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Sidnejas Latviešu biedrības 2012/2013. gada
darbības pārskats

Ievads.
Vispirms jāpiemin divi ievērojami notikumi aizgājušā gadā.
Mēs atjaunojām Balto zāli. Projekta architekts bija Andrējs Mačēns un darbus
veica Macens Construction. Rezultātā, pēc vairāku mēnešu darba, mūsu namam
ir foaje par kuŗu paši varam priecāties un ar lepnumu rādīt viesiem. Šī telpa tagad
arī daudz piemērotāka gleznu izstādēm. Būvdarbu laikā atklājās arī vairākas
problēmas ar eksistējošo drenāžu kas bija jāizlabo.
Mums bija ārkārtēja pilnsapulce kuŗā ieradās nepieredzēts biedru skaits, kas ar
vairākumu nobalsoja ka nevēlās izpētīt piedāvājumu biedrībai piedalīties projektā
pārbūvēt The Boulevard un Parnell ielas stūri tā iegūstot jaunas telpas jaunā celtnē.
Biedru pārskats.
Gada sākumā, mums bija 518 biedri.
Šogad uzņemti 17 jauni biedri, mūžībā ir aizgājuši 21 biedri un izstājušies 7
biedri.
Gadu noslēdzot SLB bija 506 biedri (117 mūža biedri).
Pašreizējie goda biedri – Edīte Birzule, Lidija Budule, Kārlis Gulbergs, Daina
Jaunbērziņa, Pēteris Kļaviņš, Raimonds Krauklis, Ināra Krūmiņa, Imants Līcis,
Baiba Liepiņa, Juris Liepiņš, Jānis Mačēns, Uldis Misiņš, Rūdolfs Nemme, Ina
Rone, Jānis Ronis, Jānis Treimanis, Vaira Zemīte, Gunārs Zodiņš un Ileana
Zvirbule.
Biedru pārskats vecuma grupās.
Gadi
Skaits Procenti
15-30
23
4,5
31-50
59
11,6
51-70
114
22,5
71-80
118
23,3
81 un pāri 192
37,9
Valde.
Jānis Grauds – valdes priekšsēdis
Jānis Čečiņš – sekretārs, priekšsēža vietnieks, sarīkojumi
Turpinājums 5. lpp

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

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

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 16. jūlijā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

S

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE

svētdien, 2013. g. 25 . augustā, plkst. 13.00
Sidnejas Latviešu namā
Paredzētā darba kārta:
01. Sapulces atklāšana
02. Sapulces vadības vēlēšanas
3. Goda biedru uzņemšana
04. 2012. gada pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
05. 2012/2013. gada darbības pārskats
06. Revidenta ziņojums
07. Debates, pārskata un revidenta ziņojuma pieņemšana
08. SLB un tās nama saimniecības budžets 2013/2014. gadam
09. SLB valdes locekļu un valdes kandidātu vēlēšanas
10. Pārrunas un ierosinājumi.

SLB valdes sēde
3. jūlijā

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis
Grauds un protokolēja Ināra Graudiņa.
Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik
Biedrībā sastāv 504 biedri, no kuŗiem 19
ir goda biedri un 116 mūža biedri. Ritumu
abonē 70 tautieši. Uz Latviju ir aizsūtīti
16 biedru naudas pārvedumi kopsummā
$11,279.
Jūlija mēnesī Biedrībā ir iestājusies
viena jauna biedre – Māra Vilciņa.
Biedrība vēl joprojām meklē jaunu
nama uzraugu. Ir saņemti divi pieteikumi.
Pagaidām Kristīne Kugrēna veic nama
tīrīšanas un apkopšanas darbus.
Valde pateicās SLB skolas saimei,

kas veica galvenos darbus noorganizējot
Jāņu sarīkojumu, kā arī Dāmu kopai par
ēdienu sagatavošanu. Valde pateicās arī
Jautram pārim, kas uzstājās ar sešām
dejām, kā arī skolēnu priekšnesumi
iepriecināja jāņu bērnus.
Pēteris Kļaviņš

Senioru saiets

Nākošais Senioru saiets notiks
piektdien 16. augustā plkst. 12.00.
Lūdzu ievērot maiņas, jo saiets
notiks nedēļu vēlāk kā parasti. Sakarā
ar Draudžu dienu atklāšanu piektdien 9.
augustā ir nepieciešams mums mainīt
Senioru saietu uz vienu nedēļu vēlāk.
Augusta mēs parasti uzskatam
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par ļoti nepatīkami vējainu mēnesi,
tāpēc Kafejnīca būs atvērta jau no
plkst. 11 00, lai mēs varētu satikties
ar draugiem patīkami siltās telpās un
baudīt gardumus kuŗus mums gādās
SLB Dāmu kopas čaklās strādnieces.
Ir cerams, ka daudzi Dziesmu svētku
apmeklētāji būs jau atgriezušies mājās
un varēsim lūgt Ojāru Gresti un citus
pastāstīt ko redzējuši un parādīt mums
fotografijas un video ierakstus no
Dziesmu un deju svētku norises.
Ja atliks laika Ivars Šeibelis parādīs
mums video ierakstus par jaunākām
ziņām no Latvijas.
Uldis Misiņš

Daudz baltu dieniņu

S

LB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitpieciem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2013. gada jūlijā SLB ir apsveikusi
Laimoni Tīrumu, Ivaru Apeli, Zigrīdu
Rumbēnu, Oskaru Lapu, Līgu Strungu,
Annu Rasmani, Albertu Ziemeli, Jāni
Meieru, Vilmu Muzikantu, Ileanu Zvirbuli,
Georgu Siņīcinu, Nikolāju Jirgensonu,
Eleonoru Līpaci, Osvaldu Aizstrautu un
Juri Golveru.

Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 1989. gada

Andrejs Bičevskis

Dzimis 1922. g. 19. decembrī, Latvijā
Miris 2013. g. 20. maijā, Mitagongā, Austrālijā
SLB biedre kopš 1985. gada

Brigita Lia Āboltiņa

Dzimusi 1931. g. 4. janvārī, Latvijā
Mirusi 2013. g. 27. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedrs kopš 1965. gada

Pēteris Ķepītis

Dzimis 1927. g. 10. martā, Latvijā
Miris 2013. g. 9. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedrs kopš 2000. gada

Roberts Nicmanis

Dzimis 1926. g. 22. martā, Latvijā
Miris 2013. g. 12. jūlijā, Vulongongā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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SLB 2012/2013 gada pārskats
Turpinājums no 1. lpp
Pēteris Kļaviņš – Rituma redaktors un
tā sagatavošana, nama saimniecība,
tīrīšana
Dimis Pešudovs – finances, apdrošināšana
Imants Līcis – administrācija, telpu īre,
kasieris, biedri, bibliotēka, grāmatnīca
A. Priedīte - Rīga
Rūdolfs Nemme – techniskā iekārta
Ivars Šeibelis – senioru saieti, mājas
lapa, inventārs
Andris Galviņš – skola, nama drošība
un remonti
Ilona Brūvere – sarīkojumi
Valdes kandidātos darbojās:
Inese Pētersone
Valdes sēdes protokolē - Ināra Graudiņa
Šogad ir pārvēlami četri valdes
locekļi: Pēteris Kļaviņš, Imants Līcis,
Dimis Pešudovs, Ivars Šeibelis.
Ārpus valdes darbojās:
Edīte Birzule – Dāmu kopas priekšniece
Baiba Liepiņa – veco ļaužu aprūpe
Laima
Juris Rīmanis – Rituma ekspedīcija
Juris Liepiņš – juriskonsults
Raimonds Krauklis – ziņu dēlis, Ritums.
Viktorija Mačēna – Klubs Kaladū vadītāja
Ojārs Greste – mājas lapas sastādītājs.
Valdes padomnieki:
Aldis Birzulis, Jānis Mačēns, Jānis
Ronis, Jānis Treimanis.
SLB algoti darbinieki:
Imants Līcis (administrācija
un Grāmatnīca), Ināra Sīkais
(grāmatvede), Inese Pētersone (nama
apsaimniekošana) un Charles Pitt &Co.
(Revidents)

Veco ļaužu aprūpi Laima financē
Austrālijas valdības iestādes.
Paspārnes organzācijas.
• Dāmu kopa – vadītāja Edīte Birzule
• Veco ļaužu aprūpe Laima – vadītāja
Baiba Liepiņa
• Ritums – redaktors Pēteris Kļaviņš
• Pamatskola – vadītāja Māra Mora
(Moore)
• Spēļu grupa – vadītājas Daiva Tuktēna
un Ingrīda Veidnere
• Valodas klase pieaugušajiem – vadītājs
Valdis Krādziņš
• Sidnejas Latviešu teātris – valdes
priekšsēde Ilona Brūvere
• Sidnejas Latviešu jauktais koris diriģente Irēne Pakalna, priekšnieks
Valdis Krādziņš
• Sidnejas Latviešu vīru koris – diriģente
Daina Jaunbērziņa, priekšnieks
Gunārs Zodiņš
• Tautasdeju kopa Jautrais pāris –
vadītāji Iveta Rone un Juris Ruņģis.
• Senioru saieti – Uldis Misiņš un Ivars
Šeibelis
• Sporta kopa Spars – vadītājs Viktors
Sīkais
•Jauniešu ansamblis Jaunais vējš –
mūzikālā vadītāja Daina Bogdanoviča
• Mūzikālais ansamblis Sidnejas
mūzikanti – mūzikālā vadītāja Viktorija
Mačēna.
To darbības pārskati ir lasāmi šai
izdevumā
SLB darbībā.
SLB valdei gadā bija vienpadsmit
valdes sēdes.
SLB uzturēja un aprūpēja Sidnejas
Latviešu namu. Namu saviem
mēģinājumiem, sanāksmēm, izstādēm
un sarīkojumiem lietoja biedrība un
paspārnes organzācijas kā arī vairākas
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korporācijas, korporāciju kopas, ALMA,
LAAJ, SLOA un vēl citi.
SLB arī izīrēja nama telpas cittautiešu
organizācijām, kā piemēram “Baltic
Commitee”, 14. jūnija aktam, Strathfield
Musical Society, viņu koncertiem, un
vietējām Korejiešu grupām. Kopā
šie īrnieki maksā pāri par 60% no
ieņemtajām telpu īrem, kas ir svarīgi
arvien augošiem nama uzturēšanas
izdevumiem. Mēs nevaram izsaimniekot
neizdodot telpas kad tās nelieto latviešu
organzācijas.
SLB biedri var izmantot nama
telpas savām vajadzībām – jubilejām,
sanāksmēm, bēru mielastiem, maksājot
tikai tiešos telpu uzturēšanas izdevumus.
Sestdienās Latviešu namā notiek
pamatskolas stundas, kā arī aktīva un
ļoti labi apmeklēta “spēļu grupa” bērniem
pirmsskolas vecumā. Sestdienās
arī notiek latviešu valodas klase
pieaugušajiem.
Latviešu namā atrodas Latviešu
kreditkooperatīva Austrālijā birojs.
SLB informācijas
biļetēnu
Ritumu sagatavo, drukā un izdod
530 eksemplāros Latviešu namā 11
reizes gadā. Rituma izdošanas darbu
brīvprātīgi veic SLB biedri.
Namā darbojas grāmatnīca
A. Priedīte-Rīga kur var iegādāties
sarīkojumu ieejas kartes, latviešu
grāmatas, rotaslietas, kā arī biedri var
pārsūtīt naudu piederīgiem Latvijā.
Bibliotēkā biedriem piejama plaša
grāmatu izvēle.
SLB kafejnīca atvērta sarīkojumu
laikos, kā arī pusdienām ceturtdienās.
Par kafejnīcu atbildīga dāmu kopa.
Elvīras Palavas stipendiju
maznodrošinātiem latviešu valodas
studentiem Latvijā turpinam ar Vītolu
fondu Latvijā starpniecību. Stipendijas
piešķirtas trīs stundentiem.
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Katru mēnesi SLB apsveic biedrus
kuŗi sasnieguši cienījamu gadu vecumu,
sākot ar 60 gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
Biedrība atbalsta SLB pamatskolu un
spēļu grupu, kā arī jauniešu piedalīšanos
pasākumos kā Sidnejā, tā citos latviešu
centros.
Arī šinī darbības gadā SLB ir
atsaukusies uz vairākiem lūgumiem
atbalstīt jauniešus piedalīties Annas
Ziedares vasaras vidusskolā, 3x3 saietā,
Dziesmu svētkos un Sveika Latvija
braucienā.,
SLB un pajumtes organzāciju
rīkoti sarīkojumi:
Augustā – Edītes Birzules referāts –
Brazīlijas saule no Rio līdz Amazonijas
džungļiem. SLT trīs izrādes ‘Tāda es
esmu’, SLB pilnsapulce, protokols
lasāms oktobŗa Ritumā.
Septembrī – Jaunā vēja 10 gadu
jubilejas sadziedāšanās – iespēja
klausītājiem dzirdēt daudzus Jaunā vēja
dziedātajus, kas desmit gados bijuši
ansambļa dalībnieki, LU dibināšanas
atceres akts, Jauktā koŗa – Dziesma
a cafe.
Oktobrī –
Sidnejas Latviešu vīru koŗa –
Dziesmu pēcpusdiena,
Latviešu Kredītkooperatīva informācijas sapulce,
Latvijas Universitātes astronomijas
pētnieku grupas un LU Fonda projektu
vadītājas viesošanās. Grupa ceļā uz
Cairns novērot saules aptumšošanos.
Klāt esošos uzrunāja Ilgonis Vilks (LU)
un Evija Čerpinska (Fonds).
Novembrī –
Klubs Kaladū – ar iemīļotām
dziesmām no veciem labiem laikiem,
Melburnas kauss – kā parasti ar
zirgu loterijām, dāmu cepuru konkursu,
Melburnas kaussa kapeli ‘Golden

Nugget’,
SLB 18. novembŗa pusdienas.
Koncerta daļā izcilas mūziķes, sidnejiete
Saskija Tillere (čells) un melburniete
Sandra Birze (klavieres) saviļņoja
klausītājus ar savu saspēli.
Latvijas valsts 94 gadu dibināšanas
atceres akts – uzrunu teica SKKS
seniore Gundega Zariņa, apsveikumi
no Latvijas vēstnieka Austrālijā Induļa
Bērziņa un valsts prezidenta Andŗa
Bērziņa un svētku runu teica Marianna
Aulciema. Koncerta daļā uzstājās
Sidnejas Latviešu vīru koris.,
Latvijas Ā rlietu ministijas sekretāra
Andra Teikmaņa viesošanās, ceļā uz
Kanberu, lai tiktos ar Austrālijas ārlietu
ministrijas vadību.
Latvijas Nacionālā archīva
direktores Māras Sprudžas viesošanās,
lai pastāstītu par archīva darbu un
paskaidrotu kas nepieciešams, lai
sagatavotu materiālu archīvam.
Decembrī –
SLT divas izrādes – Anšlava Eglīša –
Pēc kaut kā cēla nezināma, SLB Senioru
saieta eglīte, SLB darbinieku eglīte,
Laimas eglīte.
Janvārī –
Atceļā no Kultūras dienām Adelaidē,
mūzikas apveinības Mūza koncerts,
Februārī –
Divas viesizrādes – Benjamiņa. Kā
dzīvot modernam cilvēkam., Latvijas Trīs
tenoru koncerts. SLB dāmu meistarklase
– klinģris.
Martā –
SLB biedru pēcpusdiena ar viesmāksliniekiem, komponistu Zigmaru
Liepiņu un dziedātāju Mirdzu Zīverti
no Latvijas un atjaunotās Baltās zāles
atklāšana. Baltā zālē Austrālijas latviešu
izcilāko mākslinieku gleznu izstāde
daļa no tās ko vēlāk izstādīja pavalsts
parlamenta telpās.

Tautas deju kopas ‘Jūrmalnieki’
sarīkojums.
Aprilī –
SLB dāmu kopas sarīkojums, SLB
ārkārtas pilnsapulce, lai lemtu par nama
nākotni.
Maijā –
SLT divas izrādes – ‘Gājputns’.
Jūnijā –
Apvienotās Baltiešu komitejas rīkots
14. jūnija atceres akts, SLB un skolas
Jāņu sarīkojums – uzstājās Jautrais pāris
ar sešām dejām un SLB pamatskola un
spēļu grupa.
Katru mēnesi otrā piektdienā Senioru
saiets un katru cetrurtdienu pusdienas.
Finasiālais pārskats.
Financiālo pārskatu izsniegs
Biedrības pilnsapulces dalībniekiem un
tas tiks ievietots septembŗa Ritumā.
Noslēgumā.
SLB valde izsaka pateicību visiem
biedriem un organizācijām, kas ir
strādājuši, palīdzējuši un veicinājuši
Biedrības darbu ar darbiem, ziedojumiem
un padomiem. Bez biedru aktīvas
līdzdalības, SLB nevarētu pastāvēt un
sekmīgi turpināt darboties .
Jānis Grauds
SLB valdes priekšsēdis.

SLB grāmatnīca
„Rīga”

2012 / 2013. gada darbības pārskats
Grāmatnīca ir atvērta četras dienas
nedēļā un stundu pirms lielākiem
sarīkojumiem. Tur var iegādāties
grāmatas, latviskas apsveikumu kartiņas,
tautiskas rotas lietas, dažādus rokdarbus,
kompaktdiskus, DVD un mūzikas kasetes,
kā arī izīrēt video vai DVD filmas.
Grāmatnīcā var samaksāt SLB biedra
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maksas, Rituma abonēšanu, kā arī
nokārtot personīgos naudas sūtījumus
uz Latviju par stipri pazeminātu likmi.
Šis pakalpojums ir pieejams tikai SLB
biedriem.
Grāmatnīcā ir iespējams iegādāties
biļetes uz dažādiem koncertiem un teātŗa
izrādēm, kā arī aizrunāt vai noīrēt telpas
dažādu organizāciju vai personīgām
vajadzībām.
Sidnejas Latviešu biedrība abonē
Latvijā izdoto Latvijas Avīzi un Mājas
Viesi, kas ir pieejami lasītājiem kafejnīcā.
Imants Līcis

Veco ļaužu aprūpes
Laima 2012. – 2013.
gada pārskats

Ar šā gada pirmo jūliju,
veco ļaužu aprūpe Laima
uzsāka savu 18. darbības
gadu. Pašlaik aprūpējam
25 klientus – 11 latviešus,
1 lietuvieti, 6 austrāliešus,
1 krievieti, 2 ēģiptiešus,
1 polieti, 1 libānieti un 2
itālietes. Latvieši nepieteicas uz aprūpi
pietiekami lielā skaitā, tātad, lai varētu
saņemt maksimālo atbalstu no valdības,
jāpieņem sveštautiešus.
Kā jau katru gadu, Laima svinēja
Ziemassvētkus un Jāņus. Abi sarīkojumi
noritēja skaistā un priecīgā noskaņojumā.
Latviešu dalībnieki bija pieraduši pie
kuplā svētku galda, bet sveštautiešiem
tas bija liels brīnums. Visi slavēja abus
sarīkojumus. Jāņu sarīkojumu kuplināja
Ivars Štubis ar dziesmām un ģitāras
spēlēšanu.
Turpinam palīdzēt klientiem ar
dažādiem pakalpojumiem. Katram
klientam ir savādākas vajadzības, tātad
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pakalpojumi viņiem ir atšķirīgi.
Par pakalpojumiem ir nedēļas maksa.
Austrālijas valdība noteikusi 17,5% no
veco ļaužu nedēļas pensijas jeb $62,30
kā augstāko maksu. Laima nav tik lielu
maksājumu prasījusi no neviena klienta.
Maksu nosaka, vienojoties ar katru
klientu atsevišķi. Jaunā aprūpes sistēmā,
maksa būs ‘means tested’.
Budžets nosaka cik stundas Laima
var aprūpēt katru klientu. Tās mainās
ar klientu vajadzībām. Vidējā aprūpe ir
piecas stundas nedēļā bet tā arī var būt
gaŗāka vai īsāka, pēc vajadzības.
Pagājušā gadā uzsākām Falls
Prevention programmu, līdz šim, bez
labām sekmēm jo klienti nevēlas laiku
pavadīt vingrojot, viņi drīzāk vēlas paveikt
„svarīgākas” lietas norādīto stundu laikā.
Ar 2013.g. jūliju Austrālijas valdība
mainīja veco ļaužu aprūpes financēšanas
un darbības kārtību tā saucamā Living
Longer, Living Better programmā, kuŗā
nākamos 5 gados tikšot doti papildu $3,7
biljoni veco ļaužu aprūpei. Paredzēts arī
dot klientiem lielāku teikšanu par savu
aprūpi.
Jaunie likumi nopietni ietekmēs
Laimas pakalpojumu sniegšanas kārtību.
Katram klientam būs gada budžets
($ 13.600,00) un viņš varēs izvēlēties
kādus pakalpojumus saņemt. Katram
pakalpojumam būs stundas maksa.
Darbiniekam pakalpojumi būs jāpieraksta
un ziņojums jānodod birojam. Birojam
būs sīki jāseko cik naudas katru mēnesi
izdotas lai tās nepārsniegtu budžetu.
Katru mēnesi klientiem būs jādod
norēķins par izdoto naudu. Ja visu naudu
izdos pirms mēneša beigām, tad klients
aprūpi vairs nesaņems līdz nākamam
mēnesim.
Rezultātā, jaunie likumi mainīs
mūsu darbību. Būs nepieciešami algot
darbinieku, lai sekotu klientu budžetiem
un katru mēnesi izsūtītu norēķinus.

Jaunie likumi praktiski nozīmē, ka Laima
vairāk nevarēs darboties kā senāk.
Mēs nevarēsim pagarināt darba laiku
(gadījumā, ja jāpaliek ilgāk pie ārsta).
Ja tas notiktos, tad būs jāsaīsina citus
pakalpojumus lai tie nepārsniegtu
mēneša budžetu. Domāju, ka varēsim
piedāvāt tikai 4 stundas aprūpi pa nedēļu.
Pašreizējie Laimas klienti turpinās
saņemt aprūpi pēc vecās sistēmas līdz
2015. gada 1. jūlijam – tad būs jāpāriet
uz jauno kārtību.
Izsaku pateicību visiem Laimas
darbiniekiem par labi veikto darbu
un klientiem par saprašanu un
pretimnākšanu, kad kādreiz beidzamā
minūtē jāmaina norunātās stundas vai
parastais darbinieks. Ceru, ka jaunās
maiņas varēsim ievest bez lielām
grūtībām.
Baiba Liepiņa
Veco laužu aprūpes Laima vadītāja

SLB bibliotēka

2012 / 2013. gada darbības pārskats.
Bibliotēka ir atvērta lasītājiem
ceturtdienās un Senioru saieta laikā no
plkst. 11.00 līdz 12.00, un sestdienās
no plkst. 10.00 līdz 12.00 sazinoties ar
Imantu Līci SLB grāmatnīcā.
Bibliotēkā ir ap 2500 grāmatu
– zinātniska satura, stāsti, romāni,
noveles, lugas, atmiņas u.c.
Grāmatu ziedojumi ir saņemti gan
no lasītājiem, privātpersonām, gan arī
organizācijām.
Bez grāmatu aizņēmējiem bibliotēku
izmanto arī SLB sestdienas skolas
audzēkņi, sameklējot materiālus un
informāciju skolas darbam. Diemžēl,
pēdējā gadā lasītāju skaits ir stipri
samazinājies.
Imants Līcis

Jautrais pāris
Aizgājušajā gadā,
tautas deju kopā
Jautrais pāris dejoja 20
dejotāji. Par pavadījumu
mēģinājumos gādāja
Viktorija Mačēna un
Sandra Dragūna, un
uz uzvedumiem viņām palīgā nāca
Sidnejas muzikanti. Jautro pāri turpināja
vadīt Juris Ruņģis un Iveta Rone.
2012. gada septembrī Jautrais
pāris piedalījās Eurofest un decembrī,
Austrālijas latviešu 54. Kultūras dienās
Adelaidē. 2013. gada martā Jautrais
pāris piedalījās Jūrmalnieku Sidnejas
sarīkojumā, aprīlī – tautas deju kopas
Sprigulītis 60. gadu jubilejā Kanberā
un jūnijā – Sidnejas latviešu Jāņu
sarīkojumā. Gatavojamies atkal šogad
septembrī dejot Eurofest, kā arī 34.
Jaunatnes dienu tautas deju uzvedumā,
decembrī, Melburnā.
2013. gada jūlijā, vairāki Jautrā pāŗa
dejotāji arī piedalījās XXV Dziesmu
svētkos, kā koristi, un XV Deju svētkos,
kā Austrālijas tautas deju kopas
Jūrmalnieki dalībnieki.
Jautrais pāris pulcējas uz mēģinājumiem ik piektdienu, pulksten 19.30,
Sidnejas Latviešu namā. Kā vienmēr,
mēs mīļi gaidam jaunus dejotājus un arī
bijušos dejotājus, kas vēlētos atgriezties
dejotāju saimē. Ceram, ka Jautrais pāris
varēs kuplā skaitā piedalīties Jaunatnes
dienās Melburnā, šī gada beigās, un it
īpaši Kultūras dienās Sidnejā, 2014.
gada decembrī.
Juris Ruņģis un Iveta Rone
2013. gada jūlijā
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Senioru saieti

Senioru saieta darbības pārskats par
2012/2013. gadu.
Pagājušā financiālā gadā Sidnejas
Latviešu namā noturēti 10 senioru saieti
kuŗos caurmērā bija ap 40 apmeklētāji.
Vislielākais apmeklētāju skaits bija saieta
Ziemassvētku sarīkojumā kuŗā piedalijās
ap 110 apmelētāju. Saietu iesākām ar
mācītāja Raimonda Sokolovska noturētu
svētbrīdi. Priekšnesumus organizēja
Imants Līcis kur piedalijās: Ingrīda
Rehbauma, Andrejs Mednis, Raimonds
Sokolovskis, Linda Ozere un Marita
Lipska. Visus ar garšīgu mielastu
pacienāja SLB Dāmu kopas čaklās
strādnieces.

1919 – 1990

Senioru saietus rīko Ivars Šeibelis,
Uldis Misiņš un kasiere ir Irēna Dzirnekle.
Saietus vienmēr iesākam ar īsu referātu
un pēc tam Ivars Šeibelis rāda jaunākās
ziņas no Latvājas ar datora palīdzību. Tad
skatāmies Latvijas televīzijas raidījumus
kuŗus mums piegādā nenogurstošais,
Rīgā dzīvojošais Osvalds Aizstrauts.
Ļoti liela pateicība S.L.B. Dāmu kopai
par garšīgo Ziemasvētku mielastu un
kafejnīcas strādniecēm par negurstošo
darbu sagatavojot gardumus katram
senioru saietam. Senioru saieti notiek
katra mēneša otrā piektdienā, izņemot
janvāra mēnesi un decembrī kad mums
notiek Ziemassvētku sarīkojums.
Uldis Misiņš

1991 –

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

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
1919 – 2013
Sestdien, 2013. g. 21. septembrī, plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā
Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem
* * * * *
Plkst. 18.00 Korporāciju Kopas Sidnejā komeršs
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Sidnejas Latviešu
jauktais koris

Sidnejas Latviešu jauktā koŗa
darbības pārskats par 2012/2013.
gadu.
Jauktais koris noturēja regulārus
mēģinājumus 2012. gadā katru otrdienas
vakaru līdz 16. septembrim, kad notika
koŗa gadskārtējais sarīkojums Dziesma
À CAFÈ kuŗš notika Mārtiņa Siliņa
zālē un piedalījās liels apmeklētāju
skaits. Pēc šī sarīkojuma koris noturēja
regulārus mēģinājumus Ziemassvētku
sarīkojumam un nobeidza 2012. gadu
ar savu tradicionālo Ziemassvētku Eglīti
11. decembrī.
Tākā vairāki koristi nevēlējās turpināt
sastāvēt jauktā korī un apmeklēt
regulārus mēģinājumus koris izbedza
pastāvēt 2013. gadā. Lai varētu godam
sarīkot nākošās Kultūras Dienas Sidnejā,
2014. gada decembrī ir cerams, ka lielākā
daļa bijušie koristi un arī daudz citi stāsies
koŗa rindās un sāks apmeklēt regulārus
mēģiājumus 2014. gada sākumā. Šo
jauno kori varētu saukt par Sidnejas
Latviešu Kultūras Dienu kori un ceram, ka
Kultūras Dienu rīcības komiteja pārņems
šī koŗa noorganizēšanu un ielūgs visus
jaunos un ne tik jaunus, lai stātos Kultūras
Dienu jauktā koŗa rindās. Mēģināsim
pārsniegt adelaidiešu Kultūras Dienu
jauktā koŗa skaitu pāri par 80 dziedātāju.
Uldis Misiņš

SLB spēļu grupa,
pamatskola un
vidusskola

Sidnejas Latviešu biedrības spēļu
grupas, pamatskolas un vidusskolas
2013. gada darbības pārskats.
Šogad Sidnejas pamatskola un

vidusskola atsāka darbību š.g. 2.
februārī ar peldēšanas sacensībām,
kur piedalījās arī spēļu grupa. Divas
nedēļas vēlāk skola novadīja Draudzīgo
aicinājumu skolas dalībniekiem un
ģimenēm.
Spēļu grupu apmeklē 14 bērni ar
vecākiem / vecvecākiem. Šogad Linda
Galviņa un Māra Goldsmita (Goldsmith)
vada spēļu grupu. Bērnu vecumi ir no
12 mēnešiem lidz 4.gadiem. Spēļu
grupa sākas 10.00 un turpinās lidz
11.30 Mārtiņa Siliņa zālē. Sandra
Dragūna dzied kopā ar bērniem un
mammām un papiem. Rīts sākas ar
dziedāšanu, tad pāriet uz līmēšanu
un citām nodarbībām, un beidzas ar
ēšanu. Bērni arī spēlējas ar mantiņām
un klausās pasaciņas.
Spēļu grupa piedalās SLB pamatskolas sarīkojumos, sporta nodarbībās
un izbraukumā.
Pamatskolu turpina vadīt Māra Mora
(Moore) un Ingrīda Veidnera. Šogad
Valda Teilora (Taylor) ir uzņēmusies
skolas kasieres darbu un vēl arvien
turpina ar sekretāres amatu, piepalīdzot
arī citur, kur vajadzīgs. Toms Veidners
ir vecāku pārstāvis.
Skolā šogad ir 24 skolnieki piecās
klasēs. Skola sākas 9.30 (ja vecāki
un bērni ierodas laikā; citādi ar mazu
nokavēšanos) un klases beidzas 13.00.
Mūsu skolotāji šogad ir Dace Celinska
– sagatavošanas un pirmā klasē (7
skolnieki), Valdis Krādziņš un Vija
Sieriņa – trešā klase (5 meitenes), Ilze
Jezerska – piektā klasē (3 bērni), un
Marita Lipska un Gundega Zariņa dalās
ar sestās klases mācībām (absolventu
klasē - 4 meitenes). Vidusskolas klase
šogad nesatiekas katru nedēļu – Māris
Bruzgulis māca 5 skolniekus, kuŗiem
ļoti interesē dziedāšana, jo Vasaras
Vidusskolā viņi labprāt dziedāja korī un
mūzicēja interešu grupās.
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Visās klasēs māca latviešu valodu,
vēsturi, ģeografiju, kultūras mācības,
dziedāšanu un dejošanu. Šā gada
beigās skolnieki piedalīsies drāmas
klasēs Ilonas Brūveres vadībā.
Dziedāšanu gada sākumā mācīja
Daina Kaina un Sandra Dragūna. Tautas
dejas vadīja Linda Galviņa, Andris
Galviņš un Sarma Strazda.
Spara pusdienas un apbalvošana
notika 2. martā, un mēs ļoti pateicamies
Vikoram Sīkajam, Tomam Veidneram
un citiem Spara organizētājiem, kuŗi
mūsu bērniem dod iespēju piedalīties
gan peldēšanā, gan vieglatlētikā un
basketbolā.
Ģimenes diena notika 11. maijā, un
ģimenes ieradās kuplā skaitā.

Skola piedalījās Jāņu sarīkojumā,
šogad bija mūsu kārta tos organizēt,
neskatoties uz to, ka laba daļa skolas
ģimeņu bija devusies uz Latviju. Skola
vadīja bāru un rīkoja arī loteriju.
Šogad mums būs pieci absolventi,
un izlaiduma akts un eglīte notiks 14
decembrī.
Māra Mora (Moore)

Ritums

SLB informācijas biļetēns Ritums 2012
/ 2013. darbības gadā tika sagatavots un
izsūtīts 11 reizes.
SLB biedru skaits šī darbības gada
beigās bija 502. Ritumu saņem 406 biedri

Sidnejas Latviešu biedrības
Dāmu kopas

Referāts
sest dien, 2013. gada 3. augustā, plkst. 14.00
Latviešu nama, Mārtiņa Siliņa zalē

Ināra Krūmiņa

Trīs nedēļas Japānā
Ieeja pret ziedojumiem sākot ar $6.00
par labu Okupācijas mūzejam
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Varēs nogaršot japāņu gardumus
Visi laipni lūgti pavadīt jauku pēcpusdienu

un 68 pārējie Rituma abonetāji, no tiem
20 ir brīveksemplāri, kuŗi tiek aizsūtīti
citām biedrībām, bibliotēkām, u.c. 413
Ritumi tiek aizsūtīti Sidnejā, Kanberā
un citur Jaundienvidvelsā dzīvojošiem
abonentiem, 47 uz citām Austrālijas
pavalstīm un 15 uz ārzemēm.
Ritumu sagatavo, iespiež un izdod
Sidnejas Latviešu namā.
Rituma redaktors un salicējs ir Pēteris
Kļaviņš. Redakcijā vēl darbojas Raimonds
Krauklis. Pēdējos mēnešos redakcijas
kolēģijai ir pievienojusies Kristīne Kugrēna.
Kristīne pārraksta manuskriptus un
bija neatsverams atbalsts jūlija Rituma
izdevumā, kas tika sagatavots drukāšanai
Latvijā.
Pēdējā gadā Ritums zaudēja divus
ilggadīgus darbiniekus – pagājušā gada
oktobrī Alfreds Siļķēns aizgāja aizsaulē
un šā gada jūnijā Brigita Āboltiņa šķīrās
no mūsu rindām.
Ritumu iespiešanai sagatavo Pēteris
Kļaviņš, Kristīne Kugrēna un Raimonds
Krauklis. Iespiešanu veic Andrejs Ginters,
Pēteris Strungs, Juris Kažoks.
Izsūtīšanas darbus kārto Juris Rīmanis
un adrešu lipekļus aploksnēm sagatavo
Imants Līcis. Salikšanas talkās piedalās
Andrejs Ginters, Juris Kažoks, Jānis
Keiris, Ilga Riņģe, Juris Rīmanis un Pēteris
Strungs.
Redakcija saka sirsnīgu paldies visiem
tālākminētiem korespodentiem, kuŗi
kuplināja Rituma saturu ar rakstiem,
dzejām un kritiku visās Rituma nodaļās
– darbības pārskatos, lasītāju domās,
latviešu organizāciju darbā un citur.
Korespondenti bija (alfabētiskā kārtībā):
Anita Andersone, Rovena Andruskēviča,
Anita Apele, Gunārs Bērzzariņš, Rudīte
Bērziņa, Andris Bērziņš, Edīte Birzule,
Skaidrīte Dariusa, Valdis Dombrovskis,
Jānis Čečiņš, Evija Čerpinska, Linda
Galviņa, Linda Graudiņa, Jānis Grauds,
Ojārs Greste, Laila Grosa, Kārlis Gulbergs,

Lāsma Ģībiete, Baiba Vītola-Haringtona,
Viktors Hausmanis, Arnolds Jumiķis, Daina
Kaina, Jēkabs Kariks, Pēteris Kļaviņš,
Raimonds Krauklis, Juris Krādziņš, Valdis
Krādziņš, Inese Krieviņa, Vita Kristovska,
Zanda Krūze, Baiba Liepiņa, Marita
Lipska, Imants Līcis, Alīda Medne, Andrejs
Mežmalis, Kolvins Mekfersons, Klāra
Mētra, Uldis Misiņš, Māra Mora (Moore),
Ilga Nirādija, Ilze Nāgela, Dimis Pešudovs,
Agris Pīrāgs, Richards Puisēns, Aldis
Putniņš, Andra Rone, Iveta Rone, Jānis
Ronis, Inta Rodžera (Roģers), Juris
Ruņģis, Amanda un Andris Ruņģi, Vija
Sieriņa, Uldis Siliņš, Alfreds Siļķēns,
Fomaida Siļķēna, Inta Skābe, Juris
Skābe, Raimonds Sokolovskis, Viesturs
Sprūde, Andris Staklis, Valdis Strazds,
Līga Strunga, Aina Sveile, Ivars Šeibelis,
Viktors Sīkais, Judīte Šmite, Maruta
Dēliņa-Tauriņa, Valda Teilora (Taylor), Ieva
Trankele, Rihards Treijs, Jānis Treimanis,
Elmārs Vanags, Toms Veidners, Ilze
Viļuma, Tatjana Vītola, Gundega Zariņa,
Juris Zemītis, Gunārs Zodiņš
Redakcija arī pateicās visām
organizācijām un individiem, kuŗi atbalstīja
Ritumu ievietodami sludinājumus un
ziņojumus Rituma slejās.
Katrā Rituma izdevumā tiek ievietotas
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas
Ziņas, kuŗu atbildīgais redaktors ir Elmārs
Vanags, kuŗu pēdējā laikā ļoti aktīvi
atbalsta Gundega Zariņa. Katrā Rituma
izdevumā tiek ievietotas arī Sidnejas
Ev. lut. latviešu draudzes, Latviešu
ev. lut. Vienības un Latviešu sporta
Jaundienvidvelsā ziņas.
Lai sniegtu lasītājiem ziņas par
notikumiem Latvijā, Ritumā ir ievietots
PBLA ziņu apskats. Abonentu ģimenes
locekļi, kuŗi nerunā latviski var iegūt
informāciju par notikumiem Latvijā lasot
„Baltic Review“ angļu valodā. Daļa rakstu
Daugavas Vanagu nodaļā arī ir angļu
valodā.
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Rituma redakcija sirsnīgi pateicās
visām organizācijām un to pārstāvjiem,
kuŗi regulāri sniedza pārskatus un
informāciju par savu organizāciju darbību.
Vislielāko paldies izsaku visiem Rituma
darbiniekiem, bez kuŗu brīvprātīgā un
nesavtīgā darba Ritums nevarētu pastāvēt.
Pēteris Kļaviņš
Rituma redaktors

SLB Dāmu kopa

Pagājušā 2012/13 gadā SLB Dāmu
kopa turpināja sekmīgi darboties.
Mūsu locekles čakli strādāja, kaut
aktīvo darbinieču skaits veselības dēļ
ir samazinājies. Visbiežāk darbu veica
valdes locekles.
Dāmu kopas gadskārtējais
sarīkojums notika š.g. 28. aprīlī un bija
ļoti labi apmeklēts un tāpat 18. novembŗa
pusdienas.
Gada sākumā Ārija Zodiņa vadīja
divas labi apmeklētas Meistara klases
kliņģera cepšanā.
SLB 60 gadu atceres biedru
pēcpusdienā dāmas pasniedza siltas
pusdienas, sviestmaizītes un kafijas

maizītes.
Studenšu Korporācijas Kopas
Sidnejā 60 gadu pastāvēšanas atceres
vakariņās DK sagatavoja auksto galdu.
Kā parasti DK gatavoja siltas
pusdienas SLB Jāņu sarīkojumā un arī
„Laimas” klientiem Jāņos.
Senioru eglītes sarīkojumā decembrī
DK pasniedza pie galda aukstas
pusdienas 90 viesiem.
Uz pieprasījumu bija rīkoti vairāki
aukstā galda mielasti bufetes veidā un
arī sviestmaizīšu mielasti.
Pirms Ziemassvētkiem tika noturētas
četras piparkūku talkas, kur kopā izcepa
66½ kg piparkūkas un 30 piparkūku
paciņas „Laimai”.
No šā gada peļņas SLB kasē ir
iemaksāts $24 000. Okupācijas mūzejam
ziedots $4 500, kas ieskaita ieņemtos
$500 no Edītes Birzules referāta par
Brazīliju. Inventāra iegādei izdots $508.
Okupācijas mūzejā Dāmu kopa ir
atzīmēta lielāko ziedotāju goda plāksnē.
Tā kā DK aktīvo locekļu skaits ir
stipri krities, trūkst darbinieces kas
nāktu ceturtdienu pusdienu saimniecēm
palīdzēt. Jāapsver iespēju pusdienas
rīkot tikai trīs reizes mēnesī.
Arī turpmāk DK ar prieku pieņem

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte un vecāmāte

ELZA OZOLIŅA dzim DIŠLERS
Dzimusi 1919. gada 31. oktobrī, Rīgā, Latvijā
Mirusi 2013. gada 23. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā

Vēji un sniegi kad pēdas segs,
Skaistas atmiņas kvēlos un degs;
Vakarā, kad zvaigznes mirgos klusi
Sirds būs mieru ieguvusi.
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Viņu mīlestībā atcerās dēls Jānis ar
sievu Lindu, dēli Andrejs un Vova,
mazmeita Zoe ar vīru Samu, mazdēli
Bens, Marks un Tims

pasūtinājumus dažādu maltīšu
gatavošanai sanāksmēm vai viesībām
latviešu namā, ja viesu skaits ir vairāk
kā 20.
DK priekšniece, Edīte Birzule izsaka
pateicību visām dāmām, kas ziedojušas
daudz laiku un līdzekļu, lai kopas darbība
sekmētos. Vislielākā pateicība pienākās
sekretārei Ievai Trankelei, ekonomei
Inārai Krūmiņai kā arī ceturtdienu
pusdienu saimniecēm.
Ieva Trankele – sekretāre
Edīte Birzule – priekšniece

SLT pārskats par
2012/2013. gadu

Sidnejas Latviešu teātris aizgājušā
gadā iestudēja trīs lugas.
Augustā - Aivas Birbeles komēdiju
– Tāda es esmu, skatuviskā lasijumā.
Izrāde Martiņa Siliņa zālē pie galdiņiem,
skatītāji varēja arī baudīt ne tikai šo
laikemetīgo komēdiju bet arī atiecīgu labu
ēdienu atiecīgam dienas laikam. Režisors
Jānis Grauds. Šī izrāde turpinājums
izmantot skatuviskus lasījumus kā
gandrīz pilnvērtīgu uzvedumu lai spētu
sniegt skatītājiem velvienu izrādi gadā.
Šeit bija apsveicami droša lugas un
izrādes fromāta izvēle un laikmetīgs un
asi satīrisks ieskats mūsdienas sievietē
– raksta Inta Rodžera.
Decembrī – Anšlava Eglīša – Pēc
kautkā cēla nezināma, režisors Kārlis
Gulbergs, dekorācijas Vija Spoģe un
Pēteris Erdmanis. SLT bija uzlūgts
sagatavot teātra izrādi AL54. Kultūras
dienām Adelaidē un izvēlējas šo lugu.
Pirmizrāde un atkārtojums Sidnejā un
tad izrāde Adelaidē. Kultūras dienu izrāde
guva tik labas atsauksmes ka ansamblis
ar to vēlāk viesojās Melburnā un Brisbanē
ar līdzīgiem panākumiem. Kārļa Gulberga

spēcīgajā ansamblī vāja telojuma nebija.
Katram raksturam Eglītis ir devis savu
āriju – tas ir, iespēju virtuosi spīdēt
skatuves centrā. un Kārļa Gulberga režija
demonstrēja viņa eleganto rūpību Eglīša
darba izpratnē – raksta Inta Rodžera.
Maijā – Andra Klaussa (sadarbībā
ar Sandru Damnicu un Judīti Šmitu)
likteņstāsts – Gājputns. Šī izrāde īpatna
ar to ka režiju vadija Judīte Šmita, speciāli
uz trīs mēnešiem pārcdēlusies uz Sidneju.
Arī ar to ka lielā ansamblī piedalās divas
jaunas dāmaas nesen iebruakušas no
Latvijas, Ilze Viļuma un Sanita Maulāne.
Krāšņs aktieru ansamblis, spēcīgs lomu
tēlojums. ‘Gājputns’ sevi ir pieteicis un
tik ātri vis neaizlidos no skatītāju atmiņām
un pārdomām raksta Ilze Viļuma.
Piedevām februārī SLT uzņēma
no Latvijas Indru Burkovski ar savu
viencilvēka izrādi - Benjamiņa. Kā dzīvot
modernam cilvēkam. Izrāde atškirās
ar to ka katrs cēliens notika citā telpā
un skatītājiem bija jāpārvietojās. Indra
Burkovska izcili attēloja raksturīgāko
Emilijā Benjāmiņā raksta Juris Krādziņš.
SLT, kā parasti, pēc katras pirmizrādes
rīko apkūlības kur pie atspirdzinājumiem,
ansamblis un teātra draugi var tikties ar
aktieriem un dalīties iespaidos ko guvuši
no izrādes.
SLT gadskārtējās svinības notika
februārī Lindas Ozeres un Jāņa Čečiņa
mājās lai atzīmētu paveikto darbu un
stiprinātu sadarbības un draudzības
saites.
SLT valdē darbojas – Ilona Brūvere,
Klāra Brūvere, Andris Kariks, Jānis
Čečiņš, Iveta Rone, Jānis Grauds.
Biļešu pārdošanas pienākumus izrādēm
no Tatjanas Vītolas pārņēmis Zintis
Duckmanton. Valdes sēdes notiek
caurmērā katru mēnesi.
Jānis Grauds
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230
E-pasts: abirzulis@bigpond.com

Fax: (02) 9555 7239
Aldis Birzulis

3 Downing Street, Epping, 2121; epasts:
maris.celinskis@gmail.com, līdz šā
gada 10. septembrim.
Dace Celinska
Studenšu Korporāciju Kopas
Sidnejā viceseniore

Pagājušā
un šinī
gadā
augstskolu
beigušo
ievērībai

Katru gadu Latvijas Universitātes
dibināšanas atceres aktā ziņo par
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta
beiguši augstākās mācību iestādes vai
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.
Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu meitas,
dēla, kāda cita rada, paziņas vai kāda
latviešu drauga vārdu nolasa šā gada
aktā 21. septembrī, lūdzu paziņojiet
vārdu, iegūto gradu vai diplomu un
mācības iestādi, kā arī kvalifikācijas
piešķiršanas datumu, Dacei Celinskai,
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Jūlija senioru saiets:
par Dziesmu svētkiem
un Latvijas vēsturi
jaunākos laikos

Šogad Latvijā atkal bija
Dziesmu un deju svētki uz
ko norāda samazinātais
apmeklētāju skaits 12.
jūlija saietā, jo daudzi
aizbraukuši uz Latviju un
nav vēl atgriezušies. Tiem,
kas nebija aizbraukuši uz Latviju nu bija
izdevība redzēt vispirms izvilkumus no
sarīkojumu norises. Bet vēl pirms Dziesmu
svētku kadriem, kā Latvijā tagad sauc
fragmentus no filmām, Ivars Šeibelis
pastāstīja, ka Rīgas pils degšanā tā krietni
vien izpostīta. Izglābtas gan Vēstures
mūzeja mantas un raksti un Rīgas pils
karogs. Darbinieki, kas labo pili, neesot
vainīgi, jo pēc viņu darba dienas telpas

Foto: Pēteris Kļaviņš

notika apkārt parka dīķim,
bet koŗu vārdus nepateica.
Tā kā parkā maz vietas,
tad atklāšanu uz vietas
varēja noskatīties tikai
nedaudzi, bet pārējie –
valsts televīzijā.
Tālāk redzējām
skatus no dziesmu svētku
gājiena, ko fotografēja pie
Dailes teātŗa Bīvības ielā.
Gājienā spēlēja orķestŗi,
dažas koŗu kopas dziedāja,
dažas tautas deju kopas
devās uz priekšu deju
soļos un pat griežoties pa
pāŗiem. Gājienā noskatījās
arī gleznotāja Valdemara
Skats uz Rīgas pili no Vanšu tilta
Irbīša statuja ielas malā;
tajā vietā, kur gleznotāju
nosita šrapneļa gabals kaŗa
pārbaudot policija un ugunsgrēks izcēlies laikā, 1944. gadā.
2 stundas pēc darba laika beigām. Kas
Tālāk rādīja skatus no tautas deju
vainīgs, tas vēl neesot zinams. Uguns uzveduma Tēvu laipa Daugavas stadionā.
dzēšanu kavējuši šaurie pils vārti, pa Lai labāk redzētu deju dārziņus, tika
kuŗiem ugusdzēsēju automašīnas ar darba fotografēts no liela attāluma, bet dejotājus
rīkiem nav varējušas iebraukt.
ar aparātu tuvāk nepievilka un tādēļ viņu
Dziesmu svētku atklāšana Viestura locekļu kustības tikpat kā nevarēja saskatīt.
dārzā notika vēlā stundā, jo drīz galīgi
Saieta pirmās daļas beigās mums
satumsa un koncerta beigas notika rādīja noslēguma koncertu Meža parkā
pilnīgā tumsā. Sākumā rādīja valsts ar dziedātājiem un virsdiriģentiem no
prezidenta Andŗa Bērziņa sasveicināšanos vairākām dziesmām pēc izvēles, kā,
ar virsdiriģentiem, kuŗu vidū bija arī piemēram P. Barisona Dziesmai šodien
simtgadnieks Roberts Zuika. Viņš iesāka liela diena ar Arvīda Skalbes vārdiem,
koncertu diriģēdams Latvijas valsts himnu. E. Dārziņa Senatni ar Raiņa vārdiem
Pirms tam ienesa Dziesmu un deju (virsdiriģents Jānis Zirnis), Pūt, vējiņi
svētku karogus, pavisam trīs, vispirms Ramiņa apdarē ar solisti Ilonu Haņinu
jau vispārējo ar nosaukumu Līgo, kas (diriģē Mārtiņš Klišāns) un J.Vītola
nests jau pirmo dziesmu svētku laikā tā Ziemeļblāzmu ar L. Paegles vārdiem un
toreiz sauktā Ķeizardārzā, ko tagad sauc solistu Armandu Siliņu (virsdiriģents Jānis
arī par Dziesmu svētku parku. Pirmie Zirnis).
pieci dziesmu svētki notika Krievijas
Saieta otrā daļā bija filma par
caru valdības laikā, nākamie četri pirmās Latvijas vēsturi pirmās demokratijas un
Latvijas valsts neatkarības laikā. Šajā autoritārās valdības laika, ko sastādījis
koncertā J, Vītola Gaismas pili ar Ausekļa vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs, Iesākumā
vārdiem diriģēja Sigvards Kļava, koncerts paskaidrojums, ka 1918. gadā Eiropā
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SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZE

DRAUDŽU DIENAS SIDNEJĀ

Prāvests Krists Kalniņš
Rīgas iecirkņa prāvests .

STAIGĀSIM
GARĀ
“Ja dzīvojam Garā, tad arī staigāsim Garā. “ - Gal.5:25
No piektdienas, 9.augusta līdz svētdienai, 11.augustam
Sidnejas draudzes telpās,
30 Bridge Rd, Homebush.

Mācītājs  Aldis Elberts
Sv.Pāvila luterāņu
draudzes mācītājs.
TŪVAKA
INFORMĀCIJA
un programma uz draudzes
tīmekļa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Prāvests Colvin MacPherson
Talr. 02 97461934
Mob. O412 024 476
Epasts:
cpherson@optusnet.com.au
Piedalīšanās brīva.
Lūdzu pieteikties pie prāvesta līdz
2.augustam.

18

dibinātas daudzas jaunas valstis (arī tādas,
kas pastāvējušas agrāk, bet kādu laiku bija
pazudušas no Eiropas kartes).
1920. gadā dibināja Tautu savienību,
kuŗas uzdevums bija rūpēties par miera
uzturēšanu pasaules valstu starpā. Filmas
gaitā par notikumiem Latvijas jaunākajā
vēsturē stāstīja arī citi vēsturnieki, un tā
par Latvijas iestāšanos Tautu savienībā
1921. gadā pastāstīja vāsturniece Lilita
Zemīte. Satversmes sapulces vēlēšanās
1920. gada 17. un 18. aprīlī piedalījās 84%
no vēlētāju skaita, un 38.66% balsoja par
Sociāldemokratu partiju, bet 28.36% par
Zemnieku partiju. Satversmes paraugiem
izvēlejās Francijas, Vācijas un Šveices
satversmes. Satversmes sapulces pirmā
sēdē jau 1920. gadā, ko vadīja Jānis
Čakste apstiprināja Latvijas ģerboni,
karogu un himnu. 1922. gadā beidzās
Satversmes sapulces pilnvaras un notika
1. Saeimas vēlēšanas. Jaunā saeima
14. novembrī par pirmo valsts prezidentu
ievēlēja Jāni Čaksti.
Vēsturnieks Aivars Stranga pastāstīja,
ka Latvija uzplaukusi pēc I Pasaules kaŗa
neiedomājami ātri. Jau 10 gadu laikā
bija daudz līgumu ar ārvalstīm. Izglītības
līmenis bija augsts, un Latvija bija Eiropā 9.
vietā ar vidusskolas skolēnu skaitu. 1925.
gadā bija pirmā radio raidstacija – Rīgā
un tās pirmais raidījums. Pirmo lidlauku
atklāja 1928. gadā. Vidējais mūža gaŗums,
kas Latvijā 19. gadsimtenī bija 41.1. gads,

palielinājās uz 50.7 gadiem 1925, gadā un
55.4 gadiem 1934. gadā.
Vēsturnieks Gustavs Strenga
apstiprināja, ka demokratiskā iekārtā
katram ir atļauts darboties tādā organizacijā,
kādā tas vēlas būt. Demokratija pastāv ar
kompromisu pretēju uzskatu starpā. Tālākā
filmas gaitā stāstīja par autoritārās valdības
nodibināšanos, kas Latvijā pastāvēja
6 gadus pēc 1934. gada. Autoritārās
valsts iekārtas tajā laikā pastāvēja arī
citur Eiropā. Pilnīgas diktatūras bija 3
valstīs: Padomju Savienībā, Itālijā un
Vācijā. Līdz 1938. gadam jau 16 valstis
Eiropā bija demokratiju zaudējušas.
Lietuvā autoritārā vara nodibinājās jau
1926. gadā, bet Igaunijā 1934. gada
martā, tātad Latvija bija pēdējā no trim
Baltijas valstīm, kur nodibinājās autoritārā
valsts iekārta. Autoritārās iekārtas Eiropā
dibinājās kā I Pasaules kaŗa sekas,
ekonomiskās krīzes dēļ trīsdesmito gadu
sākumā un arī neilgās demokratiskās
valsts iekārtas pieredzes dēļ. Latvijā nebija
plašs sabiedrības vidusslānis un nebija
arī stabīls ekonomiskais stāvoklis, 1932.
gadā samazinājās imports un eksports.
Ta kā nebija partiju ar plašu vēlētāju
skaitu, dibināja partiju koalicijas, kuŗās bija
jāpiekrīt citu partiju prasībām, ko sauca arī
par partiju „andeli”.
Vēsturnieks Edvards Seliška sacīja,
ka latvieši ir labi darbinieki, bet polītikā
daudz nevēlas iejaukties. Zemnieku partija

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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Latvijas populāro aktieru viesizrādes
Zane un Vilis Daudziņi
Tāda es esmu

Izrāžu apvienības „Panna” izrāde – Aivas
Birbeles „Tāda es esmu” ar Zani Daudziņu
galvenajā lomā ir absolūti atklāts latviešu sievietes
miesas stāsts, kuŗā tiek veikta pilnīga ķermeņa
inventarizācija un apkopota intīmo zonu bilance:
- vai dibens nav par lielu un krūtis par mazu?
- vai esi bijusi laba meitene, neesi par daudz
ēdusi un par ilgu skatījusies televizoru?
- skūt vai epilēt?
- masēt ar medu vai karstajiem akmeņiem?
- botulīns vai jau skalpelis?
- bet varbūt vienkārši pierīties, jo tāpat neviens
tevi nemīl?
Luga ‘Tāda es esmu’ ir Sidnejā redzēta SLT iestudējumā. Tagad tiem kas to
nokavēja ir iespēja redzēt šo humora pilno izrādi un tiem kas jau to redzēja, nākt
un salīdzināt, redzēt citādu iestudējumu. Noteikti atmaksāsies redzēt vēl reiz.

Vectēvs

Starplauks ir zemes josla, kas atrodas starp
pretinieku pozīcijām. Joslas platums ir atkarīgs no vietas
topogrāfiskajām īpatnībām. Reizēm šī josla ir tik šaura,
ka var dzirdēt, kā otrā pusē sarunājas. 1945. gada ziemā
Kurzemes cietoksnī bija gadījumi, kad abās ierakuma pusēs
runāja latviski.
Abi mani vectēvi krita. Viens – sarkanarmietis, 		
		
otrs – leģionārs.
Es mēģinu saprast – kāpēc?
2008./2009.gada latviešu autora iestudējums!
Skatītāju balva – labākā izrāde!
Režisors – Alvis Hermanis
Mākslinieks – Uģis Bērziņš
Cilvēks, kuŗš meklē vectēvu – Vilis Daudziņš

Sidnejā

Tāda es esmu – sestdien, 31. augustā, plkst. 15.00 – ieeja $25.00/$20.00
Vectēvs –
svētdien, 1. septembrī, plkst. 13.00 – ieeja $25.00/$20.00
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dibinājās 1917. gadā. Kārlis Ulmanis 1918.
gadā nodibināja pirmo valdību. Četras
reizes bija ministru prezidents un ārlietu
ministrs, vienu reizi kaŗa ministrijā un bija
arī zemkopības un apgādes ministrijās. Par
varas pārņemšanas iemesliem bieži mums
stāstīts, ka valsts bijusi tuvu sabrukumam
un Dr. Kārlis Ulmanis ir bijis vienīgais, kas
to varējis glābt, bet tā neesot taisnība.
Demokratiskā valsts iekārta Latvijā ne tuvu
nav bijusi sabrukuma priekšā. Apvērsums,
kuŗā vēl darbojās ģenerālis Jānis Balodis,
ģen. Krišjānis Berķis, Marģers Skujenieks
un citi bijis labi organizēts un saskaņots. Ap
pusnakti Rīgā ieradušies 2,500 aizsargu.
16. maija rītā visus iedzīvotājus sasniedza
paziņojums, ka varas pārņemšana nav
pretdemokratiska. Ģen. Balodis izsludināja
kaŗa stāvokli uz 6 mēnešiem, Iepriekšējā
dienā apcietināja varas pārņēmēju
pretiniekus, bet tos pēc pusgada vai ātrāk
visus izlaida. Vienīgo šāvienu izšāva
Bruno Kalniņš pirms apcietināšanas uz
sava dzīvokļa griestiem. Nebija vairs
demokratijas un protesta gājieni; viss bija
mierīgi un klusi.
Vēsturnieks Inesis Feldmanis sacīja,
ka aizliegtās partijas zaudēja pieredzi
un nevarēja vairs tālāk veidoties. Kārlis
Ulmanis, kas 1936. gadā kļuva arī par
valsts prezidentu, domāja, ka pats liktenis
lēmis viņam kļūt par tautas vadoni.
Izveidojās personības kults. Viņš darbojās
savā zemē, bet 6 gadu laikā ne reizes
neizbrauca uz ārzemēm. Viņš atbalstīja
lauksaimniecību uz būvniecības rēķina.

Neinteresējās arī par aizsardzību. Pie
tā laika panākumiem jāpiemin Ķeguma
būve. Pozitīvā ziņā japiemin mudinājums
paļauties uz saviem spēkiem. Visvaldis
Lācis teica, ka Ulmanis cēlis tautas
pašapziņu, ko pat 50 okupācijas gadi
nevarēja apdzēst.Tomēr ir kļūdains uzskats,
ka viens pats cilvēks var visu nokārtot savā
un tautas dzīvē. Maldīgs ir arī uzskats, ka
Latvijas okupācija būtu novērsta, ja vēl būtu
pastāvējusi saeima. Somijā bija parlaments
un tai tomēr uzbruka, kaut arī tā pretojās.
Tāpēc jānoraida uzskats, ka Ulmanis ir
vainīgs pie Latvijas okupācijas.
Šajā filmā izteica arī pretējus uzskatus,
bet tā lielā mērā bija objektīvi sagatavota,
jo neizcēla nekādu vienu uzskatu.
Juris Krādziņš

Spodŗa Klauverta
Piemiņas fonds

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

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļais

ROBERTS NICMANIS
Dzimis 1926. gada 22. Martā, Latvijā
Miris 2013. gada 12. jūlijā, Vulongongā, Austrālijā
Viņu atcerās ģimene
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Brigitas Āboltiņas
izvadīšana

Neliels pavadītāju pulciņš (ap 20)
5. jūlijā izvadīja Brigitu Liju Āboltiņu
Rukvudas krematorijā Sidnejā. Viņa
dzimusi 1931. gada 4. janvārī Rīgā
Eduarda un Zelmas ģimenē, kuŗā vēl bija
māsa Edīte. Pēc skolas gaitām Latvijā
un Vācijā viņa izceļoja uz Austrāliju, kur
sākumā dzīvoja Tasmānijā, bet vēlāk,
ilgodamās pēc plašākas sabiedriskas
dzīves, pārcēlās ar vīru Edmundu
uz Sidneju, kur darbojās latviešu
sabiedrībā. Atceros, ka pirmo reizi
viņu sastapu Priedīšu grāmatu veikalā
Sidnejas centrā, kur viņa palīdzēja pie
grāmatu pārdošanas. Pēdējā laikā ar
čaklām rokām palīdzēja pie Rituma
sagatavošanas un izsūtīšanas, kuŗa
citi talcinieki sastādīja pavadītāju

Māksliniece
BIRUTA CLARK
saņem augstāko
mākslas
balvu izstādē

Sidnejas Benkstaunas (Bankstown)
Mākslas Apvienība 2013. gada 5.
jūlijā svinēja savu piecdesmitpiekto
pastāvēšanas gadadienu.
Gadskārtējās izstādes tema bija
„Australia all over’’. Pārpildītā Olympic
Parade’s De Haan galerijā bija izstādīti
tuvu pie 200 darbu, deviņās kategorijās.
Katrā kategorijā bija balvas pirmai un
otrai godalgai.
Birutas glezna „The Early Settlers’’
ir astoņpadsmitā gadsimta, slavenā
mākslinieka TURNER’a atmosferiskā
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vairākumu, kaut arī vairāki citi bija
aizbraukuši uz Dziesmu svētkiem
Latvijā.
Aizgājējas gaitas beidzās 27.
jūnijā. Pēdējā gaitā viņu izvadīja
Vienības draudzes mācītājs Raimonds
Sokolovskis, pie ērģelēm Sandra
Dragūna.
Atvadu vārdus Sidnejas Latviešu
biedrības vārdā teica Imants Līcis, bet
arī vairāki citi nolika ziedus, kaut gan
ziedu vietā pavadītājus aicināja ziedot
naudu sirds slimību pētīšanai (Heart
Foundation). Pavadītāju vidū bija arī
aizgājējas māsas meita Rita ar bērniem
no Tasmānijas. Pēc izvadīšanas visus
aicināja uz atceres brīdi Latviešu namā,
kur biedrības dāmu kopa bija gatavojusi
bēru mielastu.
Juris Krādziņš

stilā, kur rāda buru kuģu skeletus.
Šis mākslinieces darbs saņēma
„labākā glezna izstādē’’ balvu ar $800
honorāru.
Redakcija

No kreisās: Bakstown Paceway direktors
Andrew Ho, Biruta Klarka (Clark) ar savu
gleaznu The Early Settlers (labākā
glezna izstādē) un Bakstown Paceway
direktore Megan Lavender.

LASĪTĀJU DOMAS
Pateicība

Savā un manu brāļu vārdā sirsnīgi
pateicos macītājam Raimondam
Sokolovskim un ērģelniecei Sandrai
Dragūnai par mūsu mātes Elzas
Ozoliņas izvadīšanu pēdējā gaitā.
Liels paldies arī Inārai Krūmiņas
kundzei ar palīdzēm par skaisto bēru
mielastu un visiem, kas mūs atcerējās
gan tuvumā gan tālumā.
Andrejs Briedis

Mīļie Zvannieku
draugi un atbalstītāji

Pateicamies par līdzšinējo atbalstu,
visa veida palīdzību, lai mūsu darbs
varētu uz priekšu iet, par lielām un
mazām paciņām, par negaidītiem un
regulāriem sūtījumiem, par ikvienu
labo vārdu un padomu. Sūtu Jums
vissirsnīgākos sveicienus un paldies no
lielās Zvannieku saimes!
Paldies, ka uzticaties Zvannieku
komandas darbam un arvien sarūpējat
visas nepieciešamās lietas – sākot ar
gardumiem, kleitām un biksēm līdz
pat mazākam un lielākam finansiālam
atbalstam! Jūsu sniegtā palīdzība
ļauj mums gādāt par bērnu ikdienas
vajadzībām, sūtīt skolā un dažādos
interešu pulciņos, gādāt par viņu
veselību, personīgām vēlmēm un
iepriecinājumiem. Ziniet – Jūsu palīdzība
nonāk mājā, kur uzturas 25 bērni un
jaunieši, no kuriem 3 ir invalīdi, kam
nepieciešama pastāvīga uzraudzība un
aprūpe, 7 bērni ir pirmskolas vecumā
(jaunākajam ir 1 gadiņš). 5 pieaugušie

ir uz vietas un gādā par visu – sākot ar
bērniem beidzot ar saimniecību. Rūpes
ir nepārtraukti 24 stundas diennaktī, kā
jau ikvienā lielā ģimenē. Jūsu palīdzība
ir vitāli svarīga šai lielajai ģimenei!
Paldies, ka esat mūsu ikdienas darba
aizmugure un drošība!
Sirsnībā,
Linda Baļčūne
Zvannieku ģimenes krustmāte

Mīļā Biruta!

Cik man liels prieks saņemt no Tevis
tik gaŗu epastu ar tik iepriecinošām
ziņām par TAVU APBALVOJUMU. ES
TĀ PRIECĀJOS PAR TAVU PRIEKU!!
Žēl, ka Latvijas valdībā nav tik
daudz mākslu zinošu cilvēku, es
viņiem pavēlētu iepirkt skaistus darbus
no visiem pasaulē esošiem Latvijas
mākslieniekiem, lai mums Latvijā uz
vietas ministrijās, un citās ietekmīgās
vietās pie sienām vairāk būtu latviešu
mākslinieku darbi. Pagaidām lēmējiem
ir citas prioritātes, piemēram, kā
piepildīt savus maciņus, nevis domāt
par elegantu darba vidi, it sevišķi, ja
tajā uzturas daudz ārzemju viesu un
tā gūst priekštatu par latviešu mākslu
un kultūru.
Dziesmu svētki ir pagājuši,
noslēguma koncerts, kas sākās svētdien
7-os vakarā noslēdzās pirmdien 6-os
no rīta, kad pēc koncerta ikvienam
dziedātgribētājam un dejotgribētājam
tika dota iespēja BEZ MAKSAS nākt
visiem kopā dziedāt un dejot. Tas tik bija
pasākums!!! Nu gluži kā atmodas laikos.
Turpinājums 29. lpp.
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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!
„TO BONEGILLA FROM SOMEWHERE” – by Wanda Skowronska. Stāsts
par diviem DP emigrantiem, angļu valodā. Tiks izdota šā gada 8. septembrī.
Vēl dabūjama
„THE LONG ROAD TO RēZEKNE” – A journey to Eastern Latvia, by Wanda
Skowronska. Cena $18.
Oskara Lapas triloģija:
Pirmā grāmata: – „THE PATH OF THE MOON” cena $25
Otrā grāmata izdota 2002. gadā: – „ADELINA’S GARDEN” cena $30
Trešā grāmata izdota 2011. gadā: – „CASTLE OF LIGHT” cena $25
Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā:
„SKORPIONA SLAZDĀ” $23 – Jauna grāmata
„SIBĪRIJAS VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS” $33
„VIŅI, CEĻĀ” $20.50
„A STOLEN CHILDHOOD” $25
„WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $43
„SVEŠA VARA” $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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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2013. gada augustā
DV CV sēde 2013.gada
27.- 28. jūnijā Valguma
pasaulē, Engures novadā,
Latvijā
DV CV lēmumi un rezolūcijas

Sēdes lēmumi
1. DVCV nolemj, ka tās darbībā nav
nepieciešamas Kultūras un Jaunatnes
nozares. Nozaŗu darbību katra
zeme vai nodaļa organizē atbilstoši
vietējiem apstākļiem. Zemju un nodaļu
aprūpes darbu un sadarbību ar DVCV
Pārstāvniecību Latvijā pārzina DVCV
Aprūpes nozares koordinātors.
2. DVCV nolemj turpināt leģionāra
pabalstu izmaksāt viņa atraitnei vēl
gadu pēc leģionāra aiziešanas mūžībā.
3. DVCV uzdod DVCV Pārstāvniecībai
Latvijā izsniegt nepieciešamos
medikamentus, dr. Vijas Tipaines un
dr. Čakstes Tipaines pārraudzībā,
tikai dzīvībai svarīgu funkciju
nodrošināšanai, un tos izsniegt tikai
pret ārstu receptēm.
4. DVCV nolemj turpināt palīdzības
darbu bērnu izglītības veicināšanai
daudzbērnu ģimenēs un audžuģimenēs.
5. DVCV nolemj izveidot Patiesības
fondu, lai financētu aizstāvību pret
nepatiesiem polītiskiem uzbrukumiem
un apvainojumiem, kas vērsti pret
Latvijas valsts, latviešu tautas un
Daugavas Vanagu godu un cieņu.

6. DVCV nolemj atbalstīt patiesas
Latvijas vēsturiskās informācijas aktīvu
izplatīšanu.
7. DVCV nolemj turpināt laikraksta
„Brīvā Latvija” un „Daugavas Vanagu
Mēnešraksta” abonēšanu leģionāriem
Latvijā.
8. DVCV uzdod biedrībai „Daugavas
Vanagi Latvijā” (DVL) izstrādāt
vanadzēnu un vanadzēnu vadītāju
rokasgrāmatas.
9. DVCV izsaka pateicību Daugavas
Vanagiem pasaulē par līdzšinējo
atbalstu Latvijas Okupācijas mūzeja
attīstībai un darbam, kā arī aicina
Daugavas Vanagus pasaulē turpināt
šo atbalstu.
10. DVCV uzdod DVCV Prezidijam
un DVCV Pārstāvniecībai Latvijā,
sadarbībā ar DVL, īstenot Slokas
ielas 122 īpašuma vēl Pārstāvniecībai
piederošās trešdaļas dāvinājuma DVL
reālizāciju.
11. DV CV ar atzinību konstatē, ka
Slokas ielas 122 īpašuma 10.p.
minētā dāvinājuma pārreģistrēšanas
izdevumus segs DVL un Daugavas
Vanagi Austrālijā, savstarpēji vienojoties
par maksājuma daļām.
12. DVCV nolemj, ka jaunu radošo darbu
konkursu par Gunāru Astru un viņa
līdzgaitniekiem varēs uzsākt tikai tad,
kad būs noslēgts pašreizējais konkurss.
13. DVCV izsaka pateicību DVL par
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pašreizējās DVCV sēdes izkārtošanu
un viesmīlīgu uzņemšanu.
14. DVCV nolemj nākamo DVCV sēdi
sasaukt 2014.g. 7.-9. jūlijā Sidrabenē
pie Hamiltonas, Kanadā, pēc XIV
Latviešu Dziesmu svētkiem Amerikas
Austrumkrastā.
Sēdes rezolūcijas
1. DV CV aicina latviešus ārzemēs pieprasīt
Latvijas pilsonību, nezaudējot savu tā
laika mītnes zemes pilsonību, saskaņā

2013 .g. Vanagu Austrālijas
valdes rīkotā līdzekļu
vākšanas akcija :

Sidnejas nodaļas biedri ziedoja
kopsummā $2650 ar sekojošo sadali:
Leģionāriem un invalīdiem Latvijā $1135
Bērnu izglītībai un daudzbērnu ģimenēm
Latvijā $615
Jaunatnes Latviskai izglītībai un
audzināšanai Austrālijā $150
Bez sadalījuma $750
DVAV pateicās visiem ziedotājiem.
Ziedojumi līdz $600:
Artis Medenis
Ināra Rumba
Ziedojumi līdz $100:
Jānis un Mērija Paegles

ar Latvijas jauno dubultpilsonības
likumu, lai aktīvi varētu piedalīties
Latvijas polītiskajos procesos.
2. DV CV aicina tautiešus aktīvi darboties,
lai Latvijas valsts ir un paliek kā
latviskuma kodols un spēka avots
tautiešiem Latvijā un citviet pasaulē
paaudžu paaudzēs.
3. DVCV aicina tautiešus cīnīties par
Latvijas brīvības un neatkarības
stiprināšnu un latviešu kultūras un
valodas saglabāšanu.
Raimonds Kalns
Ingrīda Garofali
Elmārs Zaļums
Herberts Tirziņš
Jānis Blūmanis
Andris Arnoldijs
Laimonis Rudzis
Miķelis Strīķis
Artūrs Ernšteins
Alberts Cinis
Rūdolfs Nemme
Skaidrīte Veidnere
Ivars Birze
Dzintars Gaigalis
Imants Graudiņš
AugustsTipsis
Valdis Šmidlers
Inese Drēziņa
Arnis Kārkliņš

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savus mūžībā aizgājušos biedrus.
Robertu Nicmani – dzimis 1926. g. 22. martā, Latvijā
miris 2013. g. 12. jūlijā, Vulongongā, Austrālijā
viņš sastāvēja nodaļā no 2000. gada.
Pēteri Ķepīti – dzimis 1927. g. 10. martā, Latvijā
miris 2013. g. 9. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā
viņš sastāvēja nodaļā no 1951. gada un bija viens no nodaļas dibinātājiem.
Par viņu sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.
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Sveicināti DVL draugi!

Varu ziņot ka pirmais posms DVL
Vanagu Centra izveidošanai ir sekmīgi
izpildīts.
Pirmais posms iekļauj: Žogs ap
pagalmu, kas atvairīs klaidoņus kas
nemitīgi nāk pagalmā, pamet gružus
un zog ko var. (žogs ir pabeigts, lielie
vārti darbojas elektroniski; gājēju vārtu
ir ar atslēgu)
Pagalma dārzs ir atjaunots un
papildināts. Veranda ir apsegta ar
brezentu līdz laikam kad varēsim to
salabot.
Pašlaik gatavojam dāvinātāju
plāksnes žogam un namam.
Atliek viens lūgums kas ir financiāls.
Pagalma darbi un arī DVCV salidojums
(kas norisēja 25 - 29 jūnijā) visumā
iztērēja DVL līdzekļus. Varam segt
ikdienas izdevumus bet trūkst naudas
samaksāt atlikušo sumu par žogu: Ls
2317. Oriģinālais atbalsta solījums
no Sidnejas nodaļas minēja iespēju
atbalstīt šo atlikušo sumu. Ceru kas tas
būs iespējams.
Vēlreiz, liels, liels paldies DV
Sidnejas nodaļai par atbalstu kas deva
ne tikai fizisku uzlabojumu DVL Vanagu
centram; bet lielu morālu motivējumu un
uzmundrinājumu visiem DVL biedriem.

DVL biedru aktivitāte pieaug katru
mēnesi. DVL ir vienīgā DV zeme
pasaulē kas rādīja biedru pieaugumu no 712 uz 730 jau 2012 gadā; un šogad,
tika nodibināta O. Kalpaka nodaļa kuras
sastāvā ir atvaļināti Latvijas armijas
virsnieki un zaldāti - jau ir 27 biedri.
Pieaugums turpinājas.
Ar sveicieniem no Rīgas,
Andris Staklis
DVL Saimniecības vadītājs

Pēdējais leģionārs.

Klausoties vanagu biedru atmiņas
un pārrunas nāk prātā kādreiz
minētais uzskats, ka Daugavas vanagi
kā organizācija ne-oficiāli vai garīgi
izbeigsies kad mirs pēdējais leģionārs.
Tāpat bija uzskatīts dažās DV
frakcijās ka ja un kad Latvija atgūs savu
neatkarību DV organizācijas uzdevums
un nozīme trimdā ar to momentu
izbeigsies. Redzam ka pēdējais uzskats
dabīgā procesa rezultātā nav realizējies.
Bet cik ilgi? Kāda un kādēļ būs mūsu
organizācija? Kad mirs pēdējais
leģionārs?
Gundega Zariņa

Sarīkojumi DV namā
2013. gada augustā un
septembrī.

Slokas ielas īpašuma žogs un vārti

Ceturtdien / Thursday, 1. augustā, 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
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also available for purchase.
Trešdien, 21. augustā, „trešās
trešdienas” saiets, kad atzīmēsim
Augstākās Padomes konstitucionālo
aktu par Latvijas kā neatkarīgas valsts
statusu (“Par Latvijas Republikas
statusu”), izbeidzot 1990. gada 4.
maijā postulēto pārejas stāvokli un
līdz ar to tiek pasludināta Latvijas
Republikas neatkarība “de facto”.
Ceturtdien / Thursday, 5. septembrī, plkst. 12.00 saiets un
draudzības pēcpusdiena.
Latviešu valodas stundas. Ieinteresētiem lūdzu sazināties DV biroju 02
9790 1140 vai Gundegu Zariņu (mob)
0452 611 449 vai 02 9520 8200, lai
varētu vienoties par dienu un laiku.
Katru piektdien no plkst. 15.00 līdz
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.
Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām
jaunus biedrus.

Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $240.00
DV Mēnešraksta abonements
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership.
Full/associate membership $25 /
Concession $20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every
Tuesday from9am to 12noon and every
Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are
Latvian artifacts, souveniers and traditional
Latvian jewelery.

Daugavas Vanagu un Latvijas Okupācijas
mūzeja sadarbībā ir iznākusi vērtīga
lielformāta grāmata Latviešu leģionāri.
Grāmatā sakopoti vēl nepublicēti foto
uzņēmumi no leģionāru cīņām un dzīves
frontē. Attēliem paskaidrojumi latviešu
un angļu valodās. Grāmatas cena $A
98.– ar piesūtīšanu un tā pasūtināma un
nauda iemaksājama Okupācijas mūzeja
pārstāvei Austrālijā Inārai Graudiņai, 141
Darley Rd RANDWICK, NSW 2031, tel.
(02) 9399 3708. Grāmatu piesūtīs tieši
no Okupācijas mūzeja Rīgā, un parasti
aiziet tikai 10 – 12 dienas no samaksas
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.
Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi.
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas
nodaļu.
Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš,
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: rsl.dv@myacn.net.au.
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundaga Zariņa.
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Lasītāju domas – Mīļā Biruta
turpinājums no 23. lpp.

Foto: Ārlietu ministrija

Mums pat ir izdots speciāls likums, ka
darba devējam svētku dalībniekiem
diena pēc svētkiem ir jāpiešķir kā
brīvdiena.
Priecēja tas, ka uz svētkiem
varēja ierasties tik daudz latviešu kori
un deju kopas no visas pasaules.
Svētku dalībnieku vidū bija ārvalstīs
dzīvojošie mūsu tautieši – mazie un
lielie dziedātāji, dejotāji, folkloristi,
instrumentālo ansambļu dalībnieki,
kopumā 1300 dalībnieku no dažādām
pasaules valstīm – Austrālijas, Beļģijas,
Brazīlijas, Austrijas, ASV, Dānijas,
Gruzijas, Horvātijas, Igaunijas, Itālijas,
Īrijas, Japānas, Krievijas, Kanādas,
Lielbritānijas, Luksemburgas,
Nīderlandes, Norvēģijas, Rumānijas,

Somijas, Šveices, Vācijas un Zviedrijas.
7.jūlijā Rīgā svētku dalībnieku
gājienā piedalījās kopumā 57 latviešu
diasporas ārvalstīs kolektīvi. Visplašāk
pārstāvētas bija Apvienotās Karalistes,
Ziemeļamerikas un Īrijas latviešu
kopienas.
Priecēja tas, ka daudzi svētku
pasākumi bija bez maksas un ikviens
interesents varēja tos apmeklēt. Tam
no valsts budžeta tika atvēlēti vairāki
miljoni latu un gatavošanās svētkiem
ilga 5 gadus.
Priecēja, ka šajā svētku nedēļā RĪGĀ
DOMINĒJA LATVIEŠU VALODA, KAS
tik bieži nav ikdienā, kad daudz skan arī
krievu valoda.
Aina piedalījās svētku gājienā un
vairākos pasākumos, tai skaitā Ainas
pāris darbus speciāla mākslinieciskās
kvalitātes žūrija izvēlējās vairākus Ainas
austos darbus izstādīt dziesmu svētkiem

Daļa no Austrālijas koŗa gatavojās gājienam pie Pulvertorņa
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speciāli veltītajā izstādē “DZIESMA TOP
CITĀDI”. Konkurence bija ļoti liela, jo
žūrija ļoti skatījās darbu kvalitāti, tāpēc
šajā izstādē ir izlikti vislabākie darbi.
Kopumā tika izstādīti skaisti lakati,
segas, cimdi, pinumi, rotas, ādas
izstrādājumi, keramika un citi amatnieku
darbi kopskaitā gandrīz 2000.
Ieskatam par skaistajiem darbiem,
lūdzu, apskaties šīs bildes:
http://www.db.lv/foto-video/foto/
atklata-dziesmu-un-deju-svetku-tautaslietiskas-makslas-izstade-dziesma-topcitadi-396525
Man pašai šī izstāde patika: gan tās
iekārtojums, gan darbu augstā kvalitāte,
izvēlētās košās krāsas. Kad apmeklēju
izstādi, tajā ar nelielu koncertu uzstājās

viens sieviešu ansamblis, kurš tik skaisti
dziedāja, ka izstādes apmeklējumu
padarīja vēl emocionālāku.
Daži interesanti fakti par dziesmu
svētkiem:
Dziesmu un deju svētkos kopumā
šoreiz piedalījās 40 600 dalībnieki no
dažādām pasaules vietām, no kuriem
jaunākā būs sešus mēnešu veca
meitenīte Elīna, bet vecākais svētku
dalībnieks ir svētku Goda virsdiriģents
Roberts Zuika, kuŗam šogad tika
nosvinēti 100 gadi.
Absolūts dalībnieku līderis svētkos
ir dejotāji, jo šogad svētkos piedalīsies
kopumā 603 deju kolektīvi. Korus
svētkos pārstāvēs 388 kolektīvi, bet
trešajā vietā skaita ziņā būs vokālie

Sidnejas Latviešu biedrības
Dāmu kopas

Referāts
svētdien, 2013. gada 15. septembrī, plkst. 13.00
Latviešu nama, Mārtiņa Siliņa zalē

Brigita Voitkusa

„Dimensia un Alzeimers”
Ieeja pret ziedojumiem sākot ar $6.00
Visi laipni lūgti pavadīt jauku pēcpusdienu
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ansambļi - 224 kolektīvi.
Par godu dziesmu svētkiem 21.jūnijā
tika atklāta izstāde “Dziesma top citādi”.
Vērienīgajā izstādē ir apskatāmi teju
2000 darbi – lakati, segas, cimdi,
pinumi, rotas, ādas darbi, keramika un
citi. Izstādē piedalās vairāk nekā 900
Latvijas meistaru.
Noslēgumā apskaties un galvenais,
noklausies šos video (ja Tev ir skaņa
un kaut cik ātrs internets), lai vari ar
modernās tec hnoloģijas palīdzību
izbaudīt svētku atmosfēru. Es uzskatu,
ka tas bija ļoti labi, ka šogad dziesmu
svētku noslēguma koncerts tiešraidē tika
translēts internetā, kas deva ikvienam
latvietim un jebkuram interesentam to
klausīties visā plašajā pasaulē! Daudzi
latvieši visā pasaulē to izmantoja un bija
patiesi aizkustināti, daudzi arī atzina,
ka aiz aizkustinājuma, prieka un laimes

gandrīz pie katras dziesmas raudājuši,
jo daudzi gribēja būt uz vietas. Labi, ka
ir internets, kas palīdz pārvarēt lielos
attālumus un sajusties kā daļiņai no
lielā pasākuma.
Noslēguma koncerts ilga vairāk
kā 7 stundas un vēl pēc tā 5 stundas
turpinājās lielā sadziedāšanās, kas
beidzās pirmdien, ap 6-iem no rīta!
Latvieši ir patiesi dziedātāji: mēs
likām bēdu zem akmeņa, pāri gājām
dziedādami.
Visas dziesmu svētku noslēguma
koncerta dziesmas vari noklausīties:
http://www.youtube.com/playlist?lis
t=PLlV4KpKHKXZTTN5vmWWvZ1H7
IJsptQQ0k
Ar sirsnīgiem sveicieniem no
vasarīgās Rīgas,
Sintija

NO MĀKSLAS DZĪVES LATVIJĀ
Vējiem līdzi –
Tu redzi, Vēja māt,
ka izturēju!

Foto: Gunārs Janaitis

Margaretas Mičeles (Margaret
Michell) Vējiem līdzi izrāde Dailes
teātŗa lielajā zālē solījās būt manas
neiecietīgās izturības pārbaudījums.
Izrāde esot vismaz četru stundu gaŗa,
bet, tā kā Dailes teātra lielās zāles krēsli
ir sevišķi ērti, nolēmu riskēt. Es parasti
kļūstu ērcīga, ja man jāsēž izrādē, kā
sagūstītam skatītājam, jo nav laicīga
starpbrīža, lai pamestu nebaudāmu
izrādi pusceļā, vai arī, lai izstaipītu
kājas, atsvaidzinātos pie bufetes gaidot
nākamo cēlienu.
Pirms noskatījos izrādi, monumentālā
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romāna dramatizējumu jau priekšlaicīgi
novērtēju kā izrādes režisora Jana
Villema van den Bossa (Jan Willem van
den Bosh) pārdrošu uzdrīkstēšanos.
Ir bijuši mega-romānu dramatizējumi,
bet reti ar labām sekmēm, kas pārnesti
gan filmā, gan lugā. Pieminēšu tikai
Brāļu Kaudzītes Mērnieku laikus,
kas vairākkārt dramatizēti. Nesen
redzētais Viestura Kairiša, manuprāt,
nesekmīgais inscenējums, ir piemērs
grūtībām dramatizēt plašu romānu
ar vairākām sižeta līnijām – visu
nevar iekļaut. Labi gan, ka nebiju ar
nevienu saderējusi, ka norīšu krupi,
vai nograuzīšu savu salmu platmali
ja šoreiz dramatizējums būs izdevies,
jo atzīstos, ka manā priekšlaicīgā
vērtējumā kļūdījos. Režisors romāna
notikumus bija sarindojis īsskatiņos, tos
papildināja balss fonā kā sirdsapziņas
balss, kā lasītas vēstules satura

nolasītājs, kā teicējs par notikumu gaitu.
Īsskatus atdalīja komponista Raimonda
Tiguļa dramatiskā mūzika, pielāgojoties
notikumiem, kas, dažreiz būdami sevišķi
dramatiski, tā nograndēja, ka no miega
izceltu ikvienu piekusušu skatītāju.
Scenogrāfs, Aigars Ozoliņš,
sadarbībā ar režisoru, kas nebaidās
publikai rādīt skatuves aizkulises,
prožektorus, ierīces, vadus, un virves,
bija veidojis vīrišķīgu, pelēcīgi drūmu,
mechānisku skatuves iekārtojumu,
konstruktīvisma stilā. Desmit platu
pakāpienu korpusi savienoja trīs
spēles laukuma platformas. Apakšējie
pakāpienu korpusi, pēc vajadzības,
pavirzījās sāniski, lai pamat-platformai
dažreiz būtu plašāks spēles laukums
un dziļums, lai ekrāns parādītos, uz
kura tika atainoti notikumi. Visu izrādes
gaitu Misisipi tvaikoņa rats lēni griezās
un radīja daudzveidīgas pelēkas un

AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU MĀKSLINIEKU APVIENĪBA (ALMA)
AICINĀJUMS MĀKSLAS CIENĪTĀJIEM!
Lidija Medne bija pazīstama kā māksliniece, ALMAs ilggadīga vice
priekšsēde, mākslas atbalstītāja, skolotāja, ka arī korporācijas Zinta
dibinātāja.
ALMA vēlas rīkot retrospektīvu izstādi Lidijas atmiņai. Medņu gimenē ir vairākas
Lidijas gleznas, bet būtu skaisti šo izstādi papildināt ar citām gleznām, kuŗas atrodas
privātās kolekcijās, tā lai izstāde varētu pilnīgāk parādīt Lidijas Mednes glezniecibas
mākslu.
Šis aicinājums ir Lidijas Mednes darbu īpašniekiem aizdot savas gleznas uz trijām
līdz četrām nedēļām izstādei Latviešu nama galerijā par godu un atceri ALMAs
ilggadīgai biedrei. Izstāde paredzēta 2013. gadā.
Lūdzu zvaniet Astridai Mednei 0406 378 017 vai rakstiet astrid.mednis@gmail.com,
kā arī Ojāram Grestem, tel. 0434 295 871 (ojars.greste@gmail.com)
Ar pateicību
Ojārs Greste
ALMA priekšsēdis
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melnas ēnas, kas saplūstot ar vergu/
strādnieku stilizētām, lēnām kustībām,
veidoja spokainus ēnu musturus uz
aizkulišu sienām.
Priecēja, ka režisors nebija plantāciju
vergus un kalpotājus noziedis ar
„mammy” grimu. Šķiru kārtu noteica
vienkāršie brūnie kokvilnas tērpi. Divus
bērnus izrādē atveidoja leļļi – labs
risinājums, jo Skārletas un Reta meitiņas
traģiskais jāšanas skats tika atainots
ar aulekšojošu zirgu ekrānā un leļļa
izsviešanu kā bērna krišanu no zirga.
Ticība man tomēr nebija, ka leģendārā
filmā redzētās, neaizmirstamās filmu
zvaigznes, Vivjenu Lī (Vivian Leigh)
un Klārku Geiblu (Clark Gable), varēs
pārliecinoši aizstāt Kristīne Nevarauska

un Artūrs Skrastiņš. Sākuma skatos
Skarletai bija daudz teksta, ko viņa
kā aušīga, kaprīza padsmitniece
pasniedza strauji „berot”. Lugas tālākā
darbībā Skarleta pārliecinoši „izauga”
jaunā sievietē, kas uzņēmusies smagu
atbildības nastu. Skarleta pārvar savu
augstprātību, lai izpalīdzētu kaŗā
cietušajiem, lai pazemotos lūdzot pēc
palīdzības savam mērķim paturēt
dzimtās mājas. Skrastiņa Rets ik skatā
pārliecināja ar savu vīrišķību, ar savu
mīlestību pret Skarletu. Viens no izrādes
baudāmākiem skatiem norisinājās
cietumā Skarletas un Reta dialogā,
kur Skarleta ir uzmeklējusi Retu, lai no
viņa izmānītu līdzekļus Taras glābšanas
akcijai.
Šie divi Dailes teātra aktieri, Kristīne
Nevarauska un Artūrs Skrastiņš,
mani pārliecināja tiktāl, ka es varēju
noskatīties, un par šo divu aktieru
talantu priecāties četru ar pus stundu
garumā.
Janam Villemam van den Bossam
ir bijusi iespēja tuvāk iepazīties ar
Nevarauskas un Skrastiņa spējām, lai
izvēlētos piemērotākos aktierus šādam
grandiozam projektam. Režisors Dailes
teātrī jau iestudējis divas izrādes – Pēteŗa
Šēfera (Peter Shaffer) Amadeus kā arī
Mārtiņa Makdona (Martin McDonagh)
Spilvencilvēks.
Uz nākošo režisora Jana Villema
van den Bossa izrādi, Mārtina Makdona
Slazdā, esmu jau nopirkusi biļeti.
Anita Apele

Nākamais Ritums būs 2013. gada septembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2013. g. 15. AUGUSTAM.
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Kooperātivam ir nauda ko

Aizdot

4.99% 6.09%
pirmā gadā

„Comparison Rate”

uz jauniem aizdevumiem kas nodrošināti ar pirmo obligāciju
pirmā gadā maksājiet pazemināto likmi 4.99% gadā un pēc tam
aizdevums pāriet uz mainīgo likmi kas pašlaik ir 6.15% gadā.

Salīdzinājuma likme “Comparison rate” ir 6.09% gadā.
Bāzēts uz $150,000.00 aizdevuma uz 25 gadiem ar
izdevumiem $900.00 kopsummā.
Uz aizdevumiem var būt izdevumi un valdības nodevas.
Pilnīgus aizdevuma noteikumus pieprasiet mums:

Zvanot P Delverim 1300 658 528
LATVIEŠU
KREDITKOOPERĀTĪVS
AUSTRĀLIJĀ
Sidnejas nodaļā atvērts:

pirmdienās no
plkst 15.00 līdz 19.00
ceturtdienās un sestdienās no
plkst 9.00 līdz 13.00

Australian Credit Licence 247391
Tīmekļu adrese: www.latviancredit.com.au
E-pasta adrese: lacc@latviancredit.com.au
RIT078-06/13
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PBLA ZIŅU APSKATS
25. jūlijā
Mudina steidzami Rīgas pilij izveidot
noturīgu pagaidu jumta konstrukciju
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija (VKPAI) pagājušajā nedēļā
apsekojusi ugunsgrēkā cietušo Rīgas
pili, sagatavojot VAS Valsts nekustamie
īpašumi (VNĪ) un būvniekiem vēstuli, kurā
norādīts inspekcijas ekspertu konstatētais
un ieteikumi. VKPAI uzsver, ka steidzami
ir jāveic pasākumi, lai atbrīvotu Rīgas pils
telpas, tostarp Svētku zāli un Balto zāli,
no vēl neizvāktajiem gruvešiem, kā arī
akcentē, ka ir jāizveido pret nokrišņiem
noturīga pagaidu jumta konstrukcija. VKPAI
Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājas
vietniece Katrīna Kukaine informēja,
ka pagājušajā nedēļā VKPAI Kustamā
mantojuma un restaurācijas metodikas
daļas eksperti Pēteris Blūms un Laura
Lūse apmeklēja Rīgas pili, lai konstatētu,
kā objektā norisinās ugunsgrēka seku
likvidēšanas darbi un kādā stāvoklī atrodas
valsts aizsardzībā esošās kultūras vērtības.
Apskate tika veikta visās ugunsgrēka
skartajās un seku bojātajās daļās un
telpās, tostarp arī bēniņos. Apskates
laikā tika novērots, ka vairumā telpu
palielinās mitruma bojājumu izpausmes, to
daudzums un pazīmes. Inspekcijas eksperti
uzskata, ka Sūtņu zālē ir nepieciešama
detalizētāka visu telpas plakņu apdares
izmaiņu reģistrācija, dokumentēšana un

novērojumi. Apskates laikā secināts, ka
zem blīvi pieguļošām plātnēm uz grīdas
parketam var rasties jauni bojājumi, un
eksperti uzskata, ka sākama konservācijas
un sanācijas tehnoloģiju izstrāde un to
sagatavošanas darbu veikšana. Apsekojot
Svētku zāli, secināts, ka izdegušais jumts
pārsegts ar tentu audumu pagaidu variantā
un nokrišņi telpās nenonāk. No telpas
zonas, kas neatrodas virs Sūtņu zāles,
apdegušās konstrukcijas un izdedži izvākti
tikai daļēji, tomēr veikta saglabājamo
griestu dekora elementu šķirošana un
atlase. Telpas vidusdaļā atrodas izņemtu
būvgružu un siltumizolācijas kaudzes.
Griestu plakņu apmetums uzrāda
mitruma pazīmes, cauri mikroplaisām
pastiprināti notiek mitruma migrācija uz
telpu, ko uzskatāmi demonstrē raksturīgs
plaisu tīklojums. Pārsegums no bēniņu
puses iesegts ar siltumizolācijas vati, kas
ir mitruma piesātināta lielos laukumos
un nav demontēta. Eksperti uzsver, ka
nekavējoties ir veicama visu izmirkušo
daļu izņemšana un demontāža no telpas
un pārsegumiem, saglabājušos reliktu
inventarizācija, dokumentēšana un
tālākās saglabāšanās nodrošināšana.
Sākama konservācijas un sanācijas
tehnoloģiju izstrāde un to sagatavošanas
darbu veikšana. Galvenajām kāpnēm
nekavējoties veicama visu izmirkušo
daļu izņemšana un demontāža no telpas
un pārsegumiem, saglabājušos reliktu
inventarizācija, dokumentēšana un tālākās
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saglabāšanās nodrošināšana, bet Zilajā
foajē nepieciešama detalizētāka visu
telpas plakņu apdares izmaiņu reģistrācija,
dokumentēšana un novērojumi. Telpā
pirms Ģerboņu zāles daļēji demontēts
grīdas segums, atklājot 18. gadsimta
koka pārsegumus ar lokāliem trupes
bojājumiem. Pārseguma aizbērums izņemts
pirms ugunsgrēka. Ugunsgrēka rezultātā
pārsegums daļēji cietis no ūdens, pašlaik
pārkaisīts ar kaļķiem, rēķinoties ar liekā
mitruma saistīšanu kā vēlamo rezultātu.
Prezidenta kancelejas telpās vēl aizvien
atrodas izmirkušie un joprojām neizvāktie
izdedži, inventārs, samirkušie būvgruži,
kas rada nelabvēlīgu klimatu. Nav veikta
apakšējā stāva pārsegumu atsegšana un
salieto būvgružu aizbērumu izņemšana.
Nav nodrošināta telpu vēdināšana
nepieciešamā apjomā. Pašlaik vide
labvēlīga izsāļojumiem un pelējuma sēnēm.
VKPAI eksperti uzsver, ka nekavējoties ir
veicama visu izmirkušo daļu izņemšana
un demontāža no telpas un pārsegumiem,
saglabājušos reliktu, tostarp mēbeļu un
tekstīliju inventarizācija, dokumentēšana
un tālākās saglabāšanās nodrošināšana.
Savukārt Kastellas ziemeļu korpusa bēniņu
izdegušajā daļā virs bēniņu izdegušās
daļas uzklāts tentu audums bez karkasa,
uz kura veidojas ieplakas, kurās lietus laikā
uzkrājas ievērojams ūdens daudzums,
kas var apdraudēt zem tā esošās telpas.
Izdegušajā bēniņu daļā nav veikti nekādi
attīrīšanas, atsegšanas, samirkušo daļu
un materiālu demontāžas un izņemšanas
darbi.
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijas sēdē ceturtdien (25. jūlijā) Rīgas
pilī esošo trīs muzeju pārstāvji atzina, ka ir
izmisuši par lēno pils glābšanas procesu.
Viņi norādīja, ka pils glābšana notiekot
nepareizi. Telpās virs muzejiem nav izvākti
būvgruži, nav pareizi uzklāti pārsegumi,
krājas ūdens, kas iekļūst muzeju telpās
un apdraud muzeju krājumus. Turklāt
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tika atgādināts, ka pirms rekonstrukcijas
darbu veikšanas bija izstrādāts projekts
par muzeja krājumu izvešanu uz Pulka
ielu. Bet tas tika apturēts. Līdz ar to
pašlaik valstij nav telpu, uz kurām izvest
muzeju krājumus. Lai šādas telpas ierīkotu,
nepieciešami līdzekļi un laiks. Bet neesot
ne viena, ne otra. Šajā situācijā muzeji esot
kā ķīlnieki. Muzeju darbinieki vēdinot telpas,
savācot mitrumu, dezinficējot, bet tikmēr
virs muzejiem joprojām nav izvākti slapji
būvgruži un muzeju telpās turpina ieplūst
ūdens. [...] (diena.lv)
Deputāti prasa valdībai veidot krīzes
grupu Rīgas pils ugunsgrēka seku
novēršanas koordinēšanai
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisija ceturtdien (25. jūlijā) nolēma prasīt
Ministru kabinetam veidot krīzes grupu jeb
pārresoru vienību Rīgas pils ugunsgrēka
seku likvidēšanas procesa koordinēšanai,
kā arī risināt citus saistītos jautājumus.
Tāpat valdībai tiek prasīts nodrošināt
pietiekamu finansējumu pils atjaunošanas
darbu segšanai. Ir ārkārtīgi daudz
uzdevumu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā,
gan attiecībā uz pili, gan attiecībā uz muzeju
vērtību saglabāšanu, norādīja komisijas
priekšsēdētāja Ina Druviete (V). Komisijas
sēdē krīzes grupas veidošanu rosināja
Saeimas deputāte Inguna Rībena (V) un
viņas idejai atbalstu pauda deputāte Vineta
Poriņa (VL-TB/LNNK) un Būvindustrijas
nevalstisko organizāciju koordinācijas
centra prezidija priekšsēdētājs Valdis
Birkavs. Rībena emocionālā runā akcentēja,
ka krīzes grupas menedžerim uz maiņām
ir jāstrādā 24 stundas diennaktī. VAS
“Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) valdes
priekšsēdētājai Baibai Strautmanei jābūt
par krīzes grupas veidošanas “lāpu, lai šis
process nebeigtos ar fiasko”. Strautmanei
arī “jāguļ pie finanšu ministra [Andra
Vilka (V)] biroja durvīm”, lai nodrošinātu

nepieciešamā finansējuma piešķiršanu.
Strautmane norādīja, ka VNĪ jau kopš 20.
jūnija strādā krīzes režīmā un šo procesu
vada viņa personīgi. Viņa piekrita, ka
deputātu rosinātā grupa ir jāizveido. Rībena
uzsvēra, ka krīzes grupai jāstrādā arī pie
pagaidu jumta izveidošanas līdz rudenim.
Kā ziņots, lai iztaujātu iesaistītās puses par
aktuālo situāciju pēc ugunsgrēka Rīgas pilī
un spriestu par neatliekami veicamajiem
darbiem, ceturtdien tika sasaukta Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija.
[...] (leta.lv)
Drošības policija sāk kriminālprocesu
par Alfrēda Rubika izteikumiem
Drošības policija (DP) sākusi
kriminālprocesu par Latvijas Sociālistiskās
partijas (LSP) līdera, eiroparlamentārieša
Alfrēda Rubika publiskajiem izteikumiem
par 1949. gada represijām, aģentūrai Leta
pastāstīja Drošības policijā. Kriminālprocess
sākts pēc Krimināllikuma panta par
nozieguma pret cilvēci attaisnošanu. Par
šādu noziegumu var sodīt ar brīvības
atņemšanu līdz pieciem gadiem vai ar
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
Maijā DP par apvienības “Saskaņas
centrs” ietilpstošās LSP līdera Rubika
izteikumiem sāka pārbaudi pēc tam,
kad no Ģenerālprokuratūras saņēma
Latvijas Universitātes sociālās atmiņas
pētnieka Mārtiņa Kaprāna iesniegumu.
Laikraksts “Latvijas Avīze” iepriekš rakstīja,
ka 1. maijā LSP Grīziņkalnā rīkoja mītiņu,
kas ieguva plašu publicitāti Latvijas
plašsaziņas līdzekļos. Līdzās vairākiem
mītiņa dalībniekiem LNT ziņu sižetā tika
intervēts Rubiks.
“Tās represijas, kas bija 1949. gadā,
nevar vērtēt viennozīmīgi. Tur daudzi tika
represēti pēc nopelniem, jo tie bija tie,
kas sadarbojās ar fašistiem,” ziņu sižetā
klāstījis Rubiks. Arī uzrunā sociālistu
tradicionālajā 1. maija mītiņā viņš noliedza
okupācijas faktu - Latvijas pievienošana

PSRS, viņaprāt, bijusi tikpat brīvprātīga kā
iestāšanās Eiropas Savienībā. Sociālās
atmiņas pētnieks, komunikācijas zinātņu
doktors Kaprāns laikrakstam atgādinājis,
ka Latvijā padomju represijas tiek traktētas
kā noziegums pret cilvēci. Pats Rubiks no
saviem vārdiem neatkāpjas un uzskata, ka
neko nav pārkāpis.
“Deportācijas neveica kāds no meža
iznākušais, bet gan tā laika oficiālās iestādes,
balstoties uz likumiem,” telefonsarunā
laikrakstam teica eirodeputāts. Viņaprāt,
uz tā laika notikumiem esot jāskatās tā
laika acīm, nevis no šodienas skatpunkta.
1941. gada 14. jūnijs un 1949. gada 25.
marts Latvijas jaunāko laiku vēsturē ir divas
melnās dienas. 25. martā padomju varas
sarīkoto deportāciju rezultātā uz Sibīriju
tika izvesti vairāk nekā 43 000 cilvēku, tai
skaitā 10 000 bērnu. (ir.lv)
Atbalsta iespējas Lielbritānijā bērniem
apgūt latviešu tradīcijas
Latvijas vēstniecība Lielbritānijā atbalsta
latviešu bērnu Lielbritānijā iespējas apgūt
latviešu tradīcijas Latviešu pulcēšanās
centrā un nedēļas nogales skolā, kurā
latviešu bērni var izzināt dažādas latviešu
tradīcijas un apgūt rotaļas dzimtajā valodā.
Novēlot pacietību un izturību gan bērnu
vecākiem, gan arī skolotājiem, Latvijas
vēstnieks Lielbritānijā Andris Teikmanis
dāvinājis jaunajai nedēļas nogales skolai
bilžu karti «Iedvesmas zeme Latvija»,
aicinot kopt un stiprināt latviešu tradīcijas
un lepoties par savu piederību Latvijai,
informēja Latvijas vēstniecībā Lielbritānijā.
Līdsas Latviešu centrā bērni un bērnu
vecāki, sākot ar septembri, varēs apgūt
latviešu tradīcijas, rotaļas un mūziku, kā arī
latviešu valodu. Šobrīd skolā pieteikušies
14 bērni, no trīs līdz 13 gadu vecumam.
Bērnu vecāki šajā centrā varēs apgūt arī
sportiskas aktivitātes, kā, piemēram, dejot
zumbu. Lielbritānijā pašlaik darbojas vairāk
nekā 18 latviešu nedēļas nogales skolas,
kurā pulcējas un mācās ap 500 bērnu.
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(tvnet.lv)
24. jūlijā
Franks Gordons: 1940. gada jūnijs jaunā
veidolā?
Lietas būtība: Maskavā vēlas redzēt
Ušakovu Latvijas valdības priekšgalā.
Krievijas interneta portālā “Novij
region2” nupat publicēts dokuments
– “anaļitičeskaja zapiska” (analītiska
piezīme), ko sagatavojis “kāds no Kremlim
tuvu stāvošiem analītiskiem centriem”. Par
visai nekrietnajiem nolūkiem, ko lolo šīs
Kremlim pietuvinātās aprindas, īsi un skaidri
liecina šī dokumenta garais virsraksts: “Par
municipālo vēlēšanu rezultātiem Latvijas
Republikā un prokrieviskas valdības
koalīcijas sastādīšanas izredzēm šajā valstī”.
Lasot portālā ievietoto dokumenta tekstu,
rodas iespaids, ka zināmas ietekmīgas
aprindas Maskavā perina to pašu 1940.
gada jūniju, tikai jaunā, mūsdienu pasaulei
piemērotā veidolā: bez draudiem un bez
tankiem. Viss veikli izfunktierēts. Rezumējot
dokumentā klāstīto, portāla ievadā teikts,
ka “stratēģiskais uzdevums”, balstoties uz
vēlēšanu rezultātiem, paredz izveidot tādu
valdību, kas varētu “vienoties ar Krieviju”, un
šim nolūkam vajadzīga “kompromisa figūra,
kas veicinātu abu valstu tuvināšanos”. Runa
esot par kompānijas “Uralhim” vadītāju
Dmitriju Mazepinu. “Analītiskajā piezīmē”
skaidri pateikts: jānodrošina Latvijas
Republikas varas orgānu politiskā lojalitāte
Krievijai. Krievijas “ieguldītāji un investori”
nevar droši palielināt savu klātbūtni Latvijas
ekonomikā, kamēr viņi nebūs pārliecināti,
ka pie varas Latvijas Republikā atrodas
valdība, kas spēj izprast un aizstāvēt
(vismaz nepubliskā laukā) šādu investoru
vitālās intereses. Gandarījuma izpausmei
par pašvaldību vēlēšanu iznākumu un
Nila Ušakova uzvaru Rīgā seko šādas
ļoti izteiksmīgas rindiņas: “Krievijas
(..) stratēģiskām interesēm atbilstu uz
2014. gada vēlēšanu rezultātu pamata
balstītas koalīcijas valdības sastādīšana
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ar “Saskaņas centru” un premjerministru
N. Ušakovu priekšgalā. Šāda kabineta
sastāvā varētu ieiet arī Reformu partija un,
iespējams, Zaļo un zemnieku savienība,
kas saistīta, no vienas puses, ar Ventspils
pilsētas un brīvostas vadītāju, politiskā ziņā
ambiciozo biznesmeni Aivaru Lembergu,
no otras puses – ar republikas agrāro
lobiju.” Dokumenta autori prasa izveidot
“neformālo štābu”, gatavojoties 2014.
gada parlamenta vēlēšanām Latvijā.
“Mērķis – sastādīt valdību, kas lojāla
Krievijai.” Štābam jābūt ar diviem bāzes
centriem – Rīgā un Maskavā. Atbildību par
šī štāba organizatorisko nodrošinājumu
un darbības rezultātiem varētu uzticēt
kompānijas “Uralhim” vadītājam Dmitrijam
Mazepinam, teikts dokumentā. Tiek
uzsvērts, ka Mazepinam ir labi sakari gan
ar Nilu Ušakovu, gan ar Andri Šķēli un
Aivaru Lembergu. Noslēgumā šī odiozā
dokumenta autori prasa, lai Maskavas
“visaugstākajā politiskajā līmenī” tiktu dota
garantija “Saskaņas centram” un personiski
Ušakovam, ka projekts un štābs bauda
stratēģisku atbalstu. Te nekas īpaši nav
aizplīvurots. Nolūks – kā īlens iz maisa:
Latvija kā Krievijas satelītvalsts. Leģitīmi,
uz demokrātisku vēlēšanu pamata. Ko ES
un NATO te spētu iebilst? (Latvijas Avīze,
autors: publicists Franks Gordons)
Sākusies Brīvības pieminekļa ikgadējā
aprūpe
Rīgas centrā pilnā sparā notiek
Brīvības pieminekļa restaurācijas darbi,
kurus iecerēts pabeigt līdz Rīgas pilsētas
svētkiem, kas notiks no 16. līdz 18.
augustam. Pieminekļa ikgadējā aprūpē
šogad ieguldīs 12 870 latu bez PVN. Rīgas
Pieminekļu aģentūras vadītājs Guntis
Gailītis norāda, ka šovasar piemineklim tiek
veikta zinātnieku apstiprināta monitoringa
un restaurācijas programma, kas ir
sarežģītāka nekā ierastie tīrīšanas darbi.
Pēc Valsts prezidenta kancelejas lūguma
nākamās nedēļas sākumā restaurācijas

darbi uz laiku tiks pārtraukti un vismaz daļēji
noņemtas stalažas, lai Izraēlas prezidents
Šimons Peress kopā ar Latvijas prezidentu
Andri Bērziņu 29. jūlijā varētu nolikt ziedus
pie Brīvības pieminekļa. Pieminekļa aprūpi
jau nācies atlikt gan Dziesmusvētku, gan
Latvijas armijas 94. dzimšanas dienas
pasākumu dēļ. (Diena)
Krievija pie Igaunijas robežas grib būvēt
radioaktīvo atkritumu glabātavu
Krievija pie Igaunijas robežas
Ļeņingradas apgabalā gatavojas būvēt
radioaktīvo atkritumu glabātavu. Otrdien
Krievijas vēstniecība nodevusi Igaunijai
atzinumus par šā objekta ekoloģiskā
izvērtējuma rezultātiem, ziņo Leta/ERR.
Vides ministrija šo dokumentu nodevusi tālāk
parlamentam un tehniskajām aģentūrām.
Kā norādījis ministrijas vicekanclers Ado
Lehmuss, lai gan iepriekš Krievija Igauniju
par šiem saviem plāniem nav informējusi,
tagad radusies iespēja iepazīties ar
saņemtajiem atzinumiem un sniegt par
tiem komentārus, kas tiks gaidīti līdz
23.augustam. Glabātava paredzēta 250 000
kubikmetru kodolatkritumu ar zemu un vidēju
radioaktivitāti no Krievijas ziemeļrietumu
rajonos esošajiem reaktoriem, un tās
plānotais aktīvās izmantošanas laiks ir
30 līdz 50 gadi. Ar šo projektu nodarbojas
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas
kompānija ‘’RosRAO’’. Dokumenta
pavadvēstulē norādīts, ka tiek apsvērtas
četras iespējamās glabātavas būves vietas
- viena Lubanovā, viena Sosnovijborā un
divas vietas Kastivskojē. Sosnovijborā
- pusceļā starp Sanktpēterburgu un
Narvu - jau atrodas atomelektrostacija
un citi kodolobjekti. Igaunijai bažas raisa
Černobiļas tipa reaktori, kuriem trīsdesmit
gadu laikā bijušas vairākas problēmas,
ieskaitot nelielas radioaktivitātes noplūdes.
Šos reaktorus būtu jāaptur līdz 2020.
gadam. (ir.lv)
23. jūlijā

ASV analītiķis Goubls: Krievija nežēlos
spēkus draudzīga režīma nostiprināšanai
Latvijā
Latvija ir ļoti pievilcīga vieta politisko
un ekonomisko interešu pārstāvniecībai,
tāpēc Krievija nežēlos resursus maksimāli
draudzīga politiskā režīma nostiprināšanai.
Kā nopietns signāls esot “promaskaviskā
“Saskaņas centra”” uzvara pašvaldību
vēlēšanās Rīgā, kā arī iespējamā uzvara
2014.gada rudenī gaidāmajās Saeimas
vēlēšanās un sekojošā valdības veidošana.
To savā publikācijā norāda ASV analītiķis,
Pasaules politikas institūta Vašingtonā
profesors Pols Goubls. Nesen guvušas
uzvaras pašvaldību līmenī, promaskaviskās
politiskās partijas Latvijā var būt tādā
stāvoklī, lai uzvarētu parlamenta vēlēšanās
nākamgad un veidotu promaskavisku
Latvijas valdību, ja viņi saņems pietiekamu
palīdzību no Maskavas, kā arī no Krievijas
biznesa interesēm šajā valstī, secina
Goubls. Savā publikācijā viņš atsaucas
uz jaunāko pētījumu, kuru publicējusi
Krievijas ziņu aģentūra “Novij Region 2”.
Tajā aplūkots, kā Krievija nodrošina savu
ģeoekonomisko un ģeopolitisko interešu
pārstāvību Baltijā un Latvijā, kas ir “droša
krasta placdarms Eiropas Savienībā”.
Lai gan šīs Krievijas ziņu aģentūras
teiktais jāvērtē rūpīgi, izvērtējot, kurā brīdī
tiek pausts Maskavai tīkams viedoklis un
neizslēdzot, ka tā ir provokācija, tomēr
“pret šo ziņojumu ir jāizturas uzmanīgi”,
norāda Goubls. Viņš atzīst, ka situācijā,
kad Latvija ir ES un NATO dalībvalsts,
Krievijas valdība ir gatava pielāgoties
jaunajiem apstākļiem un pat izmantot
tos, lai veicinātu savas intereses. Goubls
norāda, ka Krievijas ziņu aģentūra savā
publikācijā saka - neskatoties uz to, ka pēc
inerces, kaimiņvalsts Latvija turpina savu
ekonomisko ceļu uz Eiropas Savienību,
politiskie procesi, var būt par pamatu
nākotnes politiskajam apvērsumam. Starp
tiem esot “Saskaņas centra” uzvara Rīgas
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pašvaldību vēlēšanās un šī politiskā spēka
politiķu labais starts arī citās Latvijas
pašvaldībās.
Šie pašvaldību vēlēšanu rezultāti
uzlabojot prokrieviskas valdošās koalīcijas
veidošanās iespējamību pēc 2014. gada
parlamenta vēlēšanām, ņemot vērā, ka jau
patlaban “Saskaņas centru” parlamentā
pārstāv 31 deputāts. Krievu ziņu aģentūra
atsaucoties uz Kremļa konsultantu grupas
sagatavotu pētījumu par pašvaldību
vēlēšanām Latvijā un turpmāko politisko
attīstību. Šajā ziņojumā esot uzsvērts, ka
Latvija ir ļoti interesanta Krievijas politiskajai
un ekonomiskajai elitei.
Valsts stratēģiskā atrašanās vieta,
investīcijas nekustamā īpašumos, banku
sektors, dalība ES un iestāšanās eirozonā
padarot Latviju par ļoti pievilcīgu vidi
Krievijas investīcijām, norāda Goubls.
Turklāt, ņemot vērā finanšu krīzi Kiprā un
draudus, kas radīti krievu noguldījumiem
šajā valstī, Latvija «kļūst arvien pievilcīgāka
alternatīva Krievijas noguldītājiem.»
Ja Latvija ieviesīs eiro, noguldījumi un
krievu investīcijas, visticamāk, pieaugs.
Tomēr šādām Krievijas investīcijām un to
iespējamajam pieplūdumam ļoti svarīgs
būs tieši «atbalsts» valdības un politiskajā
līmenī. Ja tāds būs, ieguldītāji jutīsies drošāk
un palielinās savu klātbūtni ekonomikā.
Publiskotajā Kremļa konsultantu
ziņojumā arī pieļauts, ka nākamo valdību
pēc 2014. gada rudens vēlēšanām varētu
veidot «Saskaņas centrs» ar Nilu Ušakovu
kā premjeru, bet viņu varētu atbalstīt Zaļo
un zemnieku savienība, kā arī «Reformu
partija». Šāds «politisks uzdevums» ir
«pilnīgi realizējams», norādīts ziņojumā,
bet tas nenotiks bez pušu centieniem,
gan Maskavā, gan Latvijā. Liela nozīme
sadarbības palielināšanai būs tieši Krievu
ekonomisko spēku ietekmei, jo kopš
2000. gada ideja par Krievijas līdzdalību
Latvijas politiskajā procesā esot «daļēji
diskreditēta». Viens iemesls tam esot
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arī Maskavas politisko konsultantu sliktie
padomi, piemēram, mudinot uzreiz piešķirt
krievu valodai oficiālās valsts valodas
statusu.
Secināts, ka šo situāciju varot pārvarēt
ar ciešāku sadarbību prokrieviskajām
politiskajām un biznesa aprindām, ko
veido un koordinē «neformāli darbinieki»
ar birojiem Rīgā un Maskavā. Ziņojums
piesauc arī konkrētu šādas sadarbības
personu - Krievu oligarhu Dmitriju Mazepinu,
kura bizness jau vairākus gadus saistīts ar
Latviju. (delfi.lv)
Ar latviešu valodu līdz vēstnieka amatam
Latvijas jauno vēstnieku EDSO un
citās starptautiskajās organizācijās Vīnē
Bahtijoru Hasanu var saukt par integrācijas
veiksmes stāstu – 80. gados ieradies Latvijā
kā students, vēlāk iestājies diplomātiskajā
dienestā un par īpašiem nopelniem kļuvis
par Latvijas pilsoni. [...] B. Hasans dzimis
1969. gada 5. jūnijā Uzbekistānā uzbeka
un persietes ģimenē, tādēļ viņš pārvalda
gan uzbeku, gan persiešu valodu, bet
tālāk dzīves laikā apguvis krievu, latviešu,
angļu, franču, turku un zviedru valodu.
Vidusskolā viņš lasījis PSRS tautu literatūru,
jo sevišķi viņu aizrāvuši Andreja Upīša un
Annas Sakses darbi, kurus viņš lasījis
krievu valodā, taču vēlējies, lai tie tiktu
tulkoti uzbeku valodā. Pēc vidusskolas
absolvēšanas un dienesta PSRS armijā
viņš iesaistījies apmaiņas programmā, lai
Latvijas Universitātē studētu latviešu valodu
un literatūru, taču toreiz viņam nav bijusi
doma, ka viņš varētu te palikt. «Kad ierados
Latvijā, zināju pieklājības frāzes, priekšā
bija nopietns darbs, lai iemācītos latviešu
valodu. Man apkārt bija pozitīvi cilvēki,
kuri palīdzēja,» atceras B. Hasans. Viņš
Latvijā ieradās, kad Baltijas valstīs strāvoja
neatkarības kustības vēsmas, kas viņam
bijis liels notikums, un viņš, solidarizējoties
ar latviešiem, piedalījies gandrīz visās
manifestācijās par neatkarību.
«Mēs apzinājāmies: ja Baltijas valstīm

izdosies atgūt neatkarību, tad šīs vēsmas
iekustinās arī pārējās republikas,» atceras
B. Hasans.
Vēlāk viņam Latvijā izveidojās
ģimene, taču Hasans neuzskata, ka
tas bijis izšķirošais iemesls palikšanai
Latvijā. «Izšķirīgi bija tas, ka Latvija atguva
neatkarību, sākās valsts veidošanās
process. Mani ieinteresēja diplomāta
darbs,» teic B. Hasans. Tolaik viņš uzņemts
Latvijas ārlietu dienestā vēl bez Latvijas
pilsonības un devies strādāt uz vēstniecību
Uzbekistānā, kur viņa pārziņā bijusi gan
politisko, gan ekonomisko attiecību
veidošana. Pilsonību vēstnieks ieguvis
par īpašiem nopelniem Latvijas labā.
«Manu izvēli palikt Latvijā sākumā vecāki
ar ovācijām neuzņēma, taču izturējās ar
izpratni. Viņi gaidīja mani atpakaļ, taču
saprata, ka strādāšana Latvijas ārlietu
dienestā ir prestiža jautājums,» atminas
B. Hasans.
[...] Rīgā viņš turpināja darbu ĀM,
kā arī sāka studēt tiesību zinības. “Ja
ikdienā strādā Latvijas ārlietu dienestā un
jāsaskaras ar dažādām starptautiskām
konvencijām, bez jurista izglītības neiztikt,”
teic vēstnieks. Karjeras laikā B. Hasans
strādājis vēstniecībā Zviedrijā, kur viņš
iemācījies arī zviedru valodu. “Augstākās
klases diplomāts, kas ir augsti motivēts
un sevi nepārtraukti pilnveido,” atceras
toreizējais Latvijas vēstnieks Zviedrijā Artis
Bērtulis. A.
Bērtulis atceras, ka B. Hasans
palīdzējis atrisināt konfliktu, kad pie Latvijas
vēstniecības Stokholmā spontānu protestu
sākuši ļimonovieši.
Vēlāk B. Hasans strādājis Latvijas
vēstniecībā Somijā par misijas vadītāja
vietnieku. Somijā viņam bija ļoti
saspringts darba grafiks – tolaik, 2006.
gadā, Somija bijusi prezidējošā valsts
ES, kā arī vēstniecība pildījusi NATO
kontaktvēstniecības funkcijas. B. Hasana
priekšnieks tolaik bijis vēlākais Latvijas

vēstnieks Polijā Einārs Semanis, kurš par
B. Hasanu saka tikai labākos vārdus un
cildina viņa nosvērtību, motivāciju un darba
spējas. “Atceros, ka vienreiz viņš atnāca
pie manis un atdeva izziņu par enerģētikas
jautājumiem reģionā.
Pēc nedēļas atnāca ziņa no Rīgas, ka
mums tāda nepieciešama. Kolēģis rīkojās,
negaidot instrukcijas, un spēja paredzēt
tendences uz priekšu, kas ir ļoti augsts
profesionālisms. No centrālā aparāta
saņēmām uzslavas,” atceras E. Semanis.
Pirmais vēstnieka amats B. Hasanam bijis
no 2010. gada Slovēnijā, kur ilgu laiku viņš
bijis vienīgais darbinieks vēstniecībā.
[...] Šogad B. Hasans apstiprināts
par Latvijas vēstnieku Eiropas Drošības
un sadarbības organizācijā un citās
starptautiskajās organizācijās Vīnē. Ir
bijušais reizes, kad no EDSO izskanējuši
dažādi pārmetumi Latvijai par nepilsoņu un
naturalizācijas jautājumiem.
“Negribētu teikt, ka tie ir pārmetumi,
korektāk būtu tos uztvert kā rekomendācijas,
ko varam vērtēt, vai tās jāpieņem,” teic B.
Hasans.
Viņš norāda, ka bieži vien Latvijas
nepilsoņi starptautiskajā vidē tiek jaukti
ar bezvalstniekiem un šī atšķirība esot
jāskaidro. “Nepilsoņu tiesību apjoms krietni
pārsniedz bezvalstnieku tiesības.
Nepilsoņi var naturalizēties – ceļš un
iespējas ir atvērtas,” skaidro B. Hasans.
Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja
vietnieks Atis Lejiņš uzskata, ka B.
Hasana parādīšanās EDSO vien jau būs
pārsteigums, kas liks paklusēt cilvēkiem, kas
Latvijai izsaka nepamatotus pārmetumus.
“Viņš ir integrācijas piemērs un parāda –
ja cilvēkam ir pozitīva attieksme, viss ir
iespējams,” norāda deputāts.
Arī A. Bērtulis uzsver B. Hasana
fantastisko stāstu. “Tas parāda, ka pēc PSRS
sabrukuma cilvēks ar citu priekšvēsturi
spēj sevi Latvijā realizēt tik spoži, ka kļūst
par vēstnieku. Viņam ir izcilas zināšanas
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par Latviju – latgaliešu tautasdziesmas,
ko viņš ir pētījis, pārzina labāk nekā
dažs labs latvietis.” Vēstniekam EDSO
būs jāsaskaras arī ar mūsdienu Eiropas
drošības izaicinājumiem – kā Gruzijas
un Krievijas konflikts, kā arī jautājumi par
pašpasludinātajām republikām. B.
Hasans teic, ka viņš savā darbā ar
šiem jautājumiem uzsvērs Latvijas pozīciju,
atbalstot Gruzijas teritoriālo vienotību.
Brīvajā laikā vēstnieks nodarbojas ar
slēpošanu, kā arī lasa latviešu literatūru –
Imantu Ziedoni, nesen pārlasījis Gunāra
Janovska romānu “Sōla”, vēlas izlasīt
vairākus Anšlava Eglīša darbus un sāks to
darīt ar “Pansiju pilī”. (Latvijas Avīze, autors
Ģirts Vikmanis)
Gidons Krēmers rīko koncertu Krievijas
opozicionāru atbalstam
Pasaulslavenais vijolnieks Gidons
Krēmers sācis pulcināt māksliniekus
Krievijas opozicionāru un prezidenta
Vladimira Putina vajāšanu upuru atbalsta
koncertam, pirmdien savā blogā pavēstīja
mūzikas kritiķis Normans Lebrehts.
Koncerta dalībnieku vidū būs pianistes Marta
Argeriha un Hatija Buniatišvili, diriģents
Daniels Barenboims, čellists Nikolass
Altštets. Koncertā plānots izpildīt Mihailam
Hodorkovskim veltīto Gijas Kančeli darbu
“Sēru eņģelis”. Šī nav pirmā reize, kad
Krēmers publiski iestājas pret Putina režīmu
un politiskajām represijām. 2011. gada jūlijā
Strasbūrā viņš piedalījās koncertā, kas bija
veltīts Mihailam Hodorkovskim un Platonam
Ļebedevam, kā arī cilvēkiem, kas “gājuši
bojā prettiesiskajās darbībās”, - Sergejam
Magņitskim, Annai Poļitkovskai un Jurijam
Ščekočihinam. Lebrehts gan norāda, ka
Krēmers nenosoda Krievijas mūziķus, kas
atbalsta Putinu, tādus kā Annu Ņetrebko un
Valēriju Gergijevu. “Mans skolotājs Dāvids
Oistrahs bija padomju režīma pārstāvis un
vienlaikus bija arī izcils mākslinieks,” sacījis
Krēmers.
“Varu iedomāties, caur ko viņam nācies
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iziet. Kas zina, cik daudz dzīves gadu tas
viņam maksāja.” (kasjauns.lv)
22. jūlijā
Valsts prezidents: Ir jāsaglabā Latvija kā
neatkarīga valsts
Pēc Latvijas uzņemšanas eirozonā
mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt,
lai Latvija saglabātos kā neatkarīga valsts,
- intervijā laikrakstam «Diena» izteicies
Valsts prezidents Andris Bērziņš.
Komentējot divus Valsts prezidenta
amatā pavadītos gadus, Bērziņš norādīja,
ka amatā «ieiešanas laiks ir garām - gan
šeit uz vietas iepazīstot sistēmu, situāciju
un cilvēkus, gan arī starptautiski iegūstot
vajadzīgos kontaktus. Mans mērķis nav
mainījies. Sākuma uzstādījums bija tāds,
ka es centīšos šajā prezidentūras laikā
darīt visu, lai vairākums Latvijas cilvēku
justu, ka dzīve Latvijā paliek labāka. Tagad
man ir skaidrs – mums tas jādara straujāk,
nekā jau darām līdz šim.» Viņaprāt, desmit
tuvāko gadu laikā Latvijai būtu jāsasniedz
Eiropas līmenis, lai noturētu šeit esošos
cilvēkus un lai atgrieztos aizbraukušie.
Lai to sasniegtu, jāmeklē jaunas iespējas
ārpolitikā un jāapgūst jaunas tirdzniecības
vietas, jāsakārto izglītības sistēma. «Jaunu
biznesa iespēju apgūšana Eiropā notiek
aktīvi, un Latvijas virziens ir skaidri noteikts.
Mēs šobrīd strādājam, un ir pārliecība, ka
tā ir liela iespēja izmantot mūsu potenciālu
visās sfērās. Sevišķi valsts pārvaldē,»
ir pārliecināts Bērziņš, uzsverot, ka ir
jānodrošina Latvijas kā neatkarīgas valsts
saglabāšana. Bērziņš sacīja, ka pašlaik
Latvijā viņu neapmierinot situācija izglītības,
sevišķi profesionālās izglītības jomā. «Ja
salīdzina situāciju profesionālajā izglītībā
Baltijā, mēs esam pēdējā vietā. Tas ir
jautājums, kas ir jārisina nekavējoties,»
saka Valsts prezidents, norādot, ka «tas ir
akmentiņš mums visiem, arī tiem, kas brauc
prom vai var atgriezties. Un atgriezties
var tie, kas reāli ir stiprāki par tiem, kas ir
Latvijā.» (apollo.lv)

Dubultpilsonība pienāksies arī
trimdiniekiem
“Kas deputātiem devis tiesības uz
Sibīriju izsūtītajiem un to pēctečiem neļaut
bez vīzām un atļaujām apciemot savu
tēvu, tēvutēvu sviedriem un asinīm slacīto
Latvijas zemi?” emocionālā vēstulē raksta
rīdzinieks Miervaldis Antons, kurš pats
piedzīvojis izsūtījuma gadus.
Viņš vēstulē paudis sašutumu par
Saeimas pieņemto jauno Pilsonības
likumu. Konkrēti – par dubultpilsonības
pantiem. Pēc M. Antona vārdiem, deputāti
nodarbojas ar “cilvēku šķirošanu”, ja
dubultpilsonība galvenokārt tiek pieļauta
tikai ar Rietumeiropas valstīm, kā arī ar
tādām eksotiskām zemēm kā Brazīlija,
Jaunzēlande un Austrālija. Paskaidrojam,
ka dubultpilsonību tomēr drīkstēs saņemt
pilnīgi visi trimdinieki un viņu pēcnācēji
neatkarīgi no tā, vai viņi devās bēgļu
gaitās vai tika deportēti, un neatkarīgi no
tā, kas ir viņu pašreizējā mītnes zeme.
“Protams, arī tie latvieši, kas tika deportēti
uz Sibīriju, joprojām tur dzīvo, drīkst
kļūt par Latvijas pilsoņiem, nezaudējot
Krievijas pilsonību,” skaidro viena no jaunā
Pilsonības likuma līdzautorēm, deputāte
Inese Lībiņa-Egnere. Viņa pieļauj, ka kādi
nezināmi spēki apzināti maldina un musina
cilvēkus, izplatot baumas, ka uz Krieviju
deportētajiem latviešiem dubultpilsonība
nebūs iespējama. Latvijas un Krievijas
pilsonība vienlaikus netiks pieļauta tikai
tiem Latvijas pilsoņiem, kas pēc neatkarības
atjaunošanas devušies dzīvot uz Krieviju.
Kā paskaidroja I. Lībiņa-Egnere, katrai
valstij ir suverēnas tiesības brīvi izvēlēties,
ar kurām valstīm pieļaut dubultpilsonību un
ar kurām – ne.
Jaunā Pilsonības likuma autori
ņēmuši vērā lielākās emigrējušo latviešu
organizācijas – Pasaules brīvo latviešu
apvienības (PBLA) – sniegtos datus un
ieteikumus par to, kurās valstīs latviešu
kopienas ir visaktīvākās. Viņa arī nenoliedza,

ka ņemti vērā ģeopolitiski apsvērumi,
pieļaujot dubultpilsonību ar ES un NATO
dalībvalstīm un vēl citām valstīm, kuras pēc
savām demokrātiskajām vērtībām Latvijai ir
tuvākas. Jauno Pilsonības likumu Saeima
pieņēma šī gada 9. maijā, bet spēkā tas
stāsies šī gada 1. oktobrī.
Fakti. Dubultpilsonība pienākas
personai, - kura bija Latvijas pilsonis
1940. gada 17. jūnijā un kura iesniegusi
apliecinājumu tam, ka “laikā no 1940.
gada 17. jūnija līdz 1990. gada 4. maijam
tā atstājusi Latviju, glābdamās no PSRS
vai Vācijas okupācijas režīma vai tikusi
deportēta un minēto iemeslu dēļ līdz 1990.
gada 4. maijam nav atgriezusies Latvijā
uz pastāvīgu dzīvi”, - iepriekš aprakstītās
personas pēcnācējam, kurš dzimis līdz
2014. gada 1. oktobrim. Avots:
Grozījumi Pilsonības likumā, saeima.lv.
(Latvijas Avīze, autors Ģirts Zvirbulis)
Gunārs Nāgels: Budžeta brīnumi.
Izglītības un zinātnes ministrijas
kļūdainie aprēķini
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)
meklē vainīgos. Aprēķinot vajadzīgos
līdzekļus skolotāju algām 2013. gadā,
izrādās, ka bija pielaistas kļūdas un tagad
trūkst „nieka” sešu miljonu latu, precīzi
– 6 042 100 latu. Šis bēdīgais fakts esot
bijis zināms jau šā gada sākumā, bet
līdz pagājušajai nedēļai noklusēts. Tagad
meklē līdzekļus kur var, lai skolotāji varētu
saņemt savu pelnīto atalgojumu. Visi jau
var kļūdīties, bet šajā sakarībā sākušās
publiskās veļas mazgāšanas norāda ne
uz kāda indivīda nepilnībām, bet gan uz
sistēmisku problēmu valsts aparātā. Jau
gada sākumā finanšu ministrija apšaubīja
IZM iesniegtos datus, ar kuriem tā bija
mēģinājusi iegūt iztrūkstošos līdzekļus,
pamatojot uz būtisku skolēnu skaita
palielinājumu. IZM atzina, ka finanšu
Turpinājums 47. lpp
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
AUGUSTĀ
Svētdien, 4. plkst. 10.00 – Lasītais
dievkalpojums
Svētdien, 11. plkst .10.00 – Draudžu
dienu dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Svētrunu teiks prāvests
Krists Kalniņš.
Svētdien, 18. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 25. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
JAUNA GRĀMATA
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds” var iegādaties no
prāvesta. Cena $12.00.
BĪBELES STUNDAS
notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie
prāvesta.
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DRAUDŽU DIENAS
Draudžu dienas ar virstēmatu:
“Staigāsim Garā” notiks no 9. - 11.
augustam, mūsu baznīcā. Kā galveno
lektoru, esam ielūguši prāvestu Kristu
Kalniņu no Latvijas. Piedalīsies arī
viesu lektors mācītājs Aldis Elberts.
Programmu un informāciju var apskatīt
draudzes tīmekļa lappās:
www.sydneylatvianchurch.org.au
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
AUGUSTĀ
Svētdien, 4.
I.Liepiņš
Svētdien, 11.
J.Trumpmanis
Svētdien, 18.
I.Birze
Svētdien, 25.
J.Turmanis
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 1.
A.Kristovskis
Svētdien, 8.
J.Rīmanis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
AUGUSTĀ
Svētdien,4.
T.Koškina / V.Parcell
Svētdien,11.M .Timermane / A. Zodiņa
Svētdien,18.
B.Liberta / R.Hagena
Svētdien,25. A.Medne / S.Graudiņa
SEPTEMBRĪ
Svētdien,1.
R.Plikše / V.Galviņa
Svētdien,8.
I.Mačēna / I.Upīte
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai prāvesta.
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie draudzes priekšnieka
vai draudzes dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Prāvests Colvin S. MacPherson

Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss
(02) 9764 3318
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Pirms dzimšanas – mēs saņemam
orientācijas kursu, kuŗā notiek priekšā
stāvošās dzīves plānošana, stāsta
reinkarnācijas pētnieks Roberts
Švarcs. Tanī piedalās dvēseles,
kas būs kaut kādās attiecībās ar
mums Zemes dzīves laikā – mūsu
bērni, draugi, partneri, dzīvesbiedrs/
biedrene, un citi, kas gatavojas ienākt
inkarnācijā virs Zemes aptuveni
vienlaikus ar mums.
R.S.
(Bībelē sk. par iepriekšnolemtību
Ap.d.4:28 u.c.), (sk. arī Dr. Michael
Newton, Dr. Brian Weiss, Dr. Dolores
Canon, Dr. Bruce Goldberg u.c.)

Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts cpherson@optusnet.com.au
Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
AUGUSTĀ
Svētdien, 4. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 11. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Bībeles stunda.
Svētdien, 18. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 25. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs Raimonds
Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 4.
Olafs Šics
Svētdien, 11.
Amans Myla
Svētdien, 18.
Alberts Zālfelds
Svētdien, 25.
Amans Myla
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 4.
Marita Lipska
Svētdien, 11.
Gundega Zariņa
Svētdien, 18.
Judīte Zālfelde
Svētdien, 25.
Gundega Zariņa
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
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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
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Novusa
meistarsacīkstes

2013 gada rīkotās Atklātās novusa
meistarsacīkstes notika 22. un 23.
jūnijā, DV namā, Bankstovna.
Piedalījās vienpadsmit spēletāji no
Sidnejas Novusa kops; seši spēlētāji no
Melburnas un septiņi no Centrālā krasta.
Kiels paldies divām čaklām dāmām
– Guntai Vagarai un Silvijai Miglei, kas
sagatavoja spēļu lapiņas un pierakstīja
rezultātus.
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Telefons
0452 611 449
Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park,
NSW, 2133
Telefons
(02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090

Vienspēles sākās ka parasti pirmajā
dienā kur piedalījās 18 spēlētāji. Nākošā
dienā dubultspēlēs piedalījās 12 pāri.
Sesdienas vienspēlēs spēlētāji
bija sadalīti trijās grupās, katrā ar 6
spēlētājiem.
Pēc vienspēlēm sekoja Aivara
Drēziņa Pieminas balvas sacīkstes ar
diviem spēlētājiem no katras kopas.
Svētdienas dubultspēlēs spēlēja
tikai divus setus un katrs pāris spēlēja
pret katru.
Pec spēlēm sekoja pusdienas ar
apbalvošanu un dziesmām, itsevišķi
jāņu dziesmām.
Liels paldies Ilgai un Rūdolfam
Nemmēm, Edgaram Nemmem, Yvonnai
un Richardam Puisēniem par iepriekš
sagatovatām vistas kājiņām, maizītēm.
Un liels paldies Arnoda Jumiķa
sievai Vinai (Wynn) kas abas spēļu
dienas dežūrēja virtuvē un piegādāja
papildmaizites, jāņu sieru, kafiju un tēju.
Mielastu piegādāja mūsu ciemiņu
studente, Ilze Bonija. Liels paldies Ilzei.
Apbalvošanas laikā Vina Jumiķe
pasniedza SNK priekšniekam, Jumiķa
ģimenes dāvāto Latvijā taisīto Alus
Kausu.
Vērts pieminēt, ka vienspēļu un
Aivara Drezina balva, jau otro reizi
ceļoja uz Melburnu Roberta Kārkliņa

Visu spēļu rezultāti (pirmās 3 vietas):
Vienspēles
1. R Kārkliņš MNK
2. R Nemme SNK
3. R Puisēns SNK
Aivara Drēziņa balva
1. R Kārkliņš MNK
2. R Nemme SNK
3. S Andersons MNK

rokas. Tikai dubultpēlēs, Ojars Dancis
(CNK) un viņa mazdēls Ben Shallcross
bija pietiekoši spēcīgi, lai paturētu balvu
JDV robežās.

PBLA ziņas – turpinājums. no 43. lpp.
ministrija labāk zināja, kāda proporcija
no 9.klases skolēniem turpinās mācības
vidusskolā, un atsauca šādu savu
pieprasījumu pēc papildlīdzekļiem. Dienesta
pārbaude jau janvārī bija konstatējusi, ka
problēmas cēlonis ir organizatorisks - nav
bijis nodrošināts, ka zināšanas par budžeta
plānošanu tiek dokumentētas un nodotas
tālāk nākamajiem darbiniekiem. Neesot tai
laikā bijis valsts sekretārs un neesot bijuši
citi atbildīgie darbinieki. Tad jāprasa, vai
budžeta plānošana, patiešām, katru gadu
sākas „no līdzenas vietas”? Vai nav jau
esošie modeļi par izglītības un zinātnes
attīstību Latvijā, kuros ievietot aktuālos
parametrus un kurus caurspīdīgā veidā
modificē, ņemot vērā maiņas nozarē?
Kāda ticamība ir Nacionālam attīstības
plānam šai nozarē, ja pat vienu gadu uz
priekšu ir izrādīta šāda nekompetence?
Bēdīgākais visā šajā stāstā ir tas, ka tur
vēl saskatāma bezatbildīgā padomju

Dubultspēles
1. O Dancis / B Shallcross CNK
2. R Senkevičs / D Palejs SNK
3. R Nemme / E Nemme SNK
Richards Puisēns

mentalitāte. 1. Jāsagatavo budžets, bet
mums nav zināšanu. Nav problēmu sametīsim kādus skaitļus, un gan jau būs
labi. 2. Izrādās, ka skaitļi ir par mazu.
Nav problēmu - izgudrosim fiktīvu stāstu
un tēlosim nevainīgos. 3. Tiekam pieķerti
pie nepatiesu ziņu sniegšanas. Atkal nav
problēmu - vienkārši atsauksim fiktīvo
versiju un noklusēsim visu. 4. Beidzot patiešām ir nauda vajadzīga. Nav mūsu
problēma - neviens mūsu darbinieks
nav vainojams, lai Ministru prezidents
meklē papildlīdzekļus. Ja ir tā, tad vaina
meklējama ministrijā visaugstākajā līmenī.
Ja vadība nevar organizēt un nodrošināt
kompetentus procesus, tad vadība jāmaina.
Vienīgi atklāts paliek jautājums, kāds ir
stāvoklis citās ministrijās?
Darba kvalitāte ir gan kompetentu
darbinieku, gan kvalitatīvu procesu
jautājums. (ir.lv, autors Gunārs Nāgels ir
laikraksta „Latvietis” redaktors Austrālijā)
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Latvian Song and Dance Festival
memories will stay with us forever
Daina Gross, July 16, 2013
The Latvian Song and Dance
Festival is the Latvian mega-event held
every five years in Riga that features
a cast of literally thousands. In 2008 it
was been entered into the UNESCO
List of Intangible Cultural Heritage of
Humanity – and rightly so, as it truly is
an achievement in human collaboration
celebrating culture and national pride.
The Lithuanian and Estonian
counterparts are just as magnificent
and awe-inspiring - proof that a life-long
pride in their national song and dance
has been embedded in the collective
psyche of the three Baltic countries.
Looking at the festival from the
perspective of a participant involved in
one of the amateur diaspora choirs I
can vouch for the sprit of inclusiveness
and togetherness that permeated the
massed choir of 15 400 singers (this
includes the mixed choir and the mens’
and womens’ choirs – all the choirs sang
the final three songs of the Final Concert
together at the Mežaparks Open-Air
Concert Hall). The 12,000 dancers have
their own stories to tell – of many hours
of hard work rehearsing but at the same
time a sense of exhilaration, wonderment
and joy of having the opportunity to take
part in this event.
It was an extravaganza of sound,
colour and rhythm. A test of endurance
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for the participants and patience for the
audience. Logistical preparations of
mammoth proportion – to bring together
such a huge number of participants –
both the singers and the dancers. At
the end of the weeklong festivities the
feeling was a sense of achievement, of
unity with Latvians worldwide and at the
same time - thankfulness that so many
participants living outside Latvia could
take part. This truly was a united effort.
I’ll share a few glimpses from the
festival that will remain with me and have
also added the feelings of a few fellow
participants and spectators. Feel free to
add your memories too – on the Latvians
Online Facebook page!
• Looking into the sea of singers during
the concert and pinching myself,
reminding myself that I am a part of this
vocal tour-de-force and that in spirit
we are united in song with the whole
Latvian nation.
• Catching the tram with countless other
participants wearing national costumes
and thinking how odd this would seem
to a tourist or even a Latvian who is
visiting for the first time – you may
actually believe this is the customary
daily in this country!
• The market at Vērmanes dārzs and
beer garden Egle – both a meeting
place for young and old, locals from
Riga and the countryside and Latvians
living outside Latvia. The feeling that
all the Latvians I’d ever met in my life
were all congregating in one place!

• The mass of dancers that gathered
together for the grand finale at the
Dance Concert “Tēvu laipas” - were
like a river of bodies that flowed
through each other, a visual spectacle
beyond comparison.
• Feeling like a celebrity when our
Latvian choirs and dance groups from
overseas joined the procession down
Brīvības iela. The spectators’ cheering
and greetings of “Brauciet mājās” were
taken on board with the meaning “Come home” not “Go home”, as some
had interpreted it.
• The sense of sheer joy at the end of
the final song concert when hundreds
of singers threw their “Jāņu vaiņagi”
(flower garlands) into the air. What a
rollercoaster of a ride!
James Nobes (Adelaide,
Austrālija – married to a Latvian,
sang in the Mixed Choir):
Dziesmu svētki really brings Latvia to
life, and reaches out and involves not
only everyone there but all Latvians
around the world. It was such a positive
and emotional event it’s hard not to be
swept away by it all. So much of Latvia
is captured in song and dance and this
is the perfect way to share it.
Dāvids Zemdegs (Melburna, Austrālija):
Dziesmu Svētki to me is the “Mecca” for
choir singers. I find it hard to express
in words the incredible experience this
was for me. I shall never forget that
concert. I have decided to go to every
Dziesmu Svetki for as long as I live!
Sally Cīrulis (Melburna, Austrālija took part in the Dance Festival):
It was an awesome experience to be a
participant in the dancing at Dziesmu
Svētki. The rehearsals were long
and hot but so worthwhile once the
concerts started. On the first concert
where my children and father-in-law
were watching, I was feeling emotional

and proud to be dancing Latvian
dancing with my husband in Latvia. It
was so exciting to be involved. A huge
spectacle and something amazing to
be part of. I thoroughly enjoyed it, a
real buzz. I will return to dance in 5
years.
Singing the Praises of Latvia
Rihards Kalniņš, July 12, 2013
In the first week of July, Riga was
literally bursting with energy and
excitement. The streets and beer gardens
were overflowing with revelers, the parks
and squares turned into colorful outdoor
markets, and the stadiums and concert
halls were transformed into packed
venues for the Song and Dance Festival,
held once every five years. The Latvian
capital truly became a radiant Castle of
Light, shining from dawn to dusk – which,
at this time of year, means just about
around the clock.
Though most of that week’s activities
involved copious amounts of singing and
dancing – the crowds reenacting rituals
that evoked and thus strengthened the
foundations of Latvian identity – not all of
the events were spent in folk costumes.
On July 3, almost three hundred Latvian
professionals from across the globe
changed back into their business suits
and gathered at a hotel in central Riga
for the first-ever World Latvian Economic
and Innovation Forum (http://www.
ieguldilatvija.lv/en/).
The forum, organized by the World
Federation of Free Latvians (PBLA),
the Latvian Chamber of Commerce and
Industry, and the Ministry of Foreign
Affairs, in collaboration with a range
of public and private partners, was
a chance for entrepreneurs from the
Latvian diaspora to meet one another,
exchange ideas, and learn more about
the economic landscape in Latvia.
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Overall the event was a great success,
providing a wonderful platform for both
networking and forging new collaboration
projects – the marks of a truly great
conference.
A brief glance at the forum’s program
(http://www.ieguldilatvija.lv/en/agenda/)
makes clear the vast range of topics
discussed. (For instance, I moderated a
panel on the service sector and branding,
which was followed by a discussion about
the creative industries and a panel on
tech innovation.) It also proves another
point: diaspora Latvians work in almost
every imaginable industry, from Silicon
Valley to Hollywood, from high-tech
laboratories to the boardrooms of major
corporations. The conference organizers
could easily have paraphrased the title
of Otto Ozols’ recent novel, Latvieši
ir visuror “Latvians are Everywhere,”
and renamed the event “Latvians Work
Everywhere.”
The conference’s stroke of genius
was to give professionals from the
Latvian diaspora an opportunity to learn
about their respective industries here in
Latvia. Instead of coming to Latvia just
to sing and dance and enjoy the white
nights, they could also take the time
to find out more about their particular
field, get to know representatives from
their industry, and share ideas with
like-minded people. Usually diaspora
Latvians come to Riga to meet friends
and family; now they could come here
to meet new colleagues and business
partners.
Of course, not all of these new
contacts will result in collaboration
projects. That would be too much
to ask. But by learning more about
Latvia’s companies and competitive
advantages, diaspora Latvians can
provide another much needed function
for Latvia: serve as unofficial “agents”
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for Latvian businesses around the world.
This is something that all of us can do
– and thankfully, with the availability of
information about Latvia on the internet,
it is also easy to accomplish.
Working over the last year at the
Investment and Development Agency
of Latvia (http://www.liaa.gov.lv/lv), a
government institution that promotes
exports and foreign direct investment, I
have heard Latvian businesspeople say
time and again that they often lack one
very crucial skill: sales and marketing.
Latvian entrepreneurs themselves admit
that, though they have great products
and wonderful ideas, they often don’t
know how to sell them abroad. Surely
the natural reticence of the Latvian
character is to blame, as well as the low
self-esteem that comes with being a
small nation. But whatever the reasons,
this lack of communication skills is
standing in the way of development. This
is particularly detrimental considering the
high rate of competition among nations
in the Baltic Sea region – for foreign
investment, for export markets, and for
international attention.
Diaspora Latvians are uniquely suited
to step in and help in this task. If there
is one thing that unites us, it is our skill
at communicating. Diaspora Latvians
are wonderful communicators and
great conversationalists. I think there
are several key reasons why. First, we
have all been faced countless times
with the question “Latvia? Where’s
that?” This has usually entailed giving
a detailed response that touches on
everything from history and culture to
language and politics. I’m sure most of
you have mastered a pretty good “Where
is Latvia?” stump speech, ready to be
delivered day or night, but the countless
questions that usually follow always
make you think quickly on your feet.

Another reason why diaspora Latvians
are such great communicators is the
unique way in which our social groups
were formed at an early age. In normal
circumstances, such as at the schools
we attended during the week, people
choose their friends based on a set of
shared interests. But at Latvian school
on Saturdays, all of us – suburbanites,
city kids, nerds, jocks, and everyone in
between – were thrown together in small
classrooms, forced to spend countless
hours together, in addition to time at
various summer camps, folk dancing
troupes, and choirs. People who might
never have spoken together in normal
circumstances became lifelong friends.
As a byproduct of these friendships, we
learned to socialize with a wide range of
different people, instead of just sticking
with people who shared the same
interests. These friendships not only
strengthened a shared heritage, but also
bolstered our skills as communicators.
Now we have the chance to apply
these communication skills to helping
Latvia. If the main goal of the Latvian
diaspora used to be to uphold Latvian
culture abroad, then today it should
be broadened to helping the Latvian
economy grow. This is what Latvia
needs today. As unofficial agents of
Latvian businesses, we can help to
“talk up” companies from Latvia, spread
information about Latvian products and
services, and help serve as facilitators
for collaboration projects between
businesses in Latvia and abroad.
Kremers leads oppositionist musician
group
Jul 23, 2013 From wire reports
RIGA - The world renowned Latvianborn violinist Gidons Kremers is putting
together a group of like-minded artists
to perform a concert in support of
Russian oppositionists who have

been suppressed or jailed by Russian
President Vladimir Putin, wrote music
critic Norman Lebrecht in his blog on
July 22, reports Lenta.ru. The group
of musicians will be made up of pianist
Martha Argerich, conductor Daniel
Barenboim, pianist Khatia Buniatishvili
and cellist Nicolas Altstaedt.
Among the pieces to be performed
is Giya Kancheli’s ‘Angel of Sorrow,’
written for the jailed oligarch Mikhail
Khodorkovski.
This is not the first time Kremer has
spoken out against the Putin regime,
but he has not linked his views before
to public protest, according to Lebrecht.
Asked about colleagues such as Anna
Netrebko and Valery Gergiev who are
outspoken Putin supporters, Kremers
refused to comment on the acts of
individuals under a harsh regime.
“My teacher David Oistrakh was a
representative of the Soviet regime and,
at the same time, a very great artist,”
said Kremer. “I can well imagine what
he went through. Who knows if it did not
take years off his life.”
Riga Castle damaged by fire
A fire has ripped through Riga Castle
badly damaging the official residence of
the Latvian president and the country’s
National History Museum.
Matthew Day, 21 Jun 2013
The blaze, that began on Thursday,
engulfed the roof of the historic castle
and lit up the night sky of the Baltic city.
By the time the fire had been brought
of control, around 3,200 square metres of
the castle had been destroyed but there
were no reports of casualties.
Andris Berzins, the Latvian president,
was not in the castle at the time of the fire
because it was undergoing renovation
work.
Victorija Sembele, a spokeswoman
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for the Riga fire brigade, said that some
parts of the castle were still smouldering
and it would take “hours” to assess the
full scale of the damage.
Latvian media reported that the
national museum had escaped
unscathed but claimed the art museum
had sustained damage.
In response to the fire, Latvia’s culture
ministry called an emergency meeting to
find a new home for the exhibits of the
two museums housed in the building.
The cause of the blaze remains
unclear although the initial finger of
suspicion has been pointed at workmen
engaged in the renovation work.
But Guntis Ravis, chairman of the
construction company engaged to carry
out the work, denied his firm was at fault,
telling the TVNET television company
that it was far too early to attribute blame.
As Latvia digested the news of the
fire, the country’s media rounded on the
poor equipment of the city’s fire brigade.
During the battle with the blaze,
hydrants failed to provide enough
water, and half of the fire engines were
ageing Soviet-era machines lacking the
equipment to tackle a fire of that size.
Prime Minister and Foreign Minister
offer condolences to their Spanish
colleagues and Spanish people
25 Jul 2013
Prime Minister Valdis Dombrovskis
and Foreign Minister Edgars Rinkēvičs
offer the deepest condolences to Spanish
Prime Minister Mariano Rajoy Brey,
Foreign Minister José Manuel GarcíaMargallo y Marfil and all Spanish people
over the tragic train accident in Galicia
region, killing 77 people and injuring
more than 140 people.
Prime Minister and Foreign Minister

offer their deepest sympathies to the
families and friends of those who have
been killed and injured in this tragic
accident, and hopes that the injured will
have speedy and successful recovery.
Foreign Ministry State Secretary
Pildegovičs concludes consultations
on political and economic matters in
Washington
F r o m 1 0 t o 1 2 J u l y, A n d r e j s
Pildegovičs, State Secretary of the
Foreign Ministry, was for a working
visit in Washington, where consultation
on political and economic matters
were held with high-ranking officials
from the United States Department of
State, the National Security Council,
the Department of Defense and the
Department of Treasury.
The parties discussed the LatviaUnited States relations within international
organisations and the current issues of
NATO and OSCE. An in-depth exchange
of opinions was held on Afghanistan
and ensuring the functioning of the
Northern Delivery Network and its further
development. The matters related to
the EU-U.S. Transatlantic Trade and
Investment Partnership agreement were
discussed. Attention was directed to
possibilities for expanding cooperation
in the Central Asian region and the
relations of Latvia and the U.S. with the
EU’s Eastern Partnership countries and
Russia, as well as cooperation in the
Baltic Sea region.
In the course of his visit, State
Secretary Pildegovičs met with
representatives from think tanks – the
Atlantic Council and the German Marshall
Fund of the United States. Discussions
also took place on prospects for further
cooperation in transit and logistics.
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