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Nr 698 2012. g. oktobrī

Jānis Ronis – astoņdesmitgadnieks
Dzimis 1932. gada 27. septembrī, Bauskā. Pirmās skolas gaitas 

sāk Latvijā.
Mēs viņu pazīstam, tā teiks daudzi latvieši kuŗi apmeklē Sidnejas 

Latviešu namu, lasa Ritumu un piedalās latviešu sabiedrības darbā. 
Šis raksts nebūs Jāņa dzīves gaitas stāsījums, tikai īss atskats par 
viņa sabiedrisko darbu Sidnejā.

Jau jaunekļa gados Jānis dejoja tautas deju kopā „Kamoliņš”, 
iesaistījās Sidnejas Latviešu teātrī (SLT) un Literārās sekcijas darbā, 
vadīja Jaunatnes dienas Sidnejā.

Sidnejas Latviešu biedrībā (SLB) iestājās 1964. gadā, tika 
ievēlēts Biedrības valdē 1990. gadā un uzņēmās valdes priekšsēža 
darbu 1990. gada septembrī. Šo pienākumu viņš sekmīgi veica 
līdz 2010. gadam. Vēl aktīvi darbojas valdē līdz šim gadam, kad 
veselības traucējumi neatļauj pilna darba jaudu, jo tā ir vajadzīga, 
lai sabiedriskos pienākumus godam veiktu. Vēl Jānis atrada laiku 
dziedāt vīru ansamblī „Ziemeļbalss” Sidnejas Latviešu vīru (SLVK) 
korī un strādāt SL teātrī.

Jānis Ronis vadīja SLB dzīvi ar krietna saimnieka prātu un veiksmi. 
Savā uzrunā 2000. gada Ziemsvētku priekšvakarā viņš teica: “Kas 
būtu mūsu Biedrība bez Rituma, Dāmu kopas, jauniešiem, dziesmām, 
aktieriem, sestdienas skolas, valodas pulciņa, ALMAs, senioru 
saietiem, biedriem, talciniekiem un kas būtu mēs, ja Biedrība nebūtu? 
Mēs esam viss – Tas viss esat Jūs”.

Mēs visi Tavi draugi, sabiedriskā darba līdzdarbinieki un SLB 
atbalstītāji sakam Tev, Jāni Roni, paldies par padarīto, paldies Tavai 
ģimenei kuŗi palīdzēja un bija ar Tevi kopā!

Sveicam un suminam Tevi astoņdesmitajā dzimšanas dienā! 
Vēlam Tev mošu garu, veselību, prieku vēl ilgus gadus nākt talkā, 
būt kopā ar mums, palīdzēt izciest bēdas, izbaudīt priekus skandināt 
dziesmas un pildīt Latviešu namu ar latvisku domu par godu Latvijai.

Alfreds Siļķēns
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

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

Naudas sūtījumi uz Latviju

Sidnejas Latviešu biedrība piedāvā iespēju SLB biedriem pārsūtīt naudu uz 
Latviju. Šim nolūkam SLB ir atvērusi kontu Danske bankā, Rīgā. 
Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme, 

neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds, 

adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs 
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas 
konta numuru.

Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā Latvijas latos.

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 
cienījamu gadu vecumu sākot ar 

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

2012. gada septembrī SLB ir apsveikusi 
Antonu Mukānu, Birutu Freiju, Lūciju 
Bērziņu, Elmāru Ģērmani, Andu Black, 
Visvaldi Šicu, Anitu Matuzeli, Anitu 
Apeli, Jāni Roni, Birutu Vilkinu, Sigurdu 
Rakūnu un Veru Draudiņu.

Senioru saieta 
Ziemassvētki

Šogad  Z iemassvē tku  eg l ī t es 
sar īkojums not iks p iektd ien, 

2012. gada 14. decembrī  pulksten 
12.00.  Sidnejas latviešu nama lielajā 
sarīkojumu zālē, kur mūs visus sveiks 
skaisti mirdzoša  Ziemassvētku eglīte 
un dekorēti galdi. Būs mūzikālie 
pr iekšnesumi ,  k lausīs imies ar ī 
skaistus Ziemassvētku dzejoļus un 

Senioru saiets

Nākošais senioru saiets notiks 
piektdien, 12. oktobrī pulksten 12.00 

un kafejnīca būs atvērta kā parasti no 
pulksten 11.00 lai jūs varētu pakavēties 
ar draugiem in baudīt Dāmu kopas 
sagādātos gardumus.

Pirmā daļā Ivars Šeibelis pastāstīs 
pa r  s i r dspuks tu  ģene ra to r i em 
(pacemakers); kāpēc  viņi ir vajadzīgi, 
kā tie strādā, kā tos ražo, un kā ieoperē 
ķermenī. Ivars nostrādāja 14 gadus 
pasaules mēroga „pacemakeru” firmas 
vadībā, tā nu labi pārzina šo tematu. Pēc 
tam Ivars rādīs interesantus raidījumus 
no Latvijas TV. 

Otrā daļā skatīsimies Osvalda 
Aiztrauta atsūtītos ierakstus no Rīgas 
TV raidijumiem.

Uldis Misiņš

dziedāsim visi kopā mums visiem 
pazīstamās, skanīgās un sirdi iesildošās 
Ziemassvētku dziesmas. Pēc tam mūs 
visus pacienās SLB Dāmu kopas čaklās 
dāmas ar Ziemassvētku mielastu.

Lūdzu pieteikties pie Imanta 
Līča grāmatnīcā tel. 9744 8500 un 
arī pie Irēnas Dzirnekles senioru 
saieta laikā, viņas mājas tel. 9750 
2389 un samaksāt dalības maksu $20 
strādājušiem un $15 visiem citiem, ne 
vēlāk kā līdz 30. novembrim. Sarīkojuma 
dienā nebūs iespējams samaksāt 
jo saimniecēm ir vajadzīgs galīgais  
apmeklētāju skaits jau novembŗa 
mēneša beigās

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

 Aldis Birzulis

Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

Kat ru  gadu Spodŗa Klauver ta 
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.

Jauktais koris dzied
Svētdien, 16. septembŗa pēc-

pusdienā, Sidnejas Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē pie klātiem galdiem 

bija Dziesmas a cafe sarīkojums ar 
diriģenti Irēnu Pakalnu un Sandras 
Dragūnas klavierpavadījumiem. Koristu 
skaits gan sarucis līdz 14 (4 soprāni, 
3 alti, 4 tenori un 3 basi), tomēr braši 
iesāka ar Imanta Kalniņa Dziesmu ar 

M. Bārbales vārdiem.
Sekoja Rutas Brožes komponētā 

Manā dzimtenē ar Leonida Breikša 
vārdiem, Armanda Mihailova Vēji aizpūš 
gadus ar A. Pētersona vārdiem, Pēteŗa 
Barisona aranžetā tautas dziesma Viegli 
mani bāliņš cēla un Emīla Melngaiļa 
aranžētā Ciemā daiļa sērdienīte. 

Koncerta pirmā daļā pa vidu visu 
kopīgi dziedātā Dzīvīte, dzīvīte. 

Aija Dragūna spēlē Viltīgā Bosa
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Jaunā vēja 10 gadu 
pastāvēšanas 
sadziedāsanās

Sestdien, 8. septembrī Sidnejas 
Latviešu namā vokālā anambļa Jaunais 
vējš bijušie un tagadējie dalībnieki 
atzīmēja savu 10 gadu pastāvešanas 
jubileju ar sadziedāšanos.

Vakaru ievadīja ansambļa dibinātāja 
Vēsma Putniņa un viņas ilggadīgā 
palīdze  Daina Kaina. Tika paskaidrots 
par ansambļa vēsturi un sastāvu. 

Sekoja koŗa dziedātā, Jurjānu 
Andreja aranžētā tautas dziesma  
Kur gāji, puisīti?, A. Žilinska aranžētā 
Mēness ņēma saules meitu, krievu 
oriģināla, bet Vensku Edvarda atdzejotā 
Debess tumša, mākoņaina un Kaspara 
Svennes harmonizētā Dažu skaistu 
ziedu un atkal visu kopā dziedātais 
Zilais lakatiņš.

Pēc pirmā starpbrīža Aijas Dragūnas 
spēlētā Ravela Habanēra. Bailija Viltīgā 
Bosa (a wily Bosa) un Hārdroka blūzs 
(Hard Rock Blues) un Andreja Medņa 
spēlētās Kristiāna Sindinga Pavasaŗa 
šalkas. 

Pēc otrā starpbrīža A. Altmaņa 
Ar smaidošu dziesmu ar A. Ritmaņa 
vārdiem, ko korim iekārtojis Viktors 
Bendrups, tautas dziesma Es izaugu 
pie māmiņas E. Siliņa apdarē, tautas 
dziesma Bālel iņa l īgaviņa  Jāņa 
Zīles apdarē un Valtera Kaminska 
Rudzupuķes ar Ulža Krasta vārdiem. 
Sekoja visu kopīgi dziedātā Še kur līgo 
priežu meži un pēc tam koŗa dziedātā 
tautas dziesma Trādi, rīdi, Miķelīt, 
ar Kaspara Svennes mūziku, tautas 

dziesma Maza, maza meitenīte Gunāra 
Ordelovska apdarē, A. Čaka Miglā asaro 
logs Valža Zilvera apdarē un Raimonda 
Paula Mēmā dziesma ar Jāņa Peteŗa 
vārdiem. Koncertu pabeidza ar visu 
kopā nodziedāto tautas dziesmu Pūt, 
vējiņi ar kuŗu tad izskanēja publikas 
labi uzņemtais sarīkojums, sagaidot, ka 
tādus turpinās arī nākotnē.

Juris Krādziņš

Pēc koncerta – jauktais koris un diriģente ar solistiem un pavadītāju
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Tad sākās dziedāšana. Vakara 
dalībniekiem bija dota iespēja sekot 
dziesmām no īpaši sagatavotām 
dziesmu grāmatām. Vakaru ļot i 
profesionāli pavadīja trīs ansambļa 
dalībnieki ar čellu, vijoli un gitāru. Vēlāk 
viņiem piebiedrojās visiem pazīstamā 
mūziķe Viktorija Mačēna ar akordionu.
Vakars iesila samēra atri un pirms pirmā 
pārtraukuma visi jutās ērti. 

Labs jauninājums bi ja vakara 
dalībnieku uzaicināšana dziesmu izvēlē, 
uzsākot dziedāšanu ar aicinajumu, 
“Mīļais....... dzied vien dziesmiņ,”. Tādā 
garā veikli paķēra tos dalībniekus, kuŗi 
bija gausāki izvēloties dziesmu mazliet 
pazobojot viņus par viņu gausumu! 
Tādā lustīgā garā turpinājās vakars. 
Nopietnākais brīdis bija, kad Dainas 
Kainas mamma Dace Bogdanoviča 
uzrunāja Jaunā vēja dalībniekus un 
uzslavēja viņus, ka kopuši savu senču 
gara mantas un turpinājuši vecāku ieceres 
– uzturēt latviešu valodu un kultūru.

Tālāk varējam baudīt Jaunā vēja 
sirds un dvēseles Dainas Bogdanovičas 
pašas cepto klinģeri. Apsveicot ansambli 
visi klātesošie nodziedāja „Daudz baltu 
dieniņu”.

Pēc otrā starpbrīža pie pults vietu 
ieņēma jauns ceremoniju meistars 
–  ansambļa da l ībn ieks Edgars 
Greste smīdinot mūs visus, ar savām 
asprātībām un interesantiem dziesmu 
variantiem.

Vakars noritēja ļoti sirsnīgā un 
draudzīgā garā un visi klātesošie aizgāja 
mājās pacilāti un sajūsmoti. Mūsu 
kaimiņvalsts pārstāves, lietuvietes, 
aizraujošā uzruna atspoguļoja klātesošo  
pacilājumu, kad viņa asarām acīs izteica 
savu pateicibu Jaunam vējam par lielo 
darbu uzturot savu kultūru. 

Paldies Jaunam vējam par iespēju 
atkal izbaudīt viņu sniegumu un dalīties 
skaistā mūzikālā vakarā.

Maruta Dēliņa-Tauriņa.

Seniori 2012. gada 
septembrī

Tā kā  nesaga id ī ju 
neviena, kas pieteiktos 
rakstīt par senioru saietu 
14. septembrī, tad jāraksta 
pašam.  Tā nu īsumā 
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 Kādas mēs (varbūt) 
esam

SLT „Tāda es esmu”, 17., 18. un 
19. augustā, Jāņa Grauda režijā.

Pusgadsimtu atpakaļ, 
kad feminisma vilnis 
pāršalca rietumu pasauli, 
tas nenāca t ika i  ar 
pieprasījumu vienlīdzīgu 
algu un legālo tiesību. 
Tā centrā bi ja cīņa 

pēc kādas daudz grūtāk satveramas 
„vienlīdzības” dzimumu starpā. Ko 
šāda „vienlīdzība” īsti ieskaita, un cik 
tālu tā panākama, par to varam mūsu 
„pēc-feminisma” laikmetā, ja vēlamies, 
joprojām strīdēties.

Kāds tam sakars ar SLT jaunāko 
iestudējumu Aivas Birbeles komēdiju 
„Tāda es esmu”? Daudz ciešākas kā 
uztverams no SLT programmas, kas 
šādas idejas, izrādē kas ir tieši par 
sievietēm, pat nepiemin. Jānis Lācis 
cenšās izskaidrot humoru (vienmēr 
riskants pasākums) savā „smieklu 
paradīzē” iesvētot Beniju Hilu, Kurtu 
Vonegartu un Hašeka Šveiku.

Lai cik smieklu SLT izrāde brīžiem 
izraisīja, ko Birbele caur savu komēdiju 

pastāstīšu, ka minētā dienā, ap 12:00 
sāku stāstīt gan par vispārīgiem 
vērojumiem Rīgas satiksmē, gan par 
pasta un telefona cenām, kas gada 
laikānebija mainījušās. Citi vērojumi bija 
no Rīgas zvēru dārza, kuŗā jaunums bija 
māja ar  vairāku dzīvnieku ģindeņiem, 
Botāniskā dārzā apsildīta tauriņu māja, 
bet Brīvdabas  mūzejā vilciņu darinātājs. 
Dailes teātŗa lielajā zālē, kur saiet ap 
1000 skatītāju, redzēju  Ādolfa Alunāna 
dziesmu spēli Džons Neilands, aplūkoju 
jauno mūzeju agrākā Spilves lidlaukā, 
bet Cēsīs tagad var uzkāpt vecās 
pils tornī. Atjaunota arī agrākā kuģīša 
satiksme uz Doles salas mūzeju pie 
Sausās Daugavas.

Valtera un Rapas grāmatu veikalā 
atradu jaunā dzejnieka un Jāņa Medeņa 
dēla Vidvuda grāmatu, bet Nacionālā 
bibliotēkā pie Elīzabetes un Barona 
ielas stūŗa, sameklēju grāmatu ar 
Aspāzijas lugu Tils Pūcesspieģelis, 
Roberta Krodera Atdzimšanas dziesmu, 
Valdemāra Damberga no franču valodas 
tulkoto lugu pantos un atskaņās par 
Sirano de Beržeraku un Edvarda Vulfa 
lugu, kuŗas četros cēlienos apvienotas 
īslugas Šekspīra, Blaumaņa, E. Vulfa 
un dziesmu spēles stilā. Nākamā gadā 
būšot gatava jaunā bibliotēka, un uz 
turieni tad varēšot pārvest grāmatas 
no vecās bibliotēkas un no tās nodaļām 
citās Rīgas ielās.

Iznākuši grāmatā arī Valža Bisenieka 
vācu valodā tulkotie Mērnieku laiki 
un no vācu valodas latviski atdzejotie 
Ģertrūdes fon den Brinkenas dzejoļi 
par viņas agrāko dzimteni Latviju. Jurģis 
Skulme raksta grāmatas par gleznotaju 
Eliasu un sava tēva Ugas Skulmes 
darbiem. Nobeigumā klāsts fotografiju 
uz ekrana par redzētām vietām, kuŗas 
parādīja Uldis Misiņš.

Pirmās daļas nobeigumā Ivars 
Šeibelis rādīja skatus no Milvoku 

dziesmu svētkiem Amerikā, kur 
dalībnieku skaits gan mazāks nekā 
Latvijas dziesmu svētkos, bet plašāks 
nekā Austrālijas latviešu Kultūras 
dienās. Parādīja arī latviešu Londonas 
Olimpisko spēļu dalībnieku argriešanos 
Rīgā. 

Otrā daļā redzējām Latvijas mākslas 
fimu – Limuzīns Jāņu nakts krāsās, kas 
stundu un divdesmit minūšu gaŗa,bet 
tēlotājos no seniem laikiem arī Lilita 
Bērziņa un Ēvalds Valters.

Juris Krādziņš
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apskata ir kur minētais feminisma vilnis 
ir mūsdienu sievieti atstājis.

Galveno lomu dalīja Ilona Brūvere un 
Līga Salduma-Hegnera un, virspusēji, 
mēs sekojām lugas „varones” Zanes 
cīņai ar visu kas, pusmūžā, apdraud tās 
sievišķīgo pašvērtību.

Mazu dzelonīšu „pazemināta” – jauns 
vīrietis trolejbusā flirta vietā piedāvā tikai 
savu sēdvietu – Zane iekrīt pašanalīzes 
un mazvērtības mudžeklī. Kas īsti no 
sievietes tiek tagad pieprasīts, lai tā 
justos vērtīga kā – sieviete? Zane (un 
Birbeles luga) uz to meklē atbildi.

Viņa sastāda neiespējamus fiziskās 
aktivitātes plānus, apņemās sekot visiem 
„spalvu epilācijas”, dieta un celulīta 
atkaušanas režīmiem. Viņa deklamē 
gadiem mācītās mantras („Tu esi skaista 
talantīga sieviete... Tu esi skaists, 
uzplaucis zieds”) spoguļa priekšā. Viņa 
pat mēģina ierosināt kampaņu „Spalvu 
vienlīdzībai” – ja vīrieši pieņemami ar 
spalvām, kādēļ ne sievietes?

Interneta informāciju dzīta, viņa 
sāk izpētīt plastisko ķirurģiju, „fileru 
injekcijas”, krūšu augmentāciju (ja vīrieši 
mērās ar krāniņiem, sievietes ar krūtīm). 

Viņa pat apmeklē pusaudžu 
„gotu” klubu – vizīte kas tikai 
vēlreiz apliecina, ka viņa kā 
sieviete ir tagad izmesta 
dzīves krastā. 

Totāla atbilde Zanes 
problēmām nāk no TV 
izrādes „Br īnumzeme” 
atklāsmē. Šeit pieteicēja 
(Iveta Rone) iepazīstina 
viešņu kuŗa Zanes kāroto 
modernās sievietes vērtības 
kroni ir ieguvusi. Šī mums 
nerādītā dāma esot – ar 
operac i ju  pa l īdz ību  – 
sev sašaurinājusi māgu, 
atvadījusies no dzemdes 
un  be idzo t ,  i zņēmus i 

smadzenes. Tagad pieteicēja priecīgi 
paziņo: „Viņa ir slaida un laimīga!”

Zanes venīgais pretspēks nāk no 
atmiņām par māti, tēvu un to kopējo 
mīlestību daudz grūtākos dzīves 
apstākļos, un no sarunas ar zivju 
pārdevēju (Lija Veikina) kuŗa neskopojās 
ne ar atklāsmēm par savu intīmo dzīvi, 
nedz ar savu dzīves sparu.

Ja lugas noslēgums pie nekā jauna 
nenoved („pieņem sevi” ir sen piedāvāts 
atrisinājums daudzām problēmām, un 
patlaban ļoti popularizēts ASV), tad tās 
norise piedāvā daudz. Sakaru ar Beniju 
Hilu, Kurtu Vonegatu un Hašeku, atļaušu 
lasītājiem pašiem uzminēt.

Mums solīts bija „skatuvisks lasījums”, 
bet, ko Jāņa Grauda režījā redzējām, 
bija gandrīz pilnīgi realizēta izrāde, 
ar skatuves ietērpu, kostīmiem un ļoti 
labiem video ierakstiem (Ojāra Grestes 
pārziņā) un aktieru tēlojumiem. Mazā 
zālīte, ar skatītājiem sēžot pie galdiņiem, 
radīja īsti piemērotu kafejnīcas / kabarē 
gaisotni. Otrajā daļā, gandrīz pilnīgi 
varēja piemirst, ka aktieriem teksts 
rokās.

Pirmo daļu uzlabotu daži saīsinājumi. 

Līga Salduma-Hegnera, Ilona Brūvere un Andris Kariks
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Kur viņi ir tagad? …
Ella Kreišmane

Š i m  n o t i k u m a m 
gatavo jos jau i lgāku 
laiku. Ceturtdien, 30. 
augustā iekāpu autobusā 
Volongongas cent rā , 
lai uzsāktu braucienu 
uz Orbostu, (Orbost), 

Viktorijas pavalstī, kas bija mans pirmais 
pieturas punkts ceļā uz Saili (Sale). 

Epilācijas diskusija ievilkās par gaŗu, 
zaudējot humoru. Tāpat video segments 
„Kas notiek Latvijā” (ar Jāni Čečiņu kā 
TV žurnālistu) būtu derējis īsāks un 
kodolīgāks.

Pēc starpbrīža, viss pēkšņi atdzīvojās 
tekstā un darbībā, reizēm izraisot 
gandrīz vētrainus smieklus skatītājos. 
Pats labākais nāca ar Ivetas Rones 
skaisti notēloto pieteicēju (jau minētā 
„Brīnumzemes” intervijā) un, itsevišķi, 
ar Lijas Veikinas lielisko Zivju pārdevēju.

Ilona Brūvere un Līga Salduma-
Hegnera tērpos un augumā saskaņotas 
gandrīz kā atspulgi, izpratīgi vadīja 
pieprasīgo Zanes lomu, un Andris Kariks 
piemēroti iekļāvās vairākos vīriešu 
raksturos.

Varbūt ka režisors varēja biežāk 
atļaut vienai Zanei jūtās dzīvot otrās 
Zanes vārdiem līdzi. Mazos galdiņus un 
soliņus, abās skatuves platformas pusēs 
arī būtu atmaksājies vairāk izmantot 
lugas darbībā. Bet šie ir sīkumi.

Šeit bija apsveicami droša lugas un 
izrādes formāta izvēle un laikmetīgs, 
asi satīrisks ieskats mūsdienu sievietē.

 SLT izrāde ir pelnījusi plašāku 
publiku. Tā „ceļotu viegli” un ja Jānis 
Grauds un viņa ansamblis ir gatavi 
ziedot dažas nedēļas nogales, esmu 
pārliecinta, ka viņu viesizrādes gādātu 
jautrību un interesi citos latviešu centros. 
SLT, lūdzu padomājiet par to.

Inta Rodžera (Rogers) 
 Sidnejā.

Dzīve technoloģijas 
laikmetā

T e c h n o l o ģ i j a s 
nozīmībai un pielietošanai 
pieaugot arvien lielāka 
vērība jāpiegriež dažādo 
technoloģiju izpratnei un 

apguvei. Radusies arī specializēšanās 
nepieciešamība. Augstāko mācības 
iestāžu programmās trūkst vietu 
vispārizglītojošiem priekšmatiem.

Pienācis laiks, kad studentiem 
pašiem jāgādā par savām vispusīgām 
zināšanām daudz lasot un arī citos 
veidos kļūstot informētiem polītiskās, 
literārās, mākslinieciskās un citās jomās. 
Kas attiecas uz mākslām, tās baudām 
un to izpratni iegūstam tādā kā izklaides 
veidā, tas ir, apmeklējot koncertus, 
teātŗa izrādes un mākslas izstādes. 
Katrā ziņā nevaram atstāt novārtā 
no visām mākslām lielāko – mākslu 
dzīvot. Mūsu dzīves ir personiskas. 
Jau no mazotnes vecāki māca bērniem 
dažādas dzīves iemaņas. Daudz bērnu 
šīs pamācības iegaumē un pieņem, 
bet ir arī pašpārliecinātie un iecirtīgie, 
kas rīkojas pēc saviem ieskatiem un, 
ja vajadzīgs, vēlāk mācās no savām 
kļūdām un beigās ir apmierināti.

Netrūkst ci lvēku, kuŗu dzīvēs 
virsroku ņem mākslinieciskās dziņas. 
Nevar noliegt faktu, ka mākslām mūsu 
pasaulē ir liela noderība, bet liekas, 
ka technoloģijas nepieciešamība stāv 
pirmajā vietā. Ja Dievs pasauli radījis kā 
mākslas darbu, tad droši vien ar savas 
dievišķās technoloģijas palīdzību.

Aina Sveile



10

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au 

vai arī
www.slb.org.au 

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

kur nākamā diena jāpiedalās izcilās 
svinībās, Ellas Kreišmanes 100 gadu 
jubilejā.

Kas par satraukumu! Tikai piecas 
dienas agrāk biju atgriezusies no 
mēneša ilgā Latvijas apmeklējuma un 
knapi biju paspējusi izkrāmēties, kad 
bija jātaisās ceļā pie manas bērnības 
draudzenes Baibas mammas, kuŗa 
nepilnus sešus gadus dzīvo ļoti jaukā 
un labi iekārtotā veco ļaužu namā. 
Biju tur jau iepriekš bijusi, pēdējo reizi 
pirms diviem mēnešiem. Tad Ella man 
vaicāja, “ Vai Tu zini Marutiņa, ka man 
31. augustā būs 100 gadu un man te 
rīkos viesības? 

“Atbildēju, “Protams, ka zinu un es 

arī te būšu”., 
E l la  turp inā ja ,  “Va i  tu 

zini, ka man karaliene sūtīs 
apsveikumu?” 

Teicu, ka noteikti. tā būs.
B e t  E l l a  v ē l  n e b i j a 

apmierināta un atkal vaicāja, 
”Bet vai Tu domā, ka karaliene 
zinās kur es dzīvoju?”

Cik burvīgi nodomaju pie 
sevis, ka tādā lielā vecumā vēl 
iespējams priecāties par savu 
100. dzimšanas dienu. Noteikti 
būs japiestrādā lai šī diena 
izdotos īpaši svinīga.

Sazinājos ar Baibu, kas teica 
ka mums abām pazīstamais Ezergaiļu 
pāris, Dace un Māris dzīvo Orbostā un 
arī vēlās apciemot Ellu. Man pašai tas 
sagādāja lielu prieku jo pazīstu abus 
no bērnības un mūsu vecāki bija labi 
draugi. Te īpaši der piezīmēt, ka Māra 
nelaiķa tēvs ar manu tēvu dienēja kopā 
kaŗa gaitās. Daces gimene ar manējo 
vairāk, kā 45 gadus kopā darbojās 
sabiedrībā Melburnā.

Tad vēl viens interesants pagrieziens 
– netālu no Ezergaiļiem dzīvo viena mūsu 
kopēja paziņa un mana vidusskolas 
klases biedrene Diana, kuŗa arī ir visus 
šos gadus jau kops pamatskolas Baibas 
draudzene. Nebijām tikušās 44 gadus!

Lietas tiešam sāka izklausīties 
interesantas. 

Pie galda no kr.: Dace Ezergaile, Ella Kreišmane, 
Maruta Dēliņa-Tauriņa, Dagnija Skulte. 
Aizmugurē: Baiba Kreišmane un Māris Ezergailis.
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Jau mēnesi agrāk biju teikusi 
Baibai, ka noteikti jāpasūtina pīrāgi šim 
gadījumam no mums visu iemīļotās 
Puķes kundzes – pīrāgu meistares 
Melburnā. Viņa tos veinreizēji iepako 
un sūta pa pastu. Kas tad būtu jubileja 
bez pīragiem!!

Tika plānotas ari citas l ietas, 
dzimšanas dienas kūku cepēja, 
apsveikumu sagādāšana no LR Valsts 
prezidenta, Austrālijas gubernatores un 
protams no Austrālijas valdības galvas. 
Šeit mums palīgā naca LR goda konsuls 
Melburnā Jānis Dēliņš.

Tā kā Orbosta ir 9 stundu braucienā 
pa austruma krastu no Volongongas, 
tad brauciens bija gaŗš, bet ļoti ērts. 
Lasīju un snaudu. Jutos, ka esmu 
atkal lidmašīnā tikai autobusa riteņu 
dunošana lika manīt, ka tomēr neesmu 
gaisā.

Plkst. 2.25 uz minūti sasniedzu gala 
punktu. Mani sagaidīja Māris un ar lielu 
apkampienu sasveicinājāmies. Laikam 
nebijām tikušies vismaz 25 gadus!! 
Apmetos Ezergaiļu burvigā 105 gadus 
vecā mājā, kuŗu apvij maģisks glīti 
izveidots un apkopts žogots dārzs, kuŗu 
abi mājas īpašnieki ar mīlestību apkopj.

Nākamā rīta plkst. 9.30 devāmies uz 
Saili. Pa ceļam paņēmām arī draudzeni 
Dianu. Visu ceļu pļapājām par veciem 
laikiem. Pēc divām stundām ieradāmies 
Sailē. Svinību sākums bija nolikts plkst. 
2.00.

Ieradāmies laicīgi. Aprūpes nama 
mašīnu parkā mūs sagaidīja Baiba 
– glīti apģērbusies melnas biksēs un 
jakā. Visi ļoti sirsnīgi apkampāmies un 
sabučojāmies. Cik burvīgs brīdis! Tāda 
sirsnība!,

Atverot aprūpes nama durvis mēs 
tūliņ ievrērojām,ka mums pretī ratiņa 
krēslā tiek vesta pate dižā jubilāre. 
Asaras saskreja acis – kas par 
pagodinājumu būt klāt tik mīļas ģimenes 

Mazliet par jaukto 
kori

Svētdien, 16. septembrī Sidnejas 
Latviešu namā jauktais koris rīkoja Mārtiņa 
Siliņa zālē concertu „DZIESMA  A  CAFE”. 
Lai gan šis tas sagāja dēlī galu rezultāts 
bija lielisks. Bija patīkami sēdēt pie skaisti 
sagatavotiem galdiem kas deva sajūtu, ka 
esmu atnācis uz kādām lielām svinībām.

Bija liels pārsteigums dzirdēt tik 
daudz koŗa sagatavotās 17 dziesmas. 
Varu iedomāties cik tas ir prasījis laiku 
un enerģiju  lai sagatavotu šo uzvedumu. 
Arī bija patīkami dzirdēt uzvedumā 9 
pazīstamās tautas dziesmas, ko koris 
bija sagatavojis „koŗa stilā”. Arī publika 
varēja piedalīties kopdziesmās, ko, kā jau 
latvieši, sirsnīgi pilnā balsī nodziedājām, 
jo varējām programmā lasīt dziesmas 
tekstu. Man liekās, ka lielāka daļa zin 

paziņas lielā svētku dienā.
Ellai mati skaisti sakopti un galvu 

dekorēja rozā puķe ar bantīti. Noskūpstot 
viņu, teicu Ellai: ”Tu izskaties, kā 
princese!” Viņa atbildēja,” Un Tu esi 
mana karaliene!” Kas par burvīgu 
humoru tik cēla vecumā!!

Bija ieradušies vairāki aprūpes nama 
iemītnieki, kā ari citi Baibas draugi no 
vietējas apkārtnes. Telpa izdekorēta ar 
baloniem. Ziedu pušķi visapkārt. Bija 
ieradies arī vietējās avīzes pārstāvis 
nobildēt izcilo gadījumu. No netālās 
Mafras pilsētas bija ieradusuies arī 
Dagnija Skulte, kuŗa tikai iepriekšējā 
dienā bija uzzinājusi par notikumu no 
avīzes.

Divas stundas pavadījām jautrās 
pārrunās. Dziedājām apsveikuma 
dziesmas latviski un angliski. Ēdām 
burvīgu Švarcvaldes torti, kuŗu bija 
cepusi Baibas draudzene.

Maruta Dēliņa-Tauriņa
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Sidnejas Latviešu 
vīru koris aicina

Dziesmu pēcpusdiena sestdien, 6. 
oktobrī.

Saulītei ataug zelta ragi. 
Pavasars! Bet Sidnejas 
aukstos ziemas mēnešos, 
vīri koŗa mēģinājumos ar 
dziesmām un savu elpu 
piesildīja nama telpas. Koristi 

un diriģente Daina Jaunbērziņa cer, ka 
koncertā skandētās dziesmas iesildīs arī 
klausītāju sirdis. Koncerta virsraksts ir Mana 
dzimtene jaukā. Izvēlētās dziesmas skaņās 

Daļa SLVK koristi atvelk elpu nesenā mēģinājuma laikā.
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pirmos divus pantiņus un pēc tam klausās, 
kā gudrākie zuflē.  Bija arī mūzikālie 
priekšnesumi kuŗus izpildīja Andrejs 
Mednis ar klavierēm un 13 gadus vecā Aija 
Dragūna ar saksafonu. Ja viņa turpinās tā 
mācīties man liekās, ka sasniegs augstu 
līmeni.  Man ļoti patīk saksafons tāpēc arī 
mani  iepriecināja jaunā meitene ar labi 
nospēlētiem mūzikas gabaliem.

Neesmu mūzikas kritiķis bet tomēr 
vienmēr esmu to mīlējis un apbrīnoju 

mūziķu mākslu un Dieva doto talantu. 
Loterija (diemžēl varēja būt ar vairākām 
balvām jo es neko nevinēju), kafejnīcas 
gardumi, pat atspirdzinoši dzērieni 
veicināja sarīkojuma labu izdošanos un 
publikai patīkamu sētdienas izpriecu. 
Apsveicu diriģenti Irēnu Pakalni, koristus 
un koncerta rīkotājus par šo lielo darbu, 
lai sagatavotu klausītājiem latviešu stilā 
patīkamu izprieci.

Arnolds Jumiķis 

un vārdos atainos Latvijas dabas skaistumu. 
Dziedot izstāstīs arī tās cilvēku, vienu otru, 
vai nu romantiskāku vai draiskāku dzīves 
epizodi. Nākam gad atzīmējam mūsu koŗa 
57 gadu darbības atceri. Tik ilgus gadus 
Sidnejā un tālākā apkārtnē tiek skandēta 
latviešu dziesma, vīru balsīm izdziedāta.

Diriģente Daina korim piesaista arvien 
jaunus, daudzreiz arī gados jaunus 
dziedātājus. Redzam, ka tādi kas dzimuši 
ārpus Latvijas koŗa satāvā, ieskaitot pašu 
diriģenti, ir vairāk kā puse. Kā jau katrā 
kārtīgā organizācijā, arī vīru korim ir 
sava apakšnodaļa un koncertā dzirdēsim 
dažas žiperīgas dziesmas jauno vīru 
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        Sidnejas Latviešu vīru koŗa
          DZIESMU PĒCPUSDIENA

    MANA DZIMTENE JAUKĀ
Diriģente Daina Jaunbērziņa

Mūzikālie pavadījumi – Ingrīda Šakūrova klavieres
un vijolnieces Daina Kaina un Vēsma Putniņa

Sestdien, 6. oktobrī, plkst. 13.00
Sidnejas Latviešu namā

Pusdienas, atspirdzinājumi no plkst. 12.00
Ieeja $20, skolniekiem bez maksas

Vietas pie galdiem rez. pie G Zodiņa 
tel. 02 9629 6001

un SLB grāmatnīcā, tel. 029744 8500

Krāsu 
tērzēšana

Sidnejas māksliniece 
Dzidra Mičele (Mitchell) 

gatavojas uz savu nākamajo izstādi, 

piektdien, 5. oktobrī, ar jaunu virzienu. 
Šoreiz Dzidra ir pametusi savas parastās 
iemīļotās cilvēku figūras, lai pētītu krāsu 
sarunas. Dzidra raksta:

Kad paklausās krāsu sarunās, tās 
var aizraut elpu. Var būt tīrs pārsteigums 
ieraudzīt kādu toņu un krāsu saskarsmi, 
vienalga kur, kas labprāt parāda savu 
skaistumu, mēģini tikai to pamanīt. 
Murminošs, vai ass – krāsas esamība!

Bet mēs nākam ar mūsu visādām 
preferencēm. Veselas karjeras ir 
būvētas ap to, ka stāsta cilvēkam, kādas 
krāsas viņam piestāv un kādas ne.

Tas liek padomāt, kā mūsu pre-
ferences rodas, un kā gaumes var 
mainīties (tāpat kā jaunībā var neciest 
ķirbi, bet vēlāk to ēst ar lielāko prieku!).

V ienā  ku l tū rā  mēs  ģē rb jam 
savas līgavas baltā; citā kultūrā balts 

ansambļa izpildījumā. Koncertā mūzikālo 
pavadījumu sniegs iecienītās mākslinieces 
pianiste Ingrīda Šakūrova un vijolnieces 
Daina Kaina un Vēsma Putniņa. Skanēs 
a capella dziesmas un dziesmas ar solo 
iedziedājumiem. Pirms koncerta publika, 
nama lielā zālē sēdot pie galdiem varēs 
ieturēties un atspirdzināties pie koŗa dāmu 
kopas sarūpētā galda. Nāciet visi! Tuvākai 
informācijai skatiet sludinājumu šī laikraksta 
slejās.

Raimonds Krauklis
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izsaka nāvi. Vienā kultūrā skaudības 
krāsa ir zaļa; citā to izsaka lillā. Vai 
tas tāpēc, ka jā kāds ir nogrimis bēdīgā 

skaudībā, var 
iedomāties, ka 
viņš varētu ādas 
krāsā būt bāls un 
drusciņ uz zaļo 
pusi...vai arī tik 
satraucies, ka 
seja kļūst lillā!?

B e i g ā s 
laikam pilnīga 
v i e n p r ā t ī b a 
p a r  k r ā s ā m 
nav pat jāatrod 
(nu tikai, kad 

jānolemj paklāja krāsa un tādās lietās!). 
Lielāko tiesu mēs varam dzīvot laimīgi 

Kultūras dienu 
pieņemšana

Pēc Kul tūras dienas 
atklāšanas š.g. 26. decembrī 
varēs im v is i  dot ies  uz 
p ieņemšanu Ade la ides 
latviesu namā Tālavā, līdzīgā 

viedā kā bija pēdējās Kultūras dienās 
Melburnā. Pēc pieņemšanas tūlīt sekos 
atklāšanas ballīte, piemērota visiem 
gada gājumiem.  Par atklāšanas ballīti 
sniegsim atsevišku ziņojumu vēlāk. 
Pieņemšanu rīkos Ināra Putniņa, redzama 
atēlā. Šis pasākums atšķirās no citiem 
KD sarīkojumiem, jo rīcības komiteja 
neprasa ieejas maksu. Lai pieņemšanai 
būtu līdzekļi pacienāt atspirdzinājumus uz 
uzkodes, Ināra pieteicās pazīstamai firmai 

Ināra Putniņa

ar mūsu in-triģējošām per-sonīgām 
izvēlēm.

Almas locekle un viceprezidente 
Dzidra Mičele savā nākamā izstādē ir 
padomājusi par tādām lietām, un šoreiz 
ir pametusi savas parastās, iemīļotās 
cilvēku figūras, lai pētītu krāsu sarunas.

Šos abst rak tos  darbus v iņa 
vēro krāsu balsīs vairākos smalkos 
grupējumos, dažreiz gaišākos, dažreiz 
tumšakos... Klausās to valodu.

Izstādi atklās piektdien, 5. oktobrī, 
plkst 18.00-20.00, Kerrie Lowe galerijā, 
49-51 King St, Newtown. Izstāde atvērta 
no 5. līdz 23. oktobrim, no pirmdienām 
līdz sesdienām, plkst 10.00 līdz 17.30, 
un trešdienās līdz pulkst 19.00

Ojārs Greste

B u n n i n g s 
n o r ī k o t 
aus t rā ļ i em 
p o p u l ā r o 
“ s a u s a g e 
sizzle”. Šis ir 
ļoti izdevīgs 
veids kā iegūt 
līdzeķlus un 
I n ā r a i  a r 
p a l ī g i e m 
(Aldis Putniņš, Andis un Rudīte Bēŗziņi, 
Ilze Radziņa un Līga Līvēna) bija ļoti 
labas sekmes. Šis pasākums notika 
nesen pie Mt Barker Bunnings veikala, 
Adelaides kalnos. Paldīzēja aukstais 
laiks, jo cilvēkiem tad laba apetīte. 
Retais veikala apmeklētajs varēja paiet 
garām cepto sīpolu smaržai. Ināra 
apsola, ka pieņemšanā nebūs desiņas 
ar ceptiem sīpoliem! Viņas kulinārās  
spējas ir ļoti labi ieredzētas un ar ziņkāri 
gaidam  pieņemšanu.

Rudīte Bērziņa
AL54KD informācija
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SIDNEJAS LATVIEŠU SPORTA 
SACENSĪBAS 

2012. g. sest. 20. oktobrī  
plkst. 09.00 no rīta 

 

Campbell Athletic Field 
Princess Street,  Canterbury 

 

Sacensības un nodarbības visiem 
sportistiem un ģimenes locekļiem 

- no 3 g.v. līdz 83 g.v. !!! 
 

Tuvāku informāciju pieejama zvanot 
Viktor Sīkais 
0413 018 588 

Pagājušā gadā 
augstskolu beigušie

Sestdien, 22. septembrī, Latvijas 
Universitātes dibināšanas atceres aktā, 
Studnešu Korporācijas Kopas Sidnejā 
viceseniore, Gundega Zariņa ziņoja par 
latviešiem kuŗi ir beiguši pagājušā gadā 
Jaundienvidvelsas (JDV) augstākās mācību 
iestādes kā arī par tiem kuŗi ir aizceļojuši aiz 
JDV robežām zināšanas meklēt.

Pauls MAROSZEKIJS
Bakalaura grads medicīniskās zinātnēs 
(Bachelor of Medical Science), 2008. 
gada 13 jūnijā, Sidnejas universitātē 

(University of Sydney) un
medicīnas bakalaura grads un ķirurģijas 
bakalaura grads ar uzslavu (Bachelor of 
Medicine and Bachelor of Surgery with 
Honours) 2011. g. 1 decembrī, Monaša 
universitātē (Monash University).

Aleksanders, Pauls ZĪDS
Komerczinātņu bakalaura grads 
(Bachelor of Commerce), 2011.g. 
Sidnejas universitatē (University of 
Sydney).

Elita LUCIS  
Maģistra grads pe dagoģijā (Master of 
Teaching) 2012. g. 23. martā, (Master 
of Teaching), Sidnejas universitātē 
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Anšlava Eglīša lugu 
skatuves gaitas 

sākums
Anšlavs Eglītis, kā jau allaž, solījumus 

pildīja, luga „Pēc kaut kā cēla, nezināma”, 
stāsts par mīlestību divos cēlienos, bija 
gatava un 1960. gada augustā nonāca Jāņa 
Šāberta rokās. Tiesa gan – Anšlavs lugu 
bija apsolījis nosūtīt maija beigās, bet par 
pāris mēnešu ilgo kavēšanos nebija pamata 
autoru kritizēt, un visādā ziņā Anšlava Eglīša 

(University of Sydney).

Jānis LUCIS  
Bakalaura grads žurnalistikā (Bachelor of 
Media (Communications & Journalism)) 
2012.g. 1. jūnijā Jaundienvidvelsas 
universitātē (University of NSW).

Rovena ANDRUŠKĒVIČA
Bakalaura grads ekonomikā (Bachelor of 
Economics) 2012. g. 13. jūlijā, Makvorī 
universitātē (Macquarie University).

Melita  Indra ŠTUBIS
B a k a l a u r a  g r a d s  i z g l ī t ī b ā 
(pamatizglītība), (Bachelor of Education 
(Primary)), 2009. g. Sidnejas universitātē 
(University of Sydney).

Oskars Andrejs ŠTUBIS 
Bakalaura grads s l imokopšanā 
(Bachelor of Nursing), 2008. g. Sidnejas 
Technoloģijas universitātē (University of 
Technology, Sydney) un
maģistra grads kliniskā audioloģijā 
(Master of Clinical Audiology), 2011. 
g. Makvorī universitātē (Macquarie 
University, Sydney).

Grants RUTUPS
Žurnālistika Kanberas universitātē   
(University of Canberra), 2011.g. 
novembrī.

darbu bija rosinājusi apziņa, ka izrādē gatavi 
piedalīties tik izcili mākslinieki kā Jānis 
Šāberts, Alma Mača un Ādolfs Kaktiņš, ne 
vienu vien reizi viņš Nacionālajā operā bija 
jūsmojis par Kaktiņa radītajiem tēliem. 

Iepriekšējais Ceļojošais teātris savu 
darbību, līdzekļu trūkuma dēļ, bija izbeidzis, 
taču latviešu aktieru spēlēt griba nebija 
aprimusi, Jānis Šāberts ņēma lietu savās 
rokās, nodibināja kontaktus ar vairākām 
trimdas latviešu biedrībām, īpaši atsaucīgs 
bija toreizējais Čikāgas Latviešu biedrības 
priekšnieks Viktors Vīksniņš, un 1960. gada 
maijā tika nodibināts jauns Ceļojošais teātris. 
Protams, nekādas dižās naudas teātŗa rīcībā 
nebija, tāpēc vajadzēja samierināties ar 
faktu, ka mēģinājumi notika Jāņa Šāberta 
mājas pagrabtelpās, turklāt darbs ritēja 
itin raiti, kopā bija pulcējušies profesionāli 
mākslinieki, un 16. septembrī Ņujorkā 
varēja notikt lugas „Pēc kaut kā cēla, 
nezināma” pirmizrāde. Pēc daudziem 
gadiem skatītājiem bija iespēja tikties ar 
kādreizējo Lāčplēša lomas tēlotāju, vēlāk 
slaveno operdziedātāju Ādolfu Kaktiņu, atkal 
kā drāmatiska teātŗa aktieri. Anšlavs Eglītis 
viņam bija veltījis Jāņa Gravas lomu, bet viņa 
kādreiz tik kvēli mīlētās sievietes Džonsona 
kundzes loma tika uzticēta kādreizējā Dailes 
teātra izcilajai aktrisei Almai Mačai, jo 50. 
gadu sākumā aktrise darbojās Kanadā, 
Montreālas Latviešu teātrī un Kanadas 
Daugavas Vanagu teātrī, Toronto. Kaspara 
Zivtiņa lomu uzņēmās pats Jānis Šāberts, 
bet Jāņa Granta sievas Sofijas lomu spēlēja 
kamerdziedātāja Ksenija Brante – tā bija 
viņas debija drāmatiskajā teātrī kā aktrisei.

Izrādes centrā, protams, bija un visvairāk 
uzmanību izpelnījās Ādolfs Kaktiņš – gadu 
desmitiem ilgi neredzēts drāmatiskās lomās. 
Izcilā teātŗa kritiķe Paula Jēgere-Freimane 
par Ādolfu Kaktiņu un izrādi rakstīja: 
„Protams, ka teātŗa draugu vislielāko interesi 
šai izrādē piesaista iespēja vēlreiz redzēt 
tik izcili atzīto un iemīļoto dziedoni Ādolfu 
Kaktiņu, kaut arī vairs tikai aktieŗa lomā. Kā 
mūsu otrs Ādolfam Kaktiņam līdzvērtīgais 
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Cienītie Rituma lasītāji!
Varbūt Jūsu pūra dibenā glabājas kāda aizmirsta un nevienam 
nevajadzīga tautiska josta. Tā būtu skaista dāvana „Pērlei“, 
vienam no Latvijas  labākajiem B1 klases tautas deju ansambļiem, 
kas nesaņem ne valdības, ne pašvaldības pabalstu.
Latvijā deju ansambļi tiek dalīti grupās -A, B1, B2, C, D, E un F.
A grupā  ierindojas ansambļi, kas dejo choreogrāfiski sarežģītas 
12 pāŗu dejas.
B1 grupā  ir ansambļi, kas dejo choreogrāfiski sarežģītas 8 pāŗu 
dejas,. B1 grupas ansambļi ir pietuvojušies A grupas līmenim, bet 
vai nu tiem vēl nav 12 vienlīdz spēcīgi pāri, vai  arī ir kāds cits 
iemesls, piem., Pērlei, kas ierindojas 41 ansambļu konkurencē 
Latvijā 7-9.vietā, nav tērpu komplekta 12 pāŗiem.
Ja nu Jums atrodas kāda nevajadzīga josta, no kuŗas gribat 
šķirties, tad lūdzu nododiet to Imantam Līcim, SLB grāmatnīcā.
Plašāku informāciju par t.d. ansambli „Pērle“ var iegūt http://
perledejo.wordpress.com/ un http://twitter.com/DAPerle.
Paldies par manis uzklausīšanu un vēl lielāks paldies par Jūsu 
atsaucību!

Uldis Siliņš

koncertdziedonis, profesors Pauls Sakss 
pēc izrādes uzrunā tik zīmīgi teica, Ādolfam 
Kaktiņam daba ir devusi līdzi divpusīgi 
griezīgu mākslas ieroci: skatuves talantu un 
balsi. Un, ja jubilārs pats pēc apsveikumiem 
beigu vārdā apliecināja, ka nu ir pienācis 
laiks klusēšanai, tad nenovēršamajā gadu 
gājumā jāsamierinās ar to, ka apklususi 
viņa dziedāmā balss. Bet runājamā balss 
un lomas drāmatiskais pārdzīvojums un 
skatuviskā stāja nebūt neliecina, ka šai 
vajadzētu būt un palikt aktieŗa Kaktiņa 
pēdējai lomai [..] Ādolfa Kaktiņa Jāņa Gravas 
tēls ir mierīgs un noturīgs sākumā, aizrautīgs 
savas dzīves izjūtas apliecinājumā, traģisks 
ideāla sabrukumā un majestātisks pacēlumā 

pāri ikdienas realitātei kādā citā, nereālā 
dimensijā, kur netraucēti var sadzīvot ideāls 
ar ideālistu. Visas šīs lomas fazes Kaktiņš 
iedzīvina meistariski, un viņa radītasi tēls ir 
pilnīgākais un nobeigtākais izrādē.” Kādreiz 
gadās arī tā, ka tikšanās ar sen neredzētu 
cilvēku sagādā vilšanos – gluži tā notika 
ar Jāni Gravu un Džonsona kundzi, taču 
tikšanās ar Ādolfu Kaktiņu bija priecīga un 
saviļņojoša.

Anšlava Eglītes luga „Pēc kaut kā 
cēla nezināma” iestudēta vairākās ASV 
un Kanādas latviešu teātŗa kopās. Taču 
nevar sacīt, ka tas būtu viens no izcilā 
rakstnieka visvairāk rādītajiem darbiem, 
turklāt interesanti, ka uz skatuvēm tas aktīvi 
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sāka parādīties astoņdesmitajos gados. 
1960. gadā Ceļojošais teātris bija apbraukājis 
dažādas pilsētas, un tāpēc šo pilsētu teātŗa 
kopas uzreiz negribēja ķerties pie redzētās 
lugas iestudēšanas. Bez tam bija vēl kāds 
iemesls, kāpēc no jauna šai lugai teātŗa 
kopas pievērsās vēlāk: teātŗa spēlētāji 
jaunāki nekļuva, un pienāca reize, kad viņiem 
īpaši izdevīga izrādījās luga, kuŗā darbojas 
tikai četras personas – padzīvojuši cilvēki. 
1983. gadā šo lugu Viļņa Brastiņa vadībā 
izrādīja Toronto latviešu biedrības teātris, 
un režisors pats tēloja Jāņa Grauda lomu, 
1986. gadā to izrādīja Linkolnas latviešu 
drāmatiskā kopa, 1989. gadā lugai pievērsās 
Artūrs Rubenis un izrāde notika Klīvlandas 
Daugavas Vanagu teātŗa kopā, bet 2003. 
gadā šī luga parādījās Sentpēterburgas 
latviešu drāmatiskajā kopā.

Kā Anšlava Eglīša lugai „Pēc kautkā 
cēla, nezināma” klājies Austrālijā, to mūsu 
lasītāji zinās paši labāk par mani. Kā 
pirmais lugai Austrālijā pievērsies Austrālijas 
Latviešu teātris 1962. gadā – divus gadus 
pēc pasaules pirmizrādes – to iestudēja 
režisors Pēteris Elsiņš, pats tēlodams Jāņa 
Gravas lomu. Džonsona kundzes lomā bija 
Valija Pone, bet Gravas dzīvesbiedri Sofiju 
tēloja Erna Lēmane. Enerģiskā Kaspara 
Zivtiņa lomā bijis Viliberts Štāls. Luga viņam 
laikam iepatikusies, tāpēc 1983. gadā 
Štāls režijas grožus ņēma savās rokās 
un 19. jūnijā Melburnā parādījis jaunu A. 

Eglīša lugas „Pēc kautkā cēla, nezināma” 
iestudējumu, tajā Jāni Gravu tēloja Indulis 
Pilskalns, Džonsona kundzi – Ingrīda 
Erdmane, bet Kaspara Zivtiņa lomā bija 
Ivars Mirovics.

Gribu atgādināt, ka Kārlis Gulbergs 
ar šo lugu draudzējies jau divas reizes: 
Sidnejas Latviešu teātrī viņa režijā lugu 
izrādīja 1984. gadā, pats viņš tēloja Kaspara 
Zivtiņa lomu, nākamreiz šai lugai Gulbergs 
pievērsās 1999. gadā – 29. maijā notika tās 
pirmizrāde, bet režisors pats veidoja lomu, 
ko kādreiz bija tēlojis Ādolfs Kaktiņš – Jāni 
Gravu, viņa ilgi meklētā Džonsona kundze 
bija Lija Veikina. Tagad – pēc trīspadsmit 
gadiem Kārlis Gulbergs atkal strādā pie šīs 
Anšlava lugas „Pēc kautkā cēla, nezināma”.

Gaidīsim, cerēsim. Lai izdodas!
Viktors Hausmanis.

P.S. 1984. gada izrādē Jāni Gravu 
tēloja Jānis Čečiņš, Džonsona kundzi Linda 
Ozere, Sofiju – Vaira Zemīte.

1999. gadā Kasparu Zivtiņu tēloja Jānis 
Saldums, Sofiju – Vaira Zemīte.

Šai, 2012. gada izrādē Jāni Gravu atkal 
tēlos Jānis Čečiņš un Džonsona kundzi 
Linda Ozere, Sofiju – Iveta Rone, Kasparu 
Zivtiņu – Andris Kariks. Dekorātori būs – Vija 
Spoģe-Erdmane un Pēteris Erdmanis.

Ar „Stāstu par mīlestību” SLT aicināts 
viesoties A.L.54. Kultūras Dienās Adelaidē.

Kārlis Gulbergs.

Telpu pieteikumi 2013.  
gadam

Lai varētu, iespēju robežās, apmierināt latviešu telpu lietotāju vēlmes, 
laipni lūdzam pieteikt telpu vajadzības Imantam Līcim ne vēlāk kā līdz 
2012. g. 31. oktobrim. 

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

SLB valde
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Zaļā zālē zem ozola 
zariem

AL54KD ģimenes svētki
Svētki notiks š.g. 27. decembrī un 

sāksies pulksten 11.00 no rīta. Svētku 
vadītaja, Iveta Leitase pastāsta, ka 
latviešu ģimenēm un draugiem no visas 
Austrālijas būs iespēja sanākt kopā 
skaistajā Aneslijas (Annesley)koledžas 
dārzā. Šī vieta atrodas gandrīz blakus 
Adelaides latviešu namam, Tālava. Pāris 
minūtēs varēs mierīgi  aizstaigāt. Tas 
arī nozīmē, ka Kultūras dienu mākslas 
izstādes atklāšanas apmeklētājiem 
būs iespēja iegriezties ģimeņu svētkos 
pa ceļam no Ukraiņu baznīcas, kas 
atrodas  turpat ap stūri.  Mākslas izstādi 
atklās pulkstens 10.00 tanī rītā. Ta kā 
ģimeņu svētku sākumu ieskandinās 
pūtēju orķestris ar jestram latviešu 
melodijām, nebūs grūti atrast Aneslijas 
koledžas dārzu! Kamēr jautra mūzika 
spēlēs, tikmēr Adelaides Latviešu skolas 
padome kurinās krāsni un ceps desiņas 
izsalkušajiem. Piedāvās arī kafiju. 

Ņiprākajiem dalībniekiem būs 
iespēja sevi parādīt latviešu mīļākajos 
sporta veidos – basketbolā un hokejā. 
Iveta ziņo, ka ledus imports no Latvijas 
patreiz tiek apspriests, bet ja to piegādās 
izkusušu, tad ledus hokeju nāksies 
aizstāt ar ūdens hokeju!

D a u d z i  a t c e r a s  p a g ā j u š o 
Adelaides Kultūras dienu vaiņagu 
pīšanas darbnīcu, tāpēc to atkārtos arī 
šogad. Un kronis visam būs kopā ar 
Adelaides latviešu muzeju sarīkotais 
fotogrāfēšanās salons. Muzejs laipni 
atvēlēs tautas tērpus un aksesuārus. 

Varēsiet likt galvā sapītos vaiņagus 
un savā īpašumā iegūt vienu kārtīgu 
latviešu ģimenes bildi!

J a u n u m s  š o g a d  b ū s  k o k a 
dedzināšanas darbnīca – čaklāko roku 
īpašnieki varēs izrotāt koka rakstiņus ar 
šāgada KD simbolu – auseklīti. Auseklīti 
arī varēs izlocīt no papīra un izdekorēt 
uz piparkūkām.

Iveta ir iecerējusi, ka mūziķi no 
Latvijas iemācīs visiem kādu dziesmiņu 
ar kuŗu ģimenes svētku dalībnieki 
varēs uzstāties pasākumā “Lai dzied 
ģimene”,  kuŗš notiks tās pašas dienas 
pēcpusdienā Tālavas Lielajā zālē.

Aneslija koledžas plašais dārzs 
ir ļoti piemērots  ģimenes svētkiem. 
Kup l i  ozo l i ,  za ļa  zā le ,  spo r ta 
laukums un krāšņs spēļu laukums ar 
smilšukasti vismazākajiem Sprīdīšiem. 
Ja nepietiek ēna zem ozoliem, tad 
varēsim arī pulcēties zem lielajām 
sarkanbaltsarkanām burām.

KD ģimenes dienas komiteja, no kreisās: 
Marks Lūsis, Reinis Dancis, Mārīte 
Rumpe un Iveta Leitase 
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Veco ļaužu  aprūpe Laima – Sidnejā
Vai Jūs vai kāds Jūsu paziņa vai ģimenes loceklis gatavojas pāriet 

aprūpes namā, jo Jūs vairs nespējat viņu aprūpēt ikdienā mājās?
Latviešu veco ļaužu aprūpe Laima palīdz vecākiem cilvēkiem 

turpināt dzīvot mājās arī tad, ja tas viņiem kļūst arvien grūtāk.
Šī aprūpe pamatojas uz individa ilgstošām vajadzībām, nevis īslaicīgām 

grūtībām kā, piemēram, atkopšanās pēc operācijas.
Šo aprūpi veic sabiedriskas organizācijas, latviešu gadījumā Sidnejas 

Latviešu biedrība, bet aprūpi financē Austrālijas Kopvalsts valdība, lai varētu 
sniegt augstvērtīgu aprūpi.
KAS VAR PIETEIKT APRŪPĒJAMO?

Jebkuŗš var pieteikt aprūpējamo:
KAS VAR SAŅEMT APRŪPI?

Šī aprūpe domāta latviešu izcelsmes cilvēkiem, kas vecāki par 70 gadiem,  
kas dzīvo mājās, un kam ir:
 • dažādas aprūpes vajadzības, piem., fiziskas, medicīniskas, sabiedriskas       

un emocionālas;
 • vajadzīga aprūpe, ko nesniedz citas sabiedriskās organizācijas;
 • vēlēšanās turpināt dzīvot savās mājās;
 • ilgstoši jāizseko maiņām aprūpes vajadzībās.
IZVĒRTĒŠANA

Jūsu vajadzības vispirms izvērtē valsts Veco ļaužu izvērtēšanas komiteja 
(Aged Care Assessment Team), kas izlemj, vai pieejamā aprūpe ir Jums 
piemērota.
KĀDA VEIDA APRŪPE? 
 Sniegtajā aprūpē var ietilpt:
 • palīdzība personīgā dzīvē, piem., ar mazgāšanos;
 • palīdzība saģērbties/izģērbties;
 • viegli mājas darbi;
 • iepirkšanās;
 • palīdzība ar veļas mazgāšanu;

Pēc Latvijas Universitātes Fizikas 
un Matemātikas fakultates pabeigšanas 
Iveta  Leitase strādaja Latvi jas 
Izglītības Ministrijas ārpusskolas 
nozarē – organizēja bērnu un jauniešu 
pasākumus, nometnes un skolotāju 
kursus. Deviņdesmito gadu vidū pārgāja 
strādāt citur - IT nozarē. Darbs atveda 
Ivetu uz Austrāliju, kur dzīvo nu jau 
desmit gadus. Adelaides latviešu saimei 
tas ir bijis liels ieguvums. Iveta gadu 

nostrādāja par skolotāju un patreiz 
vada Adelaides latviešu pamatsklou. 
Viņa divus gadus mācīja latviešu valodu 
Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā. 

Attelā redzama Iveta ar savu 
apakškomiteju, kuŗa aicina ne tikai 
ģimenes, bet visus kuŗi ir jauni sirdī, 
priecāties ģimenes svētkos!

Rudīte Bērziņa
AL54KD informācija
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Veco ļaužu  aprūpe Laima – Sidnejā (turpinājums)
 • veļas gludināšana;
 • transports uz ārstēšanos, veikaliem    
 • ēdiens (sagāde, palīdzība);
 • zāļu uzraudzība;
 • mājas atpūta (respite);
 • trauksmes aprūpe ārpus parastām darba stundām;
 • emocionāls atbalsts;
 • starpniecība (advocacy)
 • Jūsu individuālo aprūpes programmu sagatavo pēc pārrunam ar Jums 

un aprūpes koordinātori. Koordinātore rēgulāri sazinās ar Jums, lai sniegtā 
aprūpe turpinātu apmierināt Jūsu vajadzības.

Piedāvātā aprūpe ir ļoti elastīga un tā var mainīties sakarā ar maiņām Jūsu 
vajadzībās.

Visas aprūpes lietas ir neizpaužamas.
IZMAKSA

Par aprūpi ir jāmaksā.
Maksu nosaka aprūpējamā spēja maksāt un sniegtās aprūpes apjoms. 
Par pamatu kalkulācijai lieto 17.5% no pensijas.
Nevienam neliegs aprūpi tikai tāpēc, ka tas nespēj maksāt.
Tuvāku informāciju par aprūpi sniedz

Latviešu veco laužu aprūpe Laima
PO Box 457, Strathfield, NSW 2135 Tel./fax (02) 9744 0870
latcacp@bigpond.net.au

Aprūpi var saņemt tie, kas dzīvo šādos apgabalos:
Department of Health and Ageing Planning Regions: 
Inner West, South–West Sydney, Western Sydney

Baiba Liepiņa 
Vadītāja

Veco ļaužu aprūpe Laima 

Nav pārspīlējums teikt, ka Kūltūras 
dienu apmeklētāj i  būs patiešām 
izlutināti. Netikai varēsim baudīt no 
Latvijas Trio Šmite, Kārkle, Cinkuss, 
par ko jau agrāk esam laikrakstā 
snieguši sīkāku informāciju, bet pie 

Aizraujošs ceļojums skaistākajās latviešu 
klasiskās mūzikas lappusēs

Turpinājums 23. lpp.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

Rotas lietas
Sudraba Nameja rokas sprādzes
Saules/Muciņu aproce
Latvijas 90 gadu jubilejas 1 Lata piemiņas monēta
Kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas

Rokdarbi – Keramika, koka izstrādājumi, audumi

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

Oskara Lapas triloģija:
Pirmā grāmata: – “THE PATH OF THE MOON” cena $25
Otrā grāmata izdota 2002. gadā: – “ADELINA’S GARDEN” cena $30
Trešā grāmata izdota 2011. gadā: – “CASTLE OF LIGHT” cena $25

Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā:
“SKORPIONA SLAZDĀ” $23 – Jauna grāmata
“SIBĪRIJAS VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS” $33
“VIŅI, CEĻĀ” $20.50
“A STOLEN CHILDHOOD” $25
“WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $43
“SVEŠA VARA” $18.50
“VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $21
“VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $33.50

CD & DVD
CD – no XYLEM Trio
 “VĒSTULE ZIEMASSVĒTKOS”
 “IN THE MOOD”
 “MARIMBA DANCE”
 “MIA”

SPECIĀLS IZDEVUMS
Dubult-CD “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos 
kompaktdisks. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.
Cena $20. 
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Bibliotēkas darba laiks
Ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00

Senioru saieta laikos, piektdienās no 11.00 līdz 12.00
Sestdienās no 10.00 līdz 12.00 sazinoties ar Imantu Līci grāmatnīcā

mums ciemosies un uzstāsies radošā 
apvienība  “Mūza”. Apvienība izveidota 
2011.gadā un tajā šobrīd apvienojušies 
četri profesionāli mūziķi, redzami atelā. 
Viņi piedalīsies Atklāšanas koncertā 26. 
decembrī un  28. decembrī paši savā 
koncertā kas dēvēts “Latviešu mūzikas 
pērles”. Apvienības dalībnieki ir Sondra 
Lejmalniece (flaute), Pēteris Endzelis 
(oboja), Andris Poga (klavieres) un 
Ints Dālderis (klarnete). Ints Dālderis 
ir dzimis 1971.g. Klarnetes spēli viņš 
apguvis Jāzepa Mediņa mūzikas 
vidusskolā un Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā profesora Ģirta 
Pāžes vadībā. Pēc uzvaras A. Jurjāna 
konkursā 1996. gadā, Ints sāka strādāt 
Latvijas Nacionālajā operā kā klarnešu 
grupas koncertmeistars un Liepājas 
simfoniskajā orķestrī kā solo klarnetists. 
2002. gadā kļuva par Lielās Mūzikas 
balvas laureātu.  No 2006. gada bijis 
Latvijas Nacionalā simfoniskā orķestra 
direktors. Ints ir arī politiķis. Viņs ir 
bijušais Latvijas Republikas kultūras 
ministrs (no 2009.g. – 2010.g.), kopš 
2010.g. partijas “Jaunais laiks” biedrs 
un bijis 10. Saeimas deputāts. Andris 

Poga dzimis 1980. gadā 
un ir simfoniskā orķestra 
diriģents, kuŗš izglītību 
ieguvis Rīgā un Vīnē. No 
2007. līdz 2010. gadam 
vad ī j i s  P ro fes ionā lo 
pūteju orķestri Rīgā un 
Vīnē, daudz dir iģēj is 
L a t v i j a s  N a c i o n ā l o 
Simfonisko orķestri, kā 

arī sadarbojies ar vairākiem orķestriem 
Francijā un citur Eiropā, tostarp Bordo 
Nacionālo Simfonisko orķestri, Monpeljē 
Simfonisko orķestri, Francijas Radio 
Filharmonisko orķestri Parīzē un citiem. 
2007. gadā Andris kļuva par Latvijas 
Lielās Mūzikas balvas laureātu, bet 
2010.gadā – par Jevgēņija Svetlanova 
starptautiskā dir iģentu konkursa 
uzvarētāju. 2012. gadā debitējis 
Japanā, tostarp ar Tokijas un Kioto 
simfoniskajiem orķestriem. Šobrīd 
strādā par asistdiriģentu Orchestre de 
Paris Parīzē un Bostonas simfoniskajā 
orķestrī ASV. Pēteris Endzelis arī 
dzimis 1980.gadā.  Pēteris ir Latvijas 
Nacionālās operas un kamerorķestra 
“Sinfonietta Rīga” oboju grupas 
koncertmeistars. Regulāri sadarbojies 
arī ar Latvijas Nacionālo simfonisko 
orķestri. Mācījies Emīla Dārziņa mūzikas 
skolā, Liepajas mūzikas vidusskolā 
un Latvijas Mūzikas akadēmijā Viļņa 
Pelnēna vadībā, uzstājies kā solists kopā 
ar kamerorķestri “Kremerata Baltica” un 
Gidonu Kremeru Latvijas un Eiropas 
lielakajās koncertzālēs. 2010.gada 
rudenī saņēmis Latvijas Nacionalās 

No kreisas puses: Andris Poga, Sondra Lejmalniece, 
Peteris Endzelis, Ints Dalderis.
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Latvijas Universitātes 
astronomijas pētnieku grupa 

viesosies 
Sidnejas Latviešu namā otrdien, 30. oktobrī

plkst. 19.00
Ilgonis Vilks, LU astronomijas institūta pētnieks stāstīs par 

astronomiskajiem pētījumiem Latvijā
Evija Čerpinska, LU Fonda projektu vadītāja stāstīs par 

Latvijas Universitāti un Fondu šodien, ieskaitot mecenātu 
stipendijas, aktualitātes un vajadzības projektiem un sadarbību 

at tautiesiem pasaulē. 
Grupa ir ceļā uz Cairns, kur viņi vēros 

saules aptumšošanos

Runātāji arī atbildēs jautājumiem
Ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem.

operas ģenerālsponsora “Latvijas Gāze” 
gada balvu kā labākais operas orķestra 
mūziķis. Sondra Lejmalniece dzimusi 
1983. gadā un spēlē flautu kopš 10 gadu 
vecuma. 2008. gadā absolvēja Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju Ilzes 
Urbānes flautas spēles klasi (Maģistra 
grāds mūzikā). Paralēli studijām Latvijā, 
Sondra mācījusies Luksemburgas 
konservatorijā pie profesora Karlo 
Jana (Carlo Jans). Kā flautas grupas 
praktikante spēlējusi Luksemburgas 
fi lharmonijas orkestrī (Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg). 
Šobrīd Sondra spēlē Latvijas Nacionalās 
operas orķestrī. Sondra ir koncertējusi 
dažādos kameransambļu sastāvos gan 

Latvijā, gan Luksemburgā. Kā soliste 
ir uzstājusies kopā ar Luksemburgas 
filharmonijas orķestri. 

Atklāšanas koncertā Mūza uzstāsies 
ar Andra Vecumnieka, Pētera Plakida 
un Emīla Dārziņa darbiem. Koncerts 
“Latvijas mūzikas pērles” ir iecerēts 
kā aizraujošs ceļojums skaistākajās 
latviešu klasiskās mūzikas lappusēs. 
Tā tad skaidri redzams,  talantīgi 
mūziķi visaugstākā līmenī ar pievilcīgu 
programmu. Ieteicams viņu uzstāšanos 
nepalaist garām!

Rudīte Bērziņa
AL54.KD informācija

arberz@optusnet.com.au
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Adelaidē rudens 
šogad būs decembrī!

AL54KD tautas deju uzvedums, 
“Nāk rudentiņš”, notiks š.g. 28. 
decembrī Skota teātra zālē (Scott 
Theatre), Adelaides pilsētas centrā. 
Uzveduma vaditāja ir Rasma Celinska. 
Bieži aizejot uz kādu pasākumu, neienāk 
prātā kādi šķēršli rīkotājiem jāpārvar 
pirms uzvedums gatavs publikai. Šoreiz 
tieši viens šāds šķērslis bija atrast 
piemērotu zāli. Skotu teātra zālē ir 
agrāk notikuši tautas deju uzvedumi, 
un tā ir ļoti piemērota mūsu vajadzībam. 
Jau pagājušā gadā  bija paziņots, ka 

zāli ap to laiku  
kad mums tā 
būtu vajadzīga, 
n e v i e n a m 
n e i z ī r ē s . 
N u  s ā k ā s 
meklēšana un 
galva sāpes!  
Citas zāles vai 
nu par mazu, 
p a r  l i e l u , 
n e p a r o c ī g ā 
vietā, par dārgu 
ut t .  La imīgā 
kārtā Rasma 
u n  R ī c ī b a s 

komitejas priekšsēži Inta un Juris Skābe 
neuzdeva ideju par Skota teātra zāli, 
atkal griežoties pie zāles administrācijas, 
beidzot ar labām sekmēm. 

Rasma izvēlējās rudens tēmu, jo citi 
gada laiki ar saistītām tradīcijam viņai 
likās vairāk pazīstami – vasara ar saviem 
Jāņiem, ziema ar Ziemassvētkiem, 
pavasaris ar Lieldienām. Uzvedumā 

Rasma Celinska

dejas un dziesmas atspoguļos rudeni 
– ražas vākšanu, apjumības, Miķeļus, 
Mārtiņus, veļu laiku u.c  Rasma, būdama 
skototāja paskaidro, ka viņa būtu laimīga, 
ja piedaloties tautas deju uzvedumā, 
jaunieši iemācītos ko jaunu par šo 
skaisto un interesanto gada laiku un 
tās tradīcijām.  Paredzam, ka visas 
latviešu tautas deju kopas Autrālijā 
un Adelaides latviešu skolas bērni 
piedalīsies. Uzvedumā redzēsim gan 
vecas dejas, gan jaunus darbus, solo 
dejas un kopdejas. Padzirdēts, ka 
Adelaides Auseklītim top divas jaunas 
horeogrāfētas dejas, viena Dailas Šmites 
radījums, otra Rūda Danča. Par muzikālo 
pavadījumu gādās grupa “Vepons of 
Rok”.

Pēc sarīkojuma, kā ierasts, notiks 
apkūlības šoreiz Hyde Park hoteli, par 
kuŗām rupēsies Anna Meija –Hepworth. 

Rasma Celinska dzimusi un uzaugusi 
Sidnejā. Tautas deju gaitas iesākās 
latviešu pamatskolā un turpinājās Ērika 
Zvirbuļa vadītā kopā “Rota”.  Kad 
pirms devīņiem gadiem pārcēlās dzīvot 
Adelaidē, Rasma iestājās “Auseklitī” un 
šodien ir palīdze grupas vadītājam Rūdim 
Dancim.  Rasma ir piedalījusies vairākos 
Kultūras dienu un Jaunātnes dienu tautas 
deju uzvedumos. Viņa ir piecus gadus 
mācījusi Adelaides latviešu pamatskolas 
bēŗniem rotaļas, dziedāšanu un tautas 
dejas, vadījusi režiju bērnu uzvedumiem, 
ka arī darbojusies Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolā. 

Kultūras dienu krāšņie tautas deju 
uzvedumi ir vienmēr ļoti populāri, 
jo dejotāji mūs iepriecina ar saviem 
viegliem soļiem, smaidiem un enerģiju. 
Uzvedumi ir arī pievilcīgi publikai kuŗa 
nesaprot latviešu valodu.  Ar lielu 
interese gaidam, ka nāks rudentiņš 
Adelaidē decembrī!

Rudīte Bērziņa
AL54KD informācija
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PIEDĀVĀJU TŪRISTA PAKALPOJUMUS
Vai vēlaties plānot savu nākamo braucienu ar pazīstamas latviešu 

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

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

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

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

Erika Pētersone,
Travel Consultant- “Escape Travel”

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

Kas ir Zelta pūrlāde?
Zelta pūrlāde būs Kultūras dienu 

tirdziņš, kas notiks š.g. 27. decembrī 
Ģimenes svētku ietvaros, Aneslijas 
koledžas (Annesley College) dārzā. 
Šī koledža ir viena no vecākajām 
privātajām skolām Adelaidē, un tās 
lielais dārzs ļoti piemērots gan Ģimenes 
svētkiem, gan tirdziņam. Labums arī, 
ka šī vieta atrodas mazāk kā piecas 
minūtes lēnā pastaigā no Adelaides 
latviešu nama Tālavas. Tirdziņa rīkotāja, 
Vizma Skābe-Boag (redzama attēlā), 
iecerējusi, ka Zelta pūrlāde līdzināsies 
krāšņajam Rīgas Brīvdabas muzeja 
gadatirgum, protams ne tik lielā mērogā, 
bet tomēr ka tur varēs iegādāties 
skaistus rokdarbus un citas preces , 
labas kvalitātes un ar lielu dažādību. 
Vizma cer, ka tirdziņa apmeklētājiem 

būs iespēja tur atrast kādu gaumīgu 
suveniru kā piemiņu no jauki pavadītā 
laika AL54. Kultūras dienās. 

A i c inām la t v iešu  i zce l smes 
māksliniekus, fotogrāfus, rokdarbniekus, 
audējus, rotkaļus, podniekus un 
citus meistarus piedalīties tirdziņā ar 
saviem latviskiem darbiem, vai tie būtu 
tradicionālā vai modernā stilā. Būs arī 
iespēja pārdot latviskas preces vai 
produktus. 

Vizmai pašai 
jau no agras 
bērnības patīk 
n o d a r b o t i e s 
ar visvisādiem 
r o k d a r b i e m . 
Iesākusi  šū-
šanu desmi t 
gadiņu vecumā 
un kopš tā laika 
ir nodarbojusies 
ar izšūšanas 
darbiem, adī-Vizma Boga (Boag)
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šanu, tamborēšanu, leļļu gatavošanu 
uc. Pēc vidusskolas, viņas mācījusies 
modes radīšanu un sabiedrisku 
p a s ā k u m a  v a d ī š a n u .  2 0 1 0 . g . 
Vizma studēja mākslu (“fine arts”) 
specializējoties rotas lietu gatavošanā. 
Pašlaik Vizma ir iesaistīta bērnu drēbju 
un mīksto spēļlietu pasakumā. Vizmai 
vēl arvien patīk šūt un viņa ar prieku 
gatavo drēbes saviem trim bērniņiem, 
kuŗi apmeklē Adelaide latviešu skolu 
un spēļu grupu. Viņai it seviški patīk 
skaisti audumi, kā arī izmantot lietotas 
drēbes un pat vīriešu kakla saites 

saviem darbiem. Vizmas pieredze 
un intereses ir ļoti piemērotas Zelta 
pūrlādes rīkošanai.

Zelta pūrlāde arī darbosies Tālavā 
sarīkojumu laikā. 

Lūdzam v isus  ie in te resē tos 
sazināties ar Vizmu, saņemt sīkāku 
informāciju un pieteikties. Tālr 08-
85366274, mobīlais 0438438502 vai 
e-pasts vizma.andrew@bigpond.com

Rudīte Bērziņa
AL54.KD informācija

arberz@optusnet.com.au

Turpinājums 33.lpp

Latvijas 
Universitātes 

pārstāvji aicina 
Sidnejā dzīvojošus 

tautiešus uz 
atkalredzēšanos!

Pirmo reizi Latvijas Universitātes 
pārstāvji – toreizējais rektors prof. Ivars 
Lācis un Latvijas Universitātes Fonda 
izpilddirektors Krišs Spūlis – Austrālijā 
viesojās 2006.gadā.

Šogad, 2012.gadā, dodoties nelielai 
delegācijai uz Austrāliju, Latvijas 
Universitātes pārstāvji vēlas satikties 
ar Sidnejas latviešiem!

Ikviens tautietis ir aicināts otrdien, 
30.oktobrī plkst. 19.00 atnākt uz 
Sidnejas Latviešu namu, kur Latvijas 
Universitātes Fonda projektu vadītāja 
Evija Čerpinska  pastāst īs  par 
Latvijas Universitātes aktualitātēm un 
Latvijas Universitātes Fondu šodien: 
plašo sadarbību ar absolventiem un 
tautiešiem Latvijā un pasaulē, sadarbību 
ar labvēļiem un stipendiju nozīmību 
studentiem, īstenotajiem un iecerētajiem 

projektiem.
Savukārt, Latvijas Universitātes 

astronomijas institūta pētnieks Ilgonis 
Vilks prezentēs Latvijas astronomisko 
pētī jumu jaunumus un pastāstīs 
in teresantus faktus par Saules 
aptumsumu, zinot, ka 14.novembrī  
Austrālijas pilsētā Cairns varēs vērot 
pilno saules aptumsumu. 

Latvijas Universitātes Fonda valdes 
priekšsēdētājs prof. Ivars Lācis, 

No kreisās: Ilgonis Vilks, Evija Čerpinska, 
Ivars Lācis, pie Latvijas Universitātes 
Rīgā 
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ZIEDOJUMI OKUPĀCIJAS MŪZEJAM
No 1.1.1012 līdz 31.8..2012

Ziedojumi līdz $50
Chalupsky Elvīra 
Dārziņš Dāvids
Ķepare Maija
Freja Biruta 
Jakovic Juris un Margita 
Lūks J.V 

Kopā: $225
Ziedojumi no $51 līdz $100
Ābele Tālivaldis
Balaratas Latviešu ev.lut. draudze
Drēziņa Inese
Gārša Aleksandris
Garofali Ingrīda
Harringtone Baiba
Kārkliņš Jānis 
Kalniņš Inārs
Kristovska Vita
Krūmiņa  Velta
Mirovics Ivars
Puisēms Richards
Puķe Arvīds
Rozīte Ausma
Rubis Juris
Stīpnieks Gints
Sidnejas ev.lut.Sv,Jāņa draudze
Voitkus Brigita

Kopā: $1,670
Ziedojumi no $101 līdz $200
Ancāns Biruta un Guntis 

Jepson Olita 
Lodēna Astrīda 
Neiburga Natālija
Rozīte Ausma 
Siļķēns Fomaida un Alfreds
Treimanis Benita un Juris

Kopā: $1,350
Ziedojumi no $201 līdz $500
Birzulis Aldis
Dārziņš Andris un Dace
Melburnas latviešu Svētā krusta draudze
Rubis Carl un Marylin
Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopa
Žubeckis Kārlis

Kopā: $ 2,650
Ziedojumi no $501 līdz $2000
Daugavas Vanadžu Melburnas nodaļa
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa
Daugavas Vanagu Pertas nodaļa
Graudiņš Ināra un Valdis
Kopziedojums ziedu vietā nelaiķa 
Kaspara Svennes bērēs
Kopziedojums ziedu vietā nelaiķes 
Maigas Jaunbērziņas bērēs
Medenis Artis
Sidnejas Vēlēšanu iecirkņa darbinieki

Kopā: $8,064

Pavisam kopā: $13,959

Bez kārtējiem ziedojumiem šai laika posmā saņemti divi testamenta novēlējumi. 
Nelaiķes melburnietes, sabiedriskās darbinieces, skolotājas Aijas Ozoliņas četras 
meitas, izpildot savas mātes vēlēšanos, OM mūzejam nodeva $10,000. Šo 
novēlējumu izmantos vienas darba vietas  iekārtošanai jaunajā Nākotnes Namā.
Anonīma Sidnejas tautiete sava vīra, mātes, tēva, tēvoča un savai piemiņai 
testamentā atstājusi OM $200,000. No šī novēlējuma ne vairāk kā pusi  izlietos NN 
jaunās ekspozīcijas un citu iekārtu financēšanai, pēc lielākās vajadzības principa. 
Pie izvēlētajiem objektiem būs piestiprinātas plāksnītes ar ziedotāju vārdiem.

Muzeja moto: ATMINĒT, PIEMINĒT, ATGĀDINĀT
Latvijas OM un savā vārdā pateicos mūzeja atbalstītājiem.
Mūzeja pārstāve Austrālijā Ināra Graudiņa
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2012. gada oktobrī

Gadskārtējā Daugavas Vanagu  
Sidnejas nodaļas biedru pilnsapulce,  

Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley St., Bankstown,  
sestdien, 2012. gada 13. oktobrī, plkst. 11.00

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 6. oktobrim. 
Lūdzu ievērojiet mainīto datumu

Gaidīts viesis no Tēvzemes!
S v ē t d i e n ,  2 0 1 2 .  g a d a  2 5 . 

novembrī,  plkst.13.00 Sidnejas DV 
namā, Benkstounā klausīsimies Agŗa 
Pīrāga priekšlasījumu „Austrumu 
kaimiņa izplešanās mūsu Tēvzemē”. 
(Jautājumi un atbildes arī par citām 
tēmām). Agris Austrālijā bijis pirms 16 
gadiem, kad Daugavas Vanagu (DV) 
Melburnas nodaļas biedri atbalstīja viņa 
braucienu uz Austrāliju, uz Jaunatnes 
kongresu Rozvortijā, pie Adelaides. 
Agris arvien ar labām domām atceras 

toreiz iepazītos Austrālijas latviešus.
Agris ir Leģiona 19.divīzijas štāba 

bataljona kareivja Rūdolfa Dravnieka 
(pazudis bez vēsts 1945.gada aprīlī 
pie Džūkstes, ejot izlūkos) mazdēls, 
Pulkveža Oskara Kalpaka Liepājas 
Daugavas Vanagu nodaļas biedrs, bij.
DV Latvijā Jaunatnes nozares vadītājs. 
No 1995.-2005.gadam kopā ar toreizējo 
DV Centrālās Valdes Jaunatnes nozares 
vadītāju Imantu Balodi darbojies DV 
jauniešu struktūras organizatoriskā 
izveidē organizācijā. Tāpat viena no 
ierosmēm bijusi mājas lapas www.
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Jaunas vēsmas Labdarības 
biedrībā  „Daugavas Vanagi 

Latvijā”
Biedrība DVL dzīvo svarīgu notikumu 

gaidās – 2013.gadā Daugavas Vanagi 
no Rietumu zemēm pulcēsies uz 
Daugavas  Vanagu centrālās valdes 
(DVCV) sēdi Latvijā, notiks mūsu tautas 
Dziesmu un deju svētki, bet 2014. 
gadā Rīga kļūs par Eiropas Kultūras 

galvaspilsētu. 
Lai atzīmētu šos notikumus ar 

Daugavas Vanagu Latvijā (DVL) radošā 
jomā strādājušo biedru aktīvu līdzdalību, 
DVL nodaļās esošie mākslinieki, 
daiļamatnieki, amatnieki, pedagogi un 
citu radošo nozaru pārstāvji apvienoja 
savus spēku, lai visi kopā izveidotu 
DV Paaudžu Jaunrades centru un 
darbnīcas (turpmāk – Jaunrades centrs) 
DVL un DVCV pārstāvniecības Latvijā 
kopīpašumā Slokas ielā 122, Rīgā.

15.09.2012. DVL Zemes val-des 
sēdē Rīgā, Zemes valdes priekšsēdis 
Juris Vectirāns un valde apstiprināja 
DVL vanadzes Vijas Jansones un 
radošā kolektīva kopēji izstrādāto 
projektu Jaunrades centra izveidei 
un ierādīja piemērotas telpas iekārtu 
izvietošanai. Jaunrades centrā notiks 
mācības un nodarbības dažādās 
ievirzēs visiem ieinteresētajiem DVL 
biedriem un Latvijas iedzīvotājiem. 
Nodarbības visām paaudzēm vadīs 
kvalificēti speciālisti par brīvu. Arī DV 
biedri no Rietumu zemēm ir aicināti 
izvērtēt savas iespējas iesaistīties 
dažādajās nodarbībās no mītņu zemēm 
vai tad, kad atbrauks viesos Tēvzemē. 
Vasarā plānojam rīkot dienas nometnes 
visām paaudzēm.

Telpas ir ierādītas, tās ir jāizremontē, 
lai jaunrade iesāktos tīrās, gaišās telpās, 
kuŗas rosinātu dalībniekus darbam. 
Klusībā ceram pirmos dalībniekus 
uzaic ināt  jau pavasarī .  Ziemas 
periodā sagatavosim visu ražīgam 

dvjaunatne.lv izveide. Senākie raksti par 
jauniešu vēsturiskām nometnēm un citi 
ir Agra rakstīti.

Brīvos brīžos viņam tuvs ir basketbols. 
Senāk Agra ierosmē tika izveidota DV 
jauniešu basketbola komanda, kuŗa 
spēlēja Rīgā, Dubultamatieru līgā. 
Pirms vairākiem gadiem Agris pārņēma 
Rīgā dzīvojošo Austrālijas latviešu 
basketbola komandas „Tasmānijas 
Tīģeri” organizatorisko vadību, kad to 
atstāja Rainis Medenis, kuŗš pašlaik 
dzīvo netālu no Sidnejas. Šajos gados 
komandā spēlējuši arī citi „austrāļi”, 
kuŗi kādus gadus dzīvojuši vai joprojām 
dzīvo Rīgā, kā Reinis Dancis, Uldis 
Brūns, Eduards Nītzs, Pēteris Stupāns, 
Džeremijs Smedes. Kā uzskata Agris, 
tad – sports veicina draudzību. Un 
viņu priecē, ka arī Sidnejas latvieši ir 
draudzīgi un sportiski – jau daudzus 
gadus ir pat sporta kopa „Daugava”, kā 
arī „Spars”, agrāk „Olimpija”, „Auseklis”, 
„Spīdola” u.c.

Agris Pīrāgs

Jauns pasākums katra mēneša trešajā trešdienā!
DZIESMU PĒCPUSDIENA

plkst. 12.00, 17. oktobrī, 21. novembrī.
Uzkodas un kafijas galds

Ņemiet līdzi dziesmu grāmatas un plates.
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Sarīkojumi DV namā,
Oktobrī un novembrī. What’s 
on at the Latvian Relief Society Club 
“Daugavas Vanagi “ this October and 
November.

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

Sestdien / Saturday, 13. oktobrī, plkst 
12.00 Sidnejas DV nodaļas pilnsapulce. / 
Annual General Meeting.

Trešdien / Wednesday, 17. oktobrī, 
plkst. 12.00, Dziesmu pēcpusdiena, 
kafejstilā. / Cafe (Opportunity to play 
records, sing, maybe even some dancing)

Ceturtdien / Thursday, 1. novembrī, 
plkst. 12.00 Saiets un draudzības 
pēcpusdiena. 

darbam nepieciešamo. Mūsu rīcībā 
ir šujmašīnas, adāmmašīnas, stelles, 
zīda apgleznošanas rāmji, grāmatu  
iesiešanas iekārtas un daudz citu 
nepieciešamo darbarīku un metodisko 
materiālu arī citām izpausmēm: rotu 
dizainā, rokdarbos, sveču izgatavošanā, 
dažādu virsmu dekoratīvajā apdarē, 
filcēšanā, veidošanā, izglītības un sevis 
pilnveidošanas pasākumos. Esam 
saņēmuši ziedojumus no Anglijas: no 
Rutas Parrisas, Maritas Grunts, no 
Līdsas nodaļas, ziedojumu sūtījumu 
no Austrālijas, ziedojumus no Latvijas: 
no DVL Vanadžu priekšnieces Klāras 
Mētras, vanadzēm Asjas Ramates, 
Leldes Sīles, Regīnas Karpovičas, 
Janīnas Timermanes, Mirdzas Kalniņas, 
Elgas Šmites, Ģederta Melngaiļa, 
Induļa Madra u. c. Jaunrades centrā, 
visi kopā darbojoties, varam sasniegt 
labus rezultātus kopīgajās jaunrades 
norisēs un mūžizglītībā. Tiks izgatavoti 
darbi arī ziedojumiem.

DVL Vanadžu priekšniece Klāra 
Mētra ,  DVL „ Imantas”  nodaļas 
priekšniece Vija Jansone

Ilga Nirādija,

23.augusta atceres seminārs Rīgā
Šī gada 23.augustā, „Staļinisma 

un nacisma upuru atceres diena” 
pasākumā, Latvijas Kaŗa mūzejā, Rīgā, 
notika Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
(DV CV) prezidija rīkotais „Informācijas 
seminārs” Latvijā rezidējošiem ārzemju 
diplomātiem. Kaut arī šajā dienā notika 
dažādi atceres pasākumi Rīgā un 
citur Latvijā, DV CV prezidija rīkotais 
seminārs bija labi apmeklēts, piedaloties 
diplomātiem no Polijas, Dānijas, Turcijas, 
Čehijas, Apvienotās Karalistes (Anglijas), 
Šveices, Norvēģijas, Ungārijas, ASV, 
Izraēlas, Kanādas, Ukrainas, Igaunijas, 
Itālijas, Azerbeidžānas un dažādām 

organizācijām un augstskolām, kā arī 
mazāks skaits Latvijas Saeimas deputātu 
un Rīgas Domes domnieku. Seminārs 
tika rīkots saistībā ar 2011.gada DV 
CV pieņemto lēmumu Nr.2 un atbalstu 
rīkot ārzemju diplomātiem semināru 
2012.gada 23.augustā, kas tiek jau 
darīts vairāki gadu garumā ar Andreja 
Mežmaļa iniciatīvu. Semināru atbalstīja 
Kaŗa mūzejs ar telpām, kā arī Latvijas 
Okupācijas izpētes biedrība (LOIB) ar 
pasākuma atbalstu Rutas Pazderes 
(LOIB priekšsēdētaja) vadībā. Seminārs 
notika angļu valodā; semināru atklāja 
un vadīja DV priekšnieks atv. flotiles 
admirālis Andrejs Mežmalis, aicinot 
„mājas tēvu” Kaŗa mūzeja direktora 
vietnieku Juri Ciganovu teikt semināra 
viesu uzņemšanas vārdus „savā mājā”, 
Kaŗa mūzejā.

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

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

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 9790 1140; fax 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown 1885,  

E-pasts: rsl.dv@myacn.net.au.
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgais redaktors Elmārs Vanags.

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

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

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

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

Full/associate membership $25 / 
Concession $20.

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

Svētdien / Sunday, 11. novembrī, 
plkst. 12.00, Lāčplēša dienas sarīkojums. 
Priekšnesumi / Latvian Freedomfighters 
(1919) memorial day.

Trešdien, 21. novembrī, plkst. 12.00, 
Dziesmu pēcpusdiena, kafejstilā / Cafe.

Ceturtdienās plkst 19.00 līdz 21.00. 
Latviešu valodas (un līdztekus arī angļu 
valodas) klases. 
Thursdays from 7pm to 9pm: Latvian 
(and at the same time, English) language 
lessons. Free for Daugavas Vanagu 
members. 

Tuvāka informācija /for more information: 
Ph: 9790 1140 or mob. 0452 611 449.

Katru piektdienu no plkst. 15.00 līdz 
plkst. 20.00 notiek novusa spēles. Gaidām 
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards 
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.

Katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz 
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.

Every Friday, 3pm - 8pm. Novuss 
(Latvian “pool” played with cues & wooden 
pucks instead of balls).

Every Tuesday 10am - 2pm. Pool / (8 
ball).
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Maza pastaiga 
pagātnē

Kad  l i e l ā  až io tāža 
par 16. marta piemiņas 
dienu beigusies, tad nu ir 
laiks paskatīties pagātnē. 
Patiesība ir viena: 16. marts 
ir Otrā pasaules kaŗā kritušo 

latviešu kaŗavīru piemiņas diena, tāpat 
kā 11. novembris ir Pirmā pasaules kaŗā 
kritušo latviešu strēlnieku diena. Kāpēc 
bijušie kompartijas biedri un krievi nīst 
latviešu leģionārus un mēģina tos visādi 
noniecināt kā nacistus? Maza pastaiga 
pagātnē dod skaidrību.

Latviešu leģionāri nebija brīvpātīgie 
cīnītāji vācu armijas sastāvā. Ādolfa 
Hitlera pavēle 10. februārī 1943. gadā 
tam ir skaidrs pierādījums: „Ich befele 
die aufstellung Lettisch freivilligen 
SS Legion” (Es pavēlu uzstādīt vienu 
latviešu brīvprātīgo SS leģionu). 
Brīvprātību nevar radīt ar pavēli. 1943. 
gadā un vēlāk latvieši tika piespiedu 
kārtā iesaukti leģionā, vācu armijas 
izpalīgos un darbā Vācijā. 1944. gadā 
iesauca pat 15 gadīgos jauniešus gaisa 
spēku izpalīgos. Leģionāru vienības tika 
apzīmētas kā SS vienības ne tādēļ ka 

Latvijas Universitātes pārstāvji 
aicina ...

Turpinājums no 27.lpp.

atceroties 2006.gada tikšanos Sidnejā 
un vēlot patīkamu atkalredzēšanos šajā 
gadā: 

„Latvijas Universitātei ir ļoti nozīmīgi 
uzturēt saikni ar tautiešiem, kas dzīvo 
tūkstošiem kilometru tālu, kuŗi neaizmirst 
savas latviskās saknes un interesējas 
par notikumiem Latvijā un  īpaši par 
izglītību un tās pieejamību ikvienam 
valsts iedzīvotājam, jo mūsu tautas 
spēks slēpjas mūsu cilvēkos! 

2006. gadā mūs Sidnejā sagaidīja 
ļoti sirsnīgi, un man šī viesošanās 
ir iespiedusies atmiņā, tāpēc es 
ceru, ka arī šogad tautiešu tikšanās 
ar Universitātes pārstāvjiem būs 
interesanta un noderīga!” 

Uz saredzēšanos otrdien, 30.oktobrī 
plkst. 19.00!

Tuvāka kontaktinformācija par 
tikšanos: Andra Rone, (02) 9959 4091; 
E-pasts:  Andra.Ronis@sswahs.nsw.
gov.au

klubs kaladū
“retro stilā”

                                                                                                          
sestdien, 2012 g. 3. novembrī

 Mārtiņa Siliņa zālē plkst. 19.30
 dziesmas, priekšnesumi, pelmeņi un asprātības !

ieeja $ 10.00
ielūdz Sidnejas Latviešu biedrība

ar iemīļotām dziesmām no veciem labiem laikiem . . .       
Skanēs Čikāgas piecīši,  Trīs no Pārdaugavas, Laikmets,  

Ornaments,  Ļembasts. . . . .  un citi !
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latvieši bija nacisti, bet tikai tādēļ, ka 
Heinrichs Himlers gribēja iegūt lielāku 
iespaidu pie Hitlera. 

Kad nu leģionāri tika iesaukti un 
aizsūtīti uz fronti, viņiem nebija citas 
iespējas kā cīnīties. Atteikšanās 
cīnīties no vācu puses tiktu uzskatīta 
kā nodevība, kas sodāma ar nāves 
sodu. Padošanās Sarkanarmijai būtu 
noziegums, kas pelnījis nošaušanu vai 
aizsūtīšanu uz Gulagu. Leģionāriem 
bija jācīnās par cerību, ka pēc uzvarām 
cīņās latviešu tautai ļaus dzīvot savā 
zemē.

Kādēļ krievi un bijušie komūnisti nīst 
latviešu leģionārus? Tur ir vienkārši 
iemesli, kuŗus viņi savās ažiotāžās 
nevar pieminēt. Leģionāru cīņas spēks 
radīja lielas grūtības Sarkanarmijai. 
Ļoti svarīgas bija trīs cīņu vietas. 
Pirmā bija cīņa pie Veļikajas upes, 
kas sākās 16. martā, 1944. gadā un, 
ar pārtraukumiem, turpinājās divas 
nedēļas. Šajā lielkaujā bija iesaistītas 
15. un 19. latviešu leģiona divīzijas. Pēc 
smagām cīņām un lieliem zaudējumiem, 
krieviem bija jāpaliek bez uzvaras. Tas 
aizkavēja Sarkanarmijas ātro soļošanu 
uz Latviju un ļāva arī vācu ziemeļarmijai 
pamazām atkāpties.

Pēc atkāpšānās no Bordoco 
– Kudeveras pozīcijām un vēlako 
atkāpšanos no Opočkas notika 19. 
divīzijas kaujas Vidzemē Lubānas un 
Cesvaines rajonos. Ļoti svarīga lielkauja 
notika pie Mores, kur Sarkanarmija 
gribēja izrauties ātram ceļam uz Rīgu, lai 
tādā veidā aizsprostotu ceļu caur Rīgu 
vācu ziemeļarmijas vienību atkāpšanos 
uz Kurzemi. Pēc smagām cīņām un 
zaudējumiem arī šis gājiens neizdevās. 
Protams, vainojami leģionāri.

Vācu Ziemeļarmijas daļas caur Rīgu 
un Jelgavu varēja atkāpties uz Kurzemi. 
Arī 19. divīzija atkāpās uz Kurzemi, kur 
pēc tam radās tā sauktais Kurzemes 

Sidnejas Latviešu 
biedrības 2012. 

gada gadskārtējās 
pilnsapulces  

protokols
Pilnsapulci Sidnejas Latviešu nama 

Mārtiņa Siliņa zālē 2012. gada 26. augustā, 
plkst. 13.05 atklāj SLB valdes priekšsēdis 
Jānis Grauds, aicinot ar klusuma brīdi 
pieminēt pagājušajā darbības gadā 
mirušos biedrus – Jāni Āboliņu, Jāni 
Miltiņu, Dzintaru Veidi, Valdu Siksnu, 
Lilianu Pelšu, Ādolfu Ikaunieku, Arvīdu 
Cerciņu, Arvīdu Bebri, Maigu Pipuri, 
Kasparu Svenni, Almu Klieģi, Teodoru 
Gudži, Lūciju Gudži un Dainu Brizgu.

katls. Kurzeme palika neieņemta līdz 
kaŗa beigām. Kurzemes kaujas krieviem 
aizkavēja lielu cilvēku un bruņojumu 
spēku kuŗu trūka Sarkanarmijai Vācijas 
okupācijas vajadzībām un līdz ar to 
paildzināja kaŗa darbību. Kurzemē 19. 
divīzijas kaŗavīri palika neuzvarēti līdz 
kaŗa beigām. Sešās lielās Kurzemes 
lielkaujās, kas sākās jau 1944. gada 15. 
augustā, Sarkanarmija cieta lielus dzīvā 
spēka un kaŗa materiālu zaudējumus. 
Tie ir galvenie iemesli kādēļ krievi 
nīst latviešu leģionārus, jo kur cīnījās 
latviešu vienības, Sarkanarmija netika 
uz priekšu ne Krievijā, ne Latvijā.

Latviešu leģionāri nebija ne nacisti, 
ne SS kalpi, bet ar varu piespiesti 
cīnīties vācu armijas sastāvā ar 
cerību: „Ja krievi zaudēs kaŗu, tad par 
cīņu nopelniem, varbūt, vācieši dos 
latviešiem savā zemē dzīvot brīvībā”. 
Protams, raugoties pagātnē, tā bija 
maldīga cerība, taču toreiz tas vēl nebija 
tik labi zināms.

Jēkabs Kariks.
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SLB meklē atrisinājumu Latviešu 
n a m a  i e l a s  p u s e s  s i e n a s 
izdaiļošanai. 

Noteikumi:

1. Projekta skices iesniedzamas 
līdz šā gada 10. novembrim 
Sidnejas Latviešu biedrībā.

2. Skicēm jāpievieno projekta 
apraksts kā to var īstenot, 
kādi materiāli tiek izmantoti un 
aptuvena cena.

3. Vēlams, ka autors ir spējīgs un var uzņemties projekta 
īstenošanu.

4. Izvēlētā projekta ‘ideja’ piederēs Sidnejas Latviešu 
biedrībai ar tiesībām to izmantot citām vajadzībām.

5. Iesniegtos projektus izvērtēs SLB valde un viņas lēmums 
ir galīgs. 

6. Pieņemtam projekta skices autoram piešķirs $500 balvu.

Sīkāku informāciju par konkursu var saņemt no SLB 
priekšsēža Jāņa Grauda, tālr: 0417 225 535. 

Konkurss



36

Sapulcē piedalās 31 biedrs (skat. 
dalībnieku parakstu lapu).

Aklamācijas kārtībā sapulces vadībā 
ievēl šādas amatpersonas:

Sapulces vadītājs- Aldis Birzulis
Sekretāre- Iveta Rone
Sapulces vadītājs nolasa paredzēto 

darba kārtu, kas ir publicēta Rituma 
augusta laidienā:
D.K. 1 Sapulces atklāšana
D.K. 2 Sapulces vadības vēlēšanas
D.K. 3 Goda biedru uzņemšana 
D.K. 4 2011. gada pilnsapulces protokola 

nolasīšana un pieņemšana 
D.K. 5 2011/2012. gada darbības 

pārskats
D.K. 6 Revidenta ziņojums
D.K. 7 Debates, pārskata un revidenta 

ziņojuma pieņemšana
D.K. 8 SLB un tās nama saimniecības 

budžets 2012/2013. gadam
D.K. 9 SLB valdes locekļu un viņu 

kandidātu un revidenta vēlēšanas
D.K. 10 Pārrunas un ierosinājumi

Pilnsapulce vienbalsīgi pieņem 
ierosināto darba kārtu. Līdz ar to 1. un 2. 
darba kārtas punkts ir pabeigts.

D.K. 3 Goda biedru uzņemšana
SLB valdes priekšsēdis Jānis Grauds 

aicina pilnsapulci apstiprināt četrus 

jaunus SLB goda biedrus. SLB valde ir 
ierosinājusi uzņemt Jāni Treimani, Jāni 
Mačēnu, Imantu Līci un Pēteri Kļaviņu 
par SLB goda biedriem. Pilnsapulce ar 
aklamāciju pieņem SLB valdes ierosinātos 
goda biedrus.

D.K. 4 2011. gada pilnsapulces 
protokola nolasīšana un pieņemšana

Sapulces vadītājs atgādina, ka 
pagājušā gada pilnsapulces protokols ir 
izdalīts sapulces dalībniekiem un prasa, 
vai kāds vēlas lai to nolasa. Neviens 
nevēlas lai protokolu nolasa un pilnsapulce 
pieņem 2011. gada pilnsapulces protokolu 
bez labojumiem un papildinājumiem.

D.K. 5 2011/2012. gada darbības 
pārskats

SLB darbības pārskats, kā arī to 
organizāciju darbības pārskati kas darbojas 
SLB paspārnē, ir publicēti šī gada augusta 
mēneša Ritumā. Sapulces vadītājs prasa 
vai valdei ir kādi sīkāki paskaidrojumi vai 
papildinājumi publicētajam pārskatam. 

SLB valdes priekšsēdis Jānis Grauds 
papildina darbības pārskatu, vispirms 
pateicoties visiem tiem kas turpina rosīgi 
darboties – jauktajam korim, vīru korim, 
Jautrajam pārim, teātrim, skolai, Sparam 
un īpaši čaklajai Dāmu kopai. Viņš 
pateicās arī:

Paaugstinātas SLB biedru maksas
Sākot ar 2012. gadu visas biedru maksas ir paaugstinātas sekojoši:

Pilna maksa $33.00, pensionāriem 27.50, studentiem $11.00.
Mūža biedra maksa $440.00.

SLB biedri saņem Rituma brīveksemplāru.
Nebiedriem Rituma abonēšana $44.00.

SLB statūti paredz, ka visi maksājumi ir kārtojami līdz tekošā gada 31. 
martam.
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Nākamais Ritums būs 2012. gada novembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2012. g. 15. OKTOBRIM.

• Jautrajam pārim par ļoti sekmīgi sarīkoto 
Jāņu sarīkojumu;

•  Pēter im Kļav iņam par  Ri tuma 
sagatavošanas un izdošanas darbiem;

• Imantam Līcim par administratīvajiem 
darbiem, ieskaitot rūpēšanos par telpu 
izīrēšanu;

• Kristīnei Kugrēnai un Ģirtam Moļņikam, 
kas līdz maijam gādāja par nama telpu 
tīrību un Inesei Pētersonei, kas par to 
ir rūpējusies kopš tā laika; un

• SLB valdei kas ar viņu ir kopīgi strādājuši.
No nama remonta darbiem, nākošajā 

gadā ir paredzēts atsvaidzināt Balto zāli 
un atjaunot durvis uz lielo zāli. Kā vienmēr, 
viens no lielākajiem darbiem būs piesaistīt 
jaunus biedrus. Biedru skaits pašlaik nav 
samazinājies un ir prieks, ka aizgājušajā 
gadā iestājās 8 jauni biedri zem 60 gadu 
vecuma. Tomēr trūkst darbinieku, pašlaik 
īpaši bibliotekāra, archivāra un skatuves 
technisko darbu vadītāja.

Dimitrijs Pešudovs ziņo, ka fina-
nciālais pārskats jau ir parādījies šī gada 
augusta mēneša Ritumā. SLB financiālais 
stāvoklis ir ļoti spēcīgs – nākošajos 10 
gados par financēm nebūs jāuztraucas, 
ja neradīsies negaidīta vajadzība lieliem 
remonta darbiem. 
• Aizgājušais financiālais gads nobeidzās 

ar $37,000 atlikumu.
•  53% no  i enākumiem b i j a  no 

ieguldījumiem, 21% no telpu īrēm un 
10% no Dāmu kopas.

• Lielākie izdevumi bija par nama 
uzkopšanu un remontu, kā arī 10% par 
Rituma izdošanu un izplatīšanu.

• Bija $267,000 ienākums no Dulwich 
Hill īpašuma pārdošanas un $364,000 

mantojums no Marcelas Ošiņas, Jāņa 
Ošiņa atraitnes.

• SLB pašlaik ir pāri par $2,500,000 
ieguldījumos.

Uldis Misiņš prasa, kas ir SLB 
sarīkojumu izdevumi. SLB grāmatvede 
Ināra Sīkā paskaidro, ka ir rīkotas vairākas 
pieņemšanas un darbinieku Ziemassvētku 
eglīte, kur SLB biedriem ieeja bija par 
brīvu. Jānis Grauds arī min, ka SLB, 
kopā ar goda konsulu un SLOA, atbalstīja 
Latvijas viesu mākslinieku piedalīšanos 
18. novembŗa sarīkojumos Sidnejā. 

D.K. 6 Revidenta ziņojums
Dimitrijs Pešudovs atgādina, ka 

SLB ir algots revidents, Charles Pitt un 
nolasa revidenta ziņojumu angļu valodā. 
Charles Pitt ir izdarījis SLB kases grāmatu 
revīziju un konstatējis, ka grāmatas 
vestas priekšzīmīgā kārtībā, saskaņā ar 
attiecīgajiem grāmatvedības principiem, 
pārskats saskan ar grāmatām un pareizi 
rāda SLB financiālo stāvokli 2012. 
gada 30. jūnijā un atbilst pastāvošajiem 
grāmatvedības standartiem un legālajām 
prasībām.

D.K. 7 Debates: pārskata un 
revidenta ziņojuma pieņemšana

Sapulces vadītājs prasa vai būtu 
kādi jautājumi vai debates. Debašu nav. 
Darbības pārskatu un revidenta ziņojumu 
pieņem.

D.K. 8 S L B  u n  t ā s  n a m a 
saimniecības budžets 2012/2013. 
gadam

Sapulces vadītājs atgādina, ka SLB 
un nama saimniecības budžeta plāns ir 
publicēts Rituma augusta laidienā un ir arī 
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Kooperātivam ir nauda ko 
Aizdot 

5.69% gadā, 

uz jauniem aizdevumiem kas nodrošināti ar pirmo obligāciju 
pirmā gadā maksājiet pazemināto likmi 5.69% gadā un pēc tam 

aizdevums pāriet uz mainīgo likmi kas pašlaik ir 6.69% gadā. 
 

Salīdzinājuma likme “Comparison rate” ir 6.636% gadā. 
Bāzēts uz $150,000.00 aizdevuma uz 25 gadiem ar 

izdevumiem $650.00 kopsummā. 
 

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

Zvanot P Delverim 1300 658 528 
 

 LATVIEŠU 
 KREDITKOOPERĀTĪVS 
 AUSTRĀLIJĀ 
 
Sidnejas nodaļā atvērts:  pirmdienās un otrdienās no 
           plkst 15.00 līdz 19.00 
 ceturtdienās un sestdienās no 
           plkst  9.00 līdz 13.00 

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

RIT073-07/12 
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izdalīts sapulces dalībniekiem. Šis plāns 
uzrāda izdevumus 2011/2012. gadā un 
budžetu 2012/2013. gadam. 

Uldis Misiņš lūdz paskaidrojumu par 
budžetu sarīkojumiem nākošajā gadā. 
Dimitrijs Pešudovs paskaidro, ka šogad 
nav paredzēts aicināt viesu māksliniekus 
uz 18. novembra sarīkojumiem, jo iztiksim 
paši ar saviem spēkiem.

A l d i s  B i r z u l i s  v a i c ā  k a p ē c 
administrācijas izdevumiem šogad 
paredzēta daudz l ie lāka summa. 
Dimitrijs Pešudovs paskaidro, ka daži 
administratīvie izdevumi agrāk vienkārši 
netika skaitīti pie administrācijas, kā tas 
tiek darīts šī gada budžetā, tātad visumā 
izmaksas būs ļoti līdzīgas. 

Sapulces vadītājs prasa vai būtu kādi 
citi jautājumi par budžetu. Jautājumu 
nav. Sapulce proponēto budžeta projektu 
2012/2013. gadam pieņem.

D.K. 9 SLB valdes locekļu, viņu 
kandidātu un revidenta vēlēšanas

Jānis Grauds ziņo, ka pēc SLB 
statūtiem valdes locekļu pilnvaras ar 
šo sapulci izbeidzas Jānim Graudam 
un Rūdim Nemmem. Viņi abi kandidē 
arī uz nākošajiem trim gadiem. Valdes 
loceklis Jānis Ronis ir lūdzis lai viņu 
atbrīvo no amata. Jāņa Roņa vietā Jānis 
Grauds proponē Ilonu Brūveri. Visus trīs 
kandidātus aklamācijas kārtībā ievēl par 
valdes locekļiem uz trim gadiem. Līdz ar 
to, 2012/2013. gadā SLB valdē darbosies 
Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš, Andris 
Galviņš, Jānis Grauds, Pēteris Kļaviņš, 
Imants Līcis, Rūdis Nemme, Dimitrijs 
Pešudovs un Ivars Šeibelis. 

Uz valdes ieteikumu, par valdes 
kandidāti uz vienu gadu aklamācijas 
kārtībā ievēl Inesi Pētersoni. Jānis Grauds 
atgādina, ka revidentu nav jāpārvēl, jo 
SLB ir algots revidents.

D.K. 10 Pārrunas un ierosinājumi
Alfrēds Siļķēns pateicas valdei un 

visiem darbiniekiem, kas aizgājušajā 
gadā atraduši laiku strādāt SLB labā. 
Viņš aicina visus padomāt par namu, 
lai tas paliktu latviešu mītne, un vai mēs 
varētu to uzturēt paši ar saviem līdzekļiem. 
SLB un nams tur mūsu sabiedrību kopā. 
Vajadzētu gādāt lai latviešiem vienmēr te 
ir vieta, arī ja mēs zaudējam ienākumus 
no sveštautiešu īrniekiem. Tas varbūt būtu 
iespējams, ja katrs biedrs nāktu talkā – 
katrā sarīkojumā varētu vakt līdzekļus, 
it īpaši no tiem biedriem kas biedrībai 
nepalīdz ar darbiem. Vajadzētu padomāt 
par lielās zāles uzlabošanu un priekšas 
sētu. Tas būtu vērtīgāk kā pelnīt bankas 
augļus. 

Uldis Misiņš izsakās, ka kādreiz kad 
ir kora mēģinājumi, lielajā zālē spēlē ļoti 
skaļu mūziku. Vajadzētu padomāt vai 
nevar nodrošināt, ka skaņa no lielās zāles 
nenāk cauri uz pārējo namu.

Aldis Birzulis komentē, ka mēs esam 
bijuši ļoti laimīgi, ka daudzi Sidnejas latvieši 
ir SLB atstājuši naudu savos testamentos 
un ka mums ir labs financiālais stāvoklis. 
Sidnejas Latviešu nams pieder mums 
visiem, nevis akciju sabiedrībām un 
indivīdiem, kā dažās citās pilsētās. Mums 
būtu jāļauj valdei rīkoties.

Jānis Grauds paskaidro, ka valdei ir 
jārīkojas pēc pilnsapulces lēmumiem. Ja 
pilnsapulce pieņem, ka namu var izdot 
tikai latviešiem, valdei tā būtu jārīkojas. 
Pagājušajā gada SLB ienāca $29,000 no 
īrniekiem ārpus latviešu sabiedrības un šo 
naudu izmantoja galvenokārt jaunatnes 
atbalstam. Varbūt, ka varam meklēt veidus 
kā labāk sadzīvot ar citiem īrniekiem, 
piemēram nodrošināt lai troksnis no 
vienas telpas netraucē citu telpu lietotājus. 
Mūs pieņem vietējā pašvaldība un apkārt 
dzīvojošie, bez lieliem iebildumiem, jo šajā 
apkārtnē ir maz līdzīgu telpu un latviešu 
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nams spēlē visiem derīgu lomu.
Māra Sproģe vaicā kā pilnsapulce 

varētu pieņemt lēmumu, ka telpas neizdod 
sveštautiešiem. Jānis Grauds paskaidro, 
ka tādu propozīciju droši vien būtu 
jāizsludina pirms pilnsapulces, lai par to 
varētu balsot.

Alfreds Siļķēns paskaidro, ka viņš 
neproponē, ka pilnsapulei būtu tādu 
lēmumu šodien jāpieņem. Viņš ierosina, 
ka mēs paši varētu rīkot vairāk savus 
sarīkojumus.

Ivars Šeibelis piebilst, ka ir maz 
nācēju un maz darītāju.

Kanberas latviešu 
biedrības un ev.lut. 

draudzes  
pilnsapulces

Šogad augusta mēnesī not ika   
ikgadīgās biedrības un latviešu ev.lut. 
draudzes pilnsapulces ar gada pārskatiem 
un jaunas vadības vēlēšanām.

 Ev. lut. draudzes pilnsapulce
Šī gada 5. augustā pēc prāv. Kolvina 

Mekfersona vadītā dievkalpojuma Sv. 
Pētera baznīcā, baznīcas blakus esošajā 
zālē notika draudzes pilnsapulce.

Pilnsapulci ievadīja priekšnieks Egons 
Eversons lūdzot prāvestu teikt svētības 
vārdus.

 Par pilnsapulces vadītāju ievēlēja Žani 
Mediķi, un sekretāri Aiju Stambuli.

Valdes locekļi, revizijas komisija un 
dāmu komitejas vadītāja sniedza savus 

ziņojumus un pilnsapulce tos vienbalsīgi 
pieņēma. Uz pilnsapulces lūgumu valdē 
iegāja līdzšinējais valdes sastāvs:

Priekšnieks – Egons Eversons
Prieksnieka vietnieks –  Imants 

Skrīveris
Sekretārs – Edvīns Peniķis
Kasieris – Gunārs Šterns
Revīzijas komisija – Žanis Mediķis un 

Tālis Burkevics
Dāmu komiteja – vad. Inta Skrīvere, 

Vija Purva, Vita Eversone.
Pēc pilnsapulces slēgšanas visi 

pakavējās pie dāmu komitejas klātā galda.
Biedrības pilnsapulce
Šī gada 25. augustā,  Immanuela 

baznīcas zālē , Lyons, notika KLB 
pilnsapulce. Par sapulces vadītāju ievēlēja 
Žani Mediķi, un sekretāri Baibu Burkevicu. 
Valdes darbinieki iesniedza savus 
ziņojumus kuŗus pilnsapulce vienbalsīgi 
pieņēma. Valdes nākamā gada vadībā 
uz pilnsapulces lūgumu valdē iegāja 
līdzšinējais valdes sastāvs: 

Priekšnieks – Ēriks Ingevics
Vicepriekšsēdis – Juris Jakovics
Sekretārs – Andrejs Grigulis
Kasieris – Jānis Stambulis

Aldis Birzulis pateicas SLB valdei un 
pārējiem darbiniekiem, kas ziedo tik lielu 
daļu no savas dzīves Sidnejas Latviešu 
biedrībai.

Jānis Grauds pateicas sapulces 
vadībai un visiem biedriem, kas atnākuši 
uz pilnsapulci, un aicina visus sapulces 
dalībniekus pēc pilnsapulces uzkavēties, 
un baudīt vīnu un maizītes. 

Sapulci beidz plkst. 13.45. 

Aldis Birzulis Iveta Rone
Sapulces vadītājs Sekretāre
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Studijas un dzīve 
Austrālijā.

Latviešiem ir daudzi labi sakāmvārdi, 
arī par zinību iegūšanu un gudrību:  
“Mūžu dzīvo, mūžu mācies”, “Ko 
tu gudram un skaistam padarīsi...”. 
Austrumu  gudrais teiktu, ka brīnums 
ir zināšanas augstākajā pakāpē. Jau 
izsenis daudzas latviešu ģimenes ir 
novērtējušas mācīšanās svarīgumu un 
centušās savus bērnus sūtīt vislabākajās 
skolās. Mūsdienu global izāci jas 
apstākļos latvieši var mācīties un 
studēt jebkuŗā pasaules augstskolā, 
ja protams, tik ir tādas iespējas. Pēc 
presē publicētajiem materiāliem ir 
jāsecina, ka studējošo skaits uz vienu 
iedzīvotāju Latvijā ir krietni sarucis, vēl 
nesen Latvija šajā jomā bija pirmajās 
vietās Eiropā. Savukārt Austrālijā studēt 
gribētāju skaits ar katru gadu palielinās 
un it īpaši pieaug studējošo ārzemnieku 
skaits. Austrālijā studentam tiek dotas 
iespējas brīvajā laikā arī piestrādāt un 
dažas augsskolas nodrošina ar prakses 
vietām izvēlētajā specialitātē.

Ārzemju studenti ir iecienījuši ne 
tikai Austrālijas Universitātes, bet arī 
dažādus kursus koledžās, kas izmaksu 

LASĪTĀJU DOMAS

Sabiedrisko lietu kārtotāja – Skaidrīte 
Dariusa

Revizījas komisija – Gunārs Šterns un 
Tālis Burkevics

Pēc pilnsapulces Ēriks  Ingevics 
pastāstīja par savu braucienu uz Zalcburgas 
festivālu pagājušā Eiropas vasarā. Viņš tur  
bija uz vairākiem koncertiem un Pučīnī 
Bohēmas izrādi ar pašlaik ļoti daudzināto 
Annu Ņetrebko  galvenā lomā. 

Starp noklausīt iem koncert iem 

bija Elīnas Garančas solo koncerts 
(Liederabend) kas bija ļoti labs un ieguva 
atzinīgas atsauksmes no Zalcburgas 
mūzikas kritiķiem. Viens kritiķis rakstīja 
ka Garanča kā dziedātāja ir klase pati 
par sevi. 

Saieta otrā daļā Ingevics lasīja referātu 
par latviešiem Spānijas pilsoņu karā.

Noslēgumā visi pakavējās pārrunās pie 
kafijas un uzkodām.

Skaidrīte Dariusa 

ziņā ir krietni lētāki, dod nepieciešamās 
zināšanas izvēlētajā profesijā, kā arī 
saņem sertifikātu vai diplomu, kas 
veicina jaunieša konkurētspēju darba 
tirgū. Bieži vien mācības kļūst par tiltu 
un sākumpunktu iespējai palikt dzīvot 
un strādāt Austrālijā.  Ļoti populāri kļūst 
tieši angļu valodas kursi, kuŗus apmeklē 
daudzi ārzemju jaunieši (no Itālijas, 
Vācijas, Francijas, Skandināvijas 
un daudzām citām valstīm), kuŗi kā 
tūristi viesojas pie saviem Austrālijas 
radiem. Valodas kursu apmeklēšana 
dod iespējas uzlabot  savu valodas 
zināšanu līmeni, atrast jaunus draugus 
no visas pasaules, iesaistīties dažādās 
interesantās aktivitātēs un brīvajā 
laikā izbaudīt Austrālijas skaisto dabu 
un pārējās tūrista priešrocības. Arī es 
pati esmu pabeigusi angļu valodas un 
biznesa kursus Sidnejā, kas šobrīd 
man dod iespējas strādāt vienā no 
vadošajām aģentūrām, kas sniedz 
pakalpojumus ārzemju studentiem – 
palīdz piemeklēt vēlmēm un iespējām 
piemērotas studijas koledžās vai 
universitātēs, kā arī kārto jautājumus, 
kas saistīti ar vīzām un imigrāciju. Šis 
rakstiņš var kalpot kā pamudinājums 
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vai ideja, ja vēlaties savam Latvijā 
dzīvojošam radiniekam piedāvāt vai 
atbalstīt angļu valodas  vai citas studijas 
Austrālijā. Būšu priecīga palīdzēt un 
pārstāvēt savu aģentūru, kuŗa šajā jomā 
veiksmīgi darbojas jau vairāk kā 7 gadus 
( griezties pie Maritas Lipskas, mob. 
0430299715, e-pasts: marita.lipska@
gmail.com ).

Marita Lipska

PBLA ZIŅU APSKATS

19. septembrī
Valdība atbalsta NĪN atlaides daudzbērnu 
ģimenēm

No 2014. gada daudzbērnu ģimenēm 
tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) atlaide, taču tā nevarēs pārsniegt 120 
latus gadā, šādus grozījumus likumā par NĪN 
otrdien (18. septembrī) akceptēja valdība. 
Grozījumi paredz NĪN atlaidi daudzbērnu 
ģimenēm piemērot ar 2014. gadu, jo līdz 
tam vēl nepieciešams laiks, lai savietotu 
informācijas sistēmas, informē Finanšu 
ministrija (FM). Paredzēts piemērot nodokļa 
atlaidi 50% apmērā no aprēķinātā nodokļa 
attiecībā uz dzīvojamo objektu (māju vai 
dzīvokli un tam piekritīgo zemi), kurā ir 
deklarēti daudzbērnu ģimenes locekļi ar 
vismaz trīs bērniem, ja minētais objekts 
pieder kādam no ģimenes locekļiem - 
vecākiem vai bērniem. Nodokļa atlaide 
nevarēs pārsniegt 120 latus gadā. Tādējādi 

daudzbērnu ģimenes locekļiem - nodokļa 
maksātājiem, kuru nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības un nodokļa likmes 
reizinājumu summa (ēku daļas un zemes 
daļas) pārsniegs 240 latus, - tiks piemērota 
nodokļa atlaide 120 latu apmērā neatkarīgi 
no pārsnieguma apmēra. Savukārt 
maksātājiem, kuru nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības un nodokļa likmes 
reizinājumu summa (ēku daļas un zemes 
daļas) būs no 10 līdz 240 latiem, nodokļa 
atlaide būs 50% no summas. Lai grozījumi 
stātos spēkā, tie vēl būs jāskata un jāpieņem 
Saeimā. (leta.lv)
Mudina ierobežot Krievijas kanālu 
retranslāciju

Latvijas informatīvajā telpā pašlaik 
ir pārāk liela Krievijas televīzijas kanālu 
ietekme, tādēļ tā jādiversificē, iekļaujot 
vairāk Eiropas Savienībā veidotu produktu 
un, iespējams, arī apgrūtinot atsevišķu 
Krievijas kanālu retranslēšanu, uzskata 
Austrumeiropas politikas pētījumu centra 
izpilddirektors, pētnieks Andis Kudors. Viņš 

Kļūdas labojums
Iepriekšējā Ritumā (667) rakstā “Par 

reinkarnāciju” bija drukas kļūda teikumā   
…– dvēseles uzturēšanos Viņpasaulē, 
kā arī – 3 iepriekšējās dzīves Zemes 
virsū.

Pareizais autora teksts ir šāds: ...– 
dvēseles uzturēšanos Viņpasaulē, kā 
arī – iepriekšējās dzīves Zemes virsū.

Redakcija
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vakar (18. septembrī) piedalījās Saeimas 
Valstiskās audzināšanas apakškomisijas 
sēdē, kurā diskutēja par ārvalstu maigās 
varas ietekmi Latvijā. “Līdzīgi būtu, ja 
mēs runātu par ekonomisko drošību, ka 
investīcijām jābūt no iespējami dažādām 
valstīm, lai kāda viena valsts neiegūtu 
kontrolpaketi un attiecīgi varētu ietekmēt 
arī politiku. Un arī attiecībā uz medijiem 
ir jādomā – iespējams, ir ja ne jāaizliedz, 
tad jāapgrūtina noteiktu Krievijas kanālu 
[retranslācija]. Neesmu tik liels mediju 
speciālists, varbūt tas varētu būt kāds papildu 
maksājums vai kas cits,” sacīja Kudors un 
uzsvēra, ka kaut kas neizbēgami būs jādara, 
pretējā gadījumā Latvija turpinās zaudēt 
savas pozīcijas arī starptautiskajā preses 
brīvības reitingā. Saeimas Cilvēktiesību 
un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja 
Ināra Mūrniece (Nacionālā apvienība) 
norādīja, ka Krievijas informatīvās telpas 
ietekmes samazināšanai pirmām kārtām 
ir jāstiprina Latvijas sabiedriskie mediji, 
vietējās un reģionālās televīzijas, kā arī 
jārada līdzvērtīgāki konkurences apstākļi 
nacionālajiem komerckanāliem iepretim 
ārvalstu retranslētajiem kanāliem, pie kā 
viņas vadītā komisija jau strādājot sadarbībā 
ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomi (NEPLP). Kudors kā 
galvenos vēstījumus Krievijas kanālos, kas 
apdraud Latvijas sabiedrības vienotību, 
minēja specifisko vēstures interpretāciju 
un demokrātijas vērtību diskreditēšanu. 
Pēc viņa teiktā, pētniekus uzmanīgus dara 
Krievijas pēdējā laikā aktivizētie maigās 
varas instrumenti, piemēram, mērķis izveidot 
“vienotu humanitāri informatīvo telpu NVS 
un kaimiņvalstu reģionos”, kuras galvenais 
instruments ir mediji. “Praksē mediji ir varas 
instruments, un ir jāuztver ļoti nopietni 
tas, kas nāk caur Krievijas kanāliem šeit, 
sevišķi, ja tie ir tik populāri,” atzina Kudors. 
Viņaprāt, Latvijai būtu jāuztraucas par to, ka 
Krievijas centienos nosargāt savu kultūras 
sfēru “frontes līnija tiek vilkta caur Latviju”. 

“Tam nevajadzētu būt pieņemamam. Tā 
vairs nav aizsardzība – ja runājam šādās 
kategorijās, tas jau ir uzbrukums,” pastāstīja 
Austrumeiropas politikas pētījumu centra 
izpilddirektors. Viņaprāt, Krievijas mērķis 
ir ar maigo varu padarīt Latviju par “pelēko 
buferzonu” – savu interešu lobiju. (Latvijas 
Avīze)
Ministru prezidents V. Dombrovskis: 
Ja kāds ir bīstams Latvijai, tad tas ir 
Saskaņas centrs

Ja kāds ir bīstams Latvijai, tad tas ir 
Saskaņas centrs (SC), - tā Rīgas mēra 
Nila Ušakova (SC) izteikumus par partiju 
Vienotība komentē premjerministrs Valdis 
Dombrovskis (V). Viņš žurnālistiem šodien 
(19. septembrī) atzina, ka šādi Rīgas mēra 
izteikumi ir vērtējami kā priekšvēlēšanu 
demagoģija. “To mēs skaidri redzējām ar 
viņu atbalstu klaji pretvalstiskiem lēmumiem, 
apdraudot latviešu valodas kā vienīgās valsts 
valodas statusu Latvijā,” teica Dombrovskis. 
Tāpat par draudu Latvijai liecinot tas, ka SC 
izsakās par saviem plašajiem flangiem un par 
to, ka pilsonības nulles varianta referendumā 
plāno piedalīties arī daļa no SC, atbalstot šo 
uz sabiedrības šķelšanu vērsto iniciatīvu. 
Jau ziņots, ka Ušakovs krieviski iznākošajos 
laikrakstos Čas un Vesti Segodņa izteicies, 
ka “Vienotība ir kļuvusi bīstama Latvijai, 
valsts normālai pastāvēšanai. Daudz 
bīstamāka nekā demonizētie oligarhi.” 
Ušakovs ir pārliecināts, ka Vienotībai līdzīgi 
kā Tautas partijai ir jākļūst par pagātni, “citādi 
mēs galīgi zaudēsim savu valsti, jo valsts bez 
ticības labāk dzīvot nevar”. (diena.lv)
Seminārs „Globāla latviešu saziņas tīkla 
izveidošana”

Nacionālā elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padome (NEPLP) un Ārlietu 
ministrija (ĀM) sadarbībā ar latviešu 
diasporas institūcijām - Eiropas Latviešu 
apvienību (ELA) un Pasaules brīvo latviešu 
apvienība (PBLA) 12. novembrī Rīgā 
rīko semināru „Globālā latviešu saziņas 
tīkla izveidošana”. Lēmums par semināra 
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rīkošanu tika pieņemts šodienas (19. 
septembŗa) sanāksmē, kurā NEPLP 
pārstāvji Aija Dulevska, Dainis Mjartāns, 
Ivars Zviedris tikās ar Latvijas Republikas 
ĀM speciālo uzdevumu vēstnieku Rolandu 
Lappuķi, Eiropas Latviešu apvienības 
priekšsēdētāju Aldi Austeru un Pasaules 
brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības 
vadītāju Jāni Andersonu. Tikšanās laikā 
tika pārrunāti jautājumi saistībā ar latviešu 
diasporas iekšējo komunikāciju, par 
ārzemēs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo 
kā svarīgas auditorijas sasniegšanu un 
uzrunāšanu, kā arī iesaisti satura veidošanā 
Latvijas sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos. 
NEPLP loceklis Dainis Mjartāns norādīja, ka 
sabiedriskajā pasūtījumā nozīmīgu vietu 
jāieņem ar reemigrāciju saistītu jautājumu 
atspoguļošanai. „Jebkuram latvietim, kas 
ilgāku laiku dzīvojis un strādājis ārzemēs, 
atgriešanās Latvijā nav tikai psiholoģiska 
izšķiršanās. Jārisina daudzi praktiskas 
dabas jautājumi, kā atrast darbu, dzīves 
vietu, kā nodrošināt bērnu turpmāko izglītību. 
Šie ir jautājumi, uz kuriem atbildes jāsniedz 
ne tikai attiecīgo nozaru portāliem. Tās ir 
tēmas, kurām turpmāk jābūt sabiedrisko 
mediju dienas kārtībā,” uzsvēra D. Mjartāns. 
Seminārā piedalīsies ārzemju latviešu 
interneta portālu un laikrakstu redaktori, 
Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas 
pārstāvji, sabiedrisko organizāciju un valsts 
institūciju pārstāvji. Semināra mērķis ir 
noskaidrot, kas ir tie satura formāti, kas 
uzrunā ārzemju latviešu kopienas Īrijā, 
Lielbritānijā, Vācijā, ASV u.c., diskutēt 
par satura izplatīšanas veidiem, kā arī 
radīt platformu informācijas un pieredzes 
apmaiņai dažādām iesaistītajām pusēm 
Latvijā un ārpus tās. (NEPLP)
Pētījums: Eiropā desmitkāršojies latviešu 
skolu skaits

Pirms desmit gadiem Eiropā darbojās 
tikai četras skolas, kurās varēja iegūt latvisku 
izglītību, tagad to skaits ir desmitkāršojies - 
šādu skolu ir jau 43, informē Eiropas Latviešu 

apvienības (ELA) komunikāciju referente 
Lāsma Ģibiete. Septembra sākumā Londonā 
notikušajā ELA ikgadējā sanāksmē plašākai 
sabiedrībai tika prezentēts nupat tapušais 
pētījums „Latviskas izglītības iespējas 
Eiropā ārpus Latvijas”. Tā autori ir ELA 
prezidija priekšsēdētājs Aldis Austers un ELA 
izglītības referente Daina Grase. Pētījums 
apliecina, ka pasaulē, bet jo īpaši Eiropā 
aug pieprasījums pēc latviskās izglītības, jo 
aug arī no Latvijas izceļojušo cilvēku skaits. 
Tam apliecinājums ir jau minētais neformālo 
latviskās izglītības skoliņu skaits, kas ir 
pirmais solis uz latviešu valodu, tās lietojuma 
nodrošināšanu no Latvijas izceļojušo 
tautiešu bērnu vidū. Pētījuma tapšanas 
laikā tika apzinātas 36 Eiropas latviešu 
skolas, informē Ģibiete. Aptaujas anketu 
aizpildīja 34 skolas, bet par divām - Lesteres 
(Lielbritānija) un Longfordas (Īrija) latviešu 
skoliņām - daļēja informācija tika iegūta no 
Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā. 
Saskaņā ar vortāla www.latviansonline.com 
sniegto informāciju Eiropā darbojas vēl divas 
skolas: “Daugavas Vanagu” latviešu skoliņa 
Vācijā un Latviešu bērnu skoliņa „Kastaņa 
skola” Oslo. Taču informācija par šīm skolām 
ir pārāk skopa, lai to izmantotu pētījumā. 
Pētījums aptver bērnu latviskās izglītības 
projektus - neformālos un formālos - visās 
Eiropas valstīs, arī Gruzijā. Izņēmums 
ir Krievija un pārējās NVS valstis. Tajā 
analizētas skoliņu ģeogrāfiskās dislokācijas 
īpatnības, pastāvēšanas ilgums, mācību 
misija un saturs, skolēnu un skolotāju sastāvs, 
izmantojamās telpas un saimnieciskā 
situācija, aplūkota darbības koordinācija 
un pieejamais atbalsts, apskatītas formālās 
izglītības iespējas un veikts salīdzinājums 
ar somu diasporas nacionālās izglītības 
iespējām ārpus Somijas. Pētnieki secina, 
ka būtu nepieciešams krietni plašāks 
no Latvijas izceļojušo tautiešu bērnu 
latviskās apmācības piedāvājums nekā 
tas ir patlaban. Pēc pētnieku domām, 
izglītības piedāvājumam būtu jāietver gan 
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metodisku palīdzību bērnu vecākiem tajās 
valstīs un pilsētās, kur latviešu skoliņu nav, 
gan vadlīniju noteikšanu skoliņām un arī 
finansiālu palīdzību. Tāpat būtu vajadzīga 
skolotāju darba daļēja legalizēšanu un viņu 
kvalifikācijas regulāra paaugstināšana. 
Pētnieki arī iesaka mītnes zemes skolās 
izveidot latviešu valodas klases, kā arī domāt 
par tālmācības programmu un ārzemju 
tautiešu bērnu piedalīšanos nometnēs 
Latvijā. [...] (ir.lv)
Latvijā darinātas kokles nokļūst Kanādā

17. septembrī Latvijas vēstnieks Kanādā 
Juris Audariņš Toronto Latviešu biedrības 
sestdienas skolas koklēšanas skolotājai 
Marisai Zubānei pasniedza desmit Latvijā 
darinātas kokles. Tautiskie instrumenti tika 
nodoti skolotājas gādīgajās rokās, kura 
vēstniecībā bija ieradusies tos saņemt 
kopā ar ģimeni – vīru Albertu un meitām 
Karlīni un Lieni, kuras šogad mācīsies 
apgūt koklēšanas prasmi. No priedes un 
egles koka darinātās un senlatviešu rakstu 
zīmēm izrotātās E mažora trīspadsmit stīgu 
kokles ir gatavojis Rīgas kokļu meistars 
Kārlis Lipors, un savu tālo ceļu uz Kanādu 
tās mērojušas ar vēstniecības atbalstu. 
Vēstniecība atsaucās Toronto Latviešu 
biedrības sestdienas skolas lūgumam 
palīdzēt nogādāt kokles Kanādā, lai skolas 
audzēkņi varētu turpināt apgūt koklēšanas 
prasmi. Šogad pirmo reizi pēc sešu gadu 
pārtraukuma skolā atsāksies koklēšanas 
nodarbības, uz kurām ir pieteikušies 
trīsdesmit bērni vecumā no sešiem līdz 
trīspadsmit gadiem. Pateicoties desmit 
Latvijā izgatavoto mūzikas instrumentu 
nogādāšanai uz Toronto, šoreiz visiem 
bērniem pietiks kokles. Skolotāja Marisa 
Zubāne pastāstīja, ka Ziemeļamerikā 
kokles tik liekā daudzumā ir grūti dabūt, 
tāpēc izdevīgāk tās bija pasūtīt Latvijā. 
Viņai ar meistaru Kārli Liporu sazināties 
ieteicis Otavas koklētāju ansambļa bijušais 
vadītājs Miķelis Svilans, kurš tagad ar ģimeni 
ir pārcēlies uz dzīvi Latvijā. Pēc aktīvas 

darbošanās visas vasaras garumā kokles nu 
beidzot ir laimīgi nokļuvušas savās jaunajās 
mājās Kanādā. Vēstniecība ir gandarīta par 
paveikto, jo, nogādājot skolas rīcībā jaunos 
latviešu tautas mūzikas instrumentus, tiek 
sekmēta koklēšanas prasmes apgūšana 
un tradicionālās kokļu mūzikas turpmāka 
skanēšana Kanādā. Iespējams, ka jauno 
kokļu daiļo skanējumu plašākā lokā 
varēs klausīties un baudīt jau nākamajos 
Ziemeļamerikas latviešu Dziesmu un deju 
svētkos, kas 2014.gada jūlijā norisināsies 
Hamiltonā, Kanādā. (mfa.gov.lv)
18. septembrī
Rosina stiprināt Satversmes kodolu

Egila Levita vadītā Konstitucionālo 
tiesību komisija uzsver, ka Satversmes 
kodolu veido četri virsprincipi. Pirmkārt, 
Latvija tika dibināta kā demokrātiska valsts, 
kas nozīmē, ka tauta ievēl Saeimu kā savus 
pārstāvjus un ka valdība ir atbildīga Saeimai. 
Otrkārt, tiesiskas valsts virsprincips nosaka, 
ka “demokrātija nevar visu”. Jo tiesiskums 
paredz cilvēktiesību ievērošanu, kas nozīmē, 
ka pilsoņu kopums nevar atcelt Satversmes 
91. pantu, kurš paredz cilvēku vienlīdzību, jo 
tas būtu pretrunā ar tiesiskas valsts principu. 
Treškārt, Satversmes kodols paredz sociāli 
atbildīgas valsts virsprincipu un nacionālas 
valsts virsprincipu. Pēdējais paredz, ka 
latviešu valoda un kultūra tiek valstiski 
veicināta. Pabeidzot darbu pie Satversmes 
izvērtējuma, kas aizsākās ar divvalodības 
referendumu un radīja jautājumu, vai tautas 
nobalsošana par šo jautājumu vispār varēja 
notikt, Konstitucionālo tiesību komisija 
secinājusi, ka nebūtu optimāli Satversmē 
noteikt negrozāmus pantus. “Ja noteiktu 
negrozāmu tekstu, tas nozīmētu, ka tekstu 
nevar attīstīt un papildināt tā, ka kodols tiek 
nostiprināts,” atzina komisijas vadītājs Egils 
Levits. Secināts arī, ka Centrālajai vēlēšanu 
komisijai nav nepieciešams funkciju 
paplašinājums, jo jau tagad tai ir jāvērtē 
vēlētāju parakstīta likumprojekta atbilstība 
Satversmei, kas ir pārsūdzams lēmums, 
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par ko galīgo vārdu nepieciešamības 
gadījumā saka tiesa. Konstitucionālo tiesību 
komisija tā vietā ieteikusi Satversmes 
kodolu atspoguļot paplašinātā preambulā. 
Eksperti vakar (17. septembrī) preses 
konferencē uzsvēra, ka Latvija pieder pie 
valstīm, kurās konstitūcijas kodols nav 
skaidri ierakstīts, bet tas nenozīmē, ka tāda 
nav. “Ir valstis, kur nekad šis jautājums [par 
kodolu] nopietni nav uzdots. Neviens nekad 
nav varējis iedomāties, ka likvidēsim valsti 
vai demokrātiju. Pie šīm laimīgajām valstīm 
līdz šim piederēja arī Latvija,” norādīja Levits. 
Preambula dotu atbildi uz jautājumiem, kas 
bija pašsaprotami pašā sākumā, paskaidroja 
komisijas pārstāvis Gunārs Kusiņš. Kā 
skaidroja Levits, komisijas sagatavotais 
atzinums ir zinātnisks viedoklis, par ko 
sabiedrībai un politiķiem vēl būs jādiskutē 
un jālemj, vai to ņemt vērā vai ne. (Latvijas 
Avīze)
Satversmes tiesa “referendumu lietu” 
izskatīs 13. novembrī

Satversmes tiesa (ST) Rīcības sēdē 
izlēma lietu par tautas nobalsošanas 
kārtību attiecībā uz ierosinājumiem 
par konstitūcijas grozījumiem izskatīt 
13.novembrī pulksten 10, aģentūru Leta 
informēja ST priekšsēdētāja palīdze Līna 
Kovalevska. Lieta tiks izskatīta atklātā tiesas 
sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. 
ST janvārī pirms referenduma par krievu 
valodu ierosināja lietu par likuma “Par 
tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 
11.panta 1.daļas un 25. panta 1. daļas 
atbilstību Satversmes 1., 77., un 78.pantam. 
Iesniegumu ST par lietas ierosināšanu šā 
gada ziemā parakstīja nacionālās apvienības 
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un brīvībai”/LNNK 
deputāti, vairāki “Vienotības” un Zaļo un 
zemnieku savienības politiķi. Deputātu 
pieteikumā norādīts, ka tautas nobalsošanai 
nevar tikt nodoti jautājumi, kas groza valsts 
konstitucionālos pamatus, tajā skaitā 
jautājumu par valsts valodas statusa maiņu, 
pat ja Satversmē vārdiski tas nav paredzēts. 

Lai arī Satversme to tieši neparedz, tautas 
nobalsošanai nevar tikt nodoti ne tikai tie 
jautājumi, kas tieši minēti Satversmes 73. 
pantā un ir konstitucionāli, bet vēl jo vairāk 
jautājumi, kas ir antikonstitucionāli, uzskata 
prasības iesniedzēji. Pēc tiesneses Sanitas 
Osipovas iesnieguma ST 15. jūnija Rīcības 
sēdē nolēma pagarināt lietas sagatavošanas 
termiņu no iepriekš noteiktā 20. jūnija līdz 20. 
augustam. ST pagarinājumu bija noteikusi, jo 
no lietas materiālos esošās informācijas izriet, 
ka tā var skart būtiskus tautas likumdošanas 
iniciatīvas tiesību jautājumus. Tādējādi ST 
nolēmumam šajā lietā ir paredzama liela 
nozīme tautas likumdošanas iniciatīvas 
tiesību tālākajā attīstībā. Vērtējamā likuma 
11. panta pirmā daļa nosaka: “Ja Saeima 
nav pieņēmusi bez satura grozījumiem ne 
mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju 
iesniegto likumprojektu vai Satversmes 
grozījumu projektu, šis vēlētāju iesniegtais 
likumprojekts vai Satversmes grozījumu 
projekts nododams tautas nobalsošanai.” 
Savukārt 25. panta 1. daļa noteic: ja 
likumprojektu vai Satversmes grozījumu 
projektu ir parakstījusi ne mazāk kā viena 
desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās 
balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita, Valsts 
prezidents šo likumprojektu vai Satversmes 
grozījumu projektu iesniedz Saeimai. 
Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir 
neatkarīga demokrātiska republika, 77. 
pants noteic, ka tad, ja Saeima grozījusi 
vairākus Satversmes pantus, tostarp ceturto, 
kas latviešu valodai piešķir valsts valodas 
statusu, tad šādi pārgrozījumi ir apstiprināmi 
tautas nobalsošanā, bet 78. pants nosaka, ka 
ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju 
ir tiesības iesniegt Valsts prezidentam 
pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu 
projektu vai likuma projektu, kuru prezidents 
nodod Saeimai. Ja Saeima to nepieņem 
bez pārgrozījumiem pēc satura, tad tas ir 
nododams tautas nobalsošanai. (ir.lv)
21. septembrī
Nacionālā bibliotēka būs gatava līdz 4. 
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maijam
Lai arī pats Nacionālās bibliotēkas 

būvlaukums joprojām vienos dubļos un 
pilnībā pabeigta ir tikai no Vecrīgas puses 
skatāmā fasādes daļa, atsevišķos bibliotēkas 
stāvos sācies celtniecības darbu pēdējais 
etaps. Tā, piemēram, topošajai lasītāju zālei 
mezonīna stāvā jau ielikti skaņu absorbējoši 
griesti, ierīkoti gaismas ķermeņi, turpinās 
sienu apdare ar koka saplāksni, jau ieklāts 
grīdas segums. Pagaidām šis ir vienīgais 
tik pilnīgi iekārtotais jaunceltnes stāvs. 
Nacionālās būvkompānijas apvienības 
padomes priekšsēdētājs Māris Saukāns 
akcentē, ka lielākā daļa no ēkas būvniecības 
darbiem ir pabeigti. Plānots, ka arī uz priekšu 
viss ritēs iecerētajā tempā un Latvijas 
valsts svētkos – 18. novembrī – Gaismas 
pils celtniecība būs paveikta par 80%. 
Bet nākamā gada 4. maijā bibliotēka būs 
pilnībā pabeigta. Pirms durvju vēršanas 
apmeklētājiem telpas vēl jānodrošina 
ar mēbelēm, aprīkojumu, tehniskajām 
iekārtām. Galu galā uz Gaismas pili jāaizved 
viss Nacionālās bibliotēkas krājums, kas 
pašlaik izkaisīts pa septiņām dažādām 
ēkām atšķirīgās vietās. Jautājums, kas 
prasa efektīvu risināšanu, ir bibliotēkai 
nepieciešamās infrastruktūras izbūve. 
Tostarp pieslēgšanās ūdensvadam, 
kanalizācijas tīklam un siltumtrasei. Jāgādā, 
lai cilvēkiem būtu iespēja fiziski piekļūt 
jaunajai ēkai, kas nozīmē gājēju celiņu 
ierīkošanu, ielu pārbūvi tā, lai ir iespējas 
piebraukt Nacionālās bibliotēkas ēkai. 
Tāpat LNB projekta īstenošanas darbu 
sarakstā noteikta arī atbilstoša satiksmes 
regulēšana no centra uz Pārdaugavu un 
otrādi, pieturu un autostāvvietu izbūve. 
Šobrīd infrastruktūras jautājums ir viens 
no projekta vājākajiem ķēdes posmiem, 
jo tā risināšana ekonomiskās krīzes dēļ 
ir aizkavējusies. Joprojām nav skaidrs, 
kurš īstenos infrastruktūras būvdarbus. 
Šajā ziņā jāņem vērā arī fakts, ka jaunajā 
bibliotēkas ēkā 2015. gada pirmajā pusē būs 

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomē birojs. Gaismas pils vienlaikus ir arī 
plašāks projekts, lai LNB krājumu padarītu 
pieejamu ikvienam iedzīvotājam jebkurā 
valsts nostūrī. Tādēļ jau kopš 2006. gada 
sākts vērienīgais krājuma digitalizēšanas 
projekts ar nosaukumu “Gaismas tīkls”. 
LNB direktors Andris Vilks informēja, ka no 
pavisam četriem miljoniem vienību milzīgā 
LNB krājuma pašlaik ir digitalizēti aptuveni 
pieci procenti, kas ir aptuveni četri miljoni 
lappušu.

Uzziņa. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
projekta kopējās izmaksas ir 183, 78 
miljoni latu. Ēkas būvniecība izmaksā 
114,6 miljonus latu. Līdz 2012. gadam LNB 
projektā izlietoti 104,85 miljoni latu. Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas būvdarbiem ikviens 
var sekot tiešraidē www.lnb.lv. (Latvijas 
Avīze, autore Marciana Krauze)
Ķīl is šoruden rosinās pal iel ināt 
svešvalodu lietošanu augstskolu studijās

Izglītības un zinātnes ministrija jau 
šoruden rosinās izmaiņas Augstskolu 
likumā, lai būtiski palielinātu svešvalodu 
i zman to jumu La tv i j as  augs tsko lu 
programmās, intervijā LNT raidījumā “900 
sekundes” piektdien (21. septembrī) sacīja 
izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis. 
Svešvalodu izmantošana studijās attiektos 
gan uz maģistrantūras un doktorantūras 
programmām, gan uz pamatstudijām. “Īpaši 
doktorantūras studijās, kur lielākajai daļai 
vajadzētu būtu angļu valodā, kas ir zinātnes 
valoda. Tur nevar strādāt, ja neesi tajā apritē, 
nepublicējies utt.,” sacīja Ķīlis. Pēc Ķīļa teiktā, 
attiecīgajiem augstskolu likuma grozījumiem 
jau ir gatavs projekta melnraksts. Grozījumos 
iecerēts mainīt normu, saskaņā ar kuru, 
piemēram, jāzina latviešu valoda augstākajā 
līmenī, lai varētu pasniegt franču valodā 
franču vēsturi, ziņo Leta. Kā norādīja 
ministrs, runa ir par pasniegšanu Eiropas 
Savienības valodās, kas praksē galvenokārt 
varētu būt angļu, franču un vācu valoda 
un dominējošā valoda, visticamāk, būtu 
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angļu valoda. Jau patlaban ir augstskolas, 
kas māca pilnībā angļu valodā. Šo praksi 
varētu pārņemt arī citās augstskolās, sacīja 
Ķīlis. Viņš uzskata, ka, līdzīgi kā Igaunijā un 
Lietuvā, augstskolās būtu jārīko starptautiski 
konkursi uz pasniedzēju vietām, tādejādi 
palielinot konkurenci un kvalitāti. Praksē 
šīs izmaiņas plānots ieviest no nākamā 
mācību gada. Ar priekšlikumiem Ķīlis jau ir 
iepazīstinājis Saeimas frakciju pārstāvjus 
tikšanās laikā, kurā pārrunāti priekšlikumi par 
augstskolu akreditācijas kārtības maiņu. Ķīlis 
vēlas arī pastiprināt prasības augstskolu 
pasniedzējiem, darba līgumā iekļaujot 
nosacījumu, ka pasniedzēja darba obligāta 
sastāvdaļa ir arī pētniecība. “Nevar būt tā, ka 
vieni tikai pasniedz un otri tikai pēta,” sacīja 
Ķīlis. “Tas nozīmē, ka ir noteikti rezultāti, 
ko katru gadu izvērtē - cik tu tālu esi ticis, 
ko tu esi pētījis, cik publicējies, vai esi kaut 
ko izgudrojis, vai esi izveidojis patentus,” 
skaidroja Ķīlis. Šādus kritērijus augstskolām 
būtu svarīgi ieviest pasniedzēju virzīšanai pa 
karjeras kāpnēm. Kritērijus noteiktu pašas 
augstskolas. (ir.lv)
Noraida prasību

Administratīvā apgabaltiesa noraidīja no 
Latvijas izraidītā krievu kopienas aktīvista 
Aleksandra Kazakova prasību par morālā 
kaitējuma atlīdzināšanu 20 000 latu apjomā 
par viņa iekļaušanu tā dēvētajā melnajā 
sarakstā. (Latvijas Avīze) 
Baltieši vienojas par Visaginas AES

Baltijas Ministru padomes sanāksmē 
Lietuvas galvaspilsētā triju valstu premjeri 
panākuši vienošanos dibināt Visaginas 
atomelektrostaci jas (AES) projekta 
kompāniju un Lietuvas, Igaunijas, Latvijas 
starpvaldību darba grupu, ziņo LETA. 
Projekta kompānija gan tiks dibināta tikai 
pēc konsultatīvā referenduma par Visaginas 
AES projektu, kas Lietuvā notiks 14. oktobrī, 
reizē ar Seima vēlēšanām. Vēlētājiem 
referendumā būs jāatbild uz jautājumu, vai 
viņi atbalsta AES būvniecību. (Diena)
Intā atdzimst piemineklis «Dzimtenei»

Intas pilsētā, Krievijas Komi republikā 
nule kā restaurēts leģendārais piemineklis 
visiem gulaga nometnēs ieslodzītajiem 
latviešiem ‘’Dzimtenei’’. Monuments, 
pateicoties represēto latviešu uzņēmībai, 
tika uzstādīts 1956. gada 29. jūlijā, taču 
pēdējos gados tā tehniskais stāvoklis 
strauji pasliktinājās. ‘’Piemineklis ir unikāls 
tieši ar to, ka ir Padomju Savienībā pirmā 
piemiņas zīme represētajiem,’’ norādīja 
Brāļu kapu komitejas vadītājs Eižens 
Upmanis, kurš gādājis par restaurācijas 
darbu organizēšanu. Atjaunošana šovasar 
veikta burtiski pēdējā brīdī, jo pieminekļa 
konstrukcijas īpatnību dēļ tajā parādījās 
plaisas un priekšējā daļa ar tautumeitas 
cilni draudēja atšķelties no akmens bloku 
pamatkonstrukcijas. Pieminekļa autors bija 
represētais Edvarts Sidrabs, un tā uzcelšana 
toreiz prasījusi daudz pūļu, lai arī jau bija 
sācies ‘’Hruščova atkusnis’’. Būve sākotnēji 
oficiāli tika noformēta kā kapa plāksne 
virs vairāku izsūtīto kapa vietām. Ap 2,5 m 
augstais piemineklis attēlo sievieti latviešu 
tautastērpā – Māti Dzimteni. Ozola zars, 
ko tā tur labajā rokā, simbolizē izturību. 
Dzijas kamols kreisajā rokā ir mūžīgas 
piemiņas un līdzjūtības zīme. Trīs auseklīša 
zīmes nozīmē atmošanos no tumsības 
un gaišo nākotni. Restaurācijas darbu 
veikšana uzticēta tēlniekam Genādijam 
Stepanovam. ‘’Viņš ir labākais speciālists 
mākslīgā akmens jomā, kas mums ir – 
cilvēks, kas nerunā, bet strādā,’’ atzinīgi 
sacīja Upmanis. Atjaunošanas laikā iztīrītas 
un no jauna aizpildītas plaisas, piemineklī 
ievietoti nerūsējošā tērauda stiprinājumi, 
kas to padara izturīgāku. Pielabots un 
nogruntēts arī cilnis, atjaunotas betona 
vāzes un pielabotas apmales piemiņas 
vietā. Iepriekšējos gados, neuzmanīgi 
apsekojot pieminekli, bija radies iespaids, 
ka metāla burti ‘’Dzimtenei’’ nozagti un 
uzraksts izdarīts tikai ar krāsu, tomēr, 
attīrot konstrukcijas, izrādījās, ka tērauda 
burti vienkārši aizsmērēti nemākulīgu 
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sakopšanas darbu laikā. Tie atkal noklāti 
ar viegli patinētas bronzas krāsu, kā bijis 
oriģinālā. Pēc Brāļu kapu komitejas vadītāja 
domām, tagad piemineklim remonts nebūs 
nepieciešams ilgāku laiku. Restaurācijas 
darbi izmaksāja 14,5 tūkstošus latu. Summa 
ņemta no līdzekļiem, kurus Aizsardzības 
ministrijai šim mērķim iedalījis Ministru 
kabinets. Upmanis uzsvēra, ka vietējā Intas 
administrācija bijusi ļoti atsaucīga, iedevusi 
tēlniekam no Latvijas uz darbu laiku gan 
dzīvokli, gan palīgstrādnieku. Piemineklis 
Intā ir ļoti pazīstams un tiek augstu vērtēts, 
tamdēļ tā atjaunošana tikai ceļ Latvijas 
prestižu. ‘’Dzimtenei’’ ir viens no objektiem, 
ar kuru aizsāktas Latvijas aktivitātes latviešu 
represēto piemiņas vietu apzināšanā un 
saglabāšanā Krievijas Federācijā saskaņā ar 
2008. gadā noslēgto Latvijas Republikas un 
Krievijas Federācijas starpvalstu vienošanos 
par kapu statusu. Šī vienošanās paredz 
abu pušu kara un represiju upuru piemiņas 
saglabāšanu un piemiņas vietu iekārtošanu 
abās valstīs. Tālākais uzdevums ir uzstādīt 
divas piemiņas zīmes Krievijas Kirovas 
apgabalā – Ļesnaja apkaimē, kur gājuši 
bojā aptuveni 2,5 tūkstoši represēto no 
Latvijas, un Rudņičnajā, kur apbedīti latviešu 
karagūstekņi. Tāpat Brāļu kapu komitejai 
jāturpina arhīva darbs represēto miršanas 
vietu datu bāzes izveidei. Kā norādīja 
Upmanis, piemiņas zīmju jautājums jau 
saskaņots ar Krievijas pusi. (Latvijas Avīze, 
autors Viesturs Sprūde)
Kas bija tie, kam veltīts 14. septembrī 
Bauskā atklātais piemineklis

Ažiotāža, kas krievvalodīgajos medijos 
sacelta ap pieminekli 300 brīvprātīgajiem, 
kuri 1944. gada vasaras beigās cēlās, lai 
nepieļautu sarkanās armijas ierašanos 
Bauskā, rada jautājumu: kā toreiz risinājās 
notikumi un kas bija šie Bauskas aizstāvji? 
Kā uzsver Bauskas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja galvenais speciālists Raitis 
Ābelnieks, tas tomēr bijis unikāls gadījums 
tābrīža Latvijā. ‘’Apriņķa priekšnieks Jānis 

Uļuks nevis laidās lapās vai evakuējās, 
kā parasti šādas amatpersonas darīja, 
bet uzaicināja savus vīrus – policistus, 
aizsargus, citus brīvprātīgos – aizstāvēt 
pilsētu,’’ lietas būtību stāsta vēsturnieks. Ļoti 
iespējams, varam būt pateicīgi bijušajam 
Latvijas armijas kapteinim, kuru vācieši kā 
apriņķa un reizē vietējās policijas priekšnieku 
bija paaugstinājuši par policijas majoru, par 
to, ka Rīgas centrs saglabājies tāds, kādu 
to pazīstam. Jo tieši Uļuka rīcība uz laiku 
ietekmēja situāciju veselā frontes sektorā. 
1944. gada jūlija beigās Bauska pagadījās 
ceļā tām PSRS armijas vienībām, kas sāka 
liela mēroga uzbrukumu no Lietuvas puses 
ar mērķi sasniegt Rīgas līci. Vienlaikus ritēja 
kaujas Latgalē. Sarkanās armijas tankiem 
uz brīdi bija izdevies ieņemt koridoru starp 
Sloku un Ķemeriem, bet 1. augustā krita 
Jelgava. Bauskas brīvprātīgo bataljonu 
saformēja 29. jūlijā, kad pienāca ziņas par 
pretinieka tuvošanos pilsētai. Brīvprātīgie 
steigā ieņēma pozīcijas Lielupes labajā 
krastā pie Bornsmindes sēkļa un jau naktī uz 
30. jūliju atvairīja padomju armijas avangarda 
vienību mēģinājumu šķērsot upi. Tā sākās 
kaujas, kas ar mainīgu intensitāti turpinājās 
līdz pat 14. septembrim. Vēsturnieks Raitis 
Ābelnieks stāsta, ka vāciešiem plāna 
aizstāvēt Bausku nav bijis. Līdz 1944. gada 
vasarai pilsēta skaitījās dziļa aizmugure 
un frontes karaspēka daļas tās segšanai 
nebija paredzētas. Uļuka bataljona rīcība, 
aizkavējot sarkanarmiešu virzību, glāba 
situāciju. Tikai tad vācieši no Daugavpils 
apkaimes pārsvieda uz Bausku 215. divīziju 
un palīgā ieradās 319., 322. un 23. policijas 
bataljoni. ‘’Ja nebūtu Uļuka bataljona, ceļš 
uz Rīgu būtu brīvs. Vidzemē tad vēl atradās 
vācu vienības, kas būtu ielenktas. Kas 
zina, ja sarkanajai armijai izdotos ieiet Rīgā 
un vācieši taisītu prettriecienu, tad Rīgu, 
iespējams, nolīdzinātu tāpat kā Jelgavu,’’ 
spriež Ābelnieks. Kopumā Bauskas 
aizstāvētāju bija ap trīs četri tūkstoši vīru – 
brīvprātīgie, trīs latviešu policijas bataljoni 
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Turpin. 54. lpp.

un vācu vienības. ‘’Padomju pārspēks bija 
milzīgs. Vācu 215. kājnieku divīzijai bija 
frontes sektors no Mežotnes līdz Jaunsaulei 
– kādi 30 – 40 km. Pilsētā no divīzijas bija 
tikai viens pulks. Padomju avotos zīmētajās 
shēmās sarkanajai armijai pilsētas sektorā 
uz 14. septembri bijušas trīs kājnieku 
divīzijas un viena tanku brigāde. Kādi 15 – 
20 tūkstoši vīru. Tas ir pret vienu vācu pulku 
un pāris latviešu bataljoniem! Desmitkārtīgs 
pārsvars,’’ tā vēsturnieks. [...]

Jautājums, kāpēc tieši Bauskā notika 
tas, kas netika novērots nevienā citā Latvijas 
vietā, paliek bez atbildes. Jādomā, savu 
lomu nospēlēja Jāņa Uļuka aicinājums, 
savu – dabisko šķēršļu – upju klātbūtne. 
Tā ļāva apturēt pretinieku arī vājākiem 
spēkiem. Daudzus brīvprātīgos motivēja 
viņu tuvinieku vai draugu represēšana. 
Jauniešus vadīja patriotiska jūsma. ‘’Zināja 
taču, kas te notika 1940./1941. gadā. 
Negribēja, lai tā vara atgrieztos,’’ spriež 
Bauskas muzeja darbinieks. Brīvprātīgo 
bataljona sastāvs bijis ļoti raibs – jauni puiši 
(pieminekļa uzstādīšanas idejas autoram 
Imantam Zeltiņam, kurš kaujās pie Bauskas 
zaudēja plaukstas, toreiz bija 17 gadu), 
nobrieduši vīri ar Pirmā pasaules kara un 
neatkarības cīņu pieredzi, saimniekdēli, 
pilsētas strādnieki, inteliģences pārstāvji. 
Bauskas aizstāvju fotogrāfijas zināmā mērā 
atgādina vēsturiskos 1919. gada Latvijas 
armijas foto. Baušķenieki tērpušies gan 
aizsargu, gan vācu policijas, gan Latvijas 
armijas formastērpos, arī civilā, tikai ar 
‘’šucmaņa’’ lenti ap roku. Krekls no vienas, 
bikses no citas formas. Dažam Latvijas 
armijas laiviņa ar ‘’saulīti’’. Bruņojumā 
šautenes un pistoles. Automātisko ieroču 
trūka. To krājumu papildināja ar trofejām. 
Uļuka bataljons kā atsevišķa vienība 
pastāvēja tikai dažas dienas. Papildspēkiem 
pienākot, to sadalīja starp citām pilsētu 
aizstāvošajām daļām. Bet piemineklis 
lielā mērā veltīts tieši brīvprātīgajiem, kaut 
Ābelnieks uzsver, ka tas tāpat jāuztver kā 

piemiņas zīme visiem, kas toreiz uzņēmās 
pilsētas aizsargāšanu: ‘’Pagrūst malā citus 
latviešu karavīrus, kas nāca no citurienes, 
arī nebūtu labi. 319. policijas bataljons jau 
pamatā bija vidzemnieki. Viņus un 322. 
policijas bataljonu saformēja tikai 1944. 
gadā. Tas, ko tagad Krievijā apgalvo, ka 
viņi nez ko Baltkrievijā darījuši, ir pilnīgs 
‘’sviests’’.’’ Tiesa, kā rakstīts grāmatā 
‘’Latviešu karavīrs Otrajā pasaules karā’’, 
23. bataljons bija uzturējies Ukrainā, taču 
nodarbojies tur ar ceļu būves un fortifikācijas 
būvju celšanas apsardzību, ne pretpartizānu 
akcijām. [...]

Pēc nesekmīgā mēģinājuma ieņemt 
pilsētu uzreiz nākamais lielākais uzbrukums 
Bauskai sākās 1944. gada 19. augusta 
rītausmā. Padomju soda bataljonam izdevās 
sasniegt Bauskas centru. Vēsturnieks 
Ābelnieks stāsta: ‘’Viņi atnāca jau līdz 
pilsētas tirgus laukumam. Bet uz Mēmeles 
tilta viņus uzspēra gaisā. Ir divas versijas 
– ka tiltu uzspridzinājuši vācieši vai arī 
kāda šķemba ķērusi sprāgstlādiņu, kas 
bija piestiprināts pie tilta balsta. Pēc tam 
prettriecienos latviešu un vācu vienības 
uzbrucējus atkal no pilsētas padzina. 
Daži no soda bataljona bija paslēpušies 
pagrabā un jutās priecīgi, ka var padoties 
vāciešiem, jo tad, ja viņi atkāptos, savējie 
būtu nošāvuši.’’ Pēc šī uzbrukuma turpinājās 
aizstāvju pozīciju taustīšana ar atsevišķiem 
tanku balstītiem triecieniem. No Saulaines 
puses Bausku apšaudīja artilērija, tajā 
skaitā ‘’katjušas’’. 11. septembrī pilsētu 
sāka bombardēt aviācija. Vēlākais kolhozu 
tirgus, sadzīves pakalpojumu kombināts 
Sv. Gara luterāņu baznīcas apkaimē tapis, 
nolīdzinot vecpilsētas ēku drupas. 2001. 
gadā, rekonstruējot Kalna ielu, pie agrākā 
Aizsargu nama, kur mūsdienās Kultūras 
centrs, divu metru dziļumā tika atrasta 
nesprāgusi 500 kg padomju aviobumba. Jā 
tā 1944. gadā būtu sprāgusi, no tagadējā 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
OKTOBRĪ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – Lasītais diev-

kalpojums.
Svētdien, 14. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 21. plkst. 10.00 – Kapu svētki, 

latviešu kapos. 
Svētdien, 28. plkst. 10.00 – Reformācijas 

svētku dievkalpojums ar Svēto Vakar-
ēdienu. Pēc dievkalpojuma prāvesta 
referāts par reformāciju.

NOVEMBRĪ
Svētdien, 4. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 11. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu. 
BĪBELES STUNDAS

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

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
OKTOBRĪ
Svētdien,7.  A.Kristovskis

Svētdien,14. A.Kristovskis
Svētdien, 21. KAPU SVĒTKI
Svētdien, 28. J.Tūrmanis

NOVEMBRĪ
Svētdien, 4. J.Rīmanis
Svētdien, 11. I.Birze

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

OKTOBRĪ
Svētdien, 7 B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 14. M. Timermane/A Zodina
Svētdien, 21. KAPU SVĒTKI
Svētdien, 28. S.Fraser/L. MacPherson

NOVEMBRĪ
Svētdien,4. R. Plikše/V. Galviņa
Svētdien,11. I. Mačēna/ I.Upīte

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 14, oktobrī,plkst.14.00 – 

Pļaujas svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

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

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

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

Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Bijāsimies To Kungu, mūsu Dievu, kas 

mums dod lietu agro un vēlo, katru 
savā laikā, kas ļauj ieturēt mums par 
svētību noliktās pļaujas laika nedēļas.

Jer. 5:24
Svinēsim Pļaujas svētkus ar pateicību 

Tam Kungam.
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
OKTOBRĪ

Svētdien, 7. oktobrī plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu angļu valodā. 

Svētdien, 14. oktobrī plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu. Bībeles 
stunda.

Svētdien, 21. oktobrī plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu. 

Svētdien, 28. oktobrī dievkalpojums 
nenotiks. Gadskārtējais Pļaujas 

Svētku - bazāra sarīkojums notiks 
plkst. 12.00 SLB namā.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis, un tie visi ar 
dievgaldu.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 7.  Arnolds Jumiķis
Svētdien, 14.  Sigurds Tuktēns                  
Svētdien, 21. Olafs Šics 

BAZNĪCU PUŠĶOS 
Svētdien, 7.  Wynne Jumiķe
Svētdien, 14. Daira Tuktēna   
Svētdien, 21. Marita Lipska

DĀMU KOMITEJAS SANĀKSME
notiks 14. oktobrī pēc dievkalpojuma 

baznīcas zālē. Laipni atgādinām visām 
loceklēm piedalīties šai sanāksmē, lai 
pārrunātu gadskārtējo Pļaujas Svētku 
organizēšanu.

PĻAUJAS SVĒTKI
Gadskārtējais Pļaujas svētku – bazāra 

sarīkojums notiks svētdien, 28. 
oktobrī, plkst. 12.00 Sidnejas 
latviešu nama lielajā zālē, kur 
iesāksies ar svētbrīdi. Mīļi pateicamies 
draudzes locekļiem un labvēļiem 
par ziedotām mantām Lielajai 
loterijai kā arī visiem ziedojumiem. 
Svinēsim svētkus – ar gardumiem, 
priekšnesumiem un loteriju! Ņemsim 
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Nr 641 2012. g. oktobrī

līdzi draugus! Visi mīļi gaidīti! 
DRAUDZES NODEVAS

Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 
Valdemāra Dūšeļa adresi 263. Old 
Northern Road, Castle Hill NSW 
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian 
Unity Congregation”, vai “Latviešu 
Vienības draudze” vārda. Tās ir 
$100, pazeminātā $60, studējošiem 
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var 
saņemt no zemāk minētiem valdes 
locekļiem.

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 313/95 Station Rd. Auburn, 2144,  
 Tel. mob.  0438 694 520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 

un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece  
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  0452 611 449

Dāmu komitejas priekšnieces vieta:  
 vakanta.

Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park, 
 NSW, 2133
 Telefons  (02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

2012. gada  
Dienvidaustrālijas 

novusa meistarsacīkstes
8.septembrī Adelaides latviešu namā 

18 entuziasti cīnījās par 2012. gada 
Dienvidaustrālijass meistartituļiem.  

Vairums bija no Adelaides, bet sacensoņi 
bija arī ieradušies no Melburnas, 
Balaratas, Sidnejas un Centrāla Krasta. 

Vīriešu vienspēlēs un dubultspēlēs 
uzvarēja Alvils Vālodze, dubultspēlēs 
pārī ar Jāni Brakovski. Otrā vietā 
vienspēlēs bija Roberts Kārkliņš, bet 
trešā vietā, pirmo reiz pirmajā trijniekā, 
palika Andris Ruņģis, ceturtais bija 
Jānis Brakovskis, piektais Richards 
Puisēns. Dubultspēlēs otrā vietā  bija 
Dimis Pešudovs un Richards Puisēns, 
trešā vietā Gunārs Bērzzariņš un Ivars 
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Ojāra Danča balvas  
otrā spēle

Pirmo Ojāra Danča balvas cīņu 
starp Sidnejas un Centrāla Krasta 
novusa spēlētājiem uzvarēja SNK.  
Otrās sacīkstēs 14. septembrī ar 3 – 2 
resultātu CKN bija pārāki. SNK mainīja 
formātu un vienspēlēs representējās ar 
četriem spēlētājiem.

Dimis Pešudovs (CKN) pārspēja 
Imantu Graudiņu (SNK) 3 – 0, un Edgaru 
Nemmi (SNK) 3 – 1.  Ojārs Dancis 
(CKN) uzvarēja Romanu Senkēviču 

CKN vienība saņem Ojāra Danča 
balvu no SNK priekšnieka Richarda 
Puisēna.

No kreisās: Arturs Ernšteins, Dimis 
Pešudovs, Richards Puisēns, Andris 
Ruņģis, Ojārs Dancis

Mirovics.  Dāmu sacensībās pirmo vietu 
ieguva Selga Pešudovs  kā arī 7. vietu 
kopējā vērtējumā.

 Jaundienvidvelsas  dalībnieki  
neviens nepalika bešā un ieguva pilnu 
komplektu medaļas – Selga zelta, 
Richards un Dimis sudraba un Andris 
bronza.

Apsveicam uzvarētājus un paldies 
rīkotājiem.

Juris Zemītis

(SNK) 3 – 1, bet zaudēja Dailonim 
Palejam (SNK) 0 – 3.  

Dubultspēlēs SNK, Rūdis Nemme un 
Arnis Kārkliņš parliecinoši uzvarēja CKN 

Andris Ruņģis un Arturs Ernšteins, 
4 – 0.  Gaidīsim nākošo cīņu pēc trīs 
mēnešiem.

Juris Zemītis

PBLA ziņas –  turpinājums no 50 lpp

Kultūras centra nama maz kas paliktu 
pāri. Grāmatā ‘’Latviešu karavīrs Otrajā 
pasaules karā’’ teikts: ‘’14. septembra 
rītā sāka darboties ienaidnieka visu šķiru 
ieroči un viļņveidīgi nāca gaisa uzbrukumi. 
Dūmu un putekļu mākoņi pieblīvēja gaisu 
un aizsedza sauli. Līdz pusdienas laikam 
Bauskas aizstāvju pretestība bija salauzta.’’ 
Vienības ar smagiem zaudējumiem 
atkāpās uz Ķeguma pusi. Raitis Ābelnieks 
norāda, ka pilsētas krišanu veicinājis ne tik 
daudz tiešais uzbrukums, cik apstāklis, ka 
padomju tanki izlauzās pie Mežotnes un 
draudēja aplenkums. Kritušajiem Bauskas 

brīvprātīgajiem nav vienotas atdusas vietas. 
Raitis Ābelnieks: ‘’Daži guļ pie Sv. Gara 
baznīcas, daži Codes pagasta Butku kapos, 
vietējos glabāja ģimenes kapos. Bet pēc 14. 
septembra sarkanā armija jau vairs kritušos 
apglabāt neļāva. Tāda attieksme bija. 
Labākajā gadījumā viņus sameta bumbu 
bedrēs. Tā kā viņi nebija regulārās armijas 
formējums, bez vienotas formas, ja kritušos 
mūsdienās arī atrastu, viņus nav iespējams 
atpazīt, jo nav karavīra identitātes žetona.’’ 
Majors Jānis Uļuks pēc kara vēl dienēja kā 
latviešu sardžu rotas komandieris sabiedroto 
dienestā Vācijā, Tutlingenā; vēlāk pārcēlās 
uz Kanādu, kur nomira 1969. gadā. (Latvijas 
Avīze, autors Viesturs Sprūde)
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Saeima passes second reading of 
Citizenship Law amendments

Andris Straumanis, Sept. 06, 2012
The Latvian parliament has passed 

the second reading of amendments 
to the country’s Citizenship Law. The 
amendments, among other changes, would 
open the possibility of dual citizenship for 
tens of thousands of Latvians now living 
abroad.

However, opposition politicians said the 
legislation discriminates against those who 
do not live in certain countries or who are 
not ethnic Latvians.

A total of 65 members of parliament 
voted Sept. 6 in favor of the amendment, 
eight voted against and 19 abstained, 
according to a transcript of the Sept. 6 
Saeima session.

The legislation (Nr. 52/Lp11) now 
returns to the Legal Affairs Committee 
(Juridiskā komisija) in preparation for a third 
and final reading.

Speaking about  language that 
would once again allow exiles and their 
descendants to register their Latvian 
citizenship and become dual citizens, MP 
Rasma Kārkliņa of the Unity (Vienotība) 
party reminded the Saeima that the 
amendment is tied to the concept of state 
continuity.

Under the current Citizenship Law, 
exiles and their descendants only until 
July 1995 were able to reclaim Latvian 
citizenship without giving up citizenship 
in their host countries. Since then, dual 

citizenship has not been allowed.
Many exiles were not able to meet the 

deadline, Kārkliņa said, and this is unfair.
Besides allowing exiles and their 

descendants to become dual citizens, 
the amendments also would allow dual 
citizenship for citizens of European Union, 
European Free Trade Association, and 
NATO defense alliance member states.

The Saeima rejected a proposal from 
the Russian-oriented Harmony Centre 
party (Saskaņas Centrs) that would have 
allowed dual citizenship regardless of 
where a person lives.

“This proposal is presented with the 
goal of not discriminating Latvian citizens 
and their descendants on the basis of which 
country and ethnic group they belong to,” 
MP Valerijs Agešins of Harmony Centre told 
the Saeima. He noted that exiles went not 
just to Western countries.

“Harmony Centre believes that all 
citizens—all citizens—are needed by Latvia 
and it would not be right to lock out those 
whom fate dropped into countries that do no 
belong to elite clubs,” Agešins said. Those 
countries would include Russia.

Dual citizenship should be allowed only 
with countries with which Latvia has friendly 
relations, countered MP Dzintars Ābiķis 
of Unity. He noted that President Vladimir 
Putin has said that one of the tragedies 
of the 20th century was the collapse of 
the Soviet Union, suggesting that the 
Russian leader views Latvia’s renewed 
independence as a mistake.
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“Therefore it is more than clear that the 
institution of dual citizenship can exist only 
with those countries with which we have 
friendly relations, about which we do not 
have to wonder if they acknowledge our 
independence, about which we do not have 
to wonder if they will invade the territory of 
our friendly states,” Ābiķis said.

The Legal Affairs Committee has asked 
for proposals regarding the third reading to 
be received by Sept. 20. If passed by the 
Saeima and approved by President Andris 
Bērziņš, the amended Citizenship Law 
would take effect Jan. 1.
Apinis sets shot put world record, earns 
gold in Paralympic Games

Andris Straumanis, Aug. 31, 2012
Some folks mark their name-day by 

receiving flowers and sweets from friends. 
Aigars Apinis brings home the gold.

Apinis, 39, set a new world record 
Aug. 31 in the men’s shot put and won a 
gold medal for Latvia in the 2012 London 
Paralympic Games, according to official 
results. Aug. 31 also is the name-day 
(vārdadiena) for people named Aigars or 
Vilma.

Apinis reached a distance of 10.23 
meters to set the new record. The silver 
medal went to Mexico’s Mauro Maximo 
de Jesus, who reached 8.68 meters for a 
seasonal best. Scot Severn of the United 
States won the bronze medal.

It was the third time Apinis medaled in 
the shot put. Apinis won a bronze in the 
event in the 2000 Sydney Paralympics. 
Eight years later in the Beijing Paralympics, 
Apinis set a world record and won a silver 
medal.

Apinis competes in the F52 classification, 
which is for wheelchair athletes who throw 
from a seated position, according to 
the Olympics and Paralympics website, 
london2012.com.

Besides the shot put, Apinis also 

competes in the discus event, in which he 
also has medaled several times. He won 
bronze in the Sydney Paralympics, gold 
in the 2004 Athens Paralympics and gold 
again in the Beijing. Apinis is scheduled 
to compete in the discus throw Sept. 6 in 
London.

The Paralympic Games began Aug. 29 
and run through Sept. 9. Six athletes from 
Latvia are competing in various events.
Dual citizenship, other amendments 
move closer to approval by Saeima

Andris Straumanis, Aug. 02, 2012
Changes to Latvian law allowing dual 

citizenship for people living abroad—
including exiles and their descendants as 
well as recent emigrants—are a step closer 
to approval by the Saeima.

The Latvian parliament’s Citizenship Law 
Amendments Subcommittee (Pilsonības 
likuma grozījumu apakškomisija) has 
agreed to language that would enable a 
broad range of persons to become dual 
citizens, which under the current law is 
not allowed.

The subcommittee approved the 
amendments during a July 31 meeting, 
the Saeima Press Service announced in a 
news release. The legislation (Nr. 52/Lp11) 
now heads to the Legal Affairs Committee 
(Juridisko lietu komisija), where it must be 
reviewed before a second reading can take 
place in the full Saeima. The parliament 
resumes its work when the autumn session 
begins Sept. 4.

“Working with experts and interested 
parties, the subcommittee has managed 
to agree on changes to the law that 
reflect today’s situation and resolve the 
most fundamental challenges,” said MP 
Ingmārs Čaklais, chair of the subcommittee, 
according to the press service. Čaklais did 
not respond to an email seeking further 
comment.

The amendments would allow dual 
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citizenship for persons who have become 
citizens of countries that are part of the 
European Union, the European Free 
Trade Association or the NATO defense 
alliance. That covers most of Europe as 
well as Canada and the United States. 
The amendments also would allow for 
dual citizenship for people in countries with 
which Latvia has treaties recognizing it.

Latvian exiles and their descendants 
also would be allowed to become dual 
citizens. The current Citizenship Law 
included a provision that allowed them to 
reclaim Latvian citizenship until July 1995. 
Since then, however, the law generally 
forbids new dual citizens.

Persons who through marriage or 
adoption have become citizens of another 
country also would be allowed to retain their 
Latvian citizenship.

In other individual cases, dual 
citizenship would be allowed by the action 
of the Cabinet of Ministers, according to the 
proposed amendments.

The amendments also call for a child to 
become a Latvian citizen no matter where 
they are born, as long as one of the parents 
is a citizen.

The changes to the Citizenship Law are 
part of legislation first proposed last year 
by MPs from the Unity (Vienotība) party 
during the 10th Saeima and reintroduced 
in November by the 11th Saeima’s Legal 
Affairs Committee. Technical corrections 
to the amendments were proposed by 
the Ministry of Justice and in December 
received backing from the Cabinet of 
Ministers.

The debate over dual citizenship, as 
well as overall reform of the Citizenship 
Law, has continued for several years 
and has been heightened by continued 
emigration from Latvia as well as renewed 
interest from the exile community. Former 
Justice Minister Gaidis Bērziņš gave strong 
support to the renewal of dual citizenship 

when he spoke to a March conference 
devoted to the issue of Latvian citizenship 
in the 21st century. Culture Minister Žaneta 
Jaunzeme-Grende, visiting the recent 
Latvian Song Festival in Milwaukee, Wis., 
heard from Latvian-Americans that they 
eagerly await the amendments, according 
to spokesperson Ieva Līne.

The subcommittee also agreed 
on somewhat controversial language 
regarding children born to noncitizens, 
of whom an estimated 312,000 live in 
Latvia. Under current law, children born to 
noncitizens can become Latvian citizens 
only upon application by their parents. The 
proposed amendments would allow parents 
to designate their child as a Latvian citizen 
at the same time as the birth is registered, 
but they will have to promise to help the 
child learn the Latvian language and 
acquire respect and allegiance to Latvia, 
according to the Saeima Press Service.

Still to be debated, according to the 
press service, are several points, such as 
language requirements for ethnic Latvians 
and Livs who live abroad and wish to 
become Latvian citizens, as well as rules 
regarding revocation or renunciation 
of citizenship. Those issues would be 
addressed before the third and final reading 
of the legislation.
MPs say Latvians in Australia, Brazil 
need not worry about citizenship law

Andris Straumanis, Sept. 04, 2012
The Latvian parl iament’s Legal 

Affairs Committee recently struck down 
a recommendation that would include 
citizens of Australia and Brazil as among 
those who could qualify for dual citizenship 
under proposed amendments to the 
country’s Citizenship Law.

However, that does not mean the 
thousands of Latvians who live there are 
out of luck, say two members of parliament 
working on the amendments.
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As it debated the amendments before 
moving the legislation (Nr. 52/Lp11) on to 
a second reading in the Saeima, the Legal 
Affairs Committee (Juridiskā komisija) 
rejected the recommendation made by 
the National Alliance (Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”).

Australia is home to about 20,000 people 
who claim Latvian ancestry, according to 
census data. The vast majority are exiles 
who came to the country after World War II, 
and their descendants. In Brazil, hundreds 
if not thousands more are descended from 
exiles or from migrations that occurred in 
the early 20th and late 19th centuries.

They, too, would be able to receive 
dual citizenship under the proposed 
revisions to the law, say Latvian MPs 
Ilmārs Latkovskis and Dzintars Rasnačs. 
Both men are members of the National 
Alliance and serve on the Citizenship Law 
Amendments Subcommittee (Pilsonības 
likuma grozījumu apakškomisija).

According to changes proposed to 
the Citizenship Law, Latvians in Australia, 
Brazil and other countries need not worry 
about the possibility of receiving dual 
citizenship, Latkovskis told Latvians Online 
in a Sept. 4 email.

“The amendments foresee that Latvians 
may receive dual citizenship regardless of 
the country where they live,” he wrote.

Under the proposed amendments, dual 
citizenship would be allowed regardless 
of ethnicity for citizens of countries that 
are members of the European Union, the 
European Free Trade Association or the 
NATO defense alliance. “This circle does 
not include Australia, Brazil, Venezuela, 
Russia and a few other countries notable 
for their Latvian populations,” Latkovskis 
wrote.

However, the amendments also would 
allow ethnic Latvians to obtain dual 
citizenship regardless of where they live 

and when their ancestors left the homeland, 
he wrote. This would apply to those who left 
Latvia and their descendants down to the 
fourth generation.

Rasnačs, meanwhile, clarified that the 
legislation would still face a third reading, 
so the question of whether Australia, Brazil 
and other countries are to be specifically 
included may not be settled.

“Our recommendation was rejected 
because representatives of these countries 
could obtain dual citizenship through the 
‘exile’ paragraph and the ‘Latvians and 
Livonians’ paragraph,” he wrote in a Sept. 
4 email. Exiles and their descendants, 
regardless of where they live, could reclaim 
their Latvian citizenship without giving up 
citizenship in their host country, according 
to the proposed amendments. Ethnic 
Latvians and Livonians could also obtain 
dual citizenship if they could prove their 
ancestors lived on Latvian soil between 
1881 and June 17, 1940, the date when 
the first Soviet occupation began.

Dual citizenship also would be allowed 
for citizens of countries with which Latvia 
has treaties recognizing dual citizenship, 
according to the proposed amendments. 
However, at present no such treaties exist, 
according to Foreign Ministry spokesman 
Jānis Sīlis.
Rinkēvičs Discusses NATO’s Role In 
The Region With Deputy Secretary 
General

On September 14, Latvia’s Minister 
of Foreign Affairs Edgars Rinkēvičs met 
with the NATO Deputy Secretary General, 
Alexander Vershbow to discuss the results 
of the NATO Summit held in Chicago in 
May this year and their impact on the Baltic 
states region.

Min is te r  R inkēv ičs  expressed 
satisfaction at the great attention devoted 
during NATO Summit to vital issues in the 
Baltic States security policy, with a particular 
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emphasis on the decision by the allied 
countries to continue NATO Air Policing 
Mission in the Baltics and on the plans of 
holding a military exercise of the Alliance 
in the region. The officials also discussed 
NATO’s partnership policy and shared the 
opinion that the Euro-Atlantic integration 
efforts of the candidate countries should 
be supported and the progress achieved 
by each country should be evaluated on a 
case-by-case basis.

Other matters discussed during the 
meeting were NATO’s further support to 
Afghanistan, including the planning of 
a new NATO training mission and the 
relocation of the Latvian military contingent 
from Maymana base to Regional Command 
North in Mazar-i-Sharif, planned in October, 
where Latvian soldiers will continue to carry 
out their mission together with troops from 
Norway, Sweden and Finland.

Minister Rinkēvičs noted in the 
conversation that Latvia and NATO were 
cooperating successfully within the Northern 
Distribution Network, enabling the transit 
of supplies to the International Security 
Assistance Force in Afghanistan. The 
officials discussed a further development 
perspective of the northern transit corridor, 
including a potential for commercialisation 
of the route
Germany supports Latvia’s progress 
towards the euro area

State Chancellery 19.09.2012
On Wednesday, September 19, 

Ruprecht Polenz, Chairman of the Foreign 
Affairs Committee of Bundestag during 
the discussion with Prime Minister Valdis 
Dombrovskis emphasized that Germany 
highly values Latvia’s determination to join 
the euro area.

“Latvia has proved that it can overcome 
the crisis, and now is taking the next step – 
shows that it is ready to join the euro area. 
Although the introduction of the euro in 

Latvia is a future objective, already today 
it is an important signal for the rest of the 
euro area countries. It will have a positive 
impact on the economic development in 
Latvia and entry of new investors in Latvia,” 
said the Chairman of the Foreign Affairs 
Committee. The Prime Minister informed 
that already this month Latvia has started 
fulfilling the Maastricht criteria.

 The Prime Minister also highlighted 
the priorities of the Baltic countries in the 
new EU multi-annual financial framework 
– to ensure sufficient cohesion funding 
and equal distribution of direct payments. 
R.Polenz said that the agreement on the 
next financial perspective will be reached 
through discussions.

The parties agreed that the bilateral 
relations of both countries are good. At 
the same time, the Prime Minister stressed 
that Germany is one of the most important 
partners in many fields, and that Latvia 
assigns great importance to strengthening 
the cooperation in the fields of economy, 
culture and education.
Presentation on Latvia’s experience in 
overcoming crisis at an international 
forum

State Chancellery, 05.09.2012
On Thursday, September 6, Valdis 

Dombrovskis, Prime Minister of the Republic 
of Latvia, is visiting Brussels in order to 
participate in Bruegel, a Brussels-based 
think-tank on economic policy issues. The 
Latvian Prime Minister will deliver a speech 
on the recovery and growth of the national 
economy after the crisis.

The speech will be delivered in panel 
discussion “Can competitiveness be 
recouped? Can growth resume?”. The 
Prime Minister will outline his vision 
regarding the lines of development of the 
European economic and fiscal policies in 
the near future. 

Further, the discussion on development 
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of the European countries, recovery of their 
competitiveness and promotion of growth 
will be continued in panel discussions “Can 
Banking union rescue European financial 
integration?” and “Global governance: are 
we stuck?”

Th is  annua l  mee t ing  ga the rs 
distinguished economy experts and 
researchers from various countries, 
including Pierre Moscovici, France’s 
Minister for Finance, Jörg Asmussen, 
Member of the Executive Board of the 
European Central Bank, Andrea Enria, 
Chairman of the European Banking 
Authority, Martin Hellwig, Director of the 
Max Planck Institute, and other experts.

On September 8, the Prime Minister will 
set out from Brussels to China.
Baltic Prime Ministers assess trilateral 
cooperation

State Chancellery 20.09.2012
On Thursday, September 20, in Vilnius, 

the Baltic Prime Ministers came up with a 
joint statement, reflecting achievements of 
trilateral cooperation and future objectives 
in the fields of innovation, energy, transport 
infrastructure, border control, defence, and 
other fields. The statement was made within 
the framework of the meeting of the Baltic 
Council of Ministers.

Prime Minister of Latvia Valdis 
Dombrovskis, Prime Minister of Estonia 
Andrus Ansip and Prime Minister of 
Lithuania Andrius Kubilius evaluated 
the progress made in the joint regional 
development projects in compliance 
with the priorities set forth in Lithuania’s 
presidency of the Baltic Council of Ministers 
in 2012. Particular attention was devoted to 
energy and transport infrastructure issues.

In the joint statement, the Prime Ministers 
welcomed the on-going negotiations 
between the European Commission, 
Russia and Belarus on the use of Baltic 

electric power resources in the continental 
energy network. They welcomed the 
initiative of the European Commission to 
probe anti-competitive resources of gas 
supply in Central and Eastern Europe, 
seeking a transparent and efficient gas 
market in the Baltic countries. Discussing 
the transport infrastructure, the Prime 
Ministers welcomed the progress made 
in the Rail Baltica project, including, the 
involvement of Finland and Poland in the 
development of a single railway line.

In view of the fact, that Latvia will take 
over the status of the presiding country 
from Lithuania in 2013, V.Dombrovskis 
presented the planned priorities of Latvia 
to his colleagues: joint work in order to 
improve business environment in all Baltic 
countries, to strengthen competitiveness 
of the region, support for closer integration 
with the Nordic countries, as well as to 
continue to implement the joint projects of 
the three countries in the fields of energy 
and transport. 

At the conclusion of the visit, the Heads 
of Government signed the Memorandum on 
Cooperation in the Visaginas Nuclear Power 
Plant Project and positively valued the 
progress made in its implementation, as well 
as called on the national energy companies 
to continue intensive consultations with 
view to reach agreement on unsolved 
issues. The Prime Ministers also agreed 
to establish an inter-governmental working 
group in order to deal with the Visaginas 
NPP project issues at the government level.

After the Baltic Prime Ministers’ 
meeting, the Prime Minister participates in 
the season-opening event of the Latvian 
Chamber of Commerce in Lithuania, where 
the Prime Minister meets the Latvian 
entrepreneurs in Lithuania, as well as 
representatives of other companies working 
in the neighbouring country.
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