunotajā zālē.

Baltā zālē tagad ir jauna un moderna 
gleznu kāršanas sistēma, kas dara 
gleznu kāršanu un, it sevišķi, gleznu 
augstuma regulēšanu, daudz vieglāku 
nekā bija ar veco sistēmu. Zāles 
atjaunošanai par godu, Austrālijas 
Latviešu mākslinieku apvienība (ALMA) 

Baltās zāles atklāšana
Turpinājums no 1. lpp
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noorganizēja gleznu izstādi, kuŗā 
piedalījās liela daļa Austrālijas izcilākie 
latviešu izcelsmes mākslinieki no 
Sidnejas, Melburnas, Pertas, Kūmas 
(Cooma), Kanberas un Brisbanes, 
ieskaitot Imantu Tilleru, Jāni Šēnbergu 
(Jan Senbergs), Pēteri Ciemīti, Juri 
Ceriņu un Anitu Rezevsku. Izstādi 
atklāja ALMA priekšsēdis Dr. Ojārs 
Greste. Reti kad ir redzēti tik interesanti 
un dažādi darbi Baltajā zālē. 

Pēc izstādes gājām uz Lielo zāli, kur 
baudījām biedrības Dāmu komitejas 
sarūpētos gardumus. Ar veiksmīgi 
sarunātu sagadīšanos mūsu klātbūtnē 
bija pazīstamais Latvijas komponists 
Zigmars Liepiņš ar savu dzīves biedri, 
dziedātāju Mirdzu Zīveri. Abi mākslinieki 

bija kuģa ceļojumā pa pasauli. Sidneja 
bija gala mērķa osta. Zigmara un Mirdzas 
ilggadīgie Sidnejas draugi – Jānis 
Čečiņš un Linda Ozere, zinādami par šo 
ceļojumu, spēja pierunāt viesus atnākt 
uz Biedru pēcpusdienu un nodziedāt 
dažas dziesmas. Bija brīnišķīgi dzirdēt 
dziesmas, kuŗas esam bieži klausījušies 
un dziedājuši gan koros, gan saviesīgos 
sarīkojumos – Zibsnī zvaigznes aiz 
Daugavas, Es atnācu uguntiņu, Vēl 
ir laiks un citas. Zigmaru Liepiņu sid-
nejieši labi atceras, kā komponistu un 
pavadītāju jauniešu korim Daugaviņa, 
kad tas viesojas Austrālijā 1989./1990. 
gadā. Liels paldies Zigmaram un Mirdzai 
par kolosālam dziesmām!

Ojārs Greste
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VISU BIEDRU IEVĒRĪBAI!
ĀRKĀRTĒJA PILNSAPULCE

2013. gada 28. aprilī – plkst 11.00
Sidnejas Latviešu namā

DARBA KĀRTA
1. Valde iepazīstina pilnsapulci ar Strathfield Partners piedāvājumu pārbūvet 
Latviešu namu kā daļu no jaunas celtnes uz The Boulevard un Parnell ielas 
stūra.
2. Jautājumi un pārrunas par Latviešu nama nākotni.
3. Pilnsapulces lēmumus par Strathfield Partners piedāvājumu.
Ja kāds biedrs vēlās darba kārtu mainīt vai papildināt, šādas maiņas jāiesūta 
SLB valdei pirms piektdienas, 19. aprīļa.
Sīkāks apraksts par Strathfield Partners piedāvājumu lasāms rakstā SLB 
nama nākotne – Strathfield Partners piedāvājums šinī lapaspusē.
Ir svarīgi, ka uz pilnsapulci ierodās pēc iespējas visi biedri.

SLB nama nākotne – 
Strathfield Partners 

piedāvājums
Strathfield Partners (SP) tikās ar SLB 

valdes pārstāvjiem, lai izskaidrotu viņu 
piedāvājumu sakarā ar mūsu īpašumu. (SP 
ir vietējā nekustāmu īpašumu aģentūra)  
Viņu projekts ir pārbūvēt The Boulevard un 
Parnell ielas stūri uz tā uzceļot daudzstāvu 
(iespējams 12) ēku. Lai viņi šo projektu 
varētu īstenot viņiem ir nepieciešams 
mūsu īpašums.

Sakarā ar to, SP ir divi priekšlikumi:
• Mēs pārdodam savu īpašumu par 

$7.2M bez saistībām un pārceļamies 
uz citurieni.

• Mēs vienojamies ar SP, ka viņi var celt 
12 (iespējams) stāvu ēku uz mūsu zemi 
kopā ar kaimiņiem/veikaliem, kas ir starp 
mums un The Boulevard. Šajā celtnē SP 
mums dotu to pašu platību, kas mums 

ir pašlaik, savu ieeju un savu vietu kur 
novietot mašīnas (Torrens Title). Viņi 
mums sagādātu telpas, kur turpināt 
mūsu aktivitātes par to laiku kamēr uzceļ 
jauno namu (piemēram Krievu klubu 
Strathfieldā).  Ēkā uz Boulevard būtu 
veikali, bet pārrējos stāvos dzīvokļi. 

Viņiem jau esot piekrišana no visiem 
citiem zemes īpašniekiem pārdot lai 
var šo projektu īstenot izņemot mums.  
Projekta vērtība – $80M – puse no tā 
lai iegādātos īpašumus. Viņi domā ka 
vajadzētu apmēram 3 gadus lai gūtu 
atļauju un tad 2 lai uzceltu ēku.

Biedrībai savā vēsturē ir varbūt bijušas 
divas citas reizes kad bija jāpieņem līdzīgi 
svarīgi jautājumi. Pirmā reize bija kad 
nolēmām iegādāties 32-34 Parnell ielas 
īpašumu, lai tur celtu mūsu namu. Otrā 
reize bija kad mums bija iespēja iegādāties 
blakus īpašumu. Pašreizējā izdevība 
atjaunot mūsu telpas un tās izveidot tā 

Turpinājums 11 lpp.
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja 
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230  Fax: (02) 9555 7239
E-pasts: abirzulis@bigpond.com

 Aldis Birzulis

Kalpaka bataljonam 
veltīts sarīkojums

P u l k v e ž a  O s k a r a 
Kalpaka un viņa bataljona 
un Studentu rotas piemiņas 
dievkalpojums un akts 
šogad Sidnejā notika 17. 
martā, kad organizētā 

gājienā Latvijas karogus Sv. Jāņa baznīcā 
ienesa Korporāciju Kopas Sidnejā un 
atsevišķo korporāciju un Daugavas 
Vanagu Sidnejas nodaļas pārstāvji. 
Dievkalpojumu vadīja prāvests Kolvins 
Makfersons (Colvin Macpherson), patr! 
Aktu draudzes namā vadīja K!K!S! 
seniors Indriķis Kalniņš,sel! un svētku 
runu teica fil! Guntars Saiva, sel!

Runas sākumā Guntars Saiva 
atzīmēja, ka Rīgas Sv. Jāņa baznīcā 
piemiņas dievkalpojums šogad notika 

1. martā, 2. martā bija Kalpaka balle 
Rīgas Latviešu biedrības namā, bet 
piemiņas brīdis pie Kalpaka piminekļa 
Esplanādē un piemiņas sarīkojumi arī 
Airītēs un Lubānā. Šogad  runā Sidnejā 
īpaši pieminēja Latvijas atbrīvošanas 
cīņu dalībnieku Fridrichu Zommeru 
(pēc 1940. gada ar uzvārdu Vasarietis), 
kas piedalījās gan Atsevišķā studentu 
rotā par saimniecības priekšnieku, gan 
vēlēkās cīņās pret Bermonta iebrucējiem. 
Viņš dzimis 1881. gada 18. februāri 
Slokā vācbaltiešu būvuzņēmēja Johana 
Zommera (Sommer) ģimenē, kā viens no 
12 bērniem, 1902. gadā beidza Pērnavas 
ģimnaziju, studēja Rīgas Politechniskā 
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Guntars Saiva (Selonija) un Brigita 
Saiva.
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Pirmā rindā no kreisās: Gundega Zariņa (Zinta), Andrejs Mednis (Fraternitas 
Cursica), Voldis Kains, Jānis Daniklifs (Dunicliff), Edgars Greste un Indriķis Kalniņš 
(Selonija), prāvests Kolvins Makfersons (Patria), Pēteris Manass (Lettonia), Akselis 
Ļaudams (Latvia), Andris Galviņš (Selonija). 
Otrā rindā: Arnis Kārkliņš (Fraternitas Livonica), Dimis Pešudovs (Fraternitas 
Lataviensis), Valdis Krādziņš (Fraternitas Lettica).
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institūtā (RPI) vispirms inženierzinātnes, 
bet vēlāk ķīmiju un sastāvēja Selonijā kā 
1902/03. gada coetus.

1910. gadā iesaukts Krievijas 
impērijas armijā, demobilizēts 1911. 
gadā, bet I Pasaules kaŗam sākoties, 
1914. gadā atkal iesaukts armijā, kur 
pēc gada kā vecākais leitnants bijis 
rotas komandieris, vēlāk virsleitnants un 
bataljona komandieŗa palīgs. Sākoties 
Latvijas neatkarības cīņām viņš vispirms 
piedalījās 1. Rīgas zemessargu rotā, 
bet vēlāk  pievienojās Studentu  rotai. 
Pēc demobilizācijas bija 1920. gadā 
tirdzniecības un rūpniecības ministrs, 
vēlāk tirdzniecības un rūpniecības 
bankas speciālists mežu lietās, no 
1930. līdz 1933. gadam tirdzniecības 
atašejs Padomju Savienībā, pēc tam 
Lietuvā, bet 1939. gada arī tirdzniecības 

atašeja vietas izpildītājs Lielbritanijā. 
Vācu okupacijas laikā viņš bija Rīgas 
tekstilfabrikas A. Dancingers direktors, 
bet pēc II Pasaules kaŗa ģimenes locekļu 
apgādībā, baidīdamies no padomju 
represijām vairījies iziet no mājas.

Miris 1972. gada 24. septembrī, 
apglabāts Meža kapos. Savā laikā 
saņēmis Triju Zvaigžņu ordeņa un 
Lietuvas Ģedimina ordeņa 3. šķiru. 
Sīkāk aplūkoja viņa darbību Bermonta 
uzbrukuma laikā, kur vadījis Studentu 
bataljonu. Ļoti drāmatiska situācija 
izveidojusies, kad pulkvedis Zemitāns 
pēc Bermonta uzbrukuma Rīgai 
1919. gada 8. oktobrī devis pavēli 
kaŗaspēkam atstāt Rīgu un atiet uz 
Juglas pozicijām. Armijas virspavēlnieks 
Dāvids Sīmansons šo pavēli atcēlis, 
izgriezuši tltus un izglāba valsti.
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Senioru saiets martā
 Sidnejas 8. marta senioru saieta 

pirmajā daļā Jānis Grauds pastāstīja 
par savu ceļojumu uz Indiju. Iedzīvotāju 
skaita ziņā tā ir otra lielākā valsts 
pasaulē  ar 1.29 biljoniem iedzīvotāju, 
tikai mazliet atpaliekot aiz Ķīnas 1.35 
biljoniem. Stāstījumu ar fotografiju 
illustrācijām  Jānis Grauds iesāka par 
slaveno Tadžmahalas mauzoleju, kuŗu 
Indijas valdnieks Šahdžahans cēlis 

Viņa dēls Jānis pēc Latv i jas 
neatkarības atjaunošanas pastāstījis 
Slokas pamatskolā 2011. gada 11. 
novembrī par tēva gaitām, bet 2012. 4. 
maijā tur notika F. Zommera – Vasarieša 
ceļojošās balvas pasniegšana, ko dēls 
ziedojis sava tēva piemiņai. Balva ir 
ceļojošs kauss lilijas zieda formā, ko 
pamatskolā izcīna starp klasēm.

Diakone Brigita Saiva dziedāja 
„Svētī šo tautu, Dievs”. Fil.I.Kalniņš tad 

pateicās arī  K!K!S! dāmu kopas vadītājai 
Dairai Tuktēnai, imēriete,  par cienasta 
sagatavošanu. 

Sarīkojuma turpinājumā bija saviesīgs 
brīdis ar uzkodām, atspirdzinājumiem un 
dziesmām. Fil! B.Meiers, sel  onus, vadīja 
„Es Karāi aiziedams”, fil! A Medenis, 
latvus, vadīja „Pulcējaties, latvju dēli” un 
f! sel! M.Gulbis vadīja „Daugav`s abas 
malas”.

Juris Krādziņš.

Varinasi Gangas upes krastā
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17. gadusimtenī savai trešai sievai 
Mumtaz Mahalai. Laika apstākļi bijuši 
dūmakaini, kādēļ arī fotouzņēmumi 
mazliet aizplīvuroti. Celtnes apskatei no 
vietējiem iekasētas 25 rūpijas, bet no 
ārzemju tūristiem 250 rūpijas, kas gan arī 
bija tikai 4 dolāri. 

Fatepur Sikri pilsētu, kuŗu kādreizējais 
Indijas valdnieks cēlis kādus 10 gadus, 
lai tā kļūtu par Indijas galvas pilsētu, 
vajadzējis atstāt, kad atklāts, ka zem 
pilsētas ir sāļš, dzeršanai nederīgs ūdens. 
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Aplūkošanai ievērojama bijusi Indijas 
svētā pilsēta Varanasi pie Gangas upes, 
kur svētceļnieki dodas, lai upē noskalotu 
savus grēkus, citi tur mazgā miroņus, 
citi tikai kājas, bet daži noskalojot savu 
muti. Daudzi tur dodoties, lai nomirtu, 
bet par kādu vecomāti stāstīts, ka viņa 
pēc ierašanās tur nodzīvojusi vēl 35 
gadus. Pilsētā ir šauras ieliņas, bet daudz 
govju. Pilsētas laukumos sanes malku 
mirušo sārtiem, bet indieši nevēlas, ka 
pie mirušo dedzināšanas ierodas indiešu 
sievietes, jo viņas raudot, kas nomirušiem 
nepatīkot. To visu klausoties, man ienāca 
prātā latviešu tautas dziesma,  kuŗā ir 
rindas: Vediet mani dziedādami, nevediet 
raudādami!:

Stāvā kalnā atrodas Dardželingas 
pilsēta, kuŗas tuvumā audzē tējas krūmus.
Desmit kilometru attālumā ir Tīģera kalna 
(Tiger Hill) pilsēta, no kuŗas var skatīties 
spožu saules lēktu, bet tās tuvumā ir 

trešais augstākais kalns Himalājos, 
saukts Kančenjunga. Klosteŗa ēkas 
izskatoties kā pielipušas kalnam. Tuvējā 
Džaina ticības templī var noskatīties 
cilvēku statujas erotiskās pozās.

 Džodpurā jeb Zi lā  p i lsētā i r 
neskaitāmas mājas zilā krāsā. Kalna galā 
ir cietoksnis ar daudziem vārtiem. Indijā 
vispār ir daudz krāsainu māju. Džodpurā 
arī daudz baložu; naktī rej suņi, bet no 
rīta dūdo baloži.

Udaipura, ko sauc arī par ezeru 
pilsētu, ir pils kilometru gaŗumā. Pils tagad 
pārvērsta 5 zvaigžņu viesnīcā, kur bieži 
rīko kāzas. Iekārtas mēbeles, kā gultas 
un galdi darināti no kristalla. 

Mumba, agrākā Bombeja, ir 4. lielākā 
pilsēta Indijā ar 12.5 miljoniem iedzīvotāju. 
Kādā laukumā redzama gleznu izstāde, 
ir arī islama templis, iespaidīgs mūzejs 
un lielākā veļas mazgātuve pilsētā. 
Grūti iedomāties, kā veļas īpašnieki 

Jains templis
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var sameklēt savu veļu. Indieši spēlē 
novusam līdzīgu spēli, kur diskus sit ar 
knipi.

Kādā citā pilsētā ir templis ar 
ugunskrusta (kāšu krustam līdzīgs) 
rotājumiem. 30 kilometru no Mumbajas 
ir akmenī izgrebtas alas. 

Jānis Grauds fotografējis indiešus 
dažādās grupās un nodarbībās (tīrot ielu 
ar slotu, pārdodot mantas tirgū un arī kādu 
12 gadu vecu līgavaini.) Gandrīz katram 
ir kabatas telefons, un kāds auto vadītājs, 
pārvedot viņu pa lieliem attālumiem, 
nepārtraukti runājis ar to. Lai nesabojātu 
vēderu, tad dzēruši ūdeni tikai no pudelēm 
un ēduši novārītu ēdienu, kaut gan līdzi 
bijušas arī zāles pret cholēru.

Piedevai filmai par Indiju, Jānis 
Grauds parādīja arī skatus īsfilmā par 
ziemu Rīgā, kur redzējām Ivaru un Anitu 
Apeļus Ķīpsalā – 12 grādu C aukstumā. 

Pēc starpbrīža vispirms ar klusuma 
brīdi pieminējām kādreizējo senioru  
saieta dalībnieci Asju Evertu, kas savā 
laikā sēdēja pie ziedojumu galda. 

Otrā saieta daļā bija gaŗāka filma par 
Mārtiņa un Dreiliņu ielu Pārdaugavā, kas 
sākumā bijušas privātas ielas. Mārtiņa iela 
saukusies agrāk par Baznīcas ielu un tur 
kādreiz bijusi pirmā baznīca Pārdaugavā. 
Pie tās bijusi brīvskola trūcīgiem bērniem.

Juris Krādziņš

Leģiona piemiņas 
svētbrīdis

Latviešu leģiona piemiņas svētbrīdis 
notika 16. martā plkst. 11.00 Rukvudas 
kapsētā, kur pie karogiem stāvēja no 
Daugavas vanagu Sidnejas nodaļas 
Gundega Zariņa un Valdis Krādziņš, 
no Kanberas DV nodaļas Arvīds Purvis 
un Edvins Peniķis un no Korporāciju 
Kopas Sidnejā tās seniors Indriķis Kalniņš, 
sel! Svētbrīdi vadīja prāvests Kolvins 

Makfersons (Colvin MacPherson), dalībnieki 
dziedāja Kungs, kas zāles čukstus dzirdi, 
Bez krāšņiem vainagiem un ziediem un 
Ved mani Dievs un manas gaitas svētī. 
Vēlāk bija pusdienas Sidnejas DV namā 
un nobeigumā Daugavas Vanagu dziesma.

Juris Krādziņš

lai tās labāk kalpotu nākošās paaudzes 
vajadzībām ir līdzīgi svarīgs lēmums.

Mūsu pirmās sarunas ar Strathfield 
Partners bija tikai izlūku sarunas – runājot 
līdzībās mēs gribējām pārbaudīt kāds ir 
ūdens. Pirms taisāmies brist dziļāk mums 
ir jānoskaidro daudzi jautājumi, lai varam 
būt droši ka pelde būs patīkama un ka mēs 
nenoslīksim.

Bet vispirms, pirms mēs ko turpinām 
ir vajadzīga biedru piekrišana. Tāpēc 
nolēmām sasaukt ārkārtēju pilnsapulci 
kuŗā varēsim sīkāk izteikt mūsu domas un 
mūsu vajadzības kuŗas būtu jāapmierina 
pirms varam ielaisties kādās saistībās ar 
Strathfield Partners.  Varēsim uzklausīt jūsu 
domas, pārrunāt, atbildēt uz jautājumiem 
un tad vienoties un pieņemt lēmumu 
kā atsaukties uz Strathfield Partners 
Piedāvājumu.

Ir ļoti svarīgi, ka jūs ierodaties uz 
šo pilnsapulci, svētdien 28. aprilī un 
piedalaties šai lēmumā. Ja tas nav 
iespējams un ja gribat izteikt savas domas, 
lūdzu rakstiet man uz Biedrības adresi 
(vēstuli vai ēpastu) tā lai to saņemtu pirms 
19. aprīļa.

Atkārtoju ka ārkārtējās pilnsapulces 
mērķis nav pieņemt Strathfield Partners 
piedāvājumu, jo ir pilnīgi saprotams, ka to 
nevaram darīt bez specifiskām atbildēm 
visām mūsu prasībām. Pilnsapulces 
mērķis ir vienoties par to ko gribam panākt.

Jānis Grauds

SLB nama nākotne ...
turpinājums no 6. lpp.
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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

Pa tēva pēdām 
staigājot

Plkv. O. Kalpaka un Leģiona dienas  
atcere Kanberā

Šī gada 9. martā DV Kanberas nodaļa 
rīkoja plkv. Kalpaka atceres saietu  Šis 
saiets tika veltīts Otrā pasaules kaŗa 
latviešu kaŗavīru gūstam Cēdelgēmas 
nometnē, Beļģijā.

Saietu ievadīja DV Kanberas nodaļas 
priekšsēdis Edvīns Peniķis.

Savā uzrunā viņš atgādināja sabiedrībai 
plkv. Kalpaka neapšaubāmo nozīmi 
toreizējās jaunās Latvijas brīvības cīņās. 
Peniķis pieminēja Otrā pasaules kaŗa 
latviešu kaŗavīrus/cīnītājus par savu zemi 

un viņu atceres dienu – 16. martu , Leģiona 
dienu.

Turpinājumā saieta saime klausījās par 
Cēdelgēmas gūsta laiku un nometni toreiz  
(1945/46) un tagad (2012).

Par latviešu kaŗavīru (aptuvens 
aplēsums ir ap 12 000) gūsta dzīvi 1945/46. 
gadā stāstija bij. kaŗavīrs Žanis Mediķis. 
Viņš stāstīja par kaŗavīra smago fizisko 
ikdienu – aukstumu, pusbadu, un beļģu 
apsardzi ar suņiem aiz dzeloņdrāšu žoga. 
Bet pretstatā šai fiziskai existencei bija 
kaŗavīru garīgais izdzīvošanas spēks 
– garīgās nodarbības. Mediķis parādīja 
plašu klāstu dažādu  izdevumu – avīzes, 
rakstus, dzejas un piezīmes, rakstītas 
uz vecas, puslūzušas rakstāmmašīnas.  
Viņš stāstīja par šacha spēlēm un par 
kaltajiem  gredzeniem no skārdenēm, un 
Latvijas Brīvības pieminekļa atveidošanu 
(apmēram 2 metru lielumā) no papes 
un citiem pieejamiem materiāliem. Šī 
pieminekļa atveidošanā, darbinieku vidū, kā 
viens no galveniem iniciatoriem bija Jānis 
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Jāņa Juškeviča ģimene – stāv meita  
Aina, dēls Valdis, sēž dzīves biedre 
Marta
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Pol Denys un Juškevics Cēdelheimas nometnē
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Juškevics(viņsaulē).
Viens no tā laika izdevumiem ir maza 

formāta grāmatiņa  ar nosaukumu Viena 
diena Cēdelgēmā. Tā ar  zīmējumiem un 
klātpieliktajiem komentāriem , no stundas 
uz stundu, ataino gūstekņa ikdienu. Viens 
no šiīS grāmatiņas autoriem ir Žanis 
Mediķis.

Saieta saime skatījās šos zīmējumus, 
palielinātus uz lielo ekrānu, un klausījās  
Intas Skrīveres lasītos komentārus.  Ar to 
noslēdzās  atmiņas par Cēdelgēmu  toreiz.

Par Cēdelgēmu šodien stāstīja toreizējā 
kaŗavīra/gūstekņa Jāņa Juškevica  dēls 
Valdis Juškevics, kuŗš pagājušā gada 
oktobrī, sakarā  ar beļģa Pol Denys 
uzaicinājumu, devās uz Beļģiju lai piedalītos 
Cēdelgēmas gūstekņu nometnes izstādes 
atklāšanā.

Cēdelgēmas gūstekņu nometnes un tās 
gūstekņu dzīves liecības šodienas vēsturē 
ir ierakstījis, beļģis, Cēdelgēmas pilsētas 
domnieks, Pol Denys. Ieskatoties sava 
apvidus  pagātnē,  viņa uzmanību saistīja 
liecības par šo nometni. Šinī sakarībā Pol 
Denys sāka vākt materiālus un liecības 
par tā laika notikumiem ar nodomu sarīkot 
šo exponātu un liecību 
izstādi.  Atrodot Jāņa 
Juškevica rakstītās 
vēstu les un z iņas 
par Latvijas Brīvības 
pieminekļa atveidojumu 
P o l  D e n y s  a r 
elektronisko (Internet) 
a v o t u  p a l ī d z ī b u 
uzsāka  sakarus ar 
Valdi Juškevicu, un 
uzaicināja viņu uz 
izstādes atklāšanu 
pagājušā gada oktobrī. 
Un Valdis, turot tēvam 
doto solījumu, ka viņš 
v ienreiz apmeklēs 
šo v ietu,  p ieņēma 
uzaicinājumu.

Izs tādes  a tk lāšanā  p ieda l ī j ās 
prominentas beļģu militārās un vadošās 
personas, Eiropas Savienības pārstāvji, 
Igaunijas sūtnis Briselē, u.c.  Par šo izstādi 
un tās liecībām ir izdota liela formāta, bagāti 
ilustrēta grāmata  The Bulletin of the Royal 
Museum of the armed Forces and of the 
Military History Contributions to the Study of 
Military Heritage (Bulletin du Musee royal de 
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Sidnejas Latviešu biedrības 
Dāmu kopas

GADSKĀRTĒJAIS SARĪKOJUMS
Svētdien, 2013. gada 28. aprīlī, plkst. 12.00

Sidnejas Latviešu namā

ar siltām pusdienām, priekšnesumiem
un 

lielo un mazo loteriju

Visi laipni lūgti pavadīt 
jauku pēcpusdienu mājīgā draugu pulkā

Ieeja $5.00
Dāmas, lūdzu atnesiet mantiņas mazajai loterijai līdz 20. aprīlim.

l’armee et d’Histoire Militaire Contributions  
a l’Etude du Patrimoine Militaire) kuŗā ir liela 
nodaļa veltīta latviešiem.

Izstādes atklāšanā Pol Denys saka 
„... šo vietu izvēlējās britu armijas vadība, 
jo tā bija noslēgtā mežainā apkārtnē, 
un tā bija kādreizējā beļģu municijas un 
ieroču noliktavu vieta ar daudzām akmeņu 
barakām. Izdevīgs bija arī transports, jo 
bija dzelzceļa sliedes no vietējās stacijas 
uz šo vietu...Vēl klāt piebūvējot koka un 
skārda barakas, kā arī vienkāršas teltis, tur 
novietoja ap 62 000 gūstekņu...”

Pol Denys stāsta par problēmām – 
cilvēku izkārnijumu un citu atlieku primitīvu 
higēnisku novadīšanu, par tīra, dzeramā, 
ūdens sagādi, par vājo uzturu, un par 

apsildīšanu. Ņemot vērā apstākli, ka šie 
gūstekņi jau bija fiziski ļoti novājināti, radās 
slimības, un viņš min pat tīfu choleru, un bija 
paliels skaits nāves gadījumu. Šie apstākļi 
uzlabojās, kad Ženēvas Sarkanā Krusta 
vadība un citu valstu diplomātiskie pārstāvji 
vērsās ar sūdzībām pie britu vadības. 

Izstādes atklāšanas runātāju vidū bija 
arī Valdis Juškevics. Savā īsajā uzrunā 
Valdis ļoti skaisti un emocionāli  pieminēja 
savu tēvu, un parādīja tēva cepuri, tēva 
fotografiju, kā arī fotografiju  no tēva veidotā 
Latvijas Brīvības pieminekļa 

Saieta dalībnieki izstādes atklāšanas 
runas noskatījās videofilmā, kā arī 
Valža filmēto izstādi kuŗā varēja skatīt 
Jāņa Juškevica fotografiju, Brīvības 
pieminekļa atveidojumu un daudzus citus  
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manuskriptus, vēstules un liecības par dzīvi 
un notikumiem nometnē. 

Cēdelgēmas nometne arvien vēl ir 
apžogota ar dzeloņdrātīm un publikai 
nepieejama, jo šīs nometnes vidū ir neliels 
ezers, kurā, vācu armijai Otrā Pasaules 
kaŗa laikā, tuvojoties  Beļģijas valsts 
robežām, beļģu militārā vadība nogremdēja 
ie    ročus un municiju, un, kas tur vēl 
atrodas joprojām. No barakām un pārējām 
celtnēm ir palikušas vairs tikai nedaudzas 
ēkas. Pastāv doma, ka šo vietu paturēs kā 
historic site.

Valža runas un klātbūtnes ietekmē, 
tagadējā, vietējā,  atbildīgā vadība deva 
atļauju Valdim Juškevicam kopā ar 
Pol Denys, nākamā dienā, izstaigāt šo 
dzeloņdrāšu apžogoto nometni.

Pa tēva pēdām
‘Bija lietaina un auksta diena, kad 

mēs abi ar Pol devāmies šajā nometnē. 
Bija auksti, bet, vismaz, manas kājas bija 
sausas, jo staigāju Pol aizlienētajos gumijas 
zābakos.’

Un saieta dalībnieki skatās un klausās 
Valža filmēto staigājumu pa tēva pēdām. 
Pie ieejas vēl ir toreizējā biroja divstāvu 
mūra ēka. Vēl skatāma ir viena baraka 
(domājams, vācu gūstekņu), kurā mita 
ap 200 kaŗavīru. Parādās nelielais ezers, 
un ap to vēl esošās municijas ēkas. Visa 
nometne jau ir pāraugusi ar koku jaunaudzi; 
staigājamie celiņi klāti ar rudens lapām un 
Valža pēdas šļakst lietus peļķēs. Un Valdis 
staigā un sarunā ar Pol stāsta un rāda filmā 
šodienas nometni.

Pārdomas – cik izturīgs ir latvietis – 
salā, pusbadā, primitīvos apstākļos aiz 
dzeloņžoga, tas savu izturību meklē savā 
iekšējā spēkā, savās garīgajās nodarbībās. 
Kā lieliski liecinājumi ir šis lielais rakstu 
izdevumu klāsts, dziesma, spēļnodarbības, 
rotu darinājumi, un  Brīvības pieminekļa 
atveidojums. Bija paredzēts so pieminekļa 
atdarinājumu ievietot vienā no Briseles 
muzejiem, bet, tas ir pazudis dzelzceļa 

pārsūtijumā uz Briseli.
Saieta noslēgumā visi pakavējās pie 

kafijas un uzkodām.
Skaidrīte Dariusa

Kanberas latviešu 
tautas deju kopas 
Sprigulītis 60 gadu 

darbības atcere
Šā gada 20. aprīlī, Austriešu klubā, 

Mawson, sprigulīši svinēs savu 60 gadu 
garo dancošanu un darbošanos latvietībā. 
Šie gaŗie gadi ir bijuši krāšņi un bagāti kā 
sprigulīšu tā arī viņu draugu un latviešu 
pulkā.

Sprigulītis iesākās 1953. gada 13. 
decembrī, kad kopā sanāca  Kanberas 
latviešu saimes 11 jaunieši ar domu 
radīt latvisku vidi – mācīties latviešu deju 
un folkloru, un vīt draudzības saites ar 
pārējiem latviešu jauniešiem Austrālijā.

Šim pulciņam drīz vien pievienojās 
pārējie Kanberas latviešu jaunieši un 
sprigulīšu saime auga. Gadiem ejot, 
mainījās sprigulīšu saimes, nāca paaudze 
pēc paaudzes, un nu jau dejo sprigulīšu 
trešā paaudze, un viņu vidū dibinātāju 
mazbērni. Sprigulīšu 60 gadu vārdu  
sarakstā ir tuvu pie 300 dejotāju.

Līdztekus dejošanai, sprigulīši  
nodibināja pirmo kokļu ansambli 
Austrālijā (6 koklētāji), un  sagatavoja un 
uzveda vairākas teātra izrādes. Ikgadīgi 
rīkoja balles un dažādus sabiedriskus 
sarīkojumus. Paši darināja un šuva 
(atskaitot 8 Ventspils puišu svārkus) 
sprigulīšu tautas tērpus, un, garo gadu 
gājumā, sprigulīšu  pūrā bija ap 120 
tautas tērpu. 

Ar tautas deju sprigulīši piedalījās 
gandrīz visās Kultūras un Jaunatnes 
dienās, kā arī neskaitāmos austrāliešu 
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

ASJA EVERTE
Dzimusi 1919. gada 10. janvārī, Vecpiebalgā, Latvijā

Mirusi 2013. gada 22. februārī, Sidnejā, Austrālijā

Ardievu mīļā piebaldziete, 
Lai Tava dziesma skan mūžīgi.

Sēro Roņu ģimene: Inese, Jānis 
Edmunds, Lija, Jāne, Anika, Else, 
Normunds, Nicole, Oskars, Nina, 
Imants, Ina, Andra, Iveta

pasākumos Kanberā un tās apkārtnē.
1954. gadā sāktā  draudzība un 

kopīgā sadancošanās  ar Sidnejas tautas 
deju kopu  Jautrais pāris ir turpinājusies 
visu šo laiku. 1976. gadā, abām kopām 
apvienojoties Saules jostas deju un 
dziesmu ansamblī sprigulīši devās ar savu 
dejojumu pasaulē.

 Saules jostas 30 gadu pastāvēšanas 
laikā sprigulīši  devās septiņās pasaules 
turnejās (Ziemeļamerika, Dienvidamerika, 
Kanāda, Eiropa un Austrālija)  um trīsu 
atsevišķu turneju ciklā, Austrālijā.

Sprigulīšu mērķu vaiņagojums bija 

dejošana Latvijā.
Divas reizes – 1990. 

un 1993. gadā – (Saules 
jostas ietvaros) sprigulīši 
ar izrādēm apceļoja visu 
Latviju, kā arī abas reizes 
p i e d a l ī j ā s  t o r e i z ē j o s 
Latvijas dziesmu un deju 
svētkos. Šo deju svētku 
d e j u  r e p e r t u ā r ā  b i j a 
iekļautas divas Skaidrītes 
Dariusas choreografētās 
dejas – Alku deja un 
Saules vija. Dejojot Alku 
deju , Saules jostas dejotāji 
bi ja novietot i  stadiona 
centrā ar visiem pārējiem 
de jo tā j iem ap  v iņ iem 
– tas bija neaprakstāms 

pārdzīvojums; šīs divas turnejas Latvijā  
bija  garīgais atalgojums.

Par darbošanos latvietībā Sprigulītis 
ir saņēmis Latvijas valsts, Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA)  un daudzu 
latviešu organizāciju apbalvojumus un 
atzinības.

Sprigulīšu 60 gadu pastāvēšanas 
un lielo panākumu spēkavots bija un ir 
sprigulīšu dibinātāji, sprigulīši,  Kanberas 
latviešu saime, un sadarbošanās ar 
Jautro pāri un tā, vadītājiem, Juri Ruņģi 
(kādreizējo sprigulīti) un Ivetu Roni.

Aicinam visus uz mūsu 60 gadu atceri 

Kanberas latviešu tautas deju kopa Sprigulītis.
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kuŗā ar sprigulīšiem piedalīsies Jautrais 
pāris no Sidnejas, deju kopa Jūrmalnieki 
un mūzikanti Viktorijas Mačēnas vadībā.

Šo atceri uzsāksim ar tautu deju 
uzvedumu plkst. 3.30 pēc pusdienas. 
Pēc uzveduma būs pārtraukums, un tam 
sekos latviešu deju Danču vakars kuŗā  

dejosim  visi – veci un jauni. Un tas viss 
notiksies, sestdien, 20. aprīlī, Austriešu 
kluba telpā. Ieeja $25.00 un atlaides 
$20.00

Svinētāju vidū vēl būs deviņi no 
vienpadsmit Sprigulīša dibinātājiem.

Skaidrīte Dariusa

NO MĀKSLAS DZĪVES LATVIJĀ
Mūžībā aizgājis  

dzejnieks  
Imants Ziedonis

27.02.2013, LETA
Trešdienas vakarā 79 gadu vecumā 

mūžībā aizgājis tautā mīlētais dzejnieks 
Imants Ziedonis,  aģentūrai  LETA 
apstiprināja Kultūras ministrijā. 

Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-
Grende (VL-TB/LNNK) izsaka visdziļāko 
līdzjūtību izcilā dzejnieka tuviniekiem un 
visai latviešu tautai.

Ziedonis bija latviešu dzejnieks, 
publicists, īsās prozas (epifāniju) autors, 
tulkotājs, scenārists, politiķis un viens no 
populārākajiem latviešu literāro pasaku 
autoriem. Viņš bija spilgts atmodas laika 
politiskais darbinieks.

Kā liecina aģentūras LETA archīvs, 
Ziedonis dzimis 1933.gada 3.maijā Rīgas 
apriņķa Slokas pagasta Ragaciemā 
zvejnieku ģimenē.

Dzejnieks 1952.gadā absolvējis 
Tukuma 1.vidusskolu, 1959.gadā beidzis 
Latvijas Vēstures un filoloģijas fakultāti, 
1964.gadā beidzis Augstākos literāros 
kursus Maskavā.

Savu pirmo dzejoļu krājumu Ziedonis 
izdevis 1961.gadā, kļuvis par Latvijas 
Rakstnieku savienības biedru.

No 1964.gada līdz 1965.gadam viņš 

bija bibliotekārs Ķemeros, dzejas redaktors 
izdevniecībā “Liesma”, vēlāk valdes 
sekretārs Latvijas Rakstnieku savienībā.

1972.gadā Z iedonim p iešķ i r ts 
nopelniem bagātā kultūras darbinieka 
nosaukums, 1977.gadā piešķirts Tautas 
dzejnieka goda nosaukums, 1983.gadā 
viņš apbalvots ar “Tautu draudzības” 
ordeni.

1987.gadā Ziedonis kļuvis par 
priekšsēdētāju Latvijas Kultūras fondā, bet 
1990.gadā ievēlēts par Latvijas Republikas 
Augstākās Padomes (AP) deputātu kā 
neatkarīgais kandidāts 180. Stučkas 
vēlēšanu apgabalā. Bijis AP Tautas 
izglītības, zinātnes un kultūras komisijas 
loceklis, balsojis par Latvijas Padomju 
Sociālistiskās Republikas Augstākās 
padomes Deklarāci ju par Latvi jas 
Republikas neatkarības atjaunošanu.

1995.gadā Ziedonis saņēmis 2.šķiras 
Triju Zvaigžņu ordeni, saņēmis arī 1991.
gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.
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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

1997.gadā Ziedonis bija Ministru 
prezidenta Guntara Krasta padomnieks 
kultūras, Latvijas tēla, nacionālās 
identitātes un citos jautājumos, bet 1998.
gadā Latvijas tēla veidošanas institūta 
darba grupas loceklis.

1998.gadā dzejnieks ievēlēts Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas atbalsta fonda 
uzticības padomē

2002.gadā Ziedonim piešķirta Ministru 
kabineta balva par mūža ieguldījumu 
latviešu kultūrā un izcilu veikumu latviešu 
literatūrā.

Ziedonis saņēmis starptautiskas 
atzinības Hansa Kristiana Andersena 
vārdā nosaukto pasaku meistara diplomu, 
internacionālo Januša Korčaka medaļu un 
Goda diplomu par aktīvu darbību bērnu 
kultūras attīstībā.

Kultūra – 2012. gada 
nozīmīgākās pieturas

Gan ar svinīgiem mirkļ iem un 
sirsnīgu sveikšanu tuvāko lokā, gan 
plašiem pasākumiem šogad apaļas 
jubilejas atzīmēja vairākas Latvijas 
kultūrā, mūzikā, teātŗa mākslā nozīmīgas 
personības.

Īpaši vērienīgi savu 60. dzimšanas 
dienu visa gada gaŗumā svinēja Zigmars 
Liepiņš, kuŗam par godu izskanēja 
gan vairāki pirmatskaņojumi, tika rīkoti 

komponista plašo talantu apliecinoši 
estrādes un akadēmiskās mūzikas 
koncerti.

Savā dzimšanas dienā, 14. oktobrī, 
Zigmars Liepiņš bija Nacionālajā teātrī, 
kur par godu komponistam izskanēja 
Valda Lūriņa veidotais teātŗa un kino 
mūzikas koncerts “Un mīlestība...”

Ievērojamu jubileju šogad atzīmēja 
arī kinorežisors Rolands Kalniņš, kuram 
šī gada 9. maijā apritēja 90 gadi. Šim 
notikumam par godu pirmizrādi piedzīvoja 
dokumentālā filma “Ceplis. Filmas 
archeoloģija” par Rolanda Kalniņa 1972. 
gadā uzņemto latviešu kino meistardarbu 
“Ceplis”.

Ar īpašu operas “Spēlēju, dancoju” 
koncertuzvedumu uz LNO skatuves 
šogad tika sveikts maestro Aleksandrs 
Viļumanis, kuŗš nosvinēja 50 radošā 
darba un 70 dzīves gadu jubileju. Ar 
labāko dziesmu izlases izdošanu 70. 
dzimšanas dienā tika sveikts estrādes 
dziedātājs Ojārs Grīnbergs, bet Dailes 
teātrī ar koncertprogrammu “Miers un 
Bērziņš” un lustīgu ballīti tika nosvinēta 
aktiera Andra Bērziņa 60. jubileja.

Dailes teātrī šoruden tika nosvinēta 
vēl viena jubileja – ar īpaši aktrisei veidotu 
pirmizrādi “Mēdeja Teātris” tika godināta 
aktrise Lilita Ozoliņa.

Vēl viena jubilejas pirmizrāde šogad 
tika piedzīvota Valmieras teātrī, kur 
par godu aktrisei Svetlanai Bless tika 
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LASĪTĀJU DOMAS
Šis tas par 

Jūrmalniekiem!
Ieejot uzpostā Latviešu nama zālē, bija 

prieks redzēt daudzus jauniešus tērpušos 
mūsu krāšņos tautas tērpos. Zālē pārsvarā, 
pārmaiņas pēc, redzējām jauniešus 
un jaunas ģimenes ar daudz maziem 
skaistien, blondiem bērneļiem.

Jaunie dejotāji sanākuši kopā no 
daudzām Aust rā l i jas  malām,  jau 
sadejojušies, sniedza ļoti interesantas 
dejas – dažas iepriekš neredzētas. 
Jaunieši paši, dedzīgi dejotāji, priecājās par 
paredzēto piedalīšanos Latvijas dziesmu 
un deju svētkos.

Mūzikālie priekšnesumi izklaidēja 
kamēr dejotāji atvilka elpu. Viktorija Mačēna 
ar saviem mūzikantiem un meitenēm 
nevar publiku neiepriecināt. Sevišķi patika 
meitenes ar savu interesanto uzstāšanos.

Nevar nepieminēt mūsu Ivaru, kuŗš 
tikko ieguvis augstāko izglītību mūzikā. 
Viņš pats komponē un patīkami pārstrādā 
un aranžē tautas dziesmas – arī pat „roka” 
stilā.

Vakariņas, pašu sarūpētas, bija 
bagātīgas un garšīgas.

Šie minētie visi ir patīkami novērojumi, 

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies visiem radiem 

un draugiem par Laumas Ruņģes 
(Dubults) atvadām un ziedojumiem 
Okupācijas mūzejam ($1,230.00)

Amanda un Andris

iestudēts darbs “Mātes un meitas”. 
Iestudējumu vēl sadarbībā ar Oļģertu 
Kroderu veidoja režisore Inese Mičule 
un tajā jubilāre spēlē kopā ar savu meitu, 
aktrisi Ievu Puķi.

Nacionālajā teātrī 2012. gada februārī 
ar sirsnīgiem tuvinieku un bijušo kolēģu 
sveicieniem apaļu jubileju nosvinēja 
aktrise Baiba Indriksone, bet sezonas 
izskaņā – 17. jūnijā jubileju nosvinēja 
aktrise Lāsma Kugrēna. Vēl teātŗa jubilāru 

bet seko tas sāpīgākais! Tas nu šoreiz 
ir par mūsu pašu latviešu valodu. To 
šajā sarīkojumā dzirdējām pavisam 
maz! Daudzus deju pieteikumus un 
paskaidrojumus dzirdējam tikai angliski! 
Ir prieks, ka jauniešiem ir interese doties 
uz Latviju, bet vai nevarētu drusku labāk 
apgūt latviešu valodu? Liekas, ka pirmo 
reizi latviešu namā dominējošā valoda bija 
angļu valoda. Ar nožēlu apzinos, ka tas 
pats notiks arī nākotnē!

Gāju mājās noskumusi, kaut gan 
saprotu, ka svešumā dzīvojot un šeit 
trim paaudzēm uzaugot ir grūti saglabāt 
latviskumu.

Ļoti, ļoti žēl, ka gandrīz visi šī sarīkojuma 
jaunieši un mazie blondie bērniņi (ar 
latviskām saknēm) latviešu tautai ir 
pazuduši un tur viņi būtu tik nepieciešami.

Noskumusi skatītāja,
L. Strunga

vidū arī aktieris Voldemārs Šoriņš, kuŗš 
šoruden nosvinēja 60. dzimšanas dienu.

Šī gada īpašu jubilāru vidū ir arī 
baletdejotāja Ausma Dragone, Valmieras 
teātŗa aktieris Juris Laviņš, rakstnieks un 
publicists Zigmunds Skujiņš, dzejniece 
un dramaturģe Māra Zālīte, dramaturgs 
Pauls Putniņš, kā arī komponists Valts 
Pūce, diriģents Sigvards Kļava un 
dziedātāja Olga Rajecka.

Delfi.lv
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IN MEMORIAM
Asju Evertu  
atceroties

Asja Everts dz Baltputnis
(10.1.19 – 22.2.13)

A s j a s  d z ī v e 
iesākās 1919. gada 10. 
janvārī, Vecpiebalgā. 
K a d  n o b e i d z ā s 
pirmā pasaules kaŗa 
darbība, viņa kopā 
ar vecākiem, brāli 
un māsu pārcēlās 
uz Rīgu, kur sāka 
mācīties Bolderājas 

pamatskolā un pēc tam nobeidza 
Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskolu. 
Vasaras brīvlaikus ģimene pavadīja 
Piebalgā.Šīs Piebalgā pavadītās 
vasaras Asjai bija palikušas atmiņā, kā 
skaistākie bērnības brīži. 

1943.gadā Asja apprecējās. Viņas 
vīrs palika Kurzemē, bet Asja bēgļu 
gaitās 1944. gadā nokļuva Slovākijā. 
Bēgot otrreiz no komunistiem viņa 
zaudēju savu dārgāko mantu – trīs ar 
pus mēnešus veco dēliņu. Tad nāca 
nometņu laiki Vācijā – Bevernā un 
vēlāk Falingbostelē. 1950. gadā Asja 
apprecējās ar Berndtu Evertu un kopā 
ar vecākiem atbrauca uz Austrāliju. 

Kad beidzās obligātie 2 līguma gadi, 
kuŗus viņi abi ar Berndtu nostrādāja 
austuvē, viņi sāka meklēt labāku 
darbu. Asja aizgāja strādāt pie Readers 
Digest’a par grāmatvedi un Berndts 
uzsāka pats savu nekustamo īpašumu 
uzņēmumu. Asjai sākās ļoti laba dzīve 
bez rūpēm un raizēm. Viņa pati bieži 

teica, ka viņai nebija ne par ko jādomā, 
jo Berndts bija izdarīgs un visu nokārtoja 
un izdarīja.

1964.gadā viņi abi devās savā 
pirmajā „pasaules” ceļojumā un 3 
mēnešus ceļoja pa Havaju, Ameriku, 
Kanādu, Angliju un pārējo Eiropu, kur 
arī apmeklēja pirmos dziesmu svētkus 
Vācijā. Asja ar Berndtu vairākas reizes 
bija arī Latvijā – pēdējo reiz 2001.
gadā. Ja viņi būtu bijuši drusku jaunāki, 
iespējams būtu pārcēlušies tur uz dzīvi, 
tāpat, kā brālis Oskars ar ģimeni. 

Asja arī daudz piedalījās latviešu 
sabiedrībā. Viņa bija čakla Daugavas 
vanadze, dziedāja sieviešu korī 
Sidrabene un Sidnejas latviešu jauktajā 
korī un vēlāk arī piedalījās Sidnejas 
senioru saietos un regulāri apmeklēja 
SLB ceturtdienas pusdienas. Viņa 
kopā ar Berndtu ziedojusi nozīmīgas 
summas dažādiem latviskiem mērķiem 
– Sidnejas latviešu biedrībai, Daugavas 
vanagiem gan Sidnejā, gan arī Latvijā, 
Lestenes kapiem, u.c.

Pēc Berndta aiziešanas aizsaulē 
Asjas dzīve mainījās – kā viņa pati 
teica tā palika daudz vienkāršāka, 
bet arī skumjāka. Viņa gan turpināja 
cītīgi apmeklēt latviešu sarīkojumus, jo 
Berndts ar gudru ziņu bija iegādājies 
dzīvokli dažu minūšu gājienā no latviešu 
nama. Šai laikā labs atbalsts viņai bija 
Inese un Jānis, īpaši pēdējos mēnešos, 
kad Asjas veselība sāka klibot.

Asja aizgāja mūžībā 22. februārī, 
mēnesi pēc savas 94 gadu dzimšanas 
dienas.

Andra Rone.
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PBLA ZIŅU APSKATS

22. martā
Noziegums bez noilguma. Pieminēsim 
1949. gadā deportētos baltiešus 

25. martā pulksten 12 pie Latvijas 
Okupācijas muzeja Strēlnieku laukumā 
notiks piemiņas brīdis 1949. gada martā 
deportēto baltiešu piemiņai. Godinot 
deportētos Bal t i jas iedzīvotā jus, 
sarīkojuma dalībnieki aicināti ņemt līdzi 
svecītes, ko nolikt pie Okupācijas muzeja. 
Paredzēts nodziedāt trīs Baltijas valstu 
himnas. Pasākumā solījuši piedalīties 
Latvijas lietuviešu un igauņu organizāciju 
pārstāvji. Pēc piemiņas brīža aicinām 
nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa, 
kā arī apskatīt Okupācijas muzeja 
pagaidu telpas un ekspozīciju Raiņa 
bulvārī 7. Pirms 63 gadiem pret Baltijas 
tautām tika vērsts noziegums. Sevišķi 
smags noziegums, kuram nav noilguma, 
– noziegums pret cilvēci. Joprojām 
nav precīzi zināma motivācija, kāpēc 
Padomju Savienība baltiešus deportēja 
tieši 1948. un 1949. gadā. Vai noziegumu 
izraisīja bailes no Trešā pasaules kara, 
aprēķins satriekt nacionālo partizānu 
kustību, vēlme zemniekus beidzot sadzīt 
kolektīvajās saimniecībās? Varbūt visi šie 
iemesli kopā? Galvenais mērķis tomēr 
iezīmējas ļoti skaidri. Baltija – iekarotā 
Rietumu teritorija – un nepakļāvīgie 
baltieši bija jānovienādo ar visu pārējo 
Padomju Savienību. Totalitārā valstī 

nebija pieļaujams, ka kāda republika 
varētu domāt citādi, saimniekot citādi, jo 
tad tauta vēl sāktu justies kā saimnieki 
savā zemē. Ņemot vērā, ka baltiešiem 
divdesmit gadus bija savas neatkarīgās 
valstis, ka vairākus gadus pēc Otrā 
pasaules kara beigām viņi aktīvi pretojās 
komunistiskajam okupācijas režīmam, 
baltieši Kremlim šķita īpaši neuzticami. 
Tādēļ Maskavā tika nolemts – daļu no 
latviešiem, lietuviešiem un igauņiem 
no Baltijas izsūtīt. Komunistiskā režīma 
veiktās deportācijas Baltiju skāra jau 1941. 
gadā un 1945. gadā, taču 1948. – 1949. 
gadā tās bija masveidīgākās. 1948. gada 
maijā no Lietuvas uz Sibīriju tika izsūtīti 
vairāk nekā 39 000 cilvēku. Viņi tika 
saukti par lietuviešu bandītu un bandītu 
atbalstītāju ģimenes locekļiem – kulakiem. 
Lietuvā, salīdzinot ar pārējām Baltijas 
valstīm, nacionālo partizānu kustība bija 
spēcīgāka. Tādēļ pirmais komunistu 
trieciens tika vērsts pret partizānu 
atbalstītājiem. Tad nāca Komunistiskās 
partijas vadības sastādītais PSRS Ministru 
padomes 1949. gada 29. janvāra lēmums 
par 87 000 cilvēku izsūtīšanu no Baltijas. 
Šoreiz izsūtāmo personu loks bija plašāks, 
un, pateicoties vietējo čekas darbinieku 
centībai, izsūtāmo skaits tika palielināts. 
Izsūtīja 94 755 cilvēkus. No Latvijas 
tika izsūtīti 42 125, no Lietuvas 31 917, 
no Igaunijas – 20 713 cilvēki. Vīrieši no 
izsūtītajiem bija mazākums. Izsūtījumā 
nonāca 42 000 sieviešu un vairāk nekā 
27 000 bērnu. Vairāk nekā 95% no 
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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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izsūtītajiem bija Baltijas pamatnācijas 
latvieši, lietuvieši un igauņi. Izsūtītajiem tīši 
tika radīti tādi dzīves apstākļi, lai tos pilnīgi 
vai daļēji iznīcinātu. Kāpēc par 1949. 
gadā veiktajiem noziegumiem jārunā vēl 
šodien? Jārunā, jo noziegumus pret cilvēci 
aizmirst nevar. Aizmirstot noziegumiem ir 
iespēja atkārtoties. Jārunā, jo tauta bez 
atmiņas par savu vēsturi ir manipulējama. 
1949. gada marta deportācijas neatzīšana 
par noziegumu vērtējama kā prettiesiska. 
(Latvijas Avīze, autors Ritvars Jansons, 
Latvijas Okupācijas muzeja direktora 
vietnieks)
Rosina aizliegt PSRS simboliku arī 
svētku un izklaides pasākumos 

Par t i jas  “Vienot ība”  Sae imas 
frakcijas deputāti rosina aizliegumu 
izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un 
nacistiskās Vācijas simboliku attiecināt 
arī uz publiskiem izklaides, svētku, 
piemiņas, sporta un atpūtas pasākumiem. 
Iesniedzot grozījumus Publisku izklaides 
un svētku pasākumu drošības likumā, 
deputāti rosina liegt publisku pasākumu 
dalībniekiem veikt darbības, kas vērstas 
pret Latvijas Republikas neatkarību, izteikt 
priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas 
vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt 
likumus, sludināt vardarbību, naidu, 
klaju nacisma, fašisma vai komunisma 
ideoloģiju, veikt kara propagandu, kā 
arī slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus 
nodarījumus un citus likumpārkāpumus, 
izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un 
nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus, 
himnas un simboliku, kā arī rīkoties 
tādā veidā, kas rada draudus pasākuma 
dalībnieku vai citu personu drošībai un 
veselībai. Likuma grozījumu mērķis ir 
nepieļaut iespēju izmantot publiskus 
pasākumus sabiedrības šķelšanai, kā 
arī ierobežot radikālu un naidu vairojošu 
uzskatu izplatīšanu sabiedrībā, uzsver 
iniciatīvas autors, Saeimas deputāts 
Andrejs Judins. Pašreiz liegums vērsties 

pret Latvijas valsti vai izmantot PSRS 
simboliku attiecas uz likumā „Par sapulcēm, 
gājieniem un piketiem” ietvertajiem 
pasākumiem. Tomēr šie ierobežojumi nav 
attiecināmi uz izklaides, svētku, piemiņas, 
sporta un atpūtas pasākumiem. Saeimā 
iesniegto likumprojektu parakstījuši arī 
koalīcijas partiju pārstāvji. (nra.lv)
Gaismas pils: bibliotēka vai cietoksnis 

Par Gaismas pili dēvētā Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka cilvēkiem 
nepatīk. Nepatīk daudziem, par spīti tam, 
ka šis Gaismas pils arhitekta Gunāra 
Birkerta projekts šogad tika nominēts 
Amerikas Arhitektu institūta zelta medaļai. 
Ap bibliotēkas projektu vērpjas baumas 
un pat sazvērestības teorijas, visticamāk, 
bibliotēkas formas un militāram objektam 
tipiskā krāsojuma dēļ. Arhitekts Jānis 
Krastiņš zobaino veidojumu uz ēkas slīpās 
sienas noskaities nodēvē par prettanku 
aizsprostu. 

Par ko baumo. Piemēram, par to, 
ka šajā ēkā varētu ierīkot radiolokācijas 
staciju. Arī celtnieki, kuri ikdienā būvē 
ēku, brīnās par materiālu specifikāciju. 
Kāpēc jāizmanto, vienkārši runājot, 
amerikāņu standartiem atbilstoši materiāli, 
ja Latvijas apstākļos derētu Skandināvijas 
kvalitātes prasībām atbilstošie? Žurnāls 
Otkritij Gorod bija aptaujājis inženierus 
un ar militāro jomu saistītus un nesaistītus 
cilvēkus, kuri pieļāva, ka ēkas siluets ļoti 
atgādina radiolokācijas staciju. Un, ja reiz 
siluets ir tāds divdomīgs, tad varbūt gan uz 
jumta, gan ēkas iekšienē atradīsies kaut 
kas slepens. Kāpēc tieši radiolokācijas 
stacija? Jo tām arī bija slīpas sienas, 
uz kurām izvietot antenas. Versiju veidā 
tikuši minēti gan vairāki apakšzemes 
stāvi, gan jumta apdarē ieslēptas antenas. 
Sazvērestības teoriju piekritēji domu par 
radiolokācijas staciju un iekārtām attīstījuši 
jau konkrētāk – radars uz jumta varētu būt 
vērsts Irānas virzienā. Lai varētu atmaksāt 
bibliotēkas celtniecības daudzmiljonu 
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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.

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

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.

izdevumus, varbūt tur atradīsies ne tikai 
grāmatas, pieļāvis arī Saeimas deputāts 
Aleksandrs Sakovskis. 

Amerikas stūrītis. Tiesa, bibliotēkā 
atradīsies ne tikai grāmatas. Nerunājot 
par konferenču telpām, kafejnīcām un 
tamlīdzīgām vietām, zināms arī tas, ka 
ASV vēstniecība Gaismas pilī vēlējās 
iekārtot informācijas un kultūras centru 
(American corner). Tas, kādā veidā notika 
sarunas par Amerikas stūrīša iekārtošanu, 
arī izraisīja ne vienu vien jautājumu. 
Tieši pirms gada Neatkarīgā rakstīja, ka 
apmēram gadu starp ASV vēstniecību, 
Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un 
Kultūras ministriju notika aktīvas sarunas 
par informācijas centra telpām, platību un 
īres maksu. Nevienā citā Baltijas valstī 
ASV informācijas centrs nav izveidots 

galvaspilsētā vai nacionālās bibliotēkas 
telpās. Reģionālajās bibliotēkās gan 
tādi ir. Un saņem ASV finansējumu. Citu 
valstu vēstniecības neesot runājušas par 
šādu iespēju, tolaik skaidroja LBN. Tagad 
LNB direktora biroja vadītāja Solveiga 
Ķīkule Neatkarīgajai atbild – neesot jau 
dokumenti parakstīti par ASV stūrīša 
izveidi. Un vispār šāda iespēja ir bijusi 
tikai runu līmenī. 

Pelēka kā karakuģis. Gaismas pils 
krāsojums gan atgādina tipisku militāru 
būvi. «Iznākusi pelēka. Kā jau Latvijā ir. 
Varēja būt izteiksmīgāks stikla kalns, jo 
stiklam ir dažādi toņi,» noteic arhitekts 
Juris Paegle. Viņa kolēģis Jānis Krastiņš 
nekad nav bijis Gaismas pils arhitektūras 

(Turpinājums 29. lpp.)
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2013. gada aprīlī

KURZEMES CIETOKŠŅA  ATCERE
un

DAUGAVAS VANADŽU
GADSKĀRTĒJAIS LABDARĪBAS SARĪKOJUMS

Sestdien, 2013. gada 4. maijā, plkst. 12.00, DV namā

Priekšnesumi. Loterija.

Ieeja: $20.

Cenā ieskaitītas pusdienas

Visi laipni aicināti un gaidīti

Latviešu leģiona  
atceres diena 

Sidnejā.
Sestdien, 16. marta Daugavas 

vanagu  Sidnejas nodaļa kopā ar DV 
Kanberas nodaļas un Korporāciju 
kopas parstāvjiem atzīmēja Latviešu 
leģiona atceres dienu ar pravesta 
Colvin MacPherson vadīto svetbrīdi 
plkst. 11.00 DV nodalījumā Sidnejas 
latviešu kapos Rukvudā. Pravests 
sagaidīja apmekletajus ar izbrīnu ka tik 
maz ir atnakusi godinat savus zemes 
aizstāvjus . Tikpat saulaina un skaidra 
diena bija fons Rīga 16. marta  gajienam 
bet tur piedalījās tūkstoši, kurpretī 

Rukvudas apmekletaju kopskaits bija 
11. Tas ka Pertā tieši tanī pašā nedēļas 
nogalē notika Austrālijas DV  delegatu 
sapulce tikai drusku vareja izskaidrot  
mazo skaitu. DV nodalījumā pie kapiem 
Gundega Zariņa staveja ar Sidnejas 
nodaļas Latvijas karogu un pie Kanberas 
karogu stāveja Arvīds Purvs un Edvīns 
Peniķis. Lai izveidotu trijotni viņiem 
pievienojās Sidnejietis Valdis Krādziņš. 
Arī ar Latvijas karogu Korporaciju kopu 
Sidneja  parstāvēja KKS seniors Indriķis 
Kalniņš (Selonija). Kā pravests izteicās:  
,,uz Kanberiešiem var paļauties..” ar 
visu to ka agri no rīta priekšā bija 300km 
gaŗš ceļš no Kanberas uz Sidnejas. 
Kanberas nodaļa jau gadus desmitus 
piedalās šini gadskārtējā atceres dienā  
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Sidneja. 
Pec nodz iedātām 

tradicionālām dziesmām 
un prāvesta lūgšanām 
un pieminēšanu  ļaudis 
devās uz Daugavas 
v a n a g u  n a m u  k u r 
sagaidīja tie kuŗi nebija 
devušies uz kapiem, ka arī 
saimnieces Ilze ar Sanitu 
un Wynne ar ar mīlestību 
sagatavotam pusdienām! 
Pēc pusdienām vanadžu 
priekšniece Gundega 
Zar iņa iepazīst ina ja 
klatesošos ar Lestenes 
leģionāru braļu kapu 
iestādījumu, izdalot informatīvas 
brošūras. No klatesošiem daudz bija 
jau apmeklējuši Lestenes brāļu kapus 
un dazi taisījās tos apmeklēt šogad 
dziesmu svētku gadā.

Atceres pēcpusdienas dalībnieku 
vidū bija 3 bijušie leģionāri: Sidnejieši 
Jānis Veiss un Jānis Bormanis un 
Kanberietis Arvīds Purvs. Pateicībā 

Gundega Z. visiem trim pasniedza 
baltas rozes un nolasīja vārdus dziesmai 
,,balta roze mana darzā dzied”..  Pārējie 
apmekletaji  tad nodziedāja ,,augstu 
laimi un prieku”. Nobeidza oficiālo daļu 
ar Daugavas Vanagu himnu bet vēl ilgi 
turpinajās sarunas un sadziedāšanas.

Gundega Zariņa 

Sidnejas DV atvadās 
no Asjas Evertes 

A i z e j o t  m ū ž ī b ā ,  n o  m u m s 
šķīrusies pēdējā Sidnejas vanadžu 
kopas dibinātāja Asja Everte.  No 
sava gaŗā mūža viņa vairāk kā 60 
gadus bija veltījusi Daugavas Vanagu 
organizācijai. Sākuma gados vanadžu 
sanāksmes bieži notika Asjas mājā 
Benkstaunā. Viņai patika sabiedriskais 
darbs bez oficiāliem tituļiem, kautgan 
vairākus gadus viņa pildīja Vanadžu 
kopas kasieres pienākumus. Laima 
bija apveltījusi Asju ar skaistu balsi.  
Viņa dziedāja kādreizējā sieviešu korī  
Sidrabene, bet vēlāk Sidnejas Jauktā 

korī. 
Kad 1977.gadā DV ieguva savu 

tagadējo īpašumu, vanadzes uzņēmās 
nama un kluba saimniecību. Ar laiku 
darbs pieņēma gandrīz komerciālus 
apmērus. Tas deva līdzekļus bijušo 
leģionāru atbalstam Latvijā, Lestenes 
Brāļu kapiem, daudzbērnu ģimenēm, 
Okupācijas mūzejam un citiem DV 
organizācijas mērķiem. Vanadžu kopas 
gadskārtējais labdarības sarīkojums vēl 
arvien pulcē kopas draugus un labvēļus. 
Arī Asja bija aktīvo darbinieču rindā. Viņa 
ir apbalvota ar DV nozīmi zeltā.

Asja Everte dzimusi 1919.g.10.
janvārī, Vecpiebalgā, mirusi 2013.g.22.
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Sarīkojumi DV namā
2013. gada aprīlī un maijā. 
What’s on at the Latvian Relief Society 
Club “Daugavas Vanagi “ this April and 
May.

Ceturtdien / Thursday, 4.aprīlī, plkst. 
12.00 saiets un draudzības pēcpusdiena.
Monthly lunch: meat-filled pancakes (Komm 
Morgen wieder) and bullion. Freshly baked 
caraway seed buns, apple cake, cinnamon 
buns. Imported Latvian black and sweet-
and-sour bread also available for purchase.

Trešdien / Wednesday, 17. aprīlī. 
plkst. 12.00 „Trešās trešdienas” 
saiets, kafejnīca, uzkodas, mūzika, 
sadz iedāšanās  pēcpusd iena  / 
„singalong” plus lunch.

Ceturtdien / Thursday, 2. maijā, plkst. 
12.00 saiets un draudzības pēcpusdiena.

Monthly lunch: meat-filled pancakes 
(Komm Morgen wieder) and bullion. 

Pulkveža Oskara 
Kalpaka atcere

Svētdien, 2013.g. 17. martā Sidnejas 
Daugavas Vanagu nodaļa piedalījās 
pulkveža Oskara Kalpaka, viņa 
bataljona un studentu rotas piemiņas 
dievkalpojumā svēta Jāņa baznīcā 
Hombušā. 

Tradicionālā gajienā prāvests Kolvins 
Mekfersons (Colvin MacPherson) 
ievadīja Korporaciju kopas (Andris 

februārī, Sidnejā. 5.martā Rukvudas 
krematorijā viņu pēdējā ceļā izvadīja 
pulciņš radu, draugu un organizāciju 
pārstāvju. Atvadu vārdus no vanagiem 
un vanadzēm teica Ilga Niradija, no 
Sidnejas Latviešu biedrības Jānis 
Grauds un no Sidnejas Jauktā koŗa 
Valdis Krādziņš.

   Vediet mani dziedādami,
   Nevediet raudādami;
   Lai iet mana dvēselīte
   Pie Dieviņa dziedādama.   T.dz.

Ilga Niradija

Galvins) un Daugavas vanagu (Andrejs 
Mednis) karoga nesējus kuŗiem sekoja 
korporaciju pārstāvji attiecīgās šarfās.

Gundega Zariņa 

DV Sidnejas nodaļas Leģiona atceres sarīkojuma 
dalībnieki.
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DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  
no plkst 13.00 līdz 16.00. un piektdienās 
no 14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var 
pasūtināt sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every 
Tuesday from1pm to 4pm and every Friday 
from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souveniers and traditional 
Latvian jewelery.

Daugavas Vanagu un Latvijas Okupācijas 
mūzeja sadarbībā ir iznākusi vērtīga 
lielformāta grāmata Latviešu leģionāri. 
Grāmatā sakopoti vēl nepublicēti foto 
uzņēmumi no leģionāru cīņām un dzīves 
frontē. Attēliem paskaidrojumi latviešu 
un angļu valodās. Grāmatas cena $A 
98.– ar piesūtīšanu un tā pasūtināma un 
nauda iemaksājama Okupācijas mūzeja 
pārstāvei Austrālijā Inārai Graudiņai, 141 
Darley Rd   RANDWICK, NSW 2031, tel. 
(02) 9399 3708. Grāmatu piesūtīs tieši 
no Okupācijas mūzeja Rīgā, un parasti 
aiziet tikai 10 – 12 dienas no samaksas 
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 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.

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

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

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

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

Full/associate membership $25 / 
Concession $20.

Please send cheques or money orders 
payable to “Latvian Relief Society, Sydney 
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown, 
NSW, 1885

Sestdien, 4. maijā plkst. 13.00 
Kurzemes cietokšņa atcere un Vanadžu 
gadskārtējais labdarības sarīkojums 
(skat, sludinājumu DV ziņu sākumā.

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).
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PBLA ziņas
Turpinājums no 24. lpp

fans. «Ja kalns, tad kalns, nevis čupa. 
Vizuāli aktīvākais laukums tagad nav 
lielāks par netālu esošo viesnīcu. Izskatās 
kā zemūdene. Tā karakuģa krāsa atbaida, 
atgrūž, bet Birkerts tādu izvēlējās,» saka 
J. Krastiņš. Viņš, analizējot būvi, aizrāda, 
ka logu izbūve un novietojums ēkas 
dzesējuma virsmu palielina trīs reizes, 
tādējādi padarot energoneefektīvāku. Arī 
dažas telpas atgādinājušas blindāžas, 
kamēr  arh i tek ts  B i rker ts  neesot 
attapies logus pacelt augstāk. Bet ieeju 
pagrabstāvā no Valguma ielas puses 
asmēlīgais arhitekts nosauc par tranšeju. 
[...] Militārais zinātnieks Kārlis Krēsliņš 
radiolokācijas stacijas vai tamlīdzīgu 
iekārtu iestūķēšanu Gaismas pilī noraida. 
«Tādā veidā tas nenotiek. Ļoti lielai 
fantāzijai jābūt, lai to izdomātu. Un 
jautājums – kāpēc kaut ko tādu vajadzētu 
darīt? Nav iemeslu, kas šo vietu padarītu 
unikālu tādām iekārtām. Neredzu iemeslu 
riskēt – uztaisīt atklātā iestādē kaut ko 
slepenu ir neiespējami. To uzzinās, sākot 
jau ar apkopēju. Es ņemu vērā loģiku – kas 
tur tāds sevišķs, ko nevarētu izdarīt citur? 
Vai šajā vietā ir augsts tornis? Tas būtu 
unikāls nosacījums. Un izstarojumu var 
izmērīt, to nevar noslēpt,» saka militārais 
eksperts. Arī J. Krastiņš uzskata, ka 
nekādas slepenas ietaises bibliotēkas 
ēkā nevar atrasties, un tādas idejas dēvē 
par padomju laika domāšanas paliekām. 
Viņš norāda, ka ēkai ir blīvs metāla 
pārsegums, tāpēc iekārtas ievietot nav 
jēgas. Pašā augšējā izbūvē, kas tautā 
iedēvēta par Gerkena kroni, vispār neko 
ievietot nevarot, tā telpa nav izmantojama, 
norāda arhitekts. Savukārt kultūras 
ministres ārštata padomnieks Jānis Dripe 
vien noteic – par ko gan visu nebaumo, 
un piebilst, ka projekta būvuzraugs Hill 

International uzteicis būvniecības kvalitāti, 
kaut arī iebildis pret šur tur mainītiem 
tehnoloģiskajiem projektiem. [...] J. Paegle 
sliecas uzskatīt, ka materiālu izmantošanā 
drīzāk liela loma bijusi lobēšanai, nevis 
militāra objekta slēpšanai. Arhitekts 
pieļauj, ka Eiropā izmantotās trīskāršā 
stikla paketes nebūtu sliktākas, bet G. 
Birkerts dzīvo Amerikā, un saprotams, 
ka lobē savas valsts uzņēmēju intereses. 
Latvijas uzņēmēji nav slēpuši sašutumu 
par to, ka Gaismas pils grīdas segums 
ir no Kanādas kļavas, nevis no vietējās 
koksnes. Mūsu ozols nebūtu sliktāks. 
Kanādas kļavas grīdas segums izmaksā 
apmēram 100 latu par kvadrātmetru. 
Kanādas kļava bija arhitekta Birkerta 
izvēle, un šā materiāla izmantojums ir, 
varētu teikt, viņa firmas rokraksts. Par 
Kanādas kļavas grīdām bibliotēkā J. 
Paegle izsakās, vārdus nepiegludinot: 
«Izvēlēties par materiālu Kanādas kļavu ir 
stulbums! Kāds ļāvās pierunāties. Varēja 
likt mūsu materiālus.» Sabiedrība par 
atklātību Delna atgādina, ka jau 2009. 
gadā konstatēja – būvniecības tāmē daži 
iepirkumi pat piecas reizes pārsniedza 
tirgus cenu. Arī K. Krēsliņš piekrīt, ka 
bibliotēkas būvniecībā izmantotie materiāli 
Latvijā nonākuši lobēšanas un biznesa 
rezultātā, bet ne tālab, lai varētu īstenot 
slepenu tehnisku risinājumu. (Neatkarīgā 
Rīta Avīze Latvijai, autore Antra Gabre)
21. martā
Par 16. marta provokācijām prasa 
atstādināt Rīgas izpilddirektoru Juri 
Radzēviču 

Partijas “Vienotība” Rīgas domes 
frakcijas deputāti pieprasa pilsētas 
izpilddirektora Jura Radzeviča (GKR) 
atstādināšanu no amata, jo uzskata, 
ka domes amatpersona, saskaņojot 
vienlaicīgi notiekošus, konfrontējošus 
pasākumus, pieļāvusi provokāciju. Tā 
trešdien (20. martā) pēc tikšanās ar 
Rīgas pilsētas izpilddirektoru lēmuši 
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AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU MĀKSLINIEKU APVIENĪBA (ALMA) 
AICINĀJUMS MĀKSLAS CIENĪTĀJIEM!

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

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

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

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

Ar pateicību 
Ojārs Greste
ALMA priekšsēdis

frakcijas deputāti. [...] Savukārt domes 
deputātu f rakci jas pārstāve Ieva 
Graudiņa-Šutko teica, ka Rīgas domes 
amatpersonas rīkojušās pretrunā likumam 
“Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, 
nenodrošinot mierīgu un cilvēka cieņai 
atbilstošu 16.marta pasākumu norisi, 
tāpēc tām jāatbild par savu rīcību, ziņo 
Leta. Domei saskaņā ar likumu bija 
iespējas noteikt citu vietu, laiku vai veidu 
šim pasākumam, piemēram, liegt izmantot 
skaņu pastiprinošas iekārtas, uzskata 
“Vienotības” Rīgas domes deputātu 
frakcijas vadītājs Olafs Pulks. Saskaņā 
ar likumu “Par sapulcēm, gājieniem 
un piketiem” pašvaldībai ir tiesības un 
pienākums novērst konfrontāciju, nosakot 
samērīgus ierobežojumus. “Apvienības 
pret nacismu” pikets traucēja iepriekš 
pieteiktā leģionāru gājiena mierīgai 
un cieņpilnai norisei. Tikšanās laikā 
deputāti norādīja, ka nav skaidrs, 
kāpēc Rīgas domes vadība ignorēja 

iepriekš no Drošības policijas saņemtos 
brīdinājumus par iespējamām nekārtībām, 
un atgādināja, ka Rīgas dome citus 
gadus, kad apdraudējuma līmenis ir bijis 
zems, 16. marta pasākumus aizliedza, 
savukārt šogad rīkojusies pretēji. Deputāti 
uzskata, ka Rīgas domes rīcība, neņemot 
vērā Drošības policijas atzinumu un 
neko nedarot, lai jau iepriekš novērstu 
konfrontāciju 16. martā, bijusi ciniska 
provokācija. “Leģionāriem ir tiesības 
pieminēt savus kritušos un saskaņā ar 
likumu darīt to netraucēti. Pašvaldība 
varēja pārcelt antifašistu pasākumu pie 
Uzvaras pieminekļa vai vismaz pāris 
kvartālu tālāk. Pazemojošo situāciju pie 
Brīvības pieminekļa izraisīja izpilddirektora 
bezdarbība, un viņam par to jāatbild,” 
uzskata opozīcijas domnieki. Graudiņa-
Šutko pastāstīja, ka Radzevičs trešdien 
(20. martā) skaidrojis, ka tiesa vienmēr 
atceļ domes noteiktos aizliegumus, tomēr 
“Vienotības” frakcijas deputāti uzskata, 
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Nākamais Ritums būs 2013. gada maijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

ka tas ir nepamatoti, jo iespējamais 
apdraudējums katrā situācijā jāvērtē 
konkrēti un šoreiz pieteiktā skaņu 
aparatūra bija jāvērtē kā sevišķi apstākļi. 
(ir.lv)
Franks Gordons: Subjektīvas piezīmes 
par 16.3.13. 

Kāpēc ļāva kaukt sirēnai un aizskart 
foto liecības? Mani par šīm piezīmēm tik un 
tā lamās. Tomēr izteikšos. Kāpēc policija 
tūlīt pat neapklusināja kaucošo sirēnu? 
Šī politiskā “gaisa trauksme” bija vistīrākā 
provokācija, huligānisms, īpaši ņemot vērā, 
ka šī ellišķīgā kaukšana neļāva mierīgi 
nolikt ziedus, godinot kritušos frontiniekus, 
daudzu klātesošo tēvus vai vectēvus. 
Jau pievakarē Jurija Aleksejeva portālā 
“IMHOclub.lv” tika pausts velnišķīgs prieks 
par šo “izdevušos joku”. Un tā dziesma 
“Buhenvaldskij nabat”, kas tika tikpat 
apdullinoši atskaņota, bija pilnīgi nevietā 
kaut vai tāpēc, ka tās otrais pants vēstī par 
izmisumā vaidošo Kluso okeānu, kur 1958. 
gadā, kad šī dziesma tika sacerēta, ASV 
veica kodolbumbu izmēģinājumus Bikini 
atolā. Un tie “antifašistiskie” atskaņotāji, 
protams, noklusēja neapstrīdamo faktu, ka 
tajā pašā Buhenvaldē no 1945. līdz 1947. 
gadam pastāvēja padomju okupācijas 
varas ierīkotā koncentrācijas nometne, 
kur cita starpā tirdīja un mocīja vācu 
demokrātus, kas nevēlējās kļūt “sarkani”. 
Savukārt pārsteidzīgi un rupji rīkojās 
Nacionālās apvienības deputāti, kuri 
pāri aizžogojumam mēģināja noplēst 
“pretējās puses” uzslietās plāksnes ar 
fotoliecībām par to, kas 1941. gada 
decembra vidū norisinājās Šķēdes kāpās, 
kur žīdu sieviešu un bērnu nošaušanu 
“pārmaiņus veica kāda vācu vienība, 

Liepājas latviešu SD vads un latviešu 
pašaizsardzības (Schutzmannschaft) 
komanda” (sk. Eduards Anderss, “Latviešu 
vidū holokausta laikā”, 77. lpp.). Šīs 
fotoliecības eksponētas Okupācijas 
muzejā. Tiem, kas 16. martā ar šiem 
attēliem atnāca, nodomi nebija necik 
cēli, bet nav apstrīdams, ka eksekūcijas 
Šķēdes kāpās bija tikpat raksturīgas 
vācu okupācijas laikam, kā iesaukšana 
leģionā... Runājot par simboliem, jāatzīmē, 
ka laukumā pie Brīvības pieminekļa bija 
nostājušies divi vīri ar lielu melnu karogu, 
ko rotāja balta emblēma – “Wolfsangel”, 
kas Vācijā ir sodāma, jo to lieto aizliegto 
SS rūnu vietā. Vārdu sakot, šie abi vīri ir 
neonacisti – neko darīt. Latvijas ebreju 
kopiena, tāpat kā Izraēlas vēstniecība, 
manuprāt, rīkojās prātīgi, ignorējot šo 
eksplozīvo marta datumu. Par Izraēlas 
parlamenta bijušās deputātes Marinas 
Solodkinas nāvi Rīgas viesnīcā gan 
ziņoja Izraēlas mediji un parādījās izjusti 
nekrologi, jo viņa bija populāra. Taču 
par 16. martu Rīgā “kā tādu” Telavivas 
medijos tikpat kā nekas neparādījās, jo 
visa uzmanība bija pievērsta koalīcijas 
sarunām un jaunās valdības veidošanai. 
Marinu Solodkinu uz Rīgu ielūdza latvietis 
Jānis Kuzins un ebrejs Josifs Korens, kuru 
boss apvienībā “Pasaule bez nacisma” ir 
Maskavā mītošais gana derdzīgais Boriss 
Špīgels, kurš īsteno Kremļa nostādnes, 
lai diskreditētu Baltijas tautas un valstis. 
Solodkina bija ļāvusies “profesionālo 
antifašistu” demagoģijai un savā īsajā runā 
Kuzina un Korena konferencē (sk. www.
freecity.lv) jautāja Latvijas parlamentam un 
valdībai, “kāpēc vajag Latvijas neatkarību 
saistīt ar leģionāriem un ar to šausmīgo 
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vēsturi, kādu mēs par leģionāriem zinām”. 
Var just, ka Solodkinu “informēja” Kuzins 
ar Korenu, jo viņa teica, ka “ar leģionāru 
rokām tika iznīcināti karagūstekņi”. Tas 
nu gan ir bleķis... (Latvijas Avīze, autors: 
publicists Franks Gordons)
Pabriks: 16. martu pieminēs arī tad, kad 
neviens leģionārs vairs nebūs dzīvs 

Leģionāru piemiņas diena 16.martā 
tiks pieminēta arī tad, kad pēdējie dzīvie 
palikušie leģionāri būs devušies aizsaulē, 
atzina aizsardzības ministrs Artis Pabriks 
(Vienotība). Ministrs domā, ka šī datuma 
nozīmi uztur jaunā paaudze, kas izmanto 
to politiskiem motīviem, jo leģionāru 
devums šim datumam ir neliels. 16.martā 
pulcējas neliela grupiņa pilsoņu, kas 
pamatā ar varu bija iesaukti vācu armijā 
un aiziet pieminēt savus kritušos cīņu 
biedrus. “Viss tas pomps, kas notiek 
pie Brīvības pieminekļa ar politiskajām 
organizācijām, man nav pieņemams. 
Karavīrus, kuri nav karojuši Latvijas valsts 
armijas formastērpos, varam pieminēt 
8. maijā un 11. novembrī,” uzsvēra 
Pabriks, kura vadītā ministrija cita starpā 
finansiāli atbalsta karavīru organizācijas, 
kuru pārstāvji nereti redzami 16. marta 
pasākumos.

Pabriks arī novērojis, ka daļa Latvijas 
plašsaziņas līdzekļu, pašiem nemanot, 
16. marta atspoguļošanā pieņēmuši 
ārvalstu mediju leksiku. Līdz ar to 16. 
marts tiek dēvēts par maršu vai gājienu. 
“Paši leģionāri taču neuzskata, ka dodas 
gājienā, viņi vienkārši pēc dievkalpojuma 
dodas nolikt ziedus,” norādīja Pabriks. 
“Domāju, ka 16. marts tiks pieminēts arī 
tad, kad neviens leģionārs vairs nebūs 
dzīvs. Latvijas valstij ar 16. martu nav 
nekādas saistības, tāpēc es aicinātu 
nepiedalīties šādos pasākumos, jo tos 
dažādi interpretē ārvalstu medijos, līdz 
ar to rodas daudz provokāciju, kas tiek 
izmantotas pret Latvijas valsti,” norāda 
Pabriks. Līdzīga situācija ir ar 23. februāri, 

un nopietnos Latvijas plašsaziņas līdzekļos 
šī diena tiek dēvēta par tradicionālo vīriešu 
dienu. “Kam šajā dienā ir vīriešu diena? Tā 
bija padomju armijas diena. Kāpēc mēs 
nesvinam Ķīnas tautas armijas svētku 
dienas? Tikai tāpēc, ka Latvijas iedzīvotāji 
šīs valsts armijā nebija iesaukti,” retoriski 
norāda aizsardzības ministrs. (diena.lv)
Remontēs celiņus Brāļu kapos 

Rīgas domes Pilsētas attīstības 
komiteja atbalstīja priekšlikumu Rīgas 
Brāļu kapu centrālā kapu lauka celiņu 
renovācijai piešķirt 228 tūkstošus latu. 
Līdzekļi paredzēti celiņu seguma pilnīgai 
nomaiņai – tiks izņemtas vecās plāksnes, 
nostiprināta pamatne un ieklāts jauns 
segums, kā arī atjaunots zāliens celiņiem 
piegulošajās teritorijās. Pērn dome piešķīra 
naudu svētās uguns terases sakārtošanai. 
Par finansējumu vēl lems budžeta komisija 
un Rīgas dome. (Latvijas Avīze)
Digitalizēti Vēsturnieku komisijas 
rakstu krājumi 

Šodien, 21. martā, t iekoties ar 
konkursa „Eustory” organizatoriem, 
Valsts prezidents Andris Bērziņš informēja, 
ka šomēnes pabeigts nozīmīgs darbs, 
kas uzsākts jau 2012. gada rudenī 
– Vēsturnieku komisija sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku digitalizējusi 
visus 27 Komisijas rakstu krājumus, 
un tie bez maksas pieejami ikvienam 
interesantam. Kopš Vēsturnieku komisijas 
dibināšanas 1998. gadā zinātniskās 
konferences un pētījumi bija tās galvenais 
darbības virziens, savukārt rakstu krājumi 
– taustāms darbības rezultāts. Līdz šim 
publikācijas bija pieejamas tikai salīdzinoši 
ierobežotam pētnieku un interesentu 
lokam mācību iestādēs, bibliotēkās un 
muzejos, kā arī daļa rakstu – Valsts 
prezidenta kancelejas mājas lapā. Līdz 
ar digitalizācijas pabeigšanu visi līdz šim 
izdotie 27 rakstu krājumi ir pieejami bez 
autortiesību ierobežojumiem Latvijas 
Nacionālas bibliotēkas mājas lapā. Ņemot 
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vērā Vēstures skolotāju biedrības rīkotā 
starptautiskā zinātniski – pētniecisko darbu 
konkursa tēmu – „Mācīšanās, izglītība 
un skolas Latvijā” –, Valsts prezidents 
izteica cerību, ka šodien tiek pāršķirta 
jauna lapaspuse vēstures sāpīgo un 
strīdīgo jautājumu izzināšanā. Digitalizētie 
komisijas raksti atrodami: http://gramatas.
lndb.lv/#collectionitems;id=281 (president.
lv)
Izstāde par četrām politiskām akcijām 
trimdā 

1 2 .  m a r t ā  J e l g a v ā ,  L a t v i j a s 
Lauksaimniecības universitātē (LLU), 
atklāja izstādi Četras svarīgākās latviešu 
trimdas politiskās akcijas ārzemēs 
padomju okupācijas laikā. Tās uzmanības 
centrā Pirmais Vispasaules latviešu 
jaunatnes kongress Berlīnē 1968. gadā, 
politiskās akcijas pret Austrālijas valdības 
1974. gada lēmumu atzīt Baltijas valstu 
iekļaušanu PSRS, latviešu trimdas 
akcijas Eiropas „Drošības un sadarbības 
apspriedes“ (CSCE) kontekstā un Baltijas 
brīvības un miera kuģis 1985. gadā. 
Katram notikumam atvēlētas trīs planšetes 
viena metra augstumā (varbūt mazliet 
vairāk). Ikvienu raksturo fotogrāfijas, 
dokumenti, avīžu rakstu fragmenti un īsāki 
vai garāki paskaidrojošie teksti. Visam 
fonā izmantotas ārzemju preses kolāžas, 
atspoguļojot, kā pasaule uztvērusi latviešu 
trimdas protestus vai aktivitātes. Katra 
akcija iekrāsota savā dominējošā krāsā. 
Kā liekas, fotogrāfiju izvēle ir veiksmīga 
– tās labi atklāj katra notikuma būtību. 
Dažu dokumentu gan lielā palielinājuma 
dēļ nevar izlasīt. Šīs politiskās akcijas 
bija ļoti svarīgas Latvijas valstiskās 
neatkarības atgūšanā, tādēļ tās atkal un 
atkal jāatgādina dzimtenes iedzīvotājiem, 
kuri nebija šo notikumu liecinieki un par 
tiem pat nenojauta. Jāteic gan, ka šie 
notikumi izstādē atainojas visai virspusēji. 
Katrs no tiem parādās kā sporādiska 
parādība, kam vienai ar otru it kā nav bijusi 

nekāda savstarpēja sakara. Nezinātājs var 
iedomāties, ka kāda ļaužu grupa sadomāja 
protestēt, un tad nu kaut kas notika, lai 
gan katrs notikums izrietēja cits no cita 
un bija rūpīgi gatavots. Sagatavošanā 
iesaistījās ļoti plaša latviešu sabiedrība 
trimdā. Sevišķi pēc tam, kad PBLA 
(sākumā gan Brīvās pasaules latviešu 
apvienība) vadībā stājās jaunā paaudze 
ar Uldi Gravu priekšgalā. Patiesībā katrai 
akcijai vajadzētu veltīt savu izstādi – 
materiāli Latvijā ir. Arī tām, kas izstādē 
nav pat minētas, piemēram, Belgradā, 
Vīnē un citviet. Arī ASV un Kanādas 
latviešu politiskā cīņa pagājusi maliņā, lai 
gan tieši tur šie notikumi tika iecerēti un 
sagatavoti. Kā lasāms LLU mājas lapā, 
tad „visus materiālus apkopoja Latvijas 
Zinātņu akadēmija, sadarbībā ar tās 
Konsultatīvo padomi trimdas jautājumos. 
Izstādes tapšanā aktīvi piedalījušies: 
Tālavs Jundzis, Oļģerts Pavlovskis, 
Eduards Bruno Deksnis, Uldis Grava, 
Kārlis Kangeris, Guntis Bērziņš, Valters 
Nollendorfs. Izstādes tapšanā palīdzējuši: 
Māris Graudiņš, Ģirts Zēgners, Valdis 
Pavlovskis, Valda Liepiņa, Uģis Bērziņš, 
Vilma Teness, Mudīte Krasts, Jānis 
Pāvuls, Vilis Krādziņš, Kristīne Beķere. 
Viņu vārdi nekur izstādē neparādās, tāpat 
kā tās koncepcijas autors un īstenotājs 
(negribas ticēt, ka visi iepriekšminētie 
cilvēki būtu gatavojuši šo materiālu), 
vienīgi uzzināms – atkal no mājas lapas, 
– ka „izstādes māksliniece-noformētāja – 
Ieva Lapiņa“.

Dīvaini bija arī tas, ka Jelgavā 
nekas par šo izstādi netika pausts. Es 
personīgi uzzināju nejauši, piepeši pilsētā 
sastapdams Valteru Nollendorfu un Aiju 
Ebdenu, protams, pēc tam, kad atklāšanas 
runas bija izskanējušas. Šo izstādi 
vajadzētu redzēt visiem vidusskolniekiem 
un ģimnāzistiem, kuri mācās Latvijas 
vēsturi pēckara periodā. Bet, tā kā LLU 
dzīvo savu savrupu un pašpietiekamu dzīvi 



35

(varbūt arī Latvijas Zinātņu akadēmija?), 
tad droši vien līdz 24. martam, kad izstādi 
slēgs, par reklāmu un skolu uzaicināšanu 
neviens neparūpējies. Par to liecina kaut 
vai tas, ka pat pašā universitātē otrajā 
dienā nekur neieraudzīju plakātu vai 
visniecīgāko uzrakstu, ka 2. stāvā tāda 
ekspozīcija apmeklējama. Būtu žēl, ja 
tik nozīmīgs notikums paliktu neievērots. 
Tad rodas jautājums – kāds ir bijis visa še 
ieliktā darba mērķis? Tikai ķeksīša labad? 
Savu iedomu apmierināšanai? (Laikraksts 
„Latvietis”, laikraksts.com, autors Māris 
Brancis)
Īrijas latviešiem atkal būs sava avīze 

Jau šodien (21. martā) ceļu pie 
lasītājiem sāks jauna Īrijas latviešiem 
domāta avīze Īrijas Vēstis, kuru veido 
un finansē Latviešu Kultūras fonds 
Īrijā. Savā ziņā jaunā avīze pārņems 
iepriekšējā izdevuma Sveiks! tradīcijas. 
«Avīze iznāks reizi divās nedēļās,» 
Neatkarīgajai atklāj jaunā izdevuma 
redaktore Sandra Bondarevska, kura 
iepriekš veidoja arī avīzi Sveiks!, kas 
neiznāk jau kopš pagājušā gada nogales. 
Īrijas Vēstu cena ir divi eiro, izdevums ir 
20 lappušu biezs, un tas būs iegādājams 
tirdzniecības vietās, kuras iecienījuši 
Latvijas valstspiederīgie. Savā ziņā 
Īrijas Vēstis ir laikraksta Sveiks! tradīciju 
turpinātāja – redakcijas kodolu veido tieši 
Sveiks! bijusī komanda. Taču ir arī jauni 
autori. «Priecājamies, ka par izglītības 
jautājumiem mums rakstīs žurnāliste Ieva 
Rubule, kura jau vairākus gadus dzīvo 
un strādā Dublinā. Par uzņēmējdarbības 
iespējām Īri jā un ekonomiskajiem 
jautājumiem rakstīs Sanita Ausēja – 
uzņēmēja Svordā, iepriekš rakstījusi arī 
Latvijas plašsaziņas līdzekļiem,» stāsta S. 
Bondarevska. Savukārt joku lapu veidos 
Latvijā pazīstamā radioraidījuma, kas gan 
vairs neskan, BB Brokastis komandas 
dalībnieks Andris Zeibots. Lai gan avīze 
iznāks reizi divās nedēļās, tomēr uzsvars 

saturiski tiks liks uz plašiem, analītiskiem 
rakstiem, nevis ziņām. Īrijas Vēstis aktīvi 
sadarbosies ar Īrijas latviešu portālu 
baltic-ireland.ie, un ziņas nokļūs portālā, 
tādējādi portāls un avīze nebūs konkurenti, 
bet gan sadarbības partneri. Arī Latvijas 
vēstniecība Īrijā ir gandarīta par latviešu 
avīzes izveidošanos. Jaunais informācijas 
avots sniegs ieskatu kultūras, ekonomikas, 
politikas un citos latviešu kopienai Īrijā 
svarīgos jautājumos. Vēstnieks Pēteris 
Elferts vēl veiksmi un izdošanos jaunā 
projekta realizēšanā. (Neatkarīgā Rīta 
Avīze Latvijai, autore Ludmila Glazunova) 
Izdota grāmata par 3x3 kustību ārpus 
Latvijas trīsdesmit gadu garumā 

Grāmata “3x3 ārpus Latvijas 1981-
2011. Pasaules mēroga kustība visu 
paaudžu latviešiem” ir liecība par vienu no 
spēcīgākajiem fenomeniem latviešu trimdā 
- 3x3 kustību, kas no pirmās nometnes 
1981. gadā ASV Gaŗezerā sakuplojusi visā 
pasaulē, kur mīt latvieši, un dziļas saknes 
kopš 1990. gada dzinusi arī Latvijā. 
“Man elpa aizraujas no pateicības un 
mīlestības, domājot par tiem simtiem, ja ne 
tūkstošiem, kas algu (naudu) negaidīdami, 
ir ar prieku un lielu atdevi strādājuši 
dienām un naktīm, lai mums būtu šis 
unikālais fenomens - 3x3. Grūti ticēt, ka 
tas viss iesākās, ka šī ideja spēja cilvēkus 
pārliecināt - būs labi, jādara, pie tam 
jādara nevis šā tā, bet cik labi iespējams! 
Es nekur citur kaut ko tādu neesmu 
redzējusi, ne dzirdējusi,” ievadvārdos 
raksta 3x3 kustības izveidotāja un globālā 
koordinatore Dr. Līga Ruperte. Grāmatā 
apkopota informācija par 3x3 nometnēm, 
kas 30 gadu laikā (no 1981. gada līdz 
2011. gadam) notikušas ārpus Latvijas - 
ASV Gaŗezerā, Rietumkrastā un Katskiļos, 
Austrālijā, Anglijā Almēlijā un Straumēnos, 
Zviedrijā, Francijā un Kanādā. Caur 
faktiem, fotogrāfijām, aprakstiem, citātiem 
dots ieskats 149 nometnēs. Grāmatā 
minēto personu rādītājā vien ir 1542 vārdi! 
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Grāmata par 3x3 nometnēm ārpus Latvijas 
tapusi ar neizsīkstošu Līgas Rupertes 
enerģiju, ar daudzu desmitu cilvēku 
atsaucību un atbalstu. Savus stāstus par 
3x3 uzrakstījuši PBLA priekšsēdis Jānis 
Kukainis, 3x3 lektori un ieviržu vadītāji 
Vaira Vīķe-Freiberga, Valters Nollendorfs, 
Lilita Spure, kā arī Latvijas 3x3 priekšsēde 
Inese Krūmiņa. Grāmatas izdota ar 
Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
un Maksima Strunska finansiālu atbalstu. 
Redaktore Rasma Zvejniece. Grāmata 
“3x3 ārpus Latvijas 1981-2011” izdota 
nelielā tirāžā un tiks dāvināta Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai, Okupācijas 
muzejam, Ārlietu ministrijai, Izglītības un 
zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, to 
saņems arī 3x3 padomes ASV, Austrālijā, 
Īrijā un Latvijā, Latviešu Nacionālā Padome 
Lielbritānijā un Krievijas latviešu diaspora. 
Interesentiem grāmata bez maksas 
pieejama mājaslapā www.3x3.lv, kā arī 
to iespējams pasūtīt e-veikalos www.jr.lv 
un www.drukatava.lv. 3x3 ir nometne/
saiets visu paaudžu latviešiem, kurā var 
piedalīties gan individuāli, gan divu un 
trīs paaudžu ģimenes. Nometņu mērķi ir 
latvisko zināšanu paplašināšana, latviskās 
kopības izjūtas veicināšana, latvisko 
ģimeņu stiprināšana, latvisko draudzību 
sekmēšana un Latvijā vēl viens mērķis 
- latviskas kultūrvides attīstīšana. Bijusī 
Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga, atzinīgi vērtējot 3x3 vēstures 
dokumentēšanu, norāda, ka 3x3 ideja un 
ideoloģija nepārprotami ir ārzemju latviešu 
- kādreizējo trimdinieku - veidojums un 
ir pelnījusi savu vietu latviešu tautas 
vēsturē. Sekmīgi pārgājusi uz atbrīvoto 
Latviju, tā turpināja attīstīties un kalpoja 
arī kā nozīmīgs tilts, kas palīdzēja tautas 
sašķeltām daļām saaugt kopā vienotā 
latviskā apziņā. Savukārt PBLA valdes 
priekšsēdis Jānis Kukainis norāda, ka 
svarīgs ir katrs Latvijas atbalstītājs, tādēļ 
kā nākotnes izaicinājums 3x3 kustībai un 

citiem latviskās izglītības pasākumiem 
būs, kā tikai mītnes zemes valodu zinošos, 
latviski nerunājošos bērnus iesaistīt mūsu 
tautas atbalstītājos. 3x3 turpinās un ik 
gadu notiek nometnes jeb saieti ASV (divi), 
Austrālijā un Anglijā, kā arī divas nometnes 
Latvijā. Kopš 2012. gada pievienojies arī 
3x3 saiets Īrijā. (leta.lv)
20. martā
Pabeigts darbs pie pilsonības likuma 

Pēc gandrīz diviem gadiem, kuros 
notikušas 92 sēdes, Saeimas Pilsonības 
likuma grozījumu apakškomisija pabeigusi 
darbu pie likuma grozījumiem un vienojusies 
to virzīt Juridiskajai komisijai. Viens no 
būtiskākajiem šajā laikā paveiktajiem 
darbiem ir vienošanās par dubultpilsonības 
piešķiršanu Latviju pametušo tautiešu 
pēcnācējiem. «Strādājot pie Pilsonības 
likuma grozījumiem, kas ilga gandrīz 
divus gadus, esam godprātīgi centušies 
iedziļināties un saprast katra latvieša 
situāciju, kurš vēlas atgūt vai nezaudēt 
mūsu valsts pilsonību. Esmu gandarīts, ka 
kopīgās diskusijās, tostarp plecu pie pleca 
strādājot ar ekspertiem un Pasaules brīvo 
latviešu organizāciju, mums ir izdevies 
panākt kompromisu un izstrādāt mūsdienu 
situācijai un izaicinājumiem optimālāko 
Pilsonības likuma redakciju,» apliecināja 
apakškomisijas priekšsēdētājs Ingmārs 
Čaklais. Pilsonības likuma grozījumi 
paredz, ka Latvijas pilsonība saglabājama 
pilsoņiem, kuri ir ieguvuši citas Eiropas 
Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts vai 
arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts pilsonību. Dubultpilsonību 
varēs iegūt arī personas, kas ieguvušas 
tās ārvalsts pilsonību, ar kuru Latvija 
noslēgusi līgumu par dubultpilsonības 
atzīšanu. Ārpus to valstu saraksta, kuru 
pilsonību ieguvušie latvieši varēs iegūt arī 
Latvijas pilsonību, sākotnēji tika atstāta 
Austrālija, Brazīlija un Jaunzēlande – 
valstis, kurās ir vērā ņemamas latviešu 
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diasporas. Taču sadarbojoties ar Pasaules 
brīvo latviešu organizāciju un citiem 
ekspertiem, tika panākta vienošanās, ka 
arī šajās valstīs dzīvojošie latvieši varēs 
pretendēt uz Latvijas pilsonību. 

«Latviešu apvienība Austrālijā un 
Jaunzēlandē pateicas ikvienam šīs 
Saeimas apakškomisijas loceklim par 
atbalstu tik svarīgajā jautājumā. Vēl ir 
jāgaida trešais jaunā Pilsonības likuma 
lasījums Saeimā – ar cerību, ka Saeimas 
Juridiskā komiteja un pēc tam visa 
Saeima apstiprinās Pilsonības likuma 
grozījumu apakškomisijas viedokli un 
šādu redakciju pieņems kā likumu. 
Saeimas Pilsonības likuma grozījumu 
apakškomisijas apstiprinātās izmaiņas ir 
svarīgas Austrālijas latviešu sabiedrības 
nākotnei un tās saliedētībai,» teikts 
biedrības paziņojumā presei. Grūtāk 
būs tiem Latvijas pilsonību kārojošajiem 
latviešiem, kas mitinās Saeimas komisijas 
neidentificētajās valstīs, piemēram, 
Krievijā. Paredzēts, ka Latvijas pilsonību 
viņi varēs saglabāt, ja būs saņemta 
speciāla Ministru kabineta atļauja. 
Pilsonība saglabāsies personām, kuras 
citas valsts pilsonību ieguvušas laulību vai 
adopcijas rezultātā. Attiecībā uz latviešiem 
un līviem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav 
Latvijā, pilsonība piešķirama tiem, kas 
apliecinājuši savu priekšteču dzīvesvietu 
Latvijas teritorijā un latviešu valodas 
prasmi. Pilsonību varēs iegūt Latvijas 
trimdinieki un viņu pēcnācēji, iesniedzot 
konkrētu apliecinājumu. Tie ir pilsoņi, 
kuri Latviju atstājuši PSRS vai Vācijas 
okupācijas režīma dēļ vai tikuši deportēti 
un līdz 1990. gada 4. maijam neatgriezās 
valstī uz pastāvīgu dzīvi. Likuma grozījumu 
piedāvātā redakcija noteic, ka bērns 
ir Latvijas pilsonis neatkarīgi no bērna 
dzimšanas vietas, ja viņa dzimšanas brīdī 
viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis. 
Savukārt Latvijā pēc 1991. gada 21. 
augusta dzimušu nepilsoņu bērns ir 

atzīstams par valsts pilsoni, ja viņa 
pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un viņš 
pirms tam visu laiku bijis bezvalstnieks 
vai nepilsonis. Grozījumos paredzēts, 
ka nepilsoņa bērna atzīšana par Latvijas 
pilsoni, ievērojot viena vecāka paustu 
gribu, notiek vienlaikus ar ierakstu par 
bērna dzimšanu, turklāt vecākam būs 
jāapliecina, ka palīdzēs bērnam apgūt 
latviešu valodu kā valsts valodu un 
ieaudzinās viņā cieņu un uzticību Latvijai. 
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, autors 
Imants Lasmanis) 
Emigrācija nav mazinājusies; pērn 
Latviju pametuši 37 000 

Neskatoties uz valdības centieniem 
mazināt cilvēku izbraukšanu no Latvijas, 
pagaidām vēl nav ziņu, kas liecinātu par 
emigrācijas būtisku palēnināšanos, jo 
2011.gadā Latviju pametuši aptuveni 37 
000 cilvēku, kas ir par vismaz par 14 000 
cilvēku vairāk nekā to aplēsa Centrālā 
statistikas pārvalde (CSP), liecina Latvijas 
Universitātes ekonometrijas profesora 
Mihaila Hazana jaunie pētījumi par 
darba tirgu, emigrāciju, demogrāfiju. [...] 
Intervijā «Neatkarīgajai» Hazans stāsta, 
ka ieviestajiem valdības demogrāfijas 
stimuliem ir potenciāls, jo īpaši attiecībā 
uz cilvēkiem, kuri ir uz robežas starp 
aizbraukšanu un neaizbraukšanu. «Ja 
viņu ienākumi palielināsies par 50 līdz 80 
latiem mēnesī, tas varētu viņus vismaz uz 
kādu laiku atturēt no aizbraukšanas, un tad 
varbūt te sāksies vispārīga ekonomikas 
augšupeja un viņi paliks. Demogrāfijas 
pasākumi ir pareizi, bet pagaidām tie 
izceļošanu būtiski nespēj mazināt,» 
uzskata Hazans. Pēc viņa aprēķiniem 
2011.gadā neto zaudējums bija vismaz 
30 līdz 37 000 cilvēku, nevis 23 000, kā 
lēsa CSP. «Manas aplēses (izmantojot 
ārvalstu datus) ir, ka tie bija vismaz 30 
000. 2012. gadā drošu datu vēl nav, 
varbūt būs mazāk,» atzina Hazans. 
[...] Tāpat viņš nepiekrīt ekonomikas 
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ministra Daniela Pavļuta minējumiem, ka 
2012. gadā emigrējis divas reizes mazāk 
cilvēku nekā 2011. gadā, jo pagaidām 
neesot tādu datu, uz kuriem varētu balstīt 
šādus apgalvojumus. CSP 2011. gada 
rezultātus rēķināja, balstoties uz tautas 
skaitīšanas datiem, bet tajā daļa cilvēku 
tika pasludināti par emigrējušiem tāpēc, ka 
neparādījās reģistros. Kurā gadā viņi reāli 
izbrauca, nebija zināms, un CSP skaitļus 
pa gadiem salika, izmantojot galvenokārt 
reģistrētās emigrācijas tendences, kā arī 
informāciju, ko tautas skaitīšanā pauda 
izbraukušo radinieki. Rezultātā CSP 
sanāca 2005.-2007. un 2011. gadā daudz 
mazāk izceļojušo un 2003., 2004. gadā 
daudz vairāk, nekā patiesībā bija. Par 
2012. gadu CSP rokās ir tikai deklarētā 
emigrācija, pārējo var tikai aplēst. Ārzemju 
avoti par 2012. gadu vēl lielākoties nav 
pieejami. Pat, ja emigrācija samazināsies, 
piemēram, no 30 līdz 20 000, diaspora tik 
un tā kļūs aizvien lielāka. Un, jo lielāka 
diaspora, jo lielāks tīklošanās efekts, kas 
atkal stimulē emigrāciju, uzskata Hazans. 
(tvnet.lv)
Iedziedāta Dziesmu un deju svētku 
zīme 

Vakar (19. martā) pirmo reizi publiski 
iedziedāja XXV Vispārējo latviešu 
dziesmu un XV Deju svētku zīmi “Skaņu 
vijums vainagā”. Ne velti kā norises 
vieta izraudzīts Berga bazārs. Kristaps 
Bergs tālajā 19. gadsimtā bija izcils 
Māmuļas atbalstītājs un II Vispārējos 
latviešu dziesmu svētkos palīdzēja 
izmitināt 1000 dziedātāju. Taisnības 
labad jāteic, ka pirmā zīme tika iedziedāta 
jau sestdien Ogrē. Svētku mākslinieciskā 
padome nolēma, ka diriģentu korim, kuru 
vidū bija arī kultūras ministre Žaneta 
Jaunzeme-Grende un svētku rīkotāja 
Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) 
direktore Dace Melbārde, svētku zīmē 
jāpārvērš Jāzepa Vītola “Gaismas pils”. 
Un kā gan citādi – šīs vasaras svētku 

vadmotīvs ir “Gaisma līgo Latvijā”. Jau 
rakstījām, ka pagājušā gada novembrī 
svētku vizuālās identitātes konkursā no 
13 piedāvājumiem par uzvarētāju tika 
izraudzīts dizainu aģentūras “Brandbox” 
piedāvajums “Skaņu vijums vainagā” 
par 5570 latiem. Svētku identitātes zīme 
– vainags – veidota tā, lai katrs dziedot 
varētu uzvīt savu svētku rotu, tādējādi 
jūtoties kā svētku sastāvdaļa. Vainagu 
veido septiņas latviešu tradicionālās 
zīmes, un katrai notij paredzēta sava zīme, 
piemēram, Dieva zīme – do, Māras zīme – 
re, Laimas zīme – mi. Spēlējot vai dziedot 
jebkuru melodiju, tehnoloģijas atpazīst 
skaņas un pārvērš tās noteiktās zīmju 
secībās, sakārtojot unikālā vainagā, kas 
ir neatņemams latviešu tradīciju un Līgo 
simbols, svētku rota, kas apzīmē sauli, 
gaismu, pilnību un noslēgtu ciklu. “Izvēlētā 
simbola atbilstību apliecina arī 1873. gada 
Dziesmu svētku karogā blakus Baltajam 
tēvam atrodamais aizsāktais ozollapu 
vainags. Šo zīmi droši var uzskatīt arī par 
pirmo tautas radīto logotipu,” stāsta zīmes 
idejas autors, Dziesmu un deju svētku 
radošais direktors Gatis Mūrnieks. Skaņu 
augstuma, dinamikas gradāciju un latvju 
rakstu zīmju digitālais vijums veidojas, 
dziedot kādu no interneta vietnē http://
www.dziesmusvetki.tv/logo piedāvātajām 
13 tautasdziesmām vai pašu izvēlētu 
dziesmu, kamēr īpaši izstrādāts datora 
algoritms analizē skanējuma tonalitāti 
un konkrētos brīžos piešķir vainagam 
atbilstošu zīmju loku. Savu zīmi iespējams 
radīt, dziedot vai spēlējot individuāli, 
ansamblī vai lielākā kolektīvā jebkurā 
pasaules vietā, kur ir pieejams dators 
un internets. [...] Iedziedāšanas process 
ir vienkāršs: jāizvēlas dziesma, tad, 
sekojot norādēm, jāaktivizē mikrofons. 
Ja būs izraudzīta tautasdziesma, pēc 
karaoke principa tiks parādītas notis 
un vārdi. Ja izvēlēta “brīvā” dziesma, 
katrs varēs dziedāt, ko vēlas. Zīmes 
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veidošanai nepieciešams aptuveni 20–30 
sekunžu garš dziesmas fragments, lai 
datorprogramma spētu izanalizēt nošu 
augstumu, dinamikas intensitāti un tempu 
konkrētajā brīdī. Jau no vakardienas 
ikviens internetā var izveidot savu zīmi, 
lai to tad saglabātu, sūtītu pa epastu, 
izdrukātu, ievietotu sociālajos tīklos, 
lepni liktu uz apģērba, automašīnas utt., 
tā apliecinot savu piederību Dziesmu un 
deju svētkiem. Vakar labākais vokālais 
ansamblis Latvijā “Anima Sola” iedziedāja 
Uģa Prauliņa “Vakardziesmu” ar latviešu 
tautasdziesmas vārdiem tik sprigani un 
dzīvi, ka Jānis Erenštreits sacīja – šādu 
mirkļu dēļ ir vērts dzīvot. Tūlīt arī viņš pats 
kopā ar virsdiriģentiem Ivaru Cinkusu, 
Gintu Ceplenieku un Daci Melbārdi 
savu zīmi veidoja no dziesmas “Dziedat, 
meitas, vakarā”. Kā iecerējis svētku 
režisors Uģis Brikmanis, 30. jūnijā visā 
Latvijā no pulksten 13.12 līdz 13.40, kad 
saule būs sasniegusi visaugstāko punktu 
debesīs, visos pagastu karogu mastos 
pacelsies īpaši Dziesmu svētkiem veidoti 
karogi, kuros būs redzama katra pagasta 
iedziedātā zīme, dziesmas un pagasta 
nosaukums. Karoga pacelšanas mirkli 
režisors aicina fiksēt fotokadrā un tūlīt 
nosūtīt uz LNKC, lai 30. jūnija vakarā 
Dziesmu svētku atklāšanas brīdī Dziesmu 
svētku parkā Rīgā uz lielā ekrāna un pēc 
tam vakarā televīzijā parādītu kopainu. Lai 
īstenotu šo ieceri, būs nepieciešami 595 
karogi – visiem pagastiem un deviņām 
pilsētām. Kurš – labākais koris, deju kopa, 
solists, vai pagastvecis – izvēlēsies un 
iedziedās dziesmu savai zīmei, jāizšķiras 
pašiem svētku dalībniekiem savā novadā 
mēneša laikā kopš šā mirkļa. Tiesa, 
ārzemju kolektīviem uz viņu mītnes zemēm 
īpaši dizainētus Dziesmu svētku karogus 
gan aizsūtīt nevarēs. Ja no pagasta uz 
Dziesmu svētkiem Rīgā dosies kaut viens 
dalībnieks, pagasts tiesīgs pacelt īpaši 
radīto karogu. Jāpiekrīt Uģa Brikmaņa 

domai – cerams, Ministru kabinets izdos 
rīkojumu, lai Dziesmu svētku nedēļā 
visā valstī plīvotu Latvijas valsts karogi. 
(Latvijas Avīze, autore Vita Krauja)
Omskā būs koncerts, pieminot latviešu 
izsūtīšanu 1949. gadā 

“Latvijas Koncerti” sadarbībā ar Omskas 
latviešu kultūras centru “Zvaigznīte” 25. 
martā organizē koncertu, kas veltīts 
latviešu izsūtīšanas 64. gadadienai, 
Omskas kultūras namā “Draudzība”. 
Koncertā piedalīsies mecosoprāns Ieva 
Parša, saksofonists Artis Sīmanis un 
pianiste Herta Hansena. Programmā 
iekļautas Emīla Dārziņa, Jāzepa Vītola, 
Alfrēda Kalniņa, Emīla Melngaiļa, Jāņa 
Ivanova, Pētera Plakida, Raimonda 
Paula, kā arī Sergeja Rahmaņinova, 
Pētera Čaikovska, Rodiona Šķedrina 
kompozīcijas. Pasākums tiek finansēts 
no saliedētības programmai piešķirtajiem 
valsts budžeta līdzekļiem. Programmas 
mērķis ir sekmēt iekļaujošas un saliedētas 
sabiedrības veidošanos, kā arī stiprināt 
valstiskuma apziņu un nacionālo identitāti 
Latvijā. (leta.lv)
19. martā
Saeimas apakškomisija noslēdz darbu 
pie grozījumiem Pilsonības likumā 

Saeimas Pilsonības likuma grozījumu 
apakškomisija otrdien, 19. martā, noslēdza 
darbu pie grozījumiem Pilsonības 
likumā un vienojās to virzīt izskatīšanai 
Juridiskajā komisijā trešajā galīgajā 
lasījumā. “Strādājot pie Pilsonības likuma 
grozījumiem, kas ilga teju divus gadus, 
esam godprātīgi centušies iedziļināties 
un saprast katra latvieša, kurš vēlas atgūt 
vai nepazaudēt mūsu valsts pilsonību, 
situāciju. Esmu gandarīts, ka kopīgās 
diskusijās, tostarp plecu pie pleca strādājot 
ar ekspertiem un Pasaules Brīvo latviešu 
organizāciju, mums ir izdevies panākt 
kompromisu un izstrādāt mūsdienu 
situācijai un izaicinājumiem optimālāko 
Pilsonības likuma redakciju,” apliecināja 
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apakškomisijas priekšsēdētājs Ingmārs 
Čaklais. Pilsonības likuma grozījumi 
paredz, ka Latvijas pilsonība saglabājama 
arī pilsoņiem, kuri ir ieguvuši citas Eiropas 
Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās 
Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts vai 
arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts pilsonību. Tāpat dubultpilsonība 
varēs būt personai, kura ieguvusi ārvalsts 
pilsonību, ar kuru Latvija noslēgusi 
līgumu par dubultpilsonības atzīšanu, kā 
arī latviešiem, kuri ieguvuši Austrālijas, 
Brazīlijas vai Jaunzēlandes pilsonību. 
Paredzēts, ka Latvijas pilsonību varēs 
saglabāt arī tām personām, kas ieguvušas 
iepriekš nenosaukto valstu pilsonību un 
ja būs saņemta Ministru kabineta atļauja. 
Tāpat pilsonība saglabāsies personām, 
kuras citas valsts pilsonību ieguvušas 
laulību vai adopcijas rezultātā. Attiecībā 
uz latviešiem un līviem, kuru pastāvīgā 
dzīvesvieta nav Latvijā, pilsonība 
piešķirama tiem, kas apliecinājuši savu 
priekšteču dzīvesvietu Latvijas teritorijā un 
latviešu valodas prasmi. Pilsonību varēs 
iegūt Latvijas trimdinieki un viņu pēcnācēji, 
iesniedzot konkrētu apliecinājumu. Tie 
ir pilsoņi, kuri Latviju atstājuši PSRS vai 
Vācijas okupācijas režīma dēļ vai tikuši 
deportēti un līdz 1990. gada 4. maijam 
neatgriezās valstī uz pastāvīgu dzīvi. 
Likuma grozījumu piedāvātā redakcija 
noteic, ka bērns ir Latvijas pilsonis 
neatkarīgi no bērna dzimšanas vietas, ja 
viņa dzimšanas brīdī viens no vecākiem 
ir Latvijas pilsonis. Savukārt Latvijā 
pēc 1991. gada 21. augusta dzimušu 
nepilsoņu bērns ir atzīstams par valsts 
pilsoni, ja viņa pastāvīgā dzīvesvieta ir 
Latvijā un viņš pirms tam visu laiku bijis 
bezvalstnieks vai nepilsonis. Grozījumos 
paredzēts, ka nepilsoņa bērna atzīšana 
par Latvijas pilsoni, ievērojot viena vecāka 
paustu gribu, notiek vienlaikus ar ierakstu 
par bērna dzimšanu, turklāt vecākam 
būs jāapliecina, ka palīdzēs bērnam 

apgūt latviešu valodu kā valsts valodu un 
ieaudzinās viņā cieņu un uzticību Latvijai. 
Grozījumos arī precizēta Latvijas pilsonības 
atņemšana un atjaunošana, atteikšanās 
no valsts pilsonības un naturalizācijas 
kārtība. Piemēram, zināšanu pārbaudes 
atvieglojumi būs personām, kuras ir 
ieguvušas pamatizglītību latviešu valodā, 
apgūstot latviešu mācībvalodā vairāk nekā 
pusi no pamatizglītības programmas, 
vai apguvušas pilnu vispārējās vidējās 
izglītības vai profesionālās vidējās 
izglītības programmu. Pilsonības likuma 
grozījumu sagatavošanai par to virzību 
atbildīgā Juridiskā komisija izveidoja 
īpašu Pilsonības likuma grozījumu 
apakškomisiju, kurā strādā deviņi deputāti. 
(leta.lv)
Prezidents Bērziņš pāvestam pasniedz 
sudraba olu turētāju

Tūkstošiem dievlūdzēju un simtiem 
valstu vadītāju klātbūtnē otrdien, 19. 
martā, jaunievēlētajam Romas pāvestam 
Franciskam tika pasniegtas amata zīmes. 
Sveikt Francisku ar oficiālo stāšanos 
amatā bija ieradies arī Latvijas prezidents 
Andris Bērziņš. Valsts prezidents Andris 
Bērziņš piedalījās pāvesta Franciska 
pontifikāta inaugurācijas svinībās Vatikānā 
un jauno pāvestu sveica arī personīgi visas 
Latvijas tautas vārdā. Latvijas prezidents 
pāvestam Lieldienu noskaņās pasniedza 
dāvanu - sudraba trauku – olu turētāju. 
(kasjauns.lv)
New York Times: Latvijas valdība 
izmanto spiegošanas datorprogrammu 
iedzīvotāju izsekošanai

Datordrošības eksperti 25 valstīs, 
tostarp arī Latvijā, atklājuši spiegošanas 
datorprogrammu FinSpy, ko izmanto 
valdības savu iedzīvotāju izsekošanai, 
vēsta laikraksts New York Times. 
Programmas FinSpy izplatību atklājis 
Toronto Universitātes Munka Ārlietu 
skolas Citizen Lab drošības pētnieks 
Morgans Markiss-Buārs un Kalifornijas 
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universitātes datorzinātņu doktorantūras 
students Bils Marčaks, kas pērn sāka pētīt 
dažiem Bahreinas aktīvistiem nosūtītus 
aizdomīgas e-pasta vēstules. Pētot 
aizdomīgās vēstules, abi eksperti atklāja, 
ka tās satur izspiegošanas programmas, 
kas var uzņemt ekrānšāviņus, ierakstīt 
Skype sarunas, ieslēgt kameras un 
mikrofonus un fiksēt rakstīto ar klaviatūru. 
Spiegošanas programmas kodā eksperti 
atrada nosaukumu FinSpy, kas ir 
Lielbritānijas kompānijas Gama Group 
pārdota spiegošanas programma. Pēc 
Gamma Group apgalvojumiem, tā pārdod 
valdībām uzraudzības datorprogrammas, 
kas paredzētas kriminālizmeklēšanām. 
Aptuveni gadu ilgā izmeklēšanā Markiss-
Buārs un Merčaks atraduši pierādījumus, 
ka FinSpy darbojas no serveriem 25 
valstīs, tostarp arī Latvijā. Līdz abu 
pētnieku nejaušajai programmas atrašanai 
virkne datordrošības ekspertu gadu 
mēģināja to izsekot. FinSpy plašāku 
uzmanību iemantoja 2011. gada martā, 
kad protestētāji iebruka Ēģiptes valsts 
drošības dienestu galvenajā mītnē un 
tur atrada dokumentu, kas bija Gamma 
Group piedāvājums pārdot spiegošanas 
programmu FinSpy tagad gāztā prezidenta 
Hosni Mubaraka valdībai. Gamma Group 
izpilddirektors Martins Menšs norādījis, 
ka kompānija neizpauž savu klientu 
loku, taču piebildis, ka uzņēmums pārdot 
valdībām tehnoloģiju kriminālnoziedznieku 
uzraudzīšanai. Pēc Menša sacītā, 
šīs tehnoloģijas tiek izmantotas “pret 
pedofil iem, teroristiem, organizēto 
noziedzību, cilvēku nolaupīšanu un 
cilvēku kontrabandu”. Tomēr Markisa-
Buāra un Merčaka atklājumi liecina, ka 
programma pārdota arī valstīm, kur ir 
augsts ļaunprātīgas izmantošanas risks. 
“Paskatoties uz valstu sarakstu, kurām 
“Gamma” pārdod [savu programmu], 
daudzās no tām nav veselīga likuma 
vara. Tā vietā, lai izsekotu nolaupītājus 

un narkotiku tirgotājus, drīzāk izskatās, 
ka programma tiek izmantota politiski 
motivētai uzraudzībai,” norāda pētnieki. 
Eksperti līdz šim atklājuši, ka FinSpy 
darbojas no komandas un kontroles 
serveriem 25 valstīs - Austrāli jas, 
Bahreinas, Bangladešas, Lielbritānijas, 
Brunejas, Kanādas, Čehijas, Igaunijas, 
Etiopijas, Vācijas, Indijas, Indonēzijas, 
Japānas, Latvijas, Malaizijas, Meksikas, 
Mongolijas, Nīderlandes, Kataras, 
Serbijas, Singapūras, Turkmenistānas, 
Apvienota j iem Arābu Emirāt iem, 
ASV un Vjetnamas. Etiopijā FinSpy 
bija apslēpts e-pasta vēstulēs, kas 
nosūtītas politiskajiem disidentiem. 
Savukārt Turkmenistānā, ko cilvēktiesību 
organizācijas raksturo kā vienu no 
visrepresīvākajām valstīm, programma 
darbojas uz servera, kura IP adrese pieder 
Komunikāciju ministrijai. Eksperti norāda, 
ka iedzīvotāju uzraudzības tehnoloģiju 
pārdošana pašlaik faktiski netiek regulēta. 
FinSpy, kas pazīstams arī ar nosaukumu 
FinFisher, mērķdatoros tiek iesūtīts 
līdzīgi kā ļaundabīgās programmas 
ar krāpniecisku e-pasta vēstuli vai kā 
populāru programmu viltus papildinājums. 
Programma īpaši izstrādāta, lai izvairītos 
no pretvīrusu programmām. Izspiegšanas 
programma arī sastopama populārāko 
zīmolu viedtālruņu operētājsistēmās. 
(diena.lv)
Latviešu Lohengrinas

Līdz ar Riharda Vāgnera operas 
Loengrīns pirmizrādes datumu Lietuvas 
Nacionālajā operas un baleta teātrī Viļņā 
(LNOBT) – 22. martu – tuvojas latviešu 
radošā debija kaimiņvalsts galvenajā 
muzikālajā teātrī (vēl arī 23., 24. martā, 
26. aprīlī). [...] Paradoksāli, taču pirmo reizi 
Lietuvas Nacionālās operas pastāvēšanas 
vēsturē šeit izrādi iestudē latviešu radošā 
grupa. Izrādi, kas pieteikta arī kā aprīlī 
gaidāmās vācu operģēnija divsimtgadei 
veltītās Vāgnera nedēļas galvenā intriga, 
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veido režisors Andrejs Žagars kopā ar 
scenogrāfu Reini Suhanovu, kostīmu 
mākslinieci Kristīni Pasternaku, horeogrāfi 
Elitu Bukovsku, gaismu mākslinieku 
Kevinu VinDžonsu, videomākslinieci 
Inetu Sipunovu un dramaturgu Miku Čeži. 
Mājiniekus pārstāv LNOBT muzikālais 
vadītājs un galvenais diriģents Roberts 
Šerveniks un daļa no starptautiskajā 
solistu sastāvā iesaistītajiem dziedātājiem. 
Iestudējums top sadarbībā ar Bratislavas 
operu Slovākijā, kur Loengrīna pirmizrāde 
notiks 24. maijā. Šis būs jau ceturtais 
Loengrīna iestudējums Lietuvā (1926. un 
1937. gadā Kauņas Valsts teātrī, 1969. 
un 2013. gadā Viļņā), taču pirmais, kura 
radošo komandu iedvesmojusi šīs pilsētas 
sarežģītā pagātne un sakrālā arhitektūra. 
«Vēlējāmies stāstu izspēlēt vēstures 
posmā, kas labi atbilstu Vāgnera operā 
atveidotajiem juku laikiem. Komplicētos 
vēstures periodos, kāds nenoliedzami 
bijis Otrais pasaules karš, jo spēcīgāka 
kļūst cilvēku ticība un vēlme noticēt 
brīnumam, kas spētu kardināli atrisināt 
viņu problēmas,» savu režisora skatpunktu 
atklāj A. Žagars. [...] Nav nejauši, ka 
Viļņas katedrāle, kas stalta un cēla 
jau iztālēm redzama pilsētas galvenā 
prospekta galā, ir centrālais tēls izrādes 
scenogrāfijā. «Baznīca kara laikā ir gan 
ticības rituālu norises vieta, gan institūcija, 
kurā gūt informāciju un patvērumu visiem, 
kas karadarbības rezultātā zaudējuši 
tuviniekus vai mājvietu. Viļņas ainavai tik 
raksturīgo krāšņo baroka baznīcu vidū 
īpaši izceļas monumentālā katedrāle: šim 
klasicisma stilā celtajam dievnamam ar 
skaisto kolonādi mūsu vēstījumā ir īpaša 
nozīme,» klāsta A. Žagars. Atrasts arī 
risinājums, kā 1939. gada vēsturiskajā 
kontekstā atrādīt gulbi – Loengrīna, 
svētā Grāla bruņinieka, dievišķo simbolu. 
Režisors atklāj, ka viņa versijā Loengrīns 
būs kā mesija – nezināmais, kurš nāk 
glābt ne tikai vienas sievietes, bet visu 

cilvēku dzīvi. Tāpēc gulbim būs nevis 
putna, bet lidmašīnas spārni, un Loengrīns 
atveidots kā izpletņlēcējs, kurš ierodas 
veikt konkrētu misiju. «Šie tēli dod 
konkrētā laika sajūtu un parādīsies gan 
video, gan reāli uz skatuves. Taču, risinot 
stāstu kara apstākļos, mēs neizmantojām 
ieročus. Uniformās un kostīmos arī nav 
specifisku nacionālu iezīmju,» A. Žagars 
sliecies uz kara neziņas, juku, šaubu 
un ticības vispārinājumu. Strādājot ar 
solistiem no Lietuvas, Somijas, Vācijas, 
Šveices un Krievijas, tapis iestudējums 
diviem sastāviem, gādājot, lai dziedoņu 
vokālā meistarība un aktierspēle atklātu 
Vāgnera mūzikas būtību. Izlemts, ka 
pirmizrādē 22. martā titullomā būs vācu 
tenors Ferdinands fon Bothmers, bet Elzu, 
Brabantes princesi, atveidos Lietuvas 
vadošais soprāns Sandra Janušaite. 
Ļauno tēlu Telramunda un Ortrūdes 
pāri atveidos Daiņus Stumbrs un Inesa 
Linaburģīte.Riharda Vāgnera 200. jubileja, 
ko atzīmē visā pasaulē, A. Žagaram 
turpināsies ar Tanheizera jauniestudējumu 
Maskavā, Staņislavska un Ņemiroviča–
Dančenko muzikālajā teātrī (pirmizrāde 
29.IX) un Prāgā (2014. gada 11.I). (Diena, 
autore Inese Lūsiņa)
Kristīnes Opolais Toska Londonā

Soprāns Kristīne Opolais rīt, 20. martā, 
kā arī 23. un 26. martā atveidos titullomu 
Džakomo Pučīni operas Toska uzvedumā 
Londonas Karaliskajā jeb Koventgārdena 
operā. Biļetes uz izrādēm, kuras diriģēs 
Maurīcio Benīni, ir pārdotas. «Toska ir 
tāda pati kā es! Viņa ir operas dziedātāja 
un ļoti greizsirdīga,» Kristīne teica britu 
laikrakstam The Independent. Šī būs 
viņas otrā loma Koventgārdena teātrī, 
kurā Kristīne veiksmīgi debitēja 2011. 
gada vasarā Čo-Čo Sanas lomā Pučīni 
operā Madama Butterfly. 2013.–2014. 
gada sezonā Londonas Karaliskajā 
operā Kristīne Opolais debitēs Pučīni 
operas Manona Lesko titullomā: viņas 
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partneri režisora Džonatana Kenta 
veidotajā jauniestudējumā būs tenors 
Jonass Kaufmanis un baritons Kristofers 
Maltmans. Pie diriģenta pults stāsies 
Antonio Papāno, šīs izrādes notiks 2014. 
gada jūnijā un jūlijā. (Diena)
18. martā
Ēler te :  Dome i r  a tb i ld īga  par 
provokācijām pie Brīvības pieminekļa

Rīgas Dome ir atbildīga par šodienas 
apkaunojošajiem notikumiem pie Brīvības 
pieminekļa. Pretēji veselajam saprātam 
Rīgas Dome pieļāva, ka praktiski vienā laikā 
un vienā vietā notiek vairāki konfliktējoši 
pasākumi. Leģionāriem ir visas tiesības 
pulcēties, pieminēt savus kritušos un nolikt 
ziedus pie pieminekļa. Tas, ka Rīgas dome 
vienlaikus ar leģionāru pasākumu pieļāva 
arī Apvienības pret nacismu piketu pie 
Brīvības pieminekļa, ir labākajā gadījumā 
kļūda, bet sliktākajā - apzināta provokācija. 
Valsts policijas pienākums šajā gadījumā 
bija tikai viens: neļaut traucēt saskaņotu 
piketu vai gājienu norisi. To viņi arī centās 
darīt. Īstie atbildīgie par šo provokāciju 
ir Rīgas domes amatpersonas. (leta.lv, 
autore Saermīte Ēlerte, Vienotība)
Lestenes kapu komplekss ir dzīva 
vēstures lappuse

Brāļu kapu komplekss Lestenē 
joprojām tiek papildināts ar jauniem 
apbedījumiem, kuros tiek guldītas gan 
Latvijas teritorijā atrasto kritušo karavīru 
mirstīgās atliekas, gan pēdējos gados 
mirušie kādreizējie cīnītāji, kuri vēlējušies 
pēc nāves rast atdusu līdzās saviem 
cīņas biedriem – tā intervijā portālam nra.
lv norāda memoriāla veidotāji. Šogad 
apritēs desmit gadi, kopš 2003. gada 
17. septembrī Lestenē tika izveidoti 
Otrajā pasaules karā kritušo latviešu 
leģionāru brāļu kapi. To autori arhitekts 
Dainis Bērziņš un Edvīns Vecumnieks 
portālam nra.lv skaidro, ka Lestene netika 
izraudzīta nejauši. Šajā apvidū Otrā 
pasaules kara laikā notikušas sīvas cīņas, 

kurās gāja bojā tūkstošiem leģionāru. 
Turklāt līdzās Lestenes baznīcai jau kopš 
padomju gadiem esot atradušies daži 
karavīru apbedījumi, kas kļuva par pamatu 
kompleksa izveidei. Sākotnēji brāļu kapi 
tika veidoti ar kapacitāti 2000 apbedījumu, 
taču drīz vien nācies konstatēt – lai 
pieminētu visus kritušos leģionārus, ar 
atvēlēto vietu nepietiks. D. Bērziņš klāsta, 
ka kapos zemes klēpī tiek guldīti kritušo 
cīnītāju pīšļi, taču ir izveidota arī memoriāla 
siena, kurā iekalti visu to leģionāru vārdi, 
kuru mirstīgās atliekas tā arī netika 
atrastas. Sākotnēji sienā tika iekalti 
vairāk nekā 10 000 uzvārdu, taču ar katru 
gadu šis uzskaitījums tiek papildināts, 
tāpēc ar laiku ir nācies veidot arvien 
jaunus memoriālās sienas turpinājumus. 
Ar vislielāko gandarījumu arhitekti esot 
novērojuši, cik nozīmīga šī vieta ir kļuvusi 
leģionāru ģimenēm, mazbērniem un cīņas 
biedriem. Pie memoriāla sienas daudzviet 
iepretim karavīru uzvārdiem tiekot nolikti 
ziedi un vainagi, jo tuviniekiem šī ir vienīgā 
iespēja pieminēt savus bojā gājušos 
cīnītājus. Arī portāls nra.lv, apmeklējot 
Lesteni īsi pirms 16. marta, novēroja, 
ka daudzviet pie memoriālās sienas bija 
atstāti ziedi. D. Bērziņš gan atzīst, ka 
Lestenes kapu komplekss ir joprojām 
dzīva Latvijas vēstures lappuse, kas 
turpina attīstīties. Karavīru apglabāšanas 
process šeit nav beidzies. Katru gadu 
Lestenes sienā parādās jauni neatrasto, 
taču apzināto karavīru uzvārdi, bet zemes 
klēpī tiek guldīti arvien jauni kritušo 
leģionāru pīšļi. Tāpat kompleksā tiek 
apbedīti nesen mirušie leģionāri, kuri ir 
vēlējušies, lai pēc nāves tie atdusētos 
līdzās saviem biedriem. E. Vecumnieks 
piebilst – tiekot ļoti cerēts, ka nākotnē 
Lestenes komplekss varētu papildināties 
ar to leģionāru pīšļiem, kuri krituši Krievijas 
teritorijā. Tomēr pagaidām šis jautājums ir 
politiski tik jutīgs, ka skaidrības par to nav. 
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, autore 
Ilze Veģe)
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
APRĪLĪ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – Baltās 

svētdienas lasītais dievkalpojums. 
Svētdien, 14. plkst.11.00 – Dārza svētku 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Pēc dievkalpojuma, Dārza svētku 
sarīkojums.

Svētdien, 21. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 28. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

MAIJĀ
Svētdien, 5. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS

notiek draudzes namā, ceturtdienās, 
plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie 
prāvesta. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

APRĪLĪ
Svētdien, 7. I.Liepiņš
Svētdien, 14. A.Kristovskis
Svētdien, 21. I.Birze
Svētdien, 28. J.Rīmanis

MAIJĀ
Svētdien, 5. U.Hāgens

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

APRĪLĪ
Svētdien, 7. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 14. S.Fraser/L.MacPherson
Svētdien, 21. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 28. A.Medne/S.Graudiņa
Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

Svētigus Kristus Augšāmcelšanās 
svētkus visiem vēl draudzes 
mācītājs, padome un dāmu ko-
miteja.

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss  (02) 9764 3318
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
 Mobilais telefons  0412 024 476
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 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
Kad tie, Viņam aizejot, cieši skatījās uz 

debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri 
baltās drēbēs. Tie sacīja: “Galilieši, ko 
jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? 
Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums 
debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat 
redzējuši debesīs aizejam.” (Ap.1:10-
11)

Alleluja! Lai ir slavēts Tas Kungs!
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
APRĪLĪ

Svētdien, 7. plkst. 10.00 Baltās 
svētdienas dievkalpojums.

Svētdien, 14. plkst. 10.00 III Lieldienu 
svētdienas dievkalpojums. Bībeles 
stunda.

Svētdien, 21. plkst. 10.00 IV Lieldienu 
svētdienas dievkalpojums angļu 
valodā.

Svētdien, 28.  plkst. 10.00 V Lieldienu 
svētdienas dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis, un tie visi ar 
dievgaldu.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS   
Svētdien, 7.   Olafs Šics
Svētdien, 14.  Amans Myla
Svētdien, 21.  Arnolds Jumiķis 
Svētdien, 28.   Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 7.   Marita Lipska
Svētdien, 14   Gundega Zariņa 
Svētdien, 21.   Wynne Jumiķe   
Svētdien, 28.   Marita Lipska  

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

Valdemāra Dūšeļa adresi ,  11. 
Byanbi Place Castle Hill, NSW 
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian 
Unity Congregation”, vai “Latviešu 
Vienības draudze” vārda. Tās ir 
$100, pazeminātā $60, studējošiem 
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var 
saņemt no zemāk 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
 Telefons  0452 611 449
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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

Ojāra Danča balva  
atgriežās Centrālā 

krastā

Ojāra Danča balva starp Centrālā 
krasta un Sidnejas novusa spēlētājiem 
piektdien, 1. martā tika izcīnīta jau 
ceturto reizi. Šoreiz pārāki izrādījās 
laucinieki un ar mecenātu ierindā 
uzvarēja pilsētniekus un izlīdzināja 
sēriju rezultātu 2 pret 2.

A. Ernšteins (CKN) pārspēja R. 
Senkēviču (SNK) 3 – 1, A. Ruņgis 
(CKN)  zaudēja R. Pusēnam (SNK)  
0 – 3, O. Dancis (CKN) bija pārāks 
par S. Kašu (SNK) 3 – 1, S. Pešudova 
(CKN) uzvarēja R. Nemmi (SNK) 
3 – 1 un dubultspēlēs D. Pešudovs/J 
Zemītis (CKN) piekāpās A. Kārkliņam/I.
Graudiņam (SNK) 2 – 4.

Tā CKN ar rezultātu 3 – 2 uzvarēja un 
balva atkal ceļoja pa F3 uz ziemeļiem. 
Šoreiz CKN pārstāvēja visi CKN 
spēlētāji. Gaidīsim sīvu cīņu pēc 3 
mēnešiem piektajās sacensībās.

Juris Zemītis

CKN spēlētāji ar Ojāra 
Danča balvu.

No  k re i sās :  And r i s 
Ruņģis,Dimis Pešudovs, 
Selga Pešudova, Arturs 
Ernšteins, Ojārs Dancis, 
Juris Zemītis.
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Latvian Olympic Athlete Develops Game 
for iPhones

Latvian Olympic BMX rider, World and 
European champion Arturs Matisons has 
developed a new motocross game for 
Apple’s mobile devices called „Fearless 
Wheels”.

Matisons says he has put his passion 
for BMX and dirt bikes, his experience and 
true emotions of becoming a professional 
rider in the game.

Fearless Wheels is all about the great 
feeling of riding a dirt bike, overcoming 
obstacles, never giving up and above all 
- having fun.

“Thanks to my BMX career, I have 
earned some good titles, but one of my 
dreams has always been to become a pro 
motocross rider,” Matisons explains.

The main character of the game is a 
fearless boy (or a girl) who wants to become 
a motocross superstar. The key features 
include racing against five opponents in 
40 tracks - each with a unique design, bike 
upgrades and 13 hilarious characters.

The game is available for iPhone in the 
Apple App Store. The price of „Fearless 
Wheels” is $0.99.
Tennis Player Gulbis to Face Nadal in 
Indian Wells

Gaining his 13th consecutive victory, 
Latvian tennis player Ernests Gulbis rushed 
past Italian Andreas Seppi yesterday with a 
5-7, 6-3, 6-4 victory in the third round of the 
Indian Wells tennis tournament.

He’s now looking forward to a fourth-

round clash with Spaniard Rafael Nadal.
“I think the way I play right now, that 

should make a difference,” Gulbis said 
about his upcoming match with the former 
world No.1, adding “I believe that I can 
win. [...] Of course he’s a great player, but 
I believe that if I play my best game, I can 
beat him.”

Gulbis is currently ranked 67th in ATP 
rankings, but with his latest performance 
experts agree - Gulbis should be around 
the TOP 50 after the tournament.
Latvia Registers EU’s Third Smallest 
Inflation in February – Eurostat

Latvia has had the third smallest annual 
inflation in February 2013 among the 
European Union (EU) states, Eurostat, the 
statistical office of the EU, reports.

In February, the lowest annual rates 
were observed in Greece (0,1%), Portugal 
(0,2%) and Latvia (0,3%) – well below the 
EU average of 2%. The highest inflation 
was registered in Romania (4,8%), Estonia 
(4%) and the Netherlands (3,2%).

Latvia also registered the third lowest 
12-month average rate of inflation up to 
February 2013 of 1,8%.

Compared with January 2013, annual 
inflation fell in 17 Member States, remained 
stable in three and rose in six.

Euro area’s annual inflation was 1,8% in 
February 2013, down from 2% in January. 
A year earlier the rate was 2,7%.

EU’s annual inflation was 2% in February 
2013, down from 2,1% in January. A year 
earlier the rate was 2,9%.
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Latvia to Reach Longest Period of 
Independence on March 21

On March 21 Latvia, as we know it 
today, will be 7884 days old. It will be the 
longest period of independence it has ever 
experienced.

The timeframe between November 
18, 1918, when the Republic of Latvia 
proclaimed its independence and June 17, 
1940, when Latvia was occupied by the Red 
Army was 7883 days long.

This turning point will be passed on 
March 21 when 7884 days will have gone 
by since the restoration of independence 
on August 21,1991.

Latvia’s Ministry of Defence informs that 
a ceremonial parade of the Armed Forces 
will take place on March 21 at 2PM in the 
Square of the Monument of Freedom, 
followed by an address by the Minister of 
Defence Artis Pabriks.
Latvia Registers EU’s Third Smallest 
Inflation in February – Eurostat

Latvia has had the third smallest annual 
inflation in February 2013 among the 
European Union (EU) states, Eurostat, the 
statistical office of the EU, reports.

In February, the lowest annual rates 
were observed in Greece (0,1%), Portugal 
(0,2%) and Latvia (0,3%) – well below the 
EU average of 2%. The highest inflation 
was registered in Romania (4,8%), Estonia 
(4%) and the Netherlands (3,2%).

Latvia also registered the third lowest 
12-month average rate of inflation up to 
February 2013 of 1,8%.

Compared with January 2013, annual 
inflation fell in 17 Member States, remained 
stable in three and rose in six.

Euro area’s annual inflation was 1,8% in 
February 2013, down from 2% in January. 
A year earlier the rate was 2,7%.

EU’s annual inflation was 2% in February 
2013, down from 2,1% in January. A year 
earlier the rate was 2,9%.

Dinamo Rīga Wins KHL’s Cup of Hope
Dinamo Rīga under head coach Artis 

Ābols today won the Cup of Hope in 
the Continental Hockey League (KHL) 
with a comfortable 5:3 victory over Amur 
Khabarovsk.

The Cup of Hope follows the play-off 
format and included six teams from the 
Western Conference, including Dinamo 
Rīga, and four teams from the East.

The top eight teams in each of the two 
conferences are already competing in the 
play-offs for this season’s Gagarin’s Cup, 
the most sought-after trophy in the KHL, 
while the 10 teams that did not manage to 
make the play-offs were able to gain some 
glory in the Cup of Hope competition.
Four Year Anniversary for Dombrovskis 
as Prime Minister

March 12 marks four years since Valdis 
Dombrovskis took the office as Prime 
Minister in 2009.

In this time, he has been leading three 
consecutive governments.

The first one, March 12, 2009 – 
November 3, 2010, was tasked with 
performing fiscal disciplinary measures to 
regain the country’s economic stability in 
times of the global crisis.

The second government, although short 
lived due to extraordinary parliamentary 
elections, and the third have been working 
to increase Latvia’s competiveness, 
continue its economic recovery and to join 
the eurozone, while improving the country’s 
demographic situation among other things.

Dombrovskis has already expressed 
readiness to run for the office in the 2014 
Parliamentary elections.
February of reflection or how Latvia 
became the best democracy in the world

It was February last year when Latvia 
had the biggest foreign attention in a 
long time. The media, mainly Russian, 
were busy scrutinising a referendum. A 
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referendum so dividing that experts warned 
of possible unrest amongst the population.

Can you imagine the people of the United 
States, Germany or Great Britain attending 
a referendum to vote for the definition of 
State language in the constitution? Yet, it is 
recent history for us – February 18, 2012.

The referendum’s subject was an appeal 
to amend the Satversme (Constitution) with 
an aim to grant the Russian language the 
status of the second official state language.

In autumn 2011, the c la im for 
amendments in the articles 4, 18, 21, 101, 
and 104 of the Satversme (Constitution) 
was signed by 187 378 citizens, a number 
even slightly above the necessary one-
tenth of the electorate.

While anywhere else it would be 
unimaginable and such a preposition would 
be rejected in its roots, Latvia organised 
a lawful referendum with almost a record 
number of voters.

Of course, there are those who say that 
such voting is disgraceful against the state, 
but I believe that it best demonstrated the 
powerful awareness of and commitment 
to the spirit of democracy that Latvia has. 
We are not afraid of bold challenges and 
we take them head-on.

In the end, a total of 74,8% of voters 
voiced a clear “no” towards the proposed 
changes. And it is probably logical, since 
the turn-out of citizens, mostly ethnic 
Latvians, even abroad was the highest 
since the beginning of the 90’s.

Currently Article 4 of Satversme 
stipulates that “The Latvian language is the 
official language in the Republic of Latvia.” 
Therefore the objective of the government 
is not only to protect the status of the official 
language, but also to strengthen people’s 
trust in democracy and its mechanisms 
while dealing with controversial issues, as 
well as to strengthen the sense of belonging 
in those who still feel alienated.

Latvia is the only country where the 
Latvian language and, consequently, 
Latvian culture, values, and heritage can 
exist, evolve, and develop. Due to the 
immigration and demographic policies 
during the Soviet occupation in the not so 
distant past, the existence of the Latvian 
language and culture was threatened. 
Currently, if not yet fully available, free 
teaching of the Latvian language is widely 
ensured to enable all of Latvia’s inhabitants 
to take full advantage of political, economic, 
educational, and cultural opportunities in 
Latvia. And what is most important, the 
school curriculums are arranged so that 
all school leavers have a fair command 
of the Latvian language even if they have 
attended a school with instruction in a 
minority language.

Throughout history the people of Latvia 
have been multi-ethnic and multi-cultural. It 
is a fact that should be embraced and not 
frowned upon. We are as diverse and yet as 
similar as the fingerprints of our people, and 
we must comprehend how to use it to our 
advantage to strengthen and develop the 
cultural background of our country. I don’t 
know of many countries where it is possible 
to receive education in every language of 
the neighbouring states while attending 
various state-funded cultural hobby groups 
and NGO’s. It is our wealth and it makes us 
unique. It is something to be proud of and 
not to complain about.

We strongly believe that the Latvian 
language can serve as a bridge uniting all 
the minorities in Latvia. And even though 
we value our language very highly, we are 
open to other people, other languages 
and cultures. We also support freedom of 
speech and voting to a degree that could 
be considered dangerous by others. One 
could say, Latvia is the best democracy in 
the world.
Seasonal Musings

There’s a Latvian riddle that goes like 
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this - “What is white at both ends and 
green in between?” Have you guessed? 
Not yet? I will help you. It is the Latvian year 
- with lush springs and summers, and lots of 
snow, white hopes and peaceful reflection 
during the Christmas season.

Thus, this seems to have been an 
ordinary year - no high hopes, and no bitter 
disillusionments either, but the balance is 
definitely positive.

We started it with a test of strength of 
our democracy and passed it with credits. 
The referendum, which was called on a 
very sensitive issue, that of the language 
and more particularly, should the Russian 
language be a second state language, 
was not politically curbed. On the contrary, 
it was given a full flair, and after a heated 
and anxious public debate the people gave 
a firm and clear answer, no. The Yale and 
Columbia University researchers in their 
Environmental Performance Index this year 
named Latvia the second greenest country 
among 132 nations after Switzerland. While 
Latvian scientists still argue about the 
method applied, there are unmistakable 
signs that confirm it. I often meet with 
foreign visitors, and recently I talked to 
several Swiss CEOs, whom I asked what 
surprised them most here. And they all said 
- it is so clean here, in Latvia.

The biggest global event this year was 
the London Olympics, and Latvia sent its 
best young men and women to compete 
too. Though, probably, more was expected, 
there were several moments of glory, fame 
and joy. First, when our men’s beach volley 
pair of Pļaviņš and Šmēdiņš beat the long-
standing US champion team, and when 
our BMX rider Māris Štrombergs won his 
second Olympic gold.

While Latvia and Rīga are preparing for 
next-year’s Song and Dance Festival and 
for entertaining its visitors as Culture Capital 
2014, our musical stars and celebrities are 
tireless in surprising their fans all over 

the world - be it Mariss Jansons, Māris 
Sirmais or Andris Nelsons, Elīna Garanča, 
Inese Galante, Kristīne Opolais, Maija 
Kovalevska, Marina Rebeka, Sergejs 
Antoņenko or Egils Siliņš. Our stage 
director Alvis Hermanis, our  musically 
talented sisters Skride, Reinis Zariņš or 
Vestards Šimkus. What remains for us is 
just to remind the world that they are all 
Latvian.

The hottest theme for public discourse 
this year apart from reforming the higher 
education was whether Latvia should join 
the Euro. Certain unwillingness to part 
from the Lat is understandable, coupled 
with the incessant stream of bad news 
from many Eurozone countries that make 
us cautious about the union to be joined.  
However, among other evidently positive 
aspects, introduction of the Euro means 
a new chance for the Latvian business 
community, as well as it should complete 
Latvia’s reintegration into global and 
European financial, economic and security 
cooperation structures, which in our case is 
so vital for several reasons.  Also, it would 
be short-sighted to let the chance go after 
Latvia has accomplished so much in its 
efforts to reach a balanced budget and 
to restrict inflation even against steady 
growth.

Having retained the fastest growth rate 
of economy among all European nations, 
5.3%, which has been so already for quite 
a while, Latvia is seen as a country that 
has taken hard decisions, cut expenses, 
restructured its public and private sector, 
has liberated labour regulation, introduced 
innovative technologies and found new 
export markets. For those who are still 
reluctant to cheer Latvia’s success and 
demand that we wait until we see further 
developments, one thing can be said for 
sure - in comparison to solutions applied 
elsewhere (throwing more money into the 
economy, putting off severe cuts), Latvia 
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together with its Baltic sisters has resolutely 
chosen to not burden either the generation 
of our parents or our children. The brunt of 
the crisis was and is being borne by the 
current working generation. Whether in 
Latvia or abroad, it is us who have met the 
biggest challenge of the time.

Every new year is met with hope. I 
sincerely wish 2013 stays peaceful and 
stable, that it lets us use the experience 
that has been accumulated so that the 
people can start enjoying the sweet fruits 
of the harsh restrictions they have gone 
through. I hope it comes with stable and 
new international partnerships, reliable 
and well-wishing neighbours and many 
good friends.
Why March 16?

Every year the commemoration of 
World War II dead soldiers on March 16 
stirs interest internationally. Thus several 
questions need to be answered:

What is the day about?
Why do public gatherings take place?
What is the Government’s position 

towards the events?
What is the day about? 16 March is 

an unofficial day of commemoration of the 
war dead– as one might expect, by church 
memorial services and flower laying. Why 
is it not an official day of commemoration - 
because the state of Latvia was occupied 
during the war and could not exercise its 
power, moreover, it did not have an army 
of its own, the former officers of the Latvian 
army were in their majority massacred and 
punished by the USSR occupation forces 
in 1940. Also, there was no Latvian state 
to protect its citizens against being drafted 
in both the occupying armies, the Nazi and 
the USSR.

• The commemorated are the fallen 
members of the Latvian Legion – the official 
name given by the Nazi Germans was 
„Latvian SS Volunteer Legion”

• The name was and is misleading:
It was not “volunteer” but based on 

conscription. Draft avoidance was initially 
punishable by prison, later in the war 
punishable by death.

•Why the name „volunteer” was attached 
notwithstanding the above? Because the 
creation of the Latvian Legion was a Nazi 
crime – in accordance with the Hague 
Convention of 1907 inhabitants of occupied 
lands may not be drafted.1  „Volunteer” was 
a way of circumventing that.

• The members of Latvian Legion were 
not SS, they did not swear allegiance or 
belong to any Nazi organizations – because 
of the Nazi racial theories, only Germans 
could become members of SS organization.

• For Nazis the Latvians were cannon 
fodder. Perhaps the best proof for absence 
of Nazi sympathies is the fact that after the 
war former members of the Legion were 
guarding Nazi leadership during Nuremberg 
trials. It is impossible to imagine that the 
Allied Command would have entrusted this 
to suspected Nazi sympathizers.

• The Latvian Legion was a frontline unit, 
one third of its soldiers died in the front.

• No member of the Legion was ever 
convicted of war crimes as a member of 
the Legion.

• The commemoration of March 16 
started soon after the end of World War II 
in Western Europe. For the past 20 years 
commemoration events have also taken 
place in Latvia.

• These events have no ideological 
basis. No Nazi uniforms, symbols or 
slogans appear on 16 March. The use of 
Nazi symbols is prohibited in Latvia.

• The commemoration is a sensitive 
subject which still raises emotions because 
of the men commemorated did fight on the 
side of the Nazi Germany. This year the 
authorities had received seven requests 
for events or counter-events on 16 March 
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in Riga.
• Riga City Council did not authorize 

any of them, courts have overruled these 
decisions on two of the events and is 
expected to rule on others.

Why do public gatherings take 
place? It is clear that this subject is 
a controvers ia l  one.  So why are 
commemorations allowed? For this 
question the answer is the European 
Convention of Human Rights, in particular 
its Article 11 – Freedom of assembly and 
association

• Everyone has the right to freedom 
of peaceful assembly and to freedom of 
association with others, including the right 
to form and to join trade unions for the 
protection of his interests.

• No restrictions shall be placed on the 
exercise of these rights other than such as 
are prescribed by law and are necessary 
in a democratic society in the interests of 
national security or public safety, for the 
prevention of disorder or crime, for the 
protection of health or morals or for the 
protection of the rights and freedoms of 
others. This article shall not prevent the 
imposition of lawful restrictions on the 
exercise of these rights by members of 
the armed forces, of the police or of the 
administration of the State.

• The case law of the European Court 
of human rights shows that the right to 
freedom of peaceful assembly is considered 
to be one of the essential foundations of a 
democratic society. Thus, it should not be 
interpreted restrictively.2 The Court has 
stated that “The positive obligation of a 
State to secure genuine and effective 
respect for freedom of association and 
assembly was of particular importance to 
those with unpopular views”.

• In the context of the disruption of a 
demonstration by counter-demonstrators, 

the Court has confirmed that the right to 
freedom of assembly may entail positive 
obligations on the state to provide protection 
of peaceful protestors, however leaving 
for states a wide discretion as to the 
reasonable and appropriate measures to 
be taken to enable lawful demonstrations to 
proceed peacefully. „A demonstration may 
annoy or give offence to persons opposed 
to the ideas or claims that it is seeking to 
promote. The participants must, however, 
be able to hold the demonstration without 
having to fear that they will be subjected to 
physical violence by their opponents; such 
a fear would be liable to deter associations 
or other groups supporting common ideas 
or interests from openly expressing their 
opinions on highly controversial issues 
affecting the community. In a democracy 
the right to counter-demonstrate cannot 
extend to inhibiting the exercise of the right 
to demonstrate”.3

What is the Government’s position 
towards the events? The Government 
position on the 16 March events is simple 
and clear.

• Latvia strongly condemns all totalitarian 
ideologies and the crimes against humanity 
and war crimes committed during World 
War II. Latvia categorically denounces 
Holocaust as the most abhorrent crime of 
the Nazi regime and mourns its victims.

• 16 March is not an official day 
o f  commemora t ion .  Government 
representatives do not take part in the 
events.

• Latvia as a democratic country 
ensures all fundamental human rights 
and freedoms, including the freedom of 
assembly.

• Law enforcement agencies will work 
to ensure that these events maintain their 
peaceful character and that no forbidden 
totalitarian symbols are used.
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