




Nr 704 2013. g. maijā

Turpinājums 4. lpp.

4. maijs pētnieku redzējumā 
Jaunās paaudzes zinātnieks Kaspars Zellis nesen apgalvoja (“LA”, 

18.10.), ka “neviens līdz šim nav ķēries arī pie trešās atmodas vēstures 
uzrakstīšanas”.

Tiesa, bet kālab aizmirst, ka līdzās daudziem memuāriem drukātā veidā, 
publikācijām zinātniskajā un dienas presē lasītāji saņēmuši arī pētnieciskas 
grāmatas, kā akadēmiķa Jāņa Stradiņa “Trešā atmoda” (1992), trimdas 
autora Jāņa Riteņa monogrāfija “Diplomātiskā cīņa par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu” (1999), akadēmiskā Latvijas 20. gadsimta vēsture 
(2005, 383. – 429. lpp.), apceru krājums “Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas 
neatkarības atgūšanas ceļš” (2009) u. c.

Nesen tam pievienojies profesoru doktoru Ineša Feldmaņa un Jāņa 
Taurēna rediģētais humanitāro zinātņu lietpratēju rakstu sakopojums 
“1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un 
iekšpolitiskie aspekti”, kurā ievietoti šai problemātikai veltīti starptautiskas 
zinātniskas konferences priekšlasījumi. Šī apskata limitētā apjoma dēļ 
varēsim īsi pakavēties tikai pie nedaudziem, mūsuprāt, interesantākajiem 
un nozīmīgākajiem referātiem.

Publikāciju pirmajā blokā aplūkoti 4. maija deklarācijas un Latvijas 
valsts atjaunošanas tiesiskie aspekti. Pazīstamais jurists un sabiedriskais 
darbinieks Romāns Apsītis saistoši vēstī par šī dokumenta sagatavošanu 
un pieņemšanu.

Darbs, izrādās, sākas ne Augstākajā, ne Ministru Padomē, kur 
vēl rosījās arī kolaboracionisti un konformisti, bet… profesora un 
vienlaikus parlamentārieša Rodrigo Rikarda dzīvoklī Dzirnavu ielā, 
kur 1990. gada 22. martā pie mājokļa saimnieka bija sapulcējušies 
Romāns Apsītis, Egils Levits, Vilnis Eglājs un Valdis Birkavs. Kopīgā 
sarunā dzima idejas.

Balstoties uz tām, E. Levits jau nākamajā dienā bija izstrādājis dokumenta 
uzmetumu, kas kļuva par deklarācijas mugurkaulu. Nedaudz vēlāk 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 10. maijā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

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

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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SLB valdes sēde  
3. aprīlī

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds un protokolēja Ināra Graudiņa.

Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik 
Biedrībā sastāv 505 biedri, no kuŗiem 
19 ir goda biedri un 115 mūža biedri. 
Ritumu abonē 70 tautieši. Uz Latviju ir 
aizsūtīti 10 biedru naudas pārvedumi 
kopsummā $7,273.

Aprīļa mēnesī Biedrībā ir iestājušies 
3 jauni biedri.

Saņemta pateicība no Zvanniekiem 
Latvijā par šā gada ziedojumu un 
piedāvājums atsūtīt DVD par Zvannieku 
ģimenēm.

Valde pārrunā Strathfield Partners 
piedāvājumu pārbūvēt The Boulevarde 
un Parnell ielas stūri uz tā uzceļot 
daudzstāvu ēku kuŗā SLB būtu tāda 
pat  platība kāda mums ir tagad. Valde 
izxtrādās PAR un PRET argumentus 
28. aprīļa biedru ārkārtas pilnsapulcei.

Pēteris Kļaviņš

Senioru saiets
Nākošais senioru saiets notiks 

piektdien 10. maijā pulksten 12.00 un 
kafejnīca būs atvērta kā parasti no 
pulksten 11.00 lai jūs varētu pakavēties 
ar draugiem un baudīt  Dāmu kopas 
sagādātos gardumus.

Pirmā daļā skatīsimies divas īsas 
dokumentālfilmas – „Par Tēvzemi 
un Brīvību”, kas apskata notikumus 
starp 1917 un 1920 gadu; brīvības 
cīņas, Bermonts, Latvija zem trim 
dažādām, vienlaicīgām valdībām, 

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 
cienījamu gadu vecumu sākot ar 

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

2013. gada aprīlī SLB ir apsveikusi 
Edvīnu Šancbergu, Gundegu Elgu 
Zariņu, Annu Ozoliņu, Fomaidu Siļķēnu, 
Jāni Supi. Eiženiju Gravu un Ausmu 
Nuchternu.

Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1975. gada

Kārlis Roberts Vanags
Dzimis 1922. g. 16. augustā, Latvijā

Miris 2013. g. 1. aprīlī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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4. maijs pētnieku redzējumā.
Turpinājums no 1. lpp

izveidotajā LTF darba grupā strādāja 
arī Aivars Endziņš, Tālavs Jundzis, 
Andrejs Krastiņš un PSRS tautas 
deputāts Ilmārs Bišers. Deputāte Ruta 
Marjaša sagatavoja deklarācijas teksta 
tulkojumu krievu valodā, no aizokeāna 
dzimtenē atgriezies žurnālists Pauls 

Raudseps pielaboja to angļu mēlē, bet 
profesore Marta Rudzīte (1924 – 1996) 
pārbaudīja projektu no dzimtās valodas 
viedokļa.

Par Latvijas Republikas atjaunošanu 
nobalsoja 138 Augstākās Padomes 
deputāti no 201. Ar to pietika. Viens 
no deklarācijas autoriem un referents 
par to 4. maija sēdē R. Apsītis atceras: 
“Priekiem nav gala! Pielecam kājās 
un spiežam cits citam roku. Daži 
apkampjas. LTF deputāti tūdaļ dodas 
lejā pie tautas, kur triumfa vilnis sitas 
vēl augstāk: ļaužu jūrā ziedi, karogi, 
smaidošas sejas un prieka asaras. 
Viss, kas piecos gadu desmitos krājies 
cilvēku sirdīs, tagad neapvaldāmi laužas 
ārā… Šo brīdi mūsu tauta jau sen bija 
pelnījusi.”

Toreizēja is Augstākās t iesas 
priekšsēdētājs Gvido Zemribo analizē 
Baltijas valstu suverenitātes deklarāciju 
starptautisko rezonansi. Viņš vaicā, 
kāpēc baltieši atguvuši neatkarību 
tieši 1990. gadā, un pats atbild, ka to 
nosacījuši trīs vienlīdz svarīgi faktori. 
Pirmkārt, šī reģiona nāciju brīvības 
mīlestība, enerģija, drosme un, pats 
galvenais, šo tautu iekšējā un ārējā 
vienotība. Otrkārt, izdevīgā situācija 
Padomju Savienībā. Bez M. Gorbačova 
un viņa “pārbūves” nekas tamlīdzīgs 
nebūtu bijis iespējams. Treškārt, 
labvēlīgā starptautiskā situācija. 
Aukstais karš bija beidzies, ASV un 
PSRS attiecības normalizējušās. 
Starptautiskā sabiedrība un vispirms 
dolāru impērija beidzot spēja ietekmēt 
procesus, kas notika padomijā. Autors 
atzīmē, ka pēc būtības šie paši faktori 
– brīvības mīlestība, revolūcija Krievijā 
un Pirmā pasaules kara beigas – deva 
iespēju Baltijas tautām proklamēt savu 
neatkarību 1918. gadā.

Otrajā publikāciju daļā apskatīta cīņa 
par neatkarības starptautisko atzīšanu. 

u.t.t. Tad pirmā daļa no  Latvijas TV 
sērijas „XX gadsimts – Post scriptum 
1951-1953 gadam” kas ir ieskats dzīvē 
okupētā Latvijā; miris „Visu tautu tēvs un 
skolotājs”, jāiet gājienos, teātru darbība, 
obligāta apmeklēšana politiskām lugām, 
obligāti aplausi, u.t.t. Ivars Šeibelis arī 
pastāstīs par jaunāko Latvijā.

Pārtraukumā pacelsim glāzes 
pildītas ar šampānieti un novēlēsim 
mūsu mātēm daudz laimes mātes 
dienā.

Otrā daļā skatīsimies Ojāra Grestes 
uzņemto Austrālijas latviešu mākslas 
izstādes atklāšanu NSW Parlamenta 
mājā š. g. 3. aprīlī. Pēc tam skatīsimies 
Latvijas TV raidījumu kur Jānis Liepiņš, 
komponista Zigmāra Liepiņa dēls diriģē 
Latvijas Nacionālo Simfonisko Orķestri 
un Valsts Akademisko kori  Latvija kuŗš 
dzied viņa tēva kompozicijas.

Uldis Misiņš
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Dr. hist. Daina Bleiere skrupulozi un 
konkrēti analizē sarunas ar Krieviju par 
Latvijas suverenitātes akceptēšanu. 
Tās ilga no 1991. gada pavasara līdz 
augustam un bija sarežģītas, jo abu 
pušu pozīcijas bija diametrāli atšķirīgas 
pašos pamatos. Pētnieces hronoloģiskā 
skatījumā dialogs noritēja aptuveni šādi.

… Latvi jas delegācija (I lmārs 
Bišers, Vilnis Edvīns Bresis, Anatolijs 
Gorbunovs, Dainis Īvāns) 19. aprīlī 
Maskavā tiekas ar M. Gorbačovu un 
viņa komandu.

Gorbijs deklarē, ka Krievija 
nedomā atzīt Latvijas neatkarību, ja 
latvieši to vienpusīgi pasludinās kā 
neatkarīgu no padomijas. D. Īvāns 
atceras, ka prezidents sarunas laikā 
pārsvarā “tēvišķi moralizēja un 
draudēja, ka pati tauta šādu politiku 
nepieļaus, ka nepaies ne mēnesis, 
kad mūsu patvaļīgā avantūristiskā 
vara tikšot gāzta”.

M. Gorbačova skatījumā 4. maija 
deklarācija bija nelikumīga un nevarēja 
kalpot par pamatu dialogam. Viņš 14. 
maija dekrētā deklarēja, ka Augstākā 
Padome ir pieņēmusi minēto dokumentu, 
pārkāpjot PSRS konstitūciju un likumu 
par kārtību, kā risināms jautājums par 
savienotās republikas izstāšanos no 
dižvalsts.

15. maijā Maskavā notiek sarunas 
starp Latvijas delegāciju, kurā ietilpst 
valdības pārstāvji, Augstākās Padomes 
priekšsēdētāja vietnieks Andrejs 
Krastiņš un Ārlietu ministrijas augsti 
ierēdņi, ar otro pusi par neatkarības 
hartas juridisko, valstisko un tiesisko 
saturu. Diemžēl bez rezultātiem.

S e p t e m b r a  o t r a j ā  p u s ē 
premjerministrs Ivars Godmanis, Ilmārs 
Bišers un Ministru Padomes pastāvīgais 
pārstāvis “centrā” Jānis Peters tiekas 
ar M. Gorbačovu. Diplomātiskā formā 
tiek pateikts, ka Kremļa nostāja nav 

mainījusies.
1991. gada 22. janvārī ar prezidentu 

runā Latvijas de facto prezidents A. 
Gorbunovs. Viņaprāt, augstākais kolēģis 
ir kļuvis mazliet, mazliet pielaidīgāks 
– viņš norobežojās no dažādām 
“glābšanas komitejām”, uzsvaru lika 
uz cilvēktiesību ievērošanu un izteica 
apņēmību neizmantot armiju kā strīdu 
risināšanas ieroci.

19. martā Baltijas valstu un Krievijas 
ārlietu ministru vietnieku tikšanās 
laikā Rīgā tiek konstatēts, ka baltiešu 
delegāciju vadītāju pirmajos kontaktos 
ar krievu pusi “nekāds progress nav 
sasniegts”.

11. aprīlī sarunās Maskavā panāk 
kompromisu formulēt neatkarības 
jautājumu kā “LR valstiskā statusa 
un attiecību izskatīšanu”. Tādējādi 
paveras iespēja sākt dialogu pēc 
būtības par pašu galveno jautājumu. Kā 
atzīmēja delegācijas loceklis deputāts 
Juris Dobelis, tā bija “pirmā reize, kad 
sarunas starp partneriem notika kā starp 
divu līdzīgu valstu delegācijām”.

Kontakti starp abiem kontrahentiem 
6. un 7. jūnijā Jūrmalā nepavirzās uz 
priekšu, lai gan gaisotne visumā ir 
konstruktīva.

…Nākamais sarunu raunds 
Maskavā pēc PSRS iniciatīvas tiek 
atlikts. Galu galā līdz augusta pučam 
šis cēliens tā arī nenotiek, bet pēc tam 
vairs nebija vajadzīgs, jo kā Padomju 
Savienība, tā Krievija beidzot atzīst 
Baltijas valstu neatkarību bez 
jebkādiem noteikumiem. Līdz 18. 
septembrim Latvijas Republiku bija 
atzinušas jau 79 (!) valstis.

Grāmatas trešajā blokā “Politikas un 
vērtību transformācija” īpašu uzmanību 
pelnījis Tālava Jundža opuss par Pilsoņu 
kongresa tiesisko statusu un stratēģiju 
valsts neatkarības atjaunošanai. 
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Sevišķu vērību tālab, ka daudz ir rakstīts 
par LTF, bet pēdējā laikā nav nācies lasīt 
par šī procesa otro sastāvdaļu – pilsoņu 
komiteju izveidošanu un darbību. Autors 
norāda, ka “iezīmējās trīs ceļi Latvijas 
valstiskās neatkarības atgūšanai: 
parlamentārais ceļš, piedaloties 
Augstākās Padomes vēlēšanās pēc 
padomju likumiem un neatkarības 
aizstāvjiem iegūstot tajā vairākumu, 
pilsoņu komiteju veidošana, apvienojot 
tajās 1918. gadā dibinātās LR pilsoņus 
un viņu pēcnācējus un tiem pieprasot, 
lai PSRS un starptautiskā sabiedrība 
atjaunotu neatkarīgu Latvijas valsti; 
starptautiski tiesiskais ceļš, aktivizējot 
dažādu sabiedrisko organizāciju un 
iedzīvotāju prasības ANO un citām 
starptautiskajām organizācijām [..].”

Jau 1989. gada decembrī reģistrēto 
pilsoņu skaits pārsniedza 700 000, kas 
bija apmēram trīs reizes vairāk nekā 
LTF biedru skaits. Tā bija politiska akcija 
un apliecināja pieteikušos cilvēku vēlmi 
atbalstīt suverenitātes atjaunošanu. 
Augstākās Padomes vēlēšanas notika 
1990. gada 18. martā, bet Pilsoņu 
kongress – no 8. līdz 23. aprīlim. Otrajā 
institūcijā ievēlēja 259 delegātus, kuri 
pirmajā sesijā izveidoja izpildorgānu 
– Latvijas komiteju 50 cilvēku sastāvā 
(vēlāk tās lielums tika samazināts).

Šīs organizācijas līderi izvirzīja 
ambiciozus mērķus un uzdevumus, 
pozicionējot sevi kā alternatīvu 
orgānu Augstākajai Padomei un 
prasot savu pilnvaru atzīšanu kā 
starptautiski, tā arī no PSRS valsts 
varas puses. Taču tāda pārstāvniecība 
nebija paredzēta LR Satversmē, 
turklāt tai nebija reālas varas un pat 
vīzijas par tās iegūšanu.

Pētnieka autoritatīvajā vērtējumā 
pilsoņu komitejas varēja uzskatīt vien 
«par rezerves variantu parlamentārā 

ceļa neveiksmes gadījumā». Šī kustība 
kopumā ir pretrunīga, tā nesasniedza 
savus izvirzītos mērķus, jo neatkarību 
atjaunoja Latvijas tauta Augstākās 
Padomes vadībā, lai arī visumā minētā 
akcija vērtējama «vairāk pozitīvi nekā 
negatīvi».

Akadēmiķe Maija Kūle ir ne tikai 
ievērojama, tā teikt, tīra filozofe, viņa 
piedalās arī aktualitāšu komentēšanā 
un analizē. M. Kūle šajā izdevumā 
ievietotajā publikācijā par sociālo un 
kultūras vērtību transformāciju pēc 4. 
maija norāda, ka tā ir tikpat svarīga 
kā politiskās iekārtas un ekonomiskā 
modeļa maiņa. Tā tāpat dod labumu 
visai sabiedrībai un apliecina nacionālo 
identitāti. Autore izsakās visnotaļ kritiski 
par šajā laukā 20 gados paveikto un 
uzsver, ka «vērtību uzstādījumam 
mūsdienu Latvijā būtu jāmeklē jauns, 
21. gs. atbilstošāks un perspektīvāks 
modelis [..].»

Visi krājumā sakopotie raksti ir 
zinātniski šī vārda vislabākajā nozīmē. 
Tajos ir arī vajadzīgās piezīmes un 
atsauces. Jaunā politiķa un žurnālista, 
nesen dok tora  darbu ārzemēs 
aizstāvējušā Edija Boša apcerē pēdējo 
ir pat 147 (!), taču pamatteksts tajā ir 
tikai angļu valodā. Valodas ziņā tāds 
pats ir arī Lietuvas vēsturnieka Viliusa 
Ivanauska darbs (visām publikācijām ir 
anotācijas šajā mēlē). Mācīties valodu 
vajag, bet ne jau gandrīz piespiesti. 
Apskatītā grāmata, jācer, būs ne tikai 
interesanta masu auditorijai, bet arī 
labs palīgs pētniekiem, kuri, jādomā, 
tuvākajos gados patiešām uzrakstīs 
apkopojošu atmodas vēsturi. Gaidīsim 
ar nepacietību!

Rihards Treijs,
Latvijas Avīze,

2011. g. novembrī.
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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

Izstāde  
JDV parlamenta ēkā

3. aprīļa pēcpusdienā 
Jaundienvidvelsas parla-
menta ēkā, 
S t rūk lakas 
zālē, Sidnejā 
a t k l ā j a 

Austrā l i jas Latv iešu 
māksl in ieku izstādi . 
V a i r u m u  n o  t u r 
redzamām g leznām 
varēja redzēt jau 10. 
martā Sidnejas Latviešu 
nama Baltajā zālē, bet 
visus 19 mākslinieku 40 
darbus parlamenta ēkā 
no 28. marta līdz 25. 
aprīlim no plkst. 9:00 līdz 
17:00. Izstādi iekārtoja 

Austrāl i jas Latviešu Mākslinieku 
Apvienības (ALMA) priekšnieks Ojārs 
Greste. Atklāšanas dienas ievada runā 
viņš atzīmēja, ka izstāde notiek telpā, 
kuŗu parlamentam savā laikā pārbūvējis 
architekts Andrejs Andersons, kas 
pārbūvējis, uzlabojis un cēlis arī daudz 
citu ēku Sidnejā. Pie šīs izstādes 
iekārtošanas ļoti palīdzējusi Biruta 
Klarka (Clark), bet gleznas aranžējusi 
Dzidra Mičela (Mitchell). Izstādē 
dabūjams arī katalogs, kuŗā īsas 
biografiskas ziņas par katru  mākslinieku 
un pa vienai samazinātai gleznas 
reprodukcijai no katra. Izstādē pērkama 
arī 2008. gadā iespiestā grāmata ar 

Jaundienvidvelsas parlamenta deputāts Dāvids Džons 
Klarks (The Hon. David Clarke, MLV) atklāj izstādi

Fo
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Eiropas Latviešu 
apvienība (ELA)  

gatavojas diasporas 
konferencei „Latvieši 
pasaulē – piederīgi 

Latvijai 2013”
Jau kļuvis par tradīciju, ka ik gadu 

vasaras vidū Eiropas Latviešu apvienība 
(ELA) sadarbībā ar Latvijas Republikas 
Kultūras ministriju, Latvijas Republikas 
Ārlietu ministriju, Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministriju un Pasaules 
Brīvo latviešu apvienību (PBLA) organizē 
starptautisku konferenci „Latvieši pasaulē 
– piederīgi Latvijai”. 

Konference notiks 2013. gada 30. 
jūnijā un 1. jūlijā Rīgā. 30. jūnijā Kaņepes 
Kultūras centrā plānots saviesīgais vakars 
(no plkst. 18.00–21.00), savukārt 1. 
jūlijā LR Saeimas centrālajā ēkā (no 
plkst. 8.30–16.00) noritēs konferences 
pamatdarbs: sākumā ievadsesija ar 

vairākiem referātiem par aktuālām tēmām 
un tad darbs tematiskās darba grupās. 

Konference „Latvieši pasaulē – piederīgi 
Latvijai. 2013” ir viens no centrālajiem 
Eiropas Pilsoņu gada Latvijas nacionālajiem 
pasākumiem. Dalība konferencē ir bez 
maksas, un tā paredzēta kā turpinājums 
2012. gada konferencei. 

Konferences ievadsesijā 1. jūlijā tiks 
diskutēts par trim tematiem: 

• reemigrācijas plāns. Aizbraukši lai 
atgrieztos?

• vecā trimda un jaunā emigrācija. 
Ieilgusī stereotipu laušana. 

• atmiņu politika. Kā apvienot atmiņas?
Ievadsesijai noslēdzoties, tālākais 

darbs tiks organizēts piecās tematiskās 
darba grupās:

1. Pedagogi un ārpusskolas aktivitāšu 
veidotāji.  Temati: finansiālais atbalsts, 
skolu vajadzības, metodikas attīstība, 
identitātes veidošana, projektu iespējas, 
labās prakses piemēri u. tml.

2. Komunikācijas platformas izveide. 

103 latviešu mākslinieku biografijām, 
darbu piemēriem un esejām par latviešu 
sabiedrisko un kulturālo dzīvi Austrālijā. 
Ojārs Greste arī pateicās Sidnejas 
Latviešu biedrībai par materiālo atbalstu 
un Pēterim Kļaviņam par kataloga 
iespiešanu. 

Atklāšanas runā Sidnejas parlamenta 
likumdošanas palātas (legislative 
council) loceklis Davids Džons Klarks 
(David John Clarke) uzsvēra, ka viņam 
ir liels gods un prieks par  savu klātbūtni. 
Turpat jau 40 gadus viņam bijis sakars 
ar latviešu sabiedrību; savukārt še 
atrodas vecākais parlaments Austrālijā 
un dienvidu puslodē. Viņš pieminēja 
arī kādreizējo Latvijas atrašanos 
padomju terora varā, kas tagad atguvusi 
neatkarību. Viņš viesojies arī daudzkārt 

Sidnejas Latviešu namā un bijis loceklis 
arī padomju režīma sagūstīto tautu 
padomē (Captive Nations Council). 
Savā laikā lielu skaitu latviešu aizveda 
izsūtījumā uz Sibiriju, daudz citu atbēga 
uz Austrāliju un te gaidīja, kad zeme 
kļūs atkal brīva. Latviešu skaits nav 
liels, tikai pāri vienam vai pusotra 
miljonam, no kuŗa kādi 20,000 atbēga 
uz Austrāliju, kuŗu skaits tagad sniedzas 
vairākās paaudzēs. Šodien te redzam 
darbus, kuŗus gleznojuši latvieši, vai 
kuŗu vecāki bijuši latvieši. Šajā noskaņā 
viņš atklāja šo izstādi.

Ojārs Greste pateicās runas teicējam, 
un aicināja izstādes apmeklētājus 
turpināt uzkodu un atspirdzinājumu 
baudīšanu un gleznu aplūkošanu. 

Juris Krādziņš
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Temati: mediju semināra darba turpinājums 
– darbs pie „globālā latvieša”, kā uzrunāt pēc 
iespējas lielāku auditoriju un reklāmdevējus, 
sadarbība ar sabiedriskajiem medijiem u. tml.

3. Jaunieši. Temati: studentu un 
jauno nozares profesionāļu tīklošanās, 
gatavošanās jauniešu forumam 2014. 
gadā, repatriējušos jauniešu integrācijas 
problēmas Latvijas vidē u. tml.

4.  Kul tūras darbinieki .  Temati : 
sadarbības stiprināšana kultūras jomā – 
amatiermākslā un profesionālajā mākslā, 
Kultūras kanons u. tml.

5. Projektu un organizāciju vadītāji. 
Temati: diasporas organizāciju sadarbības 
prakse ar Latvijas vēstniecībām, valsts 

Mirklis notverts 
mūžībai

Tas ir mirklis, kad mākslinieka ota 
piekļaujas audeklam un iemūžina 
tā brīža sajūtu, redzējumu, iekšējās 
saskaņas meklējumu – mirklis, kas 
pārvēršas mūžībā, ļaujot mākslas 
darbam būt  ti-
camākajam lie-
ciniekam.

3.aprīlī – dienā, 
k a d  d e b e s i s 
d z i r d i n a  z e m i 
pārklājot to sīkām 
l i e t u s  l ā s ī t ē m 
Jaundienvidvelsas 
parlamenta nama 
“Fountain Court” 
izstādes telpā tika 
atklāta Austrālijas 
Latviešu māks-
l i n i e k u  d a r b u 
i z s t ā d e .  S a v a 
veida dzirdinājums 
cilvēku dvēselēm. 

Pamazām vien ļaudis ierodas 
notikuma vietā, iemalko kafiju, bauda 
uzkodas, sveicinās ar klātesošajiem 
māksliniekiem un saviesīgā noskaņā 
gaida pasākuma atklāšanu. Vieta, kuŗā 
izstādītas gleznas arī ir īpaša – šo 
piebūvi vecajam parlamenta namam 

un pašvaldību iestādēm, NVO, pieejamie 
resursi mītnes valstīs un Latvijā diasporas 
kopienu spējas stiprināšanai, tīklošana 
un diasporas organizāciju savstarpējās 
sadarbības pieredze u. tml.

Reğistrēties konferencei iespējams 
jau tagad, izpildot anketu www.visidati.lv/
aptauja/812222203/. Reğistrācijas beigu 
termiņš – 2013. gada 14. jūnijs. Dalībnieku 
skaits ir ierobežots, tādēļ lūgums ar 
reğistrāciju nekavēties.

Informāciju sagatavojusi:
Lāsma Ģibiete,

Eiropas Latviešu apvienības 
komunikāciju referente.

Māksliniece Biruta Klarka (Clark) pie savas gleznas, ar 
“Fountain Court” menedžeri Richardu Veberu (Richard Weber)
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izprojektēja latviešu 
izcelsmes architekts 
Andrejs Andersons, 
un ar ī  izs tādes 
tap-šanas stāsts 
ir īpašs, jo viena 
no māksliniecēm, 
kuŗas darbi skatāmi 
klātienē – Biruta 
Klarka (Clark) bija 
tā, kuŗa ierosināja 
„Fountain Court”  
m e n e d ž e r i m 
R i c h a r d a m 
V e b e r a m 
(Richard Weber) 
pieaicināt latviešu 
māksliniekus un 
i z s t ā d ī t  s a v u s 
darbus. Labas idejas īstenojas, un 
tā ar svinīgu pieteikumu izstādi atklāj 
Jaundienvidvelsas parlamenta deputāts  
Dāvids Klarks (David Clarke). Runas nav 
gaŗas, tādēļ arī pēc Austrālijas latviešu 
mākslinieku apvienības priekšsēdētāja 
Ojāra Grestes aicinājuma baudīt 
cienastu un mākslu, ļaudis pievēršas 
viens otram, fotografējas ar mākslinieku 
un viņa gara bērniem, kā arī cenšas 
notvert mākslinieku redzējumu tulkojot 
savā interpretācijā.

Arī Jūs esat aicināti atnākt, sajust, 
mēģināt izprast/saprast/nesaprast vai 
vienkārši pabūt mākslas tuvumā, kas arī 
vārdiem neizskaidrojamā veidā tomēr 
aizskar dvēseli un ikvienu padara garīgi 
bagātāku.

Lielāko daļu mākslas darbu iespējams 
arī iegādāties, lūgums kontaktēties 
ar darba autoru personīgi vai rakstot 
Ojāram Grestem  ojars.greste@gmail.
com. Mākslinieki, kuŗu darbus varat 
apskatīt izstādē:

Valters Bārda (Sidneja), Anita 
Bērziņa-Misiņa (Sidneja), Juris Ceriņš 
(Melburna) Pēteris Ciemītis (Perta), 

Māksliniece Vija Spoģe-Erdmane pie savas gleznas 
“Parādība” (Apparition).
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Biruta Klarka (Sidneja), Ieva Deksne 
(Gold Coast, Queensland), Guntis 
Jansons (Melburna), Andra Krūmiņa 
(Sidneja), Dzidra Mičela (Mitchell) 
(Sidneja), Haralds Norītis (Gold Coast, 
Queensland), Harijs Piekalns (Kanbera), 
Anita Rezevska (Sidneja) Alda Rudze 
(Jaundienvidvelsa), Raimonds Rumba 
(Sidneja), Ilze Šēnberga-Nāgela, Jan 
Senbergs (Melburna), Vija Spoģe-
Erdmane (Sidneja), Jānis (John) Supe 
(Sidneja) un Imants Tillers (Cooma, 
NSW.) 

Bonija – Ilze Viļuma.

Izmaiņas SBS radio 
latviešu raidījumos
SBS radio uzsāks jauno analoga 

un digitālo pārraidi. Ar 1. maiju latviešu 
stunda būs dzirdama digitāla radio un 
tikai trešdienās.

Jaunajā plānā ieskaitītas 6 jaunas 
valodas. Papildus stundas piešķirtas 
valodu grupām, kuŗu skaits strauji 
pieaudzis un  jauns digitālais kanalis 21 
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valodām, uztverams digitāla TV, tīmeklī 
un mobilā telefonā. 

Pirmo reizi  SBS sniegs ziņas 
malajalamu, dinka, hmong, pašto, svahili 
un tigrinja valodās.

Dažām no valodām, kuŗās jau 
pārraida, mandarinu, kantonēziešu, 
hindi, pundžabi, ņemot vērā, ka runātāju 
skaits šais valodās pieaudzis, piešķirtas 
papildu stundas.

SBS turpinās raidīt visās līdz šim 
pārraidītajās valodās. Skaitliski SBS 
raidījis 68 valodās, tagad tas būs 74 
valodās un turpinās būt stacija, kas 
pārraida visvairāk valodās pasaulē.

Maiņas SBS raidījumu programmēšanā 
izstrādāta pēc 2012. gadā noturētās 
aptaujas, lai tās atspoguļotu šodienas 
Austrālijas daudzkultūru sabiedrību.

Iepriekšējā aptauja notika 1994. gadā 
un kopš tā laika demogrāfiski Austrālijā 
daudz kas mainījies.

Dažām valodām valodas runātāju 
skaits mainījies un klāt nākušas jaunu 
valodu runājoši migrācijas iespaidā. 
Samazinātas ir „mazās Eiropas valstu 
programmas: latviešu, čehu, dāņu, 
somu, zviedru, portugāļu, ungāru, poļu, 
krievu,u.c. 

SBS pārskats izmantoja 2011. 
gada tautas skaitīšanas rezultātus un 
sabiedrības atsauksmi uz aptauju, lai 
izvērtētu cik stundu piešķirt raidījumiem 
atsevišķām valodām.

Latvieši cēla namus, dievnamus, bet 
aizmirsa gādāt par ģimenes pieaugumu. 
No eiropiešu valodām vienīgi itāliešu, 
grieķu un spāņu valodas nav zaudējusi 
„runātāju” skaitu.

L idz marta beigām vajadzēja 
pieteikties uz programmas vadītāja vietu. 
Vēl nav notikušas intervijas. Tām sekos 
valodas pārbaudījums.

Gaidīsim, ka pagaidus programmu 
drīz atvietos programma kuŗu vadīs 

jaunais programmas vadītājs.
SBS latviešu programmu varēs 

dzirdēt trešdienās no 17iem lidz 18iem 
digitālā radio un televīzijā, kā arī tīmeklī.

Vita Kristovska

Aprīļa senioru saiets
12. aprīļa senioru saieta iesākumā 

Ivars Šeibelis atgādināja SLB biedriem 
par ārkārtējo pilnsapulci 28. aprīlī, kad 
vajadzēs lemt par firmas „Strathfield 
Partners” (SP) piedāvājumu latviešu 
īpašumu pirkt par $7.2 miljoniem 
vai sadarboties ar šo sabiedrību 
jaunceļamās mājas iekārtojumā, kur 
ir paredzēts iekārtot arī Latviešu nama 
telpas. Paziņojums par šo sapulci 
tomēr nenozīme, ka SLB valde veicina 
vai atbalsta piedāvajumu, bet tikai lai 
uzzinātu un apstiprinātu biedru domas, 
vai turpināt sarunas ar pieminēto 
sabiedrību vai sarunas ar to pārtraukt. 
Ja piekristu sabiedrības prasībai, tad 
tomēr vajadzētu kādus 2 – 3 gadus, 
pirms jauno daudzstāvu ēku uzceļ un pa 
to laiku latviešu sabiedriskā dzīve būtu 
pārtraukta ar neparedzamām sekām, 
ja neizdotos atrast piemērotas telpas 
visu latviešu iedzīves saglabāšanai 
un sarīkojumu  un sabiedriskās dzīves 
turpināšanai.

Senioru saieta sākumā uz ekrāna 
redzējām  Raimonda Paula dziedāšanas 
un dejošanas svētku izvilkumus, kuŗu 
sākumā dejoja Jautrās dzirnavas ar 
sudmaliņu melodiju. Sarīkojumam nebija 
rakstītu paskaidrojumu, kādēļ te nevaru 
pievienot deju un dziesmu nosaukumus, 
kaut gan noķēru dziesmu par to, kā 
sasala jūriņa, ko dziedāja Ance Krauze. 
Izvilkumiem no R. Paula sarīkojuma 
televīzijas raidījumu izlase, vispirms 
par Gaŗezera jauniešiem Amerikā, kas 
bija saģērbušies horizontali strīpainos 
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Sidnejas latviešu 
vīru koŗa darbība

Kopš marta beigām, 
p i rmd ienas  vaka ros , 
latviešu namā atkal skan 
dziesmas.  Mēģinājumus 
atsācis vīru koris. Savu 
darbību, pēc vasaras 

brīvlaika, koris iesāka ar biedru pilnsapulci. 
Koristi saņēma valdes priekšsēža Gunāra 
Zodiņa, kasiera Eigita Timermaņa un 
biedrziņa Andŗa Kristovska sagatavotos 
pagājušā darbības gada pārskatus. 
Diriģente Daina Jaunbērziņa ziņoja par 
piedalīšanos un dziesmu izvēli turpmākā 
darbā, koŗa gadskārtējo koncertu, koristu 
piederīgo un draugu eglītes vakaru, 
Aizvesto piemiņas sarīkojumu (svētdien, 
16. jūnijā). 

Pārrunāja, nu jau, nepilnu divu gadu 

kreklos līdzigi pirātiem. 
Cits TV raidījuma izvilkums bija 

no Rīgas svētkiem 2012. gadā, kuŗos 
pieminēja un svinēja 730 gadus, kopš 
Rīgas pievienošanos Hanzas pilsētām. 
Šis sarīkojums noritēja vairākās vietās, 
kur redzējām gan Vecrīgas Hanzas 
tirgu, gan arī Hanzas  pilsētas Rostokas 
pārstāvi Zigfrīdu Vīli. Svētkus svinēja 
ari Spilves lidlaukā, kur Svetlana 
Kapoņina pieminēja bojā gājušos 
lidotājus, dziedot krievu dziesmu. 
Alberta ielā spēlēja raksturīgs senā 
tipa orķestris, dzirdējām mūziku un 
redzējām dejošanu Doma dārzā, bija arī 
organizēts dalībnieku gājiens viduslaiku 
tērpos un regata pilsetas kanālī. Otrā 
daļā redzējām pagājušā gada Rēzeknes 
dziesmu un deju svētkus. Rēzekne 
sevi lepni nosauca par Latgales galvas 
pilsētu, kam ir savs pamats, jo nesenā 
nobalsošanā par latviešu valodu tieši 
Rēzeknē par to balsoja vairāk latviešu 
nekā citās Latgales pilsētās. Svētkos 
piedalījās daudzi etnografiskie ansambļi 
un folkloras grupas, un te, mazam 
ieskatam, minēti pierakstīto grupu vārdi.

Ja nemaldos, sarīkojums iesākās 
ar Abrenes tuvumā esošās Medņevas 
etnografisko ansambli, kam sekoja 
netālu no tās un robežas tuvumā 
esošās Upītes jauniešu deju kopu,  tai 
savukārt sekoja Vaboles etnografiskais 
sieviešu ansamblis no Dienvidlatgales 
un pēc tā Līvānu bērnu grupa Ceiruleitis. 
Pārtraucot pašu latviešu vienības,  
priekšnesumu pēc tam deva 1939. 
gadā dibinātais Bulgārijas sieviešu 
ansamblisBistritsa, kam sekoja 1981. 
gadā dibinātā Gaujas Nacionālā parka 
folkloras grupa  Senleja, aiz tās Lēdurgas 
lībiešu folkloras ansamblis Putni un 
tālāk Madonas folkloras ansamblis 
Vērumnieki. 

No Igaunijas svētkus apsveica 
Tallinas folkloras grupa Ūrgleigarid, 

kam sekoja Jelgavas folkloras grupa 
Dimzēns un Iecavas bērnu folkloras 
ansamblis Tarkšķi. 

No Lietuvas sarīkojumā piedalījās 
augstaiši, kas ģeografiski atrodas 
ziemeļos Augšzemei, ar nosaukumu 
Kupkemis  un b i ja  no  L ie tuvas 
Kupišķiem. Viņiem sekoja vispirms 
Otaņķu etnografiskais ansamblis, bet 
aiz tā vispirms Alsungas suitu sievas un 
, aiz tām, Alsungas bērnu Suitiņi. 

Viesu pulku Rēzeknes svētkos 
papildināja arī zviedru ansamblis 
„Gladpack”, aiz tā amerikāņu „Cripple 
Creek Cloggers” un pašās beigās Itālijas 
folkloras grupa „Terra del Sole”. 

Laikam noslēgumā  bija paredzēti 
Rīgas folkloras grupas Skandinieki 
piekšnesumi, bet tieši šai brīdī tvarts 
izbeidzās un Skandinieku priekšnesumi 
palika nenoklausīti. 

Juris Krādziņš. 
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Lieldienas Sidnejas 
latviešu skolā

Sestdien 30. martā, dienu 
pirms Lieldienām, Sidnejas 
latviešu skolā norisinājās 
Lieldienu svinības. Kopā 
sanāca latvieši visvisādos 
vecumos un kopā piekopa 

latviešu Lieldienu tradīcijas. Rīts iesākās 
ar dziesmiņu, un pēc tam sekoja īss 

Sēž: (visās rindās no kreisās puses) Ojārs Greste, Jānis Trumpmanis, Andris 
Kristovskis, Jānis Ronis, Kaspars Vokers (Walker),diriģente Daina Jaunbērziņa, 
Tālis Štubis, Ivars Štubis, Gunārs Zodiņš, Imants Liepiņš. Stāv: Pēteris Kļaviņš, 
Juris Rīmanis, Dainis Jaunalksnis, Pēteris Erdmanis, Andrejs Mačēns, Andris 
Jaunbērziņš, Ivars Birze, Andrejs Mednis, Eigits Timermanis, Arnis Kārkliņš, Jēkabs 
Kariks. Uz grīdas: Richards Puisēns, Indulis Krādziņš, Valdis Krādziņš, Raimonds 
Krauklis. Iztrūkst: Āris Bērziņš, Elmārs Bērziņš, Artūrs Eglājs, Voldis Kains, Toms 
Mačēns, Normunds Ronis, Juris Ruņģis, Aleksis Strazds, Oskars Štubis, Andrejs 
Upenieks, Jānis Upītis, Arnolds Gūtmanis.
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laikā rīkotās Kultūras dienas Sidnejā, 
koristu dalību Dziesmu svētkos Rīgā 
u.c. Pilnsapulci raiti vadīja Dr Juris 
Ruņģis. Nebija gaŗas runāšanas, vīriem 
labāk patīk dziedāt un tūlīt pēc sapulces 

beigām sākās koŗa dziesmu mēģinājums. 
Tagad ir īstais laiks koŗa darbā iesaistīties 
jauniem (domāts visāda gada gājuma) 
dalībniekiem.

Raimonds Krauklis

Maritas Lipskas stāsts par Lieldienām. 
Pēc tam bija iespējas krāsot olas ar 
tradicionālām sīpolu mizām kā arī ar 
parastām krāsām. Varēja arī izveidot 
groziņus, kur vēlāk bērni varēja ielikt 
olas, ko Lieldienu zaķis bija atvedis. 
Tad pienāca laiks pamatskolas un 
vidusskolas uzvedumiem. Pamatskolas 
pēdējā klase pastāstīja visiem par 
senām latviešu Lieldienu tradīcijām, ko 
visi klausījās ar lielu interesi. Pēc tam 
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Gājputns
Drusku vēlos pastāstīt par izrādi 

„Gāputns”, ko Sidnejas Latviešu teātris 
uzvedīs 4. un 5. maijā. Šis ir likteņstāsts, 
kas ir savīts no mūsu vecāku un vecvecāku 
nostāstiem.

Kad Austrālijas Latviešu teātris 
1994. gadā Melburnā uzveda Māras 

Zalītes „Pilna Māras istabiņa” tad dažiem 
dalībniekiem (Sandrai Damnicai, Andrim 
Klausam un man) radās doma, ka mūsu 
ģimenēs arī ir stāsti no kuŗiem mēs varētu 
savīt iestudējumu. Sandrai bija ideja par 
savas vecmāmiņas, Antonīnas, gaitām. 
Viņai tad bija jau 95 gadi un viņas atmiņas 
vēl spilgtas un aizkustinošas. Mēs ar 
Andri tikmēr sākām runāt ar saviem 
radiem un paziņām un tā, palēnām, 
savījam daudzus no šiem stāstiem vienā 
likteņstāstā – Annas stāstā – „Gājputns”.

Mūsu teātŗa likteņstāsts iesākas 1901. 
gadā, kad Anna piedzimst, un vijas cauri 
diviem pasaules kaŗiem līdz viņas gaitas 
beidzās Austrālījā 1966. gadā, vecoļaužu 
mītnē.

Izrāde iesākas kad Anna (vecumā) 
sēž dārzā un baro iemīļotos putniņus un 
iegrimst atmiņās. Skatuvē parādas Anna 
(jaunībā) un tā viņas atmiņas fīziski tiek 
iekļautas skatuves ainās. Šajā likteņstāstā 
ir tēls „diriģents”, kuŗš vada un „spēlējas” 
ar Annas dzīvi un „koristi” kuŗi iemieso 
viņas ģimeni, bēgļus un dzīvē svarīgus 
cilvēkus. Visam cauri vijas putnu tēma ar 
ticējumiem, rotaļām un parādībām.

Man ir liels prieks, ka varu šeit Sidnējā 
iestudēt lugu – un itsevišķi tādu kas 
iesaista mūsu pagātni, jo dzirdu, ka 
vēl šodien cilvēki saka – „Jā, es arī to 
piedzīvoju”. Man arī ir ļoti liels prieks un 
gandarījums, ka strādāju ar Sidnejas 
aktieriem un skatuves darbiniekiem 
(Ilonu Brūveri, Ojāru Gresti, Tīju Lodiņu, 
Edgaru Gresti, Andreju Mačēnu, Kiru 
Bruzguli, Elgu Medni, Jāni Graudu, Jāni 
Čečiņu, Lindu Ozeri, Gintu Kārkliņu, Inesi 
Pētersoni) kā arī ar aktrisēm no Latvijas 
– Ilzi Viļumu, jau nobriedušu Latvijas 
skatuves mākslinieci, un Sanitu Maulēnu.

Izrādē mēs izlietosim daudzas vecas 
mūsu aktieru ģimeņu fotogrāfījas – no 
Latvijas, no bēgļu gadiem un no jaunās 
zemes Austrālijas, kur parādas goanas un 
FJ Holden automašīnas. Publikai būs ko 

vidusskolnieki Aija Dragūna un Kaspars 
Vokers (Walker) visiem pastāstīja dažus 
interesantus faktus par Lieldienām. 
Svinības nobeidzās ar olu ripināšanu un 
olu mešanu. Kopumā bija ļoti veiksmīgi 
novadīts pasākums, ko bija interesanti 
piedzīvot, jo tas ļoti līdzinājās tam, ko 
biju pirms pāris gadiem piedzīvojusi 
dzīvojot Latvijā.

Laila Grosa

Lāra Veidnera, Selga Tuktēna un 
Sigrīda Veidnera ar Lieldienu olām
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Sidnejas Latviešu teātŗa ansamblis lugai “Gājputns”. No kreisās puses sēž: Ilze 
Viļuma, Jānis Grauds, Ilona Brūvere; stāv: Jānis Čečiņš, Inese Pētersone, Linda 
Ozere, Elga Raša (Rush), Kira Bruzgule, Tija Lodiņa, Judīte Šmite (režisore), 
Andrejs Mačēns, Sanita Maulāne, Edgars Greste un Ojārs Greste. Iztrūkst Vija 
Spoģe-Erdmane un Pēteris Erdmanis.
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pasmieties, atminēties un ko pārdomāt.
Uz redzēšanos 4. un 5. maijā 

Sidnejas Latviešu namā.

Sestdien, 4. maijā, plkst. 15.00
Svētdien, 5. maijā, plkst. 17.00

Judīte Šmite

SLB biedri ārkārtas pilnsapulcē noraida 
Strathfield Partners piedāvājumu

Svētdien, 28. aprīlī plkst.11:00 Latviešu  
namā notika SLB pilnsapulce, lai lemtu par   
nama nākotni. Piedalījās 127 SLB biedri. 

Uzrunājot pilnsapulci, SLB priekšnieks 
Jānis Grauds vispirms ierosināja sapulces 
vadītāja un sekretāra amatus uzticēt sev un 
Jānim Čečiņam, kam pilnsapulce piekrita. 

Jānis Grauds paskaidroja, ka piln-
sapulce sasaukta tikai lai lemtu par to vai 
valdei turpināt izpētīt iespējas piedalīties 
Strathfield Partners piedāvājumā iekļaut 
Latviešu namu 12 stāvu pārbūvēšanas 
projektā The Boulevarde un Parnell ielu 
stūrī, kuŗā latviešu namam būtu tāda pati 
platība, kāda tagad jau namam ir. Nama 
pārdošana un biedrības pārcelšana uz citu 
vietu nav valdes priekšlikums. Vēl esot cits 
piedāvājums no Strathfield Partners, ka 
latvieši iegūtu telpas augstceltnē blakus 
krogum, dzelzceļa stacijas otrajā pusē. 

Jān is  Grauds  tad  i zska id ro ja 
pilnsapulcei argumentus PAR un PRET 
Strathfield Partners piedāvājumam un 
arī piebilda, ka namam ir nepieciešams 
remonts, kas varētu izmaksāt $1 miljonu, 
bet ka to ir iespējams izdarīt. Viņš tad 
izlasīja vēstuli no latviešu architekta 
Andreja (Andrew) Andersona, kas rakstīja, 
ka pārceļoties uz daudzdzīvokļu augstceltni 
latvieši zaudētu identitāti un būtu daudz 
problēmu ar nama pārvaldi. Nevarētu arī 
noturēt bēŗu mielastus ar cieņu tik plašai 
sabiedrībai. Viņš sirsnīgi ieteica turēties 
patreizējā latviešu namā un ir gatavs dot 
padomus par tā uzturēšanu. 

Priekšsēdis teica, ka būs jābalso par 
šādu priekšlikumu: 

Valde drīkst turpināt izpētīt iespējas 
izmainīt biedrības īpašumu 32-34 Parnell 
St. Strathfield pret līdzīgu īpašumu vai 
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Aprūpe sniedz pakalpojumus klientu mājās – mājas darbus, 
ēdienu gatavošanu, veļas mazgāšanu, iepirkšanos, dušošanu, 
transportu pie ārstiem.

Meklēju darbiniekus, ar mašīnu, kuŗi varētu dažas dienas jeb 
stundas nedēļā palīdzēt aprūpei. 

Lūdzu zvaniet Baibai Liepiņai (02) 9744 0870.

Veco ļaužu aprūpe LAIMA meklē darbiniekus

nu daudzstāvu ēkā uz Parnell un The 
Boulevarde ielu stūra vai citur Strathfīldā un 
sagatavot jaunu priekšlikumu pilnsapulcei 
ja mūsu prasības var apmierināt šāda 
izmaiņa. 

Viņš arī teica, ka balsojot PRET šo 
priekšlikum nozīmē ka esam ar mieru 
palikt mūsu namā vienalga ko citu mums 
piedāvā.

Priekšsēdis tad aicināja klātesošos 
izteikt savus viedokļus:

Latvijas goda konsuls A.Birzulis jautāja, 
kāda ir vērtība vēsturiskām un emocionālām 
saitēm. V.Ozols teica, ka Paramatā vienā 
pārbūvē divi veikala īpašnieki ir turējušies 
pretī pārbūvei, bet valdība taisījusi lēmumu, 
kas spieda viņiem piekāpties. J. Daliņš 
stāstīja, ka sabiedrība noveco un pēc 10 
gadiem būs pussastāvā. Vai tad mēs vairs 
varēsim pastāvēt. A.Birzulis vēl piebilda, 
ka tanī laikā zemes vērtība nekritīsies. Lai 
nākošā paaudze gādā par nama nākotni. 
V.Sieriņa teica, ja cels augstceltni bez 
latviešu piedalīšanās, būvētāji tomēr var 
taisīt sabiedrisko darbību Latviešu namā 
neciešamu. U.Misiņš teica, ka jaunceltnē 
dabūsim tukšas telpas bez prožektoriem, 
aizkariem utt un būs lieli izdevumi nama 
iekārtošanai. I.Zemīte teica, ka viņu 
atbaida latviešiem telpas jaunceltnē blakus 
krogam. 

J.Daliņš teica, ka bēŗu  mielastus var 
noturēt draudzes namā, kam U.Misiņš 

atbildēja, ka draudzes nams ir tālu  no 
dzelceļa stacijas un tādēl nepieejamāks. 
J.Ruņģis teica, ka spiediens pārbūvēt 
namu atkal celsies un lai mūsu jaunā 
paaudze rīkojas. M.Strīķis jautāja, 
kādi uzskati ir teātrim. Kur viņi rīkos 
uzvedumus? Priekšnieks tieca, ka, sakarā 
ar piedāvājumu mums vajadzētu būt 
uzvarētājiem. M.Strīķis vēl piebilda, ka 
balsot pret ir stratēģiski, jo tad esam 
stiprākās pozīcījās. Strathfield Partners 
tad varētu mums vēl vairāk piedāvāt. 
Daina Vagnera (Wagner) savukārt teica, 
ka piedāvātais $7.2 miljonu nav daudz. 
Nebūtu arī daudz vietu, kur mašīnas 
novietot. M.Tuktēns, architekts, runāja par 
celšanas noteikumiem Bervudas (Burwood) 
pašvaldē un arī minēja, ka zeme ir vērtīga 
un lai jaunā paaudze lemj pēc 10 gadiem. 
Z.Dakmantons jautāja, vai mums ir slikta 
drošība patlaban. J.Zemītis ierosināja, vai 
nav īstais laiks apvienot Latviešu namu, 
Daugavas vanagu namu un draudzi lielākā 
īpašumā un tur vēl uzcelt veco ļaužu mītni. 
U.Misiņš vēl turpināja, ka nav runa par 
naudu, bet latviešu sabiedrību. T.Veidners 
jautāja vai būs vieta pamatskolai, teātrim 
un korim. Ja varam uzturēt, tad varam 
pārdomāt pēc 10 gadiem. Ir svarīgi, ka 
latvieši var sanākt kopā. I.Krūmiņa brīdināja, 
ka, ja pārceltos nebūtu nedz maizītes, nedz 
pīrāgu, nedz dāmu sarīkojumu.

V.Zemīts vaicāja, kas ir `Strathfield 
Partners. Vai mēs zinām? J.Reinfelds 
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VĒLOS PIEDĀVĀT TŪRISMA PAKALPOJUMUS
Vai vēlaties plānot savu nākamo braucienu ar pazīstamas latviešu 

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

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

Varbūt vēlaties tikai uzzināt, kad būs lētākās cenas lidojumiem uz 
Eiropu?

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

Erika Pētersone,
Travel Consultant “Well Connected Travel”

0400 849 361
erika@wctravel.com.au

Sprigulītim 60 –  
dejas, atceres,  

apsveikumi.
Sestdien, 2013. gada 20. aprīlī, 

Austriešu klubā, Kanberā, deju kopa 
Spr igul ī t is  sv inēja savu 60 gadu 
pastāvēšanu ar deju pēcpusdienu. Uz 
tik nozīmīgu jubileju bija sanākuši daudz 
skatītāju, gan bijušie dejotaji, kā arī 
draugi un labvēļi, no vairākām Austrālijas 
pilsētām. Jādomā, ka vairums bija nākuši 
ne tikai svinēt ar Sprigulīti, bet vēl vairāk 
apsveikt Skaidrīti. 

Kopš 1953. g. kad Skaidrīte sasauca 
11 Kanberas jauniešus un dibināja deju 
kopu Sprigulītis, viņa to ir vadijusi visus 
šos gadus. Tas noteikti ir unikāls panākums 

turpināja, ka Volongongā cilvēki arī iekrita 
ar šaubīgām firmām. Mums jāzina, ar ko 
darbojamies. I.Sīkā jautāja, vai nevarētu 
tomēr atrast citu atrisinājumu; pārdot 
namu un pārcelties citur, kur varētu 
kontrolēt, kas ar mums notiek. Biruta 
Apine-Klarka domā, ka nevar pārdot, jo 
citur tik tuvu stacijai nevarētu nopirkt. Par 
latviešu telpām augstbūvē viņa teica, ka 
būtu vesela virkne noteikumu, piemēram 
skaņu ierobežojumi un ierobežota darbība. 
Architekts A.Kārkliņš teica, ka vajadzētu 
palikt tepat. Ja vajadzētu, varētu paši 
taisīt pārbūvi. Lai lemj pēc 10 gadiem. 
V.Graudiņš teica, ka ir pret, jo ir redzējis 
daudz kompāniju, kas ņēmušas, ko grib, 
un vēlāk ir daudz bedres zemē, kur kādreiz 
bijušas cerības.

Tad atklāti balsoja par augšminēto 
priekšlikumu. Bija tikai 15 PAR balsis un 
bija skaidri redzams ka liels pārsvars ir 
PRET. Tātad, nolēma latviešu namu atstāt, 
kāds tas ir. Ar to arī izbeidzās pilnsapulce, 
īsi pirms plkst.12.00.

V.Krādziņš
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Austrālijā un droši vien arī visā latviešu deju 
pasaulē. Pēdējos gados ar deju mācīšanu 
viņai ir palīdzējis Valdis Strazds. 

No paša sākuma Sprigulītis un Skaidrīte 
ir ņēmuši centrālu vietu ne tikai Kanberas 
latviešu sabiedrībā, bet arī plašākā tautas 
deju saimē Austrālijā un, kā daļa no Saules 
jostas, pasaulē.

Atklājot pēcpusdienas norisi, Skaidrīte 
sveica klātesošos un aicināja visus 
piecelties kājās pieminot un atceroties 
tos no Sprigulīšu saimes kas jau aizgājuši 
mūžībā. Bens Goldsmis (Goldsmith) 
spēlēja „Vāķēšanas rotaļu” uz kokles, ko 
darinājis Pranas Darius, viens no Sprigulīšu 
dibinātājiem. Juris Ruņģis Skaidrītei 
pasniedza atzinības rakstu no Latvijas 
Nacionālā Kultūras Centra „par mūža 
ieguldijumu tautas dejas saglabāšanā 
latviešu kopienā ārvalstīs un radošu 
devumu Dziesmu un Deju svētku tradīcijas 
stiprināšanā Latvijā.” 

No 11 dibinātājiem, 8 bija klāt šai 
jubilejā. Skaidrīte izsauca tos, izdalīja 
katram pateicības rakstu un apdāvināja ar 
svētku atceres vīna pudeli.

Deju virkni ievadija Sprigulītis un senie 
deju draugi, Jautrais pāris no Sidnejas, 
Juŗa Ruņģa un Ivetas Rones vadībā. Dejas 
kuŗas viņi dejos šī gada deju svētkos Rīgā, 
rādija Jūrmalnieki, Lāras Brenneres vadībā. 
Jūrmalnieki  sastāv no dejotājiem no visām 
deju kopām Austrālijā – no Adelaides, 
Kanberas, Melburnas un Sidnejas. Mūziku 
atveda Sidnejas mūzikanti, Viktorijas 
Mačēnas vadībā. 

Ritēja dejas, Skaidrītes atmiņas, 
Sprigulīšu vēsture, panākumi, draudzības 
un saites, uzsverot gaŗo draudzību un 
sadarbošanos ar Jautro pāri. Austrāliešu 
draugiem Maruta Volša (Walsh) deva 
izskaidrojumus angļu valodā.

No piecām Jūrmalnieku  dejām, 
skatītājiem sevišķi patika bravūrīgā „Es 

Sprigulīša 60 gadu pastāvēšanas atceres pēcpusdienas dalībnieki
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NO MĀKSLAS DZĪVES LATVIJĀ
Par Nacionālā teātŗa 

izrādi  
„Piemiņas diena” 
Latviešu leģiona atceres dienā, 

šogad 16.martā, pie Brīvības pieminekļa 
izraisītie šoka viļņi no brēcošajiem 
skaļruņiem, kas bija uzstādīti no 
”antifašistu” demonstrantiem, vēl bango 
gan politikā, gan ļaužu emocijās. 
Līdzīgas nekārtības ir notikušas jau kuŗu 
gadu. Leģionāru atceres miermīlīgo 
gājienu un ziedu nolikšanu pie Brīvības 
pieminekļa ir traucējuši Rīgas domes 

iepriekšējie aizliegumi rīkot gājienu, 
kuŗus varēja atcelt tikai ar tiesas 
lēmumu. Šogad Rīgas dome leģionāru 
piemiņas miermīlīgo gājienu atļāva, un 
vienlaikus turpat atļāva arī pulcēšanos 
„antifašistiem”. Svinīgo leģionāru 
atceri pie Brīvības pieminekļa spītīgi ik 
gadu traucē nelabvēlīgie sabiedrības 
elementi, kas izraisa nekārtības, 
izplata melīgu informāciju, plāno un 
izvērš provokācijas, rada neiecietību 
un kurina naidu starp latviešiem 
un krievvalodīgajiem. Pie Brīvības 
pieminekļa redzami plakāti gan ar 
nacistu, gan komunistu simboliku, atskan 

bij’ puika, man bij’ vara” un meitu „Kreicbur 
gas polka”. Labākā viņu deja bija Ilmāra 
Dreļa, Latgales „Kūmas”. No Jautrā pāŗa 
dejām, patika Ivetas Rones „Labāk kūlu, 
rudzu riju”, Alda Sila „Čigānu deja” un 
Juŗa Ruņģa „Āzītis” – dejota ar maskām. 
Sprigulītis dejoja trīs jaunākās Skaidrītes 
choreografijas kuŗas vienmēr iepriecina 
ar savu vieglumu un plūsmi. Deju virknes 
beigās Sprigulīša vidējās paaudzes dejotāji 
dejoja „Aizpurves deju” izpelnot no publikas 
lielus aplausus. Tagadējie Sprigulīša 
dejotāji turpināja ar iemīļoto „Eglītes deju” 
ar diviem trešās paaudzes dejotājiem, 
Skaidrītes mazdēlu, Tomas Volšu (Walsh) 
un Vitas un Egona Eversonu mazmeitu, 
Benitu Eversonu priekšgalā.

Dejas bija jaukas un  jautras, tomēr 
jubilejas svarīgākais bija atmiņas, atceres 
un pateicības. Skaidrīte uzsvēra to daudzo 
cilvēku darbu un laiku kas veidojis šo stipro 
un ilgstošo sprigulīšu saimi. Vairāki mūziķi, 
Pranas Darius kā pirmais, devuši savu 
talantu un pacietību gaŗos mēģinājumos. 
Sekoja citi, un Saules jostas gados Imants 
Līcis un Zane Ritere un šodien, Viktorija 

Mačēna ar Sidnejas mūziķiem. Vienmēr 
nāca palīgi ar savu zināšanu un māku un 
bez dejas soļiem Spigulīši iemācījās darināt 
tautas tērpus. Šujot, aužot, kaļot, un darinot 
pastalas iepazinās arī ar tautas vēsturi un 
tās garīgo mantojumu.

Apsveicēju rindu ievadīja LAAJ 
priekšsēdis, Pēteris Strazds pasniedzot 
Sprigulītim LAAJ atzinības rakstu. Sekoja 
pārstāvji no Kanberas organizācijām un 
Austrālijas tautas deju kopām un vairāki 
rakstiski apsveikumi no Autrālijas un 
Latvijas. 

Stāvot lielā, skaistā puķu klāsta vidū, 
Skaidrīte pateicās visiem, sevišķi Marutai 
Volšai (Walsh), Dacei Dekerei (de Dekker), 
Marijai (Maree) Riekstai un Ilzei Belsai 
(Bales), kuŗi tik bieži nākuši ar smaidu un 
čaklām rokām veikt tos lielos un mazos 
darbus lai visi varētu piedalīties un baudīt 
mūsu bagāto kultūru, un Jurim Ruņģim par 
sadarbošnos un draudzību jau no pašiem 
Sprigulīšu sākuma gadiem.

Pēc pārtraukuma, jubileju turpināja ar 
latviešu danču vakaru.

VR
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draudi, apsaukāšanas 
gan par fašistu cūkām, 
gan par okupantiem, 
apspļaudīšanas, pat 
roku palaišana. 

Šogad vēl  aprī ļa 
m ē n e s ī  p o l i t i s k ā s 
a k t i v i t ā t e s  p a r 
nekārtībām 16.martā 
nav norimušas. Mediji 
rīko diskusijas, ministru 
un deputātu demisijas 
tiek pieprasītas, seko 
atvainošanās, solījumi 
i z d o t  j ē d z ī g ā k u 
l i k u m d o š a n u . 
Rezul tat īv i ,  valdība 
ir bijusi tikpat kā uz 
grīļīgām kājām. Valsts 
p rez iden ts  paz iņo , 
ka situācija valdības 
koalīcijā atgādina „vājprāta murgus”. 
Opozīcijā esošās partijas jau berzēja 
rokas, un droši vien vēl vienmēr 
berzē, jo cer, ka dēļ šīm Rīgas domes 
sarīkotajām nekārtībām tiks pie valdības 
grožiem – balsos par iekšlietu ministra 
demisiju. Deputāts Brigmanis no Zaļo 
un Zemnieku savienības braši paziņoja: 
”Esam gatavi vadīt valdību.” Tik liels 
tracis šogad ap 16.marta nekārtībām 
ir droši vien tādēļ, ka ar joni tuvojās 
pašvaldību vēlēšanas, un politiskās 
vētras bango, un cer apgāzt valdības 
kuģi un tikt pie vadības stūres saeimā 
un Rīgas pašvaldībā.

„Sestdienas” žurnālā aprīļa mēnesī 
žurnālisti, E.Zirnis un Ģ.Kasparāns 
intervijā Andrim Grūtupam jautā kā 
viņš raugās uz 16.martu? A.Grūtups 
atbild, ka viņa tēvs ir bijis leģionā, tāpēc 
izturoties ar cieņu pret šo pasākumu. 
Pārrunājot  ar  žurnāl is t iem par 
rusifikāciju, Grūtups stāsta, ka Jēkabpilī 
reiz pilnai zālei runājis par patriotismu, 
latviešu, krievu, ebreju jautājumiem. 

Pēcāk v idusskoln ieki 
viņam jautājuši vai tas 
nav rasisms. Viņa atbilde 
b i jus i ,  ka jāmī l  sava 
zeme, latviešiem jādzīvo 
šeit un jācenšas pašiem 
savu valsti celt... [citēju] 
„Ja man uzdod šādus 
jautājumus, tas tikai rāda, 
cik tā ideoloģija tālu ir 
nonākusi.” Jautāts par 
piekto kolonnu Latvijā, cik 
tā ir skaļa vai arī bīstama, 
Grūtups atbild, ka pēc 
kādas intervijas ar viņu 25 
Saskaņas centra deputāti 
g r i ezuš ies  Droš ības 
policijā. [citēju] „Jebkura 
piektā kolonna ir daudz 
bīstamāka nekā ārējie 
ienaidnieki, jo šie cilvēki 

dzīvo līdzās, nestaigā formās.”
Tādēļ, 16.martā ar nepacietību 

gaidīju Nacionālā teātŗa izrādi „Piemiņas 
diena”. Dramaturgs ir ukraiņu izcelsmes 
rīdzinieks, Aleksejs Ščerbaks, režisors 
Mihails Gruzdovs. Liela interese par 
šo lugu sākās pēc tam, kad Londonā, 
2011.gada martā, Royal Court teātra – 
augšstāva Jerwood skatuves telpās lugu 
iestudēja un recenzijas varējām lasīt 
internetā. Lugas pamatā ir integrācijas 
tēma par notikumiem Rīgā dienu 
pirms 16. marta un tieši atceres dienā. 
Luga apskata iemeslus, kas traucē 
savstarpējo kultūru saticīgu kopdzīvi, 
sabiedrisko integrāciju. Nozīmīgākās 
lomas ir uzticētas izcilajiem Nacionālā 
teātra aktieriem.

 Lugas darbība notiek daudzdzīvokļu 
nama viena stāva trīs dzīvokļos, kur 
bez konfliktiem viens otram blakus 
dzīvo viens latviešu leģionārs, viens 
padomju armijas snaiperis, un viena 
krievu ģimene. Šis ļaužu komplekts ir 
kā sabiedrības mikrokosms, it sevišķi 
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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

četru krievu ģimenes locekļu attiecības, 
intereses, konflikti, integrācija Latvijā. 

Scenogrāfs Reinis Suhanovs ir 
veiksmīgi, vairāk simboliski nekā 
naturālistiski, iekārtojis publikai labi 
pārskatāmus vienstāvā esošos trīs 
dzīvokļu interjerus. 

Krievu ģimenes galva, divu bērnu 
tēvs ir Saša, ko rezignēti, likteņa 
piespēlētajos izaicinājumos, ģimenes 
un sabiedrības konfliktos, attēlo Ivars 
Puga. Saša ir mīlošs vīrs, gādīgs 
tēvs, kas maizesdarbā strādā garas 
stundas, lai varētu izskolot savus 
bērnus – universitātes studentu Ļošu 
un ģimnāzisti Aņu. 

Ļoša tēvam atklāj, ka māsa ir 
iestājusies radikālajā krievu partijā, 
apmeklē sanāksmes, ka viņu ir pakļāvis 
šīs partijas jaunatnes organizācijas 
vadītājs Boriss, kas nāk arī  uz 
universitāti un cenšas partijai savervēt 
studentus. Ļošas nostāja ir pragmātiska, 
nepolitiska. Ļoša galvenās intereses 
ir studēt, apgūt angļu valodu, lai pēc 
universitātes beigšanas varētu izceļot 
un veidot karjeru ārpus Latvijas. 

Ģimenes māti, Svetu, iejūtīgi attēlo 
Ilze Rūdolfa. Kā rūpīgai mātei viņai 
ir vienmēr zupas bļodiņa, tējas krūze 
gatavībā, ģimenes krīzes novēršanai. 
Māte ir savedēja starp konfl iktā 
nonākušajiem ģimenes locekļiem, 
tomēr, pienāk brīdis, kad viņai vadzis 

ir pilns.
Lugas centrālā persona, ģimnāziste 

Aņa, ir jauna, strauja, idejas pārņemta 
radikāliste, un šādu viņu pārcenšas 
attēlot jaunā aktrise Alise Polačenko. 
Aņa ir Latvijas pilsone un runā latviski. 
Tēvs nesaprot kādēļ Aņai ir jāiet 
protestēt. Aņa tēvam apsola, ka uz 
piemiņas dienas protestiem neies, bet 
netur solījumu. 

Tēvs uz atceres protestiem aiziet, 
ierauga savu meitu citu jaunu meiteņu 
ierindā, un pieiet pie krievu TV diktora 
izteikt savu viedokli. Pievakarē ziņu 
raidījumā diktors nosoda Saša nostāju 
deklarējot, ka Latvija, kas pieteic sevi 
Eiropai kā civilizētu, modernu valsti, 
šodien ir parādījusi savu īsto seju 
izvedot parādē novecojušus  latviešu 
nacistus, Hitlera armijas kaŗeivjus, 
armijas, kas ir atbildīga par miljoniem, 
miljoniem cilvēku asins izliešanu. Saša 
krievu TV raidījumā saka: „Esmu krievs, 
kas visu dzīvi ir nodzīvojis Latvijā. Tur 
stāv mana meita ar protesta plakātu, 
uz kuŗa vārdus es pats uzrakstīju: 
„Fašisms! Vislielākais Ļaunums!” ES 
negribēju, ka mana meita šodien ir 
šeit. Latvijas iedzīvotāji paskaidrojiet 
saviem bērniem, ka vairs nevajag ne 
ar vienu kaŗot. Nevajag celt traci šo 
veco vīru dēļ. Šī nav propaganda. Viņi 
ir šeit, lai atcerētos kritušos biedrus. Ar 
katru gadu viņu rindas sarūk. Mums 
vajadzētu viņus uzskatīt par tādiem pat 
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cilvēkiem kādi esam mēs paši, vienīgi 
viņi ir vairāk no dzīves pārcietuši. Tas 
arī ir viss.” Krievu diktors apgriež Saša 
teikto ar kājām gaisā sakot: „Mēs ar 
nodomu pārraidījām šī vīra uzskatus, 
lai parādītu jums, normāliem ļaudīm, 
ka fašisms ir dzīvs! Tas vēl joprojām 
ir dzīvs, pateicoties šādiem nacistu 
simpatizētājiem!” Pēc TV ziņu raidījuma 
sākās ģimenes locekļu nepatikšanas. 
Izrādē, Gruzdova režijā, viss teiktais TV 
pārraidījumā ir ieskaņots krievu valodā, 
tādēļ tiem, kas neprot krieviski būtiskais 
teksts pazūd.

Pēc atceres gājiena pie Brīvības 
pieminekļa, Valda dzīvoklī ierodas abi 
lugā attēlotie leģionāri Valdis un Paulis. 
Leģionāru skatiem autors ir piešķīris 
humoru. Valdis un Paulis viens otru 
paķer uz zoba, dzen jokus, stāsta 
anekdotes un drāmā rodas atvieglojums. 
Šo humora strēli abi pieredzējušie aktieri 
nenoved līdz farsam, klauniskumam, 
tomēr nepasniedz publikai arī tik 
jautri, lai varētu pasmieties. Liekas, 
ka autoram nav dziļāka izpratne par 
latviešu leģionāriem un to nozīmi 
mūsu vēstures lappusēs. Par latviešu 
leģionāriem ir arī varonīgāki stāsti, kas 
atspēkotu lugā Mišonkuļa apgalvojumus. 
Imants Ziedonis grāmatā „Leišmalīte” 
raksta: „Viena tāda liela doma visu 
laiku neatstājas: diez kāpēc Kurzemē 

padomju vara valdīja septiņus mēnešus 
mazāk nekā pārējā Latvijā? No kā tas 
izriet? Vai no tā, ka Kurzemes cietoksni 
tiešām noturēja latviešu leģionāru 
uzupurēšanās, lai ļautu pēdējiem 
bēgļiem, kas no visas Latvijas bija 
sabēguši Kurzemē, - lai ļautu viņiem, 
saviem piederīgiem, paspēt aizbēgt no 
iznīcības pāri jūrai uz Rietumiem?...” 
Vai tiešām neko daudz vairāk par 
leģionāriem autors nevarēja pasniegt kā 
tikai humoru un to, ka šie divi piemēri no 
leģionāru vidus ir bijuši sargi un šoferi?

 Autors leģionāriem nav piešķīris 
nedz varoņu, nedz vardarbīgo pantus. 
Valdis, lomā Ģirts Jakovļevs, ir bijis 
vienkāršs šoferis, kuŗam savā dzīves 
laikā ir bijušas trīs armiju uniformas, 
bet viena un tā pati šoferējamā kravas 
automašīna. Arī Paulis, lomu attēlo 
Uldis Norenbergs, nav bijis frontē. Viņš 
bijis sargs un kaŗā nav pat ne uz vienu 
izšāvis. Paulis ir vairāk emocionāls, 
karstasinīgāks, satraucas par krievu 
uzvedību, attieksmi, politiku Latvijā. 
Šādi satraukumi Pauli noved līdz 
sabrukumam. Valdim ir jāgriežas pie 
kaimiņiem pēc palīdzības.

Lai glābtu Paula dzīvību, arī padomju 
armijas snaiperis, Mišonkulis, no blakus 
dzīvokļa steidz palīgā. Kā viņš pēcāk 
savu rīcību izskaidro Aņai: „Es pietiekami 
daudzus no viņiem jau frontē nogalināju.” 

Satraukuma brīdī, 
Aņa, kuŗa dienās 
cer kļūt par ķirurgu, 
atsakās palīdzēt glābt 
leģionāra dzīvību, 
aizbildinoties, ka 
šis vecais vīrs ir 
neci lvēks.  Viņas 
vecāki ir šokā par 
Aņas nostāju. Tēvs 
sabar  mei tu ,  un 
vaicā kādēļ viņa 
šādi rīkojusies? „Es 
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ienīstu nacistus! Kādēļ šiem monstriem ir 
atļauts maršēt manās ielās? Kas viņiem 
to atļauj? - latviešu valdība. Valdība, kas 
liek pusei iedzīvotājiem pierādīt savu 
piederību, iegūt pilsoņu līdztiesības. 
Kādēļ būtu jāliek eksāmens, lai iegūtu 
pilsonību?! Kādēļ būtu jādzied šīs valsts 
himna? Diskriminācija! Tev vajadzētu 
redzēt vēstures materiālu, kas mums ir 
jāmācās. Tas ir vājprāts! Ja mēs šodien 
necīnīsimies, rīt jau mēs atradīsimies 
koncentrācijas nometnēs! Mums ir 
jācīnās!”

Aņas iemīļotā persona ir Miš-onkulis, 
padomju armijas snaiperis, kas dzīvo 
blakus dzīvokli. Šo smago lomu nosvērti, 
bez pārliekām emocijām, pārspīlējumiem 
attēlo Uldis Dumpis. Mīšonkulis uzskata, 
ka nacistiem vajadzētu tupēt mājās un 
nepiecūkot šīs ielas ar savu maršēšanu. 
Mišonkulis šais ielās pret viņiem cīnījās, 
šo pilsētu atbrīvoja. Viņa meitas vīram 
šeit bija dzīvoklis, ko atņēma un atdeva 
latvietim, kas aizbēga uz Hitlera Vāciju. 
Viņu te saucot par krievu cūku! Viņš 
parāda Aņai šauteni, kas viņam pēc kaŗa 
piešķirta kā izcilam snaiperim, jo tikai 
ģenerāļus apbalvoja ar pistolēm. 

Lugā ir vēl divi personāži, krievu 
partijas (varam minēt, ka šeit autors ir 
reprezentējis aktīvistu no Par dzimto 
valodu & nacionālboļševiku partijas) 
pārstāvis Boriss un latviešu partijas 
(Visu Latvijai & Daugavas vanagu 
organizācijas) pārstāvis Gints. Autors 
šos tipus ir veidojis kā pragmātiskus 
politiķus. Mani pārsteidza, pat šokēja 
režisora Gruzdova interpretācija, kad 
abi politiķi, satiekoties trepju telpā ne 
tikai sasveicinās, sarokojās, bet pārāk 
sirsnīgi, karsti apkampjas kā tuvākie 
draugi. (foto – T.Kentons. Londonas 
izrādes publicitātes foto.) Šāda režisora 
interpretācija padara Gintu ne tikai 
par meli un liekuli, ko viņš ar saviem 
vārdiem jau ir pierādījis, bet, manuprāt, 

ari par nodevēju. Londonas izrādē tas 
tādi nebija traktēts, kā redzams šajā 
publicitātes fotogrāfijā. 

Boriss ir krievu partijas jaunatnes 
organizācijas vadonis un ir iesaistījis 
jauno,  v ieg l i  ie tekmējamo Aņu 
antifašistos. Autors Aņas pavedināšanu 
atstāj Borissa rokās. Kad Mišonkulis 
ir aizbēdzis uz Maskavu pie meitas, 
pate icot ies Ginta draudīgaj iem 
izteicieniem, Aņa ir apbēdināta, jo viņš 
pat nav atvadījies. Autora lugas darbības 
norādījumi: Aņa raud, jo Mišonkulis ir 
aizbraucis prom. Boris pieiet pie Aņas. 
Vispirms viņš noglauda viņai matus, 
tad apkamp viņu, tad noskūpsta uz 
vaiga... tad viņa rokas noslīd lejup pie 
viņas vēdera... Boriss sāk atpogāt Aņas 
blūzi...  Tomēr, savā režijā  Gruzdovam 
labpatīkas, sev vien zināmu iemeslu dēļ, 
likt jaunajai, nevainīgajai Aņai pavedināt 
Borisu. Otrā rīta Boriss neatbalsta Aņas 
dedzīgos apgalvojumus uzupurēties 
partijas un idejas mērķiem. Aņa jūtas 
nodota un Borisu padzen. Pusplikais 
Boriss aizskrien prom uzraujot pār galvu 
Rīgas „Dimano” hokeja kreklu – vēl viens 
režisora Gruzdova trumpis! 

Autora paredzētajā lugas nobeigumā, 
Aņa paņem Mišonkuļa šauteni, pielādē, 
iziet tukšajā trepju telpā un paņem 
šauteni abās rokās. Lugas beigas.

 Manuprāt, režisors Gruzdovs 
sagrozot autora norādīto lugas 
nobeigumu, iznīcina visas Aņas tēva, 
Sašas, cerības par sabiedrības iecietību 
un integrāciju.

Iesaku izrādi noskatīties un vērtēt 
pašiem. 

Lugu latviešu valodā ir tulkojusi 
režisora M.Gruzdova sieva, aktrise 
un režisore, Indra Roga. Lugu angļu 
valodā var pasūtīt caur Amazon – 
„Remembrance Day” Aleksey Scherbak.

Anita Apele
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

Rotas lietas
Nameja 7-dienu u.c.gredzenus
Latvijas 90 gadu jubilejas 1 Lata piemiņas monētas
Kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

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

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

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

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

CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori

SPECIĀLS IZDEVUMS
Dubult-CD “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos 
kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.
Cena $20. 
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2013. gada maijā

KURZEMES CIETOKŠŅA  ATCERE
un

DAUGAVAS VANADŽU
GADSKĀRTĒJAIS LABDARĪBAS SARĪKOJUMS

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

Priekšnesumi. Lielā un mazā loterija.

Ieeja: $20.

Cenā ieskaitītas pusdienas

Visi laipni aicināti un gaidīti

Daugavas vanadzes 
satiksies Latvijā

Šogad DV centrālās valdes sēde notiks 
Latvijā no 25. – 29.jūnijam skaistā atpūtas 
vietā pie Valguma ezera Valguma pasaulē, 
kas atrodas Engures novadā kādus 40 km 
no Rīgas un 5 km no Ķemeru stacijas. 

DV svinīgais akts paredzēts  25.jūnijā 
plkst.10.00 Rīgas Latviešu biedrības 
namā, Merķeļa ielā 13, kam 11.50 sekos 
svinīga militārās goda sardzes maiņa 
pie Brīvības pieminekļa. Plkst. 12.05 
dalībnieku ziedu nolikšana pie Brīvības 
pieminekļa.

26.jūnijs atvēlēts vanadžu darba 
sēdei-salidojumam, kas notiks Valguma 
pasaulē DV vanadžu priekšnieces Guntas 

Reinoldes (Reynold) izkārtojumā. Par 
goda viesi ir aicināta Valsts prezidenta 
kundze Dace Seisuma. Viņa ir Latvijas 
Audžuģimeņu biedrības patronese. 
Savukārt šo biedrību regulāri atbalsta 
vanadzes visā pasaulē. Pagājušā gadā 
Sidnejas vanadžu kopa samaksāja vienam 
bērnam piedalīšanos vasaras nometnē. Uz 
salidojumu ir aicinātas visas vanadzes un 
vanagi. Sākums paredzēts plkst.10.00.

Kā katru gadu, esmu atkal ceļā uz 
Latvijas vasaru. Es piedalīšos Vanadžu 
salidojumā, kā arī CV sēdē. Gadiem ejot, 
ir izveidojušās sirsnīgas draudzības saites 
ar Latvijas vanadzēm, kaut viena otra jau 
aizgājusi aizsaulē. Dzīvojot Austrālijā, ne 
katreiz izprotam Latvijas DV  problēmas, 
tāpēc ar lielu interesi piedalos vanadžu 
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sanāksmēs un nodarbībās. Latvijā arvien 
var satikt vanadzes arī no citām zemēm. 
Pagājušā gadā es iepazinos ar tagadējo 
Anglijas vanadžu vadītāju Maritu Grunti. 

No 1. – 7.jūlijam risināsies Dziesmu 
un Deju svētku sarīkojumi, katrs ar 
savu nacionālo auru un pārdzīvojumu. 
Šajā nedēļā Rīga dimdēs līdz pašiem 
pamatiem. Jau tagad paredzu, ka  dienas 
būs par īsām un spēka par maz, lai es 
visu paspētu. 

Latvijas Daugavas Vanadžu koŗa 
priekšniece Rūta Lapše, uzturot ilgo 
draudzību ar Sidnejas vanadzēm, pa 
laikam atsūta ziņas par koŗa darbību. 6. 
maijā koris dziedās senioru koŗu skatē 
un 5. jūlijā senioru koŗu Dziesmu svētku 
koncertā Ķīpsalā. Pirms Dziesmu svētku 
noslēguma koncerta Mežaparkā koristes 
ies arī svētku gājienā. Leģiona atceres 
dienā 16. martā ziemas aukstums nav bijis 
par šķērsli, lai dziedātu Lestenes baznīcā. 
25.martā kopējā Leģiona atceres un uz 
Sibiriju izsūtīto piemiņas sarīkojumā VEF’a 
kultūras pilī koris piedalījiesar vairākām 
dziesmām. Koŗa mūzikālā vadītāja ir Ārija 
Neimane, kuŗa savu bērnību pavadījusi 
izsūtījumā.  

Latv i jas  Daugavas Vanadžu 
priekšniece Klāra Mētra dzīvo Valmierā 
un ir arī liela rokdarbniece. Šogad 
Dziesmu svētku laikā viņai ir padomā 
iegūt tirgošanās atļauju vanadžu stendam 
Rīgā, kas būtu labs ienākumu avots. 
Latvijā reģistrētas 333 vanadzes, kas 
darbojas 31 nodaļā. Pastāv divi kori, četri 
vokālie ansambļi un divas deju kopas. 
Iespaidīgs ir nodaļu dažādo nodarbību 

un sarīkojumu saraksts. Bijušo leģionāru 
medicīnisko aprūpi un zāļu sadali vada 
Vija Tipaine. Pagājušā gadā Latvijas 
vanadžu salidojums notika Liepājā, kur 
piedalījās arī Austrālijas DV priekšnieks 
Jānis Priedkalns un Austrālijas vanadžu 
vadītāja Ilga Vēvere. Rīgā DV pulcēšanās 
vieta ir DV īpašumā 122 Slokas ielā.

Uz redzēšanos septembrī!
Ilga Niradija

God! Latvijas Daugavas 
Vanagu draugi Sidnejas 

nodaļā!
Liels, liels paldies jums visiem kas 

atbalstiet Daugavas Vanagu centra izveidi 
Rīgā, Slokas iela 122. Jūsu dāvana 
apliecina Daugavas Vanagu vienotību 
pasaulē un arī jūsu mīlestību pret Latviju. 
Latvijas DV biedri, kas visi ir izcietuši PSRS 
režīma varu, izsūtījumos un nemitīgā 
pratināšana un spiegošana, tagad jūtas 
atzīti savā neatlaidībā par Latvijas nākotni 
un iecienīti latviešu pasaules saimē.

Rakstu jums  DVL p  riekšnieka, Juŗa 
Vectirāna vietā, kuŗš smagi saslima un 
vēl šomēnes ir ārstu uzraudzībā. Viņu 
pārņēma plaušu karsonis, kas iesākās 
ar gripu kas šogad piemeklēja Latviju 
smagā veidā. Tagad viņš lēnām atgūst 
savus spēkus. Mēs ceram, ka viņš varēs 
piedalīties DV salidojumā jūnijā. 

Žoga atjaunošana ap īpašumu izbeigs 
garāmgājēju caurstaigāšanu un dos 
iespēju atjaunot pagalma stādus un 

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedri

Kārli Robertu Vanagu – dzimis 1922. g. 16. augustā, Plāteres pag., Latvijā
miris 2013. g. 1. aprīlī, Sidnejā, Austrālijā

viņš sastāvēja nodaļā no 1978. gada.

Par viņu  sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.
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Sarīkojumi DV namā
2013. gada maijā un jūnijā. 
What’s on at the Latvian Relief Society 
Club “Daugavas Vanagi “ this May and 
June.

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

Monthly lunch: meat-filled pancakes 
(Komm Morgen wieder) and bullion. 
Freshly baked caraway seed buns, 
apple cake, cinnamon buns. Imported 
Latvian black and sweet-and-sour bread 
also available for purchase.

Sestdien / Saturday, 4. maijā 
Kurzemes cietokšņa atcere un Sidnejas 
vanadžu kopas gadskārtējais labdarības 
sarīkojums (skat, sludinājumu DV ziņu 
sākumā).

iekārtas ar drošību, ka tie netiks skādēti. 
Līgums tika parakstīts  februārī un Sidnejas 
nodaļas pirmais naudas pārskaitījums 
sedza iemaksu lai varētu sākt žoga 
daļu gatavošanu. Daļu gatavošana ir 
progresējusi un šonedēļ apmeklējām 
darbnīcu, kur apskatījām žoga daļas. 

Izrādās ka žoga uzstādīšana  būs 
pareizā laikā, jo šogad, aprīļa mēnesī  
bija nopietns sals  (-10 C)  līdz pat 13 
datumam. Tas pēkšņi pārgāja uz +10C 
un tagad ir samērā  droši, ka zeme būs 
atsalusi kad žogu jāuzstāda.

Ar jūsu labvēlīgo atbalstu, darbi tiks 
veikti, lai DV daudzie viesi no pasaules 
visām pusēm varēs skatīt otro nozīmīgo 
dāvanu DV Latvijā no Austrālijas DV 
saimes. (Pirmā bija Slokas 122 īpašums!)  

Ar sveicieniem no Rīgas,
Andris Staklis

DVL Saimniecības darba grupas 
vadītājs 

Iespēju daudz
Dzīve bez cerības ir nožēlojama un 

pat varbūt neizturama.
Esam laimīgi, ka Sidnejas DV 

nodaļas biedri pa šiem gadiem ir 
strādājuši ar skatu nākotnē un atstājuši 
mantojumu ko varam baudīt un izmantot 
un kas dod mums daudz  iespēju. Tikai 
šķērslis ir darba roku trūkums! Mūsu 
uzdevums kā DV organizācija un biedri 
ir plašs un attiecas uz darbību Latvijā 
kā arī šeit. Austrāliešiem brīvprātīga 
nodarbošanās ir tuvu pie sirds – itkā 2 
miljons austrāliešu nodarbojas kautkādā 
brīvprātīgā nodarbībā. Vanagu namam 
Sidnejā ir vajadzīgi dārznieki, biroja 
darbinieki, „handyman”, virtuves 
darbinieki, bibliotekāre, aprūpes 
darbinieki. Darba daudz...

Volunteering:
Australia apparently has one of 

the highest rates of volunteering in the 
world. 2 million Australians do voluntary 
work of some sort. To Latvians this is 
not unusual. Our Latvian centres were 
built (partly) and maintained (mainly) 
by volunteers. Our club at Bankstown 
is always looking  for assistance for 
jobs in and around the club. We should 
be called the Variety Club! Which 
we are. Contact the club and leave 
a message if you have an interest or 
come along to one of our functions. The 
third Wednesday of every month is an 
informal lunch. Almost like a mystery 
dinner party! See you there.!

Gundega Zariņa

„Trešajā trešdienā” 15. maijā 
plkst 12.00 Helmuts Vabulis 
stāstīs par Latvijas pastmarkām 
un rādīs savu Latvijas pastmarku 
albūmu.
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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

Trešdien / Wednesday, 15. maijā. 
plkst. 12.00 „Trešās trešdienas” saiets. 
Helmuts Vabulis stāstīs par Latvijas 
pastmarkām un rādīs savu Latvijas 
pastmarku albūmu. Pēc tam būs 
uzkodas, mūzika, sadziedāšanās.

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

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

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

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

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

Every Tuesday 10am - 2pm. Pool / (8 
ball).
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service user files. In addition, discussions 
and interviews were undertaken with the 
manager, care coordination personnel, 
support staff and service users to acquire 
evidence and validate service delivery 
quality. Six (6) clients and one (1) client 
carer participated in telephone surveys 
and two (2) support staff participated 
in a focus group with the quality review 
team, with an additional one (1) support 
staff member participating in a telephone 
survey. All clients contacted expressed 
their satisfaction with the services provided 
to them and agreed the services were of 
a high quality and that the staff were well 
trained and efficient. The staff interviewed 
confirmed their knowledge of the service’s 
processes and systems, the service’s 
ongoing commitment to providing relevant 
training to them and expressed the 
opinion that they felt well supported by 
their management. Overall, the service 
conveyed an environment that was 
harmonious for both clients and staff and 
which met the needs of their Culturally and 
Linguistically Diverse (CALD) target group. 

Overall, the service provider was 
able to demonstrate effective systems, 
practices and processes were in place 
to meet all of the 18 expected outcomes 
under the Community Care Common 
Standards (CCCS). 
Standard 1 

Specifically, the service provider 
was able to demonstrate effective 
management processes based on a 
continuous improvement approach to 
service management, planning and 
delivery. In particular, the quality review 
team noted the use of a comprehensive 
Continuous Quality Improvement Register 
with all items identified aligned to the 
Community Care Common Standards 
(CCCS). Confirmation was obtained 
within the staff focus group and client 

Veco ļaužu aprūpe 
Laima

Reiz pa trim gadiem, Laimai jādod 
darbības pārskats valdības iestādēm – 
Department of Health and Ageing. Seko 
dokumentu revīzija un intervijas ar Laimas 
klientiem un darbiniekiem. Šogad tas 
notika 15. janvārī. Pievienoju revidentu 
ziņojumu (oriģinālā angļu valodā) un 
sirsnīgi pateicos klientiem un darbiniekiem 
par palīdzību dokumentu sagatavošanā.

Baiba Liepiņa
Veco ļaužu aprūpe Laima, vadītāja 

COMMUNITY CARE COMMON 
STANDARDS | QUALITY REVIEW 

REPORT 
for Latvian Aged Care „Laimaˮ  

15th January 2013. 
Genera l  Overv iew o f  Serv ice 

Performance Latvian Aged Care-Laima 
is auspiced by Sydney Latvian Society 
Limited, a service provider which receives 
funding from the Department of Health and 
Ageing to provide Community Aged Care 
Package (CACP) services to service users 
from a primarily Latvian background within 
the South Western Sydney Metropolitan 
region. However due to a decrease within 
the general Latvian community, the service 
has also offered CACP’s to the general 
community since 2009. 

Following a desk review of the self-
assessment submitted by the service 
provider a site visit was conducted at the 
service outlet at 144 The Boulevarde, 
Strathfield on Tuesday 15 January 2013. 
At the site visit the quality review team 
reviewed the service’s systems, practices 
and processes by sighting a range of key 
organisational documents, staff records and 

„LAIMAˮ
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discussions that management had a 
consistent and effective range of measures 
eg: moving on audits, policy, staff and 
client surveys, networking partnerships, 
etc, which contributed to ensuring staff 
and clients were fully informed and 
involved in suggesting, developing and 
ultimately approving improvements within 
the service. An example of this was that all 
policy development and/or amendments 
are discussed at the staff monthly meetings 
before any approval for implementation is 
undertaken. These policy changes and 
amendments, were relevant to clients, 
are then disseminated in the monthly 
client newsletter and in discussions with 
the Service Manager and Administration 
Officer/Care Coordinator. 

Standard 2 
Each service user (and prospective 

service user) has access to services 
and service users receive appropriate 
services that are planned, delivered and 
evaluated in partnership with themselves 
and/or their representative. In particular the 
quality review team sighted policies and 
procedures specifically relating to service 
access and equity, prioritisation of needs, 
client assessment, care planning, client 
review and client referrals. Additionally in 
discussions with the Administration Officer/
Care Coordinator and reviewing client files, 
the emphasis placed upon evaluating a 
client’s needs and any associated risks 
was very evident through the use of 
comprehensive individual client emergency 
management plans. This included 
individual venue risk assessments done 
for each client who attended venues such 
as shopping centres, offices of medical 
practitioners and recreational premises 
etc. Client’s interviewed also confirmed 
items such as fire blankets, non slip mats 
and minor home maintenance, eg: hand 
rails in bathrooms, where provided to 
them free of cost by the service. All clients 

confirmed receipt of frequent schedules 
for their home folders which indicated the 
days, times and services to be delivered 
to them. 

Standard 3 
Each service user, or prospective 

service user, is provided with information 
(initially and on an ongoing basis) in a 
format appropriate to their needs to assist 
them to make service choices and gain an 
understanding of the services available to 
them and their rights and responsibilities. 
As the service has a primary client base 
from Latvian backgrounds, it was noted 
by the quality review team that each 
service agreement was translated in 
both Latvian and English. This included 
attachments such as the CCCS, The 
Charter of Rights and Responsibilities 
for Community Care and the Schedule 
of CACP services. Additionally it was 
noted that service information for clients 
was also available in Arabic, Russian, 
Polish and Italian. Confirmation was also 
gained via the interviews with staff that 
privacy and confidentiality with regards to 
information was routinely raised in staff 
meetings and contained in clauses within 
offers of employment and for clients, within 
signed privacy and confidentiality sections 
within the client service agreements. 
A review of the client files also noted 
examples of occasions when hearing 
and/or sight impaired clients had the 
services and information explained fully 
to their representatives or advocates by 
the service to ensure their understanding. 

Improvement Opportunities 
The quality review team did not identify 

any gaps or improvements within the 
service provider’s current systems or 
processes and therefore there are no 
improvement opportunities for inclusion 
in an improvement plan.

Department of Health and Ageing
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Nākamais Ritums būs 2013. gada jūnijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

PBLA ZIŅU APSKATS

29. aprīlī
Dziesmu svētku rīkotāji šonedēļ 
sola informēt par neizņemtajiem 
ielūgumiem un biļetēm 

Dziesmu svētku rīkotāji pašlaik 
apkopo datus par dziesmu svētku 
neizpirktajām biļetēm un neizņemtajiem 
ielūgumiem, tostarp Saeimas deputātiem, 
un sola sīkāku informāciju par to sniegt 
šīs nedēļas sākumā, pastāstīja dziesmu 
svētku preses sekretāre Inga Vasiļjeva. 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs 
iepriekš aicināja amatpersonas, kurām 
ir rezervēti ielūgumi uz dziesmu svētku 
noslēguma koncertu, apmaiņā pret tiem 
ziedot Latvijas Daudzbērnu ģimeņu 
biedrību apvienībai. Svētku rīkotāji 
sadarbībā ar Latvijas Daudzbērnu ģimeņu 
biedrību apvienību ir iecerējuši, ka par 
deputātu un citu ielūgumu saņēmēju 
saziedotajiem līdzekļiem svētkus būtu 
iespēja apmeklēt 150 daudzbērnu 
ģimenēm – kopumā aptuveni 600 
cilvēku. Kultūras ministres padomniece 
sabiedrisko attiecību jautājumos Ieva 
Līne iepriekš pavēstīja, ka pēc plašas 
diskusijas, kā piešķirt ielūgumus uz 

dziesmu un deju svētkiem Saiemas 
un Eiropas Parlamenta deputātiem, 
par piemērotāko Dziesmu un deju 
svētu padome atzina priekšlikumu 
piešķirt katram deputātam ielūgumu 
divām personām, pretī aicinot ziedot 
daudzbērnu ģimenēm. Ielūgumi piešķirti 
uz noslēguma pasākumu Mežaparka 
Lielajā estrādē. Kultūras ministrija 
informēja, ka visas ielūgtās personas 
līdz ielūgumu saņemšanai tiks apzinātas. 
Tiem, kuri svētkus neapmeklēs, ielūgumi 
netiks piešķirti. Visas iepriekšējā 
rezervācijā neizpirktās biļetes plānots 
sākt tirgot 1. maijā. Ministrija arī 
uzsver, ka jautājums par ielūgumu 
politiku katros svētkos aktualizējas 
nepietiekamā skatītāju vietu skaita 
dēļ Mežaparka estrādē un “Daugavas 
stadionā” un, kamēr šis jautājums 
netiks atrisināts, biļešu trūkums un ar to 
saistītās diskusijas turpināsies. Ministrija 
informē, ka Nacionālajā attīstības plānā ir 
iekļauta dziesmu svētku stadiona izveide. 
Dziesmu svētku padome iepriekš lēma, 
ka 12% no biļešu skaita tiks atvēlēti 
ielūgumiem. Šajos 12% ietilpst 1588 
biļetes pašvaldību pārstāvjiem, kultūras 
darba vadītājiem novados, 1199 – goda 
viesiem, virsdiriģentiem, horeogrāfiem, 
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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

komponistiem, autoriem, 466 – valsts 
augstākajām amatpersonām, tostarp 
Valsts prezidentam, premjeram, Ministru 
kabinetam. XXV Vispārējie latviešu 
dziesmu un XV deju svētki notiks no 30. 
jūnija līdz 7. jūlijam. Svētku programmu 
kopumā veido 51 pasākums ar vairāk 
nekā 62 norisēm, un tiem gatavojas 
40 tūkstoši dalībnieku no Latvijas un 
ārvalstīm. (kasjauns.lv)
Kažociņš: Nešaubīgi, ka Krievija vēlas 
mūs atgūt 

Šobrīd Krievija dara visu, lai atgūtu 
lielvaras statusu, un Latvijai ar to ir 
jārēķinās. Tā intervijā TV3 raidījumam 
«Nekā personīga» atzīst Satversmes 
aizsardzības biroja (SAB) direktors 
Jānis Kažociņš: «Mēs redzam, kā 
tas notiek Ukrainā un Baltkrievijā. 
Nešaubīgi, ka Krievija mūs atkal grib 
apvienot ar sevi,» norāda Kažociņš. SAB 
direktors uzskata, ka bažas rada arvien 
pieaugošās militārās aktivitātes Baltijas 

valstu robežu tuvumā. Īpaši uzmanību 
piesaista rudenī plānotās Krievijas un 
Baltkrievijas kopīgās mācības «Zapad 
13». «Kā cilvēks ar militāru pieredzi 
es redzu, ka mācības «Zapad 13» ir 
izmēģinājums nodalīt Baltijas valstu 
telpu no Eiropas Savienības un NATO 
palīdzības. NATO kolēģi arī uzskata, 
ka lielo bumbvedēju lidojumi norāda 
uz to, ka Krievija pārbauda iespēju 
izmantot taktiskos atomieročus, lai 
bloķētu Dānijas šaurumu. Tādā veidā 
tiktu iegūta dominance Baltijas jūrā.» 
NATO kolēģi Kažociņam atzinuši, ka 
šobrīd Rietumos ir tikpat daudz Krievijas 
spiegu kā aukstā kara gados. Viņu 
uzmanības lokā esot arī NATO dalībvalsts 
Latvija. Pēc desmit SAB direktora amatā 
pavadītajiem gadiem Kažociņš secina, 
ka ārvalstu specdienestu interese par 
Latviju ar katru gadu tikai pieaug. SAB 
publiskajā pārskatā atklāts, ka vairākās 
ārvalstu vēstniecībās Rīgā gandrīz puse 
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diplomātu patiesībā ir spiegi. Vārdā 
neviena valsts nosaukta netiek, taču 
zināms, ka spiegošanas dēļ līdz šim 
no Latvijas izraidīti jau vairāki Krievijas 
diplomāti. [...] (tvnet.lv) 
Kažociņš: Nav pareizi no varas 
izslēgt partijas, par kurām balso 
krievvalodīgie 

Nav pareizi no varas izslēgt partijas, 
par kurām balso kr ievvalodīgie, 
šādu viedokli TV3 raidījumam “Nekā 
personīga” paudis aizejošais Satversmes 
aizsardzības biroja (SAB) vadītājs 
Jānis Kažociņš. Kažociņš uzskata, ka 
“Saskaņas centrs” (SC) šobrīd nebūtu 
tik ietekmīga politiskā partija, ja tā būtu 
iesaistīta premjera Valda Dombrovska 
(Vienotība) pirmajā valdībā un arī šim 
politiskajam spēkam nāktos uzņemies 
atbildību par krīzes laika lēmumiem. 
“Ja mēs kā latvieši domājam, ka ilgstoši 
varam valdībā pieņemt tikai partijas, par 
kurām balso latviešu vēlētāji, un izslēgt 
tās, par kurām balso krievvalodīgie, 
tad mēs kļūdāmies,” sacīja Kažociņš. 
Kažociņš nav atklājis, vai SC ir tā partija, 
kuru drošības iestādes pieķēra neatļautas 
ārvalstu finanšu palīdzības saņemšanā 
pirms 11. Saeimas vēlēšanām. “Ja mēs 
tagad nosauktu kādu partiju, tā būtu 
iejaukšanās politiskajā darbībā. Drošības 
dienesti to nevar darīt. Skaļi mums tas 
nav jāsaka, jo tā partija to labi zina. Mēs 
esam attiecīgās personas iztaujājuši. 
Viņi to lietu saprot un ceru, ka no tā 
ir mācījušies.” Kažociņš arī nevēlējās 
konkrēti atbildēt, vai iespējams nelikumīgs 
ārvalsts finansējums bija iemesls, lai SC 
līderis Jānis Urbanovičs vairs nesaņemtu 
pielaidi valsts noslēpumam, tomēr atzina, 
ka SAB uzticību vairāki Saeimas deputāti 
ir zaudējuši. “Mēs esam piefiksējuši, ka 
cilvēki, kuriem mēs bijām uzticējušies, 
patiesībā melo valsts drošības iestādēm. 
Viņiem uzticēt valsts noslēpumus vairs 
nevar. Nevēlos nevienu saukt vārdā, bet 

ir deputāti, kuriem liegta pielaide valsts 
noslēpumam.” (ir.lv)
KNAB nekonstatē nelikumības 
Jaunzemes-Grendes komandējumā 
uz Austrāliju 

K o r u p c i j a s  n o v ē r š a n a s  u n 
apkarošanas birojs (KNAB) nav konstatējis 
nelikumības par kultūras ministres 
Žanetas Jaunzemes-Grendes (VL-TB/
LNNK) pretrunīgi vērtēto komandējumu 
uz Austrāliju. KNAB pārstāve Inta Saboha 
aģentūrai Leta pavēstīja, ka birojs savas 
kompetences ietvaros izvērtēja saņemto 
iesniegumu par ministres komandējuma 
izdevumiem - aviobiļešu iegādi -, taču 
netika konstatēti fakti, kas liecinātu, ka 
viņa pārkāpusi ierobežojumus valsts 
amatpersonām. Jau ziņots, ka KNAB 
janvārī sāka pārbaudi par ministres 
braucienu uz Austrāliju. Saistībā ar 
neoficiālo informāciju par veidu, kādā 
lidojumam uz Austrāliju un atpakaļ 
varētu būt iegādātas aviobiļetes kultūras 
ministrei un viņas dzīvesbiedram, portāls 
“Pietiek.com” vērsās ar iesniegumu 
Valsts policijā, kura iesniegumu pārsūtīja 
KNAB. Kultūras ministres komandējums 
uz Austrāliju gada izskaņā publiskajā 
telpā radīja daudzus pārmetumus par 
viesnīcu izvēli, lidmašīnas biļešu iegādi 
un dzīvesbiedra lomu vizītes laikā, taču 
Kultūras ministrija šādus pārmetumus 
uzskatīja par nepamatotiem. Ministre 
ir apgalvojusi, ka viņas dzīvesbiedrs 
Austrālijā bija kā privātpersona un par 
aviobiļeti viņš samaksājis pats. Abi 
lidojuši ekonomiskajā klasē, arī viesnīca 
izvēlēta lētākā no piedāvātajām. (ir.lv)
26. aprīlī
Nacionālā apvienība: IZM grozījumi 
svešvalodu l ie to jumā studi ju 
programmās ir Latvijas interesēm 
neatbilstoši 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 
ar zināmu stūrgalvību cenšas rosināt 
grozījumus Augstskolu likumā, kas 
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paredzētu mainīt pašreizējo situāciju 
valsts valodas un svešvalodu lietojumā 
studiju programmās valsts dibinātajās 
augstskolās. Nacionālā apvienība (NA) 
Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK uzskata - šie grozījumi ir Latvijas 
valsts interesēm neatbilstoši, portālu 
Diena.lv informēja apvienībā. “Viens 
grozījumu projekts jau tika iesniegts 
Ministru kabineta Valsts sekretāru 
sanāksmē 7. martā (VSS-232, tiks 
atsaukts 25.aprīlī), otrs, pēc satura 
gandrīz identisks, iesniegts 18. aprīlī 
(VSS-362). IZM piedāvātie grozījumi 
tiešā veidā skar valsts valodas politiku 
un ir vērtējami no viedokļa, kādu iespaidu 
tie atstās uz valsts valodas pozīcijām un 
faktisko lietojumu augstākajā izglītībā 
un zinātnē,” sacīja NA valde. Nacionālā 
apvienība uzskata, ka pašreiz spēkā 
esošā likuma redakcijā noteiktie izņēmumi 
jau paver pietiekami plašas iespējas lietot 
svešvalodas, ko līdz šim augstskolas 
nebūt ne pietiekami plaši ir izmantojušas. 
“Tāpat arī jāapzinās, ka jebkāda 
veida svešvalodu lietojuma papildu 
paplašināšana var notikt vienīgi uz valsts 
valodas lietojuma samazināšanas rēķina. 
Tādēļ IZM neatlaidīgi virzītos grozījumus 
Augstskolu likumā NA vērtē kā Latvijas 
valsts interesēm neatbilstošus,” teikts NA 
paziņojumā. (diena.lv)
Šogad Latvijā niecīgs dzimstības 
pieaugums 

Šogad Latvijā dzimuši 4710 bērni, 
kas ir par 27 bērniem vairāk nekā pērn 
šajā periodā, liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) apkopotā informācija. 
Šā gada janvārī pasaulē nākuši 1730 
bērni, februārī - 1450, bet martā - 1530. 
Savukārt 2012.gada janvārī piedzima 
1588 mazuļi, februārī - 1451, bet martā 
- 1644. Patlaban dzimstības pieaugums 
skaitļos nav tik pozitīvs, kāds tas šķita 
gada sākumā, jo CSP ir pārrēķinājusi 
2012. gada dzimušo skaitu, kas liecina, 

ka pagājušā gada 12 mēnešos Latvijā 
pasaulē nākuši 19 897 bērni, kas ir par 
377 bērniem vairāk, nekā ziņots iepriekš. 
Mainījies arī konkrētos mēnešos dzimušo 
skaits 2012. gadā. Kā skaidro CSP 
Iedzīvotāju statistikas daļas vadītāja 
Baiba Zukula, pēc likuma bērns jāreģistrē 
mēneša laikā pēc dzimšanas, tāpēc 
bērns, kas dzimis, piemēram, martā, 
var tikt reģistrēts arī aprīlī. Tādēļ CSP ir 
precizējusi 2012. gada dzimušo bērnu 
skaitu, ņemot vērā bērna dzimšanas 
mēnesi, nevis mēnesi, kad bērns 
reģistrēts. Vienlaikus pārrēķinātajos 
datos ir ieskaitīti arī ārpus Latvijas dzimuši 
bērni, mātei - Latvijas pastāvīgajai 
iedzīvotājai - īslaicīgi atrodoties ārpus 
Latvijas. Atbilstoši Eiropas Savienības 
statistikas biroja metodoloģijai šie bērni 
jāskaita pie Latvijā dzimušajiem. Šobrīd 
šie bērni arī ir ieskaitīti 2012. gada datos. 
«Līdz ar to šobrīd ir precizēts 2012. gadā 
dzimušo bērnu skaits, kas, visticamāk, 
vairāk netiks precizēts,» norāda Zukula. 
Vienlaikus arī 2013. gadā dzimušo skaits 
varētu mainīties, kad tas tiks līdzīgi 
pārrēķināts 2014. gada sākumā. Tikmēr 
iedzīvotāju dabiskais pieaugums šogad 
joprojām ir negatīvs, turklāt mirstība 
šogad pieaugusi, salīdzinot ar 2012. 
gadu. Šogad mūžībā aizgājuši 8230 
cilvēki, bet pagājušā gada pirmajos trīs 
mēnešos Latvijā miruši 8024 cilvēki. 
Aprīļa sākumā Latvijā bija reģistrēti 2,022 
miljoni iedzīvotāju. (diena.lv)
Gunārs Nāgels: Pirmsvēlēšanu 
salīdzinājumi 

Vēlēšanas Latv i jā i r  v ienmēr 
savāda parādība. Ja Austrālijā politiskā 
reklāma ir aizliegta radio un televīzijā 
vēlēšanu dienā un divās iepriekšējās 
dienās, tad Latvijā aizliegums (kopš 
pagājušā gada novembrī pieņemtajiem 
likuma grozījumiem) sedz 30 dienas 
pirms vēlēšanām. Ja Austrālijā kādas 
arodbiedrības vadītājs kandidētu 



36

vēlēšanās tajā pašā sarakstā kā četri 
no sešiem valdes locekļiem no tā 
uzņēmuma, kurā strādā liela daļa viņa 
arodbiedrības biedru, tad tas izraisītu 
lielu reakciju. Bet Latvijā arodbiedrības 
LABA valdes priekšsēdētājs Raimonds 
Gailis kandidē 8.vietā Rīgas pašvaldības 
tai pašā Saskaņas centra/”Gods kalpot 
Rīgai” vēlēšanu sarakstā kā kandidē 
SIA “Rīgas satiksme” valdes locekļi 
Maksims Tolstojs (kandidāts nr. 3), 
Irina Vinnika (nr. 12), Andris Bērziņš 
(nr. 14), Nikolajs Zaharovs (nr. 17). 
(Atgādināšu, ka patlaban Saskaņas 
centram un “Gods kalpot Rīgai” ir kopā 
37 deputāti domē). Un ar to ir viss 
kārtībā! Bet, varbūt nav nekas ļauns 
domāts, un Rīga ir sasniegusi to pašu 
saskaņas līmeni kā padomju laikos, kad 
arodbiedrība strādāja roku rokā ar valsti, 
lai nodrošinātu netraucētu kalpošanu 
„plašai padomju dzimtenei”. Cik cilvēku 
veido partiju? Latvijas Saeimas Valsts 
pārvaldes un pašvaldību komisija (VPPK) 
pagājušā nedēļā noraidīja Nacionālās 
apvienības ierosinājumu grozīt Politisko 
partiju likumu tā, lai pašreizējais partijas 
dibinātāju skaits tiktu paaugstināts no 
200 uz 400. Salīdzinājumā Austrālijā, 
kur ir vairāk nekā desmitreiz tik daudz 
iedzīvotāju nekā Latvijā (šonedēļ 
Austrālijā iedzīvotāju skaits sasniedza 
23 miljonus), partiju var reģistrēt, ja 
tai ir vismaz viens deputāts valsts 
parlamentā vai ja tai ir vismaz 500 biedru, 
kuri ir balsstiesīgi valsts vēlēšanās. 
Tātad arī šai jomā Latvijā ir spēcīgāki 
ierobežojumi. Bet citādi Austrālijā ir 
daudz stingrāki noteikumi. Cilvēki, kuri 
strādā valsts darbos, kā, piemēram, 
ierēdņi un skolotāji, nedrīkst kandidēt 
vēlēšanās. 1992. gadā Augstākā 
tiesa atcēla Fila Klierija (Phil Cleary) 
ievēlēšanu tāpēc, ka viņš bija skolotājs 
valsts skolā, kaut arī bezmaksas 
atvaļinājumā. Par katru kandidātu 

jātaisa iemaksa, kuru saņem atpakaļ, ja 
kandidāts ir ievēlēts vai ja kandidāts vai 
saraksts, kurā iekļauts kandidāts, saņem 
vismaz četrus procentus no kopējā 
balsu skaitu. Federālajā un pavalsts 
parlamentos iemaksas ir dažādas. 
Austrālijas Kopvalsts parlamentā (par 
katru kandidātu) tā ir 1000 dolāru (ap 
Ls 550) Pārstāvju namā (House of 
Representatives) un 2000 dolāru (ap Ls 
1010) Senātā (Senate). Varbūt šis būtu 
labāks veids apkarot sīko partiju „sērgu” 
Latvijā? (ir.lv, autors Gunārs Nāgels ir 
laikraksta „Latvietis” redaktors Austrālijā)
25. aprīlī
Mēģina torpedēt Pilsonības likumu? 

Saeimas Jur id iskajā komisi jā 
nos lēgumam tuvo jas  darbs p ie 
Pilsonības likuma grozījumiem. Tomēr 
deputāti satraukušies, ka kādi nezināmi 
spēki mēģina šo likumu novilcināt, 
izplatot dezinformāciju. “Jo ilgāk šis 
likumprojekts stāv vaļā, jo lielākas 
neskaidrības tas rada sabiedrībai,” teica 
komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne 
(“Vienotība”). Juridiskā komisija saņēmusi 
vairākas vēstules, kas rada iespaidu, ka 
dažādām sabiedrības grupām izplatīta 
maldinoša informācija par Pilsonības 
l ikuma grozī jumiem. Piemēram, 
savulaik uz Izraēlu emigrējušie Latvijas 
valstspiederīgie petīcijā deputātiem 
raksta: “Kā mums kļuvis zināms, Izraēla 
pašlaik ir svītrota no to valstu saraksta, ar 
kurām Latvijas Republika ir gatava slēgt 
līgumu par dubultpilsonību. Šis lēmums 
ir satraucis izraēliešus, kuri ieceļojuši no 
Latvijas. Daudzi no viņiem būtu gatavi 
izmantot iespēju būt gan par Izraēlas, 
gan Latvijas Republikas pilsoņiem, jo ir 
saglabājuši saikni ar Latviju, un uzskata 
to par savu dzimteni.” Šāds apgalvojums 
gan pārsteidza deputātus, jo Izraēla 
nekad nav bijusi minēta starp valstīm, 
ar kurām varētu pieļaut dubultpilsonību 
(tātad nevarēja tikt svītrota). Jaunā 
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redakcija paredz, ka Latvijas pilsonim 
var veidoties dubultpilsonība, ja viņam ir 
arī kādas ES dalībvalsts, Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, 
NATO dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, 
Jaunzēlandes vai tādas valsts pilsonība, 
ar kuru Latvija noslēgusi līgumu par 
dubultās pilsonības atzīšanu. Saskaņieši, 
minot šo petīciju kā pamatojumu, centās 
panākt konkrētā panta pārskatīšanu. Irina 
Cvetkova (“SC”) pauda neizpratni, kādēļ 
dubultpilsonība tiek pieļauta ar tādām 
valstīm kā Brazīlija vai Jaunzēlande, 
kurās saskaņā ar kādu viņai pieejamu 
2006. gada pētījumu esot vien daži 
simti Latvijas pilsoņu, nevis ar Izraēlu, 
kur viņu skaits esot vairāk nekā 1800. 
Tomēr komisijas vairākums noraidīja 
ierosinājumu pārskatīt šo pantu. Kā man 
pastāstīja Pilsonības likuma grozījumu 
apakškomisijas vadītājs Ingmārs Čaklais, 
gan Izraēlā, gan daudzās citās valstīs 
dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie 
lielākoties ir trimdinieki vai deportētie, 
kuri Latviju pameta laikā no 1940. gada 
17. jūnija līdz 1990. gada 4. maijam, 
vai viņu pēcnācēji. Šie cilvēki drīkstēs 
saņemt Latvijas pilsonību, saglabājot 
arī savas mītnes zemes pilsonību. 
Šī iespēja būs pieejama pilnīgi visās 
valstīs dzīvojošajiem trimdiniekiem 
(tostarp arī Izraēlā, Krievijā un citur). 
“Diemžēl, tiekoties ar šiem cilvēkiem, 
esmu pārliecinājies, ka viņi nezina par 
šo iespēju. Vēl vairāk – rodas iespaids, 
ka kāds apzināti izplata nepatiesu vai 
nekorektu informāciju, lai musinātu 
šos cilvēkus un apgrūtinātu likuma 
virzību,” sprieda Čaklais. Aizdomas par 
dezinformāciju pastiprina arī vēstule no 
ANO komisariāta bēgļu jautājumos, kurā 
kritizēts jaunais regulējums nepilsoņu 
bērnu atzīšanai par Latvijas pilsoni. “Vecā 
redakcija taču bija daudz nelabvēlīgāka 
un birokrātiskāka,” pārsteigumu par 

pārmetumiem neslēpa Čepāne. Viņa 
arī solīja, ka komisija noteikti sazināsies 
ar vēstuļu autoriem, lai noskaidrotu 
pārmetumus un sniegtu atbildes. 
Pilsonības likumprojekts tika atvērts 
labojumiem pirms pusotra gada ar mērķi 
paplašināt gadījumus, kad pieļaujama 
dubultpilsonība, un vienkāršot nepilsoņu 
bērnu reģistrēšanu Latvijas pilsonībā. Kā 
jau bija gaidāms, frakcijas likumprojektā 
iesniedza arī virkni citu grozījumu, tādēļ 
tika izveidota īpaša apakškomisija. Nu 
tā savu darbu ir pabeigusi, un tuvākajās 
nedēļās likums varētu tikt pieņemts 
parlamentā galīgajā lasījumā. (Latvijas 
Avīze, autors Ģirts Zvirbulis)
Saeima konceptuāli atbalsta enerģijas 
dzērienu pārdošanas ierobežošanu 
jauniešiem 

Saeima ceturtdien, 25. aprī l ī , 
konceptuāli pirmajā lasījumā pieņēma 
Enerģijas dzērienu aprites likumprojektu, 
kura mērķis ir regulēt enerģijas dzērienu 
izplatīšanu un reklamēšanu, tostarp 
ierobežot to tirdzniecību. Likumprojekts 
paredz, ka enerģijas dzērienus būs 
aizliegts pārdot un iegādāties personām, 
kas jaunākas par 18 gadiem, tos 
nedrīkstēs pārdot izglītības iestāžu 
telpās un teritorijā, kā arī piedāvāt par 
velti nepilngadīgām personām kā dāvanu 
vai kompensāciju par citas preces 
iegādi vai pakalpojuma saņemšanu. 
Tāpat paredzēts, ka enerģijas dzērieni 
tirdzniecības vietās būs jānovieto 
savrup no citiem pārtikas produktiem. 
Mazumtirgotāja pienākums būs pieprasīt 
pircējam uzrādīt personu apliecinošu 
dokumentu, lai pārliecinātos par tā 
vecumu, savukārt pircēja pienākums 
būs pēc mazumtirgotāja vai uzraudzības 
un kontroles iestādes pieprasījuma 
apliecināt savu personu un vecumu, 
uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 
Enerģijas dzērienu pārdošanas vietās 
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būs jāizvieto norādes, kas informē 
par augsto kofeīna saturu dzērienā 
un ka tas nav ieteicams grūtniecēm 
un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. 
Enerģijas dzērienu aprites likumprojekts 
izstrādāts atbi lstoši Sabiedrības 
veselības pamatnostādnēm 2011. līdz 
2017. gadam, un tas nepieciešams, 
lai pasargātu nepilngadīgu personu 
veselību, norāda likumprojekta autori. 
Likumprojekts arī paredz noteikt enerģijas 
dzērienu reklāmā ietveramo informāciju, 
proti, brīdinājumu par enerģijas dzērienu 
pārmērīgas lietošanas negatīvo ietekmi, 
kā arī šādas informācijas vizuālo 
izvietojumu un reklāmas ierobežojumus. 
Tāpat likumprojekts paredz noteikt, 
ka Enerģijas dzērienu aprites likuma 
izpildi uzrauga un kontrolē Valsts 
ieņēmumu dienests un citas uzraudzības 
un kontroles iestādes atbilstoši savai 
kompetencei. Plānots, ka jaunais likums 
stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī. 
(diena.lv)
Valsts prezidenta ietaupījumi 30 reižu 
pārsniedz premjera uzkrājumus 

Kā jau bijušajam baņķierim pienākas, 
Valsts prezidents Andris Bērziņš ir 
bagātākais starp trīs valsts augstākajām 
amatpersonām. Turklāt viņa kapitāls ir 
30 reižu lielāks nekā otrai turīgākajai 
amatpersonai – Ministru prezidentam 
Valdim Dombrovskim. Atbilstoši Valsts 
ieņēmumu dienestā iesniegtajai 
amatpersonas ienākumu deklarācijai 
A. Bērziņam bankas kontos dažādās 
valūtās glabājas 1,7 miljoni latu, bet 
nebaltām dienām skaidrā naudā viņš 
glabā vien 1640 latus. Lielākais viņa 
ienākumu avots ir, strādājot Unibankā, 
nopelnītā pensija – 54,9 tūkstoši latu. 
Šie ikmēneša ienākumi viņam arī ļauj 
savu Valsts prezidenta algu ik mēnesi 
ziedot kādai no lauku skolām. Pēc VID 
publiskotajiem datiem, pērn lauku skolas 
tikušas pie 32 tūkstošus latu vērtiem 

ziedojumiem. Interesanti, ka, neraugoties 
uz bankā noguldīto summu iespaidīgajiem 
apmēriem, procentos valsts augstākā 
amatpersona pērn saņēmusi tikai 6969 
latus. Pie A. Bērziņa uzkrājumiem droši 
var pieskaitīt arī aizdoto naudu. Arī 
šī summa nav no niecīgajām – 842,7 
tūkstoši latu. Turklāt viņa debitori ar 
parāda atdošanu nesteidzas. Gada 
laikā tikai viens parādnieks samazinājis 
saistības un prezidentam atdevis 
vairāk nekā pusi no 459 tūkstošu eiro 
parāda. Neraugoties uz ievērojamo 
pensiju, A. Bērziņam pērn tomēr nācies 
paplucināt savus uzkrājumus par 64,6 
tūkstošiem latu un tikai viens darījums 
bijis lielāks par Ministru kabineta noteikto 
summu – 20 minimālās mēnešalgas 
jeb 4000 latu – kuru pārsniedzot 
darījums jāuzrāda deklarācijā. Tajā 
neidentificētam pirkumam A. Bērziņš 
iztērējis 15 tūkstošus latu. Arī otrai 
augstākajai valsts amatpersonai, 
proti, Saeimas priekšsēdētājai Solvitai 
Āboltiņai aizvadītais gads bijis finanšu 
ietilpīgs, un viņas ietaupījumi sarukuši. 
Deklarācijā par 2011. gadu S. Āboltiņa 
uzrādīja 22 540 latu uzkrājumus, bet 
pērn tie sarukuši līdz 9990 latiem. Tikmēr 
nemainīgs saglabājies viņas ienākumu 
apjoms, un lielāko ienākumu daļu veido 
alga par Saeimas priekšsēdētājas 
amata pienākumu pildīšanu – pērn tie 
bija 27 636 lati. Vēl nelieli ienākumi 
viņai bija par bankā noguldīto naudu un 
pabalsta maksājums no Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras. Kopumā 
viņas ienākumi pagājušajā gadā bija 27 
953 latu apjomā. Atšķirībā no A. Bērziņa, 
kura īpašumā ir 41 zemes gabals, 
vairākas ēkas un dzīvoklis Rīgā, S. 
Āboltiņa deklarācijā nav uzrādījusi nedz 
nekustamo īpašumu, nedz automašīnas. 
Veiksmīgāks aizvadītais gads bijis pēc 
ranga trešajai valsts amatpersonai – 
premjerministram Valdim Dombrovskim. 
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Pretēji S. Āboltiņai un A. Bērziņam 
viņam savus uzkrājumus pērn izdevies 
audzēt. Atbilstoši iesniegtajai deklarācijai 
viņa uzkrājumi pieauguši par gandrīz 
desmit tūkstošiem latu un nu sasniedz 
54,4 tūkstošus. Šie uzkrājumi viņam 
šajā trijotnē dod otrā turīgākā statusu. 
Premjers naudu ir uzkrājis dažādās 
valūtās – latos, eiro un ASV dolāros, un 
tā glabājas dažādās bankās, arī ārpus 
Latvijas. Palielināt uzkrājumus viņam 
izdevies, neraugoties uz to, ka ienākumi 
pērn nedaudz samazinājušies – 2011. 
gadā valdības vadītāja kopējie ienākumi 
bija 25 493 lati, bet pērn tie bija 24 
793 lati. Deklarācijas dati liecina, ka A. 
Dombrovskis devis arī aizdevumus, kopā 
viņš aizlienējis 125 151 latu. Premjeram 
pieder 2010. gada izlaiduma automašīna 
Toyota Rav 4, kā arī zeme Jūrmalā, dārza 
māja ar zemi Carnikavas novadā un 
dzīvoklis Rīgā. (Neatkarīgā Rīta Avīze 
Latvijai, autors Jānis Lasmanis) 
Pētījums: Katrs desmitais Latvijā 
dzīvo šodienai, par nākotni nedomā 

11% jeb katrs desmitais Latvijas 
iedzīvotājs dzīvo šodienai un par nākotni 
nedomā, liecina “Nordea” bankas un 
pētījumu centra SKDS veiktais pētījums. 
Pētījumā secināts, ka finanšu “drošības 
spilvens” jeb naudas līdzekļu uzkrājumi 
ir tikai 30% Latvijas iedzīvotāju, kamēr 
61% to nav vispār. Katrs otrais jeb 
50% aptaujāto patlaban nespēj atlicināt 
kaut minimālu summu uzkrājumiem un 
atzīst, ka visu nopelnīto iztērē ikdienas 
vajadzībām. Par savu finanšu “drošības 
spilvenu” patlaban ir parūpējušies vairāk 
nekā trešdaļa jeb 36% vīriešu un 25% 
sieviešu, tostarp 35% lauku iedzīvotāju 
un 29% rīdzinieku. Aptaujas rezultāti 
liecina, ka uzkrājumu esamība ir cieši 
saistīta ar iedzīvotāju izglītības un 
ienākumu līmeni - attiecīgi uzkrājumus 
sevis nodrošināšanai vairāk veido 

iedzīvotāji ar augstāko izglītību - 35% 
aptaujāto un iedzīvotāji ar augstiem 
ienākumiem - 52%. SKDS direktors Arnis 
Kaktiņš norādīja, ka, aplūkojot tendences 
“drošības spilvenu” veidotāju vidū, 
redzams, ka aizvadīto gadu notikumi 
ir iemācījuši iedzīvotājiem “nelikt visas 
olas vienā groziņā”. Savus ietaupījumus 
tie izvēlas uzkrāt dažādos veidos. 
“Gandrīz vienlīdz populāri ir veidot 
savu finanšu “drošības spilvenu” kā 
noguldījumu bankā, ko atzīmēja 55% 
aptaujāto, kā arī uzkrāt skaidrā naudā 
- 47% aptaujāto. Savukārt gandrīz katrs 
ceturtais krājējs jeb 24% aptaujāto 
par savu “drošības spilvenu” uzskata 
sev piederošo nekustamo īpašumu, 
15% aptaujāto - veiktās iemaksas 
uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, 8% 
ieguldījumus vērtspapīros vai fondos, 
turpretim 5% aptaujāto - sev piederošos 
dārgmetālus un mākslas priekšmetus,” 
skaidroja Kaktiņš. Līdzīgu situāciju 
novērojusi “Nordea” Privātpersonu 
apkalpošanas departamenta vadītāja 
Jana Strogonova, kura atzīmēja, ka 
iedzīvotāji, kuri veido uzkrājumus, 
visbiežāk naudas līdzekļus uzglabā 
krājkontos vai termiņnoguldījumos. 
Savukārt uzņemties lielāku risku un 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus, tādējādi 
vairojot savu labklājību, ir gatavi 
salīdzinoši maz cilvēku. Vairums Latvijas 
iedzīvotāju savu pašreizējo finanšu 
stāvokli raksturo kā samērā saspringtu, 
savukārt iespējas veidot uzkrājumus 
vērtē kā stipri ierobežotas. Patlaban 
daļu no saviem ienākumiem uzkrāj 
tikai 28% Latvijas iedzīvotāju, kamēr 
23% aptaujāto spētu kaut ko uzkrāt 
tikai ar lielām grūtībām, no daudz kā 
atsakoties. Savukārt 38% respondentu 
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norāda, ka viņu ienākumi nav pietiekami 
lieli, lai varētu veidot uzkrājumus. Taču 
sev pieejamos brīvos finanšu līdzekļus 
vairums - jeb 74% iedzīvotāju - vienlaikus 
izvēlētos gan uzkrāt “nebaltai dienai”, 
gan tērēt dažādu vēlmju piepildīšanai. 
Piemēram, ja iedzīvotājiem būtu brīvi 
finanšu līdzekļi 1000 latu apmērā, vairāk 
nekā puse jeb 55% aptaujāto tos tērētu 
ceļojumiem un atpūtai, 28% - noguldītu 
kādā no bankām, 22% - glabātu skaidrā 
naudā, 21% - tērētu izglītībai, bet 16% - 
iegādātos automašīnu vai segtu līzinga 
pirmo iemaksu. [...] (ir.lv) 
Tiek šūts pasaulē lielākais Latvijas 
karogs 

1. maijā pulksten 9:45 ir plānota 
svinīga lielā karoga izklāšana, kas 
notiks Veselīga dzīvesveida dienas 
ietvaros Mežaparkā. “Šī doma radās 
meklējot interesantas lietas par Latviju, 
kas vēl līdz šim nav realizētas,” par 
idejas pirmsākumiem stāsta Oskars 
Polmanis, SIA “Latvijas Tekstils” valdes 
loceklis. Lielais karogs ir kā uzņēmuma 
simboliska dāvana savai valstij 95 gadu 
jubilejā. Šāda doma realizēta arī tādēļ, 
ka tieši uzņēmums “Latvijas Tekstils” ir 
viens no lielākajiem Latvijas karogu un 
karoga suvenīru ražotājiem valstī. Dienai 
ir dots simbolisks nosaukums “1. Lielā 
karoga diena”, tā apliecinot, ka ideja par 
lielāko sašūto Latvijas karogu pasaulē 
tiks turpināta ar vēl izmēros iespaidīgāka 
Latvijas karoga izgatavošanu. Līdz šim 
lielākais zināmais Latvijas karogs, izmērā 
6 x 12 m tiek izmantots militāro parāžu 
laikā, kad tas ir redzams zem helikoptera, 
kurš parādes laikā lido gar 11. Novembra 
krastmalu. Karoga izgatavošanai tiek 
izmantoti vairāk kā 800 metru poliestera 
auduma, kura kopējais svars ir aptuveni 
83 kilogrammi. [...] (nra.lv)
24. aprīlī
Lielbritānijas deputāts: Pārāk daudz 

britu viesnīcu darbā pieņem latviešu 
strādniekus 

Augsta ranga leiboristu deputāts 
nosodījis britu viesnīcas, kas darbā 
pieņemot pārāk daudz darbinieku no 
Latvijas un Igaunijas, vēsta “Daily 
Telegraph”. Leiboristu deputāts Kriss 
Braiants pauda neapmierinātību, ka 
viesnīcu īpašnieki izlēmuši necensties 
apmācīt britu jauniešus darbam tūrisma 
industrijā. “Būtu jauki, ja kādreiz, 
ieejot britu viesnīcā, tur sastaptu 
britu administratoru,” sacīja Braiants. 
“Mums jānodrošina saviem jauniešiem 
apmācība un iespējas iegūt darba vietas. 
Manā vēlēšanu apgabalā ir viesnīca, 
kas bieži nav spējusi nolīgt darbā 
vietējos iedzīvotājus, tāpēc pie viņiem 
strādā cilvēki no Igaunijas un Latvijas,” 
sacīja deputāts. “Bieži vien cilvēki no 
Igaunijas un Latvijas ir daudz strādīgāki 
un uzņēmīgāki, un līdz ar to viņi arī 
strādā,” piebilda Braiants. Deputāts arī 
atvainojās par leiboristu 2004. gada 
migrācijas politiku, kas ļāva Lielbritānijā 
iebraukt migrantiem no jaunajām Eiropas 
Savienības (ES) dalībvalstīm. (nra.lv)
No Īrijas mājās atbraukusī māmiņa 
Zane: „Pazemojoši atzīt, ka Latvijā 
jūtos kā bomze” 

Šogad Zane (25) no Īrijas kopā ar sešus 
gadus veco meitu atgriezusies mājās, 
Latvijā. Vairākus mēnešus dzimtenē 
pavadījusi intensīvos, taču pagaidām 
neveiksmīgos darba meklējumos, viņa 
devusies pēc valsts atbalsta. Liels bija 
Zanes pārsteigums, kad uzzinājusi: 
palīdzību varēšot saņemt... pēc gada. 
Vai tiešām Ekonomikas ministrijas 
izstrādātais Reemigrācijas plāns 80 
000 tautiešu atgriešanai izrādīsies tikai 
palīdzība “uz papīra”? Īrijā Zane ar meitiņu 
pavadījušas pāris gadus. Ārzemēs klājās 
normāli, pati Zane bija atradusi darbu 
salātu ražošanas uzņēmumā, mazā 
ar prieku apmeklēja bērnudārzu un 
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iemācījās brīvi runāt angļu valodā. „Pat 
vienatnē, spēlējoties ar lellēm, meitiņa 
čivināja angliski, kaut arī mājās, protams, 
runājām tikai latviešu valodā,” Zane 
stāsta portālam Kasjauns.lv. Vairākus 
mēnešus Latvijā darbu atrast nav 
izdevies. Īrijā dzīve formāli bija sakārtota, 
tomēr sirds vilka uz Latviju, pie savējiem. 
Ziņu portālos teju katru dienu lasījusi 
rakstus par jaunajām darbavietām un 
valsts solījumiem palīdzēt atbraucējiem, 
lēmumu atgriezties Zane uzskatīja par 
pareizu. “Turklāt bērnam drīz jāsāk iet 
skolā. Vēlos, lai viņa vismaz sākumskolā 
mācās Latvijā. Negribu būt viena no 
tiem latviešiem, kuras bērns dzimtajā 
valodā runā ar akcentu.” Jaunas dzīves 
sākums gan izrādījies sarežģītāks, 
nekā domāts. Par Īrijā iekrāto naudiņu 
viņa noīrējusi dzīvokli mazpilsētā. Meita 
iekārtota vietējā bērnudārzā. Vairākus 
mēnešus Zane intensīvi meklējusi 
darbu, taču, dzīvojot salīdzinoši tālu no 
Rīgas, Vidzemes pusē, pagaidām to nav 
izdevies atrast nedz Valmierā, nedz citur 
tuvumā, kur varētu izbraukāt ar auto. 
[...] Zane negaidīja no valsts īpašāku 
attieksmi, taču cerēja, ka sapratne un 
pretimnākšana būs lielāka. Kad Zane 
devās uz Nodarbinātības valsts aģentūru, 
lai pieteiktos bezdarbnieka statusam 
un painteresētos par iespējamām 
vakancēm, tur viņai piedāvāt palīdzību 
no valsts neviens nevarēja. Proti, 
pēdējos dažus gadus viņa, strādādama 
Īrijā, nav maksājusi nodokļus Latvijas 
valstij. „Skaidrs, es zinu, ka neesmu šeit 
strādājusi kopš 2009. gada, un necerēju, 
ka man uzreiz klēpī kāds iemetīs sapņu 
darbu. Zinu, ka nekas nenotiek no zila 
gaisa. Tomēr cerēju, ka varēs piedāvāt 
vismaz kādu pagaidu risinājumu, kamēr 
atrodu pastāvīgu darbu, kas ļautu 
man uzturēt sevi un meitu,” portālam 
Kasjauns.lv stāsta Zane. [...] Apsolot 
noteikti sazināties, ja uzradīsies kāds 

darba piedāvājums, Nodarbinātības 
aģentūras darbinieki viņai ieteica doties 
uz savas dzīves vietas pašvaldību, tur 
varēšot palīdzēšot. „”Neuztraucieties, 
aizbrauciet uz pagastu, parādiet papīrus, 
ka esat bezdarbnieks, viņi jums piešķirs 
trūcīgā statusu,” man teica. Jo man 
nav darba, reāli nav no kā iztikt. Teica, 
ka tur kādu naudiņu (35 latus) pagasts 
maksājot trūcīgajiem, elektrību mazliet 
atmaksājot, arī malku un brīvpusdienas 
bērnam,” viņa atceras. Zane priecīga 
paklausījusi, taču tur uzzinātais viņu 
nošokējis: izrādās, materiālu palīdzību 
varot gaidīt vien decembrī, jo ģimene nav 
bijusi deklarēta pagastā valsts noteikto 
laiku – vismaz vienu gadu. „Bet ko darīt 
šo gadu? Par 8 latu bērnu pabalstu 
dzīvot? Reāli es skaitos trūcīga, man 
nav līdzekļu, par ko bērnam ēst nopirkt, 
par dārziņu samaksāt. Es eju un lūdzu 
palīdzību, bet man saka: gaidiet gadu. 
Bet bērns grib ēst jau šodien! Teikšu 
godīgi: ja nebūtu iekrājusi Īrijā nopelnīto 
naudiņu, mums Latvijā klātos ļoti smagi.” 
[...]
Latvijā ceturtais ātrākais internets 
pasaulē, piektajā vietā - Šveice 

Pērnā gada ceturksnī ātrākais 
internets pasaulē bija Dienvidkorejā 
(vidējais interneta ātrums 14 Mbit/s) 
un Japānā (10,8 Mbit/s), kam sekoja 
Honkonga (9,3 Mbit/s) un Latvija (8,9 
Mbit/s), liecina Akamai dati. Piektajā 
vietā bija Šveice (vidējais ātrums 8,7 
Mbit/s), kam sekoja Nīderlande (8,6 
Mbit/s), Čehija (8,1 Mbit/s), ASV (7,4 
Mbit/s), Zviedrija (7,3 Mbit/s) Somija 
(7,1 Mbit/s). Kopumā vidējais interneta 
ātrums pasaulē bija 2,9 Mbit/s. Savukārt, 
pēc vidējā maksimālā ātruma datiem, 
pirmajā vietā pasaulē bija Honkonga 
(57,5 Mbit/s), kam sekoja Dienvidkoreja 
(49,3 Mbit/s), Japāna (44,8 Mbit/s), 
Rumānija (42,6 Mbit/s), bet Latvija (39,4 
Mbit/s) ieņēma piekto vietu. Sestajā 
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vietā bija Singapūra (34,5 Mbit/s), 
Šveice (34,2 Mbit/s), Bulgārija (33,6 
Mbit/s), Beļģija (33,4 Mbit/s), Izraēla 
(32,2 Mbit/s). ASV attiecīgais rādītājs 
ir 31,5 Mbit/s un ASV ieņem 13.vietu. 
Kopumā vidējais ātrākais ātrums pasaulē 
šajā laika posmā bija 16,6 Mbit/s. Pērn 
rudenī, atklājot datu pārraides ceļu Baltic 
Highway, kas ir Latvijas, Vācijas un 
Krievijas telekomunikāciju uzņēmumu 
– Lattelecom, Deutsche Telekom un 
MegaFon kopīgi realizētais projekts, 
Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris 
Gulbis norādīja, ka pārraides ceļš 
palīdzēs Latvijai iekļūt top trīs valstu vidū, 
kurās ir ātrākais internets pasaulē. Baltic 
Highway nodrošina augstākās kvalitātes 
datu pārraidi caur Baltijas valstīm, Poliju 
un Vāciju ar pagarinājumu uz Krievijas 
reģionu. Projekta realizētāji kā lielākos 
ieguvumus no projekta min ātrumu, jaudu 
un minimālu aizturi datu pārraidē. (db.lv)
Igaunijas izmeklētāj i  atklājuši 
vismaz 64 miljonu eiro vērtu naudas 
atmazgāšanas shēmu; iesaistīta arī 
Latvija 

Igaunijas izmeklētāj i  atklājuši 
apjomīgu Krievijas, Latvijas un Igaunijas 
naudas atmazgātāju shēmu, kurā vairāku 
gadu garumā legalizēti vismaz 64 miljoni 
eiro (45 miljoni latu), vēsta laikraksts 
Postimees. Naudas atmazgāšanas 
shēmas piramīdas virsotnē ir uzņēmums 
Ateka Resource, ar kuru saistītas simtiem 
kompānijas, no kurām vairums atrodas 
Krievijā, bet daļa arī Latvijā. “Tā ir tikai 
daļa no attēla. Pēc Ateka Resource 
slēgšanas naudas plūsma uz Krieviju 
samazinājās piecas reizes,” sacīja 
Centrālās kriminālpolicijas noziedzīgo 
ienākumu biroja vadītāja Krista Āsa. 
Uz Ateka Resource kontu Igaunijā tika 
pārskaitīta nauda no Krievijas un Latvijas. 
Kompānija naudu konvertējusi ASV 
dolāros vai eiro un izņēmusi to no bankas 
skaidrā naudā. Pēc tam uzņēmuma 

kurjeri naudu somās ieveda atpakaļ 
Krievijā. Procesā arī nauda pārskaitīta 
no viena konta uz otru, izveidotas 
jaunas čaulas kompānijas un slēptas 
pēdas. Kā norāda Igaunijas likumsargi, 
naudas atmazgāšanas shēmā bija 
iesaistīti vairāki politiķi, biznesa aprindas 
un cilvēki, kas saistīti ar organizēto 
noziedzību. Pēc vairāku gadu likumsargu 
darba šā gada sākumā izmeklēšana 
pabeigta un izvirzītas apsūdzības Ateka 
Resource un četrām privātpersonām - 
Antonam Geram, Sergejam Kirilovam, 
Sergejam Golubajevam un Andrusam 
Koham. Igaunijas vēsturē lielākā naudas 
atmazgāšanas lieta tiesas priekšā 
nonāks rudenī. Saskaņā ar apsūdzības 
rakstu Igaunijā atmazgāti 64 miljoni eiro. 
Kā norāda izmeklētāji, tā ir pierādītā 
summa, taču reālā naudas summa varētu 
būt lielāka. Varasiestādes arestējušas 
aptuveni četrus miljonus eiro. (diena.lv)
Prāta Vētra koncertēs Lielbritānijā 

Veiksmīgākā latviešu grupa “Prāta 
Vētra” maija vidū dosies uz Lielbritāniju, lai 
sniegtu četrus koncertus. 16. maijā grupa 
ar albuma “Another Still Life” muzikālo 
materiālu uzstāsies Londonā “Club Radio 
Free Europe” pasākumā klubā “The 
Boogaloo”, savukārt 17. maijā Londonā, 
klubā “Cargo””Prāta Vētra” divu stundu 
garajā solo koncertā spēlēs dziesmas 
no saviem “zelta fondiem”. Tāpat 17. 
maija dienas pirmajā pusē “Prāta Vētra” 
spēlēs “Tallinn Music Week” un “Positivus 
Festival” prezentācijā mūzikas festivāla 
“The Great Escape” ietvaros Braitonā 
un 18. maijā uz “The Great Escape” 
pilsētas skatuves “The Metro Hub stage, 
Festival Hub”. Precīzus norises laikus 
un biļešu iegādes iespējas skatīt sadaļā 
“Pasākumi”. Savukārt 11. maijā Londonā, 
“Daugavas Vanagu” latviešu namā 
(adrese - 72 Queensborough Terrace W2 
3 Hs) būs iespēja bezmaksas noskatīties 

Turpinājums 46. lpp
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MAIJĀ
Svētdien, 5. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 12. plkst. 10.00 – Debes-

braukšanas dienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 19. plkst. 10.00 – Svētā Gara 
Svētku (Vasarsvētku) dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc diev-
kalpojuma referāts.

Svētdien, 26.plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

JŪNIJĀ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie 
prāvesta. 

DRAUDŽU DIENAS
Draudžu d ienas ar  v i rs tematu: 

“Staigāsim Garā” notiks no 9. - 11. 
augustam, mūsu baznīcā. Kā galveno 
lektoru, esam ielūguši prāvestu 
Kristu Kalniņu no Latvijas. Krists 
Kalniņš patreiz kalpo Rīgas Vecajā 
Sv.Ģertrūdes draudzē, un ir LELB 
Jauniešu centra vadītājs un Rīgas 
Apcirkņa prāvests. Tuvāka informācija 
būs nākamā Ritumā.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
MAIJĀ
Svētdien, 5. U.Hāgens
Svētdien, 12. J.Turmanis
Svētdien, 19. I.Liepiņš
Svētdien, 26. A.Kristovskis
JŪNIJĀ
Svētdien,2. I.Birze
Svētdien,9. J.Rīmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

MAIJĀ
Svētdien, 5. R . Plikše/V. Galviņa 
Svētdien, 12. L.MacPherson
Svētdien, 19. I. Mačēna/ I. Upīte 
Svētdien, 26. M. Timermane/A. Zodiņa 
JŪNIJĀ
Svētdien, 2. B.Liberta/R.Hāgena 
Svētdien, 9. A. Medne/S Graudiņa 
 Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Prāvests Colvin S. MacPherson
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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 
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
«Un Es viņiem esmu darījis zināmu 

Tavu Vārdu un darīšu To zināmu, lai 
mīlestība, ar ko Tu Mani esi mīlējis, 
būtu viņos un arī Es būtu viņos,» saka 
Jēzus Kristus (Jņ.17:26)

Lai slavēts Tas Kungs! Alleluja.
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
MAIJĀ

Svētdien, 5. plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētdien, 12. plkst. 10.00 Debes-

braukšanas svētku dievkalpojums 
Ģimenes dienā. Bībeles stunda.

Svētdien, 19. plkst. 10.00 Vasar-svētku 
dievkalpojums.

Svētdien, 26.  plkst. 10.00 Trīsvienības 

svētku dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis, un tie visi ar 
dievgaldu.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 

Svētdien, 5.  Olafs Šics
Svētdien, 12. Amans Myla
Svētdien, 19.  Olafs Šics
Svētdien, 26. Arnolds Jumiķis

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 5. Marita Lipska
Svētdien, 12. Gundega Zariņa
Svētdien, 19.  Marita Lipska
Svētdien, 26.  Wynne Jumiķe

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

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

Spara apbalvošanas 
pēcpusdiena 

Sestdienas pēcpusdienā, 9. martā, 
latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 
notika Spara sportistu apbalvošanas 
sarīkojums. Piedalījās apmēram 40 
sporitisti, sportistu ģimenes un SLB 
pamatskolas saime. Pirms oficiālās daļas 

Spara apbalvošanas pēcpusdienas dalībnieki
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Novusa 
meistarsacīkstes

2013. gadā Melburnas novusa kopa 
6. un 7. aprīlī rīkoja Viktorijas atklātās 
novusa meistersacīkstes Melburnas 
latviešu ciemā.

Piedalījās 3 spēlētāji no Sidnejas, 
Imants Graudiņš, Edgars Nemme 
un Richards Puisēns un 4 
spēlētāji no Centrālā krasta 
novus kopas (CNK).

Kaut nevar teikt, ka 
mūsu panākumi bija visai 
spoži, tad tomēr mēs ceram 
uzlabot mūsu rezultātus 
Jaundienvidvelsas meistar-
sacīkstēs šā gada jūnijā.

Jāpiemin, ka Melburnas 
novusa kopas regulārais 
spēlētājs un vadītājs, Saša 
Grims, nevarēja piedalīties 
jo viņš bija lauzis pleca 
kaulu. Veseļojies ātri un esi 
gatavs piedalīties 22. un 23. 

dalībnieki paēda garšīgas pusdienas 
– cīsiņas ar skābiem kāpostiem un 
bulciņas ar desiņu (tā sauktie karstie 
suņi (hot dogs)). 

Pēc pusdienām Spara prezidents 
Viktors Sīkais uzrunāja viesus un deva 
īsu pārskatu par Spara rosīgo darbības 
gadu.  Spara sportisti piedalījās 
JDV peldēšanas sacensībās, JDV 
Viegatlētikas sacensībās un Baltiešu 
spēlēs. Viktors atgādināja, ka šogad 

Dubultspēļu uzvarētāji: no kreisās: Imants Graudiņš 
un Edgars Nemme (3. vieta), Dimis Pešudovs un 
Richards Puisēns (1. vieta), Roberts Kārkliņš un 
Sigis Andersons (2. vieta). Labā pusē, Saša Grims.

arī ir planota liela darbības programma 
un mudināja dalībniekus piedalīties 
visos pasākumos. Viktors izdalīja 60 
godalgas – 18 par peldēšanu un 42 par 
vieglatlētiku.

Spara  valde vēlas pat iekt ies 
visiem kas palīdzēja šīs pēcpusdienas 
rīkošanā, it sevišķi Veidnera kundzei par 
garšīgiem kāpostiem un Laurai Sīkai par 
palidzēšanu.

Toms Veidners

jūnija meistarsacīkstēs!
Vienspēlēs piedalījās 23 spēlētāji 

un dubultspēlēs 9 pāri. Priekšspēles 
bija sadalītas četrās grupās; pirmie 3 
iekļuva F1 finālā, nākošie 2 F2 finālā un 
pārējie F3 finālā.

Richards Puisēns    

PBLA ziņas
Turpinājums no 42. lpp

“Prāta Vētras” koncertfilmu “Vēl viena 
klusā daba”. Jāatgādina, ka “Prāta vētra” 
29.jūnijā, pirmoreiz koncertēs šā gada 
Glastonberijas festivālā un uz skatuves 

kāps vienā dienā ar britu roka leģendu 
“The Rolling Stones”. Latvijas mūzikas 
grupu uz pazīstamo festivālu uzaicinājis 
viens no tā programmas veidotājiem 
Mārtins Elborns. Glastonberijas festivāls 
norisināsies jūnija pēdējā nedēļas 
nogalē. (nra.lv)



47

May, 2013

PUBLISHED BY THE SYDNEY LATVIAN SOCIETY

The Sound Poets release first album in 
Latvian

Egils Kaljo, April 16, 2013
It seems Latvian popular music has been 

at a nadir recently. New faces have been few 
and far between, with the more recent work 
by better known names like Prāta vētra and 
Astro’n’out not quite exceeding expectations. 
Latvia, much like elsewhere, is awash with 
reality show singers who, after a while, begin 
to all sound rather depressingly similar.

However, the tide may have turned, 
as Tavs stāsts, the latest album by the group 
The Sound Poets, and their first album 
entirely in Latvian, is a joyous reaffirmation of 
the treasures that can still be found in Latvian 
popular music. Combining musical and lyrical 
talent, this album is one that we have been 
waiting for for a long time.

The genesis of the Sound Poets is in the 
group S.P.D., which formed in 2007. S.P.D.’s 
debut album, Sound Poetry, featuring songs 
entirely in English, was released at the end 
of 2008. Two of the members of S.P.D. then 
went on to form the Sound Poets in 2011, 
having released a few singles since then, 
now bring forth their full album Tavs stāsts.

Even though there was a long wait 
before their album was released, the 
Sound Poets remained firmly in the public 
consciousness with a number of songs 
that became hits during the past few years. 
Songs like ‘Kalniem pāri’, ‘Nāc līdzās’, and 
‘Emīlija’ provided a tantalizing preview of the 
forthcoming album, Tavs stāsts, which was 
finally released in 2013, and the long wait 

was certainly worth it.
The Sound Poets pay particular attention 

to melody and arrangements, and their 
musical style could be compared to groups 
like Coldplay and Arcade Fire. The group, 
made up of Jānis Aišpurs (vocals and guitar), 
Normunds Lukša (guitar), Gints Bīmanis 
(bass), Undīne Baloda (cello), and Pēteris 
Lunde (drums), were also noticed by the 
biggest Latvian band, Prāta vētra, and were 
invited to be the opening act on their 2012 
tour of Latvia. Aišpurs also provides the lyrics 
for all the songs.

The attention to detail and arrangements 
is evident in all the songs, particularly the 
first single off the album, ‘Emīlija’. From 
the tender piano motif in the beginning, to 
the melodic vocals, which then moves into 
a driving middle section, with its crashing 
crescendo at the climax, and then fades 
out with just the piano, this song takes the 
listener on a particularly emotional journey.

Perhaps the most beautiful song on the 
album is ‘Nāc līdzās’, where the author sings 
about leaving messages on windowpanes 
with his breath. Featuring an uncredited 
(at least in the CD booklet) appearance by 
the choir Kamēr… singing harmonies, ‘Nāc 
līdzās’, with its pleading, earnest lyric, is one 
of many high points of this album.

‘Kalniem pāri’ shows the band’s more up-
tempo side – the thundering baseline brings 
a sense of dramatic urgency to this song 
about the trials and tribulations that occur in 
every relationship – how even if you make 
it over one mountain, there will still be more 
mountains to cross. This song also displays 



48

the rather remarkable vocal range of Aišpurs, 
who deftly moves from full voice to falsetto in 
a memorable vocal performance.

The title track, ‘Tavs stāsts’, is of a more 
philosophical nature, about how one must 
write their own story and how it may be 
praised and derided throughout time. Aišpurs’ 
use of falsetto here may remind the listener 
slightly of singers like James Blunt, with his 
vocal leaps and, at times, fragile voice.

The album closes with the pulsating, 
deliberately tempoed song ‘Augšup’, a 
somewhat meditative work, balanced on 
the bass guitar. With its repeated refrain, 
or perhaps mantra, ‘tas pieder mums’ (it 
belongs to us), it brings the album to a 
satisfying conclusion, as the guitar slowly 
fades out at the end.

The only critique I have of the album 
is actually of the booklet – though all the 
lyrics are included, they are handwritten, to 
simulate notes in a notebook. Though this 
certainly is charming, and belies the personal 
nature of the lyrics, the words are quite often 
unreadable!

Tavs stāsts  is  a refreshing and 
memorable entry in the field of Latvian 
popular music. With their attention to the 
craft of songwriting and details of melody 
making, Tavs stāsts breathes new life into 
the world of Latvian popular and rock music. 
Not content with simplistic, generic songs, 
the group manages to bring together lyrical 
prowess and musical skills to make for some 
of the best songwriting recently heard in a 
Latvian release. Hopefully this signals a new 
rebirth in Latvian music – the Sound Poets 
have, with one album, made their mark in 
a rather dramatic and memorable fashion.

The Sound Poets on draugiem.lv -http://
www.draugiem.lv/thesoundpoets/

The Sound Poets website: http://www.
thesoundpoets.lv/lv

Egils Kaljo is an American-born Latvian 
from the New York area who lives in Rīga, 

Latvia. When not working in the information 
technology field, he sings in the Latvian 
Academy of Culture mixed choir Sõla, does 
occasional translation work, and has been 
known to sing and play guitar at the Folkklubs 
Ala Pagrabs in Old Rīga. Kaljo began 
listening to Latvian music as soon as he was 
able to put a record on a record player, and 
still has old Bellacord 78 rpm records lying 
around somewhere.
Latest WikiLeaks release has few 
surprises regarding U.S.-Latvia relations

Andris Straumanis’ April 08, 2013
The latest release of diplomatic 

documents by the controversial WikiLeaks 
media organization contains few if any 
surprises about U.S. foreign policy regarding 
Latvia during the Cold War, but does rekindle 
some interesting stories.

WikiLeaks on Feb. 8 unveiled its Public 
Library of US Diplomacy (Plus-D), beginning 
with the release of more than 1.7 million 
documents created from 1973-1976 when 
Henry Kissinger was the U.S. secretary of 
state under President Richard M. Nixon.

Several hundred of the documents relate 
to Latvia, with many focusing on individual 
pleas for visas to the United States. A total of 
182 documents are tagged “Latvia,” 103 are 
tagged “Latvian,” and 264 are tagged “Riga,” 
although a number of documents carry more 
than one of the labels.

Among the more interesting documents 
are cables related to the case of Arnolds 
Ozoliņš Sr., a naturalized U.S. citizen who 
had returned to Latvia in 1962 to visit his 
mother. When he tried to leave Soviet-
controlled Latvia, he was denied permission. 
In October 1973, according to one cable, 
Ozoliņš visited the U.S. Embassy in Moscow 
to discuss his 10-year struggle to gain Soviet 
permission to leave the country. American 
diplomats, according to the cables, declined 
to become officially involved in the Ozoliņš 
case, although they did on occasion remind 
Soviet officials about the situation.
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Perhaps the best known name to appear 
in the documents is that of popular Latvian 
composer Imants Kalniņš, whose efforts to 
reunite with his American lover were the 
subject of two cables. Kalniņš had met the 
poet and novelist Kelly Cherry in 1965 in 
Moscow and the two fell in love, according 
to Cherry’s 1991 book,Exiled Heart: A 
Meditative Autobiography. According to a 
pair of cables from the U.S. embassies in 
London and Moscow in late 1973, American 
officials relayed messages between the two. 
In one, Kalniņš is reported to have said he 
would move from Cēsis to Rīga so that he 
could be in a place where foreigners were 
allowed to travel. Then Sen. Walter Mondale, 
a Democrat from Minnesota, and the late 
Rep. Millicent Fenwick, a Republican from 
New Jersey, were reported to be interested 
in the Cherry-Kalniņš case.

Several documents touch on U.S. 
broadcasts to Latvia over Radio Liberty, 
Radio Free Europe and the Voice of 
America (VOA). One particular cable from 
November 1976 noted the “severe criticism” 
an American consular officer received from 
Pēteris Jērāns, vice chairman of the Latvian 
SSR Radio-TV Committee (LPSR Valsts TV 
un radioraidījumu komiteja), regarding the 
VOA Latvian Service. In a nearly three-hour 
“debate,” Jerāns took to task the Americans 
for failing to reciprocate by broadcasting 
content from the Soviet Union over U.S. 
airwaves. “Warming up to the offensive,” the 
cable reads, “Jērāns then launched into a 
stinging attack on VOA Latvian Service. He 
at first asserted that many of the service’s 
broadcasters themselves had hands quote 
dripping with blood unquote, referring to 
alleged murderous activities in collaboration 
with Nazi occupying forces during World 
War II. Later he waffled a bit, implying that 
perhaps it was not so much VOA employees 
themselves, as émigré Latvians chosen by 
the VOA to be interviewed. But he never fully 
backed off his charge.” At one point in the 

debate, the American diplomat asked Jērāns 
about heavy Soviet border fortifications 
and restrictions on travel. The fortifications, 
Jērāns “asserted with a straight face, were to 
keep out hordes of émigré conspirators (and) 
saboteurs,” according to the cable.

Other documents examine topics such 
as suspected Nazi war criminals; the cost 
and quality of food in open-air markets in 
Rīga and Ventspils; and the 1974 censure 
by the Australian Senate of Don Willesee, 
the country’s foreign affairs minister, for 
comments he made regarding recognizing 
the Soviet incorporation of the Baltic states.

The searchable database of Kissinger-
era diplomatic cables is available at wikileaks.
org/plusd.

Andris Straumanis is a special 
correspondent for and a co-founder of 
Latvians Online.
Album of Ziedonis poetry in song, 
performed by Latvian actresses, singers

Egils Kaljo, April 07, 2013
On Wednesday, February 27th 2013, 

Latvia mourned the death of, arguably, the 
most beloved modern Latvian poet Imants 
Ziedonis at the age of 79. Ziedonis, whose 
career as a poet (and as an author of short 
prose) spanned decades, rose to prominence 
during Soviet times and grew further during 
the Latvian Reawakening in the 1980s and 
further still in the 21st century.

Ziedonis’ work inspired many songwriters 
and musicians, with the Viegli project in 
2011 – both an album of songs with his 
poetry, as well as a charitable fund dedicated 
to supporting creative work in Latvia – a 
particularly noteworthy recent event.

In a rather sad coincidence, a new album 
of songs with words by Ziedonis – Ziedonis. 
Lācis. Sievietes. was released shortly before 
his death. The album, featuring compositions 
by pianist Kārlis Lācis was released by the 
deBUSUL music label. As the word ‘sievietes’ 
in the title would indicate, the singers of all 
the songs on the record are female, and 
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feature some of the best known Latvian 
singers of today – names such as actress 
Rēzija Kalniņa, Aija Andrejeva, Dita Lūriņa, 
among many others.

Joining Lācis in the band are Gints 
Pabērzs (saxophone, clarinet, flute), Kaspars 
Zemītis (guitar), Jānis Stafeckis (contrabass), 
Ainis Zavackis (drums) and Artūrs Noviks 
(accordion).

For further information, please visit the 
deBUSUL record label website at http://www.
debusulmusic.com, as well as the Fonds 
Viegli website at http://www.fondsviegli.lv.

Track listing:
1. Nieki.Nekas - Rēzija Kalniņa
2. Visskaistākās Ogas Pasaulē - Aija 

Vītoliņa
3. Ar Tevi Es Lasīju Kastaņus - Aija 

Andrejeva
4. Nekā Jau Nepietrūkst - Dita Lūriņa
5. Visbriesmīgāk Ir, Kad Otram Sāp - Ilze 

Ķuzule-Skrastiņa
6. Es Tevi Gribu - Dārta Daneviča
7. Ko Runājat Par Mīlestību - Aija 

Andrejeva
8. Ir Tādi Cilvēki - Jolanta Strikaite
9. Kādām Dīvainām Kustībām - Greizām 

Un Lauztām - Aija Vītoliņa
10. Jauns Brīnums Parādījās - Agnese 

Jēkabsone
11. Tu Atnāci Pie Manis Nu Jau Otrām 

Lādzēm - Ieva Segļiņa
12. Sliņķu Dziesma - Inese Kucinska
13. Bez Mīlestības Nedzīvojiet - Aija 

Andrejeva & Aija Vītoliņa
Latvian consular officers gather for 
annual training event in Riga

25 Apr 2013, The annual training for 
Latvia’s consular officers is held at the Foreign 
Ministry on 25-26 April, with participation of 
36 consuls from the diplomatic missions 
and consular posts of Latvia both within 
and outside the region of the Schengen 
Agreement member states.

The aim of the training is to introduce 
uniform procedures of issuing visas 
according to the Schengen Acquis provisions 
at all the diplomatic missions and consular 
posts of Latvia, thus providing the required 
contribution to a secure external border of 
the European Union (EU). The matters of 
the issue of visas at the missions abroad are 
directly related to security guarantees for the 
EU’s external borders.

Besides, the annual training of consular 
staff has a major role in ensuring professional 
performance by the consuls and an efficient 
and high-standard service to the clients at 
the Latvian diplomatic missions.

Training is provided by experts from the 
Foreign Ministry, the Ministry of the Interior, 
the Ministry of Justice, the State Border 
Guard, the National Data Inspectorate, the 
Latvian EU Presidency Secretariat, as well 
as guest lecturers from the United States 
Embassy in Latvia.

The Foreign Ministry organizes the training 
in the framework of the European External 
Border Fund Project No EEBF/2012/6 
“Providing regional training for consular 
service officers on the EU’s common visa 
issue policy in line with the requirements of 
the European Visa Code”. The Fund is part 
of the General Programme of the Solidarity 
and Management of Migrations Flows 
2007-2013, and the training is financed from 
the said Fund and the state budget (co-
financing provided according to the Fund’s 
regulations).

Foreign Minister Rinkēvičs calls 
on Russia to demonstrate greater 
openness regarding Zapad-2013 military 
exercise

On 23 April, Foreign Minister Edgars 
Rinkēvičs took part in the NATO Foreign 
Ministers Meeting in Brussels, at which the 
ministers discussed the engagement of 
the international community in Afghanistan 
before and after 2014 and the situation in the 
Middle East and North Africa. A discussion 
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on cooperation between NATO and Russia 
in the matters of security policy took place at 
the NATO-Russia Council.

At the meeting of NATO member 
state foreign ministers, Minister Rinkēvičs 
pledged Latvia’s support for the NATO 
presence in Afghanistan after 2014, when 
the International Security Assistance Force 
(ISAF) mission has been concluded, and the 
Alliance is planning to provide assistance to 
the National Security Forces of Afghanistan 
by involvement in their training. “We support 
an active dialogue and cooperation between 
NATO and the Central Asian countries to 
enable Afghanistan’s long-term growth and 
economic development,” Minister Rinkēvičs 
accentuated.

Latvian Foreign Minister also emphasised 
the importance of enhancing the Alliance’s 
defence capacity. “It is important for the 
allies to ensure regular military exercises 
to preserve the positive experience of 
cooperation gained in Afghanistan. In this 
context we attach significant importance 
to the Exercise Steadfast Jazz 2013 of the 
NATO Response Force to be held in the 
Baltic region, including the territory of Latvia,” 
Foreign Minister indicated.

Addressing the NATO-Russia Council 
session, Minister Rinkēvičs made note of 
the positive cooperation between NATO and 
Russia in Afghanistan, which strengthens 
the ability of Afghanistan and the region’s 
countries to deal with common challenges, 
for instance, in the fight against drugs and 
terrorism.  The Minister also emphasised 
that the positive experience gained when 
developing the Northern Distribution Network 
to and from Afghanistan should be used in 
facilitating future economic cooperation in a 
wider region.

Foreign Minister Rinkēvičs invited the 
member countries of the NATO-Russia 
Council to take part in the seminar, Arteries 
connecting the Heart of Asia to the Global 
World, to be held in Riga on 11-12 June. 

The Minister also expressed support for 
efforts towards transparency in NATO-
Russia cooperat ion and cal led for 
promoting mutual trust and information 
exchange about the Russia-Belarus military 
exercise,Zapad-2013, scheduled for this 
year, and NATO’s Exercise Steadfast Jazz 
2013.
Foreign Ministers of Latvia and Azerbaijan 
commend dynamics of political and 
economic relations

On 25 April, to conclude his participation 
in the visit to Azerbaijan by the President of 
Latvia Andris Bērziņš, the Foreign Minister of 
Latvia Edgars Rinkēvičs met with the Foreign 
Minister of Azerbaijan, Elmar Mammadyarov.

Both ministers commended the active 
political dialogue and expressed hope that 
the successful political cooperation will 
create increasingly better prerequisites 
for a growing economic cooperation. The 
ministers were of the same opinion that 
President Andris Bērziņš’ official visit to 
Azerbaijan had added fresh impetus to 
strengthening the relations and setting up 
successful contacts between entrepreneurs 
from both countries.

Ministers Rinkēvičs and Mammadyarov 
discussed the current situation in the 
South Caucasus region and the issue of 
Nagorno-Karabakh, voicing hope that the 
conflict would be resolved by peaceful 
means on the basis of generally recognised 
principles and norms of international law, in 
particular, sovereignty, territorial integrity, the 
inviolability of borders and the right of nations 
to self-determination.

The Foreign Ministers directed attention 
to the matters related to energy policy, in 
view of Azerbaijan as a partner of strategic 
importance to the EU in energy projects and 
its role both in the oil and gas industry and in 
energy resource transit.

The official visit of President Andris 
Bērziņš to Azerbaijan took place from 23 
and 25 April.
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Edited by Pēteris Kļaviņš

Prime Minister and Foreign Minister 
condemn terrorist act during Boston 
Marathon and offer condolence to victims’ 
families

16 Apr 2013. Prime Minister Valdis 
Dombrovskis and the Minister of Foreign 
Affairs Edgars Rinkēvičs condemn the act 
of terrorism during the Boston Marathon and 
offer deepest condolences to the families of 
those who died. Prime Minister Dombrovskis 
and Foreign Minister Rinkēvičs wish a 
speedy recovery to the injured.

Prime Minister and Foreign Minister are 
certain that the perpetrators of this criminal 
offence and the motives of their actions will 
be duly brought to justice, and those guilty 
will be duly brought to justice.

As reported, the conclusion of the Boston 
Marathon yesterday afternoon was rocked 
by explosions, which according to the latest 
information left three people dead, while 
more than one hundred sustained injuries. 
According to the Embassy of Latvia in the 
United States, there are no Latvian nationals 
among the injured.
State Secretary Teikmanis calls on Mexico 
to support Latvia’s OECD candidacy

On 15-16 April, Foreign Ministry Secretary 
of State Andris Teikmanis is on a working visit 
in Mexico, during which he has met with 
Undersecretary of Foreign Affairs of Mexico, 
Carlos de Icaza. During the talks State 
Secretary Teikmanis discussed economic 
cooperation and called on the Mexican 
side to support Latvia’s candidacy for the 
Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) and evaluate the use 
of the Northern Distribution network.

Due to the fact that both countries have 
signed the convention on the avoidance 
of double taxation and the prevention of 
fiscal evasion with respect to taxes on 
income and capital, Mr Teikmanis and 
Mr de Icaza discussed possibilities for 

enhancing economic relations and pointed at 
pharmaceutics, food industry and information  
technology as prospective sectors for 
cooperation. Cooperation in the field of 
air traffic was discussed, and the parties 
recognised that the Mexican side should 
finalise work on the Latvia-Mexico air traffic 
agreement, thus setting up a legal framework 
for regular air transportation between Latvia 
and Mexico.

The Latvian and Mexican sides also 
exchanged opinions on developments 
and challenges in the EU’s Eastern 
Neighbourhood, Russia and Central Asia. 
The Mexican side was briefed about 
Latvia’s presidency of the Council of the 
European Union and about the situation 
in the euro area. The parties exchanged 
opinions on cooperation within international 
organisations, the EU-Mexico strategic 
partnership and Mexico’s role in dealing with 
climate change issues.

At the meeting with Director General for 
Europe at the Ministry of Economy Manuel 
Luna Calderon, the parties agreed on the 
necessity to develop economic cooperation 
and seek new cooperation formats, in 
particular, for promoting direct contacts 
between entrepreneurs. The parties noted 
that a Mexican building material company, 
CEMEX, one of the world leaders in the 
sector, has been successfully operating in 
Latvia.

In a discussion with representatives from 
the National Council for Culture and Arts 
of Mexico, the Mexican side showed great 
interest in expanding cooperation in the 
cultural sector. Mexican officials expressed 
readiness to take part in the activities in Riga, 
the cultural capital for 2014, were interested 
in the Nationwide Latvian Song and Dance 
Festival, as well as in organizing exhibitions 
by Mexican artists in Riga and cooperating 
in the cinema sector.
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