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Nākošās Kultūras dienas Sidnejā 2014 gadā
Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu priekšsēža Jāņa Čečiņa uzruna saņemot 

Kultūras dienu karogu Adelaidē.
Pirms apmēram mēneša man radās iespēja aplūkot pirmo Kultūras 

dienu programmiņu. Trīs necilas, uz pusēm pārlocītas papīra loksnes, 
stūrī savienotas ar vienu vienīgu skavu. Pēc izskata tiešām nekas sevišķs! 
Pavirši paskatoties uz saturu, arī varētu teikt to pašu – nekas sevišķs.  
Dievkalpojums, koncerts ar solistiem un trim koŗa dziesmām, rakstnieku 
diena un teātris. Četri sarīkojumi. Esot notikusi arī balle, bet to laikam 

domāja, ka nebija vērts programmā pieminēt.  Uz vāka Latviešu kultūras dienas Sidnejā 
un zīmējumā stilizēta saule, kalns un jūra – bet nē -  tie ir Saulīte, Dieva zīme un Māras 
līklocis. Zīmes kas vieno šī kontinenta realitāti ar mūsu senču mantojumu – ar Latviešu 
kultūru. Pirmās Kultūras dienas tika rīkotas godinot pagātni un ar cerīgu skatu nākotnē!

No šiem pieticīgajiem, bet tik ļoti nozīmīgajiem iesākumiem, pamazām mēs, Austrālijā 
dzīvojošie latvieši, esam izveidojuši svētkus kas mūs stiprina un vieno - un ne tikai šajā 
kontinentā vien, bet vieno arvien ciešāk ar latviešiem visā pasaulē. Otrajās kultūras dienās 
programmai pievienoja mākslas un daiļamatniecības izstādes, kopkoŗu koncertu un sporta 
meistarsacīkstes; trešajās - Jaunatnes rītu; astotajās - Tautas deju uzvedumu. Kad Latvija 
atguva neatkarību, tad iesaistījām arī Latvijas māksliniekus. Pirms desmit gadiem pirmo 
reizi Kultūras dienās notika Danči, no Dziesmu svētkiem esam mācījušies cik skaista ir 
Sadziedāšanās un šoreiz redzējām Latvijas televīzijas iedvesmoto Lai dzied ģimenes.

 Rainis teica: Pastāvēs kas pārvērtīsies! Mūsu Kultūras dienas ir pastāvējušas jau 61. 
gadus un tās nemitīgi ir pārvērtušās un attīstījušās. Šīs Kultūras dienas bijā tiešām izcilas, 
te bija ierastais un jaunais. Te bija māksla un te bija draudzība. Par to liels paldies visiem 
dalībniekiem un darba darītājiem. Bet īpaši liels paldies pienākas Intai un Jurim Skābēm. 

Latviešiem ir izcili rakstnieki ar daudz dzīves gudrībām -  tāpēc jau mums Rīgā ir jāceļ 
tik liela jauna bibliotēka. Atļaušos mazliet parafrāzēt Anšlava  Eglīša vārdus kuŗus viņš 
lika teikt Jānim Gravam, lugā ar tik nozīmīgu nosaukumu – Pēc kaut kā cēla, nezināma: 
Jaunas svešas Kultūras dienas ir vienmēr cerīgas. Varbūt jau nākošajā dienā, nākošajā 
sarīkojumā tevi sagaida lielais pārsteigums. Tu vari doties tālāk, uz Sidneju, meklēt un 
atrast. Nekas nav zaudēts kamēr cerība dzīvo!  Aicinu jūs visus pēc diviem gadiem uz 
Sidneju, uz cerību pilnām  Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienām.

Jānis Čečiņš
AL55KD Rīcības komitejas priekšsēdis



2

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 8. februārī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 4. 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.



3

Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 2008. gada

Laimons Kaimiņš
Dzimis 1926. g. 11. decembrī, Vadakstes pag., Latvijā

Miris 2012. g. 10. novembrī, Melburnā, Austrālijā

SLB biedrs kopš 1977. gada
Sigurds Tuktēns

Dzimis 1929. g. 1. februārī, Rīgā, Latvijā
Miris 2012. g. 9. decembrī, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedrs kopš 1962. gada
Jānis Saldums

Dzimis 1940. g. 9. septembrī, Latvijā
Miris 2012. g. 19. decembrī, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedre kopš 1974. gada
Vanda Treimane

Dzimusi 1925. g. 24. augustā, Latvijā
Mirusi 2013. g. 13. janvārī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde  
5. decembrī

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds un protokolēja Ināra Graudiņa.

Valde ir vienojusies, ka nepieciešams 
apjomīgi atsvaidzināt Baltās zāles izskatu 
un ir aicinājusi architektu Andreju Mačēnu 
sagatavot plānus šim projektam. 

Jānis Grauds iepazīstināja valdes 
locekļus ar Baltās zāles atjaunošanas 
plānu. Ir paredzēts atjaunot zāles sienas, 

griestus, ieejas durvis uz lielo zāli, telpas 
apgaismošanu un grīdas paklāju. Tagadējo 
rokdarbu izstādes vitrīnu zāles dienvidu 
galā atvietos ar divām mazākām vitrīnēm 
zāles ziemeļgalā (pie sienas starp Balto 
zāli un grāmatnīcu). Atjaunos arī Baltās 
zāles solus kuŗus varēs novietot vai nu 
zāles vidū vai pie sienām. Darbu veiks 
Toms Mačēns vasaras brīvlaikā to uzsākot 
jaunā gada pirmajā janvāŗa nedēļā.

Dimitrijs Pešudovs ziņo, ka sakarā 
ar banku procentu pazemināšanos, SLB 
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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

Senioru saiets
Pirmais 2013. gada senioru saiets 

notiks piektdien, 8. februārī plkst. 12.00. 
Kafejnīca būs atvērta kā parasti no plkst. 
11.00, lai jūs varētu satikties ar draugiem 
un paziņām un baudīt SLB Dāmu kopas 
sagādātos gardumus.

Pirmā daļā Ojārs Greste rādīs viņa 
uzņemtos video ierakstus un stāstīs par 
Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienām 
Adelaidē.

Pārtraukuma laikā pacelsim glāzi vīna 
un novēlēsim viens otram laimīgu 2013. 
gadu. Otrā daļā skatīsimies turpinājumu 
par Kultūras dienām un ja laiks pietiks 
tad Ivars Šeibelis parādīs mums video 
raidījumus no Latvijas.

Uldis Misiņš

ienākumi no ieguldījumiem būs zemāki.
Valde nolēma financiāli atbalstīt 

jauniešu piedalīšanos AL54KD Adelaidē 
un Annas Ziedares Vasaras vidusskolā. 

Ivars Šeibelis ziņo, ka novembŗa 
Senioru saiets bija labi apmeklēts. Ilga 
Niradija stāstīja par saviem novērojumiem 
Latvijā un Vācijā un par DV sēdes norisi 
pieminot, ka DV īpašumā Bērzainē vēl 
mīt latvieši kaŗa invalīdi. (Šis interesantais 
stāstījums aprakstīts 2012. g. decembŗa 
Ritumā).

Jānis Čečiņš pārstāvēs Sidnejas 
Latviešu biedrību LAAJ informātīvajā 
sapulcē 2012. g. 31. decembrī, Adelaidē. 
Dimis Pešudovs sākot ar 2013.gada 1. 
janvāri pārņems LAAJ Sporta nozares 
vadību no Gunāra Bērzzariņa, kas atteicas 
no šī amata.

Sidnejas Latviešu biedrība šinī gadā ir 
noziedojisi $1,500 Okupācijas mūzejam. 
Jau 2010. gadā SLB noziedoja tādu pašu 
summu Okupācijas mūzejam. Par šiem 
ziedojumiem Sidnejas Latviešu biedrībai 
būs nozīmēti divi ekspozīciju stendi. Pie 
šiem objektiem būs pietiprināta plāksnīte, 
ka tos ziedojusi Sidnejas Latviešu biedrība. 

Okupācijas mūzejs vēlas materiālus 
ekspozīcijas veidošanai, kas atspoguļotu 
trimdas gadus Austrālijā.

Pēteris Kļaviņš.

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 decembrī un 2013. gada 
janvārī SLB ir apsveikusi Irēnu Dzirnekli, 
Andreju Bičevski, Jāni Drengeru, 
Asju Evertu, Kārli Briedi, Juri Kažoku, 
Kristapu Zariņu un Austru Paleju.
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Izvilkums no Latvijas ministru prezidenta 
uzrunas gadu mijā

Pulksteņa rādītājs tuvojas divpadsmitiem – esam aizvadījuši vēl vienu gadu. 
Šajās minūtēs pārdomājam aizejošo gadu – kas ir izdevies un pie kā vēl jāstrādā. 
Šajās minūtēs arī domājam par jauno gadu – ko tas nesīs un, galvenais, ko mēs paši 
nākamgad vēlamies sasniegt. Nākamgad svinēsim Latvijas Valsts dibināšanas 95. 
gadadienu un tikai pieci gadi mūs šķirs no Latvijas valsts simt gadu jubilejas. Simts 
gadi ir nozīmīgs brīdis katras valsts mūžā. Tad mūsu paaudzei būs jāatskaitās mūsu 
valsts dibinātāju un veidotāju priekšā – cik stipra šodien ir mūsu Latvijas valsts. Tā būs 
mūsu atskaite arī nākamajām paaudzēm, kuŗas valsti no mums saņems mantojumā. 
Valdības mērķis ir, lai, sagaidot Latvijas simto dzimšanas dienu, mūsu valsti par 
veiksmīgu sauktu paši Latvijas iedzīvotāji. Nepietiek tikai ar ārēju atzinību, kuŗu pēdējos 
gados esam saņēmuši pietiekami daudz. Latvijas veiksme ir tikai tad, kad tā kļūst 
par katra iedzīvotāja veiksmi. (..) Aizvadītais gads mūs ir tuvinājis šim mērķim. Vēlos 
pateikties visiem Latvijas cilvēkiem par darbu, izturību un patriotismu, kas padarīja 
Latviju par visstraujākās ekonomiskās izaugsmes valsti Eiropā. (..) Nākamais gads 
Latvijai būs stabilas izaugsmes un augošu iespēju gads. Mūsu pienākums ir prast 
tās izmantot! Valdība turpinās atbildīgu fiskālo politiku. Mēs strādāsim pie atbalsta 
uzņēmējiem, pie ēnu ekonomikas apkarošanas, inovāciju sekmēšanas. Ekonomiskā 
stabilitāte nodrošinās iespējas attīstīties uzņēmumiem. Izaugsme radīs arī jaunas 
darba vietas – to skaits pieaugs straujāk. Aicinu visus, kam ir labas idejas, zināšanas 
un uzņēmība, likt tās lietā un izmantot valsts sniegto atbalstu uzņēmējdarbībai. Latvija 
nav vientuļa sala – mēs esam ciešām saitēm sieti ar Baltijas valstīm un Ziemeļeiropu. 

Nākamajā, Latvijas valsts pastāvēšanas deviņdesmit piektajā gadā mēs atzīmēsim 
arī Tautas frontes divdesmit piekto gadadienu. Abi šie notikumi ir cieši saistīti: valsts 
neatkarības atjaunošana Tautas frontes vadībā apliecināja, ka 18. novembŗa ideāli 
mūsdienās joprojām ir dzīvi. Vienlaikus es uzskatu, ka abi šie notikumi ir nesaraujami 
saistīti ar vēl vienu Latvijas lēmumu – par iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gadā. 
Miķelis Valters, viens no neatkarīgās Latvijas idejas autoriem un valsts dibinātājiem, 
savulaik rakstīja: „Taisnība, mēs esam tikai grauds, neliela politiska būtība Eiropas 
visumā. Bet mūsu būtība saistās jau bezgala daudziem pavedieniem ar Eiropas 
dvēseli. (..) Eiropas miera un kārtības līdzsvarā mūsu valsts ir noteikta svara daļa. 
Tās politika ņem dalību Eiropas cīņās un rūpēs. No šiem sakariem plūst Latvijas 
spēks.” Mūsu valsts dibinātāji bija pārliecināti, ka jaunās, Brīvības cīņās izcīnītās valsts 
nākotne ir saistāma ar Eiropu. Latvijas Tautas fronte atgriešanos Eiropā uzskatīja 
par ģeopolitisku prioritāti – garantiju Latvijas neatkarībai, drošībai un labklājībai. Kad 
šodien domājam par Latvijas pievienošanos eiro, ir jāatceras un jāspēj īstenot gan 
valsts dibinātāju, gan Tautas frontes laiku cerības. Eiro ir daļa no mūsu eiropeiskās 
nākotnes. Eiropas Savienībā un it īpaši eirozonā notiek lielas pārmaiņas. Tiek būvēta 
nākotnes Eiropa, kuŗas kodolā būs tieši eirozona. Latvijas interesēs ir piederēt šim 
Eiropas valstu kodolam. (..) Protams, eiro nav burvju nūjiņa. Neviens arī nedomā, ka 
pēc eiro ieviešanas visas problēmas būs atrisinātas. (..) Sagaidot jauno, 2013. gadu, 
novēlu mums visiem izvirzīt mērķi, kādu vēlamies redzēt Latviju tās simt gados, un 
kopīgi strādāt, lai to sasniegtu! 

Valdis Dombrovskis
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Telpu pieteikumi 2013.  
gadam

Lai varētu, iespēju robežās, apmierināt latviešu telpu lietotāju vēlmes, 
laipni lūdzam pieteikt telpu vajadzības Imantam Līcim.

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

SLB valde

SLB talcinieku eglīte 
16. decembrī.

SLB talcinieku Ziemas-
svētku pusdienas pie eglītes 
16. decembrī atklāja Jānis 
Čečiņš, aicinot visus kopā 
nodziedāt Ak tu priecīgā, 
ak tu svētīgā, bet pēc tam 

aicināja SLB valdes priekšnieku Jāni 
Graudu teikt svētku runu. Jānis Grauds 
apsveica eglīti darba rūķiem, kādu no 500 
biedriem esot 100. Tomēr šis skaits nebūtu 
īsti pareizs, jo bez šī simta ir arī vēl citi, kas 
strādā un palīdz. Lielākā darbinieku daļa 
ir Dāmu kopā, bet otra lielākā pie biļetēna 
Rituma sagatavošanas, jo nepietiek vien ar 
sarakstīšanu un iespiešanu, daudz darba 
jāpieliek arī rakstu rediģēšanai, salikšanai 
vākos, adrešu uzlīmēšanai u.t.t.. Biedrībā 
ir arī daudz citu darbu, un ir prieks, ka 
darbinieku skaitam tagad pievienojušies 
jaunie, kā Voldis Kains un Gints Kārkliņš pie 

Kopības nodevu  
akcija

Gadskārtējā LAAJ Kopības 
nodevu vākšanas akcija ir 
beigusies.

Pavisam līdz 2013. gada 31. 
janvārim ir saziedoti $13,310. 

Kopš pagājušā mēneša ir saņemti:

Ziedojumi līdz $200
Bress  L. Fairfield West
Clarke  A. Annandale
Kūlainis  A. Guildford
Lapa  O. Kurrajong
Siņīcins  G. Belrose
Trankels  V. & I. North Rocks
Anonīms 

Kopā: $680
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zāles apgaismošanas un skaņu sistēmas. 
Tā kā šā gada biedrības pilnsapulce 
apstiprināja 4 jaunus goda biedrus, tad 
savus apstiprinājuma rakstus saņēma 
Jānis Treimanis, Jānis Mačēns, Imants 
Līcis un Pēteris Kļaviņš. 

Mielastu šajā eglītes sarīkojumā 
pasniedza SLB aicināti sagatavotāji, lai to 
varētu baudīt citreiz nodarbinātie. Mielastā 
bija aukstais galds ar kumpi, cāli, lasi 
un salātiem, kas pašiem apmeklētājiem 
bija jāpienes pie sava galda. Pēc 
mielasta visi  dziedaja Ak eglīte, ak eglīte 
Imanta Līča  sintezatora pavadījumā. 
Sarīkojuma programmai bez uzaicinātiem 
māksliniekiem bija aicināti pieteikties arī tie, 
kas paši sagatavojuši kaut ko progrrammai. 

Vispirms Kārlis Gulbergs nolasīja 
Jāņa Jaunsudrabiņa stāstu Puika pirtī. 
Lilija Sīle dziedāja Ziemsvētku dziesmas 
Prieks pasaulē, kādu otru dziesmu ar 
piedziedājumu Aleluja un  Ak, tu svētā 
nakts. Valdis Krādziņš bija sagatavojis 
nolasīšanai Zeltītes Avotiņas dzejoli 
Svētvakarā. Kādas 18 biedrības dāmas, 
kopā sanākušas pie eglītes, dziedāja 
tautas dziesmas, bet deklamēja Ināra 
Krūmiņa. Ivars Štubis ģitāres pavadījumā 
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Imants Līcis, Jānis Treimanis, Jānis Mačēns, Pēteris 
Kļaviņš un Jānis Grauds.

dziedāja Ar vilciņu Rīgā 
braucu, Dzeru, dzeru alu, 
Vecais vīriņš un Sudrabiņa 
lietiņš lija.

Pēc kafijas pārtrau-
kuma pr iekšnesumu 
otra daļa iesākās ar 
kopdziesmu Zvaniņš skan 
Imanta Līča pavadījumā. 
Ināra Graudiņa lasīja 
dzejoli par Ziemassvētku 
d ā v a n ā m .  A n d r e j s 
Mednis ar k lavierēm 
spēlēja Kristiāna Sindinga 
P a v a s a ŗ a  š a l k a s , 
kuŗas melodija sauca 
atmiņā Eduarda Grīga 
kompozīciju melodijas, 

kas nav brīnums, jo abi komponisti dzimuši 
Norvēģijā. Atmiņas no bērnības dienu 
brauciena vilcienā no Rīgas uz Krustpili un 
Jēkabpili lasīja Laima Bress. Priekšnesumu 
nobeigumam Lilija Sīle Imanta Līča 
pavadījumā dziedāja  Kristus bēŗniņš, 
Dieva dēls, Eņģeļus mēs dzirdējām un,  
kā pēdējo, Imanta Līča Ziemas svētkos ar 
Elgas Lejas dzejoļa vārdiem.

Rīkotāju pateicības vārdiem sekoja 
kopīgi nodziedātā Klusa nakts, svēta nakts.

Juris Krādziņš. 

Sapņi bez robežām
Anšlava Eglīša „Pēc 

kaut kā cēla, nezināma” 
–  S idnejas Latv iešu 
teātŗa iestudējums Kārļa 
Gulberga režijā. Sidnejas 
izrādes 1. un 2. decembrī. 
AL54KD i z rāde  27 . 

decembrī, Adelaidē.
Atzīšos, ka Sidnejas Latviešu teātŗa 

izrādi 2. decembrī apņēmos noskatīties 
ar pilnīgi naivām acīm. Zināju tikai, ka citi 
Anšlava Eglīša darbi ir ļoti patikuši un ka 
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luga sacerēta Amerikā. Lai savu naivumu 
saglabātu, biju rūpīgi izvairījusies lugas 
tekstu, jeb ko citu par to lasīt. Pat Kārlas 
Jaudzemas un Lijas Andersones jauko, 
gaidu un sajūsmas pilno vēstuli (Laikraksts 
Austrālijas Latvietis Nr. 3111) izlasīju 
tikai tad, kad šī recenzija jau bija prātā 
sastādīta.

Grūti būtu atrast kodolīgāku lugas satura 
kopsavilkumu kā to, ko jaunās Melburnas 
Latviešu vidusskolas audzēknes tur 
piedāvā. Nemēģināšu to pārspēt un zinu, 
ka latviešu teātŗa cienītājiem Eglīša darbs 
būs labi pazīstams. Nezinu tikai vai Jānis 
Grava (apm. 50-gadnieks pēc mana 
aprēķina) apzīmējams kā „vecs vīrs“. 
Bēdīgs arī viņš varbūt tieši nav, jo dzīvo 
ar neizdzēšamu cerību. Bet citādi, meiteņu 
rakstītais ir nevainojams.

Priekškaram atveroties, Sidnejas 
Latviešu teātŗa izrāde atklāj praktisku, 
banālu motorviesnīcas biroju. Viss 
skatuves priekšplānā pasniedz ticamu 
Kalifornijas ambianci 1960tos gados. 
Bet tālāk ir koki, kas šai ambiancei tieši 
nepieder. Ko pamazām saprotam, ir, ka 
aiz ASV motorviesnīcas reālajām robežām 
stāv tālā Latvija ar visām lugas raksturu 
atmiņām un jaunības cerībām. Šo saistošo 
temu ietvaru Sidnejas Latviešu teātŗa 
dekorācijās bija uzbūruši Vija Spoģe-

Erdmane un Pēteris Erdmanis.
Eglīša lugas varoņi – jo šeit tie ir 

četri – sapņo, gaida, cer, meklē vai 
atsakās pārmērīgi cerēt un gaidīt. Pēdējā 
kategorijā visspilgtāk ietilpst Džonsona 
kundze (Linda Ozere). Kā viņa, latviete, 
no riskantiem dzīves sākumiem kļuvusi 
pie četru motorviesnīcu bagātības 
Kalifornijā, ir noslēpums, kas pataupīts 
lugas noslēgumam.

Nākošais pret – sapņu līmenī šķiet 
viņas Dienvidrivjēras motorviesnīcas 
vadītājs Kaspars Zivtiņš (Andris Kariks). 
Latvijā zaudējis kāroto meiteni, tagad 
viņš kāro tikai praktisku laimi – dzīves 
apmierinātību ar bagātu sievu.

Drusku citā pakāpē ir Sofija Grava 
(Iveta Rone). Sen laulāta piecu bērnu 
māte, jaunībā viņa tomēr cerēja uz kaut 
ko  skaistu, nezināmu, iegūstamu varbūt 
caur pašas sasniegumiem, varbūt caur 
laimīgu mīlestību. Tagad, jaunajā pēckaŗa 
pasaulē viņa strādā kā aptīrītāja un cīnās 
pie sajēgas paturēt savu laulāto draugu. 
Un šinī laulātajā draugā mēs sastopam 
visu meklētāju un sapņotāju prototipu.

Cik tālu Jānis Grava (Jāņis Čečiņš) 
uzskatāms kā citu laimes grāvējs, cik 
tālu kā rosinātājs uz jaunu cerību, cik tālu 
kā iedomu upuris, Eglītis atļauj katram 
skatītājam pašam atrisināt. Ir iespējams, 
protams, viņā arī redzēt visu  mākslas 
kalpu atspulgu. Jo ko citu šie mākslas kalpi 

Jānis Grava (Jānis Čečiņš) 
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Sofi ja Grava (Iveta Rone) prasa 
Kasparam Zivtiņam (Andris Kariks) 
“Kur ir Jānis?”
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mūžu ilgi dara, kā cenšas vārdos jeb krāsās 
sagūstīt savas radošās iedvesmas ideālās 
formas – atrast savu  Brauna kundzi? Kā 
Šekspīrs paskaidro – dzejnieks, mīlētājs 
un trakais ir visi vienā piegriezumā.

Dramatiskajā struktūrā ir daži sīki, 
neveikli brīži. Viens farsisks pārpratums 
darbību īsi novirza plašākā komēdijas ceļā, 
bet no šī virziena luga drīz atsakās: šeit 
taču ir stāsts par mīlestību, ne komēdija 
par mīlestību.

Kopš uz skatuves darbojas tikai četri 
raksturi, lugas centrālā atklāsme arī nenāk 
kā pārsteigums. Eglīša īstais vilinājums 
ir soļi, kas ved uz šo atklāsmi un – vēl 
saistošāk – šīs atklāsmes neparedzamās 
sekas. Ja lugai iztrūkst skaistās mistikas, 
kas Ferdinandā un Sibilā tik iejūtīgi 
apstiprina eiropiešu saites ar sava 
kontinenta vēsturi un kultūru, toties varam 
ņemt baudu Eglīša ironiskajos ieskatos 
cilvēku ilgās un izvēlēs.

Kārļa Gulberga spēcīgajā ansamblī 
vāja tēlojuma nebija. Katram raksturam 
Eglītis ir arī devis savu āriju – tas ir, 

Sofija Grava (Iveta Rone), Džonsona kundze (Linda Ozere), Jānis Grava (Jānis 
Čečiņš) un Kaspars Zivtiņš (Andris Kariks).
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iespēju virtuozi  spīdēt  skatuves centrā. 
Visplašākās iespējas ir liktenīgā brīža 
dalībniekiem biedrības namā, kad Jānis 
Grava iekrīt savā apburtajā mīlestības 
tīklā, kur Eglīša humors pasvītro dalītos 
vērienus. Ko Jānis Grava redzējis kā 
dievieti zeltainā plīvurā un ar samtainām 
acīm, Sofija ir bijusi tikai  plika pasaules 
staigātāja bezkaunīgi īsos brunčos. Ja 
no visiem labajiem tēlojumiem kaut kas 
jāizvēlas kā izcilus, tad to pasniedza Iveta 
Rone šeit – Sofijas atstāstījumā.

Kopš luga paļaujas daudz vairāk uz 
vārdiem nekā uz darbību, aktieru spējas 
pagarināti un pārliecinoši uzklausīt citus 
arī tika pārbaudītas. Arī šo, teiksim  radošo 
klausīšanos katrs ansamblī veica ar 
uzslavu. Ekstrā lauri tomēr pienākas Jāņa 
Čečiņa transam līdzīgajam sastingumam, 
lugas kāpinājuma atklāsmē klausoties.

Kārļa Gulberga režija demonstrēja 
visu viņa eleganto rūpību Eglīša darba 
izpratnē. No mūzikas ieskaņojuma (Voldis 
Kains) līdz niansētajiem sīkumiem saspēlē 
un skatuves iekārtā, viss bija savā vietā. 
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Latvijas Nacionālais 
archīvs

Sidnejā 2012.gada 28.novembrī plkst. 
18.00 Sidnejas latviešu biedrības namā 
viesojās no Latvijas nacionālā archīva 
direktore Māra Sprūdža un Meldra Usenko. 
Bija entūziastisks klausītāju pulciņš. 
Latvijas viešņas izdalīja klātesošajiem 
Laimas šokolādes.

Vispirms Māra Sprūdža stāstīja par 
archīviem. Pirmais archīvs bijis senajiem 
grieķiem Atēnas templī. Tanī atradās 
likumi, lēmumi, līgumi un tiesu procesi. 
Senajā Romā bijis archīvs Saturna 
templī. Archīvos glabājās sabiedrības 
struktūrētā atmiņa. Tur savāc svarīgāko. 
Tad sakārto un saglabā  sabiedrībai tās 
radītos dokumentus. Dokumentiem arī 
jābūt pieejamiem. Šos dokumentus lietoja 
īpašnieki, valdnieki, reliģiskie vadītāji 
un vēlāk arī vēsturnieki. Dokumentus 
glabāja tiesību īstenošanai, aizsardzībai; 
tie atspoguļo notikumus un organizācijas 
darbību.

Dokumenti, kādus var atrast Latvijas 
nacionālā archīvā: Finanču dokumenti: 
Tos uzglabā tik ilgi, cik prasa. Latvijā tos 
glabā 10 gadus. Nekustamo īpašumu: Šos 
dokumentus glabā mūžīgi. Organizācijas: 
Te ir pārskati un protokoli. Tie ir jāglabā 
ilgi. Ģimenes archīvi: Te glabā savas 
tiesības, dzimšanas apliecības un pases. 
Tās jāievieto mapē. Ģimenes vēsture: 
Te glabā savstarpējo saraksti un kas ir 
noticis ar ģimenes locekļiem. Oficiālie 
valsts notikumi: Viens piemērs ir Atmoda. 
Tad nākošajiem vēsturniekiem ir vieglāki 
saprast, kas ir noticis. Šī vēsture var 
būt plakana un neinteresanta, ja ir tikai 
valsts viedoklis. Vajag arī citu cilvēku 
uzskatus. Avīžu izgriezumi nav archīvs. 
Tos nav vērts sūtīt, vienīgi pašam atzīmēt, 
kas ir noticis un kad. Parādzīmes: Šādi 
dokumenti  arī ir archīvā. Tie ir paši pirmie, 
kas saglabājušies.

Kā saglabāt  papīra dokumentus:
Vajag izņemt metāla piespraudes un 

plastmasu. Nevajag siet ar striķiem vai 
lietot gumijas vai līmpapīru (Scotch tape). 
Protokolus vajag salikt chronoloģiskā 
kārtībā ar pielikumiem klāt (ne atsevišķi). 
Tad vajag sastādīt lietu sarakstu. Arī vajag 
informāciju par dokumentu, par rašanās 
laiku un apstākļiem, ja to nevar iegūt 
no paša dokumenta. Vajag arī pievienot 
gadu un datumu un visu ievietot mapēs 
(vai kārbās).

Kā rīkoties ar papīru:
No apmēram 1880. līdz 1990. gadam 

papīram bija skābe iekšā. Tas ātri bojājās. 
Papīru nevajag iešūt jo tas to bojā. Lapas 
tad vajag sanumurēt ar grafisko zīmuli. 
Nedrīkst izmantot modernās līmes; tad 
labāk lieto vecāsmammas klīsteri.

Kā saglabāt fotografijas:
Nedrīkst atstāt aprakstu līdz vēlākam 

laikam. Aizmugurē jāraksta ar zīmuli. 
Fotografijas var glabāt albūmā, vai arī 
neitrāla papīra aploksnēs. Nav labi lietot 
albūmu ar plastmasas kabatām, kas bojā 

Mūziku pasniedza Viktorija Mačēna 
(klavieres), Vēsma Purniņa (vijole), Kaija 
Upeniece (čells) un Andrejs Mačēns 
(balss).

Skatuves iespaidam daudz dāvāja 
sakumā minētās Vijas Spoģes-Ērdmanes 
un Pētera Erdmaņa dekorācijas. Ceru tikai, 
ka tās aizceļoja visā pilnībā arī uz Adelaidi. 
Izrādes asistents bija Ojārs Greste un 
gaismas pārzināja Gints Kārkliņš. Sufliere 
(šeit paaugstināta teksta asistentē) bija 
Andra Rone.

Tā, gaišās MLV skolnieces, patiktos 
domāt, ka nejutāties vīlušās Sidnejas 
Latviešu teātŗa izrādes pasniegtos 
raksturos, bet kļuvāt iedvesmotas jaunā 
sajūsmā pret latviešu teātri. Būtu jauki 
kaut kad to uzzināt!

Inta Rodžera (Rogers), Sidnejā.
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fotografijas, bet lietot fotostūrīšus. Šie ir 
arī labāki nekā līme. 

Digitālās fotografijas vajag regulāri 
pārbaudīt un pārrakstīt uz jauniem 
nesējiem. Ir jālieto formāts, kas ir 
saprotams visiem. (Arī e-pastus vajag 
paglabāt, kur pieņemti likumi un līdzīgas 
lietas.)

Kur un kā glabāt?:
Mitrums, nepareizā temperatūra 

(vēlamā ir 17- 19 grādi C), putekļi un gaisma 
nav labi apstākļi archīvu saglabāšanai. No 
mitruma var parādīties pelējumi jau pāris 
dienu laikā. Pelējums arī ir slikts cilvēka 
veselībai. Putekļi piesaista pelējumu. 
Skābe no siekalām bojā dokumentus. 
Dokumenti ir jāglabā tumsā un regulāri 
jāapskata. Digitalizēšana jātaisa bez 
zibspuldzēm. Tas ir nepārtraukts un 
ilgstošs darbs. Mikrofilma ir lētāka.

Latvijas nacionālais archīvs.
Tas tika optimalizēts no 15 atsevišķiem 

archīviem uz vienu archīvu. Agrāk bija 
720 darbinieki, tagad ir tikai 420. Archīvā 
uzkrāj, saglabā, apraksta un nodrošina 
pieejamību.

Latvijas valsts archīvā atrodas: 

Trimdas archīvi, fotografijas, video filmas, 
informācija par firmām (jo tad var izrēķināt, 
cik strādniekam pienākas pensija). Arī  
ir autobiografijas. Te atrodas vēstures 
archīvs līdz 1940.gadam, kā arī leģiona 
archīvs. 

Latvijas nacionālais archīvs. Tam ir 
mājas lapa. Te restaurē un digitalizē. 
Vecākais dokuments ir no 1220.gada. 
Tas ir Livonijas bīskapa Alberta raksts par 
Sv. Juŗa hospitāļa dibināšanu Rīgā 1220.
gadā. Šinī archīvā ir ļoti bagāts krājums. 
Te arī atrodas Rīgas iedzīvotāju parādu 
grāmata no 1286. līdz 1352. gadam. Ir vēl 
techniskie zīmējumi no, piemēram VEFa 
lidmašīnām un plakāti. Ir radu raksti līdz 
1905.gadam. Baznīcas grāmatas bieži 
bijušas divos eksemplāros. No Saldus 
baznīcas grāmatas nesen atrada otro 
eksemplāru. Dzimtsarakstu archīvs ir citur. 
Nākotnē arī digitalizēs Latvijas laika pases 
(ar fotografijām) un studentu sarakstu 
līdz 1941.gadam. Leģiona pases atsūtīja 
no Londonas un citur. Valsts archīvā arī 
būs datu bāze par izsūtītajiem. Ir vēl 
virtuālās izstādes, piemēram par Prāgas 
pavasari no trimdas skata un dokumenti 
par nometnēm un kino dokumenti.

Jaunais lielais projekts.
L ī d z  L a t v i j a s  1 0 0 

gadei izveidos Nacionālu 
dokumentāro mantojumu. 
Tas krātu Latvijā un ārpus 
Latvijas radītus dokumentus. 
Būs dokumentu glabāšanas 
v i e t u  a p z i n ā š a n a 
(piemēram, kur glabājas 
trimdas archīvi). Notiks arī 
nozīmīgāko dokumentu 
kopiju iegūšana no citu 
va ls tu  a rch īv iem (no 
Abrenes un Pleskavas 
baznīcas jau saņemts.)

Eslingenas izstāde.
Pagājušā gada de-

cembrī Sidnejas latviešu Māra Sprūdža un Meldra Usenko.
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Pulkveža Oskara Kalpaka,
viņa bataljona un studentu rotas

PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS  
UN AKTS

notiks

svētdien, 2013. g. 10. martā plkst. 15.00  
Sidnejas latviešu draudzes Svētā Jāņa baznīcā,  

30 Bridge Rd Homebush. 
Diekalpojumu vadīs prāvests fil! C MacPherson Patr! 

Svētku runu “No studentu rotas līdz studentu bataljonam” teiks  
fil! Guntars Saiva, sel!

Korporāciju Kopa Sidnejā un Daugavas Vanagu Sidnejas  
nodaļa laipni lūdz visus piedalīties dievkalpojumā, aktā un  

pēc akta saviesīgā brīdī.

biedrības namā atradās izstāde par 
latviešu dziesmu svētkiem Eslingenā, 
Vācijā (1947.gada 25.maijā). 

Jautājumi:
1) Uz jautājumu, kur nosūtīt, vai uz 

„Latvija pasaulē” mūzeju, kur darbojās 
Marianna Auliciema, vai arī uz Nacionālo 
archīvu, M.Sprūdže teica, ka dokumentu 
kopumus lai nosūta drīzāk uz archīvu, bet 
atsevišķus dokumentus drīzāk uz mūzeju. 
2) Par čekas maisiem teica, ka izsūtīto un 
represēto dati ir tagad sakopoti sarakstu 
grāmatās. 3) Pēc 1941.gada 14.jūnija 
deportācijām runā, ka esot bijis sagatavots 
vēl viens izsūtīto saraksts. Tās izpildīšanu 
izjaucis vācu uzbrukums. M.Sprūdža 
teica, ka it kā kaut kas par to ir atrasts 
Maskavā. Viens klātesošais stāstīja, ka 
viņa tēvs cītīgi dokumentējis visus pirmos 
desmit trimdas gadus Austrālijā. 4) Par 
piekļūšanu dokumentiem, M.Sprūdža 
teica, ka, ja tie ir sakārtoti, tad drīzāk var 
piekļūt. Protams nevar, ja dokumentiem 

pieeja  aizliegta. 5) Archīvs nedrīkst ņemt 
naudu, lai kādam paātrinātu pasūtījuma 
izpildīšanu. 6) Svarīgākie dokumenti, ko 
archīvs cer saņemt, ir protokoli un dienas 
grāmatas. Protokolos arī var atrast, kas 
maksājuši biedru naudu. Tie ir arī aktīvākie 
biedri.

Meldra Usenko, otra viešņa, tad 
stāstīja par ˒UNESCO` Pasaules atmiņu. 
Tur no Latvijas ir ievietoti „Dainu skapis” un 
„Baltijas ceļš”. Par Baltijas ceļu stāstīja, ka, 
lai iekļūtu sarakstā, fotografijām drīkstēja 
iesniegt tikai negatīvus. Bija vēl grūtības, jo 
nebija oriģināldokumenti ar parakstiem un 
vietām. Tomēr beigās atzina. To ievietoja 
Pasaules atmiņā. „Dainu skapis” un 
„Baltijas ceļš” ir tagad slēgti. Nominācijas 
nevar papildināt. Ir citas datu bāzes, kur šīs 
lietas var papildināt. Vēl Pasaules atmiņā 
ir iekļauts: a) fotografa Eduarda Krauca 
fotouzņēmumi par Ķeguma spēkstacijas 
celtniecības gaitu (1936.-1940.gada); b) 
Raiņa un Aspazijas vēstules un c) Tukuma 
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Sidnejas latviešu 
biedrības  

skolas Ziemsvētku 
sarīkojums.

Sarīkojums not ika 2012.gada 
15.decembrī, plkst.10.30 no rīta. 
Kamēr klausītāji ieņēma savas vietas, 
skolēnu grupiņa spēlēja mūzikas gabalu. 
Sarīkojumus pieteica Toms Veidners. 
Viņš teica, ka bērni ir daudz strādājuši, lai 
viss izdotos. Prāvests C.MacPherson tad 
vēstīja, ka Jēzus ir dzimis Ziemsvētkos. 
Mēs saviem tuvajiem dodam dāvanas, 
jo Dievs deva mums lielāko 
dāvanu, Savu dēlu. Visi vēl 
noskaitīja Tēva reizi. Nākošā 
runāja skolas pārzine, Māra 
Moore. Viņa teica, ka Latvijā 
šinī laikā sakot: ”Mēs visi esam 
pie savējiem”.Viņa arī teica, 
ka cilvēkiem vajadzētu vairāk 
pasmieties par savām kļūdām, 
un atrast, kas ir svarīgākais 
dzīvē. Turpinot, viņa teica, 
ka nesen trīs jauni skolotāji ir 
pienākuši no Latvijas. Pārzine 
pateicās skolotājiem un arī 
vecākiem par neatlaidību. 

Beidzot, viņa visiem novēlēja priecīgus 
svētkus.

Visi klātesošie tad dziedāja „Jūs 
bērniņi nāciet”.

Turpinot, Toms Veidners teica, ka 
biedrībā ir maza skoliņa un vecāki un 
skolotāji cenšas, lai bērni mācītos. Lielākā 
pateicība pienākās Mārai Morai (Moore). 
Tad klasēm izsniedza apliecības. Bērni 
esot mācījušies  un spēlējušies ar 
prieku. Pirmie apliecības saņema Daces 
Celinskas bērnu dārzs. Bērni cītīgi 
lasīja. Tad Anitas Štubes 1. klase un 
2. klase, kuŗu patlaban māca Gundega 
Zariņa, Marita Lipska, Ilze Jezerfska 
un Līga un Daiga Kurpnieces, saņēma 

mūzejā „Sibīrijā rakstītās vēstules 
uz bērza tāss.”

M. Usenko teica, ka avīžu iz-
griezumus nav vērts sūtīt. Ja sūta, 
tad jāsūta visa avīze.

Patlaban, Nacionālā bib-
liotēkā visi trimdas laikraksti tiek 
digitalizēti.

V.Krādziņš
PS. Radu rakstus var pētīt uz 

vietnes www.LVVA-raduraksti.lv

Skolēni dzied Vai zini eglīte.
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Puzuru taisīšana – Elza Svilāna, Selga Tuktēna, 
Lāra Veidnera, Minna Teilora (Taylor) un Emilija 
Vokera (Walker).
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

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

vai arī
www.slb.org.au 

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

apl iecības. Beidzot 
apliecības saņēma Māŗa 
Bruzguļa vidusskolas 
klase. Visi bērni bija glīti 
ģērbušies; tautas tērpos 
un arī citādi.

Sekoja Gundegas 
Zar iņas runa.  Viņa 
pārstāvēja Daugavas 
Vanagus. Daugavas 
V a n a g i  s ā k u m ā 
atbalstījuši kaŗavīrus 
un viņu ģimenes. Tagad 
viņi arī atbalsta skolas. 
Ar šo atbalstu, jaunieši 
a p m e k l ē  Va s a r a s 
vidusskolu „Dzintaros”, pie Adelaides. 
G.Zar iņa pasniedza vidusskolas 
audzēkņiem DV kalendārus un aploksnes.

Skolas bērni tad dziedāja „Vai tu 
zini, eglīte”, Sandras Dragūnas klavieŗu 
pavadījumā. 

Pēksņi zālē parādījās Ziemsvētku 
vecītis un nosēdās zāles priekšā. Bērni 
bija ļoti sajūsmināti. Vecītis piekodināja, 
lai bērni runā un dzied skaļi.

Sekoja spēļu grupas uzvedums.  Viņi 
izpildīja rotaļas „Kas dārzā” un „Skaisti 
dziedi lakstīgala”. Kad notika bērnu 
dārza priekšnesums „Plaukstiņu polka”, 
arī skatītāji piedalījās. Pirmā klase 
uzveda „Puzuru taisīšanu”, kam tekstu 
bija uzrakstījusi Ināra Krūmiņa. Klases 
piecas skolnieces lepni izrādīja savus 

mākslinieciski izgatavotos puzurus. 
Skolas bērni vēl dziedāja „Vai tā mana 
vaina bija?” Bija patīkami kalusīties 
jaunās balsīs.

Pēc „Klusa nakts”, nodziedāšanas 
notika pamatskolas uzvedums „Mēnesim 
robs” (Ojāra Vācieša teksts). Režisore 
bija Ilona Brūvere. Zāles priekšā uzstādīja 
paneli ar visādu tautību sejām. Uznāca 
bērni latviešu tautas tērpos, tad citi 
ar ķīniešu un mongoļu cepurēm. Pie 
mikrofona par briesmīgo Šlopsteru 
Klopsteru skaidrā dikcijā lasīja Zinta 
Mora.

Pēc starpbrīža izrādīja pamatskolas 
un vidusskolas  „Rūķīšu darbi” Marikas 
Lipskas režījā. Norise ir, ka rūķi gatavo 
Ziemsvētku dāvanas, taču ar darbiem 
neveicas, tādēļ viņi nodomā aiziet uz 

Pamatskolas uzvedums Mēnesim robs
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rotaļlietu veikalu lai saņemtu gatavas 
dāvanas. Veikalnieks tās par brīvu nav 
gatavs dot un viņš izdomā rūķus ieslodzīt 
un likt viņiem gatavot rotaļlietas. Taču rūķi 
izgatavo zizli, ar ko atdzīvināt rotaļlietas, 
un tās aiziet viņiem līdzi. Skan meldija 
„Zvaniņ skan” un skolēni tēlo savas lomas 
ar lielu sajūsmu. Lugai bija uzstādītas 
skaistas,lielas dekorācijas.

Tad skolēniem pienāca ļoti gai-
dītais brīdis –  dāvanu izsniegšana. 
Arī Ziemsvētku vecītis saņēma ko 
iepriecinošu. Visbeidzot visi klātesošie 
pakavējās pie vecāku sarūpētā uzkodu 
galda. Bija pavadītas dažas jaukas 
stundas.

Valdis Krādziņš.

LU saules 
aptumšošanās 

delegācijas sveicieni 
tautiešiem Austrālijā!

2012.gada 29.ok tobr ī  La tv i jas 
Universitātes delegācija 8 zinātkāru cilvēku 
sastāvā satikās Sidnejā, lai atklātu sev 
Austrāliju: iepazītu tās lielākās pilsētas 
Austrumu piekrastē; atrastu krokodilu 
mednieka, latvieša Harry alu un iejustos 
opālu meklētāju ādā; brokastotu pie 
Uluru klints; tiktos ar burvīgiem tautiešiem 
sanākšanas reizēs Sidnejā, Adelaidē, 
Brisbanē un Kērnsā un pārrunātu kopīgas 
temas; visbeidzot – klātienē lūkotu pilno 
saules aptumsumu Kērnsā – pašā okeāna 
krastā! 

B r ī n i š ķ ī g a i s  c e ļ o j u m s  v i s i e m 
dalībniekiem noslēdzās 2012.gada 17. 
novembrī, Brisbanē. 

8 700 km veiktais maršruts bija tik 
dažāds un interesants! Dziļi sirdīs ikvienam 
dalībniekam ir iespiedušās tikšanās reizes 
ar latviešiem, kuŗi uzmundrināja ceļošanai, 
sniedza padomus un praktiskas norādes.

Latvijas Universitātes (LU) Fonda 
projektu vadītāja Evija Čerpinska sirsnīgi 
pateicas ikvienam tautietim, kuŗš palīdzēja 8 
cilvēku grupai justies Austrālijā kā gaidītiem 
viesiem un īpaši PALDIES Sidnejas 
Latviešu biedrības priekšniekam Jānim 
Graudam un Andrai Ronei par tikšanās 
reizes noorganizēšanu 30. oktobrī pl.19 
Sidnejas Latviešu biedrības namā Stratfildā 
un naktsmāju nodrošināšanu visiem 
dalībniekiem 3 naktis garumā; paldies 
par uzņemšanu Jānim Graudam, Ilonai 
Brūverei, Lolitai Jurānei, Voldim Kainam, 
Reinim Graudam, Ivaram Birzem; paldies 
Eigitam Timermanim par atkaltikšanos un 
sadarbības turpināšanu! 

Tālāk seko atsevišķu delegāciju 
dalībnieku pateicības:

Ilgonis Vilks, LU astronoms: „Paldies 
Ilonai Brūverei Sidnejā par sirsnīgo 
uzņemšanu savās mājās. Bez Jums 
mūsu brauciens būtu izvērties citāds, 
bezpersoniskāks. Pateicoties Jums, mums 
bija lielāka iespēja iepazīt Austrālijas dzīvi 
“no iekšienes” un saprast, kā jūtas šajā 
zemē dzīvojošie latvieši. Novēlu priecīgu 
un gaišu Ziemassvētku laiku (siltu, bet ne 
pārāk karstu). Un lai atnāk panākumiem 
bagāts Jaunais gads, nevis dažu aplamju 
solītais pasaules gals.

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

„Lieli paldiesi Sidnejas Jānim Graudam 
un Reinim Graudam par uzņemšanu, 
organizēšanu, izvadāšanu, iepirkumu 
padomiem un iedrošināšanu, ka mums viss 
izdosies par spīti tiem, kas uzskatīja, ka tik 
īsā laikā tikt apkārt pusei Austrālijas nav 
iespējams!”  Agnese Zalcmane

„Paldies Voldim Kainam ar kundzi par 
jauko uzņemšanu Sidnejas mājās! Bija 
interesanti klausīties stāstus par indīgajām 
čūskām, kā arī bija prieks piedalīties īstā 
austrāliešu dārza bārbekjū.” Emīls Veide

„Paldies Sidnejas foršajai Lolitas 
Jurānes ģimenītei - lai arī vēlu biju mājās, 
tomēr atradās laiks parunāties:) Priecīgus 
un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 
gadu!” Rūdolfs Druva

“Lielumliels paldies manam nama-tēvam 
Ivaram Birzem par sirsnīgo uzņemšanu 
Sidnejā! Bija interesanti iepazīt ikdienas 
dzīvi un pabūt vietās un pasākumos, kas 
parasti nav tūristu apskates objekti – Svētā 

Pa ceļam Austrālijas tuksnesī – 2012. 
gada 6. novembrī.

Jāņa baznīca un Sidnejas latviešu vīru 
kora mēģinājums. Paldies, kungi, ka ļāvāt 
piedalīties mēģinājumā un ceru, ka 18. 
novembŗa koncerts izdevās godam!” Guna 
Dirveika

Uz tikšanos Latvijā 2013.gada vasarā – 
Dziesmu un deju svētkos, pirmajā Pasaules 
latviešu ekonomikas un inovāciju forumā 
Rīgā, Puķu ballē LU Botāniskajā dārzā 
un pieņemšanā pie rektora vai arī jebkuŗā 
laikā - vienmēr laipni gaidīti viesi LU Fondā!

Vairāk informācijas un fotogrāfijas 
par LU Fondu, Latvijas Universitātes 
interesantajām aplūkojamajām vietām un  
delegācijas ceļojumu: 

www.fonds.lv
http://foto.lu.lv   
http://2012.eclipse-tour.org 

Evija Čerpinska,
LU Fonda projektu vadītāja

Vienības draudzes 
Ziemassvētku  
dievkalpojums

Vienības draudzes Ziemassvētku 
dievkalpojums pagājušā gada 23. decembrī 
mani tā iespaidoja, ka nevarēju nociesties 
par to kaut ko uzrakstīt.

Kad iegājām baznīcā – katram 
apmeklētājam iedeva skaistā mazā maisiņā 
ieliktas dāvanas. Tās nebija dārgas lietas, 
bet mani tas ļoti iespaidoja, jo zinu, ka mums 
visiem patīk saņemt dāvanas, vienalga 
cik tās izmaksā. Es arī zinu, ka baznīcas 
financiālais stāvoklis nav tik spožs, un tāpēc 
šī dāvana ir morāliski ļoti liela.

Baznīca bija skaisti dekorēta kā arī 
Ziemassvētu eglīte, tuvu pie altāra mirgoja 
svecīšu gaismā. Sprediķis, protams, 
bija par Jēzus dzimšanu un attiecīgās 
dziesmas sagādāja īstu Ziemassvētku 
atmosfēru. Nodziedājām arī „Klusa nakts 
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svēta nakts”, kuŗa ir viena, pēc mana 
uzskata, skaistākā dziesma. Es atceros, 
ka Latvijā, kad gāju skolā – biju arī skolas 
korī – dziedāju trešā balsī Klusa nakts ... 
Jaunā Ģertrūdas baznīcā.

Pēc d ievkalpojuma runājos ar 
mācītāju Raimondu Sokolovski par skaisti 
izpušķoto baznīcu, Ziemassvētku sprediķi 
un dāvanām. Viņš teica, ka dāvanu 
sarūpēšana esot bijis Maritas Lipskas 
ideja un darbs, bet izpušķošanu veica 
diakone Biruta Apene. Ko mēs vīrieši darītu 
bez sievietēm? Man nav nekāda ideja 
par dekorēšanu un dāvanām. Ja man to 
tiešām piespiestu – es nezinu kā un kur 
iesākt un kas jādekorē, bet kā dāvanu 
būtu uzlicis glāzītes uz galda un piedāvātu 
apmeklētājiem katram vienu „šļuku”. 

Brīnišķīgā Ziemassvētku sajūta mani 
pavadīja vēl ilgu laiku.

Arnolds Jumiķis

Ardievas  
Vandai Treimanei

Aizejot mūžībā, no mums šķīrusies 
izcila sabiedriskā darbiniece. Vanda 
Treimane bija Sidnejas latviešu biedrības  
Dāmu kopas iniciātore un izveidotāja. 

Daudzus gadus atpakaļ ar sirdi un 
dvēseli viņa ķērās pie darba sazinoties 
ar visām pazīstamajām Sidnejas 
latvietēm, lai tās aicinātu pievienoties ļoti 
nozīmīgajai Dāmu kopai. Kopa kļuva ne 
tikai par SLB financiālu atbalstītāju, bet arī 
kulturālu sastāvdaļu. Ar lielu sajūsmu tika 
rīkoti sarīkojumi ar bagātīgām maltītēm 
un dāmu sagatavotiem priekšnesumiem. 
Daudzus gadus Dāmu kopa atbalstīja 
arī Latvijas Okupācijas mūzeju, bērnu 
namus un citas nozīmīgas iestādes.

SLB Dāmu kopu var uzskatī t 
par cienījamās darbinieces Vandas 
Treimanes pieminekli.

Aina Sveile.

Dzīves piepildījumi 
un nākotnes vēlmes

Kad  a i zvad ī t s  veca i s  gads 
un esam iesoļojuši jaunajā gadā, 
mēdzam novērtēt pagātni un zīlēt 
nākotni. Vislabprātāk atgriežamies 
pie sasniegumu un prieku brīžiem 
un atceroties baudām to atblāzmu. 
Kādreiz domās kavējamies arī pie tā, 
kas nav noticis kā esam vēlējušies. Ir 
labi, ja spējam negrozīt galvu par visu 
nepiepildīto, jo kas pagājis, nav vairs 
izmaināms. Katra jauna diena būtu 
jāsaņem kā jauna iespēja nākotnes 
veidošanā izlietojot uzkrātās atziņas un 
kaltos plānus. Nedrīkst ļaut rūpēm par 
nākotni nomākt dzīves prieku. Ieguvēji ir 
tie, kas saredz rītdienu labāku kā katru 
nodzīvoto un to izlieto pozitīvi.

Cilvēka iekšējais un ārējais gaišums 
pārnesas uz tuviniekiem, draugiem un 
pat visu sabiedrību kuŗā apgrozamies. 

Tātad mirdzēsim paši un mēģināsim 
apgaismot arī savu apkārtni, lai tikko 
atnākušais 2013. gads mums kļūtu 
baudāms visā pilnībā.

Aina Sveile.

Jaunā gadā medus 
rausi ...

Sidnejā Ziemassvētku egl īšu 
gargabala skrējiena dalībniekos bija 
daudzas vienības un organizācijas. 
Startēja SLB talcinieki, seniori, Vanagi, 
draudzes, jauktais koris, vīru koris, 
skolas, studentu vienības. Varbūt vēl 
kāda neminēta. Skaisti greznotām 
eglītēm bij’ ar ko turēt „brūķi”.

Skrēj ienam beidzoties t ikvien 
atlika laika ievilkt elpu, lai svinētu 
īstos Ziemassvētkus. Draugi no siltās 
Kvīnslandes sūta sveicienus: „Lai 
sveces deg un skujas smaržo un svētku 
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Brīnumainās  svētvietas  Latvijā
Vienības draudzes sarīkojums 

notiks 24. februārī, plkst. 12.00 SLB namā, 
M. Siliņa zālē, kur tas iesāksies ar Svētbrīdi.

Tiks rādīti interesanti un pārsteidzoši video un foto materiāli 
– iepazīsimies ar leģendām, nostāstiem un personīgiem 

piedzīvojumiem. 

Būs garšīgas pusdienas, mūzikālie priekšnesumi un loterija.

Nāksim paši un ņemsim līdzi draugus!

Visi mīļi gaidīti!

pīrāgs labi garšo”. Kad pīrāgi apēsti un 
eglīte „nodedzināta” atkal tikai kāda 
nieka nedēļa un gada pēdējā diena ir 
klāt.

Daudzi tautieši Jauno gadu sagaidīja 
Kultūras Dienu noslēguma ballē 
Adelaidē. Tie, kam nebija lemts tur būt, 
Jauno gadu gaidīdami varēja noskatīties 
uguņošanu Sidnejas ostmalā un par 
„Drēbju pakaramo” nodēvēto ostas 
tiltu. Austrāliešu priekšnesums esot 
viens no krāšņākiem pasaulē. Tie, kas 
baidījās pazust 1 miljonu daudzgalvainā 
skatītāju pūlī ostmalā, to visu ērti varēja 
vērot „idiotu kastes” lodziņā. 

Latvijā uguņošana, jeb raķešu 
gaisā laišana piekopta jau kopš 
seniem laikiem. Tā rakstnieks Jānis 
Jaunsudrabiņš apraksta uguņošanu 

Sudmalu jaukajā salā, kautkur Neretas 
apkārtnē, šoreiz, ne vecgada vakarā, 
bet kādā zaļumballe: „Jā. Uguņošana ir 

Raimonds Krauklis, Pēteris Kļaviņš, 
Rūdolfs Nemme, Jānis Ronis un Juris 
Kažoks ietur šampanieša brokastis.
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zaļumsvētku galvenais numurs. Uguņošana 
ir kautkas skaists un bezgala uztraucošs. 
Varbūt taisni tāpēc, ka ilgst tikai dažus 
acumirkļus. Raķete sprakstēdama un 
šņākdama uzšaujas augstu gaisā, līdzīga 
trakai astes zvaigznei. Paks! Tur augšā tā 
pārsprāgst un izber veselu klēpi dzirksteļu 
vai laiž lejup zilas, zaļas un sarkanas 
bumbiņas. „Cik žēl!” visi novaid’, kad 
bumbiņas izdziest un acis redz vairs tikai 
melnu tumsu.”

Sidnejā kādu laiku pirms svētkiem 
cirkulēja skrejapas ar aicinājumu: 

Rīkotāj i  nekad nezin,  vai 
būs atsaucība, vai kāds atnāks. 
Atsaucība bija, saradās krietns 
bariņš Jaunā gada pirmās dienas 
svinētāju un laimes vēlētāju. 
Paukšķēja korķi, skanēja dziesmas. 
Mūsu „gaismošanas meistars” 
Rūdis Nemme, kam tik labi paveicas 
arī ar „zirgu mīļotāju” un citu izdarību 
noorganizēšanu, uz kafejnīcas 
sienas rādīja Rīgas jubilejas svinību 
dziesmu maratonu. Klātesošie 
priecīgi pievienojās dziedāšanā. 
Rīts ieilga pavēlā pēcpusdienā 
un bija, kā atkal kādos draugu 
novēlējumos: „Jaunā gadā medus 
rausi, sivēnu ar lielu ausi” un: „Tam 
kas vienmēr pats ir kustīgs, arī 
Jaunais gads būs lustīgs.”

Raimonds Krauklis.

Jaunā gada šampanieša brokastis
Sidnejas Latviešu namā
2013. gada 1. janvārī plkst. 11.00
Groziņa veidā, ar savu ēdamo un dzeramo
Visi laipni ielūgti!

Vīru koŗa eglītes  
vakars

Vakaru Sidnejas ev-lut draudzes 
namā atklāja 8. decembrī diriģente 
Daina Jaunbērziņa, apsveicot visus 
klātesošos, un aicināja nodziedāt 
pirmo dziesmu – Es skaistu rozīt’ zinu, 
kuŗu ar klavierēm pavadīja Ingrīda 
Šakurova. Svinīgo sarīkojumu ievadot, 
Eigits Timermanis nolasīja izvilkumu 
no Lūkas evaņģelija otrās nodaļas līdz  
20 pantam. 

Uzkāpuši savās stāvvietās, Vīru koŗa 
vīri tad iesāka Eglītes svētku koncertu 
ar Ludviga van Bēthovena brīnišķīgo 
Ziemasasvētku dziesmu Svēta nakts, 
kuŗas vārdus oriģinālā rakstījis K. 
Gelerts, kaut gan atdzejotājs latviešu 
valodā nav zināms, Veni Emanuela  
Gregoriešu dziesmu Ak nāci, nāci Dievs 
pie mums Ivara Gaides atdzejojumā un 
pēc tam vijīgā melodijā Māŗa Lasmaņa 
dziesmu Baltais klusums, kuŗai vārdus 

rakstījis Kārlis Eliass. 
No koŗa dalībniekiem tad atdalījās 

un korim priekšā nostājās Arnolds 
Gūtmanis un izteiksmīgi deklamēja 
Aijas Vilnes dzejoli Pārdomas Gaismas 
svētkos, kuŗos skan vārdi: „...sveša 
egle, sveša zeme...” (bet mēs domājam 
par Ziemassvētkiem dzimtenē).

Koŗa dziesmu turpinājumā vispirms 
dziedāja Jāņa Lūsēna komponēto 
un Dainas Jaunbērziņas sakārtoto 
dziesmu Ziemassvētkos, kuŗai pirmam 
pantam vārdus rakstījis Kārlis Skalbe, 
bet otro un trešo Arnolds Gūtmanis. Kā 
nākamo dziedāja Maijas Kīnes Balto 
dziesmu ar Īrisas Hartmanes vārdiem, 
bet nobeigumā skotu tautas dziesmu 
par gaisa tricināšanu ar dzejnieces 
Aspazijas vārdiem Priecīgi Ziemassvētki 
klāt.

Pirmo, svinīgo daļu pabeidza ar 
visu kopīgi dziedāto Klusa nakts, svēta 
nakts, un Arnolda Gūtmaņa deklamēto 
Leonida Breikša Ziemassvētku balādi. 
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Trīs Latvijas tenoru 
15 gadu jubilejas turneja
latviešiem visā pasaulē

Svētdien, 2013. gada 10. februārī plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, 32 Parnell St, Strathfield

Koncerta pirmajā daļā klausītāju vērtējumam tenori piedāvās  
mūsdienu latviešu komponistu kamermūziku. 

Koncerta otrā daļa solās būt daudz dzirkstošāka.  
Tenoru balsis atklās spānisko krāsu paleti pilnā tās spektrā.

Biļetes SLB grāmatnīcā: 02 9744 8500. 

Galda lūgšanu teica prāvests Kolvins 
Makfersons (Colvin MacPherson), 
kam sekoja eglītes svētku mielasts  
koŗa dāmu Māras Timermanes, Ārijas 
Zodiņas un Ritas Plikšas sagatavots. 
Te vēl jāpiemin, ka programmas vākam 
zīmējumu devis Andris Kristovskis, bet 
programmas datorsavilkumu – Pēteris 
Kļaviņš. Pēc mielasta, otrās daļas 
sākumā visi dziedāja Tu, mazā, klusā 
Betlēme, pēc kuŗas Arnolds Gūtmanis 
deklamēja Valdas Moras dzejoli Šai 
svētā naktī. Sarīkojuma turpinajumā visi 
dziedaja Ak, eglīte, ak, eglīte. 

Svētku runu teica diriģente Daina 
Jaunbērziņa, kas pateicās koŗa 
valdei par sekmīgu gadu. Par valdes 
kandidātiem kļuvuši Andrejs Upenieks 
un Voldis Kains. 

Sekoja apdāvināšanās, bet koŗa 
valdes priekšsēdis Gunārs Zodiņš 
pa te icās  dāmām par  m ie las ta 
sagatavošanu, I. Krūmiņa kundzei par 
torti, Pēterim Kļaviņam, Imantam Līcim 
un Ingrīdai Šakurovai par sadarbību un 
Arnoldam  Gūtmanim par deklamācijām. 
Pēc gada nodziedāšanas korī vīru koŗa 

nozīmes saņēma  jaunie koristi Pēteris 
Erdmanis, Kārlis Štubis, Kaspars Vokers 
un Dainis Jaunalksnis.

Pēc visu kopīgi nodziedātās Jūs, 
ticīgie, nāciet. Gunārs Zodiņš deklamēja 
Eduarda Virzas Naksts parādi. Vakara 
noslēgumā visi dziedāja Ak tu priecīgā, 
bet Gunāram Zodiņam, apsveicot viņu 
vārda dienā – Lai dzīvo sveiks.

Juris Krādziņš.

Jaunie vīru koŗa koristi un diriģente:  
Kaspars Vokers, Kārlis Štubis, Daina 
Jaunbērziņa, Dainis Jaunalksnis un 
Pēteris Erdmanis.
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Mūzas  
9. janvāŗa koncerts
Siltā trešdienas vakarā, 9. janvārī, 

mūzikas mīļotāji bija sapulcējušies 
Sidnejas latviešu namā uz Latvijas 
Radošās apvienības Mūzas koncertu 
– Latvijas un Eiropas mūzikas pērles. 

Jauko ansambli pārstāv četri erudīti 
un ar talantu apveltīti mūziķi Andris Poga, 
Sondra Lejmalniece, Pēteris Endzelis 
un Ints Dālderis, kuŗi viesojās Austrālijā 
no Latvijas. Apvienība Mūza pagājušā 
gada nogalē piedalījās Austrālijas 
latviešu 54. Kultūras dienās Adelaidē. 
Kopš tā laika viņi ir snieguši arī koncertu 
Melburnā un paspējuši apciemot 
Austrālijas kaimiņzemi Jaunzēlandi. 
Sidneja bija mūziķu pēdējais pieturas 
punkts pirms došanās atpakaļ uz auksto 
ziemu Latvijā.

Mūzikas mīļotājiem Sidnejā bija liels 
prieks dzirdēt četru dažādu mūzikas 
instrumentu izpildījumu. Andris mūs 
priecēja ar klavierspēli, Sondra ar ļoti 
interesanto flautes spēli, Pēteris ar 
aizraujošo oboju un Ints ar neparasto 

klarnetes spēli. Koncerta pirmajā daļā 
dzirdējām tikai latviešu komponistu 
skaņdarbus. Sondras flautas solo 
Pēteŗa Vaska Ainava ar putniem bija 
lielisks demonstrējums tam, cik ļoti 
neparastas un interesantas skaņas ir 
iespējams atskaņot ar flautu. 

Mūzikas mākslinieki mūs aizrāva 
katru reizi, kad uznāca uz skatuves 
un varēju just, ka koncertētāji ir ne 
tikai augsta ranga mūziķi, bet spēj arī 
aizkustināt klausītāju sirdis un dvēseles 
stīdziņas. Īpašu prieku mūziķi mums 
sagādāja ar klasiskā Emīla Dārziņa 
skaņdarba Melancholiskais valsis 
izpildījumu, kuŗa pazīstamā melodija 
atgādināja dzimteni, mūsu tālo, bet sirdij 
tik mīļo Latviju.

Klausitāju vārdā, mīļš paldies 
mūziķiem par lielisko koncertu un 
paldies arī Sidnejas Latviešu biedrībai 
par jauko uzņemšanu un pasākuma 
organizēšanu!

Zanda Krūze
PS. Sīkāku aprakstu par Radošā 

ansambļa Mūza dalībniekiem var lasīt 
oktobŗa Ritumā Nr. 698.

Andris Poga, Sondra Lejmalniece, Ints Dalderis un Pēteris Endzelis.
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Jauktā koŗa eglītes 
vakars

Jauktā koŗa eglītes sarīkojumu 11. 
decembŗa vakarā Latviešu nama Mārtiņa 
Siliņa zālē ievadīja ar kopīgi nodziedāto 
Ziemassvētku dziesmu Ak eglīte diriģentes 
Irēnes Pakalnas klavierpavadījumā. Līga 
Rutupa svētbrīdī teica, ka atkal pienākuši 
gaišie, priecīgie Ziemassvētki un un nolasīja 
izvilkumu no Lūkas evaņģelija 2. nodaļas 
no 1.- 15. pantam. Koristu skaits gan 
samazinājies, bet koris turpina darboties 
ar diriģentes uzņēmību un dziedātāju 
mīlestību, jo mēs esam cēlušies no tautas, 
kam liktenis mūžīgi iedziedāts. 

Pr iekšnesumus iesāka ar  koŗa 
nodziedātām dziesmām: J. Baruša 
harmonizēto zviedru dziesmu Dus saldā 
mierā Betlēme, Jāzepa Vītola aranžēto 
bohēmiešu dziesmu Nu dusi, puisīt, 
saldākais, J. Baruša aranžēto komponista 
E. Hummela dziesmu Svēta nakts uz 
eņģ’ļu spārniem un A. Jansona dziesmu ar 
Teodora Zeiferta vārdiem Naktī bira zelta 
rasa.

Sekoja kopdziesma Cik koši svētku egle 
laistās, bet pēc galda lūgšanas, ko teica 
Līga Rutupa, Ziemassvētku mielasts.

Priekšnesumu turpinājumā Ieva Eikena 
deklamēja  Elzas Ķezberes Svētā naktī, 
Elmārs Bērziņš Viļa Plūdoņa bērnu dzejoli 
Pirmais sniegs, Andrejs Mednis ar klavierēm 
spēlēja Kristiāna Sindinga Pavasaŗa 
šalkas, Ieva Eikena lasīja Blaumaņa 
rakstītos krodznieka bullīša rada rakstus, 
Gunārs Zodiņš nezināma autora dzejoli 
par vecumu, bet Irēne Pakalna mūzikas 
atsakaņotajā pavadījumā  ar flautu spēlēja 
Alleluja.

Uzrunu vispirms teica diriģente Irēna 
Pakalna, pieminot, ka šogad bijis viens 
koncerts, kas visiem paticis. Tagad 
pienācis laiks visiem pateikties par darbu 
un draudzību, gan koŗa saimei, gan valdei 
un bijušam priekšniekam Uldim Misiņam 

un Anitai, kas strādā mūsu labā un Dainai, 
un Krādziņa kundzei, kas izpalīdz, kamēr 
koris dzied mēģinājumos, un visiem novēl 
veselību, smukumu un bagātību. Pēc tam 
visi kopā dziedāja diriģentei Lai dzīvo 
sveiks!

Koŗa priekšnieks Valdis Krādziņš 
vispirms nolasīja Zeltītes Avotiņas dzejoli 
Svētvakarā, pēc tam pateicās koŗa 
dalībniekiem un atbalstītājiem par darbu, 

bet vislielākā pateicība diriģentei, kā koŗa 
dzinejspēkam, kas uzlabo dziedātāju balsis. 
Tad pateicība bijušam koŗa priekšniekam 
Uldim Misiņam, kas vienmēr sagatavo 
koŗa programmas lapu un sludinājumus. 
Pateicība arī Gundegai un Anetei, kas 
kārto financiālās lietas, Ievai, kas raksta 
sirsnīgus dzimšanas dienu sveicienus 
un bieži mēro tālo ceļu no Krukvelas, 
Pēterim, kas ne tikai dzied, bet arī iespiež 
programmas un Ritumu, katram no koristēm 
un koristiem, kas dzied mūsu iemīļotās 
latviešu dziesmas, Imantam Līcim par 
viņa komponētām dziesmām un darbu 
grāmatnīcā, Inesei Pētersonei par tīrām 
un kārtīgām telpām, mātei, kas strādā 
kafejnīcā otrdienas vakaros un tēvam par 
rakstiem par koŗa sarīkojumiem Ritumā. 
Šovakar sevišķa pateicība koristēm, kas 
gatavojušas garšīgo mielastu un bijušām 

Diriģente Irēne Pakalne un koŗa priekš-
nieks Valdis Krādziņš.
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koristēm Gaidai Jansonei, Ārijai Zodiņai 
un Dainai Vāgnerei. Pateicība koristiem 
un Jurim Rīmanim par sakārtoto zāli un 
Rūdolfam Nemmem par skaisto eglīti. Tāpat 
arī koristiem, kas šovakar uzstājušies. 

Kopā vēl visi dziedāja Tu, mazā, klusā 
Betlēme un, nobeigumā, Klusa nakts, svēta 
nakts.

Juris Krādziņš

Senioru eglīte  
14. decembrī

Senioru eglīti Sidnejas Latviešu nama 
lielajā zālē iesāka ar visu kopīgi nodziedāto 
Ak tu priecīgā, ak tu svētīgā Imanta Līča 
sintezatora pavadījumā.

Vienības draudzes mācītājs Raimonds 
Sokolovskis teica svētbrīža runu, tajā 
norādīdams, ka nekas nenotiek bez 
plānošanas un tāda bijusi arī Jēzus 
piedzimšanai, par kuŗu jau pieminēts Vecajā 
Derībā. Planošanai sekoja informēšana, 
kad vispirms Jāzepam parādījās eņģelis 
un vēlāk par piedzimšanu pateica arī 
ganiņiem. Par Jēzus piedzimšanu rakstīts 
Lūkas evaņģelijā, ka radās prieks virs 
zemes un cilvēkiem labs prāts.

Kopdziesmai No debesīm es at-nesu 
sekoja priekšnesumi, no kuŗiem vispirms 
A. Saulieša dzejoli Svētvakars deklamēja 
Marita Lipska. Turpinājumā Raimonds 
Sokolovskis dziedāja no Bībeles teksta 

paša rakstīto Sveci un pats arī pavadīdams 
ar klavierēm un kas beidzās ar Kalna 
sprediķa svētlaimes pantiem (svētīgi 
tie...) Eižena Mindenberga atdzejoto Reiz 
mežā dzima eglite un Ulža Ausekļa dzejoli 
Pirms Ziemsvētkiem deklamēja Ingrīda 
Rēbauma. Andrejs Mednis spēlēja ar 
klavierēm norvēģu komponista Kristiāna 
Sindinga Pavasaŗa šalkas. Pirmās daļas 
noslēgumā Linda Ozere lasīja tradīciju 
sakopojumu par senlatviešu Ziemassvētku 
ēdieniem, par kuŗiem paraša bijusi līdz 
pusnaktij ēst deviņas reizes. Cita starpā 
kāda tautas dziesma mums stāsta, ka „es 
dabūju kazas gaļu Ziemasvētku vakarā”. 
Pēc citas parašas svētku maltītes galdu 
neesot novākuši, lai pie tā vēlāk varētu 
mieloties veļi. Sekoja visu dziedāta Ak 
eglīte, ak eglīte.

Priekšnesumu otrā daļā vispirms 
Raimonds Sokolovskis dziedāja Imanta 
Līča sintezatora pavadījumā Georga 
Hendela (George F. Handel) Prieks 
pasaulē ar I. Vata (I. Watts) vārdiem. 
Turpinājumā Zakara (Zacar) dziesmu 
Dieva dēls kad nāk dziedāja Raimonds 
Sokolovskis, bet vārdus teica Marita 
Lipska un ar Imanta Līča pavadījumu. 
Humoristiskos pantos ietērptus padomus 
pensionāriem lasīja Ingrīda Rēbauma un 
Marita Lipska. Priekšnesumus pabeidza 
Raimonds Sokolovskis dziedot Imanta 
Līča komponēto dziesmu Ziemas svētkos 
ar Elgas Lejas vārdiem un Imanta Līča 

Mācītājs Raimonds Sokolovskis, Marita Lipska, Ingrīda Rēbauma un Linda Ozere.
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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

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

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

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

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

CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori

SPECIĀLS IZDEVUMS
Dubult-CD “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos 
kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.
Cena $20. 
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pavadījumu. Sekoja SLB dāmu kopas 
sarīkotā un pasniegtā ēdiena mielasts 
pēc R. Sokolovska galda lūgšanas, kuŗu 
pabeidza ar Kristus lūgšanu.

Sanākušos seniorus no SLB apsveica 
Ivars Šeibelis un goda konsuls Aldis 
Birzulis, kuŗš pastāstīja arī par Latvijas 
ārlietu ministrijas sekretāra Andŗa Teikmaņa 
viesošanos Sidnejā un viņa vēstījumu, ka 
noslēgts līgums ar Austrālijas valdību, pēc 
kuŗa no nākamā gada janvāŗa Austrālijā 
dzīvojošie latvieši varēs savu Austrālijas 
pensiju izņemt arī Latvijā, bet no Latvijas 
iebraukušie savu Latvijas pensiju saņemt 
arī Austrālijā. Iebraukušie latvieši tomēr 
vēl nevarēs dabūt Australijā darba vīzas, 
jo pastāvošie likumi tiekot bieži pārkāpti.
Jaunais likums par Latvijas pilsonības 
piešķiršanu tiem, kas to nokavējuši arī vēl 
gaida uz Saeimas apstiprinājumu.

Ivars Šeibelis vēl pateicās par Dāmu 
kopas garšīgo ēdienu un pasniedza 
dāvanu Dāmu kopas vadītājai Edītei 
Birzulei. Dāvanas saņēma arī programmas 
izpildītāji un programmas lapas iespiedējs 
Pēteris Kļaviņš. Vispēdīgi viņš pateicās 
visiem apmeklētājiem, kas ieradušies 
un eglītes sarīkojumu pabeidza ar Klusu 
nakti, svētu nakti, griestu gaismām lēni 
satumstot.

Juris Krādziņš

Lūgums Austrālijas 
latviešiem stāstīt  

par sevi
Latvijas Okupācijas mūzejs gatavo 

jaunu ekspozīciju, kuru plāno atvērt 
rekonstruētā mūzeja ēkā 2014. gadā. 
Ekspozīcijā būs atspoguļota arī latviešu 
trimdas izveidošana un darbība pasaulē. 
Līdztekus ekspozīcijai būs izveidota 
interaktīva karte par latviešu sabiedrības 
politisko un kultūras darbību trimdā. 

Mūzeja archivā glabājas dokumenti 
un fotoattēli no trimdas pirmajiem gadiem 
,,dīpī’šu” nometnēs Vācijā, bet ir diezgan 
maz materiālu par trimdas gadiem 
Austrālijā.

Mūzejam interesē materiāli par 
latviešu politisko un kultūras  darbību 
Austrālijā - demonstrācijām, piemiņas 
pasākumiem, b iedr ībām, kor iem, 
draudzēm, latviešu skolām, tautas 
deju kopām, teātriem, Kultūras dienām 
Sporta kopām u.t.t.. Materiāli - fotoattēli, 
dokumenti, iespieddarbi un priekšmeti, ja 
nav iespējams nodot oriģinālus, varētu būt 
ieskanēti vai nofotografēti - vispār materiāli 
kas atspoguļotu darbību no izveidošanās 
gadiem līdz šodienai  Būtu vēlams, ka visi 
latviešu stūrīši Austrālijā būtu pārstāvēti

Varat informēt par iespējamiem 
materiāliem uz e-pastu aija.ventaskraste@
omf.lv vai sazinoties ar Okupācijas mūzeja 
pārstāvi Austrālijā Ināru Graudiņu

Tel. 02 93993708
e-pasts graudinsiv@bigpond.com

Draudzes eglīte 
Houmbušā

3. Adventes svētdienas diev-
kalpojums Svētā Jāņa baznīcā 16. 
decembrī bija apvienots ar eglīti 
draudzes namā.

Skaidrītei Dariusai 
Latvijas Atzinības 

krusts
Apsveicam Skaidrīti Dariusu ar 

Latvijas valsts augstāko apbalvojumu 
– Atz inības krustu,  par radošo 
choreogrāfes un deju skolotājas darbu, 
vadot Austrālijas tautas deju kopu 
Sprigulītis un kalpojot latviešiem un 
Latvijai.

Sidnejas Latviešu biedrība.
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
2013. gada

BIEDRU PĒCPUSDIENA
Svētdien, 10. martā, plkst. 13.00

Viesmākslinieki no Latvijas

Komponists

ZIGMARS LIEPIŅŠ

Dziedātāja

MIRDZA ZĪVERTE

Tuvākas ziņas marta Ritumā

un
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Daugavas Vanagu 
eglīte

Daugavas Vanagu eglīti 6. decembŗa 
pēcpusdienā atklāja DV namā Sidnejas 
nodaļas valdes priekšnieka palīdze 
Gundega Zariņa, uzaicinot klātesošos 
eglītes svētku apmeklētājus nodziedāt 
pirmo dziesmu Ak tu priecīgā.

Pēc dziesmas Vienības draudzes 
mācītājs Raimonds Sokolovskis pateicās 
Dievam par visu to, ko saņēmām šajā 
gadā un ko Dievs mums dos nākošajā 
gadā. Zīmīgi, ka šī eglīte notiek pēc  

Svētrunas temai prāvests Kolvins 
Makfersons (Colovin MacPherson) 
bija izvēlējies 14. nodaļas 17. pantu no 
Pāvila vēstules romiešiem: „Jo Dieva 
valstība nav ēšana un dzeršana, bet 
taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.” 
Gatavojoties Ziemassvētku svinēšanai 
ir viegli piemirst svētku jēgu. Tādēļ 
vietā ir apustuļa Pāvila atgādinājums 
nepiemirst taisnību, mieru un prieku 
ēšanas un dzeršanas dēļ. Ticībā Jēzum 
mēs iegūstam taisnību viņa asinīs. 
Zinot, ka ar Jēzu mūsu grēki ir piedoti, 
mēs iegūstam mieru sirdī. Sadarbība 
ar Jēzu dod mums prieku. Ja mēs 
pateicamies Dievam par visām lietām, 
mēs atrodam visu pārvarētāju prieku 
sirdīs.

Dievkalpojumu kuplināja draudzes 
ansamblis ar dziesmam: Mums bērniņš 
šodien piedzimis, Dievam Gods, Ap 
klusu dzidru pusnakti un Šai svētā naktī.

Pēc dievkalpojuma dievlūdzēji 
pulcējās draudzes namā, kur draudzes 
dāmas bija sagatavojušas garšīgas 
pusdienas ar cūkas cepeti, kartupeļiem 
un sutinātiem kāpostiem. 

Z iemassve tku  noskaņā  v i s i 
nodziedāja trīs Ziemassvētku dziesmas.

Juris Krādziņš

pirmā Adventa svētdienas, kas ievada uz 
Ziemassvētku cēlienu. Sacīsim arī paldies 
par mielastu, kuŗu vēl gatavo. Lai svētība 
nāk par labu tiem, kas dzīvo Latvijā un 
tiem, kas šeit. Svētbrīdi pabeidza ar Kristus 
lūgšanu.

Otro dziesmu Jūs, bērniņi, nāciet 
atkal dziedāja visi klātesošie, kuŗu tāpat 
kā pirmo ar klavierēm pavadīja Terēze 
Dzītare. Kā personīgu piedevu sarīkojuma 
daļai Raimonds Sokolovskis nodziedāja 
līvu dziesmu par to kā eglīte smaržo un 
zied. Visi kopā vēl dziedāja Ak, eglīte un 
Klusu nakti, kam sekoja DV sagatavotās 
pusdienas. 

Priekšnesumu daļā Ingrīda Rēbauma 
d e k l a m ē j a  J ā ņ a  P o r u k a  d z e j o l i 
Ziemassvētkos par eņģeli, kas visus 
apdāvinājis, bet vēlāk Arnolds Gūtmanis 
Valdas Moras dzejoli Ziemassvētku vakarā 
un nezināma autora sacerēto Vai zini 
zemi? Pa starpam skatījamies arī NATO 
analista Roberta Dīna sagatavoto filmu 
par augstākām būtnēm un eņģeļiem, kas 
daudziem, kas tic tikai tam, ko saredz acs, 
ir nepazīstami un nezināmi.

Loterijā bija trīs lieli laimesti, kuŗus 
izvilka Artis Medenis, Andris Mednis un A. 
Gūtmaņa kundze.

Pēc saldā ēdiena un kafijas Gundega 
Zariņa pateicās gan apmeklētājiem, kas 
bija ieradušies, gan DV dāmām, kas bija 
sagatavojušas garšīgās pusdienas. 

Juris Krādziņš

Artim Medenim  
OAM apbalvojums
Apsveicam Arti Medeni ar OAM 

(Order of Australia) apbalvojuma 
saņemšanu par darbu veterinārā zinātnē   
un sabiedrībā. (...service to veterinary 
science and to the community).

Sidnejas Latviešu biedrība.
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AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU MĀKSLINIEKU APVIENĪBA (ALMA) 
AICINĀJUMS MĀKSLAS CIENĪTĀJIEM!

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

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

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

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

Ar pateicību 
Ojārs Greste
ALMA priekšsēdis

Ziemsvētku saiets 
Kanberā

Kanberas latviešu organizāciju kopīgi 
rīkotais Ziemsvētku un gada noslēguma 
saiets notika šī gada 8. decembrī, 
Imanuela baznīcas zālē, Lyons.

Saietu  ievadīja ev.lut. draudzes 
priekšnieks Egons Eversons, sveikdams 
visus klātesošos.

LAAJ piešķirto Atzinības rakstu 
Gunāram Šternam pasniedza  LAAJ  
vicepriekšsēdis Kanberā Juris Jakovics.

Turpinājumā bija stāstijumi par 
Ziemsvētku svinēšanām dažādos latviešu 
tautas vēstures posmos. Par senajām 

saulgriežu svētku parašām lasija Inta 
Skrīvere. Savukārt par svētku svinēšanu 
pagājušā gadsimta vēlos trīsdesmitajos 
gados stāstija Skaidrīte Dariusa. Atmiņā 

No kreisās – Gunārs Šterns, Skaidrīte 
Dariusa, Baiba Burkevica, Inta Skrīvere 
un Juris Jakovics. 
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2013. gada februārī

Latviešu leģiona piemiņas svētbrīdis
Atcerēsimies un godināsim savus leģionārus!

Sestdien, 2013. g. 16.martā plkst 11.00 
Rukvudas latviešu kapu nodalījumā

Svētbrīdi vadīs prāvests Kolvins Makfersons(Colvin Macpherson)

Ar karogiem piedalīsies DV Sidnejas un Kanberas nodaļas un 
Korporāciju kopas Sidnejā pārstāvji.

Pusdienas plkst. 12.00 Sidnejas DV namā. 

Visi laipni aicināti.

Daugavas Vanagu Mēnešrakstam jauna 
redaktore!

Sākot ar 2013. gadu, Daugavas Vanagu Mēnešrakstam (DVM) ir jauna 
redaktore, Ligita Kovtuna, kas arī ir redaktore latviešu avīzēm Brīvā Latvija un Laiks, 
kuŗas abas tiek drukātas Latvijā. DVM tagad iznāks Latvijā četras reizes gadā, kā 
tas ir bijis līdz šim; tas ir Daugavas Vanagu Centrālās Valdes (DV CV) izdevums un 
šī publikācija ir vienīgais DV izdevums DV globālai saimei, kas informē DV biedrus 
par DV dzīvi un aktivitātēm visās DV zemēs, ieskaitot Latviju; tā ir arī publikācija, 
kas vieno visus DV biedrus domās, darbos un DV dzīvē. Lēmums tika pieņemts 
izdot DVM Latvijā, lai to saglabātu un lai ietaupītu līdzekļus. DVM ir vienīgais 
DV CV izdevums, ko var abonēt visi DV biedri un tautieši visās DV zemēs. 

Vislielākais paldies tiek izteikts agrākai DVM redaktorei Intai Purvai, kas ir 
vadījusi DVM darbu daudzu gadu gaŗumā un pašaizliedzīgā DV darbā. Tāpat, 
vislielākais paldies iet ilggadīgiem DVM darba rūķiem, Zigurdam Kārkliņam (DVM 
apgāda vadītājam) un Ligitai Krūmkalnei (DVM kasierei) par viņu ieguldījumu DVM 
un DV darbā.
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Pirmais DVM izdevums Latvijā 
iznāks 2013.gada februārī. Lai DVM 
varētu veiksmīgi turpināt iznākt, ir 
jāpalielina DVM abonementu skaits; 
to varam veikt abonējot DVM paši sev 
un arī dāvinot DVM mūsu vecajiem 
karavīriem/leģionāriem Latvijā, 
draugiem, paziņām un mūsu ģimenes 
locekļiem. Cerams, ka DVM abonētāju 

No kreisās: DV CV kasieris Andris Staklis, DV CV sekretārs Ivars Švānfelds, 
agrākā DVM redaktore Inta Purva, jaunā DVM redaktore Ligita Kovtuna un DV 
priekšnieks Andrejs Mežmalis.

skaits strauji pieaugs, lai varam domāt 
par DVM izdošanu pat 6 reizes vai 
biežāk gadā, varbūt pat katru mēnesi, 
kā tas bija agrākos gadus nesenā 
pagātnē. Lai ietaupītu līdzekļus naudas 
pārsūtījumiem, ir svarīgi apvienot DVM 
abonētāju pasūtījumus darot to caur 
katras DV zemes DVM koordinatoru 
un/vai DV zemes valdes kasieri. Lai 

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedri

Jāni Saldumu – dzimis 1940. g. 9. septembrī, Latvijā
miris 2012. g. 19. decembrī, Sidnejā, Austrālijā

viņš sastāvēja nodaļā no 1976. gada.

Par viņu  sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.
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Sarīkojumi DV namā
2013. gada februārī un martā. 
What’s on at the Latvian Relief Society 
Club “Daugavas Vanagi “ this February 
and March.

Ceturtdien / Thursday, 7. februārī, 
plkst. 12.00 Pirmais 2013. g. saiets un 
draudzības pēcpusdiena.
Monthly lunch: meat-filled pancakes (Komm 
Morgen wieder) and bullion. Freshly baked 
caraway seed buns, apple cake, cinnamon 
buns. Imported Latvian black and sweet-
and-sour bread also available for purchase.

Trešdien / Wednesday, 20. februārī. 
plkst. 12.00 „Trešā trešdiena” kafejnīca, 
uzkodas, mūzika, sadziedāšanās 
pecpusdiena / „singalong” plus lunch.

Ļot. cien. Daugavas  
Vanadzes, aug. god.  
Daugavas Vanagi!

Es griežos pie katras Daugavas 
Vanagu (DV) zemes, katras DV nodaļas/
apvienības un kopas un pie katra DV 
biedra, lai iepazīstinātu katru Daugavas 
Vanagu ar situāciju par mūsu vienīgo 
un kopējo DV publikāciju - “Daugavas 
Vanagu Mēnešraksts” (DVM). DVM, kas 
iznāk četras reizes gadā, ir vienīgais 
DV CV un DV organizācijas izdevums, 
kas informē un vieno mūs, Daugavas 
Vanagus, visā pasaulē. Tāpēc, mums 
ir svarīgi, ka mēs, Daugavas Vanagi, 
saglabājam DVM arī nākotnē, it sevišķi 
tagadējā kritiskā brīdī, kad DVM tiks 
izdots/drukāts Latvijā, lai ietaupītu 
līdzekļus. DVM ir pieejams visiem DV 
biedriem un tautiešiem visās DV zemēs.

Pārskatot 2011. un 2012. gada 
DVM abonementu skaitu un salīdzinot 
to ar DV biedru skaitu visās zemēs, 
mēs redzam, ka situācija ir kritiska, 
jo abonētāju skaits ir tikai 9% no DV 
biedru skaita. Lai DVM varētu veiksmīgi 
turpināt iznākt, mums, DV biedriem, ir 
jāpalielina DVM abonementu skaits - 
mums pašiem ir jāpalīdz sev; to mēs 
varam veikt abonējot DVM paši sev 
un arī dāvinot DVM mūsu vecajiem 
karavīriem/leģionāriem Latvijā. Ja tikai 
katrs ceturtais vai piektais DV biedrs 
abonētu DVM, mēs varētu to izdot pat 
6 reizes gadā; ja DVM abonementu 
skaits palielinātos uz 50% no DV kopējā 
biedru skaita, tad pastāvētu iespēja 
DVM izdot katru mēnesi, kā tas bija 
agrākos gados.  

Tāpēc, es lūdzu katru DV zemi, katru 

varam veiksmīgi tikt uz „jaunajām DVM 
sliedēm”, atbalsts ir vajadzīgs no visām 
DV zemēm, DV biedriem, tautiešiem un 
labvēļiem.

DV nodaļu/apvienību/kopu un biedru, 
savu iespēju robežās, abonēt DVM 
sev un arī mūsu leģionāriem Latvijā, lai 
varam saglabāt DVM, kā mūsu vienīgo 
un kopējo izdevumu.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Ar labākajiem novēlējumiem Jaunajā 

gadā.
Andrejs Mežmalis

DV priekšnieks

Pēc Agŗa Pīrāga referāta, 2012. g. 25. 
novembrī; no kr: Ivona Pīrāga, Vita 
Kristovska, Ināra Sīkā, Agris Pīrāgs, 
Viktors Sīkais, priekšā Arnolds Jumiķis.
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DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  
no plkst 13.00 līdz 16.00. un piektdienās 
no 14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var 
pasūtināt sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every 
Tuesday from1pm to 4pm and every Friday 
from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souveniers and traditional 
Latvian jewelery.

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

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

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

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

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

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

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

Full/associate membership $25 / 
Concession $20.

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

Ceturtdien / Thursday, 7. martā, 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, 16. martā plkst. 11.00 
Leģiona atceres diena, atceres svētbrīdis  
Latviešu kapos Rukvudā. (skat. sludinājumu 
DV ziņu pirmā lapā).

Trešdien / Wednesday, 20. martā. 
plkst. 12.00 „Trešās trešdienas” 
saiets, kafejnīca, uzkodas, mūzika, 
sadz iedāšanās  pēcpusd iena  / 
„singalong” plus lunch.

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.
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MŪSU KAIMIŅI
Turpinājums no 28. lpp.

ir dzimtas pulcēšanās vecāsmātes  
lauku mājās, brauciens kamanās ar 
skanošiem zvaniņiem, mēneša gaismas 
apgaismotajā naktī, caur apsnigušo egļu 
mežu, uz baznīcu.

Par svētku svinēšanu Padomijas 
laikā Latvijā, runāja Baiba Burkevica – 
tauta tāpat gatavojās svētkiem, ģimenes 
svinēja  svētvakaru, un arī devās uz 

LASĪTĀJU DOMAS

svētku dievkalpojumiem baznīcās.  Juris 
Jakovics stāstija par reliģiju un daudzajiem 
reliģijas nogrupējumiem šodienas Latvijā.

Noslēgumā Egons Eversons uz-
jautrināja klausītājus  nolasot Ulža 
Gravas stāstu (publicēts laikrakstā Diena 
) – „Škēršļu gājienā  lidz Latvijas pensijai”

Pēc kopīgi nodziedātām Ziemsvētku 
dziesmām, saieta dalībnieki mielojās 
pie kopīgi sanestajiem Ziemsvētku 
gardumiem.

Skaidrīte Dariusa 

Pateicība
Savā un savu piederīgo vārdā 

sirsnīgi pateicos it visiem, kas piedalījās 
mana mūža drauga Sigurda izvadīšanā 
pēdējā gaitā. Īpašs paldies mācītājam 
Raimondam Sokolovskim un ērģelniecei 

Sandrai Dragūnai, tāpat arī  korporācijai 
„Selonija” , korporācijai „Imeria” un 
pārējai buršu saimei.

Mūsu pateicība arī SLB dāmām, kas 
rūpējās par bēŗu mielastu, un visiem, 
visiem, kas mūs atcerējās.

Daira Tuktēna.

PBLA ZIŅU APSKATS

21. janvārī
Rīgā ar dažādiem pasākumiem piemin 
barikāžu laiku

Svētdien, 20. janvārī, Rīgā ar 
dažādiem pasākumiem tika pieminēts 
1991. gada janvāra barikāžu laiks. 
Barikāžu aizstāvju piemiņas ugunskura 
iedegšana Doma laukumā pulksten 

11.30 pulcēja vairāk nekā 100 cilvēkus. 
Ugunskuru iededza Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis (V), Saeimas 
priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa (V), 
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks 
Andris Ameriks (GKR), barikāžu laika 
Latvijas Tautas frontes vadītājs Romualds 
Ražuks (RP) un 1991. gada barikāžu 
muzeja direktors Renārs Zaļais. Starp 
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SIDNEJAS LATVIEŠU  

PELDĒŠANAS SACENSĪBAS 
 

2013. g. sestdien, 2. februārī, 
plkst. 18.00-20.00 

 
ENFIELD OLYMPIC POOL 

Portland Street, Enfield 
 

$5.00 pieaugušiem, $4.00 bērniem $2.00 skatītājiem 
BBQ desiņas un dzērieni būs pērkami uz vietas. 

Tuvāku informāciju:    Viktors Sīkais   0413 018 588 

VISI MĪĻI GAIDĪTI!!! 

pasākuma dalībniekiem pārsvarā bija 
vidējās un vecākās paaudzes cilvēki, 
taču netrūka arī jauniešu. Pasākumu 
apmeklēja arī pārstāvji no Lietuvas 
un Igaunijas. No pulksten 12 līdz 17 
apmeklētājiem bija atvērta 1991. gada 
barikāžu muzeja ceļojošā izstāde 
muzeobusā Doma laukumā, pulksten 
12 notika dievkalpojums Rīgas Domā. Ap 
pulksten 13 nepilsoņu kongresa rīkotajā 
akcijā pie Brīvības pieminekļa piedalījās 
aptuveni 30 cilvēki, novēroja aģentūra 
Leta. Akcijas dalībnieki pie pieminekļa 
nolika sēru vainagu ar sarkanām un 
baltām rozēm un lentām ar uzrakstu “Par 
mūsu un jūsu brīvību” latviešu un krievu 
valodā. Pulksten 14 Valsts prezidents, 
parlamenta priekšsēdētāja, Ministru 
prezidents un ministriju amatpersonas 
nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un 
pie barikādēs kritušo piemiņas akmeņiem 
Bastejkalnā. Pulksten 15 Doma laukumā 
notika Atmodas manifestācija “Par tautas 
dzīvību!”, kurā piedalījās vairāki simti 

cilvēku. Tajā izskanēja aicinājumi ievērot 
kristīgās vērtības un glābt valsti. Savukārt 
pulksten 17 sākās koncerts Rīgas Domā 
“Janvāra skaņu vitrāžas”. [...] Visas 
dienas garumā notika ziedu nolikšana 
barikāžu laika upuriem II Meža kapos. 
[...] (leta.lv)
Ārlietu ministrijā nesaprot lielo jezgu 
ap ministres vizīti Austrālijā

K u l t ū r a s  m i n i s t r e s  Ž a n e t a s 
Jaunzemes-Grendes komandējums 
Austrālijā neietekmēs turpmāk plānotos 
latviešu diasporu apmeklējumus 
ārzemēs, pavēstīja Ārlietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas 
jautājumos Rolands Lappuķe. “Uzskatu, 
ka viņas vizīte uz Austrāliju bija ļoti 
piemērota un nepieciešama. Austrālijas 
latviešiem tā bija kultūras dzīves 
kulminācija, jo ik pa diviem gadiem tiek 
rīkotas kultūras dienas. (..) Lai man 
piedod visi, kas domā, ka politiku var veikt 
tikai no kabineta – ir jāsatiek arī latvieši 
no diasporām gan ārzemēs, gan arī tad, 
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kad viņi atbrauc uz šejieni,” skandālu 
komentēja Lappuķe. Viņš uzsvera, ka 
rūpes par tautiešiem ārzemēs ir daļa no 
valsts atbildības. [...]Saiknes uzturēšanai 
ar latviešiem ārzemēs valdība pašlaik 
pievērš pastiprinātu uzmanību pēdējo 
gadu lielās emigrācijas dēļ. Pasākumiem 
latviešiem ārvalstīs šogad atvēlēti 323,5 
tūkstoši latu. Lai politiskajā darba kārtībā 
uzturētu diasporai svarīgus jautājums, 
tiek veidota pastāvīgi strādājoša darba 
grupa, kurā būs vairāku ministriju un 
diasporas pārstāvji. (kasjauns.lv)
Sudraba lūdz iedzīvotāju padomu par 
turpmāko karjeru

Sudraba lūdz iedzīvotāju padomu, 
lai saprastu ko viņai darīt pēc valsts 
kontrolieres amata atstāšanas. Intervijā 
televīzijas kanāla LNT raidījumam 900 
sekundes viņa atklāja, ka esošajās 
politiskajās partijās sevi neredz, bet arī 
šaubās, vai jaunas partijas dibināšana 
būtu veids, kā kaut ko valstī mainīt. 
Sudraba sacīja: “Visu to, ko esmu darījusi 
līdz šim, esmu darījusi ar apziņu darīt 
labumu savai tautai. Tas ir tas, ko gribu 
darīt arī uz priekšu. Bet esmu sapratusi, 
ka man ir ļoti grūti saprast, kā īsti to darīt. 
Gribu lūgt cilvēkus palīdzēt man atrast 
padomu šajā lietā.” Viņa norādīja, ka 
līdz šim, darot savus amata pienākumus, 
vienmēr strādājusi komandā, kas palīdz 
veidot kopējo pieeju, redzējumu, atrast 
atbildes uz jautājumiem. “Varbūt arī tas, 
ko darīt tālāk, ir kaut kas tāds, ko darīt 
kopā ar pārējiem cilvēkiem, bet, lai viņi 
spētu arī man palīdzēt atrast atbildi. 
Esmu sapratusi, ka vienkārši iekļaujoties 
esošajā sistēmā, nav iespējams šo 
sistēmu mainīt. Ļoti lūgtu, lai cilvēki 
palīdz domāt kopā ar mani,” sacīja bijusī 
amatpersona. Atgādinām, ka Inguna 
Sudraba valsts kontrolieres amatā 
nostrādāja maksimālo termiņu – astoņus 
gadus. Pirmdien, 21. janvārī, viņa šo 
amatu atstāj. (diena.lv)

22. janvārī
Nacionālā apvienība uzskata, ka ir 
īstais brīdis izvērtēt ministru padarīto

Nacionālā apvienība (NA) Visu 
Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK 
(VL-TB/LNNK) aicina koalīcijas partnerus 
veikt katra ministra un arī valdības darba 
novērtējumu, pēc kura neizslēdz arī 
ministru nomaiņu. VL-TB/LNNK pārstāvis 
Imants Parādnieks uzskata, ka tagad esot 
īstais brīdis, lai veiktu šādu izvērtējumu 
ar mērķi uzlabot valdības darbu. Taujāts, 
vai tas ir vienīgais mērķis, I. Parādnieks 
sacīja, ka tas varētu ietvert arī ministru 
nomaiņu. Jautājumu par iespējamo 
ministru darba novērtējumu koalīcija 
pārrunās pēc divām nedēļām, un tad NA 
jābūt skaidram priekšlikumam, tieši kā tā 
redz šādu ministru izvērtējumu un kādi 
būs iespējamie soļi pēc tā. Pagaidām 
koalīcijas partneri gan ir skeptiski 
noskaņoti pret šādu priekšlikumu. 
Premjers Valdis Dombrovskis uzsvēra, 
ka pirmdien, pārrunājot jautājumu par 
satiksmes ministra Aivja Roņa demisiju, 
viņš no savas puses informēja, ka 
atbilstoši koalīcijas līgumam Vienotībai 
kopā ar neatkarīgo deputātu grupu līdz 
satiksmes ministra darbības termiņa 
beigām, 1. martam, jāpiedāvā cits 
ministra kandidāts. V. Dombrovskis arī 
aicināja pieturēties pie koalīcijas līguma, 
kas skaidri nosaka amatu sadali un to, ka 
partneri uzņemas atbildību par saviem 
deleģētajiem ministriem. «Ja Nacionālā 
apvienība vēlas izvērtēt savus ministrus, 
tad viņiem ir visas iespējas to darīt,» 
sacīja premjers, piebilstot, ka koalīcijas 
padomes sēdē radās jautājums, vai šādā 
veidā notiek mēģinājums pieteikt «krēslu 
pārdali» koalīcijā. [...] (Diena)
Katrs trešais darbinieks gatavs apzagt 
savu darba devēju

Nonākot finansiālās grūtībās, no 
darba devēja būtu gatavs zagt katrs 
trešais, noskaidrots SKDS un drošības 
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kompānijas GRIFS AG pētījumā. Grūtos 
ekonomiskos apstākļos uzņēmuma 
resursus piesavinātos vairāk nekā 
puse aptaujāto ar pamatizglītību, teju 
34% iedzīvotāju ar vidējo vai vidējo 
speciālo izglītību un 27,3% ar augstāko 
izglītību, portālam «Apollo» pastāstīja 
Inese Artemjeva, «Grifs AG» iekšējās 
un ārējās komunikācijas speciāliste. 
Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās 
biežāk pamudinātu vīriešus negodīgai 
rīcībai, nevis sievietes - darba devēja 
mantu piesavinātos 36,6% vīriešu un 
26,4% sieviešu. Salīdzinot rādītājus 
starp iedzīvotājiem pēc nodarbošanās 
veida, nonākot ekonomiski sarežģītā 
situācijā, visnelojālākie pret darba devēju 
būtu iedzīvotāji, kas veic fizisku darbu 
(44,2%) un bezdarbnieki (gandrīz 40%). 
Savukārt salīdzinoši godīgākās grupas 
ir pensionāri un jaunās māmiņas bērna 
kopšanas atvaļinājumā, no kuriem tikai 
katrs piektais izšķirtos par darba devēja 
mantas piesavināšanos.«Cilvēkus 
var iedalīt cīnītājos un pa straumi 
peldētājos. Kā liecina pētījuma rezultāti, 
ir gana daudz iedzīvotāju, kuri drīzāk 
piesavinātos darba devēja mantu, nevis 
finansiālo stabilitāti censtos nodrošināt 
citiem godīgākiem līdzekļiem. Līdz ar to 
var uzskatīt, ka mūsu sabiedrībā ir gana 
daudz pa straumei peldētāju. Šī tendence 
parāda, ka iedzīvotāji nav gatavi jauniem 
ekonomiskiem triecieniem, un valdības 
virsuzdevumam ir jābūt tautas labklājībai,» 
pārliecināts drošības kompānijas GRIFS 
AG valdes loceklis Ainars Bundulis. 
«Neatkarīgi no organizācijas izmēra, 
sistemātiska resursu piesavināšanās, 
piemēram, pildspalvu, papīra nešana uz 
mājām, studiju darbu un citu materiālu 
printēšana darba vietā, uzņēmumam 
var radīt ļoti lielus zaudējumus. Manta 
un naudas piesavināšanās ir tikai 
viena no formām, kā darbinieki kaitē 
uzņēmumam. Darba kavēšana un 

nelietderīga darba laika pavadīšana, 
paviršība un neiedziļināšanās rada darba 
devējam vēl lielākus zaudējumus. Kā 
liecina pasaules prakse, tieši darbinieki 
rada uzņēmumam 70 % no visiem 
zaudējumiem,» stāsta A. Bundulis. 
«Nereti darbinieki neapzinās savas 
rīcības sekas, tāpēc ļoti būtiski darba 
devējam izskaidrot katram darbiniekam, 
kāda ir viņa loma uzņēmumā un kā viņš 
palīdz sasniegt tā mērķus», turpina 
GRIFS AG vadītājs. [...] (apollo.lv)
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
galvenajā ēkā tiks uzsākti vērienīgākie 
darbi pēdējo simts gadu laikā

Šodien,  22.  janvār ī ,  Latv i jas 
Nacionālajā mākslas muzeja (LNMM) 
galvenajā ēkā, piedaloties Rīgas domes 
priekšsēdētāja vietniekam Andrim 
Amerikam, Latvijas Republikas kultūras 
ministrei Žanetai Jaunzemei-Grendei, 
muzeja direktorei Mārai Lācei, svinīgi 
tika parakstīti divi līgumi par Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 
restaurācijas, rekonstrukcijas un jaunas 
būvniecības darbu veikšanu. Rīgas 
domes Īpašuma departamenta direktors 
Oļegs Burovs un Centrālās finanšu un 
līgumu aģentūras direktore Anita Krūmiņa 
parakstīja līgumu par projekta “Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja ēkas, Rīgā, 
Kr.Valdemāra ielā 10A restaurācija un 
infrastruktūras uzlabošana” īstenošanu. 
Apstiprinātais ERAF finansējums - Ls 
7 999 059,07 LVL, valsts budžeta 
dotācija - 211 764,71 LVL. Savukārt ar 
SIA “RE&RE” ģenerāldirektoru Didzi 
Putniņu tika parakstīts līgums par muzeja 
ēkas rekonstrukcijas, restaurācijas 
un paplašināšanas darbu veikšanu. 
Kopējās projekta izmaksas ir 24 miljoni 
latu, no kuriem 15 miljonus latu piešķir 
Rīgas dome. Muzeja rekonstrukcijas 
darbus plānots pabeigt 2015. gadā. 
[...] Sakarā ar rekonstrukcijas darbu 
uzsākšanu, tuvāko nedēļu laikā muzejs 
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sāks mākslas darbu pakošanu un 
pārvešanu uz pagaidu glabātuvēm, kā 
arī pilnīgu ēkas atbrīvošanu. Līdz ar to 
muzejs paziņo, ka LNMM galvenajā ēkā 
muzeja publiskā darbība tiks pārtraukta. 
Pēdējā diena, kad muzeja ekspozīcijas 
būs atvērtas apmeklētājiem, ir 2013. 
gada 11. februāris. Atgādinām, ka 
2010. gada 25. maijā Rīgas domes 
Īpašuma departamenta izsludinātajā 
starptautiskajā metu konkursā “Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja ēkas Rīgā, 
Kr.Valdemāra ielā 10a rekonstrukcijas 
un piebūves projekta izstrāde” žūrijas 
komisija par labāko vienbalsīgi atzina 
Lietuvas arhitektu biroja “Processoffice” 
radīto metu ar devīzi “VV 903”. Projekta 
ietvaros tiks modernizēta tuvu avārijas 
stāvoklim esošā ēka, kā arī risināti telpu 
trūkuma jautājumi. (leta.lv)
23. janvārī
Amatu savienošanas ierobežojumi 
būs

Pēdējā brīdī pirms pašvaldību 
vēlēšanu izsludināšanas Saeima tomēr 
varētu pieņemt grozījumus pašvaldību 
likumā, kas liegs iespēju domes deputāta 
amatu savienot ar darbu pašvaldības 
administrācijā, iestāžu vadībā un 
kapitālsabiedrībās. Deputāti arī nevarēs 
tieši vai pastarpināti sniegt domes 
administrācijai pakalpojumus. Valsts 
pārvaldes un pašvaldības komisija 
otrdien noraidīja Latvijas Pašvaldību 
savienības ierosinājumu jauno kārtību 
attiecināt tikai uz 2017. gadā ievēlētajām 
pašvaldībām. Projektā paredzēts, ka 
likums stāsies spēkā 2013. gada 1. jūlijā, 
kad darbu sāks 1. jūnijā ievēlētās domes. 
Grozījumus likumā par pašvaldībām 

Saeima galīgajā lasījumā plāno pieņemt 
31. janvārī, paredzot, ka tie stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc izsludināšanas, lai 
tas notiktu līdz 1. martam, kad paredzēts 
izsludināt pašvaldību vēlēšanas. Tajās 
ievēlētie deputāti amata pienākumus 
sāks veikt 1. jūlijā. Pēc vēlēšanām 2009. 
gadā, gan ar tiesvedību saistītu iemeslu 
dēļ, 1. jūlijā uz pirmo sēdi nesanāca 
Jūrmalas, Kuldīgas, Alojas un Saulkrastu 
novadu domes, kas arī vadību ievēlēja 
vēlāk. Projekts arī paredz, ka pašvaldību 
vadība tiks vēlēta atklāti, nosakot tādu 
pašu kārtību, kāda ir Saeimā, vēlot 
amatpersonas. Ja ir vairāki kandidāti, 
balsojums notiek ar vēlēšanu zīmēm. 
Tieši šī Reformu partijas priekšlikuma dēļ 
Saeima atvēra pašvaldību likumu, kurā 
vēlāk tika iesniegti vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministra 
Edmunda Sprūdža (RP) priekšlikumi. 
Tiem līdzīgus, apsteidzot ministru, bija 
sagatavojusi arī Vienotība. Būtiskākā 
atšķirība piedāvājumos – ministrs 
aicināja ierobežojumus attiecināt arī 
uz skolu direktoriem, bet Vienotība 
tam nepiekrita. Visās pašvaldībās, 
neatkarīgi no iedzīvotāju skaita, 
būs piemēroti vienādi ierobežojumi. 
Projekts nosaka, ka deputāta amatu 
nevarēs savienot ar izpilddirektora, viņa 
vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes 
vadītāja un viņa vietnieka pienākumiem. 
Deputātam būs liegts ieņemt pašvaldības 
administrācijā amatus, kas saistīti ar 
lēmumu sagatavošanu, to tiesiskuma 
un lietderības pārbaudi, kontroli un 
uzraudzību. Ierobežojumi neattieksies 
uz domes darbiniekiem, kas nodrošina 
domes organizatorisko un tehnisko 
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apkalpošanu. Turpmāk paredzēti 
ierobežojumi deputāta pienākumu 
savienošanā ar darbu pašvaldību 
iestādes vadībā, kapitālsabiedrībās. 
Projekts arī nosaka, ka gadu pēc 
domju sanākšanas jānodrošina sēdes 
audioieraksts, kuram jābūt pieejamam 
pašvaldības interneta mājaslapā. Vairāku 
pašvaldību, piemēram, Rīgas, Ķekavas 
un Tukuma novada, domes sēdes jau 
tagad internetā var redzēt videotiešraidē. 
(Diena, autore Ināra Egle)
Autovadītājus pārbaudīs ar narkotiku 
testeriem

Valsts policija (VP) iegādājusies jauna 
veida narkotiku ekspresdiagnostikas 
testerus, kas īsā laikā ļaus noteikt, vai 
autovadītājs ir vai nav lietojis narkotikas. 
Līdzīgi narkomērītāji VP rīcībā bija jau 
pirms četriem gadiem, kad bija iegādāti 
2000 testeru. Pēdējos trīs gadus gan 
tie netika izmantoti. «Tā kā situācija ar 
narkotiku lietošanu ir kritiska un viena 
no VP prioritātēm ir apreibinošo vielu 
apkarošana, tika nolemts šogad par 
aptuveni 42 000 latu nopirkt 8700 testeru,» 
pirkuma nepieciešamību pamatoja VP 
Galvenās kārtības policijas pārvaldes 
priekšnieks Guntars Marķitāns, piebilstot, 
ka ar šādu apjomu pietiks diviem gadiem 
(arī derīguma termiņš narkomērītājiem ir 
2 gadi). Viņš uzsvēra, ka pērn tika fiksēti 
150 autovadītāji, kas pie stūres bija 
sēdušies narkotisko vielu reibumā, taču 
pieļāva, ka šādu likumpārkāpēju varētu 
būt vairāk. To pierādījis arī 2007.–2008. 
gads, kad VP izmantojusi vecākas 
paaudzes testerus un ar to palīdzību 
atklājusi 340 apreibinājušos autovadītāju. 
Jau tolaik VP pārliecinājusies, ka tas 
ir labs palīgs ceļu policijai, jo ietaupījis 
laiku pārbaudēm, kuras šobrīd var 
veikt tikai medicīnas iestādēs, kas 
nebūt ne vienmēr ir rokas stiepiena 
attālumā. Jaunie testeri ļaujot īsā laikā 
– tikai pusminūtē – noteikt: ir vai nav 

autovadītājs kādas narkotiskās vielas 
reibumā. «Lietošana arī ir ļoti vienkārša: 
paliekot testeri zem mēles un paturot 
30 sekundes, tas darbojas līdzīgi kā 
lakmusa papīrs, ko izmanto kā indikatoru 
sārmainas/skābas vides noteikšanai. 
Šajā gadījumā – ja narkotiku klātbūtne 
netiek fiksēta, tas iekrāsojas sarkans, 
bet – ja kāda no vielām ir konstatēta, 
mērierīces attiecīgā sadaļa nemaina 
krāsu,» testera darbības principus 
skaidroja G. Marķitāns. Narkomērītājs 
atpazīstot piecas populārākās narkotisko 
vielu grupas, arī amfetamīnu un kokaīnu. 
Ja narkotikas tiek fiksētas, autovadītājam 
jādodas uz medicīnas iestādi, kur tiek 
noteikts konkrētāk – kādas tieši vielas 
tikušas lietotas, bet, ja autovadītājs ir 
tīrs, nav jātērē laiks papildu pārbaudēm. 
Šāda ātrā pārbaude gan esot brīvprātīga, 
un šoferis var no tās atteikties, kas gan 
tiek uzrādīts protokolā. VP pārstāvis 
atgādināja, ka par sēšanos pie stūres 
narkotiku reibumā paredzēti bargi sodi: 
jāsamaksā līdz pat 1000 latiem, jāizcieš 
10–15 dienu cietumsods un uz četriem 
gadiem tiek atņemtas autovadītāja 
tiesības. (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai)
«Gaismas akciju» atceroties

Pērn izdotajā Pauļa Kļaviņa grāmatā 
«Gaismas akcija» iekļautas liecības un 
dokumenti par šīs akcijas slepenajām un 
atklātajām norisēm «dzelzs priekškara» 
abās pusēs laikā no 1969. līdz 1989. 
gadam. «Ar šo grāmatu lasītāju rokās 
nonāk unikāla liecība par 20 gadu 
garumā veiktu akciju, kuras centrā 
bija nostādītas cilvēka universālās 
tiesības uz ticības, domas un vārda 
brīvību,» anotācijā uzsver vēsturnieks 
Indulis Zālīte. «Sekmīgi sadarbojoties 
t r imdas latv iešiem Rietumos un 
cilvēkiem okupētajā Latvijā, Gaismas 
akcijas dalībnieki vāca informāciju 
par LPSR režīma vajātajiem un to 
izplatīja Rietumos, atmaskojot PSRS 
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melu impērijas represīvo būtību un 
modinot sabiedrībā līdzatbildību par 
viņu likteņiem.» Grāmata tapusi ar Jāņa 
Čakstes demokrātijas un ilgtspējīgas 
attīstības biedrības, Latvijas Ordeņu 
brālības un Latvijas okupācijas izpētes 
biedrības atbalstu. (Latvijas Avīze, autore 
Dace Kokareviča)
24. janvārī
«Guardian» brīdina, ka Latvija kļuvusi 
par Krievijas spēļu laukumu

Latvija kļuvusi par vietu Krievijas 
uzņēmē jda rb ības ,  po l i t i kas  un 
noziedzības spēlītēm, un Krievijas 
ietekme Latvijā arvien aug, raksta 
prestižais laikraksts «The Guardian».

Miljonārs Leonīds Rožeckins pēdējo 
reizi dzīvs redzēts Latvijas kūrortpilsētā 
Jūrmalā p i rms pieciem gadiem. 
Izmeklētāji viņa villā atraduši virkni 
ļaunu vēstošu pierādījumu, to vidū arī 
asinis uz grīdas, tomēr viņš pats netika 
atrasts. Pagājušajā gadā policija 40 
kilometru attālumā mežā atrada cilvēka 
mirstīgās atliekas, kura apģērba kabatā 
uzieta Rožeckina kredītkarte. Līdz pat 
šim brīdim amatpersonas nav varējušas 
apstiprināt, vai mirušais patiešām ir 
pazudušais krievu miljonārs. «The 
Guardian» uzsver, ka Rožeckina lieta 
ir spilgts piemērs tam, kā mazā Baltijas 
valsts Latvija kļuvusi par rotaļu laukumu 
Krievijas interesēm. Līdzīgi kā daudziem 
turīgiem pilsoņiem, Rožeckinam bija 
daudz ienaidnieku. Laikraksts apgalvo, 
ka kāds avots nosaucis pat algotā 
slepkavas vārdu, kurš it kā Rožeckinu 
nogalinājis. Viņa ASV dzīvojošā māte 
apsūdzējusi Krievijas slepenos dienestus 
- mil jonārs pirms nāves nonācis 
nesaskaņās ar Kremli un bijis iesaistīts 
uzņēmējdarbības konfliktā ar Krievijas 
toreizējo komunikāciju ministru un 
citiem labi zināmiem oligarhiem. Vēl cita 
neparasta versija vēsta, ka Rožeckins 
savu nāvi inscenējis un ar svešu vārdu 

patlaban mitinoties Amerikā. [...]
Divus gadu desmitus pēc tam, 

kad Latvija pasludinājusi neatkarību 
no PSRS, 2004. gadā pievienojusies 
Eiropas Savienībai un NATO, Krievijas 
ietekme Latvijā atkal aug, brīdina 
laikraksts. Vislabāk tas esot novērojams 
skaistajā kūrortpilsētā Jūrmalā - katru 
gadu Krievijas superbagātie tur pulcējas 
uz popa festivālu «Jaunais vilnis», kur 
notiekot tikšanās, socializēšanās un 
ballēšanās. «The Guardian» uzsver, ka 
galdiņš festivāla VIP sektorā maksā 25 
000 britu mārciņu un nereti tiekot jokots, 
ka sanākušie Krievijas miljonāri rocībā 
pārspēj visu Latvijas budžetu. «Jaunā 
viļņa» viesu vidū esot Putina Krievijas elite 
- oligarhi, deputāti, šovbiznesa darboņi 
un spiegi. «The Guardian» apraksta, kā 
pirms diviem gadiem Jūrmalā «piestājis» 
Romāns Abramovičs, lai pastaigātos 
Jūrmalas pludmalē. Vēl citu vasaru 
viesu vidū bija Ukrainas bagātākais 
cilvēks Rinats Akhmetovs, Krievijas 
miljardieris Mihails Fridmans. Pagājušajā 
gadā viesojies arī Krievijas ietekmīgās 
spiegu aģentūras FDD vadītāja vietnieks 
Vladimirs Proničevs un atbildīgais par 
Krievijas robežu sargāšanu. Saskaņā 
ar žurnālista Leonīda Jākobsona teikto, 
Jūrmalā apgrozoties arī Krievijas mafija, - 
pagājušajā gadā, kopā ar 24 gadus veco 
draudzeni atgriežoties no pludmales, 
tika nošauts Krievijas uzņēmējs Nikolajs 
Krilovs. Pastāv viedoklis, ka viņš iesaistīts 
kontrabandā. Kā bieži šādos gadījumos, 
vainīgais nav noķerts, piebilst raksta 
autors. 2010. gadā uz Jūrmalu pārcēlās 
Krievijā par gangsteru uzskatītais 
Vjačeslavs Šestakovs. Tiek uzskatīts, 
ka viņš cieši saistīts ar pazīstamo mafijas 
darboni Aslanu Usojanu, pazīstamu 
arī kā vectēvu Hasanu, kurš tika 
nošauts pagājušajā nedēļā, kad pameta 
savu iecienīto Maskavas restorānu. 
Pagājušajā mēnesī Latvijas varas 
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iestādes pasludināja Šestakovu par valstī 
un Eiropas Savienībā nevēlamu personu. 
«Jūrmalā patiesībā nenotiek mūzikas 
festivāls. Jūs nedodaties uz Latviju, 
lai klausītos Krievijas popzvaigznes. 
To jūs varat darīt Krievijā. Realitātē 
Jūrmalā notiek svarīga lieta - Krievijas 
mafija un Krievijas valdība atrodas kopā 
vienā vietā. Viņi diskutē par kopīgām 
problēmām, globālām problēmām un 
to, kā caur Baltijas valstīm virzīt savu 
naudu,» saka Jākobsons. [...]

Žurnāl is ts  Jākobsons un c i t i 
i r  pārl iecināti,  ka Kremļa mērķis 
Latvijā ir pamazām novirzīt valsti no 
prorietumnieciskās ass uz promaskavisko, 
un tas neesot vis tik neiespējami, kā 
varētu likties. «The Guardian» uzsver 
Ukrainas, Kirgizstānas un daļēji arī 
Gruzijas piemēru - valstis, kuras pēc 
neveiksmīgām revolūcijām būtībā 
atgriezušās Krievijas ģeopolitiskajā 
tvērienā. Latvijā no Baltijas valstīm 
ir lielākā etnisko krievu proporcija - 
aptuveni 25% iedzīvotāju. Krievu kā 
primāro valodu lietojot 37% iedzīvotāju, 
kas ir lielākais šāds rādītājs Eiropas 
Savienībā. Bet galvaspilsētu Rīgu droši 
varot uzskatīt par bilingvālu pilsētu. Pie 
tam arvien vairāk pierādījumu liecinot 
par to, ka Latvija kļuvusi par vietu 
šaubīgai naudai no Krievijas. Pagājušajā 
nedēļā Eiropas Komisija slavēja Latvija 
ekonomisko atlabšanu. Tomēr, kā raksta 
«The Guardian», Latvijas varasiestādes 
nav darījušas pietiekoši, lai novērstu to, 
ka Latvijas banku sistēma tiek izmantota 
sarežģītos ekonomiskos, finanšu, naudas 
atmazgāšanas un nodokļu krāpniecības 
noziegumos. Pēdējos mēnešos daudzi 
turīgi Krievijas pilsoņi pametuši ES 
finansiālo palīdzību lūgušo Kipru un 
savas kompānijas pārcēluši uz Latviju. 
Puse no Latvijas aptuveni 10 miljardu ASV 
dolāru vērtajām investīcijām nākušas no 
nerezidentiem, un to lielākā daļa dzīvo 

Krievijā un citās postpadomju valstīs, kā 
Ukraina, Kazahstāna un Turkmenistāna. 
Par to, ka šāda paļaušanās uz naudu 
no ārpuses rada «sistemātiskas naudas 
atmazgāšanas risku», brīdinājis arī 
ASV Valsts departaments. «Izskatās, 
ka Latvija ir pirmā vieta, kur vērsties 
naudas atmazgātājiem, lai dabūtu naudu 
Eiropas Savienībā. Tiklīdz nauda ir ES, 
var izmantot ES ciešo banku tīklu un 
naudu var pārvietot gluži viegli. Latvija ir 
viens no galvenajiem šādiem centriem. 
Tas ir vājais ķēdes posms,» saka «Global 
Witness» pārstāvis Toms Meins. [...]

Latvijas finanšu regulatori apgalvo, 
ka ieviesuši stingras regulas, lai 
naudas atmazgāšanu un aizdomīgas 
transakcijas apkarotu. Viņi saka, ka 
Latvijas lielā finanšu pakalpojumu joma 
nav vienīgā Eiropā, kas sadarbojas ar 
Krieviju. «Eiropas Savienība joprojām 
iegādājas gāzi no Krievijas. Mēs esam 
daļa no Rietumiem,» saka Latvijas banku 
regulatora - Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas vadītājs Kristaps Zakulis. Taču 
daudzi Latvijā redz pierādījumus Krievijas 
maigās varas politikai. Žurnālista 
Jākobsona portāla darbība esot viņam 
radījusi ne mazums ienaidnieku. «The 
Guardian» atgādina, ka pagājušajā 
gadā viņam mājas kāpņutelpā tika 
uzbrukts un ar nazi sagriezta seja. 
Tiek uzsvērts, ka žurnālists publicējis 
epastus, kas it kā parāda, ka Krievijas 
ārējās izlūkošanas aģentūra 2009. 
gadā slepeni finansējusi tagadējā Rīgas 
mēra Nila Ušakova priekšvēlēšanu 
kampaņu. Ušakovs epastu autentiskumu 
nenoliedzot, taču policija žurnālistu divas 
dienas pratinājusi par iespējamo epastu 
zādzību. «The Guardian» Ušakovu 
raksturo kā jaunu un enerģisku bijušo 
žurnālistu, etnisko krievu un piemin to, ka 
viņam ir nedalīts Latvijas etnisko krievu 
vēlētāju atbalsts. Laikraksts norāda: lai 
gan Latvijas skarbo taupības programmu 
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slavē Starptautiskais Valūtas fonds, 
daudzus Latvijas iedzīvotājus tā no 
varas atgrūdusi, tāpēc populistiskajam 
Saskaņas Centram varētu būt būtiska 
loma arī  nākamajās par lamenta 
vēlēšanās un valdošajā koalīcijā. 
Etniskie latvieši uz partijas uzplaukumu 
savukārt raugoties ar bažām, tā kā 
daudzi redz tās saistību ar Maskavas 
uzņēmējdarbību un pol i t iskajām 
interesēm. Vēl lielākas bažas izraisījis 
Saskaņas centra un Krievijas prezidenta 
Vladimira Putina partijas «Vienotā 
Krievija» parakstītais sadarbības līgums. 
Tāpat tiek atgādināts, ka Latvija Latvijas 
pierobežā rīkojusi militārās mācības, 
savukārt ultranacionālais Krievijas domes 
deputāts Vladimirs Žirinovskis aicinājis 
anektēt no Latvijas pārsvarā etnisko 
krievu apdzīvotos austrumu reģionus. [...]

Eiropas Savienības diplomāti 
apstiprina, ka Krievijas izlūkdienesti 
Latvijā darbojas ārkārtīgi aktīvi. «Viņi 
veiksmīgi Krievijas eliti iesaistījuši 
šajā valstī,» viens no viņiem saka 
«The Guardian». Latvijas bijušais VDK 
aģents Boriss Karpičkovs, kurš patlaban 
mitinās Lielbritānijā, izteicās, ka Latvijas 
ģeopolitiskā atrašanās vieta kā tilts starp 
Krieviju un rietumiem padarījusi to par 
ideālu darbības vietu Krievijas spiegiem 
un kriminālām aktivitātēm. «Latvija ir triju 
Baltijas valstu centrā. Krievijas drošības 
dienesti Latviju izmanto kā tramplīnu, lai 
savus cilvēkus iesūtītu Eiropā un ASV. 
Krievijas spiegi ar Latvijas pasēm var 
nemanīti ceļot visā Eiropas Savienībā,» 
viņš saka. [...]

Kremlis savu ietekmi Latvijā centies 
palielināt arī ar Latvijas krieviski rakstošās 
preses palīdzību. Anonīmai ofšoru 
kompānijai pieder daudzi laikraksti, un 
ir aizdomas, ka īstais īpašnieks ir ar 
Kremli saistīts uzņēmējs, - un visi tie 
Vladimiru Putinu atspoguļo labvēlīgā 
gaismā, raksta «The Guardian». 

Tāpat bieži skatīta tiekot prokremliskā 
Krievijas valsts televīzija. Pie tam Krievija 
Latvijas skolām pat piegādājusi mācību 
grāmatas, kur Latvijas pirmā okupācija 
attēlota kā atbrīvošana. Latvijas banku 
sfēras darbonis, bijušais krievu valodas 
laikraksta īpašnieks un «Blackpool» 
īpašnieks Valērijs Belokoņs izteicies, 
ka Maskava nešaubīgi cenšas Latviju 
atgriezt tās ietekmes sfērā. «Diemžēl 
tā ir taisnība. Man ir bail no visa šī 
Krievijas kapitāla. Nauda ir ietekme. 
Latvija ir atvērta valsts. Es neesmu 
pret tūrismu vai uzņēmējdarbību. Bet 
mazās valsts briesmas ir tādas, ka mēs 
kļūstam atkarīgi no Krievijas. Mums 
sevi nešaubīgi ir jāaizstāv,» viņš saka. 
Liela daļa īpašumu Jūrmalā pieder 
krieviem. «The Guardian» atgādina, ka 
īpašuma iegāde Latvijā īpašniekam ļauj 
pretendēt uz uzturēšanās atļauju, un tas 
savukārt ļauj bez vīzām ceļot pa Eiropas 
Savienību. Dzeltenbaltā villā jūras krastā 
šeit dzīvo pat Krievijas vēstnieks Latvijā, 
piebilst raksta autors. [...] Oriģinālā 
un pilnībā raksts lasāms: http://www.
guardian.co.uk/world/2013/jan/23/latvia-
russian-playground?CMP=twt_gu (tvnet.
lv)
Ārpolitikas debatēs Saeimā ārlietu 
ministrs uzsver eiro ieviešanas 
nozīmīgumu

Sākoties 2013. gadam, Latvijas 
ārpolitikā izvirzās jauni uzdevumi un 
izaicinājumi, tostarp svarīgu lēmumu 
pieņemšana eiro ieviešanai Latvijā, 
ceturtdien Saeimā ārpolitikas debašu 
laikā pavēstīja ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs. Ministrs deputātiem solīja 
darbīgu un dinamisku gadu Latvijas 
ārpolitikā, ka arī norādīja, ka vēl nekad 
ārējo ekonomisko sakaru veicināšana 
nav bijusi tik svarīga kā tagad. Rinkēvičs 
uzsvēra vairākas priekšrocības, kāpēc 
tieši tagad ir īstais laiks eiro ieviešanai, 
piemēram, tāpēc, ka Latvija pašlaik 
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izpilda visus kritērijus tā ieviešanai un eiro 
ieviešana novērsīs devalvācijas riskus 
un līdz ar to risku zaudēt investīcijas. 
Šogad Ārlietu ministrija kopā ar Pasaules 
Brīvo latviešu apvienību un Latvijas 
Rūpniecības un tirdzniecības kameru 
rīkos Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovāciju forumu Rīgā, ko Rinkēvičs 
atzina par vienu no svarīgākajiem šā gada 
pasākumiem. Uzmanības lokā šogad būs 
arī labu kaimiņattiecību veicināšana ar 
Krieviju, atbalsts Austrumu partnerības 
valstīm to centienos tuvināties Eiropas 
struktūrām, atbalsts Latvijas uzņēmējiem 
jaunu tirgu apguvē, atbalsts diasporai. 
(bns.lv)
Nepilnos divos mēnešos Latvijā 
nosaluši 114 cilvēki

Kopš decembra sākuma līdz šai 
nedēļai, 21. janvārim, Latvijā sals 
prasījis 114 cilvēku dzīvības, aģentūra 
Leta uzzināja Valsts tiesu medicīnas 
ekspertīzes centrā (VTMEC). Kā pastāstīja 
VTMEC direktore Aija Mežsarga, veicot 
detalizētu pārskatu, secināts, ka šoziem 
nav nosaluši 33 cilvēki, kā centrs ziņoja 
iepriekš, bet gan 114 cilvēki. «Salīdzinot 
ar iepriekšējo ziemas sezonu, nosalušo 
skaits ir ļoti liels,» uzsvēra Mežsarga. 
2011./2012. gada ziemā, kopā četros 
līdz piecos mēnešos, sals prasīja 133 
cilvēku dzīvības. Šoziem liela daļa - 45 
nosalušie - atrasti Rīgā, savukārt Latgalē 
- 29, Zemgalē - 23, Vidzemē - 12, bet 
Kurzemē - pieci cilvēki. Vairāk nekā 50% 
no nosalušajiem bijuši alkohola reibumā, 
liecina VTMEC dati. (diena.lv)
Ministriem veidlapā būs jānorāda 
komandējuma plānotie rezultāti

Ministr iem, lūdzot apst ipr ināt 
komandējumu, turpmāk pieteikums 
būs jāraksta pēc konkrēta parauga - 
veidlapas, kurā jānorāda arī detalizēta 
informācija par gaidāmo braucienu. 
Kā informēja Ministru kabineta preses 
sekretāre Signe Znotiņa-Znota, arī 

iepriekš ministri iesniedza pieprasījumu 
ārvalstu komandējumiem, taču turpmāk 
tas būs jāiesniedz pēc vienota parauga. 
Komandējuma pieprasījuma veidlapā 
ministram būs jānorāda komandējuma 
mērķis un tajā risināmie jautājumi, 
plānotie rezultāti - ieguvums nozarei. 
T ā p a t  j ā n o r ā d a  k o m a n d ē j u m a 
finansējuma avots un apmērs, kā arī cik 
ilgu laiku ministrs atradīsies prombūtnē. 
Iesniegumam arī jāpievieno darba 
kārtība. Znotiņa-Znota uzsvēra, ka arī 
līdz šim lielākajā daļā gadījumu ministri 
ir pietiekami atbildīgi plānojuši savus 
komandējumus un kultūras ministres 
Žanetas Jaunzemes-Grendes (VL-TB/
LNNK) komandējums uz Austrāliju 
ir pirmais gadījums premjera Valda 
Dombrovska (V) vadītās valdības laikā, 
kad publiskajā telpā apšaubīta kāda 
valdības locekļa komandējuma lietderība. 
Premjers ir vienmēr uzticējies savu 
ministru godaprātam, jo katrs ministrs ir 
politiķis ar atbildību savu vēlētāju priekšā 
un lietderīga nodokļu maksātāju naudas 
izlietošana ir katra ministra gan politiskā 
atbildība, gan sirdsapziņas jautājums. 
Jau ziņots, ka pēc neviennozīmīgi 
vērtētā kultūras ministres komandējuma 
uz Austrāliju, kas notika pagājušogad 
Ziemassvētku laikā premjerministrs 
atzina, ka turpmāk rūpīgāk tiks izvērtēta 
ministru ārvalstu komandējumu lietderība. 
Jaunzemes-Grendes komandējums tika 
plānots atbilstoši valdības un ministrijas 
prioritātēm, pamatojoties uz Austrālijas 
latviešu diasporas uzaicinājumu uz diviem 
pēc kārtas notiekošiem pasākumiem - 
Austrālijas latviešu 54.Kultūras dienām, 
kas norisinājās no 26.decembra līdz 
31.decembrim, un «3x3» saietu, kas 
notika no 2.janvāra līdz 8.janvārim 
Adelaidē. Ministre uz Austrāliju devās 
23.decembrī, bet atpakaļ atgriezās 
5.janvārī. (tvnet.lv)
Iecere par enciklopēdiju virmo Saeimā
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Latvijas simts gadu jubilejas svinības 
2018. gadā būtu nepieciešams vainagot 
ar jaunas nacionālās enciklopēdijas vai 
vismaz Latvijai veltīta enciklopēdiska 
izdevuma klajā nākšanu – iespējams, 
sākotnēji elektroniskā formātā. Tā 
aizvakar – pagaidām vēl tikai ieceres 
līmenī – konceptuāli lēma Saeimas 
Valstiskās audzināšanas apakškomisija, 
sadarbībai ar Kultūras ministr i ju 
(KM) izvirzot deputāti Janīnu Kursīti 
(«Vienotība»). Par to, cik svarīgi īstenot 
nacionālās enciklopēdijas projektu, 
ne reizi jau rakstījusi «Latvijas Avīze», 
sarīkojot arī šai problēmai veltītu 
profesionāļu diskusiju. Sēdē ministre 
Žaneta Jaunzeme-Grende atskaitījās 
par paveikto nacionālās identitātes 
stiprināšanā. Viņasprāt, lielākā nozīme 
ir jaunas mērķprogrammas iedibināšanai 
Valsts kultūrkapitāla fondā ar 300 000 latu 
finansējumu, kā arī darbam pie Kultūras 
kanona pilnveides un iedzīvināšanas, par 
ko priekšlikumus Saeimas Sabiedrības 
saliedētības komisijai KM iesniegs 
nākammēnes. No 2014. gada KM 
sadarbībā ar Izglītības un zinātnes 
ministriju sāks īstenot projektu «Kultūras 
skolas soma» ar kopējo finansējumu pieci 
miljoni latu. Tā gaitā paredzēts piedāvāt 
skolēniem domātus kultūras pasākumus, 
kurus varēs apmeklēt bez maksas. Viens 
no centrālajiem veikumiem identitātes 
stiprināšanā varētu būt arī darbs pie 
jaunas nacionālās enciklopēdijas, par 
ko līdz šim runāts ļoti izvairīgi, vien 
piesardzīgu ieceru līmenī. Iespējams, 
to īstenošanā kaut daļēji varētu noderēt 
deputātes Janīnas Kursītes pieminētā 
starpkaru Latvijas pieredze. 1927. gadā 
apgādā «Zemnieka domas» klajā nāca 
apjomīgs izdevums «Latvijas daba un 
dzīve» Alfrēda Bīlmaņa un Visvalža 
Peņģerota redakcijā ar Sigismunda 
Vidberga vāka noformējumu. 1928. un 
1938. gadā – par godu valsts desmit un 

divdesmit gadu svinībām – dienasgaismu 
ieraudzīja saturiski un arī tehniski perfekti 
nostrādāti enciklopēdiski izdevumi. 
Rakstu krājums «Latvija desmit gados: 
Latvijas valsts nodibināšanās un viņas 
pirmo 10 gadu darbības pieredze» 
klajā nāca Latvijas Jubilejas komisijas 
paspārnē, un tā redaktors bija izcilais 
publicists un bibliogrāfs Āronu Matīss. 
Tikpat informācijas ziņā piesātināts 
bija apgāda «Golts un Jurjāns» 1928. 
gadā izdotais rakstu krājums «Latvijas 
Republika desmit pastāvēšanas gados», 
kura galvenais redaktors bija Alfreds 
Bīlmans, sastādītājs Julijs Izaks, bet 
literārā redaktore Lizete Skalbe. 1938. 
gadā apgādā «Pagalms» dienasgaismu 
ieraudzīja augstākajā valsts līmenī 
kūrētais reprezentatīvais izdevums 
«Latvija 20 gados», kura redaktori bija 
Rihards Bērziņš Valdess un Sigismunds 
Vidbergs. «Ja vēlamies šo apjomīgo 
projektu īstenot līdz 2018. gadam, ir 
pēdējais laiks sākt, tomēr vispirms jātiek 
skaidrībā, kādā formātā to veikt, kas šajā 
darbā iesaistīsies un cik tas maksās,» 
sēdē uzsvēra kultūras ministre. «Nevajag 
censties aptvert neaptveramo, bet gan 
salikt kopā nozīmīgāko vēstījumam par 
Latviju uz simts gadu sliekšņa,» sarunā 
ar «LA» atzina Janīna Kursīte. Viņasprāt, 
šādā izdevumā vietai vajadzētu atrasties 
dažādām ar mūsu tautas nacionālo 
identitāti saistītām lietām – arī tām, kas 
šobrīd nav iekļautas Kultūras kanonā.

P i l n v a r o j u m s  d a r b o t i e s  k ā 
apakškomisijas pārstāvei šīs ieceres 
īstenošanā J. Kursītei ,  kura jau 
pazīstama kā vērienīgu enciklopēdisku 
izdevumu autore («Tautlietu vārdene», 
2010, «Virtuves vārdene», 2012), 
nācis negaidīti: «Taču domāju, ka šo 
ieceri varētu īstenot, ja jau sākumā 
atrastu īstos cilvēkus – kaut nelielu 
grupiņu.» Iespējams arī, ka šāda tipa 
enciklopēdisks izdevums vispirms varētu 
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pastāvēt elektroniskā formātā. Katrā ziņā 
viens no pirmajiem veicamajiem darbiem 
esot vietnē «Wikipedia» atrodamās 
informācijas par Latviju uzlabošana – 
pašlaik tā ir pārāk nepilnīga un reizēm 
pat kļūdaina. (Latvijas Avīze, autore Anita 
Bormane)
25. janvārī
Noraida grozījumus Satversmē par 
tautas vēlētu prezidentu

Saeima 24. janvārī nenodeva 
izskatīšanai komisi jās pol i t iskās 
apvienības «Saskaņas centrs» (SC) 
iesniegtus grozījumus Satversmē, kas 
paredzēja noteikt, ka Valsts prezidentu 
uz četriem gadiem ievēlē vispārīgās, 
vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās vēlēšanās 
un tiesības vēlēt prezidentu ir pilntiesīgiem 
Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā 
sasnieguši 18 gadu vecumu. SC 
priekšlikums paredzēja, ka izmaiņām 
būtu jāstājas spēkā ar nākamā prezidenta 
vēlēšanu rīkošanu. Likumprojekta 
anotācijā teikts, ka Latvijā pastāvošā 
politisko partiju sadrumstalotība un līdz ar 
to nespēja vienoties par valsts attīstības 
pamatjautājumiem ir viens no iemesliem 
ārkārtīgi zemajam iedzīvotāju uzticības 
līmenim valsts varai, tostarp Saeimai.

Savukārt «nosacījums, ka Valsts 
prezidentu ievēlē tauta, veicinātu 
skaidrāka pol i t iskā piedāvājuma 
formulējumu un Valsts prezidents varētu 
kļūt par patiesu nācijas vienotības 
s imbolu»,  norāda l ikumprojekta 
iesniedzēji. Valsts prezidenta kandidātam 
vajadzētu uzstāties tautas priekšā, kas 
«ļautu izvirzīties intelektuāli stiprām 
personībām un pasargātu Valsts 
prezidenta vēlēšanas no neizteiksmīgām 
kompromisa f igūrām»,  uzsvēr ts 
likumprojekta anotācijā. [...] Veicot šādus 
likuma grozījumus, būtiski tuvinātos 
Valsts prezidenta institūcijas formālā 
un materiālā izpratne. Visas tautas 
vēlētā Valsts prezidenta institūcijas 

ieviešana palielinātu tās politisko lomu 
un pastiprinātu reālās pilnvaras, uzskata 
SC deputāti. Turklāt «visas tautas 
ievēlēts Valsts prezidents kā valsts 
galva personificētu valsts vienotību, 
garantētu tās integritāti, nedalāmību 
un kontinuitāti», akcentē likumprojekta 
iesniedzēji. Likumprojektu bija iesnieguši 
SC deputāti Andrejs Elksniņš, Ņikita 
Ņikiforovs, Dmitrijs Rodionovs, Igors 
Pimenovs un Ivans Ribakovs. Patlaban 
Satversmē noteikts, ka Valsts prezidentu 
ievēlē Saeima uz četriem gadiem, aizklāti 
balsojot, ar ne mazāk kā 51 Saeimas 
locekļa balsu vairākumu. [...] 

SC līdzīgu priekšlikumu par izmaiņām 
Satversmē iesniedza arī pērn aprīlī, 
tomēr Saeimā arī toreiz nolēma šo 
iniciatīvu nevērtēt un nenodot izskatīšanai 
komisijās. Arī koalīciju pārstāvošo partiju 
starpā iepriekš nebija vienprātības 
jautājumā par tautas vēlētu Valsts 
prezidentu, tomēr Reformu partija un 
nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»-
«Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK, kuri 
atbalsta šo ideju, plānoja sadarboties 
šīs idejas tālākā virzīšanā. «Vienotība» 
šo ieceri neatbalstīja, taču iesniedza 
likumprojektu, kas cita starpā paredz 
atklāti vēlēt prezidentu. (tvnet.lv)
Sae ima nora ida  VL-TB/LNNK 
priekšlikumu par deputātu atalgojuma 
nepalielināšanu

Saeimas deputāti 24. janvārī noraidīja 
nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-
TB/LNNK (VL-TB/LNNK) iesniegtos 
grozījumus Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā, kas paredz nepalielināt 
deputātu atalgojumu šā sasaukuma 
laikā. Deputātu mēnešalga šogad 
tiek aprēķināta, par pamatu ņemot 
valstī strādājošo mēneša vidējo darba 
samaksu 2012. gada pirmajā pusgadā, 
kas bija 474 lati, un piemērojot tam 
koeficientu 3,2. Tādējādi deputāta 
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mēnešalga šogad būs 1517 lati pirms 
nodokļu nomaksas, savukārt 2012. gadā 
deputātu alga bija 1417 lati pirms nodokļu 
nomaksas. Tātad šogad deputātu algas 
pieaugtu apmēram par 100 latiem. 
Tikmēr nacionālā apvienība deputātu 
algu aprēķināšanai piedāvāja saglabāt 
koeficentu 0,94 arī 2013. un 2014. 
gadā, lai reāls atalgojuma palielinājums 
nenotiktu šīs Saeimas sasaukuma laikā. 
Kā aģentūru Leta informēja Saeimas 
Preses dienestā, šogad līdz ar Saeimas 
deputātu atalgojumu mainās amatalgas 
apmērs arī Ministru prezidentam, 
m i n i s t r i e m ,  p a r l a m e n t ā r a j i e m 
sekretāriem un vairākām Saeimas 
ievēlētām, apstiprinātām un ieceltām 
amatpersonām. Šo amatpersonu algām 
samazinošais koeficients iepriekšējos 
gados netika piemērots. Līdz ar valstī 
strādājošo vidējās darba samaksas 
izmaiņām mainās arī piemaksas Saeimas 
amatpersonām, tāpat par dažiem latiem 
pieaug arī maksimālais kompensāciju 
apmērs, uz ko deputāti var pretendēt, lai 
segtu attaisnotas telpu īres un transporta 
izmaksas. 2010. gada nogalē Saeimas 
deputātu atalgojuma sistēma tika 
reformēta, iekļaujot deputātus vienotajā 
atalgojuma sistēmā, mainot līdzšinējos 
atalgojuma noteikšanas principus 
un atsakoties no kompensācijām 
un piemaksām. Deputātiem vairs 
netiek piemaksāts par komisiju un 
apakškomisiju sēžu apmeklēšanu, un 
viņi nesaņem reprezentācijas naudu, 
sakaru izdevumu kompensāciju. Vienīgā 
kompensācija ir apvienotā kompensācija 
par transporta izdevumiem un telpu īri. 
Tās maksimālais apmērs atkarīgs no 
deputāta dzīvesvietas. Lai to saņemtu, 
deputātiem jāuzrāda attaisnojoši 
dokumenti. (leta.lv)
Saeima noraida Sprūdža priekšlikumu 
par deputātu skaita samazināšanu 
pašvaldībās

Saeimas deputāti 24. janvārī pirmajā 
lasījumā noraidīja Reformu partijas 
pārstāvja Edmunda Sprūdža vadītās 
Vides aizsardzības un reģionālās 
a t t ī s t ības  m in is t r i j as  (VARAM) 
ierosinājumu samazināt deputātu 
skaitu pašvaldībās un mainīt deputāta 
statusu, kas iepriekš paredzēja, ka 
deputāts pienākumus pilda no darba 
brīvajā laikā. Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumā paredzēja, ka novada 
domē ievēlamo deputātu skaits noteikts 
atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds 
attiecīgās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir 
reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Ja novadā 
dzīvo līdz 5000 cilvēku, tad ievēlami ir 
deviņi deputāti, ja no 5001 līdz 20 000, 
tad jāievēl 11 deputāti. Ja reģistrēto 
iedzīvotāju skaits ir no 20 001 līdz 50 
000, tad ievēlē 13 deputātus, bet, ja 
novadā ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju, 
tad ievēlē 15 deputātus. Republikas 
pilsētas domē ievēlē 13 deputātus, ja 
iedzīvotāju skaits ir līdz 50 000, bet, 
ja tas pārsniedz 50 000, tad ievēlē 
15 deputātus. Rīgas domē ievēlamo 
deputātu skaitu bija paredzēts samazināt 
no 60 uz 35. VARAM skaidroja, ka Rīgas 
domes deputātu skaita samazināšana 
atbilst proporcionalitātes principam, 
kāds tiek ievērots Saeimas vēlēšanās, 
kur 100 deputāti pārstāv divus miljonus 
iedzīvotāju. Saskaņā ar grozījumiem 
35 Rīgas domes deputāti pārstāvētu 
0,7 miljonus rīdzinieku. Šāds deputātu 
skaits būtu pietiekams, lai nodrošinātu 
domes deputātu darbu frakcijās un 
komitejās. Ministrija norādīja, ka viens 
no iemesliem, kāpēc ir nepieciešams 
samazināt deputātu skaitu, ir tāds, ka 
pašreizējais domes deputātu skaits 
atsevišķās pašvaldībās neveicina domju 
darba vienotību un efektivitāti, jo deputāti, 
kas kādreiz ieņēma bijušo pagastu vai 
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pilsētu deputātu vai priekšsēdētāju 
amatus, novadu domēs turpina pārstāvēt 
atsevišķu novada teritoriālo vienību, 
nevis visu novada iedzīvotāju intereses. 
[...] Deputāti šodien arī neatbalstīja 
iecerētās izmaiņas Republikas pilsētas 
domes un novada domes deputāta 
statusa likumā, kas paredzēja izslēgt 
normu, kas noteic, ka pašvaldības 
deputāts savus pienākumus pilda no 
darba brīvajā laikā. [...] (leta.lv)
Ārl ietu ministram Rinkēvičam 
jāatspēko VL-TB/LNNK pārmetumi

Tiem Saeimas deputātiem, kuri 
ceturtdien ārpolitikas debatēs parlamentā 
teica, ka Latvijai nav savas ārpolitikas, 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (RP) 
atbildēja: «Latvijai ir sava ārpolitika. Cita 
lieta, ka varbūt jums nepatīk, kāda tā ir, 
bet tā paliks konsekventa. Tā būs Eiropas, 
NATO ārpolitika, tā būs virzīta uz mūsu 
ārējās drošības stiprināšanu.» Ministrs 
pieļāva, ka šīs debates varētu būt arī 
ilgākās triju ārpolitikas debašu vēsturē. 
Izteiktās idejas ārlietu ministrs sola 
apkopot, īpaši pateicoties deputātiem, 
kuriem bija priekšlikumi par Eiropas 
Savienības prezidentūras prioritātēm. 
Lai sagatavotos Latvijas prezidentūrai 
ES Padomē 2015. gadā, Saeimai 2014. 
gada janvārī jau būs jāapstiprina tās 
prioritātes. Klausoties runas, ministrs 
arī konstatēja: «Ja ekstrēmi parlamenta 
spārni kritizē Latvijas ārpolitiku, tad 
tā acīmredzot ir pareiza ārpolitika, un 
tā mēs arī turpināsim.» Dažu VL–TB/
LNNK deputātu uzstāšanās E. Rinkēvičs 
novērtēja kā «visizklaidējošākās», ko 
attiecināja arī uz Dzintara Rasnača 
runu. Dz. Rasnačam bija iespaids, ka 
ir divas ārpolitikas – viena ir izvairīgā 
un atturīgā ārlietu ministra ārpolitika, 
bet otru īsteno aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks (Vienotība), kurš «nosauc 
lietas īstajos vārdos». Dz. Rasnačs 
ieteica ārlietu ministram nākamajā gadā 

ziņojuma sagatavošanā pieaicināt palīgā 
A. Pabriku. «Patīk mums atkal vai ne, 
mums ir vienota ārpolitika, ko realizē 
Valsts prezidents, Saeima, Ministru 
kabinets un visi ministri.» Jānis Dombrava 
(VL–TB/LNNK) ārlietu ministram pārmeta 
vairākkārtējo atsaukšanos uz vēlmi veidot 
labas kaimiņattiecības ar Krieviju. Tikmēr 
viņa kolēģu uzteiktais aizsardzības 
ministrs A. Pabriks, kurš savulaik ir vadījis 
arī Ārlietu ministriju, sacīja: «Runājot par 
mūsu interešu aizstāvēšanu, es domāju, 
ka mums ir jāskatās arī, ko citas valstis, 
tajā skaitā kaimiņvalstis, domā un dara 
mūsu reģionā un mums tuvos reģionos.» 
Sēdes laikā VL–TB/LNNK deputāti savus 
iespaidus izteica arī sociālajā tīklā Twitter.
com, kurā J. Dombrava ierakstīja: «Ja 
debates turpināsies, tad gan valdības 
stabilitāte būs apdraudēta.» Einārs 
Cilinskis ziņoja, ka «Saeimā turpinās 
debates par nekaunību, aroganci un 
uzpūtību». Savukārt viņa kolēģe Vineta 
Poriņa izteica nožēlu, ka lielu tautas daļu 
ārlietu ministrs nodēvējis par ekstrēmu. 
E. Rinkēviča partijas biedrs Valdis 
Zatlers gan uzskata, ka «arī ekscentriski 
viedokļi pieder pie lietas un šīs debates 
bija interesantas». Arvils Ašeradens 
(Vienotība) pieļāva, ka tās ieies vēsturē 
ar to, ka lielākie pārmetumi izskanējuši 
no koalīcijas partneriem. Iespēju novērtēt 
Latvijas ārpolitiku plaši izmantoja arī 
opozīcijas deputāti no Saskaņas centra 
un Zaļo un Zemnieku savienības. 
ZZS frakcijas deputāte Iveta Grigule 
aicināja premjeru Valdi Dombrovski 
(Vienotība) pildīt dotos solījumus un 
panākt, lai Latvijai «Kohēzijas aploksne 
būtu saglabāta esošajā apjomā» un lai 
lauksaimniecības platību maksājumi 
pieaugtu līdz 80% no Eiropā vidējā 
apjoma. Ja EK neatbalstīšot Latvijas 
taisnīgo un pieticīgo prasību, ZZS prasīs 
V. Dombrovskim uzlikt veto balsojumā 
par ES daudzgadu budžetu, sacīja I. 
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Grigule. (Diena, autore Ināra Egle)
Dombrovskis intervijā Euronews: 
Latvijā ir problēma ar jauniešiem, kuri 
nemācās un nestrādā

Premjerministrs Valdis Dombrovskis 
(V), atrodoties Davosā, kur piedalījās 
ikgadējā ekonomikas forumā, sniedzis 
arī interviju telekanālam Euronews, kurā 
stāstījis gan par jauniešu bezdarbu, 
gan arī ekonomikas pārstrukturēšanu. 
Intervija ar Dombrovski bija iekļauta 
astoņu minūšu garā sižetā par Davosā 
notikušo forumu, un tajā diskutētajiem 
jautājumiem par Eiropas nākotni un 
konkurētspējas atjaunošanu. Latvija 
šajā sižetā bija pieminēta kā unikāls 
piemērs tam, kā ar fiskālo disciplīnu 
un strukturālajām reformām iespējams 
atjaunot ekonomiku un konkurētspēju 
starptautiskajos tirgos. Plašāk par Latvijā 
notikušajām pārmaiņām intervijā stāstīja 
arī Dombrovskis. Viņš atklāja, ka Latvijā 
joprojām bažas rada augstais bezdarba 
līmenis, kas gan pašlaik jau ir divas reizes 
mazāks, nekā tas bija finanšu krīzes 
laikā. «Joprojām bezdarba rādītāji ir 
augsti, tāpēc mums jāstrādā tālāk,» teica 
valdības vadītājs. Dombrovskis atzina, 
ka Latvijā ir problēmas arī saistībā ar 
jauniešu bezdarbu. Šajā ziņā gan Latvija 
ir labākā situācijā par citām Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, kur nereti darba 
tirgū jaunieši tiek diskriminēti. «Mums ir 
problēma ar jauniešiem, kuri nemācās 
un nestrādā. Mums jātiek galā ar 
sociālo atstumtību,» teica politiķis. Tāpat 
intervijā viņš stāstīja par ekonomikas 
struktūras maiņu Latvijā kopš krīzes. 
Lai neatgrieztos pie tā sauktās burbuļa 
ekonomikas, Latvijas ekonomikā uzsvars 
tiek likts uz eksportu, industriālo ražošanu 
un investīciju piesaisti. Premjeram arī 
vaicāja par Latvijas plāniem pievienoties 
eirozonai 2014. gadā. Viņš uzsvēra, 
ka patlaban ir novērojama divu ātrumu 
Eiropas veidošanās, kur lielākas sekmes 

ir tām valstīm, kas ir eirozonā. Tas arī ir 
viens no iemesliem, kāpēc Latvija vēlas 
ieviest eiro - lai nepaliktu perifērijā. Viņš 
arī atgādināja, ka finanšu krīze Eiropā 
nav saistīta ar eiro, jo pašreizējā situācija 
ir saistīta ar ekonomisko un finanšu krīzi 
atsevišķās dalībvalstīs, ar ko ir jātiek 
galā. (diena.lv)
Jaunu iebraucēju skaits Īrijā no 
Latvijas turpina samazināties

Ī r i j as  Soc iā lās  a izsardz ības 
departamenta apkopotie dati liecina, 
ka 2012. gadā Latvijas pilsoņiem 
(iedzīvotājiem) ir piešķirti 1759 jauni PPS 
numuri (Personal Public Service Number 
(individuālais publisko pakalpojumu 
numurs)), kas ir nedaudz mazāk (2195) 
kā 2011. gadā. 2010. gadā Latvijas 
valstspiederīgajiem tika piešķirti 3134 
jauni PPS numuri, bet 2009. gadā – 3916. 
Jauni PPS numuri pagājušajā gadā tika 
piešķirti 8663 poļiem, 2860 lietuviešiem 
un 259 igauņiem. No ārvalstu pilsoņiem 
visvairāk jauni PPS numuri tika izsniegti 
britiem, brazīliešiem un rumāņiem. 
Kopumā 2012. gadā Īrijā ir izsniegti 
154657 jauni PPS numuri, t.sk. īriem 
– 81331. Īrijas Sociālās aizsardzības 
departamenta aprēķini liecina, ka laika 
posmā no 2000. gada jūnija līdz 2012. 
gada decembrim Latvijas pilsoņiem 
(iedzīvotājiem) ir piešķirti 49790 PPS 
numuri. Rekords tika uzstādīts 2005. 
gadā, kad jaunus PPS numurus saņēma 
9328 Latvijas valstspiederīgie. Jāatzīmē, 
ka PPS numurus piešķir ne tikai jaunajiem 
iebraucējiem, bet arī Īrijā dzimušajiem 
bērniem. (baltic-ireland.ie, autore Laima 
Ozola)
Gandrīz 10 000 bērnu no Latvijas 
tagad mācās ārvalstīs

Skolās ārvalstīs pašlaik mācās 
vairāk nekā 9,6 tūkstoši izbraukušo 
Latvijas iedzīvotāju bērnu, informēja 
Izglītības kvalitātes valsts dienestā 
(IKVD). Dienests norādīja, ka šādi 
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dati iegūti no pašvaldībām Latvijā par 
obligātajā izglītības vecumā esošajiem 
bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas 
izglītības iestādes sarakstā 2012./2013. 
mācību gadā. IKVD secina, ka šogad to 
bērnu skaits, kuri ir izbraukuši no valsts, 
ir pieaudzis, jo 2010.gadā dienestam 
bija informācija par 5646 bērniem, bet 
2011. gadā ‒ par 7915. Pēc šiem datiem 
var secināt, ka šogad ārvalstīs mācās 
vairāk nekā 9,6 tūkstoši bērnu, pavēstīja 
dienestā. Kopējais skolas vecuma bērnu 
skaits, kuri 2012./2013. mācību gadā nav 
reģistrēti nevienas izglītības iestādes 
sarakstā, ir 12 618. Salīdzinājumam 
‒ 2010. gadā šādu bērnu bija 11327, 
bet 2011. gadā – 12463. [...] Apkopojot 
pašvaldību sniegtos datus, secināts, ka 
21 bērns ir bezvēsts prombūtnē, 52 bērni 
nav reģistrēti izglītības iestādes sarakstā 
citu iemeslu dēļ, 61 bērnam anulēta 
dzīvesvieta, 65 bērniem pašvaldība nav 
norādījusi statusu, bet 87 bērni adoptēti uz 
ārvalstīm. Īpaša grupa nevienā izglītības 
iestādē nereģistrēto bērnu vidū ir ilgstoši 
slimojošie (3) un bērni invalīdi (23). 
Kvalitātes dienests, izvērtējot pašvaldību 
datus, konstatējis, ka šiem bērniem 
sniegtais atbalsts ir nepietiekams. 
Situācija vērtējama kā neatbilstoša 
bērnu aizsardzības principiem, tāpēc, 
pēc kvalitātes dienesta uzskata, no jauna 
aktualizējams jautājums par speciālo 
izglītības programmu izstrādi un citiem 
atbalsta pasākumiem.
Amerikā popularizē Baltiju kā tūrisma 
galamērķi

Tūrisma attīstības valsts aģentūra 
(TAVA) kopā ar Lietuvas un Igaunijas 
k o l ē ģ i e m  Ņ u j o r k ā  n o t i k u š a j ā 
starptautiskajā tūrisma izstādē «The New 
York Times Travel Show» prezentēja 
Baltiju kā tūrisma galamērķi, informēja 
TAVA. Izstādē, kas šogad notika desmito 
reizi no 18. janvāra līdz 22. janvārim, 
pulcējās vairāk nekā 500 dalībnieku no 

visas pasaules, bet lielākais uzsvars 
tika likts uz ASV tuvajiem galamērķiem 
- Dienvidameriku un Karību valstīm. Tā 
kā ASV tūristiem ceļojuma galamērķis 
parasti ir visa Baltija, lietuvieši aicināja 
savā stendā piedalīties arī kolēģus 
no Latvijas un Igaunijas un sniegt 
informāciju par visām trim valstīm. 
TAVA vecākā eksperte Inese Šīrava 
stāstīja, ka sarīkojuma apmeklētājus un 
viņu informētību par Baltiju var iedalīt 
vairākās kategorijās. «Daudzi jutās kā 
atklājēji, jo atzinās, ka ir ieraudzījuši 
trīs jaunas valstis pasaules kartē, par 
kuru eksistenci viņi iepriekš neko nav 
zinājuši. Daļa apmeklētāju atnāca 
uz stendu, lai izteiktu komplimentus 
Baltijas valstīm, kuras jau bija apceļojuši, 
un dalītos iespaidos par to, kas šeit 
paticis. Daļa apmeklētāju bija tādi, kuri 
ir iegādājušies ceļojumu uz Baltiju, 
visbiežāk - kruīzu, un stendā vaicāja 
pēc kartēm un sīkākās informācijas par 
valstīm, uz kurām brauks. Un bija arī 
tādi ceļotāji, kuri apgalvoja, ka Baltijas 
valstis ir viņu nākamo ceļojumu saraksta 
augšgalā,» atzina eksperte. Baltijas 
stenda apmeklētāji interesējušies par 
to, kā var nokļūt Baltijas valstīs, kādas ir 
cenas, kādas ir iespējas īrēt automašīnu 
vai izmantot sabiedrisko transportu, lai 
no vienas valsts dotos uz otru, ko varētu 
ieteikt no apskates objektiem, vai varēs 
sazināties angļu valodā, kāds ir klimats 
un vai Baltijā varēs justies droši. Daudzi 
plāno apvienot Baltijas apmeklējumu 
ar kādu no Skandināvijas valstīm, 
Poliju vai Sanktpēterburgu. Šīrava arī 
stāstīja, ka daži apmeklētāji, stendā 
ieraugot uzrakstu «Latvija», nākuši klāt 
un vēlējušies pateikties par latviešu 
operdziedātājas Kristīnes Opolais izcilo 
debiju Ņujorkas Metropolitēna operā. 
«Bija arī prieks satikt latviešus, kas dzīvo 
Ņujorkā un pilda mūsu vēstnešu lomu, 
ikdienā stāstot par Latviju un aicinot 
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amerikāņus atklāt šo Eiropas daļu. 
Kā zināms, personīgiem ieteikumiem 
ir vislielākā loma, izvēloties ceļojumu 
galamērķus,» piebilda TAVA eksperte. 
Šogad TAVA kopā ar Igaunijas un 
Lietuvas tūrisma organizācijām plāno 
ASV preses pārstāvju vizīti Latvijā, un, 
iespējams, gada otrajā pusē tiks rīkots 
arī Baltijas darbseminārs ASV. TAVA ir 
valsts iestāde Ekonomikas ministrijas 
pārraudzībā, kas izveidota, lai īstenotu 
tūrisma attīstības valsts politiku. Aģentūra 
īsteno valsts tūrisma politiku un veicina 
tūrisma kā tautsaimniecības nozares 
attīstību Latvijā. (leta.lv)
Veronika Strēlerte divās grāmatās

22. janvārī Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā norisinājās divu ar Veronikas 
Strēlertes vārdu saistītu grāmatu 
atvēršanas svētki, kas kuplā skaitā 
pulcēja interesentus kārtējo reizi šādiem 
pasākumiem nepiemēroti šaurās telpās. 
[...] Divu grāmatu – Rakstu 2. sējuma un 
Margitas Gūtmanes atmiņu grāmatas 
„Dzīve ir viens vella izgudrojums” – 
iznākšana ir ievērojams notikums ne 
tikai Veronikas Strēlertes piemiņai, 
bet arī ikviena iespējai viņu iepazīt no 
jauna. Kā apgalvoja Pāvils Johansons, 
V. Strēlertes dēls, tad abās grāmatas 
ir kas tāds, kas liek uz V. Strēlerti 
paraudzīties ne tikai kā uz dzejnieci, bet 
arī no tās otras – ķēķa jeb cilvēciskās 
dabas – puses. P. Johansons, ierodoties 
uz pasākumu ar kuģi, vilka paralēles 
un atsauca atmiņā to laiku, kad viņa 
vecāki nonāca trimdā – tāpat pār jūru, 
tikai bez jebkāda komforta un drošības 
sajūtas, jo tajā laikā viņi taču zaudēja 
pamatus zem kājām – savu zemi. Tāpēc 
Veronikas Strēlertes devums dzejā ir 
ievērojams, jo viņa spēja šo zaudējuma 
un bezpamatu sajūtu ietērpt atbilstošos 
vārdos un noskaņās, tā radot savu unikāli 
neatkārtojamo dzeju, kura tik daudz 
nozīmēja trimdā dzīvojošajiem un kuru 

nu var lasīt Rakstu 2. sējumā kopā ar 
vēstulēm un zinātniskajiem komentāriem. 
Grāmatas sastādītāja Ieva E. Kalniņa 
atklāja, ka zinātniskais komentārs var 
kļūt par aizraujošu pētniecības žanru, 
un par to, ka tāds tas viņai ir kļuvis, 
varēja pārliecināties ikviens klātesošais. 
Mēs noteikti varam būt droši arī par to, 
ka tāds azarts un sirsnīga attieksme 
pret pētāmo „objektu”, kāda piemīt 
Ievai E. Kalniņai, ļaus dienasgaismu 
ieraudzīt noteikti vēl kādam Veronikas 
Strēlertes Rakstu sējumam. Arī Margitas 
Gūtmanes atmiņu grāmata „Dzīve ir 
viens vella izgudrojums” noteikti ir bijis 
ilgi gaidīts notikums, un tagad, nonākot 
lasītāju rokās, grāmata bez šaubām 
iegūs daudz draugu. Šis izdevums ir 
no retajiem, ja ne pat vienīgajiem, kurā 
par Veroniku Strēlerti var izlasīt to, ko 
neviens cits kā vien Margita Gūtmane 
– V. Strēlertes draugs un uzticamības 
persona – nekad nevarētu pastāstīt. M. 
Gūtmane atzina, ka šo grāmatu ir bijis 
ļoti grūti un smagi rakstīt, un viens no 
iemesliem ir bijusi atklāsme, ka atmiņas 
ir visneuzticamākā lieta pasaulē – tās ar 
laiku tik ļoti var transformēties, ka izrādās 
pilnīgi pretējas reālajiem notikumiem. 
Tā par M. Gūtmanes palīgu atmiņu 
precīzākā renovēšanā kļuva viņas 
dienasgrāmatu ieraksti kā atgriešanās 
pagātnē. P. Johansons atzina, ka šī 
atmiņu grāmata ir ļoti precīzs viņa mātes 
atspoguļojums, un par to liecina jau 
grāmatas un nodaļu nosaukumi vien – 
tajos precīzi iekapsulēts V. Strēlertes 
būtību raksturojošais. Turklāt par spīti M. 
Gūtmanes apgalvojumam, ka grāmatu 
bijis grūti rakstīt, tajā dzirkstīt dzirkstī 
humors un dzīvesprieks, atklāts ne 
tikai caur rakstnieces atcerēto, bet arī 
pievienotajā bagātīgajā fotomateriālā un 
dzejas tekstos. [...] Daudzi klātesošie, kas 
tuvāk vai ne tik tuvu pazina V. Strēlerti, 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
ALELDA Sinodes dievkalpojums.

Svētdien,24.plkst.10.00 – Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Pēc dievkalpojuma, draudzes piln-
sapulce.

MARTĀ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS

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

FEBRUĀRĪ
Svētdien,3. A. Kristovskis
Svētdien,10. J. Rīmanis
Svētdien,17. U. Hāgens

Svētdien, 24. J. Tūrmanis
MARTĀ
Svētdien, 3. I. Liepiņš

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

FEBRUĀRĪ
Svētdien,3. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien,10. K. Baumane/S Veidnere
Svētdien,17. B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien,24. M. Timermane/A. Zodiņa
MARTĀ
Svētdien,3. I .Mačēna/ I. Upīte
Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

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

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

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Viņš pats ir uzkāpis un Viņš uzvedīs arī 

tevi. Alleluja.
R.S. 

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
FEBRUĀRĪ

Svētdien, 3. februārī plkst. 10.00 
dievkalpojums. 

Svētdien, 10. februārī plkst. 10.00 
dievkalpojums. Bībeles stunda.

Svētdien, 17. februārī plkst. 10.00 
dievkalpojums angļu valodā.

Svētdien, 24. februārī dievkalpojums 
bazn īcā  neno t i ks .  D raudzes 
Sarīkojums “Brīnumainās svētvietas 
Latvijā” plkst. 12.00, SLB namā, M. 
Siliņa zālē.

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

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    
Svētdien, 3.  Olafs Šics
Svētdien, 10.  Amans Myla
Svētdien, 17.  Arnolds Jumiķis

BAZNĪCU PUŠĶOS 
Svētdien, 3.  Marita Lipska 
Svētdien, 10.   Gundega Zariņa 
Svētdien, 17.   Wynne Jumiķe

SARĪKOJUMS
Draudzes Sarīkojums “Brīnumainās 

svētvietas Latvijā” notiks 24. februārī 
plkst. 12.00 SLB namā M.Siliņa zālē, 
kur tas iesāksies ar Svētbrīdi. Būs 
garšīgas pusdienas, priekšnesumi un 
loterija. Nāksim paši un ņemsim 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 
$80, pazeminātā $50, 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
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Nr 644 2013. g. februārī

2012.g. Austrālijas Latviešu
Meistarsacīkstes novusā
Sestdien un svētdien 2013.g. 5. un 6. 

janvarī Adelaides Latviešu Namā notika 
Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstes 

Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park, 
 NSW, 2133
 Telefons  (02) 97471271

novusā. Sacentās divdesmit spēlētāji, 
piecpadsmit vīrieši un piecas sievietes. 
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem 
tas bija ļoti mazs skaits, bet netrūka 
kvalitāte, jo spēlēja gandrīz visi labākie 
latviešu novusisti Austrālijā. Tika 
pārstāvētas četras kopas, 1 dalībnieks 
no Sidnejas novuss kopas (SNK), 3 no 
Centralā Krasta novusa kopas (CKN), 
4 no Melburnas Daugavas Vanagu 
novusa kopas (MDVNK) un 12 no 
Adelaides sporta kopas (ASK).

Jaundienvidvelsas spēlētāji triumfēja 
un aizveda mājās visas pirmās 
vietas. Richards Puisēns no Sidnejas 
novusa kopas uzvarēja vienspēles 
ar 11 punktiem un 20 setiem atstājot 
Melburnas Daugavas Vanagu novusa 
kopas spelētājus Sigi Andersonu ar 10 
punktiem un 18 setiem otrā vietā un 
Robertu Kārkliņu arī ar 10 punktiem un 
18 setiem trešā vietā. Selga Pešudova 
no Centralā Krasta novusa kopas 
izcīnīja pirmo vietu sievietēm vienspēlēs, 
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Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

Kausi no kr:  Dubult-
s p ē l ē m ,  v i e n s p ē l ē m , 
sieviešu vienspēlēm

Priekšā: Dzintra Sudimte 
ASK 2 . v.  v i enspē lēs , 
Selga Pešudova CKN 1.v. 
vienspēlēs, Regīna Berķe 
ASK 3.v. vienspēlēs

A i zmugu res  r i ndas 
apraksts 54.lpp.
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otrā vietā palika Dzintra Sudimte no 
Adelaides sporta kopas un trešo vietu 
ieņēma Regīna Berķe arī no ASK. 
Dubultspēles rezultāti nebija zināmi līdz 
pēdējam setam, bet beidzot SNK/CKN 
kombinācija  Richards Puisēns un Dimis 
Pešudovs uzvarēja ar 12 punktiem un 
22 setiem, otrā vietā palika MDVNK 
spelētāji Roberts Kārkliņš un Sigis 
Andersons ar 12 punktiem un 21 setu 
un trešā vieta pienācās ASK spēlētājiem 
Jānim Brakovskim un Alvilam Valodzei 
ar 9 punktiem un 18 setiem.

Dimis Pešudovs

53. lpp., fotografija aizmugures 
rinda: Richards Puisēns SNK 1.v. 
vienspēlēs un 1.v. dubultspēlēs, Alvils 
Vālodze ASK 3.v. dubultspēlēs, Sigis 
Andersons MDVNK 2.v. vienspēlēs 
un 2.v. dubultspēlēs, Jānis Brakovskis 
ASK 3.v.  dubultspēlēs, Roberts 
Kārkliņš MDVNK 3.v. vienspēlēs, un 
2.v. dubultspēlēs, Dimis Pešudovs CKN 
1.v. dubultspēlēs

atzina, ka viņa bijusi ļoti distancēts un 
rezervēts cilvēks, kam bijis gūti piekļūt, 
grūti dibināt draudzīgas attiecības, tāpēc 
M. Gūtmanes draudzība un iespēja 
uzrakstīt grāmatu par to ir neatsverams 
ieguvums – cits, atklāts un interesants 
skats, varbūt pat skats no iekšienes uz to 
pasauli, kuru varam dēvēt par Veroniku 
Strēlerti. [...] Daudziem klātesošajiem bija 
ko teikt un par ko pateikties, taču ievērības 
cienīgs ir Ineses Zanderes ierosinājums 
organizēt ar Veronikas Strēlertes vārdu 
saistītus lasījumus Dobelē – gan V. 
Strēlretes, gan I. Zanderes dzimtajā 
pilsētā. Lasījumi varētu notikt ceriņziedu 
laikā maijā un saistīt kopā V. Strēlertes 

vārdu un dzeju ar mūsdienām. I. Zandere 
aicināja interesentus pievienoties viņai 
un palīdzēt šādu pasākumu radīt un 
organizēt. [...] (ubisunt.lu.lv, autore Elīna 
Kokareviča)
Likteņdārzu var ieskalot Daugavā

Likterņdārza Koknesē izveide 
notiek ačgārnā secībā, jo joprojām nav 
nostiprināts Daugavas krasts. Pirms 
vairāk nekā trim gadiem tika apstiprināts 
krasta nostiprināšanas projekts un 
valsts tam solījusi naudu. Tomēr līdz 
šim nav ne naudas, ne arī sākti krasta 
nostiprināšanas darbi. Latvijas Atlantīda. 
Tā vietu, kur Daugavas dzelmē joprojām 
raud Staburags, iesaukuši vietējie. 
Lai par šādu Atlantīdu nepārvērstos 
arī turpat uz salas Daugavā esošais 
Likteņdārzs, ir jānostiprina krasts, vēsta 
LTV raidījums „Panorāma”. Taču, pretēji 
solījumiem, tas nenotiek jau vairākus 
gadus. Izrādās, darbi iestrēguši, jo par 
tiem atbildīgs bijis valsts uzņēmums 
„Vides projekti”. Pagājušajā vasarā 
tam sākts maksātnespēja s process. 
Bet par neveiksmīgā uzņēmuma 
nepabeigtajiem darbiem atbildīgos nav 
nemaz tik viegli sameklēt. Pašlaik darbi 
Likteņdārzā norit ačgārnā sistēmā un, 
piemēram, amfiteātra ierīkošana tā dēļ 
var aizkavēties vismaz par gadu. Vai 
Likteņdārzu izdosies pabeigt līdz valsts 
simtgades svinībām 2018. gadā ir atkarīgs 
no tā, vai valsts piešķirs finansējumu 
apmēram 200 metru garā Daugavas 
krasta nostiprinājumam. Kamēr tas 
nebūs izdarīts, no Latvijas iedzīvotāju 
dārzam ziedotājiem laukakmeņiem 
amfiteātri nebūs iespējams izveidot. 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā, kura atbildīga par 
naudas piešķiršanu Daugavas krasta 
stiprināšanai, pagaidām nekādus 
konkrētus solījumus nedod. (kasjauns.lv)
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Latvian Radio Choir performs classic 
Latvian choir songs

Egils Kaljo, January 22, 2013
2012 was a year of many CD releases by 

the renowned Latvian Radio Choir.
Starting off the year with Plainscapes, a 

collection of choir songs by Latvian composer 
Pēteris Vasks, then releasing Jaunā raža, 
which featured recordings of choir works 
by modern Latvian composers, the choir 
released two CDs at the end of 2012 – All-
Night Vigil, a recording of the work by Russian 
composer Rachmaninov, as well as Diena 
Aust, a collection of classic Latvian choir 
songs.

All-Night Vigil, released on the Finnish 
label Ondine (ODE 1206-5), features the 
work more commonly known as ‘Vespers’. 
The sacred work, possibly Rachmaninov’s 
best known choir composition, is for 
unaccompanied voice and is based on 
Orthodox texts and chants, as well as 
Rachmaninov’s own interpretations of Church 
music. The CD booklet contains notes on the 
work as well as the Latvian Radio choir in 
English and in Finnish. Also, the text of the 
work is presented in phoeneticized Russian 
with an English translation.

Though the Radio Choir usual ly 
focuses on the modern Latvian choir music 
repertoire, Diena aust, released on the 
Latvijas Koncerti label (LK-013), contains 
many well-known compositions of the 
‘classic’ era of Latvian choir music (roughly 
speaking, mainly the first half of the 20th 
century). Featuring compositions by Latvian 
composers such as Jāzeps Vītols, Emīls 

Dārziņš, Pēteris Barisons, among others, 
the CD contains 19 such works. The booklet 
contains notes on each composition and 
composer in Latvian and English.

The Latvian Radio Choir, founded in 
1940, has been led since 1992 by artistic 
director Sigvards Kļava, as well as conductor 
Kaspars Putniņš.

For further information, please visit the 
Latvian Radio Choir website at http://www.
radiokoris.lv, 
Amendments to citizenship law not likely 
to be approved before Jan. 1

Andris Straumanis, Dec. 14, 2012
Despite e arlier expectations that 

revisions to Latvia’s Citizenship Law would 
be approved and take effect by Jan. 1, it 
appears almost certain that work on the 
legislation—which includes allowing dual 
citizenship—will continue into the new year, 
according to a member of parliament.

MP Inese Lībiņa-Egnere, a member 
of the Reform Party (Reforma partija) and 
secretary of the subcommittee reviewing the 
proposed amendments, told Latvians Online 
in an email that she does not see how it will 
be possible for the work to be concluded by 
the end of the Saeima’s autumn session.

The autumn session wraps up on Dec. 
27 and the winter session is scheduled to 
open Jan. 8.

The Citizenship Law Amendments 
Subcommittee of the Legal Affairs Committee 
has been meeting regularly since the 
amendments passed their second reading 
in the Saeima on Sept. 6. Among the 
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amendments is language that would 
allow dual citizenship for a broad range of 
individuals, including recent emigrants to 
many European countries as well as World 
War II-era exiles and their descendants.

As of the second reading, the amendments 
also state that the changes would take effect 
Jan. 1.

However, the legislative process calls for 
the full Legal Affairs Committee to approve 
the amendments before they are sent on to 
the parliament, Lībiņa-Egnere wrote.

“Given that debate about the bill at present 
is still taking place at the subcommittee level,” 
Lībiņa-Egnere wrote, “I have to admit that I 
do not see how, by the end of the Saeima’s 
autumn session, it can be reviewed by the 
responsible committee before the third 
reading nor passed by the Saeima on the 
third and final reading.”

The Citizenship Law Amendments 
Subcommittee is scheduled to meet twice 
more this year, on Dec. 18 and 19.

In a Nov. 25 interview on the Latvian Radio 
show “21.gadsimta latvietis,” subcommittee 
Chairman Ilmārs Čaklais of the Unity 
party (Vienotība) said he understands the 
impatience with which many Latvians are 
awaiting approval of the amendments.

“Our goal is to approve a quality 
document,” Čaklais said, adding that he 
expects passage early in the new year.
Melbourne Latvian Folk Art Fund planning 
exhibition in March

Inara Taylor, January 14, 2013
The Latvian Folk Art Fund was founded 

by the Latvian Arts & Crafts Association in 
Melbourne, Australia in 1975 as a special 
projects fund. Initially its aim was to help the 
arts and crafts association with expenses for 
a travelling exhibition across America. This 
venture proved to be a resounding success.

Later in 1996 LTMF decided to publish a 
major work of 300+ pages on Latvian folk art, 
titled Latvian Ornaments Alive (Latvju raksti 

runā) The authors of this work presented 
what amounts to a summary of their life’s 
work in Latvian as well as English. Scientists, 
archaeologists, artists, writers, poets and craft 
artisans contributed their knowledge gratis, 
making this work an essential reference book 
for anyone interested in Latvian folk arts.

From the early 1960s through to the 
1990s this group of dedicated, enthusiastic 
and energetic Latvian folk artists, led by Lidija 
& Sergejs Beklešovi, Jānis Laduzāns and 
Arvīds Sodums placed Latvian arts & crafts 
in the forefront of many Australian Latvian 
Culture Days (Kultūras dienas) as well as 
other multicultural exhibitions.These were 
halcyon days for showcasing the heritage 
of Latvian arts & crafts in Australia. Arts & 
crafts magazines as well as other notable 
publications were published during this 
period.

Then, with failing health and no-one 
to continue this work, Lidija and Sergejs 
Beklešovi donated 13 crates of their life’s 
work to museums in Latvia. Beklešovs 
travelled to Rīga in 2006 to organise their 
last exhibition in June of that year.

Now, some 16 years on, the Latvian 
Folk Art Fund is preparing to showcase a 
retrospective overview of Latvian folk arts - 
an exhibition “Everything Old is New” on 9th, 
10th and 11th March 2013 at the Melbourne 
Latvian House, 3 Dickens Street Elwood. 
The mission of the exhibition is to inspire and 
rekindle an interest in Latvian folk arts. Many 
exhibits are from private collections and will 
be for sale at very reasonable prices. All 
proceeds from this exhibition will be donated 
to the Latvian Summer SchoolDzintari to 
enable future generations to learn the folk art 
skills, which are such an inherently integral 
part of any Latvian’s cultural identity. There 
will also be copies of Latvian Ornaments 
Alive and Senais Mantojums available for 
purchase.   

The organiser of the March exhibition, 
Inara Taylor (née Beklešovs), hopes to 



57

rekindle a nostalgic interest, open a new 
window or spark a desire to not let the Latvian 
arts slip and fade into obscurity. Instead the 
hope is it will be built upon and evolve while 
at the same time retaining our distinct forms, 
signs and symbols. 
Latvia: Russia’s playground for business, 
politics – and crime

Mystery of missing tycoon shows how 
Russian influence is growing again in small 
Baltic nation

Luke Harding in Jurmala, 23 Jan. 2013
The Russian tycoon Leonid Rozhetskin 

was last seen alive in the pretty seaside town 
of Jurmala, on the Baltic coast of Latvia. 
That was five years ago. Detectives found 
ominous clues inside his villa, including blood 
on the floor, but no body.

Then last summer police discovered 
human remains 25 miles away in a forest. 
Inside a pocket was Rozhetskin’s credit card. 
So far officials have been unable to say for 
sure that the corpse is that of the missing 
multi-millionaire.

The presumed murder is a vivid example 
of how Latvia – a small Baltic nation of 2 
million people on the doorstep of Russia – 
has become a playground for Russian 
interests: business, political and, above 
all, criminal. Or often, as in the Rozhetskin 
case, all three. Like many rich Russians he 
had numerous enemies. The Guardian has 
even been told the name of the hitman who 
allegedly killed him.

Two decades after Latvia declared 
independence from the Soviet Union, joining 
the EU and Nato in 2004, Russian influence 
is growing again.

It is most visible in Jurmala, the 
picturesque resort of pine forests and 
wooden dachas from where Rozhetskin is 
thought to have disappeared. Every summer 
Russia’s fashionable super-rich gather here 
for the New Wave pop festival. They meet, 
socialise and party. A table in the VIP lounge 

of the town’s concert hall costs £25,000. It 
is joked that their combined wealth exceeds 
Latvia’s budget.

The guests are a who’s who of Vladimir 
Putin’s Russia – oligarchs, Duma MPs, 
crooners and spies. Two years ago Roman 
Abramovich dropped by and went for a walk 
in the sand dunes. Other summer visitors 
include Rinat Akhmetov, Ukraine’s richest 
man, and Russian billionaire Mikhail Fridman. 
Also there last year was Vladimir Pronichev, 
deputy director of Russia’s powerful FSB 
spy agency, and the man responsible for 
guarding the country’s borders.

According to Leonid Jakobson, an 
investigative journalist based in the capital, 
Riga, Jurmala also attracts another clientele: 
the Russian mafia.

Last year a Russian businessman, 
Nikolai Kirillov, was shot dead while returning 
from the beach with a 24-year-old female 
companion. There was a theory he was 
involved in smuggling. As is often the case, 
nobody was caught.

In 2010 Vyaschaslav Shestakov, a 
Russian alleged to be a gangster, moved 
to Jurmala. He was said to be an emissary 
of the mobster Aslan Usoyan, also known 
as Grandpa Hasan, who was gunned 
down last weekwhile leaving his favourite 
Moscow restaurant. Last month the Latvian 
authorities banned Shestakov from the 
country, and from the rest of the EU.

“Jurmala isn’t really a music festival. 
You don’t need to go to Latvia to listen 
to Russian pop stars. You can do that in 
Russia,” Jakobson said. “In reality Jurmala 
is an important moment. The Russian mafia 
and Russian government are together in 
one place. They discuss common problems, 
global problems and how to move money 
through the Baltics.”

Some including Jakobson believe the 
Kremlin’s agenda in Latvia is to slowly 
reverse the country’s strategic direction 
from pro-west to pro-Moscow. This is not 
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as far-fetched as it may seem. Ukraine, 
Kyrgyzstan and, arguably, Georgia have all 
recently returned to Russia’s geo-political fold 
following unsuccessful revolutions.

Latvia has the biggest proportion of ethnic 
Russians of the three post-Soviet Baltic 
states, accounting for about 25% of Latvia’s 
population. Some 37% speak Russian as 
a first language, the highest figure for any 
EU country. The charming capital Riga is 
effectively bilingual, with Russian and Latvian 
spoken on its art nouveau streets.

There is also growing evidence the 
country has become a haven for dubious 
Russian money.

In a report last week the European 
commission praised Latvia’s post-2008 
economic recovery. But it said the authorities 
had not done enough to stop Latvia’s banking 
system being used for “complex economic, 
financial, money laundering, and tax evasion 
crimes”.

In recent months wealthy Russians 
have abandoned Cyprus, which is seeking 
an EU bailout, and moved their company 
registrations to Latvia.

Half of all money now invested in Latvia – 
$10bn – comes from non-resident depositors. 
Most live in Russia and former Soviet 
republics such as Ukraine, Kazakhstan and 
Turkmenistan. The US state department 
has expressed concern that this reliance on 
outside money creates a “systemic money-
laundering risk”.

“Latvia seems to be the first point of call 
for money launderers to get their cash into 
the EU,” said Tom Mayne, of the campaign 
group Global Witness. “Once you get money 
into the EU there are close relations between 
EU banks, and you can move it around easily. 
Latvia is one of the main hubs. It’s a point of 
weakness.”

Latvian financial regulators say they 
have introduced tough measures to clamp 
down on money-laundering and suspicious 
transactions. They say Latvia, with its large 

financial services industry, is not the only 
European country that does business with 
Russia. “The EU is still buying gas from 
Russia. We are part of the west,” said 
Kristaps Zakulis, the head of Latvia’s bank 
regulator, FKTK.

But many see evidence of Russian soft 
power at work. Jakobson’sinvestigative 
website has made him plenty of enemies. 
Last year unknown assailants attacked him 
in the stairwell of his home, slashing his face 
with a knife.

He had also published emails that 
allegedly showed Russia’s foreign intelligence 
agency, the SVR, had secretly financed the 
2009 municipal election campaign of Nils 
Ušakovs, now Riga’s mayor. Ušakovs does 
not dispute the authenticity of the emails but 
police interrogated the journalist for two days 
over their possible theft.

Ušakovs, a young and energetic former 
journalist, is ethnic Russian. He leads the 
Harmony Centre, a five-party coalition that 
predominantly enjoys support from Latvia’s 
ethnic Russian voter base. Latvia’s harsh 
post-2008 austerity programme may have 
delighted the IMF, but it has alienated many. 
The populist Harmony Centre could well 
play a role in a future national coalition 
government.

Ethnic Latvians view the party’s rise with 
concern, seeing it as a proxy for Moscow’s 
business and political interests. The party has 
fuelled suspicion by signing a co-operation 
agreement with Putin’s United Russia party.

Moscow, meanwhile, has staged military 
exercises on Latvia’s border, while the ultra-
nationalist Duma MP Vladimir Zhirinovsky 
has called on Russia to annex the parts of 
eastern Latvia dominated by ethnic Russians.

EU diplomats in Riga confirm that 
Russian intelligence agencies in Latvia 
are highly active. “They have successfully 
penetrated Russian elites in this country,” 
one said.

Boris Karpichkov, a Latvian former KGB 
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agent now based in Britain, said Latvia’s 
geographical position, bridging Russia 
and the west, made it an ideal entry point 
for Russian espionage, smuggling and 
laundering of criminal proceeds. He said: 
“Latvia is in the centre of the three Baltic 
states. Russia’s security services use 
Latvia like a trampoline, to send their people 
to Europe and the US.” Russian spies with 
Latvian passports can travel undetected 
across the EU, he said.

Valeri Belokon, a Latvian banking 
tycoon, former owner of a Russian-language 
newspaper, and president of Blackpool 
FC, said Moscow was undoubtedly trying 
to return Latvia to its sphere of influence. 
“Unfortunately it’s true. I’m afraid of all this 
Russian capital. Capital is influence. Latvia 
is an open country. And I’m not against 
tourism or business. But the danger for a 
small country is that we become dependent 
on Russia. We definitely have to defend 
ourselves.”

Many of the apartments in Jurmala are 
Russian-owned. Buying property in Latvia 
entitles the owner to residency. This allows 
visa free travel across the EU. Even the 
Russian ambassador to Latvia lives here, in 
an imposing yellow and white mansion next 
to the sea.

Many ethnic Latvians despise the 
Jurmala festival. Local businesses, by 
contrast, welcome it.

From her home in the US, Rozhetskin’s 
mother has accused Russian agents of 
murdering her son. The tycoon had fallen 
out with the Kremlin before his death, and 
was embroiled in business disputes with 
Russia’s then communications minister and 
other well-connected oligarchs.

One tantalising version suggests 
Rozhetskin faked his own death, and is 
alive and well in the US living under a 
false name. Either way his house, next to 
Jurmala’s cemetery, was eerily empty last 
week. There was no sign its owner will return 

any time soon.
Latvians among the top Europeans in 
Using Internet Banking and Reading 
News Online

Latvian Institute
Latvians are among the most active 

people in the online world in Europe, 
Eurostat, the statistical office of the EU, 
reports.

About 88% of Latvia’s Internet users 
have said they read news and newspapers 
online - a figure only bested by Lithuania, 
Estonia and Finland and well above the EU’s 
61% average.

The same goes for internet banking with 
64% people having reported to pay their bills 
and make their transactions online while the 
EU’s average is 54%.

People of Latvia have been a bit more 
reserved toward posting on social media 
and creating their blogs with 51% and 8% 
of Latvian Internet users having done that 
respectively.

In total, a 67% of Latvia’s households 
have broadband connections.
Seasonal Musings

By Karina Pētersone, Director, LI.
There’s a Latvian riddle that goes like this 

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

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

We started it with a test of strength of 
our democracy and passed it with credits. 
The referendum, which was called on a 
very sensitive issue, that of the language 
and more particularly, should the Russian 
language be a second state language, 
was not politically curbed. On the contrary, 
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Edited by Pēteris Kļaviņš

it was given a full flair, and after a heated 
and anxious public debate the people gave 
a firm and clear answer, no. The Yale and 
Columbia University researchers in their 
Environmental Performance Index this year 
named Latvia the second greenest country 
among 132 nations after Switzerland. While 
Latvian scientists still argue about the method 
applied, there are unmistakable signs that 
confirm it. I often meet with foreign visitors, 
and recently I talked to several Swiss CEOs, 
whom I asked what surprised them most 
here. And they all said - it is so clean here, 
in Latvia.

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

While Latvia and Rīga are preparing for 
next-year’s Song and Dance Festival and 
for entertaining its visitors as Culture Capital 
2014, our musical stars and celebrities are 
tireless in surprising their fans all over the 
world - be it Mariss Jansons, Māris Sirmais 
or Andris Nelsons, Elīna Garanča, Inese 
Galante, Kristīne Opolais, Maija Kovalevska, 
Marina Rebeka, Sergejs Antoņenko or Egils 
Siliņš. Our stage director Alvis Hermanis, 
our  musically talented sisters Skride, Reinis 
Zariņš or Vestards Šimkus. What remains for 
us is just to remind the world that they are 
all Latvian.

The hottest theme for public discourse 
this year apart from reforming the higher 
education was whether Latvia should join 
the Euro. Certain unwillingness to part from 
the Lat is understandable, coupled with the 
incessant stream of bad news from many 

Eurozone countries that make us cautious 
about the union to be joined.  However, 
among other evidently positive aspects, 
introduction of the Euro means a new chance 
for the Latvian business community, as well 
as it should complete Latvia’s reintegration 
into global and European financial, economic 
and security cooperation structures, which in 
our case is so vital for several reasons.  Also, 
it would be short-sighted to let the chance go 
after Latvia has accomplished so much in 
its efforts to reach a balanced budget and to 
restrict inflation even against steady growth. 

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

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

Happy New Year!
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