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Turpinājums 4. lpp

Latvijas Okupācijas mūzeja  
pieaugošā nozīme

Apsveikums Latvijas Okupācijas mūzeja 20. gadadienā 2013. gada 1. jūlijā
Pauls Gōbls (Paul Goble)
Latvijas Okupācijas mūzeja Goda padomes loceklis
Kad pirms divdesmit gadiem dibināja Latvijas Okupācijas mūzeju, lielākā tiesa 

cilvēku Latvijā un vēl vairāk – ārvalstīs domāja. ka tas būs īstermiņa pasākums, 
veids, kādā zem padomju okupācijas daudz cietušie Latvijas iedzīvotāji atcerēsies un 
apvienosies. Taču Okupācijas mūzejs tagad ir svarīgāks, nekā tas bija, kad to dibināja, 
un tas būs vēl svarīgāks pēc divdesmit gadiem, nekā tas ir tagad. Ir trīs iemesli, kas 
pamato šo slēdzienu, kas citādi varētu likties intuitīvi nepareizs. 

Pirmkārt – ir notikusi paaudžu maiņa.  Kad mūzeju atvēra, iespējams ap 95% 
Latvijas iedzīvotāju bija personīgas atmiņas par Padomju Savienības nodarījumiem: 
nelegālo Latvijas okupāciju un gandrīz 50 gadu ilgo nelegālo valdīšanu Latvijā. Viņiem 
nebija daudz jāstāsta par to, kas bija noticis, lai gan arī viņi pilnībā neapzinājās šo 
gadu briesmu darbus. Un viņiem noteikti vajadzēja vietu, kur viņi varēja pulcēties un 
gremdēties atmiņās. Tā viņiem bija Okupācijas mūzeja nozīme toreiz.

Tagad, kad pagājuši divdesmit gadi, daudz mazāka kļuvusi Latvijas iedzīvotāju daļa, 
kam ir personīgas atmiņas par padomju pagātni. Tikai nedaudzi zem 30 gadu vecuma 
var atcerēties, kā tas toreiz bija, un pat nedaudz vecākiem atmiņas neiesniedzas 
okupācijas ļaunākajos gados. Ļoti iespējams, ka latviešu daļa, kam par šo laiku ir 
personīgas atmiņas, nepārsniedz 60%. Tā ir nozīmīga, bet jau daudz mazāka daļa nekā 
pirms divdesmit gadiem. Okupācijas mūzejs ir vēl svarīgāks tagad nekā laikā, kad to 
dibināja, jo pastāv risks, ka aptuveni četri no desmit latviešiem varētu okupāciju aizmirst. 

Skatoties vēl divdesmit gadus tālāk nākotnē, situācija 2033. gadā būs vēl sliktāka. 
Tā latviešu daļa, kuŗos būs palikusi dzīva okupācijas briesmu atmiņa būs sarukusi vēl 
vairāk, iespējams līdz ne vairāk kā 20%. Ja nebūs vietas, kāda ir Latvijas Okupācijas 
mūzejs, kas fokusēs Latvijas un pasaules cilvēku uzmanību, būs grūti, lai neteiktu – 
neiespējami, saglabāt dzīvu atmiņu par tik centrālu notikumu nācijas dzīvē.

Jau tagad pārāk daudz latviešu ir aizmirsuši, ka viņu tagadējais un nākotnes 
statuss ir pakļauts lielam riskam, ja viņi neuzturēs dzīvu valsts kontinuitātes 
principu kopš 1920. gada. Daudzi Latvijas likumi zaudētu spēku, ja tauta nolemtu, 
ka Latvijas leģitīma pastāvēšana neturpinājās okupācijas periodā, bet ka Latvijas 
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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, 8. novembrī, 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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Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 1979. gada
Georgs Siņīcins

Dzimis 1921. g. 20. jūlijā, Latvijā
Miris 2013. g. 1. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedre kopš 1981. gada

Eleonora Līpace
Dzimusi 1917. g. 18. jūlijā, Latvijā

Mirusi 2013. g. 9. oktobrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Senioru saiets  
8. novembrī

Tā kā šis saiets ir tuvu Lāčplēša dienai, 
pirmā daļā Guntars Saiva mums nolasīs 
referātu „Pārdomas Lāčplēša dienā”. 
Viņa referāts tiks kuplināts ar Brigitas 
Saivas acapella sniegumā Lūcijas Garūtas 
„Lūgšana”  (Svētī šo zemi). Starpbrīdī, kā 
vienmēr, Dāmu kopas dāmas mūs cienās ar 
visādiem gardumiem un tasi kafijas vai tējas.

Ot rā  da ļā  tu rp inās im skat ī t ies 
dokumentālfilmu par Edvardu Liedkalniņu 

Senioru saieta 
Ziemassvētki

Šogad Ziemassvētku egl ī tes 
sarīkojums notiks piektdien, 2013. gada 
13. decembrī  pulksten 12.00.  Sidnejas 
latviešu nama lielajā sarīkojumu zālē, 
kur mūs visus sveiks skaisti mirdzoša  
Ziemsvētku eglīte un dekorēti galdi. Būs 
mūzikālie priekšnesumi, klausīsimies 
arī skaistus Ziemassvētku dzejoļus 
un dziedāsim visi kopā mums visiem 
pazīstamās, skanīgās un sirdi iesildošās 
Ziemsvētku dziesmas. Pēc tam mūs 
visus  pacienās  SLB Dāmu kopas čaklās 
dāmas ar Ziemassvētku mielastu.

Lūdzu pieteikties pie Imanta Līča 
grāmatnīcā tel. 9744 8500 un arī pie 
Irēnas Dzirnekles senioru saieta laikā, 
viņas mājas tel. 9750 2398  un samaksāt 
dalības maksu $20 strādājušiem un 

$15 visiem citiem, ne vēlāk kā līdz 30. 
novembrim. Sarīkojuma dienā nebūs 
iespējams samaksāt jo saimniecēm ir 
vajadzīgs galīgais  apmeklētāju skaits 
jau novembŗa mēneša beigās.

Uldis Misiņš
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... Okupācijas mūzeja ... nozīme 
Turpinājums no 1. lpp

SLB valdes sēde  
2. oktobrī

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds un protokolēja Ināra Graudiņa.

Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik 
Biedrībā sastāv 496 biedri, no kuŗiem 19 
ir goda biedri un 117 mūža biedri. Ritumu 
abonē 68 tautieši. Uz Latviju ir aizsūtīti 
7 biedru naudas pārvedumi kopsummā 
$5,264.

CCTV novērošanas kameru iekār-
tošana ir nobeigta. 

B ied r ība  ga tavo  p iemēro tus 
dokumentus par SLB dibināšanu un dzīvi 
izstādei Rīgas Okupācijas Namā

Pēteris Kļaviņš

valsts tika no jauna radīta 1991. gadā. 
Tieši tāpēc ASV un citu Rietumu valstu 
okupācijas de jure neatzīšanas polītika 
ne tikai bija svarīga, bet turpina tāda 
būt un kļūs arvien svarīgāka. 

Otrkārt – ir notikušas ģeopolītiskas 
pārmaiņas. Kad 1993. gadā dibināja 
Okupācijas mūzeju, Krievijas Federatīvās 
Republikas prezidents Boriss Jeļcins 
atbalstīja Latvijas neatkarību, ko ar savu 
parakstu apliecināja 1991. gada 13. janvārī. 
Tai laikā Rietumi bija aktīvi ieinteresēti 
Latviju un tās Baltijas kaimiņvalstis 
piesaistīt NATO un Eiropas Savienībai. 
Tādēļ Latvija atradās ievērojami priviliģētā 
pozīcijā, kāda tai nebija bijusi agrāk. 

Tagad s i tuāc i ja  i r  d ramat isk i 
mainījusies. Krieviju vada cilvēks, kuŗš 
nožēlo Padomju Savienības sabrukumu 
un kuŗš ir aizstāvējis gan Staļina rīcību 
Somijā, gan Baltijas valstīs. Rietumi, 
pārdzīvojuši “vēstures beigu” brīdi, 
acīmredzot uzskata, ka Latvija un tās 

kaimiņi ir dabūjuši visu, kas tiem pienākas 
un viņiem nav vairs vajadzīga sākotnējā 
uzmanība un atbalsts. Šī nav Latvijai 
labvēlīga situācija, un Okupācijas mūzejs 
nepārprotami  atgādina – kāpēc. 

Neviens nevar pareģot 2033. gada 
ģeopolītisko situāciju, bet pastāv liela 
iespēja, ka Latvijai būs jāsastopas 
ar pieaugošiem vārguļojošas, bet 
revizionistiskas Maskavā centrētas 
valsts izaicinājumiem un mazāku 
Rietumu atbalstu nekā tagad. Šāda 
situācija nav neizbēgama, bet ir būtiski, 
ka Latvija apzinās šo risku un spēj 
rīkoties veidos, kas vēsturi virza tai 
vēlamā virzienā. Latvijas Okupācijas 
mūzejs ir būtiska sastāvdaļa šajos 
centienos. 

Treškārt – un tas ir visnotaļ pats 
svarīgākais – Latvijā pieaug man-
kurtizācija. Dažam labam šis termins būs 
nepazīstams, bet tam ir visnotaļ reāla 
izpausme. Savā klasiskajā romānā Un 
garāka par mūžu diena ilgst kirgizu autors 
Čingizs Aitmatovs stāsta par mankurtiem, 
sevišķu vergu šķiru, kuŗiem uzvarētāji 

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 oktobrī SLB ir apsveikusi 
Staņislavu Kašu, Dagniju Marosekiju 
(Marosszeky), Arnoldu Rodi, Mēriju 
Rodi, Arnoldu Minderu, Alfrēdu Nerbuli, 
Juri Jakovicu, Annu Grigoru, Imantu 
Selingeru, Jāni Kairi, Annu Usanovu un 
Brigitu Kubliņu..

un viņa Koraļu pili Floridā, kā arī jaunākās 
ziņas no Latvijas.

Ivars Šeibelis



5

atņem viņu atmiņu par pagātni. Bez šīm 
atmiņām, Aitmatovs saka, nācijām, tāpat 
kā indivīdiem, nevar būt nākotnes, jo bez 
skaidras atmiņas par pagātni viņi nolemti 
dzīvei mūžīgā tagadnē. Šajā stāvoklī viņi 
beidz būt, kas viņi reiz bija, un citi viņus 
var viegli kontrolēt. 

Masu medi ju un starptaut isko 
komunikāciju eksplozīvā attīstība ir devusi 
daudz pozitīva, bet tā ir arī iedragājusi 
vai vismaz pārveidojusi tradicionālās 
identitātes. Šīs briesmas nav nekur tik lielas 
kā Latvijā. Viena no latviešu labākajām 
rakstura īpašībām ir pretimnākoša un 
atvērta attieksme pret citiem, bet tieši tā 
kļūst par vājo vietu, jo atļauj šiem citiem 
izmantot latviešu atvērtību, lai mainītu 

uzskatus par latvietību veidos, kas ļauj 
viņiem graut nācijas pamatus un tai 
uzspiest savu gribu. 

Pirms divdesmit gadiem šāda 
iespēja nelikās tuva. Tagad, turpretī, 
tā ir tik acīmredzama, ka neviens, kam 
rūp Latvija un latvieši, to nedrīkst 
atstāt neievērotu. Un vēl pēc divdesmit 
gadiem šī situācija būs vēl sliktāka, 
ja vien netiks darīts viss iespējamais, 
lai aizsargātu un aizstāvētu Latvijas 
nacionālo atmiņu. Latvijas Okupācijas 
mūzejs ir viens no vissvarīgākajiem 
nacionālās atmiņas aizsargātājiem un 
aizstāvjiem. Esmu priecīgs, pievienot 
savus slavas vārdus institūcijai, kuŗas 
nozīme no gada uz gadu tikai pieaug. 

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

 Aldis Birzulis

Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

Katru gadu Spodŗa Klauverta 
Piemiņas fonds apbalvo atsevišķu 
personu vai organizāciju par izciliem 
sasniegumiem latviešu kultūras dzīvē 
vai sabiedrisku pasākumu veicināšanā, 
vai kāda latviskā kultūrsabiedriskā 
pasākuma atbalstīšanā.

Kandidāti pieteicami ar rakstu līdz š. 
g. 31. oktobrim. Vēstules adresējamas: 
Spodŗa Klauverta Piemiņas fonda valdei, 
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Maiņas latviešu 
valodas raidījumu 

programmā 
SBS Radio Latviešu valodas 

programmas producente un raidītāja 
no oktobŗa sākuma ir Signe Cāne no 
Sidnejas. 

Lūdzu turpmāk visus ziņojumus sūtīt 
Signei – viņas epasta adrese ir:
signe.cane@sbs.com.au. 

Valda Rube.

Kad vīru dziesmas 
skan
Apmeklētāji uz vīru koŗa 

koncertu 6. oktobrī Sidnejas 
Latviešu namā ieradās 
jau laicīgi, bet vēl agrāk 
telpās redzējām dziedātājus 
melnos smokingos, kas bija 
ieradušies jau agrāk, lai 

noskaņotu balsis un izmēģinātu vairākas 
dziesmas. Vīru koŗa koncerts ir vienmēr 
labi apmeklēts. Kādreiz koncertos agrāk 
dzirdētā, no igauņiem tulkotā dziesma ar 
refrēnu Lai vīru balsis skan vislabāk izteic 
klausītāju jūtas, visiem kopā uztverot 
nodziedāto dziesmu vārdus un melodijas. 
Šoreiz koncertu skaļi un ritmiski atklāja 

PO Box 457, Strathfield NSW 2135, fax (02) 
9744 7652, vai atstājamas Latviešu namā.

Kopības nodevu  
akcija

Ir atkal sākusies gadskārtējā 
LAAJ Kopības nodevu vākšanas 
akcija.

Maksājumus var nosūtīt pa 
pastu, vai arī nodot Sidnejas 

Latviešu biedrības namā.
Pavisam līdz 2013. gada 24. oktobrim 

ir saziedoti $2,910.
Ziedojumi līdz $50
Muldiņš S. Sussex Inlet
Šmīdlers V. Barrack Heights
Sūruma D. West Pennant Hills
Sveilis-Waddingham L. Jannali
Siliņš U. & I. Fairy Meadow
Gulbergs K. Redfern
Paegle J. Thirroul
Tipsis A. Ashfield

Kopā: $370
Ziedojumi no $50 līdz $100
Baltgailis M. Katoomba
Rudzis L. Berridale
Freimanis G. Revesby
McDonald B. Baulkham Hills
Garofali I. Glenhaven
Nicmanis A. Fairy Meadow
Sveilis A. Oyster Bay
Black A. Kingsford
Graudiņš I. Ashfield

Kopā: $860
Ziedojumi no $101 līdz $200
Rīmanis J. Strathfield
Rumba-Tomsone I. Woollahra
Ozols V. & V. Panania
Harrington B. Bonnet Bay
Voigt X. Connells Point

Kopā: $970

Ziedojumi no $201 līdz $500
Birzulis A. & E. Leichhardt
Rone I. Greenwich
Krādziņš ģim. Yagoona

Kopā: $1,150
Ziedojumi līdz $500 līdz $1000
Ruņģis J. & V. Roseville

Kopā: $560
Pavisam kopā:  $3,910
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ar Edgara Račevska dziesmu Tā mana 
Rīga ar Induļa Blumfelda vārdiem. Tai lēni 
un vijīgā melodijā sekoja Emīla Dārziņa 
Mūžam zili ar Kārļa Skalbes vārdiem, un 
abas diriģēja Daina Jaunbērziņa. Pēc šīm 
nākošās divas dziesmas diriģēja Ivars 
Štubis ar Imanta Zemzaŗa dziesmu Vairogi 
un Vitauta Ļūdēna vārdiem un himnisko 
Raimonda Paula dziesmu ar Jāņa Petera 
vārdiem Dzīvības mūžīgais vārds, kuŗu 
bija jāatkārto. Tāpat bija jāatkārto Mārtiņa 
Brauna vienmēr populāro Saule, Pērkons, 
Daugava ar Raiņa vārdiem. Šo dziesmu 
diriģēja Daina Jaunbērziņa, tāpat kā 
pirmās daļas pabeidzamo Jāņa Norviļa 
dziesmu Pulkveža atgriešanās ar Edvarta 
Virzas vārdiem. Koncertu pavadīja 
pianiste Ingrīda Šakūrova, vijolniece 
Daina Kaina un čelliste Kaija Upeniece. 
Koncerta plakātu un programmas vāku 
bija darinājis Andris Kristovskis ar Pēteŗa 
Kļaviņa datorsalikumu, bet par gaismas 
un skaņu sistēmu rūpējās Gints Kārkliņš 
un Voldis Kains. 

Pēc starpbrīža vispirms dziedāja 
Jauno vīru ansamblis trīs tautas dziesmas 
Ivara Štubja vadībā ar ermoņiku un Voldi 
Kainu ar ģitāri: Es gulu, gulu Vilkaču 
apdarē, Oi Dīveni soldons ols Viktorijas 
Mačēnas apdarē un Zviegtin zviedza kaŗa 
zirgi Ivara Štubja apdarē un pēdējo bija 
jāatkārto.Pēc šīm dziesmām viss koris 
ieņēma vietas un Ivars Štubis diriģēja 
Ērika Ozoliņa Puto balta Daugava.  
Pie diriģenta pults atgriezās Daina 
Jaunbērziņa, vispirms diriģējot Ērika 
Ozoliņa Jāņu nakts valša ritmā ar Māras 
Kalējas vārdiem. Sekoja Jāzepa Vītola 
lēnais un mierīgais Mežezers ar Ata 
Ķeniņa atdzejotiem Anettes Drostes-
Hīlshofas vārdiem, kas bija jāatkārto. 
Vienmēr populāro Tiklas  Ilsteres dziesmu 
Tēvu zeme runā ar Ilzes Kalnāres vārdiem 
līdzīgi uzņēma ar skaļiem aplausiem, 
tāpat kā otrās daļas beigu dziesmu 
Edgara Račevska ar Aleksandra Pelēča 
vārdiem Ezerlāse.

Pēc nākamā starpbrīža, sākās trešā 

Sidnejas latviešu vīru kori diriģē Daina Jaunbērziņa.
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daļa, kuŗu atkal diriģēja Ivars Štubis 
ar  sparīgo un skaļo tautas dziesmu 
Jurjānu Andreja apdarē Liela pulka ģeņģu 
jāja. Nākamās dziesmas diriģēja Daina 
Jaunbērziņa, iesākot ar Valtera Kaminska 
himnisko Mūžu mūžos būs dziesma un 
Imanta Ziedoņa vārdiem. Sekoja divas 
tautas dziesmas Zigmāra Liepiņa apdarē: 
Es atnācu uguntiņu un Visi ceļi guniem 
pilni. Sekoja Raimonda Paula Tēvs, 
māmiņa ar Jāņa Petera vārdiem un piecu 
tenoru Daiņa Jaunalkšņa, Ivara Štubja, 
Oskara Štubja, Tāļa Štubja un Kaspara 
Vokera (Walker) solo izpildījumiem un to 
uz publikas pieprasījumu bija jāatkārto.  
Kā nākamo dzirdējām Ērika Ešenvalda 
Dvēseles dziesmu ar Anitas Kārkliņas 
vārdiem un pēc tam Zigmāra Liepiņa 
Sniegi sniga āriņos.

Sekoja apsveikumi ar ziediem, un 
Kārlis Gulbergs pasniedza diriģentei 
sarkanu rozi. Koncertu pabeidza ar 
visiem kopā nodziedāto Pūt, vējiņi, ko 
pamīšus diriģēja Daina Jaunbērziņa un 
Ivars Štubis.

Pēc koncerta visi pulcējās Mārtiņa 
Siliņa zālē pie atspirdzinājuma galdiem, 
kuŗus  b i ja  sagatavo jušas  Māra 
Timermane, Ārija Zodiņa un Rita Plikše. 
Žēl, ka līdz nākamam  koncertam jāgaida 
vesels gads

Juris Krādziņš

Koris ar nākotnes 
vīziju 

Šī raksta nolūks nav 
recenzēt nule aizvadīto 
Sidnejas latviešu vīru 
kora koncertu (6.10.2013) 
bet gan dalīties dažos 
iespaidos, kas palikuši 
pēc tam, kad koncerts 

sen jau izskanējis. 

Koncerts ļoti patika. Ar pirmajām 
skaņām, kas pildīja zāles telpu, 
emocionālais saviļņojums līdzinājās 
tam, ko piedzīvojām Dziesmu svētkos 
Rīgā. Vīru pašu dzirksts, dziedāt prieks 
un sirsnība pārnesās klausītājos. No 
pirmās līdz pēdējai dziesmai jutāmies 
saliedēti. Ne vairs koristi un klausītāji, 
bet vienība ar vienu dvēseli un vienu 
mērķi. 

Viss šai koncertā bija skaists. 
Patika Andŗa Kristovska darinātais 
programmas vāks, jaukā, latviskotā 
jugendstilā. Patika dažādība dziesmu 
izvēlē un dziesmu izpildījumos. Nevienu 
brīdi klausīšanās nekļuva vienmuļa. 
Sapratu, kādēļ šis sarīkojums piepilda 
zāli līdz pēdējaji vietai gadu pēc gada. 

Raibā rindā mijās vīru kora klasika—
Jāzepa Vītola, Emīla Dārziņa, Jāņa 
Norviļa dziesmas  ar šodienas jaunradi—
Mārtiņa Brauna, Raimonda Paula un 
Zigmāra Liepiņa dziesmām. Neizpalika 
arī tautas dziesmas gan klasiskās, 
gan mūsdienu apdarēs. Īpašu prieku 
sagādāju vīru lielības – tā saucamās 
„alus dziesmas” mūsmāju skaņražu 
apdarēs--Viktorijas Mačēnas „Oi Dīveni 
soldons ols” un Ivara Štubja „Zviegtin 
zviedza kaŗa zirgi.”  

Visbiežāk dzirdētā atzinība par 
Sidnejas  latviešu vīru kori ir, ka koris ir 
spējis piesaistīt jaunas balsis. Saskaitīju 
deviņus brašus latviešu jaunekļus 
koŗa trīsdesmit viena vīra sastāvā. 
Mūsu saulrieta sabiedrībā tam ir liela 
nozīme. Nopelns ir diriģentes Dainas 
Jaunbērziņas. Viņa ir pratusi vīros un 
jauniešos atklāt un atraisīt dziedāt 
prieku. Dainas vīri nedzied tādēļ, ka viņi 
visu gadu ir nākuši uz mēģinājumiem un, 
ka nu beidzot ir radusies iespēja parādīt, 
ko viņi māk. Nē. Dainas vīri dzied tādēļ, 
ka dziesma un tās dziedāšana viņiem 
dod prieku. Prieks dzirkst vīru acīs un 
dziesmā, un pārnesas mūsos. 
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Koncerta programma bija pilna 
jauninājumu. Starp tiem ir jāpiemin 
dažādība dziesmu izpildījumos, kam 
diriģente Daina dod vietu. Tur ir 
klasiskā prezentācija, kur vīri stāv un 
dzied kā mūris. Tur ir brīvāks jauno 
vīru ansamblis ar jau minētājām vīru 
bravūras dziesmām. Tur ir dziesma—
Tiklas Ilsteres „Tēvu zeme runā” (Ilze 
Kalnāre)—ar solo dziedājumu, Toma 
Mačena izcilajā izpildījumā. Ja gadījumā 
visi varianti vēl nebūtu izsmelti, tad tur 
ir vēl Raimonda Paula dziesma „Tēvs, 
māmiņa,” kur visi astoņi tenori uzstājas 
kā solo. 

Pie diriģentes Dainas tālredzības 
un priekšdomāšanas ir jāpieskaita 
godpilnā vieta, ko viņa piešķir jaunajiem, 
plaukstošajiem talantiem. Ne jau pirmo 
reizi mūsu priekšā stājās nule pirmā 
mūzikas grāda ieguvējs Ivars Štubis. 
SLV kora darbā un ierindā Ivars ir ne 
tikai dziesmu darinātājs un solists, bet 
arī diriģents. Ja par jaunajiem, kas stājas 
mūsu priekšā, visbiežāk mēdz sacīt, ka 
viņi rādās „daudzsološi” tad par Ivaru 
jāsaka, ka viņš savu solījumu mūzikai 
jau sen kopš devis, un koŗa darbā ir jau 
krietni gabalā uz talanta pilnveidošanu. 

Kā diriģentam, Ivaram piemīt patīkama 
skatuves kautrība, bet aiz priekšnesuma 
ir  jaušams stingrs priekšstats kā, pēc 
viņa domām, dziesmai ir jāskan. Tā ir 
diriģenta lielākā dotība—skaņu vīzija 
un māka to panākt pie saviem vīriem. 
Mēs sveicam abus—diriģenti Dainu un 
diriģentu Ivaru. 

Par cik koncerts klausītājiem gāja 
pie sirds, liecina fakts, ka gandrīz katru 
dziesmu koncerta programmā atkārtoja. 
Tas bija gluži piedienīgi, jo pirmais 
dziedājums aizgāja klausītājiem raudot, 
otrais klausoties. Ievērojamu lomu 
skaņas noapaļošanā spēlēja pavadītāju 
trio ar Ingrīdu Šakūrovu pie klavierēm, 
Dainu Kainu ar vijoli un Kaiju Upenieci 
ar čellu.

Dziesmai „Pūt vējiņi” atskanot, 
gaismu atspulgā mirgoja acis uz koŗa 
podestiem un tāpat arī zālē. Ar visu 
sirsnību mēs mājām „uz redzēšanos 
nākamgad!”

Izskaņai: Daudz ir teikts par dziesmas 
spēku un dziesmas varu latviešu tautas 
vēsturē. Ar dziesmu latvietis pārvarēja 
klaušu laikus. Ar dziesmu--kara klaušas. 
Visbeizot, varmācīgu okupāci ju, 
kam dziesma—latviešu dziesma!--

sprauda sprostus 
d z i e s m o t a j ā 
revolūcijā. Ja būtu 
tā, ka pienāktu 
reize, kad citas 
balsis mūsu vidū 
būtu apklusušas, 
tad kā pēdējā mūs 
kopā saucēja un 
vienotāja vēl  būs 
un paliks latviešu 
dziesma. 

Lauma 
Reinfelde
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SLVK Jauno vīru ansamblis, vidū vadītājs Ivars Štubis
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Seniori oktobrī
Oktobŗa  senioru saietā, 11. oktobrī 

Ivars Šeibelis stāstījumu par Edvardu 
Liedskalniņu iesāka ar apgalvojumu, 
ka minētais ir varbūt viens no visvairāk 
pazīstamiem latviešiem. Varētu jau 
gan vēl minēt tādus kā Aleksandru 
Laimi Venecuēlā,  Sašu Ziemel i 
Dienvidamerikas džungļos, Arvīdu 
Blūmentālu, krokodīļu mednieku, 
Austrālijā un pareģi Eiženu Finku un 
gleznotāju, ar plikām kājām staigātāju, 
Irbīti, kas visi kādreiz bijuši slaveni, 
bet no visiem pēdējais tomēr vēl 
arvien ievērojamākais palicis Edvards 
Liedskalniņš.

Ėdvards Liedskalniņš dzimis 1887.
gadā akmeņkaļu ģimenē. It kā esot 
piedalījies 1905. gada revolūcijā, bet 
pavisam skaidrs, ka 26 gadu vecumā 
iemīlējies kādā 16 gadu jaunā meitenē, 
kas viņu pie altāŗa atstājusi, vai nu tādēļ, 
ka viņš par vecu, jeb par nabagu.

Angļu grāmatās šo sievieti sauc 
par Agnesi, bet latviešu grāmatās par 
Hermīni. Lai nu kāds būtu bijis viņas 
īstais vārds, Edvards devies uz Ameriku, 
kur pie Kanādas robežas Oregonā cirtis 
kokus. Saslimis ar tuberkulozi, devies 
uz Floridu, kur siltāks klimats, ar mazu 
somiņu rokās. Ārsts teicis, ka viņa 
dzīvībai esot tikai laika jautājums. Tomēr 
izveseļojies.  Iegādājies vissliktāko 
zemes gabalu Floridā un tur cirtis 
koraļu bluķus tad, kad neviens nav 
skatījies, dažus 30 tonnu smagumā. 
Uzcēlis koraļu pili un parku it kā ar bloku 
palīdzību, pa lielākai daļai strādādams 
naktī. Ja kāds nācis skatīties, tad 
viņš darbu pārtraucis un runājis par 
citām lietām. Reiz parkā ielauzušies 
laupītāji un viņu piekāvuši. Pēc tam 
viņš iegādājies citu zemes gabalu 10 
jūdžu tālāk un uz turieni gada laikā ar 
traktora palīdzību aizvesti visi smagie 
bluķi. Traktora vadītājam licis bluķus ar 

traktora vilkto platformu aizvest pēc tam, 
kad bijis tos piekrāvis tā prombūtnes 
laikā. Viņš miris 1951. gadā, bet celtais 
parks kļuvis par visievērājamāko tūristu 
atrakciju Amerikā. Bija paredzēts arī 
rādīt filmu par šo parku, bet technisku 
grūtību dēļ to atlika. Viņš citiem teicis, 
ka šo parku cēlis savas „sweet sixteen”  
piemiņai.

1943.gada otrā pusē Latviešu 
kaŗavīru pusstundā pa radio atskanēja 
jauna dziesma. Pirms diviem gadiem 
tautu satrieca negaidītās izsūtīšanas 
uz Sibīriju, tagad daudziem jauniešiem 
draudēja iesaukšana leģionā. Tad nu 
dziesma skanēja:
 „Rīgas meičām nu skumjas kļūst sejas
 Latvju zēni kaŗot projām brauc...”

Un kā nu tādās reizēs notiek, cilvēki 
reaģē dažādi;
 „Klusē dažs, bet citi tikai smejas,
 Šķiroties tie meitenītēm sauc.”

Lai nu reaģēšana kāda būdama, 
iznākums viens, kā piedziedājumā 
atskan:
 „Paliec sveiks mans mazais draugs,
 Mūsu mīlas laiks bij jauks,
 Gaidi mani atkal mājās,
 Tad, kad ievas ziedos plauks!”

Vēlāk noskaidrojās arī dziesmas 
sacerētāju vārdi. Filmu par komponistu 
un vārdu autoriem bija atsūtījis Juris 
Zemītis. Pirmais, Ēvalds Siliņš, dzimis 
1919.gada 10. martā, sacerējis melodiju 
un arī vārdus piedziedājumam, bet pārējo 
tekstu 1924. gada 5. oktobrī dzimušais 
Ādolfs Urbāns. Filmā atskaņota dziesma 
vai tās mūzika dažādos izpildījumos gan 
ar pūšamiem instrumentiem, gan mutes 
ermoņikām. Oriģinālam tuvākais likās 
vīru koŗa Gaudeamus izpildījumā ar 
diriģentu Ivaru Cinkusu, kas nodziedāja 
arī daļu vācu atdzejojumā. 

Saieta otrā daļā rādī ja f i lmu 
Likteņdzirnas ar lielāku skaitu pazīstamu 
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Latvijas filmaktieŗu kā Skrastiņu, 
Paukštello, Martinsoni, Kairišu, Agnesi 
Zeltiņu un citus. Darbība diezgan 
juceklīga par dažādiem notikumiem ap 
kādām dzirnavām, kuŗas gan „mafiozi” 
nodedzina, bet no galveno lomu 
tēlotājiem viena atgūst acu gaismu, bet 
otrs pats izārstējis slimās plaušas. 

Juris Krādziņš.

Viens kā grib, citi kā 
māk

Saulainā šā gada 5. oktobŗa rītā 
Austrālijas kaŗa flotes 100 gadu jubilejai 
par godu Sidnejas osta vizuļoja saules 
staru atspīdumā, pa to kreisēja dažādu 
valstu un lielumu kaŗakuģi, peldēja buŗu 
kuģi kā senos laikos un tauta, krastmalā 
sapulcējusies, šai varenajā ainā skatījās 
mutes atplētusi. Viens otrs laimīgais pat 
varēja uzkāpt uz kāda kaŗakuģa klāja vai 
parāpties zēģeļu kuģa mastā un justies 
kā pirāts.

Tai pašā laikā gandrīz melnais 
tūkstotis jaunaustrāliešu – gan seno, 
gan ne tik seno – pulcējās Sidnejas 
Universitātes vēl diezgan nesen no 
zemes izaugušās jurisprudences 
fakultātes ēkās, kas laistījās vienos  
stiklos, lai pārspriestu, kā labāk mācīt 
savu tēvu valodas saviem Austrālijā 
dzimušajiem vai  augošajiem bērniem. 
Lielo fakultātes auditoriju stāvgrūdām 
piepildīja ap 400 sestdienas skolu 
skolotāju no 44 valodu grupām. Šai barā 
bija arī Marita Lipska, Inese Pētersone, 
Māra Moore (Sieriņa) un šo rindiņu 
rakstītāja. Šur tur redzēja pa itālietei, 
grieķietei vai krievietei, bet vairums 
skolotāju nāca no Āzijas vai Mazāzijas 
zemēm.

Lai gan skolotāju un tautību sastāvs 
pēdējo 60 gadu laikā bija  krietni 

mainījies, problēmas galvenokārt bija 
palikušas tādas pašas:

-  kā motivēt bērnus runāt savā tēvu 
valodā, ne angliski, kas nākas vieglāk,

- kā radīt interesi par viņu tēvu 
kultūru,

- kā veicināt vecākos apziņu, ka 
galvenie valodas mācītāji viņu bērniem 
ir viņi paši, un ka skolotāji viņiem var 
šai darbā tikai palīdzēt, ne bērnu galvās 
divās stundās nedēļā (vai pat retāk) 
ieliet valodu, 

- kā efektīgāk un bez asarām iemācīt 
gramatiku,

- kā ierosināt lasīt un iemīlēt savas 
tautas literātūru.

Gadu gaitā vēl gan klāt bija nākušas 
jaunas problēmas, it sevišķi senākajiem 
jaunaustrāliešiem:

- kā  skolotājam vienam pašam tikt 
galā ar klasēm, kuŗās ir bērni dažādos 
vecumos un dažādos valodas prasmes 
līmeņos;

 - ko iesākt ar jauno technoloģiju, 
ko radījuši interneta izgudrotāji un 
Bils Geits (Bill Gates), nelaiķis sīrietis 
Stīvs Džobs (Steve Jobs) un Marks 
Cukerbergs (Zuckerberg), un kam 
jau pat zīdaiņi pielipuši kā mušas pie 
mušpapīra. Pareizi pielietota, tā var 
mācību procesu veicināt, bet var arī, ar 
iespējām nosist laiku ar muļķīgām, pat 
nežēlīgām, spēlītēm un neierobežotām 
iespējām milzīgā ātrumā pārlekt no 
vienas nodarbības uz otru,  ievērojami 
saīsināt bērnu spēju koncentrēties vai 
pat gribu zināšanas paturēt galvā.

Pirmais runātājs konferencē bija 
ceremonijmeistars - maķedonietis, kas 
teicās protam runāt vairāk kā pusduci 
valodu un apgalvoja, ka kā vairāku 
valodu pratējs varot runāt, kā gribot, 
kurpretī tie, kas protot tikai vienu valodu, 
varot tikai runāt, kā mākot.

Gaŗi izstieptajā ievaddaļā vesela rinda 
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Sidnejas Latviešu biedrība  
rīko

Latvijas  
95 gadu dibināšanas 

atceres 
PUSDIENAS

svētdien, 17. novembrī, plkst. 14.00 
Sidnejas Latviešu namā

Ar priekšnesumiem uzstāsies 

Ints Teterovskis 

Ivara Štubja pavadījumā.

Aukstais galds, atspirdzinājumi un 
kafija ar smalkmaizītēm un kūkām

Piedalīšanās $30.00 no personas 
$50.00 ģimene ar skolas bērniem

Jāpiesakās pie Imanta Līča Rīgas grāmatnīcā, tel. 9744 8500 
līdz 11. novembrim.
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runātāju pastāstī ja 
šo to interesantu. Tā, 
piemēram, fakts, ka 
vairāku valodu prasme 
netikai nesajauc galvu, 
bet gan tieši veicina 
smadzeņu attīstību, 
kas gan bija zināms 
jau pirms 50 gadiem un 
mūsu senčiem skaidrs 
jau daudz senāk, nu 
parādījās kā  zinātnes 
jaunatklājums; 

ka 30.2% skolnieku 
mājās runā citā valodā 
kā angļu;  

ka Jaundienvid-
velsas pamatskolās 
4 2 %  s k o l n i e k u  i r 
kontaktā ar vienu no 46 svešvalodām; 
ka Jaundienvidvelsā (pēc viena 
avota) mazāk par 8% skolnieku liek 
vidusskolas beigšanas eksāmenus kādā 
svešvalodā, pie tam galvenokārt franču 
un japāņu valodās (pēc cita avota - 12%, 
pie kam Viktorijā - 19%). 

Ka nav izskaidrojuma, kāpēc  
s v e š v a l o d u  m ā c ī š a n ā s  s t a r p 
pamatskolu un vidusskolu tik dramatiski 
krītas. Ka ministru prezidents Abbotts 
ir par mērķi  uzstādījis sasniegt, ka 10 
gadu laikā 40% skolnieku vidusskolā 
mācīsies kādu svešvalodu. Ka pie šī  
mērķa sasniegšanas sava loma būtu 
sestdienas skolām.

Nākošā konferences posmā tika 
piedāvātas daudzas un dažādas darba 
grupas, kuŗās katrs piedalījās pēc 
vēlēšanās.Man visinteresantākā likās 
brīnumkastīte - ,,Jugendkiste”, ko 
nesa priekšā vācietis Denny Walther, 
ar kuŗas palīdzību, pēc viņa domām, 
varot ierosināt jauniešus stāstīt un 
pārrunāt daudz ko, kas viņus interesē. 
Bet, protams, skolotājam jāmāk situāciju 
izmantot un tajā iesaistīties. Un varbūt 

ar ī   gādāt par to, 
kādi brīnumi kastītē 
atrastos.

Neviena no darba 
grupām jau nekādu 
r e c e p t i  p r o b l ē m u 
atrisināšanai nedeva, 
bet gan deva ierosmi 
pašam skolotā jam 
vai skolotājai izvērtēt 
savu darbību;  bet 
-  galvenais - deva 
apziņu, ka arī citiem 
,,bēdu brāļiem” jācīnās 
a r  t ā d ā m  p a š ā m 
l i k s t ā m ,  u n  d e v a 
ieskatu par to, kā viņi ar 
tām varējuši tikt galā.

Konference beidzās 
4.00 pēc pusdienas, un nu tās dalībnieki, 
ja gribēja, varēja pievienoties pārējai 
tautai ostmalā, lai līdz ar tumsas 
iestāšanos noskatītos neskaitāmajās 
raķetēs, ko zvaigžņotajās debesīs 
izšāva ostā noenkurotie kaŗakuģi. 
Cerams, ka neviena no tām netrāpīja 
blakām stāvošo seno kuģu burās.

Vija Sieriņa

Aicinājums!
Vēl tikai pieci gadi un tad svinēsim 

Latvijas 100 gadu dibināšanas atceri. 
Cik lielā skaitā mēs pulcēsimies atzīmēt 
šo vēsturisko datumu?

Katru gadu mēs svinam ģimenes 
dzimšans dienas. Rūpēsimies par to 
lai arī Latvijas dzimšanas diena ir mūsu 
kalendārā un ka kopā ar ‘ģimeni’, mūsu 
sabierdību, to godam nosvinam.

Akts pirmdien 18. novembrī plkst 
19.00. Svētku runu teiks Rolands 
Lappuķe.  

Rolands Lappuķe ir Ārlietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks par 

Vija Sieriņa un māra Mora
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LATVIJAS VALSTS
95 GADU DIBINĀŠANAS

ATCERES AKTS
pirmdien, 18. novembrī, plkst. 19.00

Sidnejas Latviešu namā
Svētku runu teiks  

Latvijas Speciālo uzdevumu vēstnieks

Rolands Lappuķe

Aktu kuplinās

„Ints un draugi“  
Latvijas diriģenta Inta Teterovska vadībā

Par dievkalpojumiem skat. draudžu ziņas

Aktu rīko Jautrais pāris.
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sadarbību ar diasporu. Kā liecina 
amata nosaukums, viņš ir tas cilvēks, 
kuŗš ir kā saikne starp mums, svešumā 
dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem un 
mūsu dzimtās valsts valdību. 

Rolands Lappuķe ir uzaudzis 
Francijā, latviešu ģimenē. Viņa tēvs 18 
gadus bijis vietējās latviešu biedrības 

vadītājs un arī mācītājs.  Pēc Latvijas 
neatkarības iegūšanas vispirms 
iemīlējies un apprecējis ārsti Diānu 
no Latvijas, bet 1993.gadā kļuvis par 
Latvijas diplomātu. Kopš tā laika viņš 
strādājis gan LR vēstniecībā Vācijā, 
gan Ārlietu ministrijā, bijis vēstnieks 
Portugālē, Francijā un Spānijā. Taču 

 
Kad? Sestdien 16. novembrī,  Latviešu namā 
Cikos? Plkst. 15.00 
Kas? Referāts pie vīna glāzes 
 
 
 
 
 

 

 
Mēs visi pazīstam Intu Teterovski kā diriģentu un dziedātāju...bet 
viņš  nodarbojas arī ar citām lietām. 
 
2014. gadā Rīga ir viena no Eiropas savienības kultūras 
galvaspilsētām. Inta  uzdevums “Rīga 2014” ir novadīt 
brīvprātīgo programmas. Ints pastāstīs par projektiem, 
festivāliem, pasakumiem kas Rīgā ritēs visu gadu. 
 
Bet tas jau arī nav  viss... 
Jau trešo gadu kādu no augusta nogales nedēļām jauniešu koris 
„Balsis” veltī Latvijas apceļošanai, savam maršrutam izvēloties 
kādu no Daugavas posmiem. Kora projektā „Daugavas balsis” 
paredzēts izbraukt Daugavu ar plostiem visā tās tecējuma 
garumā līdz pat jūrai, vienlaikus sniedzot koncertus tuvumā 
esošajās baznīcās, tautas namos un brīvdabas estrādēs. Šogad 
25. augustā savu Daugavas ceļojumu „Balsis” sāka ar koncertu 
Daugavpils luterāņu baznīcā un noslēdza Jersikā. Ints labprāt par 
to pastāstīs. 
 
Bet kāpēc viņš fotogrāfijā parādās ar katlu? 
Tāpēc ka viņš ir raidījuma vadītājs  televīzījas programmai 
“Mūsdienu Latvijas garša". Par to arī varēs uzzināt. 
 
Jauka un pilna pēcpusdiena!  

Rīko 55. Kultūras dienu rīcības 
komiteja. 
 

 

Cik? Pret ziedojumiem sākot ar $10 
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Ipad informācijas 
maratons Sidnejas 

latviešu skolā.
Sestdien, 17. augustā, Sidnejas 

latviešu pamatskolas un vidusskolas 
klases piedalījās planšetdatora (Ipad) 
informācijas dienā. Skolnieki un skolotāji 
iemācījās, kā bērni var klasē lietot 
planšetdatorā programmu ,,Bitsboard”. 
Vecākās klases sadalī jās divās 
grupās un ar planšetdatoriem uzņēma 
fotografijas no Latvijas latiem, kuŗi 
laikam drīz izzudīs no latviešu kabatām.

Melburnietis Arnis Gross ir jau 20 
gadus veidojis latviešu burtu stilus 
(fonts) un programmas caur ,,Deksoft”, 
un pēdējā laikā ir planšetdatorā 
izveidojis lietotnes (applications), 
kā Vārdenīte,Tilde un Locītājs. Šīs 
programmas palīdz latviešu valodas 
lietošanu. Arnis stāstīja, ka vārds 
„Vārdenīte” ir ńemts no 2009. gadā 
izdotās Janīnas Kursītes grāmatas 
Tautlietu vārdene nosaukuma un vārdi 
„Vārdenītē” arī no tās pašas grāmatas.

Arnis stāstīja bērniem, ka Latvijas 
lats drīz pazudīs, jo drīzumā tiks ievests 
Eiro. Ir žēl pazaudēt šīs skaistās 
monētas. Katru gadu tika ievests 
jauns lats ar jaunu attēlu. Bērni ar 
planšetdatoru uzņēma att iecīgo 
fotografiju, ierakstīja un ierunāja vārdus 
„alus kauss”, „skursteńslauķis” un 
„ceikurs” (ko vēlāk labojām uz „čiekurs” 
ar Arņa palīdzību).

Tad – ,,Bitsboard” programma, 
kuŗu var lietot vienalga jebkuŗā valodā, 
izveidoja dažādas spēles, kur bērniem 
bija jāuzmin, kuŗa bilde atbilst kuŗiem 
vārdiem. Ļoti vienkāršā veidā skolnieki 
var iemācīties, kā rakstīt vārdus ar 
garumzīmēm, ja pareizais burtu stils ir 
ielikts planšetdatorā.

Tad, pēc garšīgiem pīrāgiem un 

pēc izglītības viņš ir zinātnieks, kuŗš 
Strasburgā ieguvis doktora gradu 
neiroloģijā.

Viņa viesošnās laikā, Īrija viņam 
jautāts:

Ko Jūs domājat par attiecībām starp 
trimdu un emigrāciju? Nav noslēpums, 
ka esam ļoti dažādi un ne vienmēr 
saprotam viens otru. Jūs esat bijis 
trimdinieks, bet pašlaik strādājat ar 
emigrantiem.  

Es strādāju ar latviešiem… Ne 
emigranti, ne trimdas cilvēki. Visi nav 
vienādi, katrs ir indivīds, bet mums ir 
daudz kas kopējs. Manā izpratnē viņi 
visi, arī jūs, esat Latvijas cilvēki, daļa 
no Latvijas. Nav svarīgi, kuŗā gadā katrs 
atstāja Latviju. Mans jautājums ir – ko 
jūs vēlaties dot Latvijai?

Viņa plašā starptautiskā pieredze 
sola interesantu un vērtīgu tematiku.  
Nepalaižiet garām iespēju noklausīties.

Pusdienas svētdien 17. Novembrī 
plkst. 14.00. Šogad esam nolēmuši 
pusdienaas rīkot, tā lai tajās var arī 
piedalīties ģimenes, lai vecāki var nākt 
un ņemt līdz savus bērnus. Pusdienu 
programma, pēc glāzes šampānieša 
uzdzerot laimes Latvijai, īsa uzruna 
un tad pusdienas. Pēc pusdienām 
uzstāsies Ints Teterovskis, par viņu varat 
lasīt atsevišķā rakstā.

Visi mīļi lūgti, nāciet un ņemiet līdz 
bērnus.

Cenas pusdienām – šogad $30 no 
personas, ja nāciet ar bērniem kas 
skolas gados vai jaunāki – ģimenei $50.  
Cenā glāze šampānieša, pusdienas un 
kafija.  Vīns un citi dzērieni jāpērk.

Lūdzu iegaumējat – uz pusdienām 
jāpiesakās pirms 11. novembŗa,  zvanot 
9744 8500 Imantam Līcim SLB darba 
stundās.

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

SLT izrāde

Blaumanis un Mēs

Piedalās: Klāra Brūvere, Jānis 
Čečiņš, Sandra Dragūna, 
Zintis Dakmantons, Jānis 
Grauds, Edgars Greste, Kārlis 
Gulbergs, Voldis Kains, Andris 
Kariks, Gints Kārkliņš, Laima 
Kārkliņa, Māris Kristapsons, 
Tija Lodiņa, Iveta Rone, Lija 
Veikina

Režija: Ilona Brūvere

Blaumaņa velniņi jūs iepazīstinās 
ar dzejām, stāstiem, maz 
redzētām lugām, pasakām. Būs 
dziesmas, būs joki...nu tā kā 
Kaleidoskops...bet viss veltīts 
Blaumanim!
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kafijas, skolnieki sadalījās divās grupās 
un Sandras Dragūnas vadībā dziedāja 
vai lasīja pasaku, un Ilonas Brūveres 
vadībā mācījās drāmu. Skolotāji un 
vecāki pa to laiku noklausījās, kā 
Arnis Gross pastāsta, ka „apple” 
planšetdatori pēdējos trīs gados ir 
kļuvuši populāri it sevišķi skolās, un ka 
latviešu programmās uz tiem skolēni var 
iemācīties latviešu valodu.

Arnis ir  uzrakstījis 3 programmas 
– Latviešu lietvārdi -„Latvian Nouns”, 
darbības vārdi – „Latvian Verbs” un 
„Vārdenīte” un pastāstīja visiem, kā šīs 
programmas strādā. Pielieku klāt saites 
(links), kur atrast šīs programmas:

Latvian Nouns
https://itunes.apple.com/us/app/

latvian-nouns/id464788564?mt=8
Latvian Verbs
https://itunes.apple.com/us/app/

latvian-verbs/id493857928?mt=8
Vārdenīte
https://itunes.apple.com/au/app/

vardenite/id494443870?mt=8
Arnim arī ir mājas lapa ‘’Latvians-

online”- http://www.latviansonline.com
Mēs pateicamies Arnim un ceram, 

ka daudz lietosim viņa programmas. 

Ar SLB palīdzību skola domā 
iegādāties 3 vai 4 Ipad mini 
versijas planšetes; Adelaidē 
laikam ir apmēram 4 un Melburnā 
tuvāk pie 10.

Vēlāk pēcpusdienā plkst. 
15.00 mūsu vecākus, skolotājus 
un pāris skolēnus savās mājās 
uzņēma viena no mūsu skolas 
ģimenēm. Mums rādīja, kā var 
atrast informāciju par Latviju, 
atrast bildes, izveidot īsu filmu un 
tad salikt to visu kopā ar IBooks, 
kuŗu var iegādāties uz Ipad 
(planšetdatora). Liels paldies, 
visi ieguvām jaunu informāciju, 

un gājām mājās ar kūpošām galvām 
par tīmekli, planšetdatoru, lietotni un 
informācijas pārveidošanu interesantos 
veidos, kas veic mācīšanos!

Māra Mora (Moore)

Austrālijas latviešu 
skolotājiem vērtīga 

konference
Austrālijas latviešu skolotāji no 

Sidnejas, Melburnas un Adelaides 
septembŗa pēdējā nedēļas nogalē satikās 
latviešu iemīļotajā īpašumā “Dzintaros” 
un pusotras dienas klausījās dažādas 
uzrunas, kā arī pārrunāja izaicinājumus, 
kas šobrīd skar visas latviešu skolas 
ārpus Latvijas.

Konferences īpašās viešņas no ASV – 
Elisa Freimane un Sandra Kronīte-Sīpola 
bija galvenās runātājas un dalījās pieredzē 
ar to, kā darbojas ASV latviešu skolas, 
kā arī Garezera vasaras vidusskola. 
Sandra Kronīte-Sīpola konferenci iesāka 
ar svarīgu vēstījumu, apstiprinot to, ko 
daudzi skolotāji jau ir pieredzējuši savās 
latviešu skolas klasēs pēdējos pāris 
gados. Bērni ir mainījušies; internets ir 

Arnis Gross skaidro Ipad noslēpumus
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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

izmainījis mūsu vidi. Informācijas plūsma 
bērniem acu priekšā ir nemitīga, tā mūžīgi 
ienāk  un bērni bieži vien vairāk zina 
par skolotājiem, īpaši tehnoloģiju jomā. 
Bērni ir pieraduši saņemt informāciju 
momentā un skolotājiem, kas pieraduši 
klases priekšā stāvēt, jāaatrod jaunus 
mācīšanas paņēmienus, lai piesaistītu 
bērnu uzmanību. 

Mēs kā latviešu skolas nevaram 
sevi izolēt no ārējās pasaules un tāpēc 
ir jāspēj pielāgoties bērniem. Jaunajā 
mācīšanās modelī bērniem, kam dabiski 
patīk sadarboties ir jāveicina mijiedarbi 
un tāpēc skolēns tiek likts uzmanības 
centrā, nevis skolotājs. Bērni mācās viens 
no otra, viens otru atbalsta un skolotāja 
loma ir kā šīs darbošanās koordinētājam. 
Skolotājs kā koordinētājs (“facilitator”) 
zina mērķi, ko sasniegt, bērni paši meklē 
informāciju.

Tai pat laikā mūsu skolēni vēlās justies 
īpaši un latvietība ārpus Latvijas mūsu 
bērniem ir sevišķa. Tā viņus atšķir no 
citiem un viņi par to lepojas, vajag viņiem 
tikai šo pasauli atklāt.

Sandra uzsvēra, ka piemērs tam, ka 
var mazliet tradīcijas izmainīt ir skolēniem 
dot iespēju vadīt sarīkojumu. Bērni ir 
spējīgi, pat 5 gadīgs bērns varētu dienas 
sākumā novadīt rīta lūgšanu. Bērniem 
tikai vajag kārtīgi izskaidrot, kādēļ viņiem 
tas jādara un ja viņi saprot, kurp viņi iet 
– ceļa mērķi, vai jēgu – tad viņiem arī ir 

prieks piestrādāt.
Tika uzsvērts arī fakts, ka starp 3 un 6 

gadiem ir no smadzeņu attīstības viedokļa 
vecums, kad mums būtu bērniem visvairāk 
jāmāca, un nebūtu vienmēr jāgaida 
līdz vecākajām pamatskolas klasēm 
mācīt bērniem tradicionāli sarežģītus 
tematus par Latviju. Šinī vecuma grupā 
vajadzētu kā skolotājus iedalīt vislabākos, 
iedvesmojošākos skolotājus jo šinī 
vecumā bērnu smadzenes ir kā sūkļi un šo 
attīstības posmu vajag izmantot pilnībā.

Latviešu skolas programmu sastādot 
ir jāskatās uz to, kas mums šķiet katram 
latviešu bērnam jāzina izejot pasaulē – 
valoda, tikumi, saprašana par latvieša 
dabu kā arī par Latvijas dabu, vēsture. 
Klāt vēl nāk izpratne par latvieša mākslas 
izjūtu, ko ASV latviešu skolas šogad 
izmēģināja savā vasaras programmā. 
Bērniem dažādās vecuma grupās 
bija jāizsaka savas domas par Evalda 
Dajevska mākslas darbiem. Uzdevumu 
veicot bērniem attīstās radošā domāšana 
un tajā pat laikā rodas izpratne par 
estētiski latviskām vērtībām. 

Vēl citi paņēmieni, ko tagad arī 
jau izmanto skolas Rietumu pasaulē 
ir vingrošana. No paša rīta bērniem 
ieteicams novadīt stundu ar fiziskām 
aktivitātēm, kur mācībās nav iekļauta 
rakstīšana. Vispār dienas sākumā mācību 
stundas jāievada tā, lai vide bērnam būtu 
pozitīva, jo katram skolēnam svarīga ir 
emocionāli droša vide. Ja tādas nav, tad 
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saspringuma līmenis ir augsts un skolēns 
vispār “atslēdzas”, ja ir grūtības uztvert 
vielu.

Sakarā ar lasīšanu un mūsu bērnu 
“operatīvo atmiņu” – pētījumi ir atklājuši, 
ka labāk ir mācīt mazāk, pa mazām 
daļām, un informāciju vēlams atkārtot. 
Vārdiem, ko māca jābūt kontekstā, 
atsevišķus vārdus mācīt nav vēlams. 
Jaunus vārdus mācīt pa temām – jēgpilni 
– ar skaidru mērķi bērniem ir daudz 
vieglāk uztvert un atcerēties.

LAAJ Izglītības nozares vadītāja Zinta 
Ozoliņa turpināja šo temu – par jaunākiem 
atklājumiem neirozinātnē un uzsvēra, ka 
šodienas skolotājiem skaidri jāzina, ko viņi 
vēlās, ka bērni katrā stundā iemācās un 
par to jāuzņemās atbildība. To jāpaziņo 
skolēniem un tad jāuzzina no skolēniem, 
ko viņi par šo tematu jau zina. Skolotājam 
tāpēc jābūt elastīgam un jābūt gatavam 
mainīt to, ko viņš māca, lai piemērotos 
skolēnu vajadzībām. 

Šinī mācību modelī svarīgākais ir 
process. Klasē bieži pēta un pārrunā 
jau iepriekš mājās veiktus darbus – 
nosaukums šim modelim 
ir “fl ipped classroom”, jo 
mācīšana not iek pretēj i 
ierastajam modelim. Jauno 
vielu skolēni apgūst mājās 
no video ierakstiem, kas 
pieejami internetā. Skolotāja 
loma klasē ir pārrunāt, izvērtēt 
mājās apgūto vielu, izskaidrot 
neskaidrības. Skolotājs vairs 
nav galvenais informācijas 
avots, bet gan veic skaidrotāja 
un temas tālākattīstītāja 
funkciju. 

Elisa Freimane pievērsās 
tieši latviešu skolu modelim 
vecākajām pamatskolas un 
vidusskolas vecuma klasēm. 
Latviešu skolā ir jāpieņem, ka 
nekas nav vairs pašsaprotams. 

Ja agrāk skolēniem bija līdzīgas valodas 
zināšanas, tad tagad nevar pieņemt, ka 
visi sapratīs jēdzienus, vārdus un ka 
vispār būs dzirdējuši par latviešu klasikas 
autoriem, vai literāriem darbiem.  

Katrā mācību stundā ir jāiegulda 
laiks, sagatavojot bērniem skaidrojumu 
par temu, vēsturisko laika posmu, kuŗā 
darbība risinās un vispār iemeslu, kāpēc 
šis darbs ir svarīgs. Ir svarīgi uzsvērt, ka 
skolēnam jāapzinās, ka iespējams, ka 
visu lasāmo gabalu viņš nesapratīs un 
tam nav jābūt šķērslim to mācīties, jo 
galvenais ir  diskusija, ko darbs izraisīs. 
Skolotāja darbs ir pārliecināt skolnieku, 
ka tieši šo literāro darbu ir vērts mācīties 
un izskaidrot iemeslus. Ar šādu ievadu 
skolēnam jau radusies interese uzzināt 
vairāk. 

Elisa arī paskaidroja vairākus veidus, 
kā var bērniem padarīt patīkami izprast 
šķietami sarežģītus tekstus. Piemērs ir 
Blaumaņa Tālavas taurētāja atstāstījums, 
lietojot vienkāršas plastmasas figūriņas. 
Atstāstījuma mērķis ir saprast, vai skolēns 
ir mācību procesā izpratis dzejas galveno 

Austrālijas skolotājas Dzintaru īpašumā pārrunā 
ārpus Latvijas vasaras vidusskolu darbību. No 
kreisās Sandra Kronīte-Sīpola un Jolanta Lārmane. 
(Pārejām sejas aizsegtas).
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jēgu. Vairāk nevajag no skolēna sagaidīt.
Elisa arī pievērsās valodas līmeņa 

atšķirībām: vai to ir  jāuzskata par 
problēmu. Austrāļu un amerikāņu 
skolās retā skolā vai klasē ir bērni ar 
vienlīdzīgām zināšanām. Skolēnus 
uzskata par indivīdiem, kas ir daļa no 
grupas – nevis otrādi. Latviešu skolās 
dabiski būs valodas spēju atšķirības 
un vecāki nogrupēsies pa grupām ar 
atšķirīgām prasībām no skolas. Skolai 
kā saimei ir jāspēj vecāku atšķirīgās 
vajadzības uzrunāt un izvērtēt, vai skolai 
ir resursi, lai tā spētu apmierināt dažādās 
vajadzības. 

Konferencē ar saviem iespaidiem par 
Skolotāju konferenci Latvijā šī gada jūlijā 
dalījās Melburnas skolas pārzine, Līga 
Dārziņa un skolotāja Inga Jakse. Viens 
no galvenajiem tematiem, kas bija abas 
skolotājas uzrunājis bija “diferencētā” 
mācību viela – ka mācībās sagatavo vielu 
par līdzīgu tematu vai jēdzienu bet darba 
lapas ir dažādas, pēc valodas spējām. 

Zinta Ozoliņa bija sagatavojusi īsu 
pārskatu par bieži pamanītām valodas 
kļūdām piem. man jāmazgā traukus 
vai man jāmazgā trauki. Kuŗos brīžos 
lietot “jeb” un kuros “vai” un citas bieži 
dzirdētas un redzētas valodas kļūdas, 
kas ieviesušās no burtiskas tulkošanas 
no angļu valodas. 

Svētdienas pēcpusdienā bija iespēja 
ar Arni Grosu praktiski izmēģināt savas 
spējas izveidot mācibu stundas lietojot 
iPad datorus, ko tagad var daudzpusīgi 
izmantot jaunākajās klasēs mācot valodu. 
Vērtīgas arī bija diskusijas ar Sandru 
Kronīti (Gaŗezera vasaras vidusskolas 
direktori) par vasaras vidusskolām un 
to, kā vislabāk veidot jēgpilnu un reāli 
izpildāmu vasaras mācību programmu.

Kopumā skolotāji bija ļoti apmierināti 
ar konferences vietu, laiku, lekciju saturu. 
Vēlme pēc lielākām iespējām pārrunāt 
sāpīgus tēmatus būs noteikti jāiekļauj 

nākamajā skolotāju konferencē, kā arī 
iespēju izmainīties mācību materiāliem, kā 
arī uzzināt par jaunām Latvijā iznākušām 
grāmatām un metodiskiem līdzekļiem, 
kas saistīti ar otrās valodas apguvi. Pēc 
konferences visi skolotāji tika uzaicināti 
elektroniski pievienoties Austrālijas 
latviešu skolotāju “Dropbox” kontam, kur 
iespēja jau šogad pievienot un dalīties ar 
mācību vielu, programmām un mācību 
plāniem. 

Daina Grosa
PBLA IP priekšsēde

daina.grosa@pbla.lv

Kreditkooperatīva direktors Pēteris 
Delveris
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Kreditkooperatīva 
informācijas 
sanāksme

Svētdien, 20. oktobrī Sidnejas 
Latv iešu namā not ika Latv iešu 
Kreditkooperatīva Austrālijā informācijas 
sanāksme, kuŗā Pēteris Delvers 
ziņoja biedriem par iepriekšējā gada 
kooperatīva darbību, finanču pārskatiem 
un nākotnes plāniem.

Redakcija
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Melburnas kauss
 Latviešu namā
	 otrdien,	5.	novembrī
 no plkst. 12.00

	 •	 Zirgu	loterijas	(sweeps)

	 •	 Šampanietis	laimestu	svinēšanai

	 •	 Garšīgas	pusdienas	un	uzkožamie

	 •	 Pārsteiguma	balvas

	 •	 Mūzika	un	jauka	sabiedrība

	 Zirgu	un	naudas	mīļotāji	un	visi	pārējie	 
	 	 ir	laipni	aicināti!

	 Ieeja	$5

Rīko	SLB
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LATVIJAS OKUPĀCIJAS MŪZEJAM 20 GADU JUBILEJĀ
Ziedojumi no 2013. g 1. janvāra līdz 2013. g. 30. septembrim

No $1 līdz $99
J.Lūks
J.Lindbergs
Melburnas Latviešu biedrība
D.Skulte
J.Kārkliņš
V.Zars  

No $100 līdz $199
E.un A. Birzulis
T.Ābele
E.Ingēvics
M. un A. Balodis
J.B. Meiers
C.Rubis un M.Elliott
I.Drēziņa
I.Mirovics
M.un J.Paegle
A.Rozīte
Kanberas Latviešu biedrība
Adelaides Latviešu Rokdarbu kopa
A.un S.Miglis
A.Puķe
I.Kalniņš (savu vecāku piemiņai)
A.Lodēna
V.Krūmiņa
Sidnejas Latviešu biedrība
Sidnejas latv.ev.lut. Sv.Jāņa draudze
Adelaides latv.ev.lut. draudze
R.Puisēns ( A.Siļķēna un L. Ruņģes 
 piemiņai)
Brigita Voitkus (sava vīra piemiņai)

No $200 līdz $499
A.un D. Dārziņš
L.un Z. Kapelis
O.Jepson
A.Medenis
N.Neiburga

L.Graudiņa (sava vīra piemiņai)
G.Stīpnieks
Brisbanes latv.ev.lut draudze
Kanberas latv.ev.lut.draudze
Kopziedojumi:
 A.Bičevska bērēs
 V.Manass bērēs 
Džilongas Daugavas Vanagi
S!K!K!S! V.Manass piemiņai 

No $500 līdz $999
Adelaides Daugavas Vanadzes
I.Jaunbērziņa (savu vecāku piemiņai)
Dz. Cekuliņa
L.Strunga (draugu velte 80.dz.dienā)

No $1000 līdz $1999
Pertas Daugavas Vanadzes
A.Bļodniece (atzīmējot 18. novembri)
Melburnas Daugavas Vanadzes
Latviešu biedrība Rietumaustrālijā
E.Zaļums (S.Zaļumas piemiņai)
Kopziedojumi:
 R. un I. Kleinu bērēs
 E.Lēmanes bērēs
 O.M.Rubja bērēs
 L.Ruņģes bērēs 
 (tēva-kapt.Jāņa Dubulta piemiņai)

No $2000 līdz $3999
Pertas Daugavas Vanagu nodaļa
Melburnas Daugavas Vanagu nodaļa
Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopa
E.Rimšāne

Bez tam Kanberas Daugavas 
Vanagu nodaļa Okupācijas mūzejam, 
Partizāņu bunkura maketa ierīkošanai 
Nākotnes Namā, ziedojuši $9,500.00, 
papildus jau iepriekš ziedotajiem 
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$2,500.00. Ar ziedojumiem, iepriekš 
nenozīmētiem kādam specifiskam 
mērķim, Bunkura projekta izmaksai 
pievienojušies arī Melburnas Daugavas 
Vanagi un Vanadzes, kā arī Sidnejas 
Latviešu Biedrības Dāmu kopa. Tā kā 
šīs organizācijas kopā sedz Partizāņu 
bunkura maketa izmaksu ($24,000.00), 
šo organizāciju vārdi parādīsies uz 
plāksnītes, piestiprinātas bunkuram.

Līdz šim, Latvijas Okupācijas mūzeja 
20 gadu pastāvēšanas jubilejas gadā 
Austrālijas latvieši, kā dāvanu mūzejam 
kopā veltījuši $38,856,00

Mūzejs piedāvā ziedotājiem iespēju 
iemūžināt savu vārdu, pieminēt 
vai godināt sev tuvus cilvēkus gan 
pamatakmenī, gan goda plāksnē, gan 
plāksnītēs pie ekspozīciju stendiem vai 
par ziedotajiem līdzekļiem iekārtotajās 
telpās, kā arī pieminot mūzeju savā 
testamentā.

Latvijas Okupācijas mūzeja motto:

ATCERĒTIES, PIEMINĒT, ATGĀDINĀT
Jāpateicas tiem gaišajiem tautiešiem, 
kam radās ideja un drosme, pārvarot 
neskaitāmus šķēršļus, nezinot, ko 
nākotne nesīs, pirms 20 gadiem dibināt 
Latvijas Okupācijas mūzeju, kas stāsta 
par Latvijas un latviešu likteņgaitām 
zem 50 gadu okupantu varām un ir 
piemineklis visiem okupāciju upuriem. 
Pateicoties mūzeja darbiniekiem, 
mūzeja nozīme arviem pieaug, ne tik 
Latvijā vien bet arī pasaules mērogā.

Jāpateicas visiem tiem dāsnajiem 
ziedotājiem, kas gadu no gada atvēruši 
savas sirdis un makus, tā nodrošinot 
mūzeja pastāvēšanu, lai tas varētu 
stāstīt arī nākamajām paaudzēm par 
šo posmu Latvijas vēsturē un darīt 
iespējamo, lai kas tāds nekad nespētu 
atkārtoties.

Pateicībā,
Ināra Graudiņa

Okupācijas mūzeja pārstāve Austrālijā

PBLA publikācijas 
nedēļas nogales 
latviešu skolām

Lielā latviešu emigrācijas viļņa 
rezultātā latviešu nedēļas nogales 
skolas, kas atrodas ārpus Latvijas 
turpina pieaugt skaitā. Ja pirms pieciem 
gadiem Eiropā bija saujiņa latviešu 
skolu, tad 2013./2014. mācību gadu 
iesākot tādu jau ir apaļš 50. Prieks 
dzirdēt, ka latvieši paši, dzīvojot katrs 
savā pasaules pusē, gatavi sarosīties 
un paši piestrādāt pie tā, lai viņu 
bērni un mazbērni regulāri satiekās 
ar saviem latviešu vienaudžiem un arī 
piestrādā pie savas latviešu valodas, lai 
tā neaizmirstas, ikdienu dzīvojot citas 
valodas vidē.

Lai mūsu bērniem, kas atrodas 

ārpus Latvijas – vai tas būtu nesenajā 
emigrācijā vai trešajai paaudzei 
trimdinieku, kas vēl arvien sīksti turās 
un cenšās savu valodu uzturēt – būtu 
daudzveidīga mācību viela, pēdējos 
pāris gados Pasaules brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) Izglītības padome 
ir izdevusi vairākas darba burtnīcas 
un lasāmgrāmatiņas, ko bērni var 
izmantot nedēļas nogales skolu mācību 
stundās. Tikpat labi darba burtnīcas var 
arī izmantot mājās, vecākiem pašiem 
palīdzot saviem bērniem vingrināties 
valodu.

Mācību grāmatas “Roku rokā 
Latvijā”, “Vieglā un saprotamā latviešu 
valodas gramatika” un “Latviešu valoda 
2” ir Rīgas starptautiskās skolas 
(International School of Riga) latviešu 
valodas skolotājas, Unas Auziņas, 
gara darbs. Una, strādājot ikdienā 
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ar bērniem, kuriem latviešu valoda 
nav dzimtā valoda, ir sapratusi, kā 
vislabāk viņiem “piekļūt” un ieinteresēt 
spert pirmos soļus latviešu valodas 
apgūšanā. Darba burtnīcas domātas 
bērniem no pirmsskolas vecuma līdz 
apmēram 5. klasei, jo “Latviešu valoda 
2” jau ir domāta bērniem vecākās 
pamatskolas klasītēs.

Noderīgas mācību procesā ir mazās 
lasāmgrāmatas, kur bērni var lasīt vieglā 
valodā sarakstītus tekstus – vienkāršus, 
bet saistošus stāstiņus par bērna 
ikdienu. Katru stāstiņu bērns varētu 
attiecināt uz sevi jo lasāmgrāmatu 
tēmas ir universālas. “Mani sauc”, “Man 
patīk”, “Mana ģimene”, “Kur es dzīvoju”, 
“Mūsu māja”, “Laukos pie vecmāmiņas” 
– visas ir tēmas, ar kurām jebkurš 
bērns var identificēties. Līdz šim sērijā 
publicētas 16 lasāmgrāmatas, kopumā 
paredzēts izdot 32 grāmatas. Šogad tika 
izdotas 8 grāmatas un 2014. gadā PBLA 
paredz izdot nākamās 8 grāmatiņas 
šinī sērijā.

Visas mācību burtnīcas var Rīgā 
nopirkt PBLA pārstāvniecībā, Lāčplēša 
ielā 29/5, vispirms piezvanot Leldei uz 
67282980 vai rakstot uz lelde@pbla.lv

Cenas darba burtnīcām ir 3 LVL par 
katru “Roku rokā Latvijā”, “Vieglā un 
saprotamā latviešu valodas gramatika” 
un “Latviešu valoda 2” darba burtnīcu bet 
tikai 1LVL par katru lasāmo grāmatiņu.

Ziemeļamerikā šos mācību mate-
riālus var iegādāties ALA Apgādā, 
rakstot Dacei Copeland uz 
dace.copeland@wmich.edu

un Austrālijā no Dainas Grosas: 
epasts daina.gross@pbla.lv

Daina Grosa 
PBLA Izglītības padomes priekšsēde

Literārs sarīkojums 
par Elīnu Zālīti

13. oktõbŗa pēcpusdienā Sidnejas 
latviešu teātris deva it kā Literārās 
sekcijas atdzimšanai  veltītu sarīkojumu 
par dzejnieci,  lugu rakstnieci un 
romānu tulkotāju  Elīnu Zālīti (1898. 
gada 19.X – 1955. gada 7.IV). Rūpīgi 
sagatavotu priekšlasījumu par rakstnieci 
sniedza Andris Kariks, dzejoļus lasīja 
Kārlis Gulbergs, bet darbu un it kā 
dzīves illustrāciju deva fragmenti no 
1979. gada filmas Agrā rūsa. Sekoja 
īss atstāstījums. Elīna Zālīte dzimusi 
Gaujienas pagasta Vosos, 1904. gadā 
kopā ar vecākiem pārcēlusies uz Api, 
mācījusies Jaunlaicenes pagasta Opes 
pagastskolā, no 1913. – 1917. Valkas 
sieviešu ģimnazijā, bet 1918. gadā, kā 
eksterne, beigusi Puškina ģimnaziju 
Tērbatā. Divus gadus viņa strādājusi par 
skolotāju Alūksnē, bet vecāki domājuši, 
ka viņa pelnījusi labāku dzīvi Rīgā un 
tad arī pārcēlusies uz turieni. Tur arī 
parādās viņas pirmais no igauņu valodas 
atdzejotais dzejolis Upurakmens. Viņa 
saslima ar tuberkulozi un bija jāārtstējas 
gan uz vietas, gan vēlāk sanatorijās Ogrē 
un Davosā, Šveicē. 

E. Smiļģis viņu aicināja par drāmaturģi, 
teātŗa repertuāra sastādītāju Dailes teātrī, 
kur viņa strādāja no 1928. – 1934. gadam, 
tajā laikā arī uzrakstīja savas pirmās 
lugas  Bīstamais vecums,  Maldu Mildas 
sapņojums un Pirktā laime. 1931. gadā 
iznāca arī viņas dzejoļu krājums Sila 
ziedi 1931. gadā, kas līdz 1940. gadam 
iznācis piecos izdevumos. Pievērsusies 
arī tulkojumiem un, cita starpā iznācis 
no igauņu valodas tulkotais Tamsāres 
romāns četros sējumos Zeme un mīlestība 
un igauņu varoņeposs Kalevipoegs, 
kuŗa izdošanai viņa lūgusi Teodora 

Turpinājums 32.lpp
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

Biedrības 2014. gada KALENDĀRS

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Grāmatas
Jauna grāmata!
„TO BONEGILLA FROM SOMEWHERE” – by Wanda Skowronska. Stāsts 
par diviem DP emigrantiem, angļu valodā. Tiks izdota šā gada 8. septembrī.

Vēl dabūjama
„THE LONG ROAD TO RēZEKNE” – A journey to Eastern Latvia, by Wanda 
Skowronska. Cena $18.

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

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

CD – “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 novembrī

Lāčplēša diena, Brīvības 
cīnītāju piemiņas diena

Lāčplēša kaŗa ordenis  b i ja 
augstākais Latvijas valsts apbalvojums, 
kuŗu piešķīra par kauju nopelniem 
Latvijas brīvības cīnītājiem. Par ordeņa 
dibināšanas dienu simboliski pieņēma 
1919. gada 11.novembri, kad Latvijas 
armija atbrīvoja Rīgu no Bermonta 
kaŗaspēka. Latvijā šo dienu atzīmē kā 
Lāčplēša dienu. No 1920. gada līdz 
1928. gadam pirmās šķiras ordeni 
piešķīra 11 personām, otro šķiru 61 un 
trešo šķiru ieguva 2073 personas. No 
tām arī trīs sievietes. 

Līna Čanka-Freidenfelde, jaunākā 
kaprāle 3. Kurzemes latviešu strēlnieku 
pulkā. Divas reizes ievainota. Izrādot 
lielu varonību, piedalījusies visās kaujās 
Nāves salā un Ziemassvētku kaujās 
pie Ložmetējkalna kā vecākā sanitāre. 

Latvijas armijā iestājusies brīvprātīgi 
1919. gada septembrī. Dienējusi 5. 
Cēsu kājnieku pulkā. Pēc 2. pasaules 
kaŗa represēta un zaudējusi savu 
valdības piešķirto jaunsaimniecību 
Lielrendes muižā. Mirusi 1981.gada 
9. jūnijā 88 gadu vecumā. Apbedīta 
Rendas ciema dzimtas kapuvietā 
Mežazīļu kapos.

Valerija Veščunas-Jansone, 7. 
Siguldas kājnieku pulka dižkareive. 
Brīvprātīgi iestājusies Latvijas armijā un 
piedalījusies kaujās pret bermontiešiem. 
Apbalvota par 1919. gada 19. novembŗa 
cīņām pie Piņķu mājām, Babītes rajonā. 
Pēc kaŗa beigusi ģimnāziju, pēc tam 
strādājusi Rīgas pilsētas īres valdē. 
Vēlāk beigusi LU Tieslietu zinātņu 
fakultāti. Bijusi Rīgas pilsētas bāriņtiesas 
locekle. Dzīvojusi Rīgas Jūrmalā un 
mirusi 1990. gada 10. jūnijā 87 gadu 

Pirmdien, 2013.g. 11. novembrī, plkst. 13.00

LĀČPLĒŠA DIENAS ATCERE
 Sidnejas Daugavas Vanagu namā

Piedalīsies DV Sidnejas nodaļas priekšsēdis  
Helmuts Vabulis ar pārskatu par  

Lāčplēša dienas nozīmi.
Ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem

Pusdienas varēsit iegādāties no plkst. 12.00
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vecumā. Apbedīta Lielupes kapos.
Elza Žiglēvica, studente, Sieviešu 

pal īdzības korpusa dal ībn iece. 
Nebaidoties no dzīvības briesmām, viņa 
1919. gada oktobrī piegādājusi ēdienu 
Daugavmalas aizstāvjiem. Ēdienu 
gatavošana Latviešu biedrības namā 
notika dienu un nakti. 10. oktobrī Elza 
tiek smagi ievainota. Ar lielu izturību 
pārcietusi kājas amputāciju, Elza aiziet 
mūžībā 29. oktobrī 21 gadu vecumā. 
Apbalvota par varonību ar pēdējo 
izsniegto Lāčplēša ordeni (nr.2073) 
1928. gadā. Viņa apbedīta Lielajos 
kapos Rīgā. Pēc okupācijas gadiem, 
toreiz uzstādītais Elzas kapa piemineklis 
bija stipri bojāts. DV Austrālijā, Vācijā 
un Kanadā kopā ar DV centrālo 
valdi un Latvijas Universitāti 2001.
gadā saziedoja Ls 3905.- pieminekļa 
atjaunošanai. Darbs bija uzticēts 
tēlniecei Vijai Dzintarei.

Latvijā, godinot brīvības cīnītāju 
piemiņu, dedzina svecītes un daudzās 
vietās rīko arī lāpu gājienu. 

Lāčplēša dienas atcere DV namā 
notiks 11.novembrī, plkst. 13.00.

Ilga Niradija

Jauniešu stipendijām Latvijā 
viens miljons dolāru. 

Šādu summu savā testamentā 
novēlējusi Asja Everte, lai mazturīgiem, 
bet talantīgiem latviešu jauniešiem 
dotu iespēju iegūt augstāko izglītību. 
Ziedojumu pārraudzīs Vītolu fonds 
Rīgā. Asja bija Sidnejas Vanadžu kopas 
dibinātāja un vanadžu darba  atbalstītāja 
līdz savai aiziešanai mūžībā 2013. g. 22. 
februārī 94 gadu vecumā. Asjas dzīves 
biedrs Berndts pirms vairākiem gadiem 
dāvināja Daugavas Vanagiem īpašumu 
Rīgā, Slokas ielā 122.

DV centrālās valdes pārstāvniecībai 
Latvijā 20 gadu jubileja. Svinības 
notika 5.jūlijā viesnīcas Radi un Draugi 
lielajā konferenču zālē. Bija daudz 
viesu no DV ārzemēs. Arī organizācijas 
augstākā vadība – DV priekšnieks 
Andrējs Mežmalis, Vanadžu priekšniece 
Gunta Renolds (Reynold), DV Latvijā 
priekšnieks Juris Vectirāns un vanadžu 
priekšniece Klāra Mētra. Viesus 
sagaidīja pārstāvniecības vadītāja 
Solvita Sekste ar dzīves biedri Andri.

Solvita saņēma daudz ziedu un visa 
laba vēlējumus. Ar rakstu sveica Valsts 
prezidents Andris Bērziņš, bijušais 
DV priekšnieks Juris Augusts u.c. Ar 
mūzikāliem priekšnesumiem viesus 
iepriecināja ansamblis Vilki. Pēc oficiālās 
daļas viesi pulcējās ap bagātīgo uzkodu 
galdu un baudīja sarūpēto gruzīņu vīnu.

Diriģents Arvīds Platpers ar savu 
akordeonu vadīja kopdziesmas līdz 
vēlai vakara stundai.

Tas bija labs ievads Dziesmu 
svētkiem.

Arī okupācijas mūzejam 20 gadu 
jubileja. To atzīmēja 1.jūlijā. Bija 
ieradušies visi prezidenti, Saeimas 
priekšsēde u.c. ievērojamas personas 
Latvijas politiskajā dzīvē. Mūzeja 
pagalms ēkas priekšā bija pārpildīts līdz 
pēdējai vietai. No Daugavas pūta ledains 
vējš kā atgādinādams klātesošiem, ko 
šis mūzejs simbolizē.

DV Latvijā Vanadžu salidojums 
šogad notika 27.jūlijā Mārupes Kultūras 
namā. Tur varēja nokļūt ar autobusu. 
Mana ceļa biedre bija vanadze no 
Vācijas Ieva Lēmane. Mārupes Kultūras 
nams atstāja patīkamu iespaidu, gaiši 
izkrāsots, lieliem logiem. Arī blakus 
telpas tīras ar izeju uz dārzu. Klāra 
Mētra ar savām palīdzēm bija saklājušas 
apaļos galdus ar krāsainiem galdautiem, 
īpašām zalvetēm un krāsainām 
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Sarīkojumi DV namā
2013. gada novembrī un 

decembrī. 
 Ceturtdien /  Thursday,  7 . 

novembrī, plkst. 12.00 saiets un 
draudzības pēcpusdiena.

Pirmdien / Monday, 11. novembrī, 
plkst. 13.00 Lāčplēša dienas sarī-
kojums

glāzēm. Šķita, ka esam ziedošā pļavā. 
Priekšnesumus sniedza senioru vīru 
koris „Baltie bērzi” no Valmieras un 
izcils meiteņu kokļu ansamblis no 
Tukuma. Vairākas vanadzes saņēma 
DV Atzinības rakstus. Mūs ārzemniekus 
apdāvināja ar sarkanu rozi, grāmatu 
zīmi un mazu grāmatiņu Dziesma 
Latvijai. Bija arī pazīstami viesi no 
Austrālijas. Vēl noskatījāmies vanadžu 
modes skati. Tad sekoja lustīga balle. 

Ilga Niradija

„Tēvzemes Daugavas Vanagi” 
iestājas biedrībā „Daugavas 

Vanagi Latvijā”
Š.g. 22.oktobrī Tēvzemes Daugavas 

Vanagi (TDV) Latvijā nolemj iestāties 
biedrībā Daugavas Vanagi Latvijā (DVL). 
Uz šo vēsturisko pasākumu Igauņu 
namā, Rīgā, bija uzaicināti Daugavas 
Vanagu priekšnieks Andrejs Mežmalis 
un DVL valdes priekšsēdis Juris 
Vectirāns. Sanāksmi atklāja TDV valdes 
priekšsēde Dr. Lija Braķe. Klātesot 
visiem TDV nodaļu valžu priekšsēžiem, 
TDV valdes priekšsēde paziņoja, 
ka visas TDV nodaļas ir vienbalsīgi 
nelēmušas iestāties un pievienoties DVL 
saimei. TDV nodaļu valdes priekšsēži 
pasniedza DVL valdes priekšsēdim 
rakstiskus iesniegumus no katras TDV 
nodaļas, ar pievienotiem nodaļu biedru 
vārdiem, kas vēlas sastāvēt DVL; 
tādējādi, jau tuvākā laikā, TDV biedri 
arī kļūs par globālās DV organizācijas 
sastāvdaļu pēc uzņemšanas DVL. 
Pacēlās viens specifisks jautājums – 
Vai DVL un DV CV valde atbalstīs DV 
Vanadzēnu vasaras nometnes? Uz 
to atbilde bija pozitīva no DVL valdes 
priekšsēža un DV priekšnieka puses; DV 
priekšnieks uzsvēra, ka viņa uzskatā, 
DV Vanadzēnu atbalsts ir prioritāte un 

pie kā ari viņš un DVL liks uzsvaru. 
DVL valdes priekšsēdis Juris Vectirāns 
pateicās TDV nodaļu priekšsēžiem un 
biedriem par viņu lēmumu pievienoties 
DVL. DV priekšnieks pateicās TDV 
valdes priekšsēdei Dr. Lijai Braķei, TDV 
nodaļām un DVL valdes priekšsēdim 
Jurim Vectirānam par atsaucību DV 
priekšnieka uzaicinājumam abām DV 
biedrībām iekļauties vienā struktūrā; 
paveiktais darbs tagad, ne tikai veicinās 
vienotību DV biedru starpā Latvijā, 
bet tas arī vispārīgi stiprinās visu DV 
organizāciju. Š.g. 2.novembrī notiks 
DVL valdes sēde, kurā tad arī tiks 
oficiāli apstiprināta TDV nodaļu/biedru 
uzņemšana DVL, pēc tam nokārtojot 
visas juridiski/legāli saistošās detaļas 
līdz šī gada beigām.

Apsveicam visus TDV nodaļas/
biedrus un biedrību DVL par pieņemtiem 
lēmumiem. Šeit arī jāmin, ka tā arī ir 
tāda sakritība, ka minētais pasākums 
notika tieši Gunāra Astras dzimšanas 
dienā (dz. 1931.g. 22.okt.). Šajā dienā 
arī pieminējām un atcerējāmies Gunāru 
Astru viņam veltītā pasākumā, ko bija 
sarīkojis Latvijas Okupācijas mūzejs 
viņu pagaidu telpās Raiņa bulvārī 7. 

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Andrejs Mežmalis

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

E-pasts: rsl.dv@myacn.net.au.
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundaga Zariņa.

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

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

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

For those interested in the Latvian Legion, 
the Daugavas Vanagi organization and the 
Occupation Museum of Latvia have joined 
forces and produced quarto sized book 
LATVIAN LEGIONAIRES which includes 
never before published photographs 
of battles and life on the frontline. All 
commentaries are in English and Latvian.

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every 
Tuesday from9am to 12noon and every 

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

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

Full/associate membership $25 / 
Concession $20.

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

Ceturtdien / Thursday 5. decembrī, 
Ziemsvētku eglīte.

Latviešu un angļu valodas 
stundas .  Ie in teresēt iem lūdzu 
sazināties DV biroju 02 9790 1140 
vai Gundegu Zariņu 02 9520 8200, lai 
varētu vienoties par dienu un laiku.

Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz 
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām 
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards 
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.

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

Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souveniers and traditional 
Latvian jewelery.
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Zeiferta palīdzību. Vācu okupācijas laikā 
uzrakstījusi romānu Agrā rūsa, kuŗā 
iestrādātas sajūtas no viņas pašas dzīves, 
kaut gan drāmatiskā fabula novirzās citā, 
traģiskā gaitā. Pēc kaŗa ar vīru Herbertu 
Zommeru atgriežas Rīgā 1946. gadā, bet 
dzīvoklī jau ievākušies citi. Viņa pati gan 
spiesta iet atkal slimnīcā un dzīvoklis nav 
vajadzīgs, bet vīrs dzīvo pa pažobelēm, 
mētājas no vienas dzīves vietas uz otru 
līdz izdodas atrast jaunu. 

Atgriežoties pēc kaŗa, spiesta 
rakstīt režīmam, lai nopelnītu naudu. 
Romānu Agrā rūsa jāparstrādā. Jaunās 
lugās jādod nodevas režīmam: Atpūta 
dzimtenē, Vārds sievietēm un citas. Neilgi 
bijusi Mūzikālās komēdijas (operetes) 
teātŗa drāmaturģe un A. Žilinska mūzikai 
rakstījusi Zilo ezeru zemes libretu.

Kārlis Gulbergs izjustā un klusā 
lasījumā deva četrus E. Zālītes dzejoļus: 
Uguntiņa, Aizaugušais ezers, Pieskaņa 
un Svešumā no kuŗiem trešo komponējis 
Jānis Mediņš (populārās rindas: „Pagājušo 
dienu sāpes iet visur līdz”). Redzējām 
vairākus izvilkumus no filmas Agrā rūsa, 
sākot ar lugas varones ierašanos Rīgā un 
beidzot ar Elzas notiesāšanu par Latvijas 
bagātākā cilvēka nogalināšanu.

Juris Krādziņš  

Vienības draudzes 
Pļaujas svētki

Vienības draudzes Pļaujas svētku 
sarīkojums 29, septembrī bija pulcējis 
kuplu apmeklētāju skaitu Sidnejas 
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē, kuŗai 
bija pievienotas kafejnīcas telpas lietotu 
grāmatu un uzkožamo pārdošanai un 
loterijas biļešu pirkšanai. Pļaujas svētkus 
atklāja ar uzrunu draudzes priekšniece, 

diakone Gundega Zariņa, kam sekoja 
kopīgi nodziedātais Vārpu vainags. 
Svētbrīdi vadīja mācītājs Raimonds 
Sokolovskis ar Maritu Lipsku.  Pirmā 
sarīkojuma daļā galvenais bija stāsts 
par astoto pasaules brīnumu – koraļu pili 
Floridā. Varbūt, ka visiem nav zināms, 
ka tās iekārtotājs un cēlējs bija latvietis 
Edvards Liedskalniņš, kas, citiem 
neredzot, naktī veicis 30 tonnu koraļu 
pārvietošanu un novietošanu Koraļu pilī.  
To viņš it kā cēlis savas kādreiz 16 gadu 
jaunas, pazīstamas meitenes piemiņai. 
Stāstam par Edvarda Liedskalniņa 
dzīvi un darbu sekoja video filma, 
kur šī pils parādīta un tagad ir tūristu 
atrakcija ne tikai Amerikā dzīvojošiem, 
bet arī tūristiem no visas pasaules, kas 
Amerikā iebrauc un šo vietu apmeklē.

Sekoja mielasts ar desām, sutinātiem 
kāpostiem, kartupeļu salātiem un maizi 
piekošanai. 

Sarīkojuma otrā daļā bija mūzikāla 
programma, kur Raimonds Sokolovskis 
Imanta Līča spēlētā sintezatora 
pavadījumā dziedāja Raimonda Paula 
dziesmu Tā es tevi mīlēšu ar Imanta 
Ziedoņa vārdiem. Māŗa Čaklā dzejoli 
Latvieši deklamēja Kristīne Kugrēna. 
Sekoja Andreja Medņa ar klavierēm 
spēlētā Ludviga Bēthovena Sonāte 
klavierēm, opus 49 Nr. 2. Pēc tās pie 
dziedātāja pults atgriezās Raimonds 
Sokolovskis, nodziedot Raimonda Paula 
Mežrozīti ar A. Krūkļa vārdiem Imanta 
Līča pavadījumā. Solo spēlējumā 
Imants Līcis deva klausītājiem savu 
Pavasaŗa valsi, bet koncertu pabeidza 
Raimonds Sokolovskis, dziedot I. Līča 
komponētās Relikvijas ar J. Osmaņa 
vārdiem  I.Līča spēlētā sintezatora 
pavadījumā.

Pēc otrā starpbrīža, kas bija domāts 
kafijai un kūkām, sekoja laimestu 
izloze, kuŗā mantiņas izdalīja Raimonds 
Sokolovskis, Biruta Apens-Klārka un 

... sarīkojums par Elīnu Zālīti
Turp. no 27. lpp.
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Marita Lipska.
Programmas lapiņas sarīkojumam 

bi ja  v isās varavīksnes krāsās. 
Sarīkojumu pabeidza ar  kopīg i 
nodziedāto Tuvums un tālums, vakari 
un rīti. 

Juris Krādziņš.

Dievkalpojums un 
pilnsapulce

Dievkalpojumu 29. septembrī Sv. 
Jāņa baznīcā vadīja mācītājs Kolvins 
Makfersons (Colvin S. MacPherson), 
to ievadot ar Edvarda Baštika sacerēto 
dziesmu „Kad redzu Dievs es Tavu roku 
darbu”. Sākuma liturģijā mācītājs lasīja 
23. psalmu un pirmos 5 pantus no Jāņa 
evaņģelija 15. nodaļas, kam sekoja Jāņa 
Ērmaņa dziesma „Pie ka mēs, Kungs, gan 
iesim, kam laimi meklēsim? Vai māņiem 
pakaļ skriesim? Vai gudros jautāsim?” 
Svētrunai mācītājs bija izvēlējies 14. 
– 18. pantus no Otrās Pāvila vēstules 
korintiešiem 6. nodaļas. Dievkalpojumu 
pabeidza ar Mārtiņa Lutera himnu „Dievs 
Kungs ir mūsu stiprā pils”.

Dievkalpojumam pēc kafijas starpbrīža 
sekoja ārkārtējā pilnsapulce Draudzes 
namā, kuŗā bija jābalso par draudzes 
padomes lēmumu par izstāšanos no 
Latvijas Evaņģeliski Luteriskās Baznīcas 
Ārpus  Latvijas (LELBĀL) un Austrālijas 
Latviešu Evaņģeliski Luterisko Draudžu 
Apvienības (ALELDA). Par  sapulces 
vadītāju ievēlēja Ivaru Šeibeli, bet par 
sekretāru Valdi Krādziņu. Nobalsošanā 
ar lielu balsu vairākumu pret 6 balsīm 
pilnsapulce pievienojās draudzes 
padomes lēmumam. Līdz ar to tagad 
abas Sidnejas latviešu evaņģeliski 
luteriskās draudzes vairs nesastāv abās 
augšminētās apvienībās.

Juris Krādziņš

SLT literārā 
pēcpusdiena

Biju noilgojusies pēc latviskas literāras  
vides, kur varētu noklausīties kādu referātu 
par valodu un  literatūru, vai arī pārrunāt 
kādu grāmatu. Nopriecājos, ka Sidnejas 
Latviešu teātris  13. oktobrī  rīko literāro 
pēcpusdienu  ar Andra Karika referātu 
par dzejnieci un rakstnieci Elīnu Zālīti, un 
biju klāt!

Interese Elīnas Zālītes dzejā Andrim bija 
radusies miglainā pagātnē. Izskaidrojums 
varbūt pat tīšu prātu bija neskaidrs. No 
Latvijas pirms gadiem 20 vai 30 bija 
atbraukusi kāda sieviešu mūziķu grupa.  
Ciemošanās laikā šeit Sidnejā Andris 
visur Latvijas meitenēm priecājies līdz. 
Kāda sidnejiete to bija ievērojusi, un kad 
meitenes brauca prom, uzdāvāja Andrim 
Elīnas Zālītes dzeju grāmatu ‘Sila Ziedi’. 
Kāpēc? Lai nu kā, vecā dzeju grāmatiņa 
Andrim vēl arvien ir un viņš tās dzejas ir 
iemīļojis!

Referātu par Elīnas Zālītes dzīvi un 
darbiem Andris Kariks papildināja ar 
izvilkumiem no filmas ‘Agrā rūsa’. Filmas 
saturs ir pēc  populārā Elīnas Zālītes 
romāna ‘Agrā rūsa’ un it kā daļēji atspoguļo 
rakstnieces dzīvi. Filmā nabadzīga sieviete 
Elza no laukiem ierodas Rīgā, meklē darbu, 
neatrod, apprec vecu bagātu vīru, bet ir 
nelaimīga. Filma skaista, uzņemta Rīgas 

Andris Kariks un Kārlis Gulbergs
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Kinostudijā 1979. gadā, režisors Gunārs 
Celinsksis, aktieri labi.  Referāta gaitā 
Kārlis Gulbergs nolasīja dažas Elīnas 
Zālītes dzejas. Patīk Gulberga latviskā 
intonācija un izruna.  

Elīna Zālīte dzima 1898. gadā Gaujienā, 
slimoja ar tuberklozi, mira Rīgā 1955. gadā. 
Strādāja  vispirms kā skolotāja Alūksnē, bet 
no 1921. gada dzīvoja Rīgā. Bija Dailes 
teātŗa dramaturģe no 1928.– 1934. gadam. 
Apprecējās 1932.g. ar Dailes teātŗa aktieri 
un režisoru Herbertu Zommeru. Zālīte 
rakstīja dzejas, romānu, lugas un tulkoja  
grāmatas no igauņu, krievu un franču 
valodām. Zālītes tulkojumi ir literāri izcili. 
Padomju laikā Zālīte šausminājās, ka viņas 
vārdā iznākot raksti, kuŗi neesot viņas. 
Zālītes darbi bijuši līdz nepazīšanai grozīti!

Trīsdesmitajos gados Elīna Zālīte 
bijusi viena no populārākajām dzejniecēm 
Latvijā. Viņa uzrakstījusi  kādas 130 dzejas. 
Izdots ir tikai viens viņas dzeju krājums 
– Sila Ziedi. Dzejas ir emocionālas, par 
sirds lietām. Ir viegli lasāmas, saprotamas, 
liriskas ar atskaņām un ritmu. Pazīstamās 
dziesmas vārdi Virši zili, virši sārti.. ir Elīnas 
Zālītes rakstīti.

Man sevišķi interesants bija ieskats 
1920. – 1930. gados Latvijā, jo tas bija 
manu vecāku jaunības laiks. Arī rakstnieces  
padomju gadu piedzīvojumi bija interesanti, 
un gribētos vairāk par tādām lietām zināt. 
Sarīkojums bija ļoti vērtīgs. Lielu lielais 
paldies Andrim Karikam un Sidnejas 
Latviešu teātrim. Gaidīšu nākamo literāro 
sanāksmi. Cerams, ka drīz! 

Baiba Vītola Haringtona

SLOA sēde 2013. 
gada 9. oktobrī

Sidnejas Latviešu organizāci ju 
apvienības (SLOA) sēde notiek 2013. 
gada 9. oktobrī, plkst 19.00 Sidnejas 

Latviešu namā. Sēdē piedalās 8 Sidnejas 
organizāciju pārstāvji.

Priekšsēdis J. Grauds aicina iesniegt 
ierosinājumus š.g. LAAJ atzinības rakstiem.

Jautrais pāris ir apņēmies šogad  
rīkot 18. novembŗa aktu. Runu teiks 
Rolands Lappuķe. Mums ir jāsagādā viņam 
transports no Sidnejas uz Kanberu, kur viņš 
runās 20. novembrī. Vija Spoģe Erdmane ir 
apsolījusies iekārtot skatuves dekorācijas. 
Ir iecerēts, ka aktu ar dziesmām kuplinās 
koris, kas pamatā sastāv no Sidnejas 
Atbalss koŗa dziedātājiem, papildinātiem 
ar citiem ieinteresētiem. Diriģents Ints 
Teterovskis no Latvijas brauks uz Sidneju 
lai palīdzētu apmācīt kori, kā arī sniegs 
priekšnesumus un vadīs sadziedāšanos 
18. novembŗa pusdienās. Visi kam ir 
interese dziedāt korī aicināti pieteikties pie 
Sandras Dragūnas. Mēģinājumi pašreiz 
notiek 19.30 otrdienas vakaros latviešu 
namā. Koris cer turpināt dziedāt un 
gatavoties uz kultūras dienām Sidnejā 
2014. gadā.

Kasiere Ina Rone ziņo, ka vairākas 
organizācijas nav vēl samaksājušas šī 
gada biedru naudu.

Seko organizāciju ziņojumi:
Laima – Baiba Liepiņa ziņo, ka Laimai 

pašreiz ir 25 klienti no kuŗiem 10 ir latvieši. 
Paredzamas lielas maiņas 2015.gadā.

S!K!K!S! – Baiba Liepiņa ziņo, ka 
jaunais S!K!K!S! prezīdijs ir seniore - Baiba 
Liepiņa, viceseniore – Astrīda Lodēna, 
Sekretāre – Dace Celinska.

Okupācijas mūzejs – Ināra Graudiņa 
ziņo ka šogad jubilejas gadā līdz šim no 
Austrālijas saziedoti $38,600 – lielākais 
ziedojums ir no Kanberas DV. Nākotnes 
nama pamatakmeni paredzēts ielikt 
nākamvasar, bet nākotnes namu cer 
atvērt 2015.gada vasarā. Nama celšanas 
izdevumus sedz valsts, bet vēl vajadzīgi 
līdzekļi nama iekārtošanai – līdz šim 
saziedoti Ls 800,000. I. Graudiņa arī 
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Nākamais Ritums būs 2013. gada decembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

pastāsta, ka viņa patlaban vāc informāciju 
OM izstādei par trimdas dzīvi un aicina 
visas organizācijas nodot viņai vai arī 
OM tieši piemērotus materiālus, kas 
dokumentētu Sidnejas latviešu dzīvi.

SLB Dāmu kopa – Ina Rone ziņo, 
ka DK patlaban trūkst darbinieču, īpaši 
ceturtdienas pusdienām un aicina 
pieteikties palīgā. Ja palīgi neatradīsies, 
tad iespējams nevarēs rīkot pusdienas 
katru ceturtdienu, bet būs jāsamazina uz 
3 reizēm mēnesī.

SLVK – G. Zodiņš ziņo, ka 16 koristi 
bija uz dziesmu svētkiem Rīgā. 6. oktobrī 
bija ļoti labi apmeklēts koncerts (28 
dziedātāji, 190 maksājoši klausītāji). VK 
eglīte notiks 7. decembrī.

 SLT – I. Brūvere ziņo, ka kopš 
maija notikušas “Tāda es esmu” un 
“Vectēvs” viesizrādes. Nākam svētdien 13. 
oktobrī notiks literārais vakars un teātŗa 
pilnsapulce. 1.,2.un 3. novembrī paredzēts 
kaleidoskops par Blaumani.

SLB – J. Grauds ziņo, ka šogad 
vēl paredzēts r īkot Valsts svētku 
atceres pusdienas 17. novembrī, kur 
ar priekšnesumiem piedalīsies Ints 
Teterovskis, un darbinieku eglīti 8. decembrī. 
2014.g.martā notiks biedru pēcpusdiena. 
SLB paspārnē sācis darboties kino klubs 
ko vada Inese Pētersone. Ir notikušas 
2 kino izrādes un nākamā paredzēta 
19. oktobrī. Izskan doma no vairākiem 
sapulces dalībniekiem, ka sestdienas 
pēcpusdienas varbūt ir piemērots laiks 
vecākai paaudzei, bet vajadzētu izmēģināt 
filmas rādīt (vai atkārtot) citā laikā, piem. 
darbdienas vakarā, kas būtu piemērotāks 
laiks strādājošiem.

Jautrais pāris – Iveta Rone rakstiski 

ziņo, ka kopš SLOA maija sēdes, Jautrais 
pāris ir piedalījies Sidnejas latviešu 
Jāņu sarīkojumā un “Eurofest” festivālā 
septembrī. Vairāki JP dejotāji arī piedalījās 
XXV Dziesmu un XV Deju svētkos, Rīgā, 
dziedot korī vai dejojot deju lieluzvedumā, 
Austrālijas Jūrmalnieku sastāvā. Jautrais 
pāris pašlaik gatavojas uz 18. novembri 
un Ritenīša 60 gadu jubilejas uzvedumu 
Melburnā decembrī. Nākošgad būs rosīgs 
gads, gatavojoties uz Kultūras dienu tautas 
deju uzvedumu, Sidnejā, tādēļ JP cer 
papildināt savu sastāvu, ne tikai ar jauniem 
dejotājiem, bet arī ar bijušajiem dejotājiem, 
kas tagad būs mazliet atpūtušies un gatavi 
atkal dejot Kultūras dienās.

SLJK – Valdis Krādziņš rakstiski ziņojis, 
ka koris šogad nav dziedājis, bet viena 
koriste piedalījās dziesmu svētkos Rīgā. 
Decembrī paredzēta koŗa eglīte.

Nākamā sēde paredzēta 2014.gada 
maijā.

Andra Rone

Asjas Evertas 
piemiņas stipendija

Asjas Everts testamentārais no-
vēlējums izglītībai Latvijā

Pie tevis eju, Vecpiebalga
Kur brūklenājs vēl dziedāts tiek
Kur latvju zeme brīnumaina
Līdz sirdij tuva jāsatiek.

(A.Ķirškalne)
Balti lielceļi, zaļi pakalni un lejās 

sagūluši ezeri- tā ir Vecpiebalga. 
Sudraboti mākoņi, spoža saule un 
augstas, augstas debesis-  arī tā ir 
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Vecpiebalga. Un gara gaisma, un 
prāta asums, un piebaldzēnu spītība 
un izturība, un savas dzimtās puses 
mīlestība. Te dzimušie allaž atgriežas- ar 
labām domām, darbiem, kaut sapņos, 
plašajā pasaulē tālu aizgājuši.

Te, Vecpiebalgā, 1919. gada 10. 
janvārī aizsākās Asjas Everts dz. 
Baltputnis dzīves gājums. Kaut arī 
visai drīz ģimene pārceļas uz Rīgu, 
Vecpiebalgā vēl ilgi tiek pavadītas pašas 
skaistākās un saulainākās bērnības 
vasaras, gūstot to, kas vēlāk dzīvē būs 
ļoti nepieciešams – tikai piebaldzēniem 
raksturīgo prasmi nesūdzoties pārvarēt 
pašus grūtākos dzīves brīžus. Asja 
mācās Bolderājas pamatskolā, tad Viļa 
Olava komercskolā. 1943. gadā viņa 
apprecas, taču karš neļauj izbaudīt 
pašu skaistāko laiku- Asjas vīrs paliek 
Kurzemē, bet viņa pati nokļūst Slovākijā. 
Tās ir atvadas no dzimtenes, tā ir 
šķiršanās no dzīves drauga, tā ir dzīve 
svešā zemē, kur nākas zaudēt pašu 
dārgāko – trīsarpus mēnešus veco 
dēliņu. Ar kādu izturību, kādu dvēseles 
spēku gan jābūt apveltītam cilvēkam, 
lai spētu dzīvot tālāk, lai nostātos pretī 
Likteņa sagādātajiem triecieniem un ar 
visu turpmāko dzīvi apliecinātu, ka viss 
vēl nav pazaudēts ir dzīva palikusi citu 
sāpes izprotoša un cilvēkus mīloša sirds.

Tālāk trimdas ceļš Asju aizveda 
uz Vāciju, uz nometnēm Bevernā 
un Falingbostelē. 1950. gadā viņa 
apprecējās ar Berndtu Evertu un kopā 
ar vecākiem devās uz Austrāliju.

Šajā ar savdabīgu skaistumu 
apveltītajā zemē pagāja viss turpmākais 
Asjas Everts mūžs. Vispirms divi smaga 
darba gadi austuvē, tad grāmatvedes 
pienākumi uzņēmumā Readers Digest, 
bet Berndts uzsāka veiksmīgu nekustamo 
īpašumu biznesu. Savulaik Asja atzina, 
ka šis ir bijis skaists laiks – bez rūpēm 
un raizēm par sadzīvi, jo dzīvesbiedrs 

allaž prata gan nokārtot ikdienas rūpes, 
gan sasildīt dvēseli. Kopā daudz laika 
tika pavadīts ceļojumos, abi ciemojās 
Havajā, Amerikā, Kanādā, Anglijā 
un citās Eiropas valstīs, apmeklēja 
pirmos latviešu Dziesmu svētkus Vācijā.  
Vairākkārt Asja ar Berndtu bija arī 
Latvijā – pēdējoreiz 2001. gadā. Abi 
atzina, ja būtu kaut nedaudz jaunāki, 
noteikti pārceltos uz Asjas tēvzemi, kā 
to savulaik izdarīja viņas brālis Oskars.

Austrālijā Asja Everts aktīvi iesaistījās 
sabiedriskajā dzīvē; bija čakla Daugavas 
vanadze, dziedāja  korī ,,Sidrabene’’ un 
Sidnejas latviešu jauktajā korī, piedalījās 
Sidnejas senioru saietos. Asju un 
Berndtu vienoja arī vēlme palīdzēt citiem 
– tika ziedotas nozīmīgas summas 
dažādiem latviskiem mērķiem: Sidnejas 
latviešu biedrībai, Daugavas vanagiem 
gan Sidnejā, gan Latvijā, Lestenes Brāļu 
kapiem u.c.

Pēc Berndta aiziešanas Aizsaulē 
Asjas dzīve mainījās – tā kļuva skumjāka 
un daudz, daudz vientulīgāka. Viņa gan 
apmeklēja dažādus latviešu pasākumus, 
jo savulaik Berndts bija parūpējies pat 
par šo iespēju, iegādājoties dzīvokli 
pavisam netālu no Latviešu biedrības 
nama.

Asja Everts nodzīvoja skaistu, 
mīlestības pilnu mūžu un atstāja šo 
pasauli mēnesi pēc savas 94. dzimšanas 
dienas. Nu viņas dvēsele kļuvusi brīva 
un drīkst aizlidot un palikt tur, kur visu 
laiku vēlējusies būt.

Savulaik Asjas novadnieks Reinis 
Kaudzīte teicis: „Ir lieli darbi darīti, 
bet tie nebūs mazāki, kas vēl tiks 
darīt i . ˮ  Kā apl iecinājums tam ir 
Asjas Everts testaments, kuŗā viņa 
izteikusi vēlmi dibināt Latvijā fondu un 
novēlējusi šim mērķim vairāk kā 1 000 
000 Austrālijas dolāru. Par dāvātājas 
vēlējuma īstenošanu godprātīgi un ar 
lielu atbildības sajūtu rūpējies advokāts 
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Kooperātivam ir nauda ko 
Aizdot 

4.50%   5.81% 
 pirmā gadā                       „Comparison Rate” 

uz jauniem aizdevumiem kas nodrošināti ar pirmo obligāciju 
pirmā gadā maksājiet pazemināto likmi 4.50% gadā un pēc tam 

aizdevums pāriet uz mainīgo likmi kas pašlaik ir 5.90% gadā. 
 

Salīdzinājuma likme “Comparison rate” ir 5.81% gadā. 
Bāzēts uz $150,000.00 aizdevuma uz 25 gadiem ar 

izdevumiem $900.00 kopsummā. 
 

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

Zvanot P Delverim 1300 658 528 
 

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

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

RIT079-09/13 
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Juris Liepiņš no Austrālijas, šo neticami 
dāsno ziedojumu uzticot administrēt 
Vītolu fondam, lai īstenotos tas, par 
ko Asjas kundze sapņojusi visu mūžu 
– palikt savā zemē, dzīvot tālāk savas 
zemes jauniešos, ļaujot piepildīt sapņus.

Bet  tad, kad pavisam drīz no Turienes, 
no Debesīm, klusi lejup pie mums kritīs 
baltas, mirdzošas sniegpārslas, tie, kas 
pratīs ieklausīties, sadzirdēs – pie tevis 
tagad eju, mana Vecpiebalga. Pie tevis, 
mana Latvija...

Vita Diķe, valdes priekšsēdētāja
www.vitolufonds.lv

55. Kultūras dienu 
jaunumi

Tagad jau pagājuši 
desmit mēneši kopš 
S i d n e j a  A d e l a i d ē 
pārņēma Kultūras dienu 
karogu. Kas tad ir noticis 
starplaikā?

Pirmkārt jau veidota 
rīcības komiteja. Saku 
veidota, ne izveidota,  jo 
programmai attīstoties 
arvien tiek piesaistīti 
jauni darbinieki  un 
k o m i t e j a s  l o c e k ļ i . 

Patlaban komitejā ir: priekšsēdētājs 
Jānis Čečiņš, sekretāre Andra Rone, 
kasieris Andris Kariks, informatore Rita 
Vīksniņa un atbildīgi par sarīkojumiem 
– atklāšana Viktorija Mačēna, tautas 
dejas Iveta Rone, teātris Ilona Brūvere, 
kopkoris Daina Kaina, jaunatnes 
sarīkojumi Jānis Daniklifs, ģimenes 
diena Sandra Dragūna, sports Toms 
Veidners, bezmaksas pasākumi Inese 
Pētersone, mākslas izstāde un īsfilmu 
konkurss Ojārs Greste un balle Elita Luce. 
Visiem vadītājiem nāks talkā palīgi un 

apakškomitejas. Paredzēti arī vēl citi, šeit 
neminēti, pasākumi un uzvedumi kuŗiem 
vēl meklēsim rīkotājus.

Jau Adelaides Kultūras dienu laikā 
sāka pieteikties braukt gribētāji no 
Latvijas. Jūlija sākumā Rīgā Latvijas 
nacionālajā kultūras centrā sarīkojām 
informatīvu sanāksmi par 55. Kultūras 
dienām. Pieteicās 25 ansambļi un kopas. 
Ceram, ka drīzā nākotnē varēsim paziņot 
par viesiem no Latvijas.

Jūlijā arī izsludinājām 55. Kultūras 
dienu emblēmas konkursu. Pieteicās 11 
mākslinieki no Austrālijas un Latvijas, 
daži ar vairākiem zīmējumiem. Konkursu 
uzvarēja Rietumaustrālijas grafiķe / 
fotogrāfe Maija Medene ar vienkāršu 
latvisku, bet vienlaikus arī modernu, 
iesniegumu. 

Katras kultūras dienas pienes kaut 
ko jaunu! Gribam veicināt Austrālijā 
dzīvojošo radošo mākslinieku darbu. 
Parasti tas notiek ar māksliniekiem, 
bet šoreiz aicināsim arī komponistus 
komponēt darbus tieši šīm kultūras 
dienām. Aicināsim arī filmētājus piedalīties 
īsfilmu konkursā. 

Diemžēl Sidnejā vairs nedarbojas 
pastāvīgs jauktais koris. Bet kultūras 
dienas ir neiedomājamas bez koŗa 
līdzdalības. Ceram, ka jaunajā gadā 
varēsim atkal atsākt jauktā koŗa darbību 
lai Sidnejā būtu spēcīgs pamats kopkoŗa 
koncertam. 

Sabiedrībai vienmēr un visur ir bijis 
jāpiemaksā par kultūru. Reti kāds kultūras 
pasākums atmaksājas pats par sevi. Tas 
pats attiecās uz kultūras dienām. Tādēļ, 
lai mēs varētu atļauties sarīkot interesantu 
programmu, ir jāmeklē papildus līdzekļi. 
Tāpat kā tas pēdējos gados ir darīts citās 
pilsētās, būs vairāki līdzekļu vākšanas 
sarīkojumi. Pirmais no tiem, Pēcpusdiena 
ar Intu Teterovski notiks jau 16. novembrī. 
Ceram uz Jūsu atsaucību!

Līdz 55. Kultūras dienām palikuši 
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14 mēneši. Mēs Jūs informēsim par 
iecerēm un par paveikto. Gaidīsim Jūsu  
ieteikumus un līdzdalību, jo šīs ir visu 
Austrālijas latviešu kultūras dienas, tikai 
sidnejiešu kārta tās rīkot!

Jānis Čečiņš
AL55.KD rīcības komitejas 

priekšsēdētājs

Austrālijas Latviešu 
55. Kultūras dienu 

emblēmas konkursa 
uzvarētāja

MAIJA MEDENE
Maija Medene (dz. 

Kīna) dzimusi 1981. g. 
18. novembrī, Pertā, 
R i e t u m a u s t r ā l i j ā . 
2003.g. beigusi Aus-
t r ā l i j a s  nac ionā lo 
universitāti iegūstot 
b a k a l a u r a  g r a d u 
vizuālā mākslā, ar 
pirmās šķiras uzslavu, 
kam 2004. gadā sekoja 
g raduē to  d i p l oms 
paidagoģijā. Patlaban 

viņa Rietumaustrālijas universitātē 
studē psicholoģiju.

Jau 11 gadus Maija ir vadījusi pati 
savu fotografijas un dizaina stūdiju. Starp 
klientiem viņa var skaitīt kā lielfirmas tā 
indivīdus (portretus un kāzas). Viņas darbi 
publicēti Anglijas Vogue un Cosmopolitan 
žurnālos un Apvienotās nācijas preses 
publikācijā Ņujorkā. Mājas dzīve viņai 
griežas ap vīru Dāvidu un diviem maziem 
mīluļiem – Evu un Ati.

Maijas mākslas darbi balstās uz 
s i e v i š ķ ī b a s 
sarežģījumiem, 
sociālo vidi un 
izziņas teorijām. 
V i ņ a s  p i r m ā 
patstāvīgā iz-
s t ā d e  n o t i k a 
2002. gadā Per-
tas Kurb galerijā. 
Viņa piedalījusies 
vairākās kop-
izstādēs kā 

Gaidām jūs visus 55. 
Kultūras dienās!

Rīcības komiteja: kreisā pusē no 
priekšas uz aizmuguri: Elita Luce, Daina 
Kaina, Inese Pētersone, Ilona Brūvere, 
Jānis Čečiņš; labā pusē no aizmugures 
uz priekšu: Iveta Rone, Andris Kariks, 
Andra Rone, Sandra Dragūna, Rita 
Vīksniņa, Ojārs Greste.
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Maija Medene
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Sidnejas latviešu 
Kultūras dienu koris

2014. g. decembrī 
S idne jā  no t i ks  55 . 
Aust rā l i jas  la tv iešu 
kultūras dienas. Lai 
s a g a t a v o t o s  š i m 
nozīmīgajam notikumam 
tiek dibināts Sidnejas 
Kultūras dienu koris.

Pēdejos gados, ga-
tavojoties uz Dziesmu 
svētkiem Latvi jā, ar 
Austrālijas apvienotā 
koŗa Atbalsis atbalstu 

un iedvesmu, dziedātprieks ir atdzīvojies 
arī Sidnejā. Sākot ar 2014. gadu Sidnejā 
notiks regulāri mēģinājumi, gatavojoties 
Kultūras dienu kopkoŗa koncertam. Ar 
mēģinājumu vadīšanu dalīsies Sandra 
Dragūna, Daina Kaina, Viktorija Mačēna, 
un Ivars Štubis. Mēģinājumi ir paredzēti 
trešdienas vakaros, un reizi mēnesī 
sestdienas pēcpusdienās, Sidnejas 
latviešu namā. Sīkāka informācija sekos 
Ritumā 2014. gada sākumā, Kultūras dienu 
mājas lapā www.AL55KD.com. Visi mīļi 
gaidīti – gan pieredzējuši dziedātāji, gan 
tādi, kuŗi stāsies koŗa rindās pirmo reizi.

Pēdējās divās Kultūras dienās 
melburnieši un adelaidieši pierādīja, ka 
var sapulcēt kuplu dziedātāju skaitu. Esam 
pārliecināti, ka arī sidnejieši ir uz to spējīgi. 

Daina Kaina un Sandra Dragūna

Latvijas uzņēmums 
rūpējas par 

Austrālijas ekoloģiju
“CrossChem” SIA, kopš 2007.gada 

ir Latvijas un latviešu uzņēmums, 
kuŗš nodarbojās ar AdBlue ražošanu 
un eksportēšanu, arī uz Austrāliju. 
CrossChem 2012. gadā ir ierindojies 
Latvijas straujāk augošo uzņēmumu 
topā un 2013. gadā tika nominēts, 
kā viens no 100 izcilākajiem Latvijas 
eksportētājiem. CrossChem realizē 
savu preci 4 kontinentos, vairāk nekā 
22 pasaules valstīs; ir filiāles Japānā, 
Tokyo, Krievijā, Maskavā un Austrālijā, 
Sidnejā un ik dienu apliecina sev un 
citiem ka LATVIJA VAR!

Ko ražo CrossChem?
Autoķīmiju, vairāk pazīstamu, 

kā AdBlue – amonjaka ūdens, kuŗa 
uzdevums ir neitralizēt CO2 un NOx 
izmešu daudzumu autotransporta 
izplūdes gāzēs. AdBlue tiek ražotas 
partijās, līdz 10`000 litriem vienā partijā. 
Katrai partijai tiek veikti vairāki fizikālo 
īpašību testi, tādejādi pārbaudot katru 
saražoto partiju, pielietojot augstas 
precizitātes laboratoras mērierīces. 
Tikai pēc testu veikšanas un pozitīvu 
rezultātu iegūšanas partijai tiek piešķirts 
unikālais partijas numurs un izrakstīts 
kvalitātes sertifikāts, kā arī  produkts 
tiek iepildīts iepriekš rūpīgi sagatavotā 
tarā, plombēts, marķēts ar informatīvām 
un brīdinājuma zīmēm un novietots 
gatavās produkcijas noliktavā no kuŗas 
tad arī uzsāk savu ceļu pie klientiem 
visā pasaulē.

CrossChem Australia Pty Ltd
CrossChem  mērķ is  i r  sn iegt 

klientiem viņiem nepieciešamo preci, 
iespējami ātrā un tiem vēlamā veidā, 
izglītot klientus attiecībā uz preces 
pareizu lietošanu, uzglabāšanu un 

Austrālijā tā aizjūrā. 2006. gadā Maijai 
piešķīra PBLA Krišjāņa Barona balvu 
par darbu sēriju Tradīcija pārejā – mana 
paaudze. Šī gada Latvijas vasarā viņa 
bija starp septiņiem Rietumaustrālijas 
latviešu māksliniekiem kuŗi izstādījās 
Talsos un Madonā. 

Jānis Čečiņš
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Kļūdu labojums
Rituma Nr 709 laidienā rakstā par 

Sidnejas latviešu vīru kori. Parakstā 
zem fotouzņēmuma Kaspara Voker 
(Walker) vietā pareizi jābūt Tālis Štubis. 
Pirmā rindā labā pusē pēdējais ir Eigits 
Timermanis.

Redakcija

transportēšanu. 
CrossChem ir Austrālijā uz palikšanu
Pēc a izvadī t iem 2.5 gadiem 

sadarbojieties ar dažādām Austrālijas 
uzņēmumiem un neskaitāmām tikšānām 
ar Austrālijas klientiem tika pieņemts 
lēmums, izveidot, pagaidām, 100% 
CrossChem meitas uzņēmumu un 
intensīvi meklēt partneri ar kuŗu uzsākt 
lokālu AdBlue ražošanu Austrālijas 
lielākajās municipalitātēs.

Vairāk info par CrossChem un tā 
mērķiem Austrālijā ir iespējams iegūt 
pie Ričarda Andersona, CrossChem 
direktora, pa tālruni: +371 29467744 
(LV), +61412855320 (AU), vai e-pastu: 
ricards@crosschem.lv 

Ričards Andersons

Tomas Walsh
Šā gada 25. septembrī Tomas 

Walsh ieguva Kanberas Universitātes 
b a k a l a u r a  g r a d u 
Bachelor of Advertising 
and Marketing Com-
munication.

Tomas ir jau trešās 
paaudzes (Dariusu 
ģimene) tautas deju 
k o p a s  S p r i g u l ī t i s 
dejotājs.

Skaidrīte Dariusa.

Atzinības raksts 
kanbērietim Žanim 

Mediķim
Šā gada 10. oktobŗa Kanberas 

latviešu ev. lut. draudzes Pļaujas 
svētku dievkalpojuma noslēgumā, 
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin 

MacPherson) paziņoja par Latvijas 
ev. lut .  baznīcas ārpus Latvi jas 
virsvaldes un archibīskapa E. E. 
Rozīša piešķirto Atzinības rakstu Žanim 
Mediķim par uzticīgo un pašaizliedzīgo 
darbu draudzē un Kristus baznīcā.

Turpat nepilnus 50 gadus Žanis 
Mediķis ir darbojies Kanberas ev. 
lut. draudzes  revizijas komisijā. 
Sākumā kā revizijas komisijas loceklis 
un pēc tam  kā revizijas komisijas 
priekšsēdis; un neskaitāmus gadus ir 
vadījis draudzes pilnsapulces.

Mediķa darbošanās pārē jās 
Kanberas latviešu organizācijās –
DV Kanberas nodaļas valdē darbojies 

vairāk kā 30 gadus
Dziedājis kādreizējā Kanberas latviešu 

jauktajā korī – vairāk kā 30 gadus.
Vadījis Austrālijas latviešu, Kanberā 

rīkotās,  26. Kultūras Dienas (1976. 
gadā) un 32. Kultūras Dienas (1982. 
gadā).
Par darbošanos sabiedriskajā laukā 

ir saņēmis LAAJ Atzinības rakstu
Skaidrīte Dariusa
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PBLA ZIŅU APSKATS

25. oktobrī
Mēģina norakt uzturēšanās atļauju 
reformu

Koa l ī c i j as  v i enošanās  ma in ī t 
uzturēšanās atļauju sistēmu politiskajai 
videi ir nesusi šķietamu pamieru. Tomēr 
cīņa nebūt vēl nav galā. Patiesā lietu 
bīdīšana ir pārvietojusies uz aizkulisēm, 
kur uzņēmēji un politiķi, kuriem plānotās 
izmaiņas draud ar milzīgiem ekonomiskiem 
zaudējumiem, mērķtiecīgi mēģina reformu 
norakt.

Jāatgādina, ka Nacionālās apvienības 
spiediena dēļ koalīcija ir rakstiski fiksējusi 
apņemšanos mainīt termiņuzturēšanās 
atļauju kārtību. Cenšoties mazināt 
nerezidentu vēlmi iegādāties

Latvijā īpašumus un iegūt uzturēšanās 
atļaujas, nākamgad tiks ieviesta 700 
darījumu kvota virs 150 000 eiro un vēl 
100 darījumu kvota virs 0,5 miljoniem 
eiro. Savukārt 2015. un 2016. gadā 
uzturēšanās atļaujas tiks izsniegtas arvien 
skopāk, attiecīgi vairs tikai par 525 un 350 
darījumiem. Tāpat uzturēšanās atļauju 
tīkotājiem turpmāk būs jārēķinās ar papildu 
izdevumiem 25 tūkstošu eiro apmērā, kurus 
tiem nāksies iemaksāt īpašā fondā. Šos 
līdzekļus Latvijas valsts paredzējusi tērēt 
demogrāfijas veicināšanai un reemigrācijas 
plāna īstenošanai.

Nacionāļi ceļ trauksmi par nekontrolētu 

cittautiešu, viņu tradīciju un kultūras 
ieplūšanu Latvijā. Savukārt atļauju 
tirgošanas aizstāvji akcentē ekonomisko 
izdevīgumu, kas valsts kasi ir papildinājis 
par daudziem mil joniem latu: pērn 
uzturēšanās atļauju iztirgošana valsts 
budžetā ienesa 175 miljonus latu, šogad 
tie varētu būt pat 230 miljoni. Šo pozīciju 
aizstāv arī partija Vienotība, kas aicina 
neatteikties no valsts budžetam izdevīgas 
sistēmas. Tiesa, aizkulisēs tiek spriests, ka 
Vienotības entuziasma pamatā ir ne vien 
valstiskas rūpes, bet arī tās līderu savtīgas 
intereses, kas saistītas ar privāto biznesu 
nekustamā īpašuma jomā.

Lai gan NA spiediena rezultātā koalīcija 
ir solījusi veikt reformu, tomēr aizkulisēs 
notiekošie procesi liecina, ka cīņa nebūt 
vēl nav galā. Vēl jo vairāk tāpēc, ka 
nākamnedēļ Saeimā plānots balsojums par 
attiecīgām izmaiņām Imigrācijas likumā. 
Ierobežojot savu rīcību ar uzspiestiem 
politiskiem solījumiem, ieceres pretinieki 
tomēr iedarbina citus mehānismus. Tā 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
birojs, kuram ne reizi vien ir pārmesta 
slēpta saikne ar Vienotību, paziņojis, ka 
kvotu sistēma radīšot korupcijas riskus. 
Birojs argumentē, ka jebkuri ierobežojumi 
situācijā, kad pieprasījums pārsniedz 
piedāvājumu, var radīt labvēlīgu augsni 
korupcijai. Tikmēr Trasta komercbanka 
cenšas nacionālo interešu aizstāvjus biedēt 
ar bubuli, ka vēlamais efekts pārvērtīšoties 
par defektu. Proti, banka apgalvo, ka 



44

diskusijas par ierobežojumiem uzturēšanās 
atļauju programmā ir radījušas vēl neredzētu 
pircēju interesi un nerezidentu aktivitāte 
2013. gada beigās un 2014. gada sākumā 
pārsniegšot visas cerētās prognozes.
Gunārs Nāgels: Kam tas izdevīgi?

Tagad Latvijā notiek lielā latviešu tautas 
pierunāšanas kampaņa, ka vienīgais, 
kas mūsu ekonomiku glābs, ir bagātie 
ārzemnieki (pārsvarā no bijušajām PSRS 
valstīm), kuri Latvijā nopirks sev mājvietu, 
saņems tam klāt kā bonusu no valsts 
termiņuzturēšanās atļauju, ievāksies ar 
visu ģimeni un tērēs Latvijā naudu. Ja 
šādu laimīgo situāciju aizliegtu, tad nabaga 
latviešiem jādodas darbā uz ārzemēm, un 
visa Latvijas ekonomika sabruktu.

Reklāmas sagatavotas ļoti profesionāli 
- Latvijas izpārdošanas veicināšanai tiks 
veltīti arī miljoni, ja tas vajadzīgs. Šo summu 
minēja Edgars Šīns, kurš vada tā saukto 
Latvijas Konkurētspējas attīstības fondu, 
kas finansē šīs reklāmas.

Ja atcerēsimies, ka Edgars Šīns ar firmu 
„Latio” ir nekustamo īpašumu tirgošanas 
veterāns un ka viņš pats atzīst - kampaņu 
finansē ar nekustamā īpašuma biznesu 
saistīti cilvēki, tad varam secināt par 
kampaņas īsto mērķi.

Fonda tīmekļa vietnē apgalvots, 
ka „jāveido sabiedriskās izglītošanas 
kampaņa, kas skaidrotu sabiedrībai par 
uzturēšanās atļauju būtību,” jo cilvēkos 
valdot neizpratne, un „kad ir tā - tad ir viegli 
manipulēt ar populistiskiem saukļiem”.

Esmu redzējis t ikai pāris fonda 
reklāmas, un, ja ir runa par „populistiskiem 
saukļiem”, tad nav tālāk jāmeklē. „Būtība” 
tiek skaidrota kā nekustamā īpašuma 
pirkšana no „latvieša” (ne no kāda citas 
tautības īpašnieka vai no uzņēmuma ar 
neskaidriem reāliem īpašniekiem, vai no 
ārzemju bankām), un tad pircēja turīgā 
ģimene aplaimos mūsu zemi ar savu 
klātbūtni un naudas tērēšanu Latvijā.

Nav jautājumu par pircēju naudas 

izcelsmi. Nav arī minēts fakts, ka Latvijā 
tiek ļoti daudz investēts no ārzemēm, 
neprasot termiņuzturēšanās atļaujas. 
Kāpēc termiņuzturēšanās atļauju atbalstītāji 
vēlas tik cieši saistīt tās ar investīcijām? 
Vienīgais, kas ir skaidrs no šāda fonda, 
ir tas, ka tā atbalstītāji būs lielie ieguvēji, 
jo programma veicinās viņu nekustamā 
īpašuma biznesu.

Bet kāda ietekme ir uz citiem? Aktīvāks 
tirgus, ko reklāmkampaņa atbalsta, nozīmē 
nekustamā īpašuma cenu celšanos. 
Mājokļa iepirkšana vietējiem iedzīvotājiem 
kļūs grūtāka un grūtāka. Kur pārvāksies 
“laimīgais latvietis”, pārdevis savu mājvietu 
ārzemniekam? Varbūt viņam pašam 
tad būs jādodas uz ārzemēm, jo tur 
dzīvokļi būs lētāki nekā Latvijā? Kādas 
būs demogrāfiskās izmaiņas, sevišķi tajās 
vietās, kur ārzemnieki ievāksies lielākā 
skaitā? Kam tas izdevīgi? (ir.lv, autors 
Gunārs Nāgels ir laikraksta „Latvietis” 
redaktors Austrālijā)
Maskava: Iniciatīva nojaukt Uzvaras 
pieminekli kavē pozitīva politiski 
informatīvā fona veidošanos

Krievijas Ārlietu ministrija asi nosodījusi 
iniciatīvu nojaukt Uzvaras pieminekli 
Rīgā, īpaši norādot, ka dziļu aizvainojumu 
Maskavā izsaukuši tieslietu ministra 
Jāņa Bordāna (Nacionālā apvienība 
Visu Latvijai-TB/LNNK) izteikumi, liecina 
ministrijas mājas lapā publicēts oficiālā 
ministrijas pārstāvja Aleksandra Lukaševiča 
paziņojums. “Ciniskais Latvijas tieslietu 
ministra J. Bordāna aicinājums nojaukt 
padomju karavīriem veltīto pieminekli 
Rīgā izsauc dziļu aizvainojumu Maskavā,” 
norādījis Lukaševičs.

“Šādi provokatīvi paziņojumi liecina par 
kārtējo Rīgas vēlmi falsificēt Otrā pasaules 
kara rezultātus, kas balstās Latvijas vadības 
zaimojošajā iniciatīvā panākt antihitleriskās 
koalīcijas un bijušo Waffen SS latviešu 
leģionāru “samierināšanos”,” klāsta 
Krievijas pārstāvis. “Mēs ceram, ka Latvijas 
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iestādes apzinās, ka viņu pārliecīgā vēlme 
reabilitēt nacistus ievērojami apgrūtina 
divpusējā dialoga ar Krieviju attīstību, 
kavējot pozitīva politiski informatīvā fona 
veidošanos mūsu attiecībās,” uzsver 
Lukaševičs.

Savukārt Latvija attiecībās ar visiem 
diplomātiskjaiem partneriem vienmēr ir 
aicinājusi aktuālus un jutīgus jautājumus 
nepolitizēt un nesaasināt, komentējot šo 
Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumu, 
portālam Diena.lv sacīja Latvijas Ārlietu 
ministrijas pārstāvis Kārlis Eihenbaums. 
Viņš uzsvēra jau iepriekš pausto, ka 
saskaņā ar 1994. gadā noslēgto Latvijas 
valdības līgumu ar Krieviju valsts rūpējas 
par memoriālo būvju, tostarp Uzvaras 
pieminekļa, sakopšanu un pieejamību. 
“Tāda ir bijusi visu Latvijas valdību un 
arī Rīgas domes nostāja, un nekas šajā 
jautājumā nav mainījies,” uzsvēra Ārlietu 
ministrijas pārstāvis.

Jau vēstīts, ka patlaban savākts 
nepieciešamais iedzīvotāju parakstu skaits, 
lai Saeimā varētu virzīt iniciatīvu nojaukt 
tā dēvēto Uzvaras pieminekli Pārdaugavā. 
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns arī publiski 
atzinis, ka ne tikai atbalsta šo iniciatīvu, 
bet arī pats parakstījies par tās virzību. 
Tikmēr Latvijas Ārlietu ministrija uzsver - 
pieminekļa nojaukšana būtu pretrunā ar 
Latvijas un Krievijas valdību 1994. gadā 
noslēgto līgumu. (diena.lv)
24. oktobrī
Dzejniece Māra Zālīte: Satversmes 
preambula ir Latvijas vizītkarte 

Satversmes preambula, par kuru 
sabiedrībā un politiķu vidū raisījušās asas 
diskusijas, ir Latvijas vizītkarte, un tajā 
vajadzētu pieminēt valsts okupāciju, Latvijas 
Televīzijas raidījumā „Sastrēgumstunda” 
trešdienas (23. oktobŗa) vakarā teica 
dzejniece Māra Zālīte. 

Viņa atbalstīja jurista Egila Levita 
piedāvāto preambulu, jo uztver to kā 
„piedāvājumu auditēt savas vērtības”. 

„Kāpēc lietuviešiem un igauņiem vajag, 
visiem citiem vajag [preambulu]? Runa ir 
par valsts vizītkarti,” uzsvēra Zālīte. 

Dzejniece atzina, ka personīgi viņai 
šī preambula nav vajadzīga, taču „mēs 
nedzīvojam vieni šajā pasaulē”, tādēļ 
preambula ir Latvijas vizītkarte, kas 
atspoguļo, kāda ir valsts, kā tā dibināta, 
kāda ir tās vēsture. 

Savukārt Satversmes preambulas 
neesamības dēļ Latvija atrodas izņēmuma 
situācijā, raidījumā norādīja Valsts 
prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 
pārstāvis Lauris Liepa. Viņš uzsvēra, ka 
ideja par preambulu nav radusies „slepenos 
kambaros vai neizauga kā sēnes pēc 
lietus”. Par preambulu kā Satversmes 
kodolu juristu aprindās diskutē jau vairāk 
nekā divus gadus. „Satversmes kodols ir 
katrai valstij nepieciešams. Kodols ir kā 
valsts DNS formula,” tēlaini izteicās Liepa. 
„ Mēs esam izņēmuma situācijā, jo no 
vairāk nekā 50 valstīm tikai vienai piektdaļai 
nav preambulas Satversmei. Preambulas 
neesamība ir nelaimīgs politiska rakstura 
pārpratums, jo politiķi nevarēja vienoties 
Satversmes sapulces komisijā.” 

Savukārt  Saeimas deputāts un 
preambulas oponents Andrejs Elksniņš (SC) 
raidījumā teica: tas ir mīts, ka Satversmei 
nav preambulas - tas ir pirmais teikums 
Satversmē - „Latvijas tauta savā brīvi 
vēlētā Satversmes sapulcē ir nolēmusi sev 
šādu valsts Satversmi”. Tam gan nepiekrita 
Liepa, skaidrojot, ka šis teikums ir vienkāršs 
teikums, nevis preambula. 

Savukārt tiesību eksperts Aivars 
Endziņš norādīja, ka preambula ir reakcija 
uz referendumu par valsts valodu. Viņaprāt, 
latviešu valoda kā valsts valoda ir pietiekami 
spēcīgi nostiprināta. [...] (ir.lv)
22. oktobrī
Aptauja: Vismaz vienu grāmatu pēdējā 
pusgada laikā ir izlasījusi puse Latvijas 
iedzīvotāju 

Puse jeb 50,4% Latvijas iedzīvotāju 
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pēdējā pusgada laikā ir līdz galam izlasījusi 
vismaz vienu grāmatu, liecina tirgus un 
sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS 
2013. gada jūlijā veiktā aptauja. 

Vienlaikus dati liecina, ka grāmatu 
lasīšanas intensitāte ļoti būtiski atšķiras. 
Saskaņā ar aptaujas dat iem 10% 
iedzīvotāju pēdējā pusgada laikā ir izlasījuši 
vienu grāmatu, 11% - divas, 10% - trīs vai 
četras, 9% - piecas līdz deviņas, bet 12% 
apgalvo, ka pēdējo sešu mēnešu laikā 
ir izlasījuši desmit vai vairāk grāmatu. 
Saskaņā ar aptaujas datiem vidēji viens 
Latvijas iedzīvotājs pusgada laikā ir izlasījis 
3,3 grāmatas. 

Aptaujas rezultātu analīze atsevišķās 
sociālajās un demogrāfiskajās grupās 
liecina, ka sievietes salīdzinājumā ar 
vīriešiem ir krietni aktīvākas grāmatu 
lasītājas. Tikai 37% sieviešu apgalvo, 
ka pēdējā pusgada laikā nav izlasījušas 
nevienu grāmatu, savukārt vīriešu vidū tādi 
ir 59%. Vidēji viena sieviete izlasījusi 4,4 
grāmatas, bet vīrietis - tikai divas. Tāpat 
aptaujas rezultāti rāda, ka salīdzinoši 
aktīvāki lasītāji ir iedzīvotāji vecumā virs 45 
gadiem, kas vidēji ir izlasījuši 3,9 grāmatas, 
iedzīvotāji ar augstāko izglītību, kas vidēji 
ir izlasījuši piecas grāmatas, krievvalodīgie 
Latvijas iedzīvotāji - 3,8 grāmatas, kā arī t.s. 
“baltās apkaklītes” - vadītāji - ir izlasījuši 3,9, 
bet speciālisti un ierēdņi - 4,2 grāmatas. 

Savukārt mazāk aktīvi lasītāji ir 
iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 34 gadiem 
- viņi vidēji pēdējā pusgada laikā izlasījuši 
2,6 grāmatas, iedzīvotāji, kuriem ir tikai 
pamatizglītība - 1,9 grāmatas, tie, kuri 
ģimenē sarunājas latviešu valodā - 2,9 
grāmatas, kā arī fiziskā darba strādnieki un 
pašnodarbinātie, kam šie rādītāji ir attiecīgi 
2,3 un 2,4 grāmatas. 

Aptaujas dati liecina, ka nepastāv 
lielas grāmatu lasīšanas atšķirības starp 
pilsētām un laukiem, kā arī dažādiem 
Latvijas reģioniem. Vienīgais izņēmums 
ir Rīga, kur to iedzīvotāju īpatsvars, kuri 

pēdējā pusgada laikā nav izlasījuši nevienu 
grāmatu, ir mazāks - 35%. 

Vienlaikus aptaujas dati liecina, ka 
pēdējo sešu mēnešu laikā grāmatas pircis 
ir tikai katrs trešais jeb 32,9% Latvijas 
iedzīvotāju. Divas trešdaļas jeb 65,6% 
apgalvo, ka to nav darījuši. SKDS veiktajā 
aptaujā ar stratificētās nejaušās izlases 
metodi tika aptaujāts 1051 respondents 
vecumā no 15 līdz 74 gadiem visā Latvijā. 
(leta.lv)
Poliju sarūgtina Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas spriedums Katiņas lietā 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa pirmdien 
(21. Oktobrī) aizrādīja Krievijai par Katiņas 
slaktiņa izmeklēšanu, norādot, ka Maskava 
nav atbilstoši izmeklējusi 1940. gada masu 
slepkavību, kurā nogalināti aptuveni 22 000 
Polijas karagūstekņu, galvenokārt poļu 
virsnieki un intelektuāļi. Turklāt Krievija nav 
spējusi pamatot, kādēļ turējusi slepenībā 
izmeklēšanas datus. 

ECT Lielā palāta vienbalsīgi lēma, ka 
Krievija nav pildījusi savas saistības, kas 
noteiktas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā. 
Tomēr ECT tikai daļēji apstiprināja 2012. 
gadā izziņoto zemākas palātas spriedumu. 
ECT norādīja, ka nav kompetenta sīkāk 
lemt par izmeklēšanu, jo slepkavība 
notikusi, krietni pirms Krievija parakstījusi 
Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. 

Polija neslēpa sarūgtinājumu par ECT 
lēmumu. «Spriedumā nav ņemti vērā 
visi Polijas puses argumenti, kam ir liela 
morālā un vēsturiskā vērtība,» Polijas 
ārlietu ministra vietnieku Artūru Novaku-
Faru citēja AFP. Katiņas upuru ģimeņu 
asociācijas prezidents Andžejs Melaks 
spriedumu nosauca par «nepieņemamu 
un neizprotamu». 

Katiņas lietas izmeklēšana uzsākta tikai 
1990. gadā, jo līdz tam Padomju Krievija 
vainu noliedza un slepkavībās vainoja 
nacistu spēkus. Izmeklēšanu pārtrauca 
2004. gadā, turklāt lieta tika noslepenota. 
Par Katiņas slaktiņu neviens nav saukts 
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pie atbildības. Prasību ECT iesniedza 15 
Katiņas slaktiņa upuru radinieki. Prasības 
iesniedzēji pārmeta Maskavai, ka tā neļauj 
uzzināt patiesību par viņu radinieku likteni. 
(Diena, autore Signe Apsīte)
Komisija filmai “Dvēseļu putenis” 
nākamgad prasa gandrīz miljonu 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisija ir iesniegusi valsts 2014. gada 
budžetā pieprasījumu par 938 699 latu 
piešķiršanu spēlfilmas “Dvēseļu putenis” 
ražošanas sagatavošanai un filmēšanas 
pirmajam posmam, ziņo Leta. 

Topošās filmas “Dvēseļu putenis” 
veidotāji otrdien (22. oktobrī) prezentēja 
savu projektu Izglītības komisijas un 
Valstiskās audzināšanas apakškomisijas 
kopsēdē. Izglītības komisijas priekšsēdētāja 
Ina Druviete (Vienotība) vēlāk norādīja, 
ka visa summa varētu netikt piešķirta. 
Arī ieguldot mazāka apjoma līdzekļus, 
valsts palīdzēs veidotājiem sarunās ar 
sponsoriem. 

Vaicāta, vai šāda politiska līdzekļu 
piešķiršana ir atbalstāma un vai naudas 
sadalīšana nebūtu jāatstāj profesionālo 
organizāciju ziņā, Druviete atzina, ka šāds 
iebildums ir pamatots. Taču jāņem vērā, ka 
Nacionālajam kino centram atvēlētie līdzekļi 
ir tikpat lieli kā filmas “Dvēseļu putenis” 
budžets. 

“Sadrumstalojot šos līdzekļus, mums 
nerodas iespēja uzņemt monumentālu, 
fundamentālu filmu kā veltījumu strēlnieku 
pulku Ziemassvētku kauju simtgadei un - 
galvenokārt - Latvijas simtgadei,” skaidroja 
komisijas priekšsēdētāja. Tā kā komisijas 
rīcībā bija konkrētas filmas pieteikums un 
līdz Latvijas simtgadei nav palicis daudz 
laika, deputāti to nolēma atbalstīt. 

Taujāta, ko deputāti darītu, ja viņiem 
būtu piedāvāts finansēt kādu citu filmu, 
Druviete atbildēja, ka komisijas lēmums 
tādā gadījumā varētu būt citādāks. 
Taču dažu gadu garumā neviens cits ar 
priekšlikumu par kādas filmas finansēšanu 

komisijā nav vērsies. 
Komisija saņēma detalizēti izstrādātu 

projektu, kura iecere atbilst valsts 
stiprināšanas uzdevumiem un balstās uz 
populārāko darbu par Latvijas strēlniekiem 
- Aleksandra Grīna romānu “Dvēseļu 
putenis”, piebilda Druviete. Komisijas 
iesniegtais priekšlikums arī paredz, ka 
2015.gadā filmas veidošanai jāpiešķir 920 
275 lati. Lēmums par līdzekļu piešķiršanu 
būs jāpieņem parlamenta Budžeta un 
finanšu (nodokļu) komisijai un Saeimai 
kopā, norādīja politiķe. 

Politiska atbalsta sniegšana filmai 
“Dvēseļu putenis” bijusi jau agrāk. 2013. 
gada budžetā tika rosināts atbalstīt 
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai”-
”Tēvzemei un brīvībai”/LNNK (VL-TB/
LNNK) priekšlikumu piešķirt 25 000 latu 
filmas “Dvēseļu putenis” projektam. Šāds 
lēmums izraisīja neizpratni kino nozares 
speciālistu vidū, kuri bija sašutuši par 
atsevišķu filmu projektu lobismu. Topošās 
filmas kino producents ir Gatis Upmalis no 
studijas “Forma”. 

Politiski atbalsts ticis sniegts arī citām 
filmām. Saeimas Valstiskās audzināšanas 
apakškomisija aprīlī rekomendēja veidot 
kino producenta Andreja Ēķa iecerēto 
valstiski audzinoša rakstura filmu “Leģenda 
par Nameja gredzenu”. Savukārt 2012. 
gadā no valsts budžeta grozījumiem 12 
000 latu finansējums tika atvēlēts filmas 
“Zīmogs sarkanā vaskā” ieskata materiāla 
sagatavošanai. Priekšlikumu piešķirt šai 
filmai finansējumu bija iesniedzis VL-TB/
LNNK deputāts Imants Parādnieks. (ir.lv)
21. oktobrī
Bordāns: Okupācijas piemineklim nav 
vietas līdzās nacionālajai bibliotēkai 

Okupācijas varas piemineklim «Padomju 
armijas karavīriem - Padomju Latvijas un 
Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem 
iebrucējiem» jeb tā sauktajam Uzvaras 
piemineklim nav vietas līdzās Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai, - LNT raidījumā 
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«900 sekundes» sacīja tieslietu ministrs 
Jānis Bordāns (VL-TB/LNNK). Viņaprāt, 
nākotnē Latvijas un Rīgas panorāmā 
šim piemineklim būtu jāizskatās pavisam 
savādāk un citviet, - nav pieļaujams, ka 
tas atrodas līdzās nacionālajai bibliotēkai. 
Ministrs uzskata, ka nākotnē šī pieminekļa 
v ietā varētu atrast ies,  p iemēram, 
starptautisks stadions. Uz jautājumu, vai 
diskusijas par pieminekļa nojaukšanu un 
pārcelšanu nešķels sabiedrību, Bordāns 
atbildēja, ka ir atklāti jāsāk runāt par 
vēstures lietām. «Sabiedrību šķeļ atšķirīgi 
viedokļi par vēstures faktiem, beidzot ir 
jāsāk atklāti runāt par šīm lietām,» sacīja 
ministrs. Viņš gan piebilda, ka pagaidām 
vēl esot pāragri runāt par nacionālās 
apvienības plāniem šajā jautājumā. 

Kā ziņots, portālā «Mana Balss.
lv» par iniciatīvu, kas piedāvā nojaukt 
pieminekli «Padomju armijas karavīriem 
- Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem 
no vācu fašistiskajiem iebrucējiem» jeb 
tā saukto Uzvaras pieminekli Rīgā un 
atjaunot laukuma vēsturisko plānojumu, 
parakstījušies vairāk nekā 9800 cilvēku. 
Ja tiks savākti vēl aptuveni 200 parakstu, 
iniciatīva tiks iesniegta skatīšanai Saeimā. 
Iniciatīva portālā publicēta pērn aprīļa 
nogalē, neilgi pēc referenduma par valsts 
valodas statusa piešķiršanu krievu valodai. 
Iniciatīvas autori - Roberts Krastiņš, 
Emīls Gailis un Māris Ruks - uzsver, 
ka teritorija Pārdaugavā vēsturiski ir 
Latvijas valsts uzvaras laukums, kurā 
notika «pēdējie vislielākie Vispārējie 
latviešu Dziesmusvētki», nevis PSRS 
armijas uzvaras laukums, tāpēc vēlas 
atjaunot Latvijas brīvvalsts laikā iedzīvotāju 
brīvprātīgas ziedošanas rezultātā izstrādāto 
un aizsākto Uzvaras laukuma projektu. 
Vēsturiski Uzvaras parkā plānots būvēt 
svētku laukumu vairāk nekā 200 000 
apmeklētāju, amfiteātra formas sporta 
stadionu, kas varētu uzņemt vairāk nekā 25 
000 skatītāju, sanāksmju pili ar vairāk nekā 

10 000 vietu, arī 60 metrus augstu Uzvaras 
torni, pie kura uzbūvēta svētnīca tautas 
varoņiem, un vairākus desmitus metru platu 
Uzvaras aleju. Minētās būves ir vien daļa no 
Uzvaras laukuma izbūves dažādo projektu 
autoru iespaidīgajām iecerēm, kam, pēc 
iniciatīvas autoru teiktā, pirmskara laikā 
no valsts budžeta paredzēti 29,5 miljoni 
latu, bet iedzīvotāji 1938. un 1939.gadā 
saziedojuši vairāk nekā 11 miljonus latu. 

«Pašreizējais Uzvaras laukums bieži 
rada nevajadzīgu konfrontāciju un kultivē 
pretvalstiskas aktivitātes. Latvijas valsts 
laika projekts, ko izstrādāja un akceptēja 
ievērojamākie latviešu arhitekti, inženieri, 
valstsvīri, ir jāīsteno līdz galam,» uzskata 
idejas autori Krastiņš, Gailis un Ruks, kurš 
sarakstījis grāmatu «Spridzinātāji». Tajā 
viņš aprakstījis neveiksmīgu mēģinājumu 
1997.gadā pašreizējo Uzvaras pieminekli 
uzspridzināt. Rīgas mērs Nils Ušakovs 
(SC) šo iniciatīvu jau nodēvējis «pilnīgi 
murgainu» un provokāciju. Pērn augustā 
viņš paudis viedokli, ka pieminekļa 
nojaukšana nav pieļaujama, jo izsauks 
«nenormālu spriedzi» visā valstī. Diskusijas 
par šo jautājumu, pēc Ušakova domām, 
varētu izraisīt vēl lielāku spriedzi nekā pirms 
referenduma par krievu valodu kā otro valsts 
valodu 2012.gada 18.februārī. Paraksti 
par Uzvaras pieminekļa nojaukšanu tiek 
vākti arī interneta vietnē «peticijas.com». 
Iniciatīva publicēta 2012.gada 25.februārī, 
un līdz šai dienai petīciju parakstījuši 
4555 cilvēki. Dažas nedēļas vēlāk, 2012.
gada 19.martā, portālā «peticijas.com» 
publicēta iniciatīva ar pretēju ideju - 
kāds Aleksandrs Prokopenko gan krievu, 
gan latviešu valodā izveidojis petīciju 
«Atstāt Uzvaras pieminekli!», kuru līdz šim 
parakstīt paguvuši 4126 cilvēki. Jautājums 
par Uzvaras pieminekli ik gadu īpaši 
tiek aktualizēts, tuvojoties 9.maijam, - 
šo dienu vairums Latvijas sabiedrības 
krievvalodīgo atzīmē kā Krievijas uzvaras 
karā gadadienu, savukārt latvieši piemin kā 
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jaunas okupācijas sākumu Latvijā. (Apollo)
Bolderājā izceļas ugunsgrēks skaidu 
brikešu ražotnē 

Rīgā, Bolderājā izcēlies ugunsgrēks 
skaidu brikešu ražotnē, informēja Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 
(VUGD). Uz metāla angāra jumta aizdedzies 
skaidu bunkurs 25 kvadrātmetru platībā. 
Izsaukums uz ražotni Tekstilnieku ielā 
saņemts pulksten 4.43. Ugunsgrēkam tika 
noteikts paaugstinātas bīstamības rangs. 
Tuvojoties notikuma vietai, ugunsdzēsēji 
redzēja, ka no angāra jumta nāk dūmi 
un atklāta liesma. No bīstamās teritorijas 
ugunsdzēsēji glābēji evakuēja četrus 
cilvēkus. Degšana notika angāra piebūvē 
uz jumta, kur atrodas skaidu bunkurs un 
paša angāra siltinājumā. Ugunsgrēka 
izplatība ir ierobežota, bet likvidācijas darbi 
vēl turpinās. Ugunsgrēkā, kas svētdien 
izcēlās kādā garāžā Rīgā, Mārkalnes ielā, 
dzīvību zaudējis jauns vīrietis, aģentūru 
BNS informēja Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestā (VUGD). Bojāgājis 27 
gadus vecs vīrietis. Garāžā dega sadzīves 
mantas. Iespējams, ka vīrietis bija alkohola 
reibumā. Svētdien pulksten 15.58 VUGD 
saņēma informāciju, ka Rīgā, Mārkalnes 
ielā, no garāžas ir redzami dūmi. Ierodoties 
notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji 
konstatēja, ka deg viena no garāžām. Tajā 
tika atrasts bojā gājis apmēram 27 gadus 
vecs vīrietis. Kopējā degšanas platība bija 
6 kvadrātmetri. Iespējamais ugunsgrēka 
iemesls ir īssavienojums. Ugunsgrēkos 
šogad Latvijā gājuši bojā 83 cilvēki. (TVnet)
‘Metalurgs’ piedāvā valstij kapitalizēt tā 
parādus 

Finanšu grūtībās nonākušā metalurģijas 
milža AS “Liepājas metalurgs” (LM) padome, 
valde un arodbiedrība piedāvājušas valstij 
kapitalizēt Finanšu ministrijas (FM), AS 
“Citadele banka” un AS “Latvenergo” 
k redī tpras ības,  te ik ts  uzņēmuma 
paziņojumā medijiem. Kā teikts uzņēmuma 
paziņojumā, vienīgā iespēja LM darbības 

atsākšanai un ražošanas atjaunošanai 
ir FM, “Citadele banka” un “Latvenergo” 
kredītprasību kapitalizācija, kas dotu 
iespēju valstij tās ieguldītos līdzekļus 
atgūt ilgākā laika periodā nevis faktiski 
zaudēt, kā tas notiks akciju sabiedrības LM 
maksātnespējas gadījumā. Kapitalizācijas 
rezultātā valstij LM nav jāiegulda papildus 
finanšu līdzekļi, bet valsts iegūs kontroli 
un ietekmi tajā. Šāda solidaritāte sniegtu 
iespēju saglabāt un atsākt ražošanu 
LM, būtisku patērētāju AS “Latvenergo”, 
jo LM patērē aptuveni 10% no visas 
Latvijā saražotās elektroenerģijas, un tas 
novērstu elektroenerģijas izmaksu un OIK 
sadārdzinājumu pārējiem patērētājiem 
nākotnē, kā arī Liepājā darba vietas un 
ienākumus strādājošajiem, turklāt ar 
LM saistīto uzņēmējsabiedrību darbību. 
Minēto iemeslu dēļ LM padome, valde un 
arodbiedrība vēršas pie Latvijas valsts 
vadītājiem ar oficiālu lūgumu, kas izteikts 
16.oktobra vēstulē un adresēts Latvijas 
Republikas prezidentam Andrim Bērziņam, 
Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai 
( V) un Ministru prezidentam Valdim 
Dombrovskim (V). 

Jau vēstīts, ka LM nonācis finanšu 
grūtībās un pārtraucis ražošanu. LM kreditori 
iepriekš bija nolēmuši kapitalizēt aptuveni 
pusi jeb vairāk nekā 60 miljonus latu no 
“Liepājas metalurga” parādsaistībām, kuru 
kopējais apjoms sasniedz 125 miljonus 
latu, tādējādi kļūstot par uzņēmuma 
akcionāriem. Valsts kase iepriekš LM 
vietā pārskaitīja 67 465 056 eiro ( 47 
414 711 latus) Itālijas bankai “UniCredit 
S.p.A.”, kas bija valsts galvotā kredīta 
LM pamatsummas atlikums, Saistības 
pret “Latvenergo” lēšamas ap miljonu 
latu. Liepājas tiesa 10.septembrī noteica 
LM tiesisko aizsardzību. Atbilstoši tiesas 
apstiprinātajam tiesiskās aizsardzības 
pasākumu plānam uzņēmuma akcionāriem 
bija jāpiesaista investori, no kuriem līdz 
30.septembrim bija paredzēts saņemt 
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aizdevumu desmit miljonu latu apmērā LM 
darbības nodrošināšanai. 30.septembrī 
TAP plānā paredzētais aizdevums 10 
miljonu latu apmērā no potenciālajiem 
investoriem netika saņemts. Līdz pat 
30.septembrim nebija sasaukta ārkārtas 
akcionāru sapulce kapitāla palielināšanai 
un dokumentēta skaidra investoru interese. 
No iepriekšminētā datuma saskaņā ar 
likumu sākās 30 dienu periods, kurā bija 
iespēja pārkāpumus novērst, attiecīgi 
saņemt aizdevumu un piesaistīt investoru, 
kā arī grozīt TAP pasākumu plānu, pretējā 
gadījumā LM administratoram Haraldam 
Velmeram jālemj jautājums par LM 
maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu. 
(Delfi)
Nedēļas nogalē jāpāriet uz ziemas laiku 

Naktī no sestdienas uz svētdienu 
plkst.4 notiks pāreja uz ziemas laiku - 
pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu 
stundu atpakaļ, atgādina Ekonomikas 
ministrija (EM). Patlaban pavasarī un rudenī 
pulksteņu rādītājus stundu uz priekšu un 
atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules valstu 
iedzīvotāji. Latvijā vasaras laiks pirmo 
reizi tika ieviests 1981.gadā. Sākot no 
1997.gada, vasaras laiks Latvijā ir spēkā 
no marta pēdējās svētdienas plkst.3 līdz 
oktobra pēdējai svētdienai plkst.4. Pāreja 
uz vasaras laiku notiks 2014.gada 30.martā 
plkst.3, kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež 
par vienu stundu uz priekšu. Informāciju 
par laiku visā pasaulē - par laika joslām, 
cik ir pulkstenis kādā konkrētā valstī jeb 
pilsētā, par valstu pāreju uz vasaras laiku 
un atpakaļ un cita noderīga informācija 
- lasāma portālā www.timeanddate.com. 
(Diena)
18. oktobrī
NA mudina izbeigt «legālo narkotiku» 
tirdzniecību RD piederošās telpās 

«Legālās narkotikas» Rīgā tiek tirgotas 
arī pašvaldībai piederošās tirdzniecības 
vietās, norāda Nacionālās apvienības 
«Visu Latvijai!»-TB/LNNK (NA) Rīgas 

domes deputāti. Centra rajona teritorijā 
«legālo narkotiku» bodītes iekārtotas 
pašvaldībai piederošajās tirdzniecības 
vietās Krišjāņa Barona ielā 90 un 13.janvāra 
ielā, Centrālās dzelzceļa stacijas tunelī, 
Latgales priekšpilsētas teritorijā - Augusta 
Deglava ielā 26a un Jēzusbaznīcas ielā 
7/9, Vidzemes priekšpilsētas teritorijā 
- Varavīksnes gatvē 10 un Detlava 
Brantkalna ielā 9. Ziemeļu rajonā «legālās 
narkotikas» tiek tirgotas pašvaldības 
īpašumā Skuju ielā 2 un Stiebru ielā 3, 
Kurzemes rajona teritorijā - Elvīras ielā 
4, bet Zemgales priekšpilsētas teritorijā 
- Nometņu ielā 64, liecina opozīcijas 
deputātu apkopotā informācija. Domnieki 
šajā sarakstā ieskaita arī kiosku Rostokas 
ielā, kas bez saskaņojuma uzstādīts uz 
pašvaldībai piederošas zemes ielu sarkano 
līniju robežās, taču Rīgas dome pusgada 
laikā to tā arī nav spējusi likvidēt. LETA jau 
ziņoja, ka kiosks pirms pāris nedēļām tika 
mērķtiecīgi nodedzināts. Kā ziņots, kopumā 
Rīgā ir aptuveni 40 «legālo narkotiku» 
tirdzniecības vietas, taču šis skaits ir 
mainīgs. Nacionālās apvienības Rīgas 
domes deputātu frakcijas priekšsēdētāja 
Baiba Broka šodien preses konferencē 
žurnālistiem norādīja, ka rīdzinieku veselība 
un drošība, apkarojot narkotikas, ir vienas 
no rūpēm, kas Nacionālajai apvienībai un 
koalīcijā esošajām partijām «Saskaņas 
centrs» un «Gods kalpot Rīgai» ir kopīgas. 
«Mums ir izdevies konstruktīvi vienoties 
un sadarboties rīdzinieku veselības un 
drošības jautājumos, konkrēti par narkotiku 
apkarošanu. Mūsu deputāti aktīvi darbojas 
Drošības komitejā, kuras vadītājs nāca 
ar paziņojumu, ka narkotiku apkarošana 
ir viena no prioritātēm. Mēs esam nākuši 
nevis ar lozungiem, bet ar konkrētiem 
risinājumiem,» uzsvēra Broka. Pirmais 
darbs, kas būtu darāms - novērst situāciju, ka 
īpašumi, kas pieder Rīgas pašvaldībai, tiek 
iznomāti uzņēmumiem, kas tirgo «legālās 
narkotikas». «Mūsu pirmais lūgums ir no 
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skaļiem lozungiem un solījumiem ķerties 
pie darba un pārtraukt nomas līgumus ar 
uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar jebkāda 
veida «legālo narkotiku» tirdzniecību,» 
uzsvēra Broka. 

«Mūs izbrīna, ka Rīgas domes 
īpašumos ilgstoši atrodas šīs tirdzniecības 
vietas un līgumi netiek lauzti, tāpēc esam 
pieprasījuši Rīgas vadībai pieņemt rīkojumu 
nekavējoties izbeigt šo tirdzniecību vismaz 
šajās vietās, jo tas ir neprātīgi - no vienas 
puses ņemt kaut kādas kapeikas par īri, no 
otras - sniegt budžetā naudu ārstēšanai,» 
norādīja deputāts Kārlis Dombrovskis 
(NA). Nacionālās apvienības deputāti ir 
iesnieguši virkni priekšlikumu nākamā 
gada budžetam, tai skaitā uzsvērta 
nepieciešamība Labklājības departamentā 
izveidot divas štata vietas speciālistiem, 
kas darbotos ar narkotiku profilakses 
jautājumiem, sabiedrības izglītošanu. «Rīgai 
ir jābūt rīcības plānam - šādu priekšlikumu 
izvirzījām arī vienā no Drošības, kārtības 
un korupcijas apkarošanas jautājumu 
komitejas sēdēm. NA Rīgas pilsētā aicina 
izstrādāt reālu sadarbības plānu visām 
Rīgas pašvaldības struktūrvienībām, kas 
iekļauj gan apkarošanu, gan profilaksi, 
gan darbu skolās utt. Viens no galvenajiem 
virzieniem ir profilakse un prevencija - likt 
akcentu uz veselajiem un saprātīgajiem 
cilvēkiem, norādot, kādus zaudējumus 
var nest šīs narkotikas. Apkarošana ir 
vairāk Valsts policijas, prokuratūras, tiesu 
jautājums, bet mums jāliek uzsvars uz 
bērnu izglītošanu,» uzsvēra Dombrovskis. 
(Apollo)
Latvijā aktualizējas cilvēku tirdzniecības 
problēma 

2007.  gadā va ls ts  apmaksātu 
rehabilitāciju biedrībā Patvērums Drošā 
māja saņēma tikai divi cilvēku tirdzniecības 
upuri, turpretim pērn jau 30 cietušo, tas 
liecina tikai par problēmas aktualizēšanos 
Latvijā. Lai gan regulāri notiek dažādas 
informatīvās kampaņas, joprojām cilvēki 

neapzinās visus riskus, dodoties it kā 
vieglā peļņā. Tāpat Latvijā ir vairāki 
šķēršļi veiksmīgai cilvēku tirdzniecības 
apkarošanai, piektdien raksta laikraksts 
Diena. Cilvēku tirdzniecības upuru skaitam 
Latvijā nav tendences samazināties, Dienai 
norādīja biedrības Patvērums Drošā 
māja vadītāja Sandra Zalcmane. Šogad 
biedrība palīdzību sniegusi jau 16 cilvēku 
tirdzniecības upuriem, bet konsultācijas 
sniegtas vairāk nekā 120 gadījumos. 
“Tieši  sarežģītā sociālekonomiskā 
situācija ir tā, kas aizvien vairāk cilvēku 
izmisuma vai nezināšanas dēļ nodod 
cilvēku tirgotāju rokās, stājoties fiktīvās 
laulībās vai arī nonākot piespiedu darbā 
verdzībā, kas, pēc statistikas datiem, ir otrs 
populārākais cilvēku tirdzniecības veids, 
no kura cieš Latvijas iedzīvotāji,” sacīja 
S. Zalcmane. Piemēram, šogad   biedrībā 
60 konsultācijas sniegtas par fiktīvajām 
laulībām, bet astoņas par piespiedu darbu. 
S. Zalcmane arī norādīja, ka Latvija ir cilvēku 
tirdzniecības upuru izcelsmes valsts, no 
kuras tiek vervēti cilvēki izmantošanai ārpus 
Latvijas, nevis otrādi. Pērn tikai viens no 30 
identificētajiem upuriem bija cietis Latvijā. 
Satraucoši ir arī tas, ka nereti vervētājs 
izrādās upura draugs vai pat radinieks, 
kas vairo uzticību. Piektdien, Eiropas 
pretcilvēktirdzniecības dienā, noslēdzas 
biedrības Patvērums Drošā māja rīkotā 
informatīvā kampaņa, kas visā Latvijā 
norisinājās mēneša garumā. Savukārt 
Centrs Marta iepazīstinās ar īsfilmu Divas 
mazas meitenes, lai atgādinātu to, ka 
Latvijā prostitūcija ir cilvēku tirdzniecības 
risks. Informatīvu kampaņu tuvākajā laikā 
plāno arī Tiesībsarga birojs. (Diena) 
Latviešu karavīriem Afganistānā beig-
sies piespiedu dīkstāve 

Saeimas deputāti ceturtdien nolēma 
pagarināt Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku (NBS) karavīru līdzdalību NATO 
vadītajā Starptautisko drošības atbalsta 
spēku (ISAF) misijā Afganistānā, līdz ar 
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to karavīru piespiedu dīkstāve operācijas 
vietā Afganistānā būs beigusies. Par to 
nobalsoja 71 deputāts, pret balsoja seši, bet 
atturējās trīs deputāti. Saeima 2012.gada 
11.oktobrī bija pagarinājusi termiņu NBS 
karavīru dalībai NATO vadītajā operācijā 
Afganistānā Starptautisko drošības atbalsta 
spēku sastāvā līdz 2013.gada 13.oktobrim 
un aizvadītās četras dienas Afganistānā 
dienošie apmēram 140 Latvijas karavīri 
nevarēja veikt nevienu operacionālo 
darbību, jo misijas laika pagarināšanai bija 
nepieciešams Saeimas lēmums. Valdība 
1.oktobrī atbalstīja Saeimas lēmuma 
projektu par Latvijas karavīru dalību NATO 
vadītajā operācijā Afganistānā līdz ANO 
Drošības padomes mandātā noteiktam 
laikam. ANO Drošības padome lēmumu 
par ISAF misijas pagarināšanu līdz 2014.
gada 31.decembrim pieņēma 2013.gada 
10.oktobrī, liecina ANO mājaslapā publicētā 
informācija. NBS dalības pagarināšanai 
ISAF operācijā uz nākamo periodu - ANO 
Drošības padomes mandātā noteikto laiku 
- bija nepieciešams Saeimas lēmums. 
(Diena)
Trūkst atbalsta latviskiem bērnudārziem 

Krievu bērnudārzos vairāk būtu jārunā 
latviski, taču Nacionālās apvienības (NA) 
ierosinājums no 2015. gada valstij un 
pašvaldībām finansēt tikai bērnudārzus, 
kuros mācās latviski, nebūtu atbalstāms. 
Tāds viedoklis visbiežāk izskanēja portāla 
“polit ika.lv” rīkotajā domu apmaiņā 
“Pirmsskolas izglītība tikai latviski. Lieki, 
pāragri vai pēdējais brīdis?” Diskusijā 
piedalījās izglītības un zinātnes ministrs 
Vjačeslavs Dombrovskis (Reformu partija), 
Saeimas par izglītību atbildīgās komisijas 
vadītāja Ina Druviete (“Vienotība”) un 
dažāda līmeņa eksperti. Brīvu vietu 
pasākuma norises vietā nebija. Protams, 
neiztika bez minoritāšu tiesību “sargiem”, 
kuri izmanto katru iespēju iebilst pret 
latviskuma vairošanu un rusifikācijas 
mazināšanu. To, ka bērnudārzi šobrīd 

tiešām var veicināt rusifikāciju, apliecina 
tas, ka Rīgas dome bērniem, kuriem 
trūkst vietu latviešu bērnudārzos, piedāvā 
doties uz krievu pirmsskolas izglītības 
iestādēm. Tātad tā vietā, lai tukšākajos 
krievu bērnudārzos veidotu latviešu grupas, 
vēlas latviešu bērnus skolot krieviski! 

Jurists Voldemārs Burģis, kura bērnam 
ilgstoši nav vietas latviešu bērnudārzā, 
veicis eksperimentu, piesakot atvasi krievu 
“dārziņā”. Jau nākamajā dienā saņemts 
icinājums sākt to apmeklēt! Viņš uzskata, 
ka Rīgas dome “tīši rusificē izglītības 
sistēmu”. Rīgas dome izliekas nemanām, 
ka arī daļa nelatviešu savus mazuļus 
piesaka latviešu bērnudārzos, tādējādi ceļot 
pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības 
latviešu valodā. Kaut gan uz diskusiju bija 
aicināta Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija 
Aldermane (“Gods kalpot Rīgai”), viņa 
ierasties bija deleģējusi savu vietnieci 
un partijas biedri Ausmu Cimdiņu, kura 
domes politiku tā īsti paskaidrot nespēja, 
ik pa brīdim attaisnojoties ar to, ka ir “jauna 
domniece”. Tajā pašā laikā viņa atzina, 
ka “ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā lielākas 
rindas ir uz latviešu bērnudārzu grupām”. 
Valodas politika pirmsskolās, viņasprāt, ir 
“diskutējams un jūtīgs jautājums, jo skar 
bērnu un minoritāšu tiesības”. 
Aicina godināt Baltijas ceļa 25.gadadienu 

Lai parādītu Baltijas tautu manifestācijas 
nozīmi gan Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
ceļā uz neatkarības atjaunošanu, gan 
Centrālās un Austrumeiropas pārveides 
procesā, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
aicina Latvijas valdību uzsākt gadadienas 
pasākumu plānošanu, izveidojot darba 
grupu un piešķirt finansējumu pasākumu 
organizēšanai. Nozīmīga loma svinību 
sagatavošanā būs ideju apspriešanai 
un saskaņošanai gan ar Lietuvu, gan 
ar Igauniju. Baltijas ceļa 25.gadadienas 
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DIEVKALPOJUMI SV. JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
NOVEMBRĪ
Svētdien, 3. plkst.10.00 – Dievkalpojums 

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

pojums ar Svēto Vakarēdienu
Svētdien, 17. plkst. 10.00 – Latvijas 

Valsts svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 24. plkst. 10.00 – Mirušo 
piemiņas svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.

DECEMBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Ziemsvētku 

ievada koncerts.
Svētdien, 8. plkst. 10.00 – 2. Adventes 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

JAUNAS GRĀMATAS
Mācītāja sprediķu grāmata – „Ticība ir 

darbības vārds”  var iegādaties no 
mācītāja. Cena $12.00.

„Dzīvības Maize” – sprediķi un Dieva 
Vārda izlase var iegādaties no 
mācītāja. Cena $8.00.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

NOVEMBRĪ
Svētdien, 3. I.Liepiņš
Svētdien, 10. U.Hāgens
Svētdien, 17. A.Kristovskis
Svētdien, 24. J.Turmanis
DECEMBRĪ
Svētdien, 1. J.Trumpmanis
Svētdien, 8. I.Birze

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

NOVEMBRĪ
Svētdien, 3. A.Medne/S.Graudiņa 
Svētdien, 10. I.Mačēna/ I.Upīte 
Svētdien, 17. R.Plikše/L.Vilciņa 
Svētdien, 24. L.MacPherson
DECEMBRĪ
Svētdien, 1. T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien, 8. B.Liberta/R.Hāgena 

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 mācītāja.

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

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

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
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Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss  (02) 9764 3318
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes  mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 9715  3424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts cpherson@optusnet.com.au

Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Viņš ir bijis un ir, jo Viņš ir nācis jau 

pirms tam, un nāca tad, kad mēs 
Viņu redzējām, un Viņš sastop mūs 
kalnos un lejās un līdzenumos, un 
Viņš pavada mūs visā garumā, un 
ņem pie Sevis pēcgalā. Un pēc tam 
aicina atkal. Alleluja.

R.S. (Bībelē skat.Jņ.8:58, Jņ.20:25, 
Ap.d.4:20,  I  Jņ.1:1-3,  Lk.3:5, 
Mat.28:20, Jņ.14:3, Mk.9:12) 
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

NOVEMBRĪ
Svētdien, 3. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 10. plkst. 9.30 Lāčplēša 

dienas dievkalpojums. Bībeles stunda.
Pirmdien, 18. plkst. 17.30 Latvijas 

Neatkarības atjaunošanas svētku 
dievkalpojums.

Svētdien, 24. plkst. 10.00 Mirušo 

p i e m i ņ a s  d i e n a  u n  S v e c ī š u 
Rīts Rukvudas kapsētā latviešu 
nodalījumā.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 3. Olafs Šics
Svētdien, 10. Alberts Zālfelds                
Svētdien, 18. Juris Liepiņš 
Svētdien, 24. Juris Liepiņš      

BAZNĪCU PUŠĶOS 
Svētdien, 3.  Gundega Zariņa
Svētdien, 10. Judīte Zālfelde  
Svētdien, 18. Biruta Apene
Svētdien, 24. Marita Lipska

SVECĪŠU RĪTS
Notiks svētdien, 24. novembrī plkst. 

10.00 Rukvudas kapos latviešu 
nodalījumā.                    

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

Valdemāra Dūšeļa adresi ,  11. 
Byanbi Place Castle Hill, NSW 
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian 
Unity Congregation”, vai “Latviešu 
Vienības draudze” vārda. Tās ir 
$100, pazeminātā $60, studējošiem 
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var 
saņemt no zemāk minētajiem valdes 
locekļiem. 
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Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell Street, Strathfield, 2135  
 Tel. mob.  0438 694 520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  (02) 9520 8200
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park, 
 NSW, 2133
 Telefons  (02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

atzīmēšanas pasākumu organizēšana būs 
viens no Baltijas premjerministru tikšanās 
dienas kārtības jautājumiem, kas notiks 
Rīgā šogad novembra sākumā. Gadadienas 
nozīmīgumu uzsvēruši arī Baltijas valstu 
parlamentārieši - Baltijas Asambleja ir 
vērsusies pie visiem trim Baltijas valstu 
premjerministriem ar aicinājumu kopīgiem 
spēkiem organizēt jubilejas pasākumus, 
lai saglabātu atmiņas par mūsu tautām tik 
nozīmīgo notikumu, atgūstot Baltijas valstu 
neatkarību. Jāatgādina, ka 2014.gada 
23.augustā Latvija, Igaunija un Lietuva 
atzīmēs Baltijas ceļa 25.gadadienu. Kā 
unikāla masu demonstrācija Baltijas ceļš 
ir iekļauts UNESCO “Pasaules atmiņas” 
sarakstā. (Neatkarīgā Rīta Avīze)
17. oktobrī
Satversmes tiesā apstrīd biļešu cenu 
reformu Rīgas sabiedriskajā transportā 

Satversmes tiesā apstrīdēts Rīgas 
domes lēmums citās Latvijas pašvaldībās 
deklarētiem cilvēkiem prasīt dubultu 
maksu par braukšanu sabiedriskajā 
transportā, portālu «Apollo«informēja 
sūdzības iesniedzējs Mārtiņš Kaprāns. 
Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs 
uzskata, ka Rīgas pašvaldības vēlme 
šķirot fiziskās personas pēc izcelsmes 
un reģionālās identitātes ir pretrunā ar 
Satversmē nostiprinātajām pamattiesībām 
brīvi pārvietoties, kā arī pārkāpj Eiropas 
Savienības (ES) tiesības. Tāpat Kaprāns 
savā sūdzībā norāda, ka Līguma par 
ES darbību 21.pants paredz brīvu 
pārvietošanos un dzīvesvietas izvēli, 
savukārt dzīvesvietas deklarēšanai ir 
citas funkcijas.ES tiesa jau šāda veida 
jautājumus ir izlēmusi lietās pret Itāliju un 
Spāniju. Līdz ar to Rīgas pilsētas domes 
lēmums acīmredzami ierobežo Latvijas 
Republikas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju 
cilvēktiesības. «Nevajag traumēt Latvijas 
cilvēkus un bremzēt tautsaimniecības 
izaugsmi, mūsdienās cenšoties atdzīvināt 
cariskās Krievijas dzimtbūšanas un 
padomju pieraksta praksi, kas segregē 
iedzīvotājus,» uzsver sūdzības iesniedzējs, 
skaidrojot, ka Rīgas pašvaldības lēmums 
ir uzbrukums tradicionālajam Latvijas 
dzīvesveidam, kuru raksturo ikdienas 
mijiedarbība starp pilsētu un laukiem. 
Komunikāciju zinātņu doktors Kaprāns 
savā sūdzībā norāda, ka Rīgas pilsētas 
dome pieņēmusi Saistošos noteikumus 
Nr. 58 bez jebkādas izpētes, bez jebkāda 
vērā ņemama sociāla vai ekonomiska 
pamatojuma. Sūdzības iesniedzējs nāk no 
Zaļenieku pagasta, bet ir deklarēts Jelgavā, 
ko uzskata par savas reģionālās identitātes 
fundamentu; vienlaikus viņš ir reģistrēts kā 
Igaunijas pastāvīgais iedzīvotājs, taču Rīgā 
viņam pieder nekustamais īpašums, kā arī 
Rīgā viņš īsteno atsevišķus pētniecības 
projektus. (Apollo)
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Latvia Supports Joint Call For Abolition 
of Death Penalty

Ministry of Foreign Affairs 
October 10 is the World Day Against 

the Death Penalty marked since 2003. In 
order to reiterate the significance of the 
abolition of the death penalty and share their 
experience, 42 Council of Europe member 
states have signed a joint appeal. The path to 
the abolition of the capital punishment is long 
and hard, and determination to achieve that 
is needed both from states and individuals.

The abolition of the death penalty is 
becoming a universal principle worldwide. 
Today, only about 50 countries still allow 
capital punishment, whereas twenty years 
ago it was almost twice as many. This 
positive trend allows us to believe that the 
next generations will live in a world without 
capital punishment.

The Protocol No. 13 to the Convention 
for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, concerning 
the abolition of the death penalty in all 
circumstances, has acted as a catalyst 
for the full abolition of the death penalty 
in Europe. Latvia ratified the Protocol 
in January 2012 and it took effect on 1 
May 2012. Latvia has also ratified other 
international instruments providing for the 
abolition of the death penalty. A moratorium 
on the death penalty has been declared in 
Latvia since 1996, and no convicted person 
is condemned to death penalty or executed.
Latvia to Have Greatest Economic Growth 
in Central and Eastern Europe - IMF

Latvian Institute

The International Monetary Fund 
(IMF) predicts Latvia will have the biggest 
economic growth among Central and 
Eastern European countries in 2013 and 
2014.

In its World Economic Outlook projections 
published October 8, the IMF forecasts a 4% 
Gross Domestic Product (GDP) increase 
for Latvia in 2013, as well as a 4.2% growth 
in 2014.

Meanwhile growth in Estonia in the 
two years is projected at 1.5% and 2.5% 
respectively. Lithuania is expected to 
reach a 3.4% increase in 2013 and 2014 
consecutively.

„Growth in the Baltics is projected to ease 
but remain strong,” states the report.

The IMF has ranked Latvia in the Central 
and Eastern European section of its Outlook 
alongside Albania, Bosnia and Herzegovina, 
Bulgaria, Croatia, Hungary, Kosovo, Latvia, 
Lithuania, FYR Macedonia, Montenegro, 
Poland, Romania, Serbia and Turkey.

„[...] there are large differences across 
countries, with strong growth in Turkey 
and the Baltics, an incipient recovery in 
southeastern Europe and Hungary, and 
further weakening in Poland,” the report 
indicates.

As reported, Latvia’s GDP has grown by 
4.4%, according to seasonally non-adjusted 
data at constant prices in the second quarter 
of 2013, compared to the same time period 
last year.

Data compiled by the Central Statistical 
Bureau show that GDP at current prices in 
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the second quarter of 2013 was 4.03 billion 
lats.
Dual citizenship - the search for an 
unknown number of potential Latvian 
citizens

Uldis Ozoliņš – October 21, 2013
On Oct. 1, the recently adopted law on 

dual citizenship came into effect in Latvia.
This law has the potential to affect thousands 
of people, including many readers of 
Latvians Online.

Practically, the law affects two categories 
of people:

For exiles from Latvia or their successors, 
it means they can have dual citizenship of 
both Latvia and their host county; this 
replaces the earlier arrangement where 
Latvia in general did not recognize dual 
citizenship and one had to renounce one’s 
other citizenship in order to take up Latvian 
citizenship.

For those who already have Latvian 
citizenship, it makes it legal to obtain dual 
citizenship with a wide range of countries, 
without giving up Latvian citizenship.

Some history is in order, to understand 
why this has come about.

Traditionally Latvia, like many other 
countries still around the world, did not 
recognize dual citizenship. Its basic 
citizenship law dates from that adopted in 
1919, when dual citizenship was prohibited.

This policy line was followed when 
Latvian citizenship became an issue again 
after regaining independence in 1991, when 
dual citizenship continued to not be allowed, 
with one major exception.

The exception was for those who had 
gone into exile in the West during World 
War II, and were outside Latvia during the 
long years of Soviet occupation. The basis 
of Latvian citizenship law post-USSR was 
that Latvia, like Estonia, counted as citizens 
all those who had been citizens in 1940, 
at the time of Soviet takeover, plus their 

descendants. Exiles thus were theoretically 
Latvian citizens, but many had taken up 
citizenship in other countries. Thus, to make 
this a limited and controllable exception, 
the 1994 adopted Citizenship Law allowed 
exiles to renew Latvian citizenship provided 
they registered by July 1995, thus making 
them the only ones with dual citizenship. 
After this time, to gain Latvian citizenship 
they had to give up any other citizenship 
they had obtained.

For many reasons – lack of knowledge, 
lack of information and publicity, lack of 
administrative arrangements - many exiles 
however did not take up the opportunity to 
renew their citizenship, and the closing of 
this opportunity in July 1995 was widely 
criticised. Moreover, it led to significant 
contradiction in the way Latvian citizenship 
was granted. When the Soviets took over 
the Baltic States in 1940 through a process 
of threats and blackmail, many Western 
countries including the US, Britain and 
most Western European countries did 
not recognize their incorporation into the 
Soviet Union. And Latvian embassies 
and consulates, albeit with vastly reduced 
capacity, continued to operate and issue 
Latvian passports in many countries, so that 
we had a paradoxical situation where some 
held these ‘old’ Latvian passports but if for 
whatever reason they had not applied for 
renewed citizenship in 1995, they were not 
now recognised as Latvian citizens.

The reason for restricting citizenship to 
those who had been citizens in 1940 was 
that during the Soviet period, vast numbers 
of settlers came to the Baltic States; many 
never learnt the local languages nor in 
many cases did they know anything about 
the history, culture or background of these 
countries, as the Soviet Union repressed any 
expression of national history. On regaining 
independence, Latvia did not recognise 
these settlers as citizens, though it did 
provide a means of naturalisation, dependent 
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on passing a language and history test. This 
has been a controversial policy, and even 
today is particularly criticised by Russia and 
by some elements within Latvia, but it shows 
how sensitive the issue of citizenship can be.

However, it was perhaps not the pressure 
from former exiles that led to the eventual 
change, but to another striking circumstance 
affecting Latvia: the now hundreds of 
thousands of Latvians who have left Latvia 
in the last 20 years or so to work elsewhere, 
many of whom have taken up citizenship 
in countries where they settled. As Latvia’s 
population had fallen from 2.5 to 2 million 
in this time, Latvia was faced with a huge 
brain drain and flight of the economically 
able. And, precisely a flight of citizens: if 
Latvia had stuck to its policy of not allowing 
dual citizenship, many would have given 
up their Latvian citizenship to take up that 
of their host country, and their children – in 
many cases granted citizenship of their host 
country at birth – would never have been 
able to become Latvian citizens.

But there was one more complication. 
Not all countries in which Latvians live and 
work are necessarily, let us say, friendly 
towards Latvia. So, for those already with 
Latvian citizenship, Latvia limited the range 
of countries where dual citizenship is 
allowed, limiting it to the European Union, 
NATO and European Free Trade Association 
countries, as well as countries where many 
Latvians had settled – Australia, New 
Zealand and Brazil.

For those without Latvian citizenship 
however, but who do have Latvian exile roots, 
they can apply for Latvian dual citizenship 
regardless of which other country has given 
them existing citizenship, provided that other 
country does allow dual citizenship.

So, the pressure to change the citizenship 
law grew from two directions – exiles and the 
more recent largely economic emigrants.

For those who are former Latvian citizens 
or their descendants, you can apply for 

Latvian citizenship now at any embassy 
or consulate (see the list of diplomatic and 
consular representationson the Ministry of 
Foreign Affairs website) presenting relevant 
documentation as prescribed by the Office of 
Citizenship and Migration Affairs (Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvalde – PMLP), which 
details how you can apply. There is no 
language or history test for such applicants. 

The extraordinary thing is that no-one 
knows how many potential Latvian citizens 
there could be to take advantage of these 
changes in the law. Thousands certainly. 
Hundreds of thousands? Maybe. For some, 
Latvian citizenship may mean no more than 
an ability to have a passport that allows one 
to travel and stay (not necessarily work) in 
any EU country and perhaps easier access 
to other countries. For others who simply 
missed out in 1995, it brings them back 
to a citizenship that they deserve. And for 
children of Latvians born outside Latvia, it 
means that Latvian citizenship is guaranteed 
and many will make use of this to deepen 
their connection to Latvia.

Uldis Ozoliņš is immersed in politics 
both as a hobby and a profession. He 
lectures and researches in politics in 
Australia and on frequent trips to Latvia, and 
considers that the more closely you study 
politics, the less likely you are to become 
a politician.
Latvia Marks 25 Years since Founding of 
Popular Front

Latvian Institute
October 8, 2013, marks 25 years since 

the first congress of the Latvian Popular 
Front, a political force behind Latvia regaining 
its independence.

To mark the occasion, the Latvian 
government supported various activities that 
remind of the vital role of the Popular Front.

Pr ime Minister  of  Latv ia Valdis 
Dombrovskis opened the updated and 
renovated Museum of the Popular Front 
on October 4 that now features a modern 
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exposition on the events of 1988-1991 
in Latvia and its neighbouring states that 
changed the course of history in Europe 
and the world.

A documentary by Askolds Saulītis and 
Edgars Engīzers „The Anthology of the 
Awakening” was premiered on October 5 
alongside the opening of a grand photo 
exhibition on the Dome Square in Rīga.

Several books covering the Popular 
Front have also been published to coincide 
with its anniversary.

On October 7, 1988, a mass public rally 
was held in Rīga under the auspices of the 
emerging Latvian Popular Front. Its slogan 
is „For a lawful state”.

The Latvian Popular Front (LPF) was 
established on October 8 and attracted a 
membership of several hundred thousand 
people. It became the guiding force toward 
the restoration of Latvian independence.

It later went on to gain a two thirds 
majority in the Supreme Council of the 
Latvian SSR on May 3, 1990, that led to 
the adoption of the Declaration of Renewed 
Independence, a law renouncing as illegal 
the USSR occupation and usurpation of 
power in Latvia in 1940. The law in part 
re-established the 1922 Constitution of 
Latvia and the official name of the Republic 
of Latvia. The law introduced a transition 
period before the installation of the new 
Saeima (parliament) and the restoration of 
full sovereignty of Latvia.
TV Advertising in Latvia Grows 28% in 
September

Baltic News Service
In September this year, the amount of TV 

advertising in Latvia has grown 28 percent 
from the same month last year, according 
to the information compiled by TNS Latvia 
market, social and media research agency.

According to TNS Latvia Advertising 
Register, there were 152,095 commercials 
and 16,704 sponsor ads broadcast on TV 

in September 2013 with the number of 
commercials growing 29 percent year-on-
year and sponsor ads increasing 22 percent 
which means an overall 28 percent growth 
in TV advertising compared to September 
2012.

TNS Latvia representative Oskars 
Rumpeters said that TV commercials in 
September 2013 had shown the steepest 
growth so far this year, mostly on account 
of ads for pharmaceutical industry.

In September 2013 fewer commercials 
were shown on TV during prime time (from 
6 p.m. to midnight), continuing the trend 
observed in August, but the amount of 
advertising broadcast in the morning (7-9 
a.m.) and during the day (from 9 a.m. to 6 
p.m.) has increased.
Dāvis Sīmanis’ Film Triumphs at Vilnius 
Documentary Film Festival

Latvian Institute
Chronicles of the Last Temple triumphs 

at the Vilnius Documentary Film Festival
On 28th of September, Dāvis Sīmanis, 

Latvian filmmaker won the Grand Prix in 
Vilnius Documentary Film Festival. Another 
Latvian documentary, The Documentalist, 
received the second place.

Chronicles of the Last Temple (“Pēdējā 
tempļa hronikas”) tells a minimalistic, 
metaphorical story of a building in the 
making – the Latvian National Library. From 
the very beginnings of construction ‘til the 
formastion of thesilhouette of the library, 
the makers of the movie let the audience 
see a visual symphony of construction work 
that resembles a mythological and ritual 
order by which temples were built back in 
the history. As, quoting American architect 
Louis Kahn, said the filmmaker Dāvis 
Sīmanis: “Outstanding buildings begin in the 
immeasurable level, become themselves in 
the measurable level and must be finished 
in the immeasurable level.”

“Usually, documentaries look at the 
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social reality in a very straightforward way, 
but this movie is trying to take a different 
approach – an abstract, a more poetic view. 
This story is a lot about Latvia. It is very 
pleasant that people can understand and 
appreciate its deeper meaning not only in 
Latvia, but outside of it as well,” stated the 
young filmmaker after winning the Grand 
Prix.

The Vilnius Documentary Film Festival 
(VDFF) is the oldest documentary film 
festival in the Baltics. Every year the best 
Baltic documentaries are chosen by an 
international jury, this year consisting 
of award winning filmmakers - Leonard 
Helmrich, Angela Christlieb and Almira 
Usmanova.

This year, Chronicles of the Last Temple 
will take part in two more international 
film festival competitions – in Festival of 
Architecture films in Roterdam (Architectuur 
Filmfestival Rotterdam) and in Nordic Film 
festival in Lübeck (Nordische Filmtage 
Lübeck).
Sklandrausis Deemed “Traditional 
Speciality Guaranteed” by EC

Latvian Institute
The sklandrausis, a unique dish from 

the western part of Latvia, Kurzeme, has 
been deemed a “Traditional Speciality 
Guaranteed” by the European Commission 
(EC).

Sklandrausis is a rye flour pie with a 
carrot and potato filling. The EC describes 
the designation as helping to increase „the 
market value of the products of economic 
operators, by guaranteeing that they are 
distinguishable from other similar products 
or foodstuffs”.

Sklandrausis is now a “Traditional 
Spec ia l i ty  Guaranteed”  thanks to 
organization „Zaļais novads” from Dundaga, 
Latvia, as they filed the application with the 

EC in December 2011.
The word ‘Sklandrausis’ appears in 

volume three of Latviešu valodas vārdnīca 
(‘Dictionary of the Latvian Language’) 
compiled by K. Mīlenbahs and J. Endzelīns 
(1927-1929) along with the definition ‘a 
round pie with a filling’. The word is a 
compound of skland- and rausis. The word 
rausis (‘pie’) is derived from the verb raust 
(‘to rake over or strew’). This suggests that 
the pies were baked in a primitive fashion, 
by raking hot hearth ash or oven coals over 
them. Sklanda is an ancient word derived 
from the Couronian language (proto-
language of the ancestors of the modern-day 
Courlanders, inhabitants of western Latvia) 
which means ‘fence-post, wattle fence’ or 
‘slope, declivity’; referring to the upturned 
edges of the pie’s crust.

Sklandrausis is eaten cold with tea or 
milk.
European Directors Join Efforts in 
Documentary about Riga

Kultura.lv
Documentary “Force Majeure. Rīga” 

will co-join seven short films by seven 
European directors about the capital’s 
outlying neighbourhoods, their people and 
history, made in collaboration with Latvian 
social anthropologists.

Latvian director Dāvis Sīmanis is 
responsible for the overall screenplay, pulling 
the diverse material together into one unit. 
And as the European capital of culture “Riga 
2014’s” thematic curator Gundega Laiviņa 
explains: “This film will be about a Riga we 
have never seen before.”

“Force Majeure. Rīga” is produced by the 
“Mistrus Media” Studio, and its premiere is 
scheduled for September 2014.
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