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Ģeniāls, bet līdz galam neizprasts – Blaumanis

Savu pēdējo darbu pabeidzis pirms vairāk nekā gadsimta, Rūdolfs Blaumanis
joprojām ir viens no iemīļotākajiem latviešu autoriem. Aktualitāti Blaumanis nav zaudējis
arī literatūrzinātnieku vidū, kuŗi atzīst, ka viņa daiļdarbu dziļākie slāņi aizvien pilnībā nav
izprasti.
Būtu melots, apgalvojot, ka Blaumanis maz pētīts. Izcilā rakstnieka lielākā pētniece
un vairāku viņam veltītu grāmatu autore Līvija Volkova stāsta, ka darbs pie Blaumaņa
literārā mantojuma sācies jau tūlīt pēc viņa aiziešanas 1908. gadā un turpinās mūsdienās
– apzinot visus pabeigtos un nepabeigtos darbus, sastādot vairākus Kopotos rakstus
un bibliogrāfiju. Piemēram, maz ticams, ka līdz šim neatklāts varētu būt palicis kāds
Blaumaņa rakstīts daiļdarbs. Sevišķi daudz darīts, atklājot Blaumaņa daiļradi saistībā
ar viņa biogrāfiju un dzimtajām mājām “Brakiem” Ērgļos. L. Volkova ir pārliecināta, ka
drāmu “Indrāni” nav iespējams pilnībā izprast, ja tur nav būts. “Blaumaņa daiļradē viņa
personība ir ļoti jūtama. Labvēlīgā, mīlestības pilnā attieksme pret apkārtējiem, līdzjūtība
un spēja iedziļināties citu cilvēku likteņos ir viņam piemītošās īpašības, kas jaušamas arī
darbos,” saka pētniece. Viņai žēl, ka, piemēram, citu darbu vidū ēnā palikušas Blaumaņa
miniatūras, kas tik smalki ataino cilvēku iekšējos pārdzīvojumus.
Tajā pašā laikā par Blaumaņa daiļradi grūti runāt un to novērtēt plašākā, starptautiskā
mērogā, jo šajā virzienā pētījumu maz. Aizvien nav līdz galam skaidrs, kā tā laika
Eiropas literārie procesi, notikumi un lielākie autori atbalsojušies Blaumanī. Piemēram,
literatūrzinātnieks, drāmas speciālists Benedikts Kalnačs ne mirkli nešaubās, ka
meistarības ziņā Blaumani var likt līdzās gan norvēģu Ibsenam, gan zviedru Strindbergam.
Visu trīs autoru darbi rakstīti tā laika valdošajā drāmas tradīcijā un rāda cilvēkus un viņu
problēmas ikdienišķās dzīves situācijās lauku vidē. Viņam pašam gan daudz interesantāk
šķiet izzināt, kā Blaumaņa darbos atklājas sava laika (19. un 20. gadsimta mijas)
globālās sociālās un politiskās pārmaiņas. Kaut vai ņemot kā piemēru viņa labāko lugu
“Ugunī” (1905), varot skaidri nolasīt, ka autors lieliski izjutis tuvojošās pārmaiņas, precīzi
atspoguļojot disonansi starp ideoloģiski virzīto vācu kultūru un Krievijas administrāciju.
“Blaumaņa darbos tiešā veidā nav viņa paša ideoloģijas. Svarīgos jautājumus viņš
risina caur dzīves attēlojumu, tālaika sabiedrības vērojumu, tādējādi gan arī īstenojot
vienu no pirmajiem latviešu nacionālās kultūras definēšanas mēģinājumiem pēc
jaunlatviešu laika,” teic drāmas speciālists, piebilstot, ka arī šādā virzienā Blaumanis
pagaidām nav pētīts.
Turpinājums 4. 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, 11. oktombrī, 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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Senioru saiets

Nākošais Senioru saiets notiks
piektdien 11. oktobrī pulkst. 12.00 un
kafejnīca, kā parasti, būs atvērta jau no
pulksten 11.00.
Pirmā daļā Ivars Šeibelis pastāstīs
un rādīs dokumentālfilmu par latvieti
Edvardu Leedkalniņu (Ed Leedkalnin) kuŗš
vienrocīgi, lietojot tikai paštaisītus darba
rīkus, izrokot, apstrādājot un ceļot līdz 30
tonnu smagus kaļķakmeņus uzbūvēja savu
sapņu pili „Coral Castle” Floridā (Florid)
Ameŗikā. „Coral Castle” tiek uzskatīta
par vienu no pasaules brīnumiem, un vēl
arvien ir Floridas tūristu atrakcija. Līdz šai
dienai zinātnieki nav varējuši atklāt kā viņš
viens pats kustināja un cēla milzu akmeņus
tikai ar primitīviem rokas darba rīkiem. Ja
atliks laiks skatīsimies jaunākās ziņas no
Latvijas.
Otrā daļā redzēsim Okupācijas mūzeja
izdoto dokumentālfilmu Paliec sveiks
mans mazais draugs, kas apskata kā
šī populārā kaŗa laika dziesma radās.
Intervijas ar komponistu Ēvaldu Siliņu, kuŗš
dziesmu komponēja 1942. gadā austrumu
frontē, un teksta autoru Ādolfu Urbānu,

dzirdēsim šo dziesmu daudzās variācijās
un izpildījumos.
Uldis Misiņš

Senioru saieta
Ziemassvētki

Šogad Ziemassvētku eglītes
sarīkojums notiks piektdien, 2013. gada
13. decembrī pulksten 12.00. Sidnejas
latviešu nama lielajā sarīkojumu zālē,
kur mūs visus sveiks skaisti mirdzoša
Ziemsvētku eglīte un dekorēti galdi. Būs
mūzikālie priekšnesumi, klausīsimies
arī skaistus Ziemassvētku dzejoļus
un dziedāsim visi kopā mums visiem
pazīstamās, skanīgās un sirdi iesildošās
Ziemsvētku dziesmas. Pēc tam mūs
visus pacienās SLB Dāmu kopas čaklās
dāmas ar Ziemassvētku mielastu. Vairāk
informācija būs novembŗa Ritumā.
Lūdzu pieteikties pie Imanta Līča
grāmatnīcā tel. 9744 8500 un arī pie
Irēnas Dzirnekles senioru saieta laikā,
viņas mājas tel. 9750 2398 un samaksāt
dalības maksu $20 strādājušiem un
$15 visiem citiem, ne vēlāk kā līdz 30.

Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 2001. gada

Ausma Lāce

Dzimusi 1924. g. 3. decembrī, Latvijā
Mirusi 2013. g. 20. septembrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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novembrim. Sarīkojuma dienā nebūs
iespējams samaksāt jo saimniecēm ir
vajadzīgs galīgais apmeklētāju skaits jau
novembŗa mēneša beigās.
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 augustā SLB ir apsveikusi
Ilmu Celmiņu, Ināru Upīti, Alisi Auziņu,
Antonu Mukānu, Kārli Gulbergu, Aiju
Rutkovsku, Bruno Poriteru, Birutu Freiju,
Ernestu Kauci un Ausmu Laķi.

SLB valdes sēde
4. septembrī

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis
Grauds un protokolēja Ināra Graudiņa.
Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik
Biedrībā sastāv 496 biedri, no kuŗiem 19
ir goda biedri un 117 mūža biedri. Ritumu
abonē 68 tautieši. Uz Latviju ir aizsūtīti
7 biedru naudas pārvedumi kopsummā
$5,264.
Raimonds Sokolovskis un Marita
Lipske ir uzsākuši darbu kā SLB nama
uzraugi.
Biedrība gatavo piemērotus
dokumentus par SLB dibināšanu un dzīvi
izstādei Rīgas Okupācijas Namā
Pēteris Kļaviņš

... neizprasts Blaumanis

Turpinājums no 1. lpp

Var uzskaitīt vēl virkni skatpunktu, no
kuŗiem Blaumani varētu pētīt un pētīt.
Turklāt to paveikt būtu jāuzņemas vietējiem
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pētniekiem, jo ārpus Baltijas starptautiskā
mērogā ne lasītājos, ne teorētiķos sevišķu
interesi Blaumanis diemžēl nav izraisījis.
Vismaz pagaidām... L. Volkova pieļauj, ka
viens no iemesliem ir tulkojumu kvalitāte.
Reiz, kopīgi ar Maskavas muzejnieku lasot
“Skroderdienu Silmačos” krieviskojumu,
viņa atskārtusi, ka tulkojumā pazudusi
Blaumaņa asprātīgā, dzirkstošā latviešu
valoda, bez kuŗas ciemiņš lugu vairs
nespējis “nolasīt” pilnībā. Acīmredzot,
lai tulkotu Blaumani, tulkotājam jāpiemīt
līdzīgam pasaules skatījumam uz dzīvi un
savstarpējām attiecībām, secina pētniece,
jo, piemēram, igauņu un lietuviešu kultūrā
Blaumanis jau kopš 19. un 20. gadsimta
mijas iedzīvojies veiksmīgi. “Blaumanim
vienkārši līdz šim nav palaimējies ar
tulkotājiem, kuŗi atrastos uz tāda paša
intelektuālā un emocionālā viļņa,” teic
literatūrzinātniece.
B. Kalnačs gan dziļi šaubās, ka pat tad,
ja tiktu veikti vislabākie Blaumaņa tulkojumi,
viņš šobrīd varētu ielauzties mūsdienu
literatūras starptautiskajā apritē. Viņaprāt,
kamēr Ibsenam jau dzīves laikā izdevās
iegūt Eiropas mēroga atpazīstamību,
Blaumanis sevišķi lielu publisku atzinību
šobrīd nesajūt pat savā zemē.
Dažas rakstnieka lugas vēl viņa dzīves
laikā piedzīvoja tikai pāris izrādes uz
latviešu teātŗa skatuvēm. Pats Blaumanis
savulaik gan arī labi sapratis, ka, rakstot
vāciski, kā viņš to sākotnēji darīja, sasniegtu
daudz lielāku lasītāju loku, taču būtu tikai
viens starp daudzajiem, kuŗi raksta lielajās
valodās. Tāpēc arī diezgan smagi izšķīries
par labu latviešu kultūrai. “Es domāju, ka
Blaumaņa darbi ir vērtība un tie aizvien
uzrunā. Pat studenti ārvalstīs, kuŗiem lasīju
latviešu literatūras kursu, Blaumani lasīja
ar interesi. Savos it kā vienkāršajos tekstos
viņš spējis ielikt arī šo dziļāko, simbolisko
slāni,” teic literatūrpētnieks.
Marciana Krauze
Latvijas Avīze 08.01.2013

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

Kaŗa stāsti – dzīves
prieks

Zane Daudziņa, „Tāda es esmu”.
Aivas Birbeles teksts, režisors Juris
Rijnieks.
Vilis Daudziņš, „Vectēvs”. Viļa
daudziņa teksts, režisors Alvis Hermanis.
Viesizrādes Sidnejā, 31. augustā un
1. septembrī.
Solo (t. i. vienaktieru) izrādes šķiet
ļoti modē Latvijā, spriežot no nesenajiem
Rīgas skatuves ciemiņiem
Austrālijā. Saprotams, ka
ar šādu ierobežotu satāvu,
bez dekorācijām un tikai
ar dažiem filmas / video
ierakstiem ir daudz vieglāk
uzņemties gaŗo ceļojumu
uz mūsu tālajiem krastiem, bet būtu
jauki kaut ko drusku plašāku arī šad un

tad redzēt.
Pēdējie divi piedāvājumi no Rīgas
teātŗa ar Zani un Vili Daudziņu, latviešus
apmeklēja līdz šim visplašākajā turnejā –
no Adelaides līdz Brisbanei, ceļā ieverot
Melburnu, Kanberu un Sidneju.
Abi izrāžu saturs lasītājiem jau
zināms no iepriekš rakstītā Austrālijas
latviešu presē. Tādēļ aprakstīšu tikai cik
panāksmīgi abas izrādes iespaidoja kā
teātris.
Sākšu ar nopietno – Viļa Daudziņa
dziļo, bieži ļoti drūmo Latvijas likteņa
analīzi otrā pasaules kaŗa gaitā. Šis
liktenis tiek, varbūt par daudz dziļi
detalizēts trijos atsevišķu dalībnieku
monologos.
Kaŗi, kopš cilvēces sākuma ir litānijas
šausmu un šausmu darbu, ideālistu un
ideālogu, varoņu un ļaundaru, upuru
un uzvarētāju. Tas pats notika senajā
Mesopotāmijā, šodien tiek atkārtots
modernajā Sīrijā. Tikai iespējas un
metodes citiem pāri darīt ir mainījušās
un paplašinājušās.
Kaŗa darbu atstāstījumi paši par
sevi vairs nespēj ne pārsteigt, ne īsti
šausmināt. Holokausta notikumi jau
sen sīki un plaši pazīstami, tāpat kā
Sarkanās Armijas izdarības, it sevišķi
iekarotajā Berlīnē. Kur Viļa Daudziņa trīs
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Foto: Pēteris Kļaviņš

tēlojumi ir ar panākumiem un saistoši,
ir tieši raksturu sīkumos, to apstākļos,
negaidītās sagadīšanās, Dieva, laimes
vai likteņa pieskārienos. Tas viņus
pārvērta ticamos cilvēkos un neatstāja
tikai kā ideoloģiju ilustrējošus abstraktus,
– lai gan nacistu simpatizētājs šādam
abstraktam sāka tuvoties sava monologa
beigās.
Raksturi tika individualizēti – kā
formātam piemērots – galvenokārt
caur balss variācijām, viegliem
akcentējumiem, vārdu izvēli, runas
tempiem. Piemēram trešā Savicka bieži
ar humoru dzirksteļotais vēriens, vieglais
cinisms, atsauksmes uz foršiem čaļiem,
to tūlīt atdalīja kā latviešu puisi, kuŗš
cīnījās bez naida, bez ideoloģijas, ar
saprastu godu kaŗavīru starpā un kopējas
cilvēcības atzinumu pat ienaidniekā.
Kustībās raksturi nebija krasi atdalīti.
Stājas, žesti, skatieni, pauzes bieži
atkārtojās. Ņemot vērā, ka visi šie vīri
tuvojās deviņdesmit gadiem, viņu vecums
arī netika it sevišķi pasvītrots. Tas viss,
šķiet, bija režisora apzināta izvēle.
Kostīmu maiņas bija drusku neveiklas,
noteikti ātrāk un neuzbāzīgāk izvedamas.
(Varbūt šeit sakars bija vairāk ar aktieri
pašu, nekā ar izrādes nepieciešamībām.)
Ļoti, ļoti patika skatuves iekārta siltos

Vilis Daudziņš izrādē Vectēvs
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toņos apgaismota un estētiski eleganta,
totāli saistoša. Nebija grūti uztvert, ka
mums priekšā – simboliskā miniatūrā –
bija tieši tas svētais mantojums, par kuŗu
katrs stāstītājs pēc savas izpratnes bija
cīnījies. Šeit bija tā Latvijas zeme, kas
baro, dod ziedu smaržu un krāšņumu,
palīdz dziedināt ar savām zālītēm. Šajā
zemē katrs no raksturiem arī bieži ar
rokām fiziski rakņājās. Un dzīvo stādu un
zemes elpa, kas dvesmoja no skatuves,
piešķīra pati savu, citādi neiegūstamu
zemtekstu runātajiem vārdiem.
Aizkustinošā noslēgumā Vilis
Daudziņš uz stādu un ziedu kaudzes
nolika kādam nezināmam latvietim kaŗā
dodoties tuvāko ierakstīto, tā godinot
visus, kas kopš senseniem laikiem
cīnījušies un krituši par savu zemi.
Tāda es esmu – sidnejieši redzēja
otrā iemiesojumā. Par SLT versiju
rakstīju gandrīz tieši gadu atpakaļ.
(Red.: Ritums Nr. 698, 2012. g. oktobrī)
Zanes Daudziņas izrādē esence nebija
mainījusies, lai gan luga šad un tad
zīmīgi atšķīrās no SLT rādītās. Teksts
bija revidēts un izravēts. Garlaicīgi
izstieptie brīži, par kuŗiem sūdzējos, bija
pazuduši. Otrā daļa arī stūrēja daudz
tuvāk nopietnam komentāram. Tas bija
it sevišķi ievērojams Zivju pārdevējas/
sievas ainā ar iezīmētu sērīgumu par
darba sieviešu likteni. Prātā tomēr
vienmēr paliks Lijas Veikinas lieliskais
tēlojums SLT variācijā.
Noslēguma video montāža ar Latvijas
sievietēm (pazīstamas baznīcas himnas
pavadījumā) bija skaisti sastādīta un
pacilājoša. Pacilājoša bija arī visa izrāde.
Zanei Daudziņai ir visas patiesās
komēdianes dāvanas – kustībās, mīmikā,
skatuves mākslā un taktikās. Pat bez
vārdiem, ar vieglu izteiksmes maiņu vai
zīmīgu pauzi viņa var sacelt smieklus.
Viņa dzied, dejo un spēj klaunoties ar
neizsīkstošu enerģiju.

Foto: Andris Kariks

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.
Zane Daudziņa izrādē Tāda es esmu.
Zinu, ka daudzi ilgi atcerēsies pilnīgo
ķermeņa spalvu epilāciju ar lielu, spīdīgu
virtuves dunci (vīriešu dominēšanas
simbols?). Un kuŗš aizmirsīs spilgti
demonstrēto medus masāžu gūžām
celulīta aizdzīšanai? (Jāatzīstas, ka to
vēl neesmu pamēģinājusi!)
Mēs smējāmies un smējāmies,
drusciņ padomājām un atkal smējāmies.
Mūsu aplausi bija skaļi, sirsnīgi un ilgi
pagarināti. Tie bija pienācīgs atzinums un
pateicība par aktrises spējām, asprātību
un ļoti patīkamo skatuves personību.
Šur tur fona mūziku derētu modulēt,
lai tā nenogremdētu vārdus. Akcents arī
tos dažreiz pazaudēja Zivju pārdevējas
stāstītajā. Pirmās daļas kostīms šķita
raksturam daudz piemērotāks nekā otrās.
Arī šaubos vai modernā vecmāmiņa 60
gadu vecumā ir tik stīva un drebelīga
kā šeit tika tēlota – kā visi labi zinām,
mūsdienās 60 gadi ir taču jaunie 40 gadi.
Bet kas par to! Šeit bija kaut kas bagāts
ar enerģiju un dzīves prieku, ka izrādi
varējām patiešām atstāt dancodami. Un
tas ir rets sasniegums teātrī!
Inta Rodžera (Rogers)

Austrālijas latviešu
skolotāji – Dzintaros

Pagājušā gada beigās, Kultūras dienu laikā,
daļa mūsu darbīgie un
pašaizliedzīgie latviešu
skolu skolotāji izmantoja
izdevību un noturēja
sapulci. Sapulces dalībnieki stingri piekrita,
ka būtu vēlams atkal satikties, tuvāk
iepazīties un arī paplašināt zināšanas un
idejas par izglītību un valodas mācīšanu.
Rezultātā, ar Latviešu Apvienības
Ausrālijā un Jaunzēlandē un Latviešu
Izglītības Veicināšanas Kooperatīvās
Sabiedrības pabalstu rīkojam konferenci.
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2013.g. 27. septembŗa pēcpusdienā,
Dzintaros sāks ierasties skolotāji no
visas Austrālijas, lai tanī nedēļas nogalē
piedalītos pārrunās, dalītos ar pieredzi
un smelt informāciju no pieredzejušiem
pasniedzējiem un skolotājiem. Šīs dienas
tika izvēlētas jo tad sakrīt visu Austrālijas
skolu brīvdienu laiks. Viesu lektoru
starpā paredzētas ASV izglītības lauka
darbinieces Elisa Freimane, no Čikagas
un Sandra Kronīte-Sīpola (Bostona).
Abām ir Gaŗezera vasaras vidusskolas
pieredze (Sandra patreiz vada un Elisa ir
vadījusi) un abas ir bijušas pasniedzējas
vairākās vietās. Viņu dalību konferencē
finansē Latviešu valodas aģentūra no
Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta
programmas “Valsts valodas politika un
pārvalde”, kamēr viņu viesošanos pa
skolām koordinē Daina Grosa.
Divu dienu konferences programmas

priekšlasījumu vai pārrunu temati ieskaita:
Valodas līmeņu sadale; Kā veicināt
skolēnu saistību un interesi; Valodas un
literaturas mācību viela un metodika;
Pētījumi par to kā bērni mācās; Interešu
grupas: Datori/planšetes, Vasaras
vidusskolas darbība, Filma kā macību
līdzeklis; Idejas par izglītību, skolām,
latviešu skolām, mācībām; Diasporu skolu
atskaņas un vēl dāžādi temati, kas kopā
veido bāgātu un interesantu programmu,
kuŗā ietilpst informācija, domu graudi
un praktiskas idejas. Uz konferenci ir
aicināti visi kam interesē izglītība; bijušie
skolotāji, esošie skolotāji un topošie. Jo
vairāk mēs būsim, jo dziļāks būs pieredžu
avots. Tuvāku informāciju an pieteikšanās
anketes sniedz Zinta Ozoliņa, LAAJ Skolu
nozares vadītāja (zintaoz@bigpond.com)
kā arī vietējo Sestdienas skolu pārziņi.
Daina Grosa

Četrdeviņi apsveic
jubilāru

Kad Mārtiņa Siliņa zālē ieradās pats
gaviļnieks, viņu apsveica ar šampanieša
glāzēm un dziesmu Daudz baltu dieniņu,
novēlot vēl daudz tādas piedzīvot. Visus
ieradušos kopā fotografēja Ojārs Greste
Baltajā zālē. Kad apmeklētāji, kuŗu
vidū bija Sidnejas teātŗa aktieri un arī
daudzi, kuŗiem bijusi izdevība viņu pazīt
no agrākiem laikiem, bija sasēdušies
pie atsevišķiem galdiem Mārtiņa Siliņa
zālē, tur sākās apsveikuma runas,
kuŗas iesāka Jānis Grauds, jubilāru
apsveicot Sidnejas Latviešu biedrības
vārdā, pateicoties par izrādēm, kuŗās,
citu starpā, apmācījis arī jauniešus un
bērnus.
No dāmu kopas jubilāru sveica Ināra
Krūmiņa, pateicoties arī par palīdzību,
veidojot dāmu kopas sarīkojumus nu jau
kādus 40 gadus.
Kritiķe Inta Rodžera pateicās par
ielūgumu uz svinībam un raksturoja
Kārli Gulbergu par tādu, kas savas

Sidnejas Latviešu
teātris svētdien, 8. septembrī svinēja kā savas
pastāvēšanas svētkus pāri
62 gadiem, tā arī režisora
un aktieŗa Kārļa Gulberga
90. dzimšanas dienu
ar sarīkojumu, kuŗā piedalījās kādi
četrdeviņi dalībnieki. Atceroties teātŗa
gadus, uz ekrāna projecēja skatus
no izrādītām lugām, īpaši tām, kuŗās
piedalījās vai tās vadīja Kārlis Gulbergs.
Savā laikā par darbu Sidnejas Latviešu
teātrī Kārlim Gulbergam piešķirta
PBLA Kultūras fonda Krišjāņa Barona
prēmija, pulkveža Januma balva, kā arī
viņš apstiprināts par Sidnejas Latviešu
biedrības goda biedru un saņēmis
daudzas paijas teātŗa dienās Austrālijā.
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Lija Veikina pastāstīja, ka mācījusies
Padingtonā pie Litas Zemgales un Kārļa
Gulberga un saņēmusi Lolitas lomu
Lolitas brīnumputnā.
Jānis Čečiņš nolasīja rakstiskus
apsveikumus, kādi bija Vīru koŗa saimes
vārdā no Dainas Jaunbērziņas, kur
cita starpā rakstīts: „Visi, kas aktīvi
darbojas latviešu sabiedrība, zin, cik
daudz laika, pūļu, sirds un dvēseles
jāieliek gatavojot sarīkojumus. Bet tas
viss darīts un saistīts ar lielu mīlestību.
Tu esi strādājis ar savu sirdi un dvēseli
un veltījis visu savu mūžu tavai lielai
mīlestībai – latviešu teātrim, un mēs
visi esam kļuvuši bagātāki baudot
Tava mūža darbu. Paldies Tev par to!
Izsaku arī Tev šodien paldies par lielo
atbalstu vīru korim – Tu esi bijis klāt
mūs apsveikt, uzmundrināt un skaļi
aplaudēt visos mūsu sarīkojumos – cik
es zinu, otra tāda cilvēka nav! Paldies
par tām skaistām rozēm, ko koris un
es esam saņēmuši no Tevis pa šiem
daudziem gadiem un tāpēc šodien,
Tavā lielā jubilejā sniedzu Tev šos rožu
ziedus ar Vīru koŗa dziesmas vārdiem:
„Kāpēc man sirds tik jauki dzied?
Kāpēc man sirds tik jauki
dzied? Lūk, mana roze
zied, Lūk mana roze zied!”
Novēlu lai Tev turpmāk
dzīves dārzā rozes zied!”,
goda konsula Jāņa Dēliņa,
kur cita starpā bija rakstīts:
„Vēlos Jūs sirsnīgi apsveikt
Jūsu 90. dzimšanas dienā.
Novēlu Jums labu veselību
un dzīves prieku nākamajos
gados. Jūsu ilggadējais
devums Sidnejas Latviešu
teātrim (SLT) ir patiešām
apsveicams, un es augsti
novērtēju Jūsu aktīvo darbu,
Juris Reinfelds Juris Krādziņš, Kārlis Gulbergs, Lauma iesaistot Sidnejas jauniešus
Austrālijas latviešu teātŗa
Reinfelde, Vija Erdmane un Pēteris Erdmanis.

Foto: Raimonds Krauklis

režijas devis gan saldu, gan sālītu.
No Svētā Jāņa draudzes jubilāru
sveica tās priekšnieks Eigits Timermanis,
kas viņu atcerējās vēl no Fišbachas
Vācijas nometņu laika.
Sava un savas ģimenes vārdā
jubilāru sveica Maruta Tauriņa, cita
starpā atceroties, ka viņas tēvs Emīls
Dēliņš teātrim tulkojis franču lugas, kā,
piemēram, Anuīla Antigoni, Jonesko
un citu autoru lugas, kas, protams tika
aprakstītas laikrakstā, jo, kas nav presē
pieminēts, nav noticis.
No teātŗa ansambļa jubilāru apsveica
Ilona Brūvere, apstiprinādama, ka
Kārlim Gulbergam darbs teātrī bijusi
mīļākā nodarbošanās gan ar latviešu,
gan ārzemju lugām. Pieminēja arī
izaudzinātos aktieŗus, kuŗu starpā bija
Lija Veikina, Juris Zemītis, Uldis Siliņš,
Jānis Saldums, Jānis Čečiņš, Egīls
Ķipste, Ilona Sauka, Linda Ozere,
un daudzi citi. Vadīja arī jauniešu
ansambli, bet audzināja arī skatītājus,
rādot tiem absurdo teātri ar Godo
gaidot, Degunradzi un citiem, bieži
parādot lugas, kādas tanī laikā nebija
parādījušās pat austrāliešu teātrī.
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dzīvē. Jauniešu piedalīšanās SLT lugu
uzvedumos ir uzlabojusi viņu latviešu
valodas zināšanas un ir veicinājusi
viņu līdzdalību Sidnejas latviešu
sabiedriskajā dzīvē. Vēlu Jums enerģiju
turpināt strādāt mūsu sabiedrības labā”
ar sirsnīgiem sveicieniem no Ulža Siliņa.
Juris Krādziņš pastāstīja, ka ir
laikam no klātesošiem vecākais, kas
atcerās, kad Kārlis Gulbergs sācis
piedalīties Sidnejas literāros vakaros
un tur deklamēja dzejoli pēc dzejoļa.

Pievienojās Ainas Sveiles rakstītajam,
ka jubilāra labākā loma bijusi Tots Raiņa
lugā Spēlēju, dancoju. Ar sirsnīgu runu
jubilāru apsveica arī Lauma Reinfelde.
Saņemta apsveikuma vēstule no
Viktora Hausmaņa Latvijā, kuŗa, cita
starpā: „Par Kārli priecājos – Gadi viņu
neskaŗ, tāds pat jauneklīgs kā senāk!
Vēstulītē lasu, ka septembrī tikšot
atzīmēta sešdesmit piektā uz skatuves
nodzīvotā gadskārta. Tas ir varens
mūžs. Varu vēlēt Jums darbīgus un

Austrālijas latviešu
55. kultūras dienu emblēma
Austrālijas latviešu 55. Kultūras dienu rīcības komiteja izsludina
sacensību KD emblēmai.
Aicinam visus latviešu māksliniekus piedalīties.
Izraudzītās emblēmas autoram rīcības komiteja piešķirs $500AUD
naudas balvu.
Emblēmā ir:
1. Jāietilpst burtiem un cipariem: “AL55KD Sidneja 2014”.
2. Emblēmai ir jābūt viegli pavairojamai un iespiežamai gan krāsās
gan arī melnbaltā.
3. Māksliniekam kuŗa emblēmu rīcības komiteja izvēlēsies būs
mēneša laikā jāpagatavo arī KD plakāta mets un vēstuļgalva.
4. $500AUD balvu emblēmas autoram izmaksās pēc tam kad plakāts
un vēstuļgalva būs pagatavoti.
5. Emblēmas metu jāiesniedz līdz 2013. gada 12. oktobrim.
6. Pēc balvas izmaksāšanas emblēma, plakāts un vēstuļgalva pāriet
AL55.KD rīcības komitejas īpašumā un komitejai ir tiesības tos
izmantot pēc vajadzības bez tālākas atlīdzības māksliniekam.
Emblēmas metu lūdzam iesūtīt, ja iespējams elektroniski, uz info@
al55kd.com vai uz pasta adresi AL55.KD, Jānis Čečiņš, 10 Fitzgerald
Cres., Strathfield, NSW, 2135, Australia (Tālr. (02) 9642 1385).
AL55KD
Rīcības komiteja
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gaišus skatuves darba svētkus! Vienmēr
jaukākais ir tas, ja svētki saskan ar
darbu! Lai veicas! Lai turas spēks,
veselība un darba prieks! Jūs esat
paraugs, kam varam sekot!”
Kārlis Gulbergs pateicības runā
atzīmēja, ka dzimšanas dienas nekad
neesot svinējis. Atcerējās, ka tēlojis
teātrī jau 1946. gadā Memingenā, kur
dzīvojis arī Juris Reinfelds.
Cienastu jubilejā bija sagatavojuši
teātŗa aktieŗi, bet torti Ināra Krūmiņa.
Jubilārs saņēma arī daudz dāvanu.
Juris Krādziņš.

Senioru saiets
septembrī

Septembŗa mēneša senioru saietā 13.
mēneša dienā rādīja divas filmas. Pirmā
filma bija par Kūjenieku, Jāni Pūķi no
Rucavas, kuŗu kopā ar tēvu un māti 1941.
gada 14. jūnijā apcietināja, lai vestu uz
Sibiriju. Tēvs Jānis bija mežsargs, vēlāk
virsmežsargs, arī aizsargs un dienu pirms
izsūtīšanas gājis palīgā mežacūku medībās,
no kurienes atgriezies noguris, bet jau ap
3. – 4. naktī piebraukusi smagā mašīna
un brīvības laupītāji likuši sagatavoties
ceļojumam 15 minūšu laikā.
Vilcienā ģimene izšķirta: tēvu aizsūtīja
uz citu pusi, māte Anna Pūķe, dzimusi
Šepere, ar dēlu nosūtīta uz vietu tuvu
pie Mongolijas robežas. Tur bijis samērā
viegls darbs, māte ganījusi aitas, pārtikai
bija gaļa, piens, desas no aitu asinīm,
kartupeļi. Tēvs bija citā vietā, Kirovskijas
rajona 11. nometnē. Miris jau pirmajā gadā.
Katru dienu miruši kādi desmit, jo ūdens
bijis saindēts ar fosforu, no kuŗa radusies
asiņaina caureja. Dēls ar māti vēlāk bija
Svetolobovā, kur māte ambulancē strādāja
par zāļu izvadātāju. Dēls slimoja ar malāriju,
ko ārstēja ar chinīnu. Dēls arī apsargājis

zirgus, mācījies ķert susļikus (angļu valodā
„gopher”) un par 300 susļiku noķeršanu
varēja dabūt aitu. Mācījies spēlēt akordeonu
un tad to spēlējis klubos un danču vietās.
Tā kā latviešu skolas nebija, mācējis tikai
krieviski un paraugam nodziedāja kādas
krievu dziesmas, piemēram, Ai, Maskava,
tu varenā un kādu citu par iemīlēšanos ar
traktoristi, kuŗu ceļ gultā.
1946. gadā kāds provokators solījis
vest uz Latviju, izkrāpis naudu un pazudis.
Par bēgšanu māte sodīta ar 16 gadiem
soda nometnē, kur vajadzēja zāģēt malku
ar maziem zāģīšiem, stāvot līdz padusēm
sniegā. Tur pavadījusi 5 gadus.
Pēc Staļina nāves dēls cēla piena
rūpnīcu, bet māte strādāja ķieģeļu ceplī.
Vēlāk dēls strādāja zelta raktuvēs, kur
pelnīja daudz naudas, un tur aizbraukusi
arī māte.
1956. gadā dēls precas ar latgalieti, kas
dzimusi Sibirijā, tur ieceļojušo latgaliešu
ciemā. Piedzimst meita Taņa. Jāņa Pūķa
māte aizbrauca uz Latviju. Dēls vēlāk
sekoja. Vispirms uz Ačinsku, tad Baltiju.
Viņu ielūdza folkloras grupa Dandari. Māte
mira 87.gadu vecumā un apbedīta Rucavā.
Sieva un meita palika Krasnojarskā, sakari
pārtrūkuši. Filmas beigās rādīts, kā Jānis
spēlē akordeonu un savāc cepurē iemesto
naudu. Spēlē arī Brīvdabas mūzeja tirgus
svētkos, uz ielas Rīgā, arī Palangā. Spēlē
Kur tad tu nu biji, āzīti manu un citas latviešu
dziesmas. Piedalās arī Rucavas grupā
Paurupīte.
Otrā filmā bija Dziesmu svētku kopkoŗu
koncerta nobeigums, sākot ar Pūt vējiņi
Imanta Kalniņa apdarē, ko diriģē Mārtiņš
Klišāns. Daudz līgo dziesmu jauno
komponistu apdarē. Arī dziedāja Emīļa
Melngaiļa pazīstamo līgodziesmu. Bet
visu nobeigumā Jāņu nakts misterija
Līgo, kur piedalās arī dejotāji un pūš
ar āžragiem. Divreiz dziedāja Mārtiņa
Brauna Saule, Pērkons, Daugava ko
diriģēja Romāns Vanags. Dziesmu svētku
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Svētdien, 6. oktobrī, plkst.13.00
Sidnejas Latviešu namā
Ieeja $25 / $20, skolniekiem bez maksas
Biļetes SLB grāmatnīcā tālr. 02 9744 8500
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Vīru koris un
ņiprie jaunieši.

Vēl tikai dažas dienas un svētdien,
6. oktobrī jāpošas uz Sidnejas latviešu
vīru koŗa (SLVK) gadskārtējo koncertu
Latviešu namā. Diriģente Daina
Jaunbērziņa koncertam izvēlējusies plašu,
vispusīgu izlasi no bagātīgā latviešu
koŗadziesmu klāsta. Vīru koŗa izpildījumā
skanēs gan tautasdziesmu apdares, gan
oriģinālkompozīcijas. Būs patīkami redzēt,
ka gadiem ejot, dziedātāju skaits SLVK
rindās nav sarucis un diriģentes Dainas

Jaunbērziņas mudināti korī iestājušies
vairāki gados jauni dziedātāji. Koncertā
dzirdēsim viņus ar solo balsīm pavadot kori.
Bet ne tikai. Iepriecinoši redzēt, ka koŗa
sastāvā aug un veidojas arī jauni koŗvadoņi
– diriģentu vietas izpildītāji. Ivars Štubis kori
dziesmā vadījis jau iepriekšējos koncertos,
bet šogad, viņam dota izdevība vadīt kori
skaita ziņā vairākās dziesmās. Viņš vada arī
koŗa Jauno vīru ansambli. Ivars ir ieguvis
bakalaura gradu mūzikā – kompozicija
un skaņu produkcija - Austrālijas mūzikas
institūtā (Bachelor of Music – Composition
and Sound production).
Jauno vīru ansamblis, koŗa ietvaros
dziedās vairākas ņipras, jauniem vīriem
raksturīgas dziesmas. Kori pavadīs
izcilās Sidnejas mūziķes pianiste Ingrīda
Šakūrova, vijolniece Daina Kaina un čelliste
Kaija Upeniece.
Koncertā SLVK dziedās tautā iemīļotās
klasiskās dziesmas pazīstamo komponistu

Vīru koris 9. septembŗa mēģinājumā, pirmā rindā: Ojārs Greste, Valdis
Krādziņš, Jānis Trumpmanis, Andris Kristovskis, Jānis Ronis, Gunārs Zodiņš,
diriģente Daina Jaunbērziņa, Ivars Štubis, Oskars Štubis, Kaspars Vokers
(Walker), Elmārs Bērziņš, Raimonds Krauklis; aizmugurē: Pēteris Kļaviņš,
Juris Rīmanis, Normunds Ronis, Aleksis Strazds, Andris Jaunbērziņš, Andrejs
Mačēns, Pēteris Erdmanis, Voldis Kains, Andrejs Upenieks, Ivars Birze, Andrejs
Mednis, Toms Mačēns, Aldis Liepiņš un Jēkabs Kariks.
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Foto: Ojārs Greste

koncerts pabeidzās ar Vītola un Ausekļa
Gaismas pili, ko diriģēja Sigvards Kļava.
Dziedātāju starpā pamanījām Andreju un
Tomu Mačēnus un Voldi Kainu.
Juris Krādziņš

apdarē. Skanēs Vītols, Dārziņš, Ilstere,
Norvilis, A. Jurjāns un vēl citu autoru
darbi. Pēc viņiem nāca Zemzaris, Z.
Liepiņš, Račevskis, Ē. Ozoliņš un atkal
vēl citi autori. Latvijā savu vārdu pieteikuši
un jau sadzirdēti daudzi jaunās maiņas
komponisti. Viens no tiem, Austrālijas
klausītājiem mazāk pazīstams, ir Ēriks
Ešenvalds. Dziesmu svētku Noslēguma
koncertā, kā pēdējo dziesmu kopkoris
dziedāja viņa komponēto Dvēseles dziesmu
ar Anitas Kārkliņas vārdiem (uz publikas
pieprasījuma to atkārtoja), Arī Sidnejā, vīru
koŗa koncertu noslēgsim ar šo dziesmu.
Raimonds Krauklis.
P.S. Uz koncertu ejot, atcerēsimies, ka
pulksteņa rādītāji iepriekšējā naktī bija
jāpagriež vienu stundu uz priekšu.

Kluba durvis atveŗas

Sācies jauns saiets, ko sauc par
Sidnejas kino klubu un to vada Inese
Pētersone un Andris Vītoliņš. Viņi rāda
pēdējo gadu labākās filmas Latvijā. Pirmā
sarīkojumā 24. augustā mums rādīja divas
filmas: režisora Jāņa Norda iestudēto
mākslas filmu Mammu, es tevi mīlu un
dokumentālfilmu režisora Jāņa Ozoliņa –
Ozola sastādīto Trejādas saules par Vairas
Vīķes-Freibergas dzīvi. Biļešu cenas $10
vienai filmai, $15 divām, bet biedriem vēl
bonusa karte, kuŗā par katru filmu iespiež
sirsniņu, bet pēc 8 sirsniņu saņemšanas
varēšot redzēt vienu fimu pa velti.
Pirmā filma esot guvusi sensacionālus
panākumus 63. starptautiskā Berlīnes
kino festivālā un ieguvusi balvu. Lomās

Sidnejas Latvieu teātŗa

Referāts
Elīna Zālīte 1898 – 1955
Neprasi, lai katru dienu
Draugs kāds būtu tevīm klāt,
Katrā nestundā arvienu
Steigtos tevi mierināt.
Mācies staigāt katru pēdu
Vienmēr savām kājam pats:
Citiem diezgan savu bēdu,
Rūpju aizmiglojies skats.
Tikai tad, ja pārāk grūti
Dzīves smagums plecus māc,
Priecājies ja tevīm sūta
Mazu sveicieniņu kāds.
Svētdien, 13. oktobrī plkst. 13.00 Mārtiņa Siliņa zālē
Andris Kariks un SLT dalībnieki.
Ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem par labu Spodŗa Klauverta fondam.
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Kristofers Konovalovs, Vita Vārpiņa, Matīss
Livčāns un Indra Briķe.
Galvenās lomās trīspadsmitgadīgais
Rīgas skolnieks Raimonds un viņa māte.
Raimonds ir palaidnieks: kavē skolu,
vilto ierakstus uzdevumu burtnīcā, iet
piedzīvojumu meklējumos un mātei melo.
Viņš spēle arī kādā jauniešu orķestrī
saksafonu. Kad tas nelaimīgā kārtā pazūd,
viņš melo mātei, ka to atstājis mēģinājumu
telpā. Tuvojas koncerta diena, un māte
apsola vest ar savu draugu Raimondu uz
izpriecu vietām un skatīt uguņošanu, ja
labi nospēlēs. Lai nopirktu citu saksafonu,
Raimonds nozog naudu kādā dzīvoklī.
Vēlāk viņu dzenā policija, kuŗai viņš
melo, ka nav bijis nozagtā tuvumā, bet
arī apzagtais zagli vairs nepazīst, bet
nodarījumā apvaino Raimonda draugu.
Kad māte Raimondam atklāj, ka pati
dēlam melojusi, ka iet speciālā darbā,
kaut gan patiesībā gājusi satikties ar
savu draugu, Raimonds arī neiztur, atklāj
mātei nodarīto noziegumu un tāpat arī
draugam, kas dusmās viņu piekauj, bet
Raimonds, vainīgs juzdamies, to visu
pārcieš. Nobeigumā ir izlīgums ar māti,
kad abi viens otram piedod, kaut gan
man nepalika skaidrs, vai vainīgais tik
viegli izbēgs cietuma sodam, jeb arī tas
vēl sekos.
Dokumentālfimā Vaira Vīķe-Freiberga
atceras, kaut gan kaŗa laikā bija vēl jauna
gados, kā toreiz ziņās stāstīts, ka „frontes
iztaisnošanas nolūkā tā atvilkta 10, 15 vai
20 kilometru atpakaļ”. Bēgot no boļševiku
armijas, Vaira ar vecākiem devusies uz
Vāciju. Kad tēvam radies izdevīgs darbs
pēc kaŗa un bijusi iespēja izceļot uz Maroku,
kas samērā tuvu Eiropai un no kurienes būti
viegli atgriezties Latvijā, devušies turp. Tur
bija jāiet skolā. Vietējie skolotāji par mācību
nezināšanu situši skolēniem pa rokām,bet
Vairas māte pieteikusi skolotājai, lai viņas
bērnam nesitot, jo Latvijā tā nedarot. Viena
skolotāja reiz bijusi ārkartīgi pārskaitusies

un varēja redzēt, ka viņai gribējies Vairai
sist; tomēr savaldījusies un to nav darījusi.
Filma iesākās, kad Vaira Vīķe –
Freiberga un jau kā Latvijas prezidente
ierodas Marokā, kur viņu svinīgi saņem
un pagodinājumam izklāj sarkanu paklāju.
Dažas tā laika skolnieces atradušas viņas
atzīmju burtnīcu, no kuŗas redzams, ka
bijusi labākā skolniece un no tās novilkušas
viņai kopiju.
No Marokas Vairas vecāki pārcēlās uz
Kanādu, kur pati sākumā nav vēlējusies
braukt, jo Maroka iepatikusies. Tomēr,
kas jādara, jādara. Viņa tur pabeigusi
universitāti un iepazinusies ar savu vīru,
Freibergu, kuŗš sākumā nav paticis. No
savas dzīves Vaira vēl pastāstīja par
savu bērnu dzimšanu un audzināšanu.
Bet filmas lielākā daļa ir no pēdējo gadu
polītiskās dzives, ballēm un ceremonijām
valsts laikā. Dēls sākumā teicis, ka viņam
nav nekas pretim, ja vecāki runā latviešu
valodā, bet viņš pats gan esot kanadietis
un latviski nerunāšot. Tomēr, pēc kāda
Latvijas apciemojuma, kad dzirdējis kā
Latvijā iedzīvotāji runā latviski un arī
dzirdējis, ka tur dzīvojošie krievi negrib
latviešu valodu mācīties, viņš mainījis
savus uzskatus un sapratis, ka jāatbalsta
latviešu valodas lietošanu. Vaira Latviju
apmeklējusi jau padomju laikā un atceras,
ka viņas vecāmāte, nobēdājusies, gaidījusi
viņas atgriešanos, kas gan notikusi, kad
tā bijusi veca un akla un vairs nevarējusi
viņas seju saskatīt. Vecāmāte teikusi, ka
Latvijai vienmēr pāri nākušas visādas
varas un jautājusi, kādēļ viņiem bijis
jābrauc projām.
Filmas nobeigumā skati no Dziesmu
svētkiem, kuŗos Vaira saka pacilājošu
runu, pārliecinot visus, ka „esam skaisti,
stipri un diženi”, un runas nobeigumā,
paceļot rokas, liek visiem atkārtot turpat vai
trejdeviņas reizes, skaļi saucot: „ Latvija,
Latvija, Latvija...”
Juris Krādziņš
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Skolu pārzines
no ASV.

Latviešu namā svētdien, 15.
septembrī, no plkst 10.00 līdz 14.00 SLB
skolas skolotāji un ieinteresētie tikās
ar Čikagas un Bostonas latviešu skolu
pārzinēm Elisu Freimani un Sandru
Kronīti-Sīpolu. No SLB skolas piedalījās
pārzine Māra Sieriņa-Moore, kā arī Dace
Celinska, Vija Sieriņa, Baiba Haringtona,
Ilze Jezerska, Māris Bruzgulis un Valdis
Krādziņš. Skolotāji jau bija iepazinušies
ar pārzinēm sestdienas skolas laikā 14.
septembrī.
Sanāksmē vispirms skolotājus lūdza
uz papīra pievienot savas domas par
četriem jautājumiem: 1) Kā motivēt
skolēnus, 2) Kā saistīt un motivēt
vecākus, 3) Kā atbalstīt skolotāju darbu
un 4) Kā gatavot skolēnus Vasaras
vidusskolai.
Sandra Kronīte-Sīpola tad pateica
dažas idejas par to, kā piesaistīt bērnus
skolā. Vēsturi var mācīt teātŗa veidā.
Vecākie bērni var lasīt jaunākajiem,
ka arī ar viņiem parunāt par mācībām
(Montessori metode). Katra bērna
dvēselīti ir svarīgi pieturēt pie latvietības.
Būtu svarīgi nosūtīt īsziņu vecākiem par
to, kas mācīts klasē todien. Tas uzlabotu
skolotāju-vecāku attiecības. Visi skolēni

varētu piedalīties rotaļās.
Elisa Freimane tad runāja par
valodas līmeņiem. „Mainstreaming”
nozīmē, ka bērni, kam ir problēmas ar
valodu, ir kopā ar spējīgākajiem. Vecais
trimdas latviešu skolu modelis, kur visi
mācās vienā līmenī, vairs neder. Ir un
būs valodas un spējas atšķirības. Viņa
tad izklāstīja stāvokli trīs latviešu skolās:
Kalamazū (Kalamazoo, MI), kur ir ap 20
bērnu, Milvokos (Milwaukee,WI), kur ir
ap 30 bērnu un Čikagā (Chicago,IL), kur
ir ap 100 bērnu.
Kalamazū, kur kādreiz bija liels
latviešu centrs, ekonomiskais stāvoklis
pasliktinājās un daudz ģimeņu aizbrauca
projām. Tagad skolā ir ap 20 bērnu.
Kādu laiku skolā bija uzstādītas mācību
stacijas, kur katrs bērns mācījās savā
tempā un līmenī. Sistēmu bija grūti
uzturēt. Tagad iesācēju programmā
ir vairāk bērnu nekā parastajā plūsmā
(valodas pratēji). Iesācēji satiekas skolā
neregulāri, bet pratēji katru nedēļu.
Milvoku skolā bērnu sadale pa
klasēm bija nevienāda. Daļa vecāku
vēlējās ievest augstāku akadēmisko
līmeni. Tad darbā nāca jauna pārzine,
kas iesaistīja mazu grupu vecāku un
skolotāju. Bērnus sadalīja valodas
grupās: attīstas spējas, viduvējas spējas
un pārliecinošas spējas. Tagad vecāku

Telpu pieteikumi 2014.
gadam
Lai varētu, iespēju robežās, apmierināt latviešu telpu lietotāju vēlmes,
laipni lūdzam pieteikt telpu vajadzības Imantam Līcim ne vēlāk kā līdz
2013. g. 31. oktobrim.
Pieteikumu lapas var dabūt SLB grāmatnīcā.
„Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ.”
SLB valde
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gadā bija 12 absolventu.
Abas pārzines vēl
runāja par dažām iespējām,
ko var darīt klasē: uzdot
projektus par zināmiem
priekšmetiem, uzrakstīt
dzejoļus, uzrakstīt par
sevi, uzrakstīt, par ko būt
pateicīgam, vārdus un
nozīmes, chronoloģiskas
tabulas, kartes, rakstus
par dzejniekiem un
gleznotājiem. Šos visus
var ilustrēt.
Tad sekoja diskusijas
No Kreisās: Elisa Freimane, Māra Mora (Moore), par SLB skolu. Varbūt būtu
Sandra Kronīte-Sīpola, Ilze Jezerska un Valdis daudz paveikts, ja varētu
uzlabot vienu lietu līdz
Krādziņš.
gada beigām, piemēram,
ka visi ierodas skolā laikā.
neapmierinātība ar maiņām sāk norimt. Varētu arī sākt skolu ar rotaļām, kas
Skolēnu sekmes pēc viena mācību gada ļautu vēlākajiem ierasties skolā pirms
mācībām klasēs. Vēl būtu labi, ja bērni
liekas labākas.
Čikāgas skolā spēļu grupā sāka nākt vai vecāki paziņotu, kad bērns netiek uz
bērni, kas neprata latviski. Skola nebija skolu to dienu. Kāds dežurējošais varētu
gatava nepratējiem. Vecāki nesaprata iezvanīt klases pārzines vietā. Un būtu
skolas prasības. Viņi domāja, ka bērni labi, ja visas ģimenes samaksātu skolas
saprot, bet nerunā. Vairākās sapulcēs nodevas.
skolotāji pārrunāja valodas līmeņu
Ja netiek galā ar kādu problēmu,
stāvokli. Bērnus sadalīja grupiņās:
tad tas ir jāpieņem. Viņas arī pasvītroja,
a) saprot un runā (pēc programmas), cik svarīgi ir, ja visi skolā sadarbojas.
b) saprot, bet nerunā (valodas grupās), Pārzines atzina, ka skolai ir labas telpas
un vēl labāka kafejnīca, kādas viņām
c) nesaprot un nerunā (bērnu dārzā).
Amerikā neesot.
Čikagā secinājumi bija, ka:
Čikagas skolai ir trīs noteikumi: 1)
1) divi līmeņi darbojas, bet ne trīs
2) ir neērti runāt ar vecākiem par cieņa, 2) runā latviski un 3) visi ir droši
(fiziski un emocionāli)
ģimenēm, kas mājās nerunā latviski
Pārzines vēl brauks uz sanāksmēm
3) nav resursu, lai mācītu nepratējiem
Melburnā
un pēc tam Dzintaros`
4) ir daudz bērnu, kas valodas dēļ
Dienvidaustrālijā.
nenāk skolā
Uzkodas sanāksmē gādāja Māra
5) skolā iemācījāmies strādāt ar
Sieriņa-Mora (Moore).
vidējo grupu
V. Krādziņš
6) vairums esošo ir ar apmierinošām
zināšanām
Čikagā ir arī vidusskola. Pagājušajā
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Sidnejas Kino Klubs

Paldies kino skatītājiem par atsaucību
iepriekšējās filmu izrādīšanas reizēs.
Nākošās Kino Kluba filmas tiks rādītas
sestdien, 2013. g. 19. oktobrī.
Tiem, kas nav varējuši noskatīties
filmas „Latvietim būt” un „Dziesmu svētki
– tautas kustība” 22. septembrī , varēs tās
noskatīties vēlāk Kinokluba ietvaros.

Pēdējo gadu labākās latviešu filmas:

Pirmā filma plkst. 13.30 būs „Bekons,
sviests un mana mamma”. Latviešu
valodā ar angļu subtitriem. Režisore – Ilze
Burkovska-Jacobsen. Filmas gaŗums 52
minūtes.
Filmas „Bekons, sviests un mana
mamma” galvenā varone ir režisores
mamma – zemniece Tāle Kalna, kuŗu Ilze
filmējusi 17 gadus.
Filma ir stāsts par pēckara paaudzi
Latvijā no neatkarības atgūšanas laika
līdz šim brīdim, sapni par vecajiem,
labajiem laikiem, polītiskām un sociālām
pārmaiņām, kas skar vienkārša cilvēka
dzīvi – filmas galveno varoni – Ilzes
mammu. Filmas stāsts ir personisks, taču
vienlaicīgi tā ataino plašākā kontekstā
Latvijas attīstību pēcatmodas laikos.
Otrā filma plkst. 15.15 būs „Kolka Cool”.
Latviešu valodā ar angļu subtitriem. Filmas
gaŗums 1st 32 min. Ieteicama skatītājiem
no 15 g. vecuma.
Režisors – Juris Poškus. Lomās – Iveta
Pole, Artuss Kaimiņš, Andris Keišs, Aigars
Apinis, Varis Piņķis, Māra Ķimele, Guna
Zariņa, Līga Vītiņa un Agnese Čivle.
Filma „Kolka Cool” ir filmēta Mazirbē
un Kolkā. Tas ir melnbalts kinostāsts,
kas vēsta par diviem brāļiem un viņu
ilūzijām par sievietēm. Andžas precību
piedāvājums liek viņa draudzenei Simonai
pārdomāt savu izvēli. Viņu attiecības tiek
pakļautas pārbaudei, kad no jūras negaidot
pārrodas Andžas vecākais brālis Gvido.

Savstarpējas ambīcijas brāļus gan šķir,
gan vieno. Filmā netrūkst ironisku situāciju,
kautiņu un Kurzemes piekrastei raksturīgās
bravūrības.
Apbalvojumi festivālos: „Lielais Kristaps
2012”, Minskas „Listopad”, galvenā
balva Sanktpēterburgas kinofestivālā,
starptautiskās kinokritiķu federācijas
FIPRESCI balva 22. Kotbusas filmu
festivālā.
Lūdzu neaizmirstiet atstāt mums
savu kontaktinformāciju, lai laicīgi varam
informēt par jaunumiem un izmaiņām katru
personīgi.
Darbosies kafejnīca
Inese Pētersone
Andris Vītoliņš

Liela jubileja

2013. gada 8. septembrī Sidnejas
latviešu teātris godināja savu ilggadīgo,
nenogurstošo darbinieku,režisoru un
aktieru Kārli Gulbergu atzīmējot viņa 64
darbības gadu atceri. Tai pašā laikā pašam
gavilniekam nevēloties bija arī jāatzīmē liels
notikums viņa personīgajā dzīvē – viņa 90.
dzimšanas diena.
Abus šos priecīgos gadījumus bija
sanākusi atzīmēt prāvs pulciņs Sidnejas
latviešu teātŗa valdes aicināti viesi saulainā
pecpusdienā Sidnejas latviešu namā. Nama
māte bija Ilona Brūvere, kuŗa ar saviem
rosīgajiem palīgiem bija pārvērtusi Mārtina
Siliņa zāli omulīgā sveču apgaismotā
atmosfairā, kuŗā pie maziem galdiņiem
varēja cildināt iemīļoto teātŗa iniciātoru un
dibinātāju.
Pēc šampanieša glāzes un jubilāra
sumināšanas ar dziesmu pēcpusdienas
vadītāja Ilona Brūvere viesus aicināja
pie pusdienu bufetes, kuŗu rūpīgi bija
sagādājusi teātŗa valde.Čaloja sarunas
par vecajiem laikiem un par tagad aizsaulē
aizgājušiem Sidnejas latviešu teātŗa
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SLT izrāde

Blaumanis un Mēs

Piektdien, 1. novembrī , plkst. 19.30
Sestdien, 2.novembri, plkst. 15.00
Svētdien, 3. novembri, plkst. 13.00

Piedalās: Klāra Brūvere, Jānis
Čečiņš, Sandra Dragūna,
Zintis Dakmantons, Jānis
Grauds, Edgars Greste, Kārlis
Gulbergs, Andris Kariks,
Laima Kārkliņa, Tija Lodiņa,
Iveta Rone, Lija Veikina
Režija: Ilona Brūvere

Blaumaņa velniņi jūs iepazīstinās
ar dzejām, stāstiem, maz
redzētām lugām, pasakām. Būs
dziesmas, būs joki...nu tā kā
Kaleidoskops...bet viss veltīts
Blaumanim!
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lielo lomu viņa teātŗa dzīvē, stāstot, ka bez
publikas viņa karjerai nebūtu bijusi nekāda
nozīme.
Bija gods piedalīties šai jaukā pasākumā,
atceroties tik daudz rūpīgi sagatavotas
izrādes, kā arī niansētas un pirmklasīgas
lomas visdažādākos žanros un lugās.
Novēlam Kārlim Gulbergam saules
mūžu un vēl ilgus gadus iepriecināt savu
publiku.
Maruta Dēliņa- Tauriņa

Artūrs Uškāns
Melburnas 3x3

māte, J.Ērgļa choreografija un Spieķītis,
M.Simsones choreografija, tika dejotas
gan Daugavas stadionā, gan Lielajā
estrādē, kur viņš pats arī bija klāt. Tātad
mākslinieks ar lielu pieredzi. Tomēr viena
ļoti svarīga dotība, kas piemīt Artūram, ir
saistīt un aizraut cilvēkus. Un tieši tāpēc
esam aicinājuši viņu piedalīties mūsu
ģimeniskajā un draudzīgajā 3x3 saietā,
ar devīzi “Kas kait man nedzīvot!”
Artūrs ir iekarojis daudzu Austrālijas
latviešu sirdis ar savu vispusīgo
un vienreizējo pieeju mūzikai. Viņš
ir pazīstams AZVV apmeklētājiem

Aicinām visus uz nākamo 3x3 saietu Melburnā
– Tulangi (Saieta vietas
adrese: 235 Spraggs Road,
Toolangi, Vic, 3777).
Vieta ir klusa, pa-sakaina,
ar latvisku (baltu bērzu, ozolu un liepu
koku) pieskaņu. Apmešanās būs ērta, jo
mājiņu ir pietiekoši un tās ir piemērotas
gan ģimenēm, gan individiem. Par to jau
rakstījām. Tagad par mūsu ciemiņiem
no Latvijas. Viens no tiem ir
mūziķis, komponists, dzejnieks,
folklorists, pasniedzējs Artūrs
Uškāns.
Artūrs Uškāns vada latgaļu
etnoroka grupu “Laimas
muzykanti” un ir grupas
„Patrioti.lg” dalībnieks. Spēlē
visu – akordeonu, ermoņikas,
kokli, dūdas, stabuli,
mandolīnu, elektroniskos
taustiņinstrumentus, ģitaru,
bungas u.c.
Artūrs arī raksta apdares
dziesmām un tikko aizvadītajos
Dziesmu un Deju svētkos, pat
apdares dejām. Divas dejas Artūrs Uškāns sveic skolnieci Kārlu Jaudzemu
Artūra mūzikas apdarē: Meitu 2013. gada AZVV izlaidumā.
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Foto: Pēteris Strazds

aktieriem. Uz sienas video skatījumā
parādijās izrādes no 1957 gada, kuŗās
piedalijās jubilārs.
Apsveicēju bija vairāki no Sidnejas
latviešu biedrības no baznīcas, no teātŗa
kolēgām, Sidnejas latviešu pamatskolas
teātŗa saimes, kā ari no seniem draugiem.
Rakstiskus apsveikumus nolasīja SLB
valdes loceklis Jānis Čečiņš.
Pats jubilārs visiem apsveicējiem
pateicās, bet īpaši uzsvēra teātŗa publikas

un visiem, kas ir piedalījušies AZVV
izlaidumā, bet daudziem viņš ir pazīstams
no tā laika, kad Artūrs pirmo reizi bija
Austrālijā un vadīja jautrus danču
vakarus.
Man, esot Latvijā, bija iespēja ar
Artūru tikties un pārrunāt paredzēto 3x3
programmu. Viņš ar lielu entuziasmu un
prieku, kopā ar sievu Intu, kuŗa arī būs
3x3 saietā (bet par to vēlāk), ir uzņēmies
vadīt iepazīšanās vakaru, kas ir ļoti
svarīgs, lai visi kopā jūtamies iešūpoti,
baudīt latviskas izdarības. Artūrs vadīs
arī mūzikas ievirzi un ir lūdzis visus, kam
mājās ir kāds instruments un to spēlē,
vai kādreiz ir spēlējis, ņemt līdzi. Tātad
variet būt droši, ka latviska dziedāšana
būs iespējama visiem, gan lieliem, gan
maziem.
Uz tikšanos ar Artūru Melburnā!
Iveta Laine

SLT izrāde –
Blaumanis un Mēs

Svinēsim Rūdolfa Blaumaņa 150
gadu jubilēju! “Mīlestību drīkst pirkt
tikai ar mīlestību. Cits viss ir veikals un
noziegums”.
Tā rakstīja Rūdolfs Blaumanis (1863
– 1908), viens no spilgtākājiem latviešu
rakstniekiem 19. gadsimta beigās un 20.
gadsimta sākumā. Ka viņš bija cilvēks
ar gaišu un labsirdīgu dvēseli, taisnības
dievinātājs, var saprast lasot viņa darbus.
Kārlis Skalbe ir teicis: „Blaumanis
saviem raksturiem ir devis visu tautas
dvēseles pilnību. Viņš tos mums rāda
vai nu spēcīgās kaislībās, vai apburošā
dvēseles skaidrībā kā „Indrānos” un
„Sestdienas vakarā”. Rūdolfs Blaumanis
mīlēja cilvēkus. Viņš cieta un dzīvoja ar
saviem varoņiem. Viņam nebija ne ļaunu,
ne labu cilvēku, viņam bija tikai cilvēki.”

SIDNEJAS LATVIEŠU SPORTA
SACENSĪBAS
2013. g. sest. 19. oktobrī
plkst. 9.00 no rīta
Campbell Athletic Field
Princess Street, Canterbury
Sacensības un nodarbības visiem sportistiem un
ģimenes locekļiem no 3 g.v. līdz 83 g.v. !!!
Tuvāka informācija pieejama zvanot;
Toms Veidners
0401 715 561
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Dažas piezīmes par
dementiju un
Alcheimera slimību

Rūdolfs Blaumanis ir viens no visu
laiku labākajiem latviešu literātiem.
Viņa stāsti, noveles un lugas ir Latvijas
literatūras zelta fondā. Pazīstamākie
no tiem ir „Pazudušais dēls”, „Indrāni”,
„Raudupiete”, „Nāves ēnā”, „Tālavas
Tauretājs”, un citi.
Rūdolfs Blaumanis pieder pie tiem
rakstniekiem, kuŗa darbi saprotami
bez īpašiem komentāriem vai
paskaidrojumiem. Rakstnieks savos
darbos brīnišķīgā daudzveidībā atspulgo
sava laika reālo dzīvi.
Viņa komēdījās mēs sastopām
pazīstamus tēlus. Vai tas ir „Trīnes
Grēkos”, vai „Skroderdienās Silmačos”
tur parādās intrigas, pārpratumi,
pārģērbšanās, indēšanās, kā arī
slēpšanās skapī jeb aiz papardēm…
Un kuŗš ar kuŗu tad beigu beigās
apprecēsies? Sastopam saimniekus un
kalpus, laimīgu un nelaimīgu mīlestību,
un, protams, slepenu pīpēšanu!
Kā. Nu tā kā tās ir svinības, tad
pie galdiņiem, ar vīna glāzi un jauku
kompānīju. SLT aktieri, arī brīnišķīgā
daudzveidībā, mūs iepazīstinās ar mazāk
izrādītām lugām, stāstiem, pasakām un
dzejoļiem. Izrāde saucās “Blaumanis un
Mēs” jo mēs arī iesaistīsim darbus, kas
ir izcēlušies no Blaumaņa rakstītā. Būs
ko pasmieties, ko padomāt.
Kad: Izrāde notiks 1., 2. un 3. novembrī. Mārtiņa Siliņa zālē
Ilona Brūvere.

Dāmu kopas priekšlasījuma
sarīkojumu Sidnejas Latviešu nama
Mārtiņa Siliņa zālē 15. septembrī
ievadīja Ināra Krūmiņa, pieteicot tā
teicēju Brigitu Voitku. Šeit atzīmēšu
kādu daļu no priekšlasījumā teiktā.
Dementiju latviešu valodā sauc arī
par plānprātību, kuŗai ir dažādi veidi
un viens no tiem ir Alcheimera paveids
jeb slimība, nosaukta kāda cilvēka
vārdā. No 60 – 80 % no dementijas jeb
plānprātības slimojošie ir ar Alcheimera
paveidu. Bet nav pareizi, ja par vecuma
plānprātību apzīmē vienīgi aizmāršību,
ja prāts vairs nestrādā tik labi kā jaunībā.
Asins vadu planprātība var rasties,
ja plīsis kāds asins vads, bet citreiz arī
tikai no vitamīnu trūkuma.
Smadzenēm ir nepieciešamas asinis,
lai tās strādātu normāli. Smadzenes ir
sadalītas noteiktās sfērās, kuŗās katra
ir atbildīga par savu darbību. No tām
jāpiemin atmiņa, kustība, spriedumi
un citi, bet, ja šūnas kādā sfērā ir
ievainotas, tās nespēj normāli strādāt.
Lai plānprātību vai dementiju
novērstu, nevajadzētu smēķēt,
vajadzētu uzmanīt asins spiedienu,
lai tas nebūtu par augstu un tāpat lai
cholesterīna un cukura daudzums
nebūtu par augstu. Sirds darbībai palīdz
pareiza barība: jāēd graudi, saknes,
augļi, zivis un rieksti.
Ir interesanti novērot arī dementijas
parādīšanos vecuma grupās. Pēc 1985.
gada datiem, dementija parādās 0.72%
vecuma grupā no 60 – 64 gadiem,
1.42% no 65 – 69 gadiem, 2. 82 % no
72 – 74 gadiem, 5. 60% no 75 – 79
gadiem, 11. 11% no 80 – 84 gadiem un
23. 6% pēc 85 gadiem.
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divas reizes nedēļā, stāstījusi viņam,
kas notiek mājās, spēlējusi mūziku, kas
viņam patika, lasīja priekšā dzejoļus, bet
tēvs vēlak uz visu to neesot reaģējis.
Kādu dienu meita apmeklējusi
tēvu un jautājusi, vai viņš vēl uz viņu
dusmojas. Tēvs paskatījies viņai acīs
un atbildējis: „Nē, mana meita”. Nākamā

Brigita Voitkus referātā par Alcheimera
slimību.

Mūžībā aizgājusi

AUSMA IMANTA LĀCIS
Dzimusi 1924. gada 3. decembrī, Latvijā
Mirusi 2013. gada 20. septembrī, Sidnejā, Austrālijā
Sēro meitas – Arīda un Ilona ar ģimenēm,
māsa Ranta ar ģimeni un
Lācīšu gimene Latvijā.
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss;
Tikai klusa sāpe sirdī					
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
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Saldu dusu

Foto: Pēteris Kļaviņš

Katrs cilvēks pats reti kad ievēro
savas atmiņas zudumu, bet to gan
ievēro citi. Dažkārt arī nezinām, vai
vainīgas zāles jeb plānprātība. Ir arī
novērots, ka cilvēki bieži atceŗas senā
pagatnē notikušo, bet aizmirst to, kas
noticis nupat. Tie, kam samazinās vārdu
krājums, ilgi klusē, jo ir nobijušies par to,
ka nevar izteikt to, par ko vēlas. Derētu
ja kāds tiem masē rokas, jeb dod roku
sasveicinoties, jo saskarsme ar citu
cilveku ir ļoti svarīga.
Nobeigumā ir kāds īpatns piemērs
par kādu cilvēku; sauksim viņu par
Kārli, kas dzīvojis veco ļaužu mītnē,
pansionātā kādus 3 gadus. Viņam bijuši
70 gadi, vairs nav staigājis, bet gulējis
gultā. Arī ēst sācis mazāk un sešus
mēnešus neesot runājis, Sākumā ar
savu meitu sapraties labi, bet no tā
laika, kad sācis dzīvot pansionātā, jūties
pievilts, jo domājis, ka meita tur viņu
ievīlusi. Meita savu tēvu apciemojusi

Latvijas
Universitātes atcere

Kā jau katru gadu, Latvijas
Universitātes dibināšanas atceres
aktu 21. septembrī rīkoja Korporāciju
Kopa Sidnejā (K!K!S!) un Studenšu
Korporāciju Kopa Sidnejā (S!K!K!S!)
un to atklāja K!K!S! seniors Indriķis
Kalniņš, selonus, savā uzrunā pieminot
iemeslus LU dibināšanai. 1919. gadā.
Sakarā ar revolūciju Krievijā 1917.
gadā un, vēlāk, Vācijā 1918. gadā
radās labvēlīgi apstākļi jaunu valstu
dibināšanai, to starpā arī Latvijai. Tā
kā katras valsts pamatnoteikums ir
tās pilsoņu izglītība, dibināja Latvijas
Universitāti ar eksaktām, dabas
un humanitārām fakultātēm, kas
pastāvēja no 1919. līdz 1940. gadam.
Tā bija vienīgā universitāte pasaulē,
kur visas mācības notika latviešu
valodā. Pēc okupācijas izbeigšanās,
3. atmodas laikā, 1991. gada 18.
septembrī apstiprināja otru brīvās
LU satversmi. Sekoja visu dalībnieku
kopīgi nodziedātā Latvijas himna.
Akadēmisko runu teica Ilze Radziņa,
dzintra, BA, Grad. Dip. Business.
K!K!S! seniors pastāstīja par viņas
dzīvi, no kuŗas te daži izvilkumi. Viņa
dzimusi Adelaidē un, cita starpā,
beigusi arī latviešu sestdienas skolu,
kuŗā vēlāk stradāja arī par skolotāju un
vēlāk beigusi arī universitātes latviešu
valodas kursu. Adelaides universitātē

viņa beigusi angļu literātūras un
bioloģijas kursu, iegūstot bakalaura
gradu un vēlak arī graduēto diplomu
uzņēmumu vadīšanas jomā par
darbinieku spēju pārvaldīšanu, resp.
administrāciju un attiecībām rūpniecībā
(Human Resources Management/
Industrial Relations). Specializējusies
savā nozarē vispirms ANZ bankā un
vēlak citās financiālās iestādēs, no
1996. gada strādājusi Rīgā un no 1998.
gada tur vadījusi arī pati savu firmu.
No 1997. gada 2. decembŗa bijusi
par Austrālijas goda konsuli Latvijā,
bet 2002. gada atgriezusies Austrālijā
personīgu iemeslu dēļ.
Akadēmiskās runas tēmats, ar
nosaukumu VVV. latvieši (vēsture –
veiksme - vienotība), radies sakarā ar
filmu, kuŗu viņa palīdzējusi sagatavot
savā laikā 3x3 nometnei ar noteikumu,
ka tā būtu saistoša vecākai paaudzei,
bet īpaši arī jaunākiem nometnes
dalībniekiem. Filmu uzņēma 2000/2001
gadmijā. Filmas saturs saistās ar

Foto: Pēteris Kļaviņš

dienā vinš nomiris.
Tagad ārsti mēģina atrast slimības
cēloni, vai tā rodas no kāda viena
vitamīna trūkuma. Cēlonis tomēr vēl nav
atrasts. Par labo priekšlasījumu Brigitai
Voitkus Ināra Krūmiņa pasniedza puķes.
Juris Krādziņš.

K!K!S! saniors Indriķis Kalniņš, selonus,
un Ilze Radziņa, dzintra.
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Foto: Pēteris Kļaviņš

iepriekš minētiem trīs V, no kuŗiem
pirmais ir vēsture un te sekos daži
subjektīvi izvēleti izvilkumi. Vēstures
vārdu 1868. gadā atvasināja Atis
Kronvalds no darbības vārda „vēstīt”.
Vēstures nosaukums saistās arī ar
vārdu stāstīt un tādēļ vācu valodā ir
„Geschichte”, angļu valodā „history”,
bet krievu valodā „istoria”. Klasiskās
ekonomikas skolas atdzīstot trīs
valsts bagātības: zemi, darba spēku
un kapitālu, tomer vissvarīgākās
esot cilvēku spējas jeb resursi, kuŗas
veido darbs. Runā pieminētas arī
dabas bagātības jeb resursi, Latvijas
piedalīšanās globālo jautājumu
atrisinašanā kopējā atbildībā ar citām
Eiropas valstīm un valsts ieguldījumi
izglītībā, kas vēlāk atmaksāsies ar
ekonomikas pieaugumu. Atskatoties
vēsturē, jāievēro ilgie gadi, kuŗos
Padomju Savienība apspieda un
sabojāja cilvēku spējas jeb resursus.
Sākumā tos sadalīja divās daļās:
Latvijā un trimdā dzīvojošos, kam pēc
1991. gada jāpieskaita arī ekonomiskos
emigrantus. Padomju vara atstāja
arī dziļas rētas cilvēku domāšanas
veidā Latvijā dzīvojošos un asimilāciju
trimdiniekos. Trimdā dzīvojošiem
jauniešiem, kas maz zin par Latvijas
vēsturi var palīdzēt projekts „Sveika,
Latvija”. Vecākiem būtu pienākums
aizvest savus bērnus un mazbērnus
uz Latviju.
Runājot par latviešu veiksmi
dažādās jomās, varam atzīmēt, ka
latvieši savā laikā izgudroja mazāko
fotoaparātu pasaulē. Tagad arī
dzimtenē ir veiksminieki sportā,
mūzikā, kīno jomā. Latvijā atzinību
ieguvuši tādi uzņēmumi kā SIA „Pure
Chokolate”, SIA „Madara Cosmetics”
un citi. Arī Austrālijā ir bijuši veiksmīgi
latviešu sportisti, inženieŗi, architekti un
gleznotāji. Ir arī novērojumi ar negatīvu

S!K!K!S! viceseniore Dace Celinska,
daugaviete, ziņo par šajā gadā augstāko
mācību iestāžu beigušajiem.
noslieci, ka trimdā ir organizācijas,
kuŗās ieņem amatus vienas un tās
pašas personas vairakās vietās un vai
tad nebūtu laiks dažas organizācijas
apvienot.
Pozitīvs novērojums par trešo V,
vienotību ir, ka tā visspilgtāk parādās
Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Tomēr
ir bedīgi, ka šī vienotība pēc svētkiem
apsīkst. Architekte, Rīgas 800 gadu
sarīkojumu izpilddirektore un saeimas
deputāte Ingūna Rībena teikusi, ka
„Kultūra nav broša, ar ko rotāties
atsevišķos gadījumos, kultūra dzīvo
valstī, kuŗā vecākiem ir laiks bērniem
vakarā izlasīt pasaku vai dziesmu
nodziedāt, uzrunāt bērna sirdi jau kopš
dzimšanas.”
Pēc šīs runas, no kuŗas te atstāstīti
tikai daži izvilkumi, aktā uz ekrāna
parādīja jau runas sākumā pieminēto
filmu, kuŗā, cita starpā, Rīga raksturota
kā starpniece tirdzniecībā starp
austrumiem un rietumiem. Rīgā redzam
arī visus architektūras stilus, sākot ar
romanisko, cauri gotikai, barokam un
klasicismam līdz jugendstilam, kuŗā

(pēdēja no tiem) ir atrodamas kādas
600 celtnes, kas varētu būt viena trešā
daļa no visām. Skolu skaits audzis no
1993. līdz 2000. gadam. Redzējām
arī goda konsuli darbā, kas tur ieteica
Austrālijas pilsoņiem uz kuŗu zemi
braukt vai nebraukt.
Sekoja S!K!K!S! viceseniores Daces
Celinskas, daugaviete, ziņojums par
šajā gadā Jaundienvidvelsas augstāko
mācību iestāžu beigušajiem. Tie ir:
Mirdza Liepiņa. 2013. gada 5.
aprīlī Sidnejas Universitātē ieguvusi
bakalaura gradu Lietišķas Zinātnes
diagnostikā un rentgenografijā
(Bachelor of Applied Science –
Diagnostic Radiography)
Oskars Kārlis Mežgailis. 2013. gada
24. maijā Sidnejas Universitātē ieguvis
bakalaura gradu Tieslietu Zinātnēs ar
pirmās šķiras uzslavu (Bachelor of
Laws – Honours Class 1)..
Ivars Kārlis Štubis. 2013. gada 15.
martā Austrālijas Mūzikas institūtā
ieguvis bakalaura gradu mūzikā
(kompozīcijā un skaņu produkcijā) –
(Bachelor of Music – Composition and
Sound production).
Viņu godināšanai nodziedāja Juŗa
Alunāna atdzejoto čecha Františeka
L.. Čelakovska dziesmu Nevis slinkojot
un pūstot, kuŗu komponējis Jurjānu
Andrejs.
Priekšnesumu daļā Andrejs Mednis,
frat. Cursica, ar klavierēm spēlēja
Kristiana Sindinga Pavasaŗa šalkas.
Latvijas Universitātes himnu ar
Edvarta Virzas vārdiem un Jāzepa
Vītola meldiju vadīja Gundega
Zariņa, zinta. Akta beigās dziedāja
Gaudeamus Volda Kaina vadībā.
Pēc akta apmeklētāji un dalībnieki
pakavējās pie vīna glāzes un pīrāgiem.
Juris Krādziņš

Latvietim būt?
Sidnejā

22. septembŗa pēcpusdienā
Sidnejā Jānis Čečiņš Latviešu nama
Mārtiņa Siliņa zālē rādīja Latvijā
ražotas filmas. Pirmā saucās Latvietim
būt?, 50 minūšu gaŗumā, kuŗā rādīja
mūsu dzīvi dažados kontinentos
ārpus Latvijas un uzsvars likts uz
to, kā palikt latvietim. Jāpievienojas
Alberta Legzdiņa dziesmas vārdiem,
ka, ja pēc vairākiem gadiem kritīs
mākslīgais sniegs, tas nebūs nekāds
brīnums, bet, ja paliks latvietis
svešumā, tas gan būs kaut kas. Tad
nu filmā parādīts, kā turpinās latviskā
dzīve ārpus Latvijas, piemēram, 3x3
nometnē Springvudā pie Sidnejas,
Tērvetes skautu nometnē pie
Melburnas, Bostonas skolā Anglijā
un citur.
Sakarā ar gatavošanos 25.
dziesmu un 15. deju svētkiem Latvijā,
kas notika šogad Rīgā, sagatavoja
30 minūšu filmu pēc tam. Dažādas
dziesmu dienas notikušas jau 19.
gadsimteņa sākumā, otrā pusē
jau notika vietējie dziesmu svētki
Dikļos un citur, tad pirmie vispārējie
dziesmu svētki Rīgā 1873. gadā.
Dzirdējām speciālas dziesmu svētku
dziesmas, ieskaitot Baumaņu Kārļa
Dievs svētī Latviju, Jurjānu Andreja
kantāti Tēvijai, Plūdoņa Mēs gribam
būt kungi, vairākas reizes Mārtiņa
Brauna Saule, Pērkons, Daugava,
Dziesmai šodien liela diena un citas.
Kad padomju laikā no virsdiriģenta
amata atcēla Haraldu Medni, uz
publikas neatlaidīgiem aicinājumiem
viņu aiznesa uz diriģenta pulti, kur,
padomju varai spītējot, viņš kopkoriem
novadīja Gaismas pili.
Juris Krādziņš
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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.
28

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2013. gada oktobrī
Gadskārtējā Daugavas Vanagu
Sidnejas nodaļas biedru pilnsapulce,
Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley St., Bankstown,
sestdien, 2013. gada 12. oktobrī, plkst. 12.00
Dienas kārtība:
1. Sapulces atklāšana
2. Sapulces vadītāja ievēlēšana
3. Iepriekšējās sapulces protokola pieņemšana
4. Pieņemt:
a) Financiālo pārskatu
b) Ārpus organizācijas Auditora pārskatu
c) Nodaļas sekciju ziņojumus
5. Valdes locekļu un revidentu vēlēšanas
6. Dažādi jautājumi un ierosinājumi
Nominācijas anketas valdes amatiem ir dabūjamas DV birojā, kuŗas ir
jāizpilda un jāatgriež līdz šā gada 4. oktobrim.

Daugavas Vanagi un
globālais latvietis

Šogad Latvijā starp Jāņiem un Dziesmu
svēkiem notika arī Daugavas Vanagu
Centrālās valdes sēde un vanadžu
salidojums. 25. jūnijā DV no visas pasaules
kopā ar viesiem pulcējās Latviešu biedrības
Baltajā zālē uz svinīgo aktu. Klātesošos
uzrunāja DV priekšnieks Andrejs Mežmalis,
Latvijas aizsardzības ministrs Artis
Pabriks, PBLA priekšnieks Jānis Kukainis.
Apsveikumu bija sūtījis Valsts prezidents
Andris Bērziņš. Svētvārdus teica katoļu
archibīskaps Zbigņevs Stankēvičs. Svinīgo

aktu vadīja DV Latvijā priekšnieks Juris
Vectirāns.
Mūzikālus priekšnesumus sniedza
Nacionālo bruņoto spēku orķestra
ansamblis un DV Latvijā Vanadžu koris
Ārijas Neimanes vadībā. Ar lepnumu
jāpiezīmē, ka koris tikko bija izcīnijis pirmo
vietu senioru grupā Dziesmu svētku koŗu
sacensībās.
Pēc svinīgā akta visi devās pie Brīvības
pieminekļa, kur noskatījās sardzes maiņu un
nolika ziedus. Tālāk ceļš veda uz Lestenes
Brāļu kapiem un Valguma atpūtas vietu
pie Valguma ezera, kur risinājās tālākie
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sarīkojumi un CV sēde. Šeit okupācijas
laikā esot bijusi „slēgtā zona” pieejama tikai
partijas vīriem. Vēl tagad mežā redzama
augsta sēta. Žēl, ka tā nebija slēgtā zona
odiem un dunduriem, kas mūs vajāja katru
dienu.
Nākamajā dienā lielajā teltī pagalmā
notika Daugavas vanadžu salidojums darba sēde Vanadžu priekšnieces Guntas
Reinoldes (Reynold) vadībā. Sēdē piedalījās
arī DV priekšnieks Andrejs Mežmalis. Siltais
un saulainais laiks bija atvilinājis daudzas
vanadzes un viesus no Rīgas un citām
vietām, ieskaitot Daugavas vanadžu kori,
kas vēlāk visiem par prieku nodziedāja
vairākas dziesmas. Ar savu klātbūtni
mūs pagodināja arī Valsts prezidenta
dzīves biedre ārste Dace Seisuma. Viņa ir
Latvijas Audžuģimeņu biedrības patronese.
Savukārt šo biedrību regulāri atbalsta
vanadzes visā pasaulē. Bija ieradusies arī
biedrības vienmēr sirsnīgā un atsaucīgā
priekšniece Ilze Golvere. Noklausījāmies

vanadžu ziņojumus. Austrālijas vanadžu
vadītāja Ilga Vēvere savu ziņojumu ļoti
pārskatāmi rādīja uz ekrānu. Gadu gaitā
vanadžu pienākumi maz mainījušies:
aprūpe, līdzekļu sagāde, sarīkojumi, mītņu
saimniecības pienākumi. Nevaram aizmirst,
ka DV organizācija ir apsolījusi Okupācijas
mūzeja jaunajā celtnē iekārtot modernu
auditoriju. Šim projektam būs vajadzīgi
ievērojami līdzekļi. Salidojumu nobeidzām
ar kopēji dziedātu Daugav’s abas malas.
27. un 28. jūnijā risinājās Centrālās
valdes sēde. Sēdes lēmumi un rezolūcijas
lasāmi augusta mēneša Ziņās. Atklāts
palika jautājums: vai DV organizācijas
nākotne ir Latvijā kā to bijām cerējuši pirms
neatkarības atjaunošanas. Jeb tā ir tikai
mūsu mītnes zemēs, kur tagad dzīvojam.
Nākamā DV CV sēde notiks 2014.gadā no
7. – 9. jūlijam Sidrabenē pie Hamiltonas,
Kanadā.
Ilga Niradija

Latvian Relief Society „Daugavas Vanagi”
Sydney Branch Annual General Meeting
at the DV Club, 49 Stanley Street, Bankstown,
on Saturday, 12th October 2013, 12 noon.
Agenda:
1. Meeting opening
2. Election of moderator
3. Acceptance of previous AGM minutes
4. Acceptances:
		
a) Financial Statement
		
b) External Auditors report
		
c) Commitee reports
5. Elections
		
a) Board members (7)
		
b) Internal Audit commitee (3)
6. General Business
Nomination Forms for Board positions available from DV Club
ph 02 9790 1140. Nominations must be submitted by 4th October, 2013.
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Mūžībā aizgājusi IRĒNĒ ZIEDARE (dzim. Apinis)
Dzim. 1959. g. 21. maijā; mirusi 2013. g. 19. septembrī.
Ilggadēja Austrālijas Vanadžu vadītāja – 1997-2000 / 2006-2009
un DV vanadžu vadītāja – 2009-2012.
Sēro Sidnejas vanadžu kopa

DV priekšnieka Andreja
Mežmaļa domas par nākotni

Man personīgi, kā DV priekšniekam,
nav ne mazāko šaubu, ka DV organizācijas
n ā k o tn e s d a r b īb a i r j ā tu r p i n a u z
pašreizējiem DV organizācijas idejas
un mērķu pamatiem, kā arī uz DV CV
darbības principiem un noteikumiem,
kurus var mainīt vienīgi DV organizācijas
noteiktā un pieņemtā kartībā. Nospraustie
DV organizācijas ideja, mērķi un darbības
principi ir tik pat būtiski šodien, kā tie bija
DV organizācijas dibināšanas laikā. Mūsu
tautas izdzīvošana, kā to tagad pierāda
Krievijas paustie „maigās varas” draudi,
kas arī ir saistīti arī latviešu tautas, latviešu
valodas un mūsu kultūras saglabāšanu, ir
joprojām tik pat būtiska šodien visās DV
zemēs, ieskaitot Latviju, jā, ieskaitot Latviju,
kā tas bija DV organizācijas dibināšanas
dienā. Viss tas prasa centrālu koordinēšanu,
neapgrūtinot, bet pielaikojoties vietējiem
DV zemju apstākļiem, tai skaitā arī Latvijas
apstākļiem. Es personīgi apbrīnoju visus
agrākos valžu un DV CV locekļus un
priekšniekus, kas bija tik tālredzīgi, kas
pieturējās pie DV organizācijas idejas,
mērķiem un principiem, jo tas ir nodrošinājis
DV organizācijas pastāvēšanu visus šos
68 gadus. Tikpat apbrīnojami ir DV CV
darbības noteikumu autori un paši darbības
noteikumi, jo tie ir tik pat reāli un būtiski
šodien, kā tie bija vairāk kā 60+ gadus
atpakaļ. Tas mums ir jāturpina! Nedrīkstam
pieņemt jaunas idejas, kas grauj mūsu
organizāciju no iekšpuses. Galvenais, mūsu
organizācijas pastāvēšanas stūrakmens ir
un būs lojāli, centīgi, norūdīti un labi DV

biedri, no kuru vidus mēs arī ieceļam DV
amatos; tiem ir jābūt strādīgiem un labiem
tautiešiem, DV biedriem, kuriem piemīt
vienotības, strādīga zemnieka un Latvijas
valsts patriota gars. Ja kāds uzņemas kādu
DV amatu, tad pie tā arī ir jāpiestrādā,
jo nekas pats no sevis nenotiek un klēpī
neiekrīt!... Es vēlreiz aicinu katru DV biedru,
piesaistiet DV organizācijai, šogad un katru
gadu, tikai vienu jaunu un labu/lojālu DV
biedru, kas ir vienu paaudzi jaunāks par
mums pašiem. Pašlaik Latvijā mēs esam
panākuši, ka Tēvzemes DV (TDV) biedri
iestāsies DV Latvija (DVL); apsveicam
DVL un TDV biedrus un vadību, to starpā
arī 67 leģionārus, par šo lēmumu un par
pieaugumu DVL un DV organizācijai ar 10
jaunām DVL nodaļām līdz šī gada beigām.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Andrejs Mežmalis
DV priekšnieks un DV CV
priekšsēdis

Sarīkojumi DV namā
2013. gada oktobrī un
novembrī.

Ceturtdien / Thursday, 3. oktobrī, plkst.
12.00 saiets un draudzības pēcpusdiena.
Monthly lunch.
Trešdien, 16. oktobrī. „trešās
trešdienas” saiets. Leģionāru saviesīgā pēcpusdiena.
Ceturtdien / Thursday, 7. novembrī,
plkst. 12.00 saiets un draudzības
pēcpusdiena.
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Pirmdien / Monday, 11. novembrī,
plkst. 11.00 Lāčplēša dienas sarīkojums
Latviešu un angļu valodas
stundas. Ieinteresētiem lūdzu
sazināties DV biroju 02 9790 1140
vai Gundegu Zariņu 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
paiet tikai 10 – 12 dienas no samaksas
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.
For those interested in the Latvian Legion,
the Daugavas Vanagi organization and the
Occupation Museum of Latvia have joined
forces and produced quarto sized book
LATVIAN LEGIONAIRES which includes
never before published photographs
of battles and life on the frontline. All
commentaries are in English and Latvian.
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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Pļaujas svētki
sv. Jāņa draudzē

Pļaujas svētki 22. septembrī iesākās
ar dievkalpojumu, kuŗa svētrunas pamatā
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin
MacPherson) bija izvēlējies 2. nodaļas
1. – 6. pantu no Pāvila 1. vēstules
Timotejam. Pēc dievkalpojuma draudzes
namā bija Pļaujas svētku mielasts un
loterijas izlozes. Mielastā, tradicionāli,
bija gaļas pankūkas ar buljonu vai
aukstā plate, pīrāgi, smalkmaizes un
torte. Loterijā foreles, lasis, maizes
kurvis, dažādi citi kurvīši un lielā loterija
ar 41 laimestu. Kā parasti, bija vairāki
laimētāji ar vairākiem ieguvumiem
un citi, kas tikai noskatījās. Draudzes
dāmas bija nodarbinātas gan pie loterijas
biļešu pārdošanas, gan garšīgo ēdienu
sagatavošanas un izdalīšanas. Ja
kādreiz agrāk bija grūti atrast vietas
pie galdiem, bija šogad vērojams, ka
apmeklētāju skaits sarucis.
Juris Krādziņš

„LOVE LACE”

Sidnejas Powerhouse dizaina
un zinātnes mūzejā no 2011. gada
līdz 2013. gadam tika sarīkota plaša
starptautiska „laikmetīgo mežģīņu”
izstāde ar devīzi – MAKE LACE NOT
WAR. Pasaulē aizvien vairāk tiek
izvērsta laikmetīgo mežģīņu tema,
kur dažādu nozaru māksliniekiem ir
iespēja eksperimentēt ar plaša spektra
materiāliem un technikām (plastikātu,
ādu, papīru, sietspiedi, lāzergriešanas
techn. u.c.), radot ažūrus, caurspīdīgus
materiālus un mākslas darbus. Īpaša
nozīme šai temai tiek pievērsta
mūsdienu tekstilmākslā, kuŗa šobrīd
visā pasaulē ir paplašinājusi savas
robežas līdz šķiedras mākslas izpratnei.

Šajā prominentajā konkursizstādē
Powerhouse Museum International
Lace Award no vairāk nekā 700
iesniegumiem izstādei tika izraudzīti
130 darbi no 20 pasaules valstīm.
Latviju šajā nozīmīgajā skatē, izturot
konkursu un nonākot līdz finālistu
atlasei, pārstāvēja 3 tekstilmāksliniekiRolands Krutovs, Dina Baumane un
Ingrīda Sūna. Izstādes darbi rotaļīgā
un inovatīvā veidā met izaicinājumu
mūsu tradicionālajam priekšstatam
par mežģīnēm, cenšoties to mainīt
un dažādot. Mežģīņu darināšanas
paņēmieni ir visai pārsteidzoši,
piemēram, cilvēka matu ieaušana
skulpturāli veidotos cilvēka orgānos,
tērauda stieples tamborējums
automašīnas dzinēja izskatā,
sarūsējušas mašīnas virsmā izdedzināts
mežģīņu raksts. Ir tik aizraujoši pētīt
mežģīnes modes mākslas darbos,
juveliermākslā, skulptūrā, gaismas un
digitālajos objektos, būt klāt un vērot
jaunu dimensiju rašanos.
Mežģīnes pakļauj mūs savai
noslēpumainajai burvībai. Tās ir kā
šķitums – noslēpj un reizē spēlējas
ar telpu un gaismēnām. Tās papildina
un uzsver cilvēka auguma daiļumu un
piešķir īpašu valdzinājumu interjera
detaļām un architektūrai. Lai gan
mežģīnes visbiežāk asociējas ar
tekstilmākslu, izstādes kuratores Lindie
Ward interpretācijā šīs it kā iepriekš
aprobētās un sasaistošās robežas tiek
droši pārvarētas, piešķirot mežģīnēm
plašāku skaidrojumu – tās ir atvērtas
telpas struktūras, tikpat nozīmīgas kā
mums pierastās cietvielas virsmas.
Izstādē skatāmas gan pārdroši
risinātas lielizmēra instalācijas un
skulptūra, gan smalkas tekstilijas un
juvelierizstrādājumi. Materiālu klāsts ir
plašs – zelta un sudraba stieples, lins
un zīds, zīdkoka papīrs, zirgu astri,
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titāns un optiskā šķiedra un daudzi
citi. Izstādē pavisam kopā izmantotas
vairāk nekā 60 technikas un 100 dažādi
materiāli.
Powerhouse mūzejā organizētajai
starptautiskajai mežģīņu izstādei ir
senāka priekšvēsture. Pirmā šādai
tematikai veltītā laikmetīgo mežģīņu
izstāde tika organizēta jau 1988.
gadā Sidnejā, bet plašāku skatu šajā
jomā varēja gūt 1997. un 2001. gada
izstādēs.
2011. gada izstādē tiek akcentēts
laikmetīgo, inovatīvās technikās
veidoto „mežģīņu” darbu izmantojums
interjerā, paplašinot telpas un mākslas
darba mijiedarbības jēdzienu, kur
katram māksliniekam ir iespēja pašam
dizainēt savu telpu un atrast jaunu,
neierastu skatu punktu mākslas darbu
uztveres koncepcijā. Izstādes mērķis
ir apvienot telpas izjūtu kombinācijā

ar netradicionālu, oriģinālu materiālu
pielietojumu, papildinot un it kā no
jauna radot interjerus. Mežģīnēm
veltītās izstādes kļūst aizvien vairāk,
to pierāda tik ļoti daudzveidīgie –
gan klasiskie, gan eksperimentālie
tekstilmākslinieku darbi, apliecinot savu
piederību gan vēsturiskumam, gan
pasaules laikmetīgumam vienlaicīgi.
Tradīciju rokraksti un tās klātbūtne
neatkarīgi no valstiskās vai etniskās
piederības veido skaistu, kultūras
dziļumu apliecinošu šķiedras mākslu
bez robežām. Mežģīnes kā jēdziens vai
koncepts pasaulē sen jau ieņēmušas
stabilu nišu mākslas sfērā, tām ir veltītas
daudz un dažādas izstādes, biennāles,
triennāles. Mežģīnes nav vairs domātas
tikai interjeru un apģērbu izdaiļošanai,
šķiedras mākslas izstādes pierāda,
ka mežģīne kā koncepts iekļaujas tā
saucamās laikmetīgas mākslas telpā.

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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Tie, kas aktīvi seko Latvijas
tekstilmākslas aktivitātēm, ir
ievērojuši latviešu mākslinieku
augsto profesionalitāti un mākslas
darbu māksliniecisko vērtību. Tam
nevar nepiekrist, jo mūsu pašu
tekstilmākslinieku darbi pārsteidz
ar augsto technisko līmeni, un
starptautiskās tekstilmākslas un
šķiedras mākslas izstādes ir tam
pierādījums. Šķiedras māksla ir nopietni
sevi pieteikusi mākslas notikumu arēnā,
varbūt tāpēc, ka laikā, kad notiek
neparedzamas izmaiņas jebkuŗā sfērā,
tā ir spējīga mainīties, bagātinot sevi ar
jaunām tendencēm un spējot ieinteresēt
un piesaistīt skatītāju, un varbūt pašu
galveno – ļaut pašiem māksliniekiem
meklēt savu individuālo rokrakstu un
darbu tematiku neatkarīgi no apstākļiem.

Kanberas latviešu
biedrības
pilnsapulce un
Latvijas apciemotāju
iespaidi

Šī gada 21. septembrī, Imanuela
baznīcas zālē, Lyons, notika KLB
pilnsapulce un tajā piedalījās ap 60%
no pilntiesīgiem biedriem. Pilnsapulci
vadīja Žanis Mediķis un protokolēja
Baiba Burkevica.
Izejošās valdes un revizijas komisijas
amatpersonas sniedza savus ziņojumus
,ko pilnsapulce vienbalsīgi pieņēma.
Uz pilnsapulces lūgumu 2013/14
gada valdē iegāja iepriekšējā gada

Mūsu sadzīvē saglabājas aizvien
mazāk lietu, kas ir apveltītas ar
cilvēciskas individualitātes izjūtu tajā
lietu kategorijā, kas ir pārdzīvotas, nevis
konstruētas, kas ir mākslinieciskas
kaislības, nevis „tā vajag” un „par to
labi maksā” izjūtas rezultāts. Izstāde
piedāvā jaunrades nepieciešamības
ilustrācijas un lieliski pierāda to, ka uz
bagātu tradīciju pamata ir iespēja augt
un attīstīties laikmetīgumā sakņotiem
mākslas darbiem un virzieniem.
Īpašs paldies tiek izteikts Latvijas
Goda konsulam Sidnejā Aldim Birzulim
par atbalstu Latvijas mākslinieku darbu
transportēšanā no Rīgas uz Sidneju,
tādējādi atbalstot Latvijas kultūru un
tās mijiedarbību citu valstu mākslas un
kultūras kontekstā.
Rolands Krutovs
valde un revizijas komisija tanī pat
sastāvā.
Biedrības priekšnieks – Ēriks Ingevics
Priekšnieka vietnieks – Juris Jakovics
Sekretārs – Andrejs Grigulis
Kasieris – Jānis Stambulis
Sabiedrisko lietu kārtotāja – Skaidrīte
Dariusa
Revizijas komisija – Gunārs Šterns.
Pēc pilnsapulces slēgšanas sekoja
šīs vasaras Latvijas apciemotāju stāsti
par redzēto un iespaidiem Latvijā.
Pirmais runātājs bija Egons Eversons,
kas īsumā pastāstīja par Dziesmu un
Deju svētkiem. Viņa galvenais stāsts
bija par Mores mūzeja un kaujas vietas
apmeklējumu un tur redzēto (skat.
rakstu ‘Dāvida un Goliāta cīņa’).
Andrejs Grigulis, savukārt, stāstīja
par dēla Pēteŗa un vedeklas Sanitas
kāzām un atkāzām Latvijā. Klausītājos
tas atsauca atmiņas kā latvieši turpinot
jau mūžu veco tradīciju, ar kāzām
un daudzajām atkāzām māk godam
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atzīmēt šo cilvēka mūža svarīgo
notikumu. Grigulis arī pastāstīja par
sajūtu apmeklējot dziesmu un deju
koncertus un to ilustrēja ar pašuzņemto
video.
Kā trešais runātājs bija Ēriks Ingevics
– viņš stāstīja par Zalcburgas festivālu
kur viņš redzēja Verdi operu Don Carlos,
Vāgnera operu Rienzi un 3 koncertus.
Don Carlos bija viens no šī gada
ievērojamākiem uzvedumiem ar izcilo
vācu tenoru Jonas Kaufmann tituļlomā.
Šī opera guva lielu mūzikas kritiķu un
publikas atzinību.
Reinzi ir daļēji komponēta Rīgā kur
Vāgners 1838. gadā strādāja kā Rīgas
vācu teātŗa mūzikālais vadītājs. Tā ir
ļoti gaŗa opera, kas ilgst 6 stundas.
Zalcburgā to uzveda stipri saīsinātā
versijā.
No koncertiem ievērojamākais bija
Verdi Rekviems ar Vīnes filharmonisko
orķestri, Vīnes valsts operas kori un 4
solistiem diriģenta Riccardo Muti vadībā.
Viena no solistēm bija Elīna Garanča.
Viņa Zalcburgā ir ļoti populāra. Starp
daudzām pirmklasīgām dziedātājām,
kas tur uzstājās, viņa būs viena no
populārākām.
Ciemošanās laikā Rīgā, Ingevics
redzēja fragmentu no mākslas filmas
Kāds, kura nav (pēc Mārtiņa Zīverta
lugas) kuŗu filmēja Vācijā 1949. gadā.
Filmas režisors ir Vilis Lapenieks un
galvenās lomās Mērbekas teātŗa aktieri
Kārlis Lagzdiņš, Milda Zīlava, Rūdolfs
Mucenieks u.c. Šī filma ir reti rādīta uz
ekrāna.
Kad notika latviešu izceļošana uz
aizjūras zemēm šī filma tika aizvesta

uz Kanādu kur tā glabājās kādā archīvā
vairāk kā 60 gadus. Tikai pirms dažiem
mēnešiem tā nonāca Latvijā un tagad
atrodās Rīgas kino mūzejā. Diemžēl
liela filmas daļa ir bojāta. Ir redzama
tās pirmā daļa un noslēgums, bet nav
redzama vidējā daļa.
Skaidrīte Dariusa

Dāvida un Goliāta
cīņa

Mores kauja 1944. gada septembrī.
Šī gada 21. septembrī, Kanberas
latviešu biedrības rīkotajā saietā, viens
no stāstītājiem par iespaidiem šīs
vasaras apciemojumā, Latvijā, bija Egons
Eversons. Viņa galvenais stāstījums
bija par apmeklēto Mores mūzeju un
Mores kaujas vietu. Savu stāstijumu viņš
papildināja ar slīdītēm kuŗās varēja skatīt
skaisti kopto cīnītāju kapus, pieminekļus,
kā arī vēl tur esošās ēkas un tranšeju
vagas. Eversonam bija skrejlapas ar
sakopotu informāciju par šo kauju, un
Rolanda Kovtuņenko grāmata Mores
kauja. Izdevējs – apvienība ‘Timermanis
un Vējiņš’. Šo grāmatu angļu valodā
ir tulkojis atvaļināts Austrālijas armijas
pulkvedis Jānis Vīksne zem nosaukuma
Battle at More.
Mores kaujas –
1. Tā saucamo Siguldas aizsardzības līniju
(apmēram 10 km gaŗumā) aizstāvēja,
ar nedaudz izņēmumiem, tikai latviešu
kaŗavīri. Šīs līnijas noturēšana deva
vajadzīgo laika sprīdi vācu armijas daļām
izkļūt ārā no draudošā Sarkanarmijas
ielenkuma. Tā deva arī vēl iespēju vienai

Nākamais Ritums būs 2013. gada novembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2013. g. 15. OKTOBRIM.
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Grāmatas saturā ir sīks militārs
atainojums par cīņas norisēm, par
kaujas taktiku, kā arī karavīra iekšējie
pārdzīvojumi – atstāstījumi par kauju, un
dvēseliskie pārdzīvojumi redzot mirstam
savus karabiedrus.
2000. gadā Mores kaujas vietu (NATO
ietvaros) apmeklēja augstāka ranga ASV
militārpersonas, un bija ieinteresētas
Mores kaujas taktikā.
Šogad, septembŗa beigās 69 gadu
atcere Mores kaujai; tās cīnītāji gandrīz
visi jau ir viņsaulē. Vienīgi liecības par viņu
cīņu, viņu savas zemes mīlestību ieies
vēstures lapās.
Noslēgumā – esmu pārliecināta, ka
viņu somās neglabājās kāšukrusta karogs
(Viļa Daudziņa Vectēvs )
Skaidrīte Dariusa

Fotogrāfs: E. Eversons

tautas daļai no Ziemeļvidzemes tikt ārā
bēgļu gaitās uz Vāciju.
2. Kauja ilga aptuveni 5 dienas no 25. līdz
30. septembrim.
3. Sarkanarmija bija skaitliski desmitkārtīgi lielāka. Tās uzbrukumus atbalstīja
artilērija, aviācija un tanki.
Turpretīm latviešiem bija tikai artilērijas
atbalsts un arī tas municijas trūkuma dēļ
pēc divām dienām apstājās, un nākamās
divas diennaktis latvieši savas pozicijas
aizstāvēja ar rokas ieročiem, tuvcīņās.
4. Dzīvā spēka zaudējumi Mores kaujā.
(Informācija no grāmatas Mores
kauja, autors Rolands Kovtuņenko) :
Leģionāri: kritušie – 186;
ievainotie – 650; Kopā – 836.
Sarkanarmieši: kritušie – 2736;
ievainotie – 9576; Kopā – 12312

Latviešu Leģionāru Brāļu kapi pie Roznēnu ozola, Morē.
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LASĪTĀJU DOMAS
Pateicība

Sidnejas Latviešu teātŗa aicināts,
pieminēt manus 67 gadus latviešu
teātŗa darbā un 90 dzīves gadus, šā
gada 8. septembrī, sveicienus un
laba vēlējumus turpmākajiem darba
gadiem sūtīja: Latvijas Republikas
goda konsuls Melburnā – Jānis Dēliņš,
Sidnejas Latviešu vīru koris – dirģente
Daina Jaunbērziņa un prof. Viktors
Hausmanis.
Laba vēlējumus teica: Jānis Grauds
– Sidnejas Latviešu biedrība (SLB),
Ilona Brūvere – Sidnejas Latviešu
teātris, Ināra Krūmiņa – SLB Dāmu
kopa, Eigits Timermanis – Sidnejas
ev. lut. Latviešu draudze, Maruta
Tauriņa, Lauma Reinfelde, Inta Rodžera
(Roģers), Lija Veikina, Juris Krādziņš un
ikviens 8. septembŗa viesis.
Sirsnīgs paldies,
Kārlis Gulbergs

No mīļās Rīgas uz
piedzīvojumu virkni
šodienas sabiedrībā

Melburnā sen aktīvi darbjas filmu
klubs. Šogad sidnejieši sasparojušies
un septembŗa vidū notika filmu kluba
otrā izrāde. Latviešu namā Siliņa zālē
varēja skatīt vienu vai divas filmas ($10
vai $15). Nākotnē vajadzētu pievērst
vairāk uzmanības filmas kvalitātei,
itsevišķi skaņai.

Ieradušies bija mazliet vairāk par
30 dāmām,”labākajos gados”, nedrīkst
aizmirst kungus, kuŗus varēja saskaitīt
uz vienas rokas pirkstiem. Jauniešiem
un zem 50 ieeja laikam bija aizliegta!
Pirmā filma bija 2010. g. dokumentālā
filma: Mana mīļā Rīga (75 min). Režisore
Laima Žurina. Neveikli subtitri angļu
valodā.
Žēl, ka filmu nenoskatīja sestdienas
skolas skolnieki un to vecāki, kuŗi
pameta namu, pēc skolas stundām,īsi
pirms filmas sākuma. Viņi būtu ieguvuši
daudz no šīs vizuāli saistošās filmas.
Senā Rīga! Par to stāsta O.Spārītis.
Izstaigājam Domu. Apbrīnojām skaisto
Rīgas panorāmu. Jugendstils! Alberta
iela! Kamera kavējas pie vienreizējām
namu fasādēm.
Redzam plejādi sabiedrības krējumu.
Ziedus pie pieminekļa noliek toreizējā
valsts prezidente Vaira Vīķe Freiberga.
14. jūnijā sērojam līdz ar tautu pie
Brīvības pieminekļa.
Dziedam skanīgi,daudzbalsīgi
Dziesmu svētku korī, kopā ar daiļām
tautu meitām,viena skaistāka par otru.
Ja Jāņos paliekam Rīgā,tad Jāņu
tirdziņā varam nopirkt visdažādākos
vainagus un smaržīgākās Jāņu zāles.
Jāņu zāļu smarža pārplūst pāri zālei.
Filma deva pacilājumu. Prieks
piederēt tautai, kam tik skaista vēsturiska
galvaspilsēta un tik varena kultūra, kā
arī tauta, kas neaizmirst savas tradīcijas.
Šo filmu varētu skatīt atkārtoti un allaž
atrast ko jaunu, ko būtisku.
Vita Kristovska
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PBLA ZIŅU APSKATS
27. septembrī
Koalīcijā notiek stīvēšanās par kvotu
apmēru uzturēšanas atļaujām par
nekustamā īpašuma iegādi
Valdošās koalīcijas politiķi patlaban
pagaidām nevar vienoties par kvotu
apmēru, ko nākamgad varētu noteikt
uzturēšanas atļaujām par ieguldījumiem
nekustamajā īpašumā, liecina aģentūras
Leta rīcībā esošā informācija.
Patlaban notiekot stīvēšanās tieši par
šo kvotu apmēru, jo koalīcijas partneri
neatbalsta nacionālās apvienības “Visu
Latvijai!”-”Tēvzemei un brīvībai”/LNNK
ierosinājumu pilnībā pārtraukt šādu
uzturēšanas atļauju piešķiršanu.
Ņemot vērā, ka koalīcijas partneri šādu
ieceri neatbalsta, iespējams, politiķi varētu
vienoties par kvotām jeb konkrētu skaitu,
cik uzturēšanas atļauju par nekustamā
īpašuma iegādi varētu piešķirt gada laikā.
Nacionālā apvienība vēloties šo kvotu
apmēru mazāku, savukārt “Vienotība” lielāku, liecina neoficiālā informācija.
Pagaidām vienošanās šajā jautājumā
neesot panākta, un politiķu sarunas
turpinās. Diskusijas turpināšoties arī par
šādu uzturēšanas atļauju piešķiršanas
pārtraukšanu nākotnē.
Veiksmīgāk koalīcijas partneriem
virzās diskusijas par demogrāfijas atbalsta
pasākumiem. Šīs sarunas esot tuvu
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tam, lai būtu apmierinātas nacionālās
apvienības prasības demogrāfijas jomā.
Kā ziņots, nacionālās apvienības
uzstādījumi 2014. gada budžetam ietvēra
prasību nākamgad pārtraukt uzturēšanās
atļauju piešķiršanu ārvalstniekiem par
nekustamā īpašuma iegādi, prasību
prioritāri atbalstīt dzimstības veicināšanas
pasākumus un sniegt nozīmīgu atbalstu
jaunajām māmiņām, kā arī prasību pēc
adekvāta finansējuma Latvijas kultūrai.
Iepriekš «Vienotības» Saeimas frakcija,
pārrunājot jautājumu par uzturēšanas
atļaujām, nolēma, ka pašreizējā sistēma
ir uzlabojama, nevis likvidējam. Proti,
«Vienotība» uzskata, ka ir lietderīgi
dubultot investīciju apmēru uzturēšanās
atļauju saņemšanai, ieviest kvotu sistēmu,
kā arī speciālu fondu.
Savukārt Reformu partijas (RP) frakcijas
vadītājs Edmunds Demiters iepriekš
izteicās, ka RP atbalsta uzturēšanās
atļauju piešķiršanas par nekustamā
īpašuma iegādi atcelšanu, taču nevar
atbalstīt piedāvāto termiņu - 2014. gada
vasaru. Ir jābūt pārejas periodam, lai
nozare varētu tam sagatavoties, norādīja
Demiters. Vaicāts, vai drīzāk varētu būt
runa par 2015. gada sākumu, politiķis
atbildēja, ka par termiņu būtu vēl jādiskutē,
un piebilda, ka gads kā termiņš varētu būt
labāks risinājums. (leta.lv)
Notiks diskusija par diasporas interešu
pārstāvēšanu izcelsmes zemēs
Kā ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem

vislabāk pārstāvēt savas intereses
Latvijā? Ko no citu valstu pieredzes varam
mācīties? Šie jautājumi būs uzmanības
centrā seminārā-diskusijā „Diasporas
interešu pārstāvēšana izcelsmes zemēs”,
kas Saeimā notiks pirmdien, 30. septembrī.
„Jautājums, vai un kā mūsu ārzemju
tautiešiem jābūt pārstāvētiem Latvijas
valsts varas institūcijās, ir gan aktuāls,
gan praktisks. Citu valstu pieredze ir ļoti
dažāda, proti, vieniem ir konsultatīvas
padomes, citiem – pat diasporas deputāti
parlamentā. Tas būtu līdzīgi, ja Anglijas
latvieši no sava vidus ievēlētu Saeimas
deputātus. Tiesa, šis ir radikāls risinājums,
kam maz aizstāvju. Taču ir ne mazums
citu risinājumu,” uzsver Sabiedrības
saliedētības komisijas priekšsēdētājs
Ilmārs Latkovskis. Vienlaikus viņš pauž
cerību, ka diskusijā gūtās atziņas būs
ierosme arī jaunām likumdošanas
iniciatīvām Latvijā.
Savukārt Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš šī jautājuma
kontekstā uzsver, ka tieši pilsoņi ir mūsu
valsts bagātība, un fakts, ka ne viņi visi
dzīvo Latvijā, ir priekšrocība jeb iespēja
izmantot ārzemēs dzīvojošo Latvijas
valstspiederīgo zināšanas, pieredzi un
kontaktus ārvalstīs. „Patriotisms nebeidzas
pie Latvijas robežas,” akcentē O.Ē.
Kalniņš. Semināra-diskusijas „Diasporas
interešu pārstāvēšana izcelsmes zemēs”
atklāšanā klātesošos uzrunās Saeimas
Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs
Ēriks Kalniņš.
Semināra–diskusijas pirmā daļa būs
veltīta prezentācijām par diasporu interešu
pārstāvēšanu izcelsmes zemēs, un tajā
klātesošos uzrunās Francijas Senāta
Kultūras, izglītības un komunikācijas
komisijas priekšsēdētāja vietnieks un
Francijas Senāta sadraudzības grupas
ar Latviju priekšsēdētājs Žaks Ležandrs
(Jacques Legendre), Igaunijas parlamenta
Kultūras lietu komisijas locekle Līza

Pakosta (Liisa Pakosta), Īrijas ārkārtējais
un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Eidans
Kirvans (Aidan Kirwan), kā arī Pasaules
lietuviešu jaunatnes asociācijas
priekšsēdētājs Ķēsts Pikūns (Kęstas
Pikūnas) un Ārzemēs dzīvojošo somu
parlamenta sekretāre Tīna Nordkviste
(Tina Nordqvist).
Pasākuma otrajā daļā notiks apaļā
galda diskusija par diasporas interešu
pārstāvēšanas Latvijas modeli. Tajā
piedalīsies Saeimas deputāts Arvils
Ašeradens, Pasaules brīvo latviešu
apvienības priekšsēdētājs Jānis Kukainis,
Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētājs
Aldis Austers, Ārlietu ministrijas speciālo
uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos
Rolands Lappuķe, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka
vietnieks Jānis Citskovskis, Centrālās
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis
Cimdars un Sabiedriskās politikas centra
„Providus” direktore Dace Akule. Diskusiju
vadīs Sabiedrības saliedētības komisijas
priekšsēdētāja biedrs Valdis Liepiņš.
Konferencē aicināti piedalīties Saeimas
deputāti, kā arī ārvalstu diplomātisko
pārstāvniecību Latvijā, diasporas
organizāciju un mediju pārstāvji. (saeima.
lv)
Saeimas Juridiskajā komisijā
konceptuāls atbalsts Satversmes
preambulas projektam
Saeimas Juridiskās komisijas deputātu
vairākums piektdien, 27. septembrī,
komisijas paplašinātajā sēdē pauda
konceptuālu atbalstu Egila Levita
sagatavotajam Latvijas Republikas
Satversmes preambulas projektam.
„Uzklausot komisijas deputātu un
frakciju pārstāvju viedokļus, redzam, ka
vairums klātesošo deputātu atbalsta gan
Satversmes preambulas nepieciešamību,
gan uzskata Levita kunga sagatavoto
projektu par labu pamatu turpmākam
darbam. Kā nākamais solis preambulas
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izstrādē iezīmējas 25.oktobrī Latvijas
Universitātē plānotā konference, kurā
plašākā ekspertu, sabiedrības pārstāvju
un politiķu lokā diskutēsim par preambulas
nepieciešamību un saturu,” norāda
Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma
Čepāne. Juridiskā komisija šodien rīkoja

paplašināto sēdi, kurā preambulas projektu
prezentēja tā autors Valsts prezidenta
Konstitucionālo tiesību komisijas
priekšsēdētājs, Eiropas Savienības tiesas
tiesnesis Egils Levits, savukārt komisijas
locekļi, Saeimas frakciju un frakcijām
nepiederošo deputātu pārstāvji pauda
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viedokļus par preambulas nepieciešamību
un piedāvāto redakciju. (saeima.lv)
Lietuvas prezidente ANO brīdina par
Krievijas spiedienu
Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite
pasaules valstu vadītājus ceturtdien (26.
septembrī) no ANO Ģenerālās asamblejas
augstās tribīnes aicināja pievērst uzmanību
tam, ka Krievija izdara masīvu spiedienu
uz Austrumu partnerības valstīm, kas
cenšas tuvināties Eiropas Savienībai,
nevis Krievijai, informē portāls „Delfi.lt”.
“Pēc diviem mēnešiem Viļņā vairākas
Austrumeiropas valstis plāno apstiprināt
savu apņēmību pabeigt sāpīgas,
taču nepieciešamas reformas, kas
nepieciešamas ekonomikas izaugsmei,
politiskai stabilitātei un sabiedrības
labklājībai,” teica Grībauskaite ANO
Ģenerālās asamblejas 68. sesijā.
Viņa norādīja, ka šīs valstis vairāku
gadu garumā ar grūtībām panākušas
iekšējas vienošanās par reformām un
to virzienu. „Šīm valstīm nebija viegli
noteikt savu attīstības virzienu. Tās
saskārās ar tirdzniecības ierobežojumiem,
preču aizliegumiem, energoresursu cenu
manipulācijām, spiedienu un atklātu
pazemojumu informatīvajā telpā,” teica
Lietuvas valsts vadītāja. Grībauskaite,
nenosaucot Krieviju vārdā, atzīmēja,
ka „vēl joprojām parādās tādi, kas,
izmantojot ekonomisko, enerģētisko
un kiberspiedienu, sniedzot izkropļotu
informāciju vai draudot, vēlas uzspiest
vienu vai otru attīstības ceļu”.
Prezidente teica, ka ar šādu spiedienu
saskārusies arī Lietuva, kas patlaban ir
Eiropas Savienības vadošā valsts.
“Ir ļoti grūti izdarīt izvēli, ja par savu
brīvo izvēli pretī saņem nevis atbalstu
un padomus, bet gan draudus celt gāzes
cenu vai apturēt tirdzniecību,” teica
Grībauskaite. „Saņemot šādu spiedienu, ir
grūti pildīt dažas reformas, kas sabiedrībai
dotu tiesības piedalīties savas valsts

veidošanā.”
Novembrī Lietuvas galvaspilsētā
Viļņā Austrumu partnerības valstu samitā
iecerēts parakstīt vienošanos un līgumu
par brīvās tirdzniecības līgumu starp
Ukrainu un ES, kā arī parafēt līdzīgas
vienošanās ar Gruziju un Moldovu.
Ukraina, Moldova un Armēnija pēdējo
mēnešu laikā vēstījušas, ka Krievija uz šīm
valstīm izdara spiedienu. Septembrī Krievija
nemotivēti pastiprināja robežkontroli arī
pret Lietuvas autopārvadātājiem. (ir.lv)
Militārais eksperts Kārlis Neretnieks:
“Ne militārs, bet politisks scenārijs”
“Pašlaik Krievijas un Baltkrievijas
kopīgās militārās mācības “Zapad 2013”
parāda Krievijas armijas spēcīgās militārās
spējas, kas savulaik bija zaudētas,” šādu
atziņu pauž Zviedrijas Kara zinātniskās
akadēmijas biedrs, militārais eksperts
Kārlis Neretnieks.
Viņaprāt, mūsdienu Krievijas armija
vairs nav tāda kā pirms desmit gadiem, kad
tā bija sliktā stāvoklī, un tuvākajos gados
tās spēks vēl pieaugs, jo Krievijas armija
sākusi sevi nodrošināt ar modernākajiem
ieročiem. Jautāts par iespējamiem
draudiem Baltijas valstīm, profesors uzsver,
ka viena daļa ir kapacitāte apdraudēt
Baltijas valstis, bet otra – vai ir reāla vēlme
to darīt. “Pēc dažiem gadiem Krievijas
armijas spējas būs tādas, ka tā spēs
apdraudēt Baltijas valstis vai Zviedriju. Bet
vai Krievija izmantos šo iespēju? Un tas jau
ir politisks jautājums,” spriež K. Neretnieks,
kurš uzskata, ka atslēga Baltijas valstu
drošībai ir NATO. “Kamēr NATO būs
uzticams sabiedrotais, es apšaubu, ka
Krievijas armija uzdrošināsies apdraudēt
Baltijas valstis vai Zviedriju. Šobrīd
Latvija var uzticēties NATO,” piebilda K.
Neretnieks. Pēc viņa domām, alianses
dalībvalstīm ir jādomā, kā uzturēt to
formā, un aicina tās veltīt divus procentus
no sava IKP aizsardzības izdevumiem,
kā paredzēts NATO standartos. “Ja
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NATO kļūs vājāka, tas būs bīstams
process,” teic profesors. Viņš uzskata, ka
arī Zviedrijai, kas nav NATO dalībvalsts,
būtu vairāk jāiegulda savas valsts
aizsardzībai. Runājot par “Zapad 2013”
scenāriju, kurā it kā tiek inscenēta teroristu
grupējumu pārsviešanās no Krievijas uz
kaimiņvalstīm, ir politisks, nevis militārs
scenārijs. “Uzbrukums Baltijai vai Zviedrijai
ir politisks scenārijs, ko teorētiski dzīvē
var aktivizēt politiķi.” Jautāts, cik ilgi
iespējama Krievijas uzbrukuma gadījumā
spētu noturēties Baltijas valstis, gaidot
palīdzību no NATO sabiedrotajiem, K.
Neretnieks šo lietu nekomentēja, jo šādi
izteikumi, viņaprāt, būtu spekulācijas,
ņemot vērā, ka nav zināms, kādas varētu
būt teorētiskā uzbrukuma aprises. Tikmēr
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
Ņujorkā ASV Eiropas Savienības ārlietu
ministru sanāksmē vērsis uzmanību uz
“Zapad 2013” negatīvo ietekmi uz drošību
Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā.
Pēdējā laikā Krievijas lidmašīnu veiktos
lidojumus pie Latvijas teritoriālajiem
ūdeņiem K. Neretnieks sauc par
vēlmi izrādīt savas militārās spējas,
kā arī pārbaudīt, cik sekmīga un ātra
reakcija ir NATO Baltijas gaisa telpas
patrulēšanas misijai. Mācības un sava
karaspēka izrādīšana ir arī veids, kā
Krievija vēlas ietekmēt savu ārpolitiku,
bet Krievijas prezidenta Vladimira Putina
un Baltkrievijas prezidenta Aleksandra
Lukašenko viesošanās mācībās, pēc K.
Neretnieka domām, vērtējams kā žests,
lai parādītu, cik abas valstis savā starpā ir
draudzīgas un cik tās ir cieši sabiedrotie.
Profesors uzskata, ka Zviedrijai
vajadzētu iestāties NATO, jo šāds lēmums
uzlabotu gan Zviedrijas, gan Baltijas
valstu drošību. “Pēdējā gadā atbalsts
dalībai NATO Zviedrijas sabiedrībā ir
strauji pieaudzis.” Tāpat K. Neretnieks
uzskata, ka Baltijas valstu aizsardzības
spēju stiprināšanai, to armijām vajadzētu
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ciešāk sadarboties un biežāk piedalīties
kopīgās mācībās un militārajā loģistikā,
un aizsardzības jomā pēc iespējas vairāk
darīt kopīgi. (Latvijas Avīze, autors Ģirts
Vikmanis)
26. septembrī
Klupšanas akmens valsts budžeta
pieņemšanā - demogrāfija
Jau otro gadu pēc kārtas par klupšanas
akmeni valsts budžeta pieņemšanā ir
kļuvusi demogrāfija, kuras veicināšanai
Nacionālā apvienība un Reformu partija
izvirzījušas vairākas prasības.
Lielākie strīdi ir par tā dēvētajām
māmiņalgām, kuras ultimāta uzstādītāji
prasa pilnā apmērā - 70% no darba
algas - izmaksāt līdz bērna pusotra gada
vecumam (tagad maksā līdz gadam) un
arī gadījumos, ja vecāks atgriežas darbā.
Labklājības ministrija (LM) to uzskata
par finansiāli neizpildāmu un neefektīvu
atbalstu, tāpēc rosina no bērna gada līdz
pusotra gada vecumam visiem neatkarīgi
no sociālo iemaksu līmeņa maksāt 120 latu
bērna kopšanas pabalstu un piemaksāt
vēl 100 latus, ja vecāks atgriežas kaut uz
nepilnu slodzi darbā vai mācībās.
Pēc šo priekšlikumu paziņošanas
pagājušajā nedēļā Ilze Viņķele (Vienotība)
saņēma asu kritiku par atteikšanos
pildīt demogrāfijas vienošanos, ko pati
parakstījusi pirms gada, turklāt viņas
izteikumi liecināja, ka solījumus devusi,
cerot, ka tos varēs nepildīt. [...] (ir.lv, autore
Anita Brauna)
Latvijas vidusskolās ir otrs lielākais
angļu valodu apgūstošo skolēnu
īpatsvars ES
Latvijas vidusskolās angļu valodu
apgūstošo skolēnu īpatsvars ir otrs lielākais
Eiropas Savienībā (ES), pārsniedzot
vidējo bloka līmeni, liecina ES statistikas
biroja “Eurostat” dati par 2011. gadu.
Latvijas vidusskolās angļu valodu kā pirmo
svešvalodu apgūst 99% skolnieku. Pilnīgi

visi vidusskolēni angļu valodu kā pirmo
svešvalodu apgūst sešās ES valstīs Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, Slovēnijā,
Francijā un Čehijā. Savukārt Luksemburgā
visi vidusskolēni kā pirmo svešvalodu
apgūst vācu valodu. Tāpat kā Latvijā, 99%
vidusskolēnu angļu kā pirmo svešvalodu
apgūst arī Slovākijā, Rumānijā, Horvātijā
un Austrijā. Igaunijā angļu valodu kā pirmo
svešvalodu apgūst 96% vidusskolēnu,
bet Lietuvā 93% vidusskolēnu. ES vidēji
kā pirmo svešvalodu angļu valodu apgūst
94% vidusskolēnu. (leta.lv)
Pirmizrāde filmai par Latvijas atmodas
vēsturi
“Ir ļoti svarīgi paraudzīties vēsturē
un vienlaikus atcerēties pamatvērtības.
Mūsu pamatvērtība ir Latvijas valsts, un
aiz šīs pamatvērtības saglabāšanas stāv
cilvēki.” To Saeimas priekšsēdētāja Solvita
Āboltiņa uzsvēra, ceturtdien, 26. septembrī,
Saeimas namā uzrunājot klātesošos filmas
“Uzturiet debesis spēkā…” svinīgajā
pirmizrādē. Filma veltīta Latvijas Tautas
frontes 25. gadadienai.
Savā runā Saeimas priekšsēdētāja
uzsvēra, ka šodien ir īpaša diena - mēs
atskatāmies vēsturē, kurai pateicoties,
mums atkal ir sava valsts. “Mēs svinam
25 gadus kopš tika izveidota Latvijas
tautas fronte. Tieši šajā ēkā tika sperts
drosmīgs solis – nobalsots par mūsu
valsts neatkarības atjaunošanu,” sacīja
S. Āboltiņa. “Tieši šodien Saeimas nama
Sarkanajā zālē pirmo reizi notiek filmas
pirmizrāde. Šī ir īpaša filma, jo tajā
par mūsu tautas atmodu stāsta cilvēki,
kas paši bija aculiecinieki ceļam uz
mūsu valsts neatkarības atjaunošanu.
Vienlaikus tā ataino atbildību, kas gulstas
uz deputātu pleciem, sargājot sasniegto Latvijas neatkarību,” akcentēja Saeimas
priekšsēdētāja un atzīmēja, ka filmā
atspoguļotais neatstāj interpretācijas
iespējas par mūsu valsts vēstures
notikumiem.

Filmu būs iespēja noskatīties arī
ikvienam Latvijas iedzīvotājam. To plānots
demonstrēt Latvijas Televīzijas 1. kanālā
pirmdien, 30. septembrī, pulksten 21.15.
Noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja
pateicās filmas “Uzturiet debesis spēkā...”
autoru kolektīvam - Edvīnam Inkēnam,
Jānim Gavaram, Viktoram Avotiņam,
Normundam Beļskim, Artūram Snipam un
Ilgonim Lindem.
Filmas “Uzturiet debesis spēkā...”
pamatā ir tā laika deputātu un viņu
laikabiedru, kuri atbalstīja neatkarīgas
valsts ideju, atskats uz Latvijas atmodas
vēsturi.
Dokumentālajā filmā Jānis Peters,
Dainis Īvāns, Anatolijs Gorbunovs, Ivars
Godmanis, Georgs Andrejevs un citi
Latvijas Republikas Augstākās Padomes
un PSRS Tautas deputāti atceras un vērtē
laiku no Radošo savienību plēnuma 1989.
gadā līdz augusta pučam 1991. gadā.
Vērienīgā video interviju arhīva veidošana
tika aizsākta 2011. gadā, uzklausot tā
laika aculiecinieku stāstus, pārdzīvojumus
un atmiņas par mūsu valsts neatkarības
atjaunošanu.
Filmu pirmizrādē klātienē noskatījās
Saeimas deputāti, Latvijas Republikas
Augstākās Padomes deputāti, kuri balsoja
par neatkarības atjaunošanu, kā arī PSRS
Tautas deputāti, kuri atbalstīja neatkarīgas
Latvijas ideju. (leta.lv)
25. septembrī
‘Zapad 2013’ militārie manevri vairāk
līdzinās uzbrukuma treniņam, uzskata
Zatlers
Pēc Saeimas Nacionālās drošības
komisijas sēdes, kurā trešdien, 25.
septembrī tika apspriestas šajās dienās
notiekošās Krievijas un Baltkrievijas
militārās mācības “Zapad 2013”, komisijas
priekšsēdētājs Valdis Zatlers (RP)
paziņojis, ka tajās novērotās aktivitātes
ir pretrunā ar oficiāli deklarēto mērķi –
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terorisma apkarošanu.
“Uz pretrunām ar Krievijas oficiāli pausto
mācību mērķi norāda gan iesaistītais
militārpersonu skaits - vairāk nekā 22
000 cilvēku, gan arī iesaistītās tehnikas
vienības: smagie ieroči, tanki, raķetes,
desantkuģi un zemūdens aizsardzības
vienības,” uzskata Zatlers.
“Militārie manevri vairāk līdzinās
uzbrukuma scenāriju treniņam un
pilnveidošanai,” norādīja Nacionālās
drošības komisijas vadītājs. Komisija
par “Zapad 2013” analīzi un izvērtējumu
spriedīs arī nākammēnes, kad atbildīgie
dienesti būs apkopojuši savus novērojumus
un izanalizējuši notikušo. [...] (delfi.lv)
Franks Gordons: Par Bausku un
īpašumiem – bez uztraukuma
Jā, mani varbūt tiešām tik un tā
lamās no abiem galiem, bet gribas paust
savu subjektīvo viedokli sakarā ar Ģirta
Vikmaņa rakstu “Īpašā sūtņa biežās
vizītes” (“Latvijas Avīze”, 23. septembris).
Manuprāt, Duglass Deividsons
neizprot, nepārzina Latvijas specifiku, arī
vēstures aspektā, un nākas šo to atgādināt
– ne tikai viņam, bet arī viņa oponentiem.
Bauskā mani tautieši mita jau 18.
gadsimtā, un turienes žīdu kopiena
rosīgi un ražīgi piedalījās šīs nelielās
pilsētas saimnieciskajā dzīvē, un starpkaru
Latvijā attiecības starp pamattautu un
šo minoritāti bija tīri labas. Bauskas
latviešu ģimnāzijā mācījās arī žīdu ģimeņu
atvases. Lai man piedod Bauskas novada
domes priekšsēdis Raitis Ābelnieks,
bet man tā vien šķiet, ka pieminekļa
uzstādīšana 1941. gadā nošautajiem
žīdu izcelsmes baušķeniekiem vecpilsētā
bijušās sinagogas vietā tiek novilcināta ne
jau vecpilsētas veidola estētikas dēļ, bet
tāpēc, ka pilsētas viducī šāds taustāms
atgādinājums par žīdu līdzpilsoņu bojā eju
ne katram būs pa prātam.
Manuprāt, šāds piemineklis šādā vietā
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ir tikpat leģitīms, būtisks un nozīmīgs
Bauskas likteņgaitās kā piemineklis
Bauskas aizstāvjiem pret otrreizējo
padomju okupāciju, kas izraisīja dusmu
lēkmi Maskavā.
Un par tiem īpašumiem – šis
jautājums tiek zelēts līdz apnikumam.
Manuprāt, Latvijas ebreju kopienas
padomes priekšsēdis un Rietumu bankas
viceprezidents, 1959. gadā Baltkrievijā
dzimušais Arkādijs Suharenko savos
izteikumos par šo jautājumu ir pārāk
kategorisks, un viņa “stingrā stāja” var
tikai kaitēt Latvijas pamattautas un ebreju
minoritātes saskanīgai kopdzīvei, bojājot
to pozitīvo gaisotni, kas raksturoja Izraēlas
prezidenta Šimona Peresa neseno vizīti
Latvijā.
Starp citu, Peress savā uzrunā cildināja
Abrahamu Isaku Kuku, kurš no 1895. līdz
1904. gadam bija Bauskas virsrabīns
un, kā liecina viņa memuāri, ļoti mīlēja
šo pilsētu. Starpkaru gados viņš kļuva
par Palestīnas (britu mandāta teritorijas)
galveno rabīnu un stiprināja saites starp
ortodoksiem un reliģiskajiem cionistiem.
Manuprāt, taisnība ir “Vienotības”
deputātam Ojāram Kalniņam, kurš uzskata,
ka sākotnēji Latvijas ebreju kopienai būtu
jāatdod īpašumi, kuri neprasa finansiālus
ieguldījumus (ja nemaldos, runa ir par
sešām ēkām). Būtu jau lieliski, ka šī
procedūra nebūtu “sākotnēja”, bet galīga –
bez turpinājumiem. Šķiet, ka manu tautiešu
vairākumam Latvijā ar to pilnīgi pietiktu.
Cauri, un āmen. Bez lieka uztraukuma
un kreņķiem. (Latvijas Avīze, autors publicists Franks Gordons)
Krievija apstiprina robežlīgumu ar
Igauniju
Krievijas valdība apstiprinājusi
Igaunijas un Krievijas robežlīgumu un
jūras robežas līgumu. “Process beidzot
ir sasniedzis pēdējo posmu, un līguma
parakstīšana vairs nav tālu,” paziņojis
Igaunijas parlamenta Ārlietu komitejas

priekšsēdētājs Marko Mihelsons.
Igaunijas ministru kabinets robežlīgumu
apstiprināja maijā. Igaunijas ārlietu ministrs
Urmass Paets atturējās prognozēt, kad
varētu notikt viņa tikšanās ar Krievijas
kolēģi Sergeju Lavrovu, lai parakstītu
līgumu.
Igaunijas un Krievijas ārlietu ministri
robežlīgumu parakstīja jau 2005. gada
maijā Maskavā. Igaunija līgumu ratificēja
jau tā paša gada vasarā, taču pievienoja
tam preambulu, kurā bija norādīts, ka
1920. gada Tartu Miera līgumā noteikto
robežu daļēja grozīšana neietekmē citus
jautājumus, kas regulēti šajā līgumā.
Tad Krievija paziņoja, ka atsauc savu
robežlīguma parakstu, apgalvojot,
ka Igaunijas parlamenta pievienotā
preambula ļaujot Tallinai izvirzīt pret
Maskavu teritoriālas pretenzijas. Šā gada
maijā Igaunija un Krievija vienojās līguma
tekstu papildināt ar diviem būtiskiem
teikumiem.
Pirmajā teikumā puses apstiprina, ka
līgums regulē tikai ar valsts robežu saistītos
jautājumus. Otrs teikums apstiprina, ka
nevienai no pusēm attiecībā pret otru nav
teritoriālu pretenziju. Pārējais līguma teksts
ir tieši tāds pats kā 2005. gada versijā. Kad
līgumu būs parakstījuši abu valstu ārlietu
ministri, to vēl vajadzēs ratificēt Igaunijas
un Krievijas parlamentam. (Latvijas Avīze)
Ķīna grib Klaipēdā celt dziļūdens ostu
Viena no lielākajām Ķīnas transporta
infrastruktūras projektēšanas un
būvniecības kompānijām interesējas par
iespējām ieguldīt Klaipēdas dziļūdens
ostas būvē. Klaipēdas ārējā dziļūdens
osta tiktu veidota stratēģiski izdevīgā vietā,
lai tā varētu kļūt par Austrumu–Rietumu
transporta koridora vārtiem uz Krieviju,
NVS valstīm, Skandināviju un citām
Eiropas valstīm. Pašlaik noteiktas divas
iespējamās šīs ostas atrašanās vietas –
vai nu pie Būtiņģes vai Melnraģē, netālu
no pašreizējās Klaipēdas ostas.

Paplašinoties sadarbībai ar Ķīnu,
Lietuva saista lielas cerības ar šīs valsts
kravu tranzītu. Ārējās dziļūdens ostas
projekts 2009. gadā ar Lietuvas valdības
lēmumu iekļauts desmit Lietuvas stratēģiski
svarīgo projektu sarakstā, kuriem atzīts par
lietderīgu piesaistīt privāto kapitālu. Pērn
Klaipēdas ostā pārkrauti 35,2 miljoni tonnu
kravu – aptuveni divreiz vairāk nekā 1999.
gadā. Jauna dziļūdens osta šīs iespējas
būtiski paplašinātu. (Latvijas Avīze)
24. septembrī
Prezidents turpina vizīti ASV
Vēl divas dienas turpināsies Valsts
prezidenta Andra Bērziņa vizīte ASV.
Apmeklējot Sietlu, viņš tikās ar tautiešiem
Latviešu namā, Vašingtonas universitātē
iepazinās ar Baltijas valstu valodu studiju
iespējām un, tiekoties ar uzņēmuma
“Microsoft” vadību, rosināja uzņēmumu
turpināt sadarboties ar Latvijas Nacionālo
bibliotēku.
Uz tikšanos ar A. Bērziņu Sietlas
Latviešu namā bija ieradušies vismaz
simts dažādu paaudžu cilvēku. Savukārt
šodien Valsts prezidents piedalīsies ANO
ģenerālsekretāra pieņemšanā delegāciju
vadītājiem, ANO Ģenerālās asamblejas
68. sesijas atklāšanā, teiks uzrunu ANO
Ģenerālās asamblejas 68. sesijā, tiksies ar
Baltijas–Amerikas Brīvības fonda direktoru
padomes priekšsēdētāju Kimu Deivisu
un ar ASV latviešu kopienu Ņujorkā.
Beidzamajā vizītes dienā 25. septembrī
Valsts prezidents sniegs intervijas
izdevumiem “The Wall Street Journal” un
“Bloomberg News”.
Valsts prezidents Andris Bērziņš vizītes
laikā ASV pilsētā Sietlā apmeklēja Latviešu
namu, kuru, tāpat kā latviešu evaņģēliski
luteriskās baznīcas pastāvēšanu,
apdraud pilsētā plānotā jaunā sabiedriskā
transporta sistēmas atzara būvniecība.
(Latvijas Avīze)
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Liela interese par Latvijas dubultpilsonību
Kopš likuma izmaiņu pieņemšanas
ir vērojama liela interese par Latvijas
dubultpilsonības iegūšanu, otrdien Latvijas
Radio stāstīja Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieka
vietnieks Jānis Citskovskis. Citskovskis
atgādināja, ka, runājot par dubultpilsonības
pretendentu potenciālo skaitu, parasti
tiek minēti Pasaules Brīvo latviešu
apvienības aprēķini, ka pasaulē aptuveni
20 000 cilvēku varētu pretendēt uz Latvijas
dubultpilsonību, taču ir arī daudz lielākas
prognozes, vēsta Leta.
PMLP ierēdnis lēsa, ka Latvijas
vēstniecībām un diplomātiskajām
pārstāvniecībām būs daudz darba.
Piemēram, Austrālijā kādam goda
konsulam pieraksts dubultpilsonības
jautājumu kārtošanai jau tagad sniedzoties
vairākus mēnešus uz priekšu.
Citskovskis atzīmēja, ka likuma
izmaiņu rezultātā arī tie cilvēki, kuriem
dubultpilsonības ierobežojumu dēļ savulaik
ir tikusi atņemta Latvijas pilsonība, tagad
varēs to atjaunot.
Saeima 9. maijā pieņēma Pilsonības
likuma grozījumus, kas sakārto arī
dubultās pilsonības jautājumu. Pasaules
Brīvo latviešu apvienība pieļauj, ka pēc
likuma stāšanās spēkā interesēties
par Latvijas pilsonības iegūšanu vai
atjaunošanu varētu 20 000 cilvēku,
savukārt Saeimas Pilsonības likuma
grozījumu apakškomisijas toreizējais
priekšsēdētājs Ingmārs Čaklais pieļāva,
ka interesentu loks būs divtik liels un
desmit gadu laikā, izmantojot likuma dotās
iespējas, Latvijas pilsonību varētu iegūt
apmēram 50 000 cilvēku.
Normatīvais akts papildināts ar likuma
mērķi, definējot tajā piecus likuma darbības
aspektus. Likums noteiks personas,
kuras uzskatāmas par Latvijas pilsoņiem,
nodrošinās valstsnācijas piederīgajiem 48

latviešiem un līviem - tiesības reģistrēties
par Latvijas pilsoņiem, kā arī dos iespēju
Latvijas trimdiniekiem un viņu pēctečiem
reģistrēties par Latvijas pilsoņiem.
Likuma mērķis ir arī veicināt saliedētas
un uz Latvijas tautas kopīgajām vērtībām
balstītas Latvijas sabiedrības attīstību, kā
arī atzīt dubulto pilsonību atbilstoši Latvijas
valsts politiskajiem mērķiem un interesēm
un pieaugošas mobilitātes apstākļos
saglabāt Latvijas pilsoņu kopumu. (ir.lv)
LU rektoram Jūlijam Auškāpam veltītās
grāmatas atvēršanas svētki
Atzīmējot LU dibināšanas 94.
gadskārtu, 28. septembrī Bibliotēkā
Kalpaka bulv. 4 notiks LU rektoram,
profesoram, izglītības ministram Jūlijam
Auškāpam veltītās grāmatas atvēršanas
svētki.
Svētku pasākumu atklās LU rektors
Mārcis Auziņš, LU zinātņu prorektors
Indriķis Muižnieks un LU Bibliotēkas
direktore Iveta Gudakovska. Pasākuma
gaitā par darbu grāmatas veidošanā
pastāstīs tās autori, pasākuma dalībnieku
uzrunās tiks raksturota profesora J.
Auškāpa zinātniskā un sabiedriskā darbība.
Grāmatas atvēršanas svētkos piedalīsies
Dailes teātra režisors Kārlis Auškāps
un J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas
kamerorķestra Armonico koncertmeistare
Dace Upatniece. Pasākuma dalībnieki
varēs aplūkot profesora J. Auškāpa
publikāciju izstādi un eksponātus no
Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja.
Profesors Jūlijs Auškāps bija viens
no Latvijas izcilākajiem zinātniskajiem
un sabiedriskajiem darbiniekiem, no
1924. gada līdz 1926. gadam viņš vadīja
LU Ķīmijas fakultāti, no 1933. gada līdz
1937. gadam bija LU rektors, no 1938.
gada līdz 1940. gadam - Latvijas izglītības
ministrs. Zinātniskajā darbībā profesors
J. Auškāps pievērsās ķīmisko šķiedrvielu
un krāsvielu tehnoloģijai, viņa rektora
un izglītības ministra darbības laikā tika

dibināti fondi un pieņemti vairāki likumi
studiju un zinātnes attīstībai, tika pabeigti
Lielās aulas būvdarbi un uzstādītas LU
ērģeles. Profesors J. Auškāps bija izcils
Latvijas augstākās izglītības un zinātnes
politikas veidotājs, aktīvi piedalījās arī
sabiedriskajā dzīvē. Profesora uzskati
veidoja un ietekmēja nacionālo apziņu,
latvisko kultūras un valsts ideoloģiju pirmās
Latvijas republikas laikā.
Grāmata «Profesors Dr. chem. Jūlijs
Auškāps: dzīve un darbs» izdota sērijā
«LU rektori», kas veidota, lai apkopotu
un popularizētu nozīmīgu LU zinātnieku
pētniecisko un sabiedrisko darbību. LU
Bibliotēka šajā sērijā jau sagatavojusi
un publicējusi izdevumus, kas veltīti
LU rektoriem Ernestam Felsbergam,
Jānim Rubertam un Augustam Tentelim.
Profesoram J. Auškāpam veltītajā grāmatā
ir ietverts viņa dzīves, zinātniskā un
sabiedriskā darba apskats, ievietoti vairāki
profesora zinātniskie darbi, kas veltīti
krāsvielu tehnoloģijai un tekstilrūpniecībai,
kā arī zinātniski filozofiski raksti un uzrunas
LU imatrikulācijas aktos un gada svētkos.
Grāmatā ievietota plaša LU Bibliotēkas
darbinieku sastādīta bibliogrāfija, kurā
ietverti profesora J. Auškāpa darbu
un rakstu par profesoru J. Auškāpu
bibliogrāfiskie apraksti no 1910. gada līdz
2012. gadam. Grāmatas saturu papildina
muzeju un arhīvu dokumenti un fotoattēli.
(apollo.lv)
Prognozē inženieru skaita trūkumu
2020. gadā gaidāma humanitāro un
sociālo jomu speciālistu pārprodukcija,
turpretī inženierzinātņu jomā pietrūks 20
000 speciālistu, prezentējot pētījumus
par darba tirgu Latvijā, prognozēja
Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības
struktūrpolitikas departamenta direktors
Oļegs Barānovs. Ierēdnis norādīja, ka
patlaban Latvijas darba tirgus saskaras ar
augstu bezdarbu jauniešu vidu, emigrāciju,
darba tirgus disproporciju un citiem, turklāt

interese par eksaktajiem priekšmetiem
nepieaug. (Latvijas Avīze)
Salīdzināt Rīgas un Vašingtonas
jūgendu
Latvijas vēstnieks Amerikas
Savienotajās Valstīs Andris Razāns
atklājis izstādi “Rīga un Vašingtona:
jūgendstila un spāņu stilu salīdzinājums
privātajos namos”. Izstādē, kas tapusi,
lai atzīmētu vēstniecības ēkas 110.
jubileju, salīdzināta Latvijas vēstniecības
ASV ēka ar ēku Alberta ielā 12, kas ir
mājvieta Rīgas Jūgendstila muzejam.
Abas ēkas 1903. gadā celtas kā privātās
rezidences, kurās darbojušās mākslas
studijas. Vēstniecības ēka ir viena no
ASV reģistrētajām vēsturiskajām vietām,
un tās sākotnējā īpašniece Alise Paika
Bārnija bija 20. gadsimta Vašingtonas
mākslas patronese. Izstāde organizēta,
sadarbojoties Latvijas vēstniecībai ASV,
Rīgas Jūgendstila muzejam un Smitsona
institūta muzejam ASV. (Latvijas Avīze)
Gulbim gadā lielākais kāpums ATP
rangā starp TOP 50 tenisistiem
Latvijas tenisists Ernests Gulbis šogad
ATP rangā ir pakāpies pa 109 vietām, kas ir
lielākais kāpums starp TOP 50 tenisistiem.
2010. gada 18. oktobrī Gulbis sasniedza
līdz šim savu karjeras rekordu pasaules
rangā, ieņemot 24. vietu. Taču jau divus
gadus vēlāk, pēc neveiksmīgi aizvadītās
iepriekšējās sezonas 2012. gada nogalē
Gulbis pasaules rangā bija noslīdējis līdz
pat 159. vietai.
Šo gadu Latvijas labākais tenisists
iesāka 138. vietā, bet pēc uzvaras
Sanktpēterburgas turnīrā šonedēļ viņš
ieņem jau 27. vietu un tuvojas savam
karjeras rekordam. (delfi.lv)
23. septembrī
Valsts prezidents Bērziņš tautiešus ASV
iepazīstina ar situāciju Latvijā
Svētdien (22. septembrī), noslēdzot
darba vizīti Kanādā, Valsts prezidents
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Andris Bērziņš ieradās Sietlā (ASV), kur
Latviešu namā tikās ar tautiešiem, [...]
pavēstīja Valsts prezidenta Kancelejā.
Tiekoties ar tautiešiem, kur bija ieradušies
vismaz 100 dažādu paaudžu cilvēku,
Valsts prezidents teica uzrunu, uzsverot,
ka gan Kanādas apmeklējuma laikā, gan
ASV viens no viņa būtiskākajiem mērķiem
ir satikt tautiešus, iepazīstināt ar situāciju
Latvijā, kā arī aicināt ikvienu, kas vēlas
dot savu ieguldījumu Latvijas izaugsmē
un valsts nākotnē, dalīties ar savu uzkrāto
pieredzi un zināšanām Latvijas valsts labā.
Prezidents arī uzsvēra grozījumu
Pilsonības likumā lielo nozīmi citās valstīs
mītošu tautiešu piesaistīšanā Latvijai,
piešķirot iespējas iegūt dubultpilsonību.
Raksturojot situāciju Latvijā, Bērziņš
atzīmēja, ka šis laiks kļūst arvien sarežģītāks
tieši politiķiem, jo nākamgad tuvojas divas
vēlēšanas – Eiroparlamenta un Saeimas,
kur pēdējās no tām, pēc prezidenta
domām, «ienesīs lielas korekcijas Latvijas
politiskajā laukā». Runājot par Latvijas
lielākajiem izaicinājumiem un norādot
uz nepieciešamību nekavējoši rīkoties
tieši izglītības jomas reformēšanas un
tās līmeņa paaugstināšanas labā, Valsts
prezidents atzina: «Jauniešu bezdarbs
ir izglītības vājuma rezultāts. Tādēļ
mūsu uzdevums ir izglītība, kas ļauj būt
konkurētspējīgiem visplašākajā mērogā.»
Apmeklējot Vašingtonas Universitāti,
prezidents iepazinās ar Baltijas valstu
valodu studiju iespējām un mācību
materiāliem, kas plašā klāstā pieejami
universitātes bibliotēkā. Kopumā šobrīd
bibliotēkas krājumos ir ap 12 000 grāmatu,
kā arī filmas un periodiskie izdevumi. Šai
bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Latvijas
Nacionālo bibliotēku (LNB). Nozīmīgs ir arī
fakts, ka Vašingtonas Universitāte ir šādiem
materiāliem visbagātākā ASV ietvaros,
ievērojami apsteidzot citas universitātes.
Tās krājumi visvairāk papildinājušies tieši
laikā pēc Latvijas, Igaunijas un Lietuvas
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valstiskās neatkarības atgūšanas. Turklāt
Latvijas mantojums ir visapjomīgākais
Baltijas valstu vidū. 19 gadu laikā, kopš
izveidota Baltijas valstu valodu studiju
programma, to absolvējuši vairāk nekā
170 studenti, kas specializējušies latviešu,
igauņu un lietuviešu valodā, literatūrā un
kultūrā.
Bērziņš ASV ticies arī ar uzņēmuma
«Microsoft» vadību. Bērziņš uzrunāja
potenciālos Latvijas un «Microsoft»
sadarbības virzienus gan jau esošo
projektu ietvaros, gan nākotnē plānotajos.
Novērtējot ar LNB īstenoto projektu «Trešais
tēva dēls», Valsts prezidents rosināja
«Microsoft» turpināt sadarboties ar LNB,
izvērtējot iespēju īstenot relatīvu nelielu
pilotprojektu nacionālā līmenī (2 miljoni
iedzīvotāji, 800 publiskās bibliotēkas).
Tā iespējamie virzieni: bibliotēkas kā
darbnīcas – aktivitātes, kas saistītas
ar praktisku priekšmetu radīšanu un
izgatavošanu; bibliotēkas kā mākslas centri
– audiovizuālu materiālu veidošana un
publicēšana, sabiedrības veidoti sniegumi;
bibliotēkas kā sociālās mācīšanās centri
– zināšanu un praktisko iemaņu pārnese,
sadarbojoties ar sabiedrību un sociālajiem
partneriem. Otrs virziens, ko šobrīd
pasaulē attīsta «Microsoft» un, kas, pēc
Valsts prezidenta domām, varētu būt
izšķirīgi nozīmīgs arī Latvijai, ir skolu
apmācības sistēmai inovatīvs risinājums
«Gudrā skola» (Intelligent school). Tā
mērķis – izmantojot moderno tehnoloģiju
iespējas un inovācijas, ieviest apmācības
procesā tādu pieeju, kas skolēniem liek
paaugstināt savas prasmes, ne tikai
mehāniski lietot tehnoloģijas. «Latvijai tas
ir izšķiroši nozīmīgi, jo mēs nevaram būt
pirmie pasaulē ražošanas jaudu ziņā, bet
mums ir iespēja būt vieniem no pirmajiem
izglītības ziņā. Un tas mums ir jāpanāk jau
tuvākajā nākotnē,» teica Valsts prezidents.
(apollo.lv)

Latvija no valsts iztirgošanas nopelnījusi
līdz pat miljardam latu
Kopējais devums valsts budžetam,
kopš uzturēšanās atļaujas izsniedz pret
īpašuma iegādi, ir 325 miljoni latu. Šāda
summa aprēķināta starptautiskās audita
un biznesa konsultāciju kompānijas
„Deloitte” pētījumā, izvērtējot guvumu no
2010. gada jūnija līdz šā gada maijam. Tas
atbilst vairāk nekā divu gadu Aizsardzības
ministrijas budžetam. [...] Kopējais šo
investīciju pienesums tautsaimniecībai,
ņemot vērā ar īpašuma iegādi un ar pircēju
uzturēšanos Latvijā saistītos papildu
izdevumus, esot 545 miljoni latu.
Auditori lēš, ka kopējais devums valsts
tautsaimniecībai piecu gadu laikā, kopš
programmas sākta, ir 1,24 miljardi latu.
Turklāt aprēķinos nav iekļauta investīciju
ietekme, piemēram, uz biznesa aktivitāti
Latvijā, līdz ar to reālais pienesums
varētu būt vēl lielāks. Pētījums veikts
pēc Latvijas Privātbanku asociācijas un
tās sadarbības partneru pasūtījuma.
Ieguldījumi nekustamajā īpašumā veido
aptuveni 80% no kopējām tiešajām
investīcijām. Pētījuma autori apgalvo, ka
gada laikā no nekustamā īpašuma iegādes
brīža viens investors Latvijā ienes 238
000 latu.
Lai Latvijā iegūtu uzturēšanās atļauju,
trešās valsts (ārpus Eiropas Savienības)
investoram jāiegādājas nekustamais
īpašums vismaz par 100 000 latu Rīgā vai
citās valsts nozīmes pilsētās vai par 50 000
latu citviet Latvijā. [...]
Pašlaik no Jelgavas netālajā Ozolnieku
novadā dzīvesvietu deklarējuši aptuveni
50 ķīniešu. Vairākas ģimenes iegādājušās
privātmājas, citi iebraucēji ievākušies
jaunajā dzīvokļu projektā „Iecavkrasti”.
Vietējais iedzīvotājs Gatis stāsta, ka viņam
kaimiņos dzīvojošie ķīnieši ir klusi, runā
ļoti maz vai vispār nemaz. Pieklauvējot
pie ķīniešu dzīvokļa durvīm, tikpat ātri,
cik tās atver, tās arī aizver žurnālistu

acu priekšā. Tā arī nav skaidrs, vai
ķīniešu sieviete uzrunu angļu valodā ir
sapratusi. Vietējie stāsta, ka Ozolniekos
top jauna daudzstāvu māja, kas paredzēta
tikai ķīniešu ģimenēm. “Domāju, ka viņi
iebrauks diezgan lielos apjomos. Esmu
redzējis milzīgus ekskursantu autobusus,
kas atbrauc, izlaiž ķīniešus, viņi apskata
īpašumus, ko varētu iegādāties, un
aizbrauc,” teic Gatis. „Kas Jauns Avīze”
jau rakstīja, ka ķīniešu grupas īpašumu
meklējumos apbraukā Latviju. Publicitāti
viņi nevēlas, tomēr viena tāda „ekspedīcija”
pieķerta Talsos. [...]
“Pašvaldība ir gatava risināt valodas
jautājumu, lai ķīnieši iespējami ātrāk spētu
integrēties mūsu sabiedrībā, lai netiktu
veidota atsevišķa kopiena. Tāpat domāju,
ka draudu vietējiem iedzīvotājiem praktiski
nav. Šeit Ozolniekos un lauku apkārtnē jau
tā trūkst kvalitatīva darbaspēka, jo liela
daļa iedzīvotāju ir izbraukuši no valsts,”
mierina Ozolnieku novada domes deputāts
Guntis Rozītis. Imigrantu bērni apmeklē
bērnudārzu, Rozītis stāsta, ka vecāki, kas
atveduši savus bērnus, skaidrā latviešu
valodā paziņojuši: “Mēs gribam mācīties!”
(kasjauns.lv)
20. septembrī
Šogad Latvijā dzimušo joprojām par
trešdaļu mazāk nekā mirušo
Šogad līdz septembrim Latvijā dzimuši
13 640 bērni, kas ir par 150 bērniem mazāk
nekā pērn šajā laikā, liecina Centrālās
statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie
dati. Visvairāk bērnu nākuši pasaulē
jūlijā - 1970. Janvārī Latvijā dzima 1730
bērni, februārī - 1450, martā - 1530,
aprīlī - 1820, maijā - 1680, jūnijā - 1600,
bet jūlijā un augustā, kā minēts, - 1970
un 1860 bērni. Tikmēr mirstības rādītāji
joprojām bijuši ievērojami augstāki - 2013.
gada pirmo astoņu mēnešu laikā Latvijā
mūžībā aizgājuši 19 620 cilvēki. Turklāt tas
ir par 317 cilvēkiem vairāk nekā pērn šajā
laikā, kad mūžībā aizgāja 19 303 Latvijas
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iedzīvotāji. Kopumā šā gada janvārī Latvijā
miruši 3110 cilvēki, februārī - 2600, martā
- 2520, aprīlī - 2740, maijā - 2320, jūnijā
- 1990, jūlijā - 2250, bet augustā - 2090.
Septembra sākumā Latvijā bija reģistrēti
2,011 miljoni iedzīvotāju. (leta.lv)
Kārļa Ulmaņa pieminekli tomēr uzstādīs
Valkā
Pēc ilgiem meklējumiem par vietu
Kārļa Ulmaņa piemineklim Rīgas Latviešu
biedrības un Nacionālās kultūras attīstības
fonda (RLBNKAF) darba grupa vienprātīgi
atbalstījusi pieminekļa uzstādīšanu Valkā.
Plānots, ka Ulmanim veltītais piemineklis
Valkā tiks atklāts 2014.gada vasarā,
aģentūru Leta informēja RLBNKAF
mārketinga komunikāciju konsultante Inga
Jaunzeme-Grīnvalde.
RLBNKAF valdes priekšsēdētāja
Mirdza Stirna informēja, ka gan bijušais
Valsts prezidents Valdis Zatlers, gan
bijušais Valsts prezidents un Kārļa
Ulmaņa radinieks Guntis Ulmanis atbalsta
RLBNKAF izvēli, kas balstīta uz Valkas
novada domes priekšsēdētāja Venta
Armanda Kraukļa (Vidzemes partija)
personisko iniciatīvu un dziļu vēsturiskās
situācijas un notikumu analīzi, kas
apstiprina Kārļa Ulmaņa pieminekļa
uzstādīšanas loģisku nepieciešamību tieši
šajā pilsētā.
Krauklis min, ka 1917.gadā Valkā ļoti
aktīvi noritēja sociālpolitiskā dzīve un tieši
tur darbojās latviešu inteliģence, Pagaidu
Latviešu nacionālā padome, kura bija
tā, kas iniciēja ideju par Latvijas valsts
neatkarību, un būtībā Valka ir neatkarīgās
Latvijas valsts idejas šūpulis, un Valkas
loma neatkarīgās Latvijas valsts tapšanā
nav īsti līdz galam novērtēta.
Stirna piebilda, ka Kārlis Ulmanis Valkā
veidoja Latvijas Zemnieku savienību, aktīvi
darbojās laikrakstā “Līdumnieki” un jau
1917.gadā Valkā aktualizēja jautājumu
par Latvijas neatkarības pieprasīšanu, un
šo neatkarību jau tad atzina Lielbritānijas
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valsts. “1918.gada novembrī tieši Valkā
tika pieņemts lēmums, ka ir nepieciešams
publiski deklarēt Latvijas valsts neatkarību,
kas arī tika izdarīts 1918. gada 18.
novembrī Nacionālajā teātrī Rīgā, uz kuru
tika atvesta deklarācija no Valkas,” klāstīja
RLBNKAF valdes priekšsēdētāja.
Mākslinieces Artas Dumpes,
akmeņkaļa Ivara Feldberga un arhitekta
Aivara Zavadska radītais Kārļa Ulmaņa
piemineklis tiks uzstādīts nākamā gada
vasarā Valkas centrā starp kultūras namu,
pilsētas domi, ģimnāziju un mākslas skolu.
(nra.lv)
Valsts Akadēmiskais koris Latvija
Hamburgā atskaņos Britena Kara
rekviēmu
Valsts Akadēmiskais koris Latvija,
turpinot sadarbību ar Hamburgas
Filharmoniķiem un diriģenti Simonu Jangu,
ir devies uz Hamburgu, kur 22. un 23.
septembrī atskaņos Bendžamina Britena
Kara rekviēmu, informēja kora pārstāve
Ieva Vītiņa.
Britena Kara rekviēms savu pasaules
pirmatskaņojumu piedzīvoja 1962. gadā
Koventrijas atjaunotajā katedrālē, kas
pilnībā tika nopostīta 2. pasaules kara
laikā. Britens, būdams pārliecināts
pacifists, šajā darbā kombinējis klasiskā
latīņu rekviēma tekstus ar 1. pasaules
karā kritušā dzejnieka Vilfrēda Ouvena
dzeju, lai paspilgtinātu savu vēstījumu par
kara šausmām un bezjēdzību. Saskaņā ar
komponista vēlmi solistiem vienmēr jābūt
no 2. pasaules kara pretinieku valstīm Krievijas, Anglijas un Vācijas.
Šajā Britena simtgadei veltītajā Kara
rekviēma atskaņojumā aicināti piedalīties
solisti Jekaterina Ščerbačenko (soprāns,
Krievija), Endrū Steipls (tenors, Anglija),
Matiass Gerne (baritons, Vācija), Valsts
Akadēmiskais koris Latvija, NDR koris,
Hanoveres zēnu koris, Hamburgas
Turpinājums 55. lpp

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
OKTOBRĪ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 - Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 13. plkst.10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 20. plkst. 10.00 – Kapu
svētki, latviešu kapos, Rukvūdā.
Svētdien, 27. plkst. 10.00 – Reformācijas
svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
referāts: “Sola Scriptūra”
NOVEMBRĪ
Svētdien, 3.plkst.10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,10.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
DIEVKALPOJUMS VOLONGONGĀ
Svētdien, 13. oktobrī, plkst. 14.00
– Pļaujas svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
JAUNAS GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds” var iegādaties no
prāvesta. Cena $12.00.

„Dzīvības Maize” – sprediķi un Dieva
Vārda izlase var iegādaties no
prāvesta. Cena $8.00.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
prāvesta.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
OKTOBRĪ
Svētdien, 6.
J.Turmanis
Svētdien, 13.
A.Kristovskis
Svētdien,20.
I.Birze
Svētdien,27.
J.Rīmanis
NOVEMBRĪ
Svētdien, 3.
I.Liepiņš
Svētdien, 10.
U.Hāgens
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
OKTOBRĪ
Svētdien, 6. K Baumane/S Veidnere
Svētdien, 13.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 27. M. Timermane/A .Zodiņa
NOVEMBRĪ
Svētdien, 3.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 10.
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.
Draudzes mācītājs
Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
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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) 9715 3424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts cpherson@optusnet.com.au

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Runājot pa telefonu, Danionam
Brinklijam (Dannion Brinkley) iespēra
zibens. Viņš bija atzīts par mirušu, bet
pēc 28 minūtēm atdzīvojās. Šajās 28
minūtēs būdams Viņpasaulē, viņš
piedzīvoja Debesu aprites, kas pilnīgi
pārmainīja viņa turpmāko dzīvi uz
Zemes.
(sk. D. Brinkley “Saved by the Light”, kā
arī Dr.Raymond Moody, Dr.Dolores
Canon u.c.)
R.S. (Bībelē sk.2.Kor.12:2-4, u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
OKTOBRĪ
Svētdien, 6. oktobrī plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 13. oktobrī plkst. 10.00 Kapusvētki Rukvudas kapsētā latviešu
nodalījumā.
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SAZINĀŠANĀS
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
Svētdien, 20. oktobrī plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 27. oktobrī plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs Raimonds Sokolovskis, un tie visi ar
dievgaldu.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 6.
Amans Myla
Svētdien, 13.
Juris Liepiņš
Svētdien, 20.
Olafs Šics
Svētdien, 27.
Alberts Zālfelds
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 6.
Gundega Zariņa
Svētdien, 13.
Marita Lipska
Svētdien, 20.
Marita Lipska
Svētdien, 27.
Judīte Zālfelde
KAPUSVĒTKI
notiks svētdien, 13. oktobrī, plkst. 10.00
Rukvudas kapos latviešu nodalījumā.
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi, 11.
Byanbi Place Castle Hill, NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation”, vai “Latviešu
Vienības draudze” vārda. Tās ir
$100, pazeminātā $60, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
saņemt no zemāk minētajiem valdes

locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
313/95 Station Rd. Auburn, 2144,
Tel. mob.
0438 694 520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
Telefons
(02) 9520 8200
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

PBLA ziņas – turpinājums. no 52. lpp.
Filharmoniķi, diriģente Simona Janga.
Šajā gadā visā pasaulē tiek atzīmēta
britu komponista un diriģenta Bendžamina
Britena simtgade. Britens tiek uzskatīts
par vienu no nozīmīgākajām un
neparastākajām personībām 20. gadsimta
mūzikā. Par godu dižā komponista jubilejai
ir izveidota īpaša mājas lapa, kas piedāvā
plašu informāciju par komponista dzīvi un
daiļradi, iespēju noklausīties dažādu darbu
fragmentus. (diena.lv)
Zvejnieku fonds no ASV izglītībai Latvijā
desmit gados ziedojis vairāk nekā
miljons dolāru
Zvejnieku fonda priekšsēdētājs Pēteris
Zvejnieks šodien (20. septembrī) tiekas ar
saviem stipendiātiem, lai kopā atskatītos
uz 10 gados paveikto. 2003. gada 14.
jūlijā pirmie 26 Latvijas jaunieši saņēma

Zvejnieku ģimenes stipendiju, ko dibinājis
Andrejs Zvejnieks - talantīgs ķīmiķis,
izcils savas tautas patriots un veiksmīgs
uzņēmējs. Savā mūžā Andrejs Zvejnieks
prata nodarboties ar lietām, kas viņu
aizrāva. Dzīves laikā sakrāto naudu ziedoja
vienīgajam, kam ticēja, - izglītībai. Todien
iesāktais atbalsts un labā griba padarījusi
Latviju bagātāku par daudziem augstāko
izglītību ieguvušiem jauniešiem, kas
veidos Latvijas nākotni, pateicoties ne tikai
iegūtajām zināšanām, bet arī Zvejnieku
ģimenes labajai gribai un dāsnajai sirdij.
Šajos gados izmaksātas 579 stipendijas, skoloti 239 studenti, 140 no
viņiem fondā iesnieguši diploma kopijas.
$1 333 250 (Ls 597 656) ir ieguldīti Latvijas
nākotnes pamatos. 2013./2014 mācību
gadā ar Zvejnieku ģimenes stipendijām
Latvijā studē 64 topošie ārsti, ķīmiķi,
skolotāji.
Uzziņai: Andrejs Zvejnieks (19202001), talantīgs ķīmiķis, izcils savas tautas
patriots, veiksmīgs uzņēmējs. Latviju
Andrejs atstāja 1945.gadā, dodoties bēgļu
gaitās uz Zviedriju. Vēlāk viņš pārcēlās
uz ASV, lai sastaptu savu izaicinājumu.
Strādādams rūpnīcā, viņš ievēroja, ka
pārstrādājot ražošanas procesā radušos
atkritumus, veidojas ļoti vērtīga substance,
un noslēdza darījumu ar rūpnīcas vadību,
ka iepirks visus atkritumus. Dažas dienas
nedēļā viņš strādāja laboratorijā garāžā,
dažas- braukāja apkārt, tirgodams
patentēto produkciju. Pēc gada uzņēmums
sāka plaukt. Kad ieņēmumi sasniedza
kulmināciju, uzņēmums tika pārdots. Lai
atbalstītu labdarību, 1990. gadā ASV
tiek nodibināts Zvejnieka fonds, kas
Latvijā finansējis un atbalstījis vairākus
projektus. Tēva iesākto darbu pārņēmis
dēls Pēteris Zvejnieks. “Ciemojoties
Latvijā un tiekoties ar jauniešiem, sapratu,
cik ļoti nepieciešams īstenot tēva sapni
un turpināt viņa sākto darbu.” saka P.
Zvejnieks. (leta.lv, autore Vita Diķe, Vītolu
fonda valdes priekšsēdētāja.)
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Sprudzs decides to step down
RIGA - Environmental Protection and
Regional Development Minister Edmunds
Sprudzs (Reform Party) has decided to
resign on Dec. 1 this year, reports LETA.
Sprudzs has made this decision because
he wants to quit politics, he says.
When the pre-election period began,
he realized that his understanding of the
goals and tasks at hand as the regional
development and environmental protection
minister would increasingly differ from
the goals and tasks of the Reform Party,
explains the minister.
Sprudzs believes that, in the next few
months, the reforms that must be carried
out will be unpopular, and, therefore,
impossible because they will not be
supported by coalition partners.
Nevertheless, he promises to stay true
to the Reform Party’s ideals and continue
to advocate reforms during his last few
months in office.
More trouble in coalition
Ruling coalition partners have a
difference of opinion about All for Latvia!For Fatherland and Freedom/LNNK (VLTB/LNNK) ultimatums concerning the 2014
state budget, but the overall mood is that
the coalition will reach a compromise and
approve the budget.
S o f a r, P r i m e M i n i s t e r Va l d i s
Dombrovskis (Unity) has been constructive
in talks with the coalition partners, as
Cabinet of Minister press secretary Signe
Znotina-Znota told LETA. The prime
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minister is confident that a solution will be
found and the coalition parties will reach
agreement.
“The coalition partners have
conceptually different opinions regarding
the most efficient proposals to improve the
demographic situation, but the main goal is
the same for all the parties, therefore the
coalition will arrive at a solution that will be
acceptable to all sides. The coalition has
also agreed to continue discussions and
find a compromise regarding residence
permits. As for support for culture, this has
already been agreed upon,” emphasized
Dombrovskis. He believes there are no
ultimatums to speak of, and VL-TB/LNNK
representative Imants Paradnieks agreed
with this opinion last week.
Reform Party Saeima group head
Edmunds Demiters said that VL-TB/
LNNK’s move could be considered
unconstructive, though eventually coalition
members would have to agree on a
compromise.
If VL-TB/LNNK insists that the system
of residence permits issued to foreigners
who buy real estate in Latvia must be
halted, VL-TB/LNNK must also offer a
solution how to compensate for halting
such investments, added Demiters.
Independent MPs’ representative
Klavs Olsteins also told LETA that he
believed that the coalition would agree on
a compromise on the 2014 state budget.
Olsteins does not disapprove of VL-TB/
LNNK’s recent actions, as “there may be
various methods in politics.”

At the same time, Olsteins said
the system of residence permits for
investments in real estate could not be
stopped right away, as these permits
contributed to economic development.
Nevertheless, the system may be changed,
for instance, by increasing the minimum
investment amount required to qualify for
a permit, he said.
In the meantime, VL-TB/LNNK cochairman Raivis Dzintars said that his
party’s demands should not be viewed
as an ultimatum, but as “harmonization of
political priorities.” Dzintars said he hoped
very much that the coalition would be able
to reach agreement on the 2014 budget.
He added that VL-TB/LNNK was not
demanding that the system of residence
permits be altered already from Jan. 1
next year. This could also be done later,
but these changes should be envisaged
in the budget bill, he said.
The VL-TB/LNNK board has authorized
the party’s representatives in the
government and parliament to support
the 2014 state budget on the condition
that agreement is reached on three key
priorities: measures fostering birthrates,
a halt to residence permits issued in
exchange for real estate purchases by
foreigners, and higher support for culture.
Pulling apart
With forces pulling in different directions
for the Dombrovskis administration,
political commentator Iveta Kazoka said
she finds the government on “particularly
shaky ground at this time.”
“This is because the government is
crumbling bit by bit, and this could halt
the decision-making process if it loses the
majority in parliament,” Kazoka added.
She mentions specific snags, like
the joint VL-TB/LNNK manifesto on
their demands for the 2014 national
budget. Even though she does not
know precisely what is behind this joint

move, Kazoka ventures to allow for the
following possibilities. The RP/VL-TB/
LNNK agreement could signal a change
in the political course for RP, or it is an
attempt to find allies, in order to remain in
government. She feels there may be panic
in RP’s ranks about the party’s future.
The RP/VL-TB/LNNK manifesto was
released last week, with its four key
objectives for the government in drawing
up the 2014 budget.
September 1 is Knowledge Day
September 1 is Knowledge Day,
as schools reopened nationwide,
with Education Minister Vjaceslavs
Dombrovskis delivering a special message
for each and every student: “The national
economy’s growth will be stunted without
your serious contribution to education.”
He therefore wished for everyone to
“make this contribution,” reports LETA.
Dombrovskis mentioned in his message
that each school year, principals, teachers,
parents and state officials speak about
what an important role education plays in
a person’s life. “This is not happenstance,
because education does have meaning,”
he underlined. “Education is the foundation
in people’s lives, and the people are the
foundation of the nation,” the minister
declared as the new school year got under
way.
The average monthly gross wage
The average monthly gross wage in
Latvia was 503 lats (718 euros) in the
second quarter of 2013, according to the
latest data from the Central Statistical
Bureau, reports Nozare.lv. The average
monthly gross wage grew 4.7 percent in
the second quarter of 2013, compared to
the respective period in 2012. Compared
to the first quarter of 2013, when the
average monthly gross wage was 485
lats, it increased 3.8 percent in the second
quarter of 2013. The average monthly
gross wage grew 6 percent in the public
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sector, 2.6 percent in the private sector, 4.5
percent in the general government sector.
Riga Castle
The future of Riga Castle museums
will become clear within a month, Culture
Minister Zaneta Jaunzeme-Grende (VLTB/LNNK) said in an interview on Latvian
State Radio on Sept. 3, reports LETA.
Museum collections were damaged not
by the fire, but by the large amounts of
water used in putting it out. Six months
and 3 million lats (4.2 million euros) are
required to move the collections to other
premises. Therefore, it is important to find
out whether it is truly impossible for these
collections to remain at Riga Castle, or
perhaps something can be done to improve
the microclimate of the Riga Castle rooms,
explained the minister. According to
Jaunzeme-Grende, the ministry is currently
ready for two scenarios - moving the
museum collections to three temporary
locations, or continuing to hope and believe
that the museums will be able to stay at
the castle. The police have concluded their
investigation and “charges will be brought
in the case,” Interior Minister Rihards
Kozlovskis (Reform Party) said on the LNT
morning show ‘900 sekundes’ on Sept. 3.
A fire broke out at Riga Castle on the night
to June 21, causing damage to an area of
approximately 3,200 square meters.
U.S. Ambassador and Latvian Institute
Agree to Cooperate in Popularising
Latvia
Posted on 18.09.2012. Although the
diplomatic and economic relations between
Latvia and the United States are excellent,
there is still room for improvement to
popularise Latvia to the U.S. society, U.S.
ambassador Mark Pekala and the Director
of the Latvian Institute Karina Pētersone
discussed during a meeting today.
Pētersone expressed readiness to
cooperate with the U.S. Embassy and
stated that the Latvian Institute would most
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certainly like and be able to do more – even
with the dramatic budget cuts it has faced.
Pekala also pointed out that the Latvian
Institute serves as a great source for
getting to know Latvia and its people. He
had used the information himself upon
finding out that he’ll be appointed the post
of the Ambassador about a year ago.
In his view, the information provided
by the Latvian Institute is modern and
sophisticated and gives everyone the
chance to research Latvia. “I am not
just saying that, I really do think so,” the
Ambassador accentuated.
Pekala and Pētersone agreed that it is
possible to fully use the platforms of both
sides to inform the U.S. society about
Latvia even more broadly, including the
opportunities of its economics, education,
culture and science.
“The availability of information is
one of the main challenges, because it
is the only way a businessman in, say,
Minnesota will learn about Latvia and start
considering to invest here,” Pekala added
while emphasizing that he is interested in
advertising Latvia with both, physical and
virtual, exchange of experiences and that
he wants to cooperate with the Latvian
Institute as much as possible.
The Ambassador also spoke highly of
Latvia’s official “Facebook” page “If you
like Latvia, Latvia likes you”. He praised
the fact that the Latvian Government has
embraced social media so successfully
and showed interest in using “If you like
Latvia, Latvia likes you” for common goals.
When starting his service in Latvia,
Pekala had been encouraged to start using
“Twitter” which he had thought of useless
at first and only committed to writing one
post per day, but he admitted that currently
it can reach as many as ten posts per day.
He also commended Latvian ministers
who have been very active in keeping up
with the latest technologies, for example

Latvia’s Minister of Foreign Affairs Edgars
Rinkēvičš, who is communicating with the
society very successfully.
On March 29, 2012, the United States
Senate confirmed Mark Pekala as U.S.
Ambassador to the Republic of Latvia.
From 2010 to 2012, he served as Director
of the Entry-Level Division of the State
Department’s Human Resources Bureau.
Immediately before that, he served three
years as Deputy Chief of Mission in the
U.S. Embassy in Paris. From 2005 to 2007,
he was Deputy Assistant Secretary in the
State Department’s Bureau of European
and Eurasian Affairs; in this capacity, Mr.
Pekala oversaw U.S. bilateral relations
with fifteen Nordic, Baltic, and Central
European countries.
Latvian composer Ešenvalds’ works
performed by State Choir Latvija
Egils Kaljo September 08, 2013
The State Choir Latvija, conducted
by Māris Sirmais, have released a CD
dedicated to the works of Latvian composer
Ēriks Ešenvalds. Entitled At the Foot of the
Sky and recorded at the Rīga St. John’s
Church in April of 2013, the CD collects
eight of Ešenvalds’ choir compositions.
Ešenvalds, who has become one of
the most popular and best known Latvian
composers, and many of his choir works
have become beloved by both singers
and audiences alike, with “Dvēseles
dziesma”, the closing song at the 2013
Song Festival, being a recent example of
his ability to compose music that resonates
with performers and listeners. Ešenvalds
also spent two years at Trinity College
at Cambridge University in the United
Kingdom as the Fellow Commoner in
Creative Arts, a position he held from 2011
to 2013.
The State Choir Latvia, who celebrated
their 70th anniversary in 2012, is a
seven time recipient of the Latvian Great
Music Award, and has been conducted

by Sirmais since 1997. The Choir has
performed worldwide, from Singapore to
New York, and from Oman to Russia.
The CD also features biographies of
the State Choir, Ešenvalds and Sirmais
in both English and Latvian, as well as an
introduction by British composer Gabriel
Jackson (whose works were also recorded
by the choir on the CD A Ship with Unfurled
Sails).
For further information, please visit
the State Choir Latvija website at http://
www.koris.lv and Ēriks Ešenvalds’ website
athttp://www.eriksesenvalds.com
New silver commemorative coin Jāzeps
Vītols, circulation kokle
Egils Kaljo, September 04, 2013
The Bank of Latvia has released a
new silver commemorative one Lats coin
in honor of composer Jāzeps Vītols, as
well as a new circulation one Lats coin
with the image of the kokle, a Latvian folk
instrument.
Composer Jāzeps Vītols, who
celebrates his 150th birthday in 2013,
is considered by many to be the father
of Latvian choir music. His choir works,
including works like “Ziemeļblāzma”,
“Karaļmeita”, “Beverīnas dziedonis”,
among many others, are a fixture of Latvian
Song Festival programs. “Gaismas pils”,
his best known choir work, is considered to
be the most often performed Latvian choir
piece (considering that the Latvian national
anthem was not performed during Soviet
times, but “Gaismas pils” was). Though
well known for his choir music, Vītols also
composed many solo songs, as well as
piano and symphonic music.
The proof quality Vītols coin was
minted by Koninklijke Nederlandse Munt
(the Netherlands), and the artists were
Arvīds Priedīte (graphic design) and Jānis
Strupulis (plaster model). The coin has a
mintage of 3000.
The kokle, a stringed Latvian folk
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instrument, according the Bank of Latvia
website “…is an instrument originating with
the ancient Balts and borrowed by the nearby
Finno-Ugric tribes (e.g. the Livkāndla,
Finnish kantele, Estonian kannele) and
Slavic peoples (Russian gusli), it is also a
symbol of kinship and friendly relations.”
The instrument is also mentioned in many
Latvian folk songs, including “Krauklīts sēž
ozolā”. Even today, this ancient instrument
is played and studied and continues to be
an essential aspect of Latvian folk music.
The circulation coin was minted by
Staatliche Münzen Baden-Württemberg
(Germany), and the artists were Anna
Heinrihsone (graphic design) and Ligita
Franckeviča (plaster model).
Both coins are available for purchase
at Latvian Bank locations and at Latvian
numismatic shops.
Foreign Minister to take part in General
Affairs Council meeting in Brussels
On 30 September, Foreign Minister
Edgars Rinkēvičs will take part in the
European Union’s General Affairs Council
meeting in Brussels, which will mainly
focus on the approval of the annotated
agenda of the European Council meeting
on 24-25 October, and the cohesion policy.
The ministers will engage in a
discussion on the annotated agenda of
the European Council. At the European
Council, Latvia intends to pay special
attention to the topics of the digital single
market and a discussion on the Economic
and Monetary Union.
As regards the cohesion policy, the
General Affairs Council plans to approve
the provisional agreements reached with
the European Parliament concerning
the General Regulation on the EU funds
and fund-specific regulations, as well as
regulations on the European Territorial
Cooperation (ETC) and a European

grouping of territorial cooperation (EGTC),
which would enable to adopt those in the
first reading.
The General Affairs Council convenes
on a monthly basis. Since 1 July this year,
the General Affairs Council has been
chaired by the Lithuanian Presidency, to
be followed by Greece, which assumes
Presidency as of 1 January 2014.
From 1 October, Latvian diplomatic
missions abroad to accept electronic
applications for Schengen visa
As from 1 October, all the diplomatic
missions and consular posts of Latvia will
accept Schengen visa applications prefilled online (e-questionnaire) not only in
Latvian or Russian, but also in the English
language.
As from December 2011, it was already
possible to submit an e-questionnaire at
the diplomatic and consular missions of
Latvia in the Russian Federation, Belarus,
Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Uzbekistan
and Kazakhstan. So far it was possible to
fill in the form only in Latvian or Russian.
The e-questionnaire will provide a visa
applicant with an opportunity to fill in a visa
application in advance, before arriving at
the mission; this will in turn reduce the time
for processing applications and speed up
the process of reviewing visa requests.
The Schengen visa online questionnaire
is a project carried out by the Citizenship
and Migration Affairs Authority (PMLP)
under the External Borders Facility and
developed in association with the Consular
Department of the Ministry of Foreign
Affairs. The e-questionnaire is part of the
project entitled “E-Service in Applying for
a Visa”, which is to be expanded in the
near future to include an online application
system for submitting documents to a
mission.
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