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Kas ikvienam būtu jāzina par 18. novembri?
Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienā! Šodien mums 18. 

novembŗa kā Latvijas valsts dibināšanas dienas atzīmēšana šķiet pašsaprotama, 
taču 1918. gadā tā nešķita. Vidzemes Augstskolas rektors, vēsturnieks Gatis 
Krūmiņš portālam TVNET akcentē, ka Latvija bija ļoti sarežģītā ģeopolitiskajā 
situācijā un Latvijas valstiskumam bija vairākas citas alternatīvas. Piedāvājam 
tās atcerēties.

Viņš norāda, ka situācija Krievijas impērijas Baltijas provincēs 1918. gadā bija 
ļoti sarežģīta.

Reģionā atradās Vācijas karaspēks, liela daļa iedzīvotāju simpatizēja kreisajām 
idejām.

Krievijā pie varas, izdarot valsts apvērsumu, bija nākuši boļševiki. Savas 
pretenzijas uz nacionālo valstiskumu sāka izvirzīt arī latvieši, lietuvieši un igauņi.

1918. gada februārī deklarācijas par nacionālu valstu izveidi pieņem lietuvieši 
un igauņi.

Skaidrības nav vienīgi par latviešiem, dažādas pilsoniskās grupas diskutē 
par neatkarību, pieņem deklarācijas, kur «vajadzības» izteiksmē tiek pieprasīta 
vienota Latvija un autonomija, taču politiska spēka vai apvienības, kas uzdrošinātos 
pasludināt neatkarību, Latvijā joprojām nav.

Tikai pēc Vācijas kapitulācijas un Lielbritānijas intereses par kādu vietēju 
pārstāvniecību, ar ko uzņemt sakarus, Latvijas pilsoniskās aprindas apvienojas 
Tautas padomē un 1918.gada 18. novembrī proklamē neatkarīgu Latvijas valsti. 
Taču ir vairāki ietekmīgi Latvijas un ārvalstu spēki, kas piedāvā alternatīvus 
neatkarības variantus.

Alternatīva Nr. 1: Latvijas padomju republika – daļa no Padomju Krievijas
Alternatīva Nr. 2: Baltijas hercogiste – daļa no Vācijas

SLB valde un Rituma darbinieki novēl biedriem 
un Rituma lasītājiem priecīgus Ziemsvētkus 

un laimīgu 2015. gadu!

Turpinājums 4. lpp.
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Senioru saieta Ziemassvētki
piektdien, 12. decembrī, 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 eiro.

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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Svētku laiks Latviešu biedrības namā
SLB bibliotēka

Atvērta līdz ceturtdienai, 2014. gada 18. decembrim un atsāks darbu  
ceturtdien, 2015. gada 5. februārī.

SLB grāmatnīca
Atvērta līdz ceturtdienai, 2014. gada 18.decembrim un atsāks darbu (ieskaitot 

naudas sūtījumus uz Latviju) ceturtdien, 2014. g. 5. februārī.
Kafejnīca

Atvērta līdz pēdējām ceturtdienas pusdienām, 2014. gada 4. decembrim.  
Atsāks darbu ar ceturtdienas pusdienām, 2015. g. 5. februārī.

Kultūras Dienu laikā:
Kultūras dienu laikā Latviešu nams un kafejnīca būs atvērti katru dienu. Kultūras 
dienu Informācijas centrā varēs iegādāties biļetes un nama kafejnīcā pusdienas 

un atspirdzinājumus.Tuvāka informācija KD programmā. 
Kafejnīca darbosies no plkst.10.00 26. decembrī un no plkst. 9.00 pārējās dienās. 

Senioru saieta 
Ziemassvētku 

sarīkojums
Piektdien, 12. decembrī plkst. 12.00, 

latviešu nama lielajā zālē būs senioru 
Ziemassvētku sarīkojums.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis 
sniegs Dievvārdus, Dāmu kopas dāmas 
mūs cienās ar svētku mielastu, Imants 
Līcis rūpēsies par priekšnesumiem; 
dziedāsim Ziemassvētku dziesmas ap 
skaisti greznotu eglīti, un pavadīsim 
jauku laiku draugu pulkā. 

Lūdzu pieteikties gramatnīcā pie 
Imanta Līča Tel. 9744 8500 pirms 5. 
decembŗa, dalības maksa $15.00

Ivars Šeibelis

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

c ienī jamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit 
un virs deviņdesmit gadu mijās.

2014. gada novembrī SLB ir apsveikusi    
Dzidru Mežaku, Pēteri Braču, Elvīru 
Pēsli, Artūru Ernšteinu, Āriju Āboliņu, 
Noru Rozenaueru, Arti Medeni, Ainu 
Mediķi, Ainu Līdi un Jāni Lindbergu. ■

SLB valdes sēde  
12. novembrī

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds, protokolēja Ināra Graudiņa. 
Sēdē dalību ņēma seši valdes locekļi: 
Jānis Grauds, Jānis Čečiņš, Dimis 
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Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 2002. gada

Teodors Galviņš
Dzimis 1930. g. 17. oktobrī, Latvijā

Miris 2014. g. 8. novembrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Kas ikvienam ... turpin. no 1. lpp

Alternatīva Nr. 3: Krievijas impērijas 
atjaunošana

Alternatīva Nr. 4: Baltijas Savienība
Un neatkarīgas valsts izveide 1918.

gadā – ļoti liela veiksme
Kreisas idejas Latvijā bija ļoti 

populāras, bez tam latviešu strēlnieku 
vairums arī simpatizēja tiem, kas 
aicināja atteikties no nacionālas valsts 
idejas un vairāk koncentrēties uz šķiru 
cīņu.

Padomju Latvija tika arī izveidota 
un 1919. gada pirmajā pusē kon-
trolēja lielāko Latvijas daļu, taču 
Pētera Stučkas valdības represīvā 
politika un nevēlēšanās sadalīt zemi 
bezzemniekiem ātri iedzīvotājiem lika 
pārliecināties, ka sociālistiskās idejas 
un prakse ievērojami atšķiras.

Zūdot iedzīvotāju simpātijām un 

Pešudovs, Ivars Šeibelis, Pēteris 
Kļaviņš, Imants Līcis un trīs valdes 
veicinātāji, Ināra Krūmiņa, Marita 
Lipska, Rūdis Nemme. Atvainojās četri 
valdes locekļi: Ilona Brūvere, Klāra 
Brūvere, Inese Pētersona, un Andris 
Galviņš.

Juris Liepiņš ieteica, ka nav vērts 
turpināt sarunas ar „Commission 
for Chari t ies and not for Prof i t 
Organisations”, lai SLB tiktu piešķirts 
Charity Organizācijas statuss. Lai to 
panāktu būtu jāmaina SLB statūti. 
Prasīsim Charles Pitt un kāda taksācijas 
eksperta padomus. 

Veco ļaužu aprūpes organizācijas 
Laimas pārcelšana no SLB uz „Your 
AgedCare organizāciju Heather Pooloo 
vadībā, tuvojās finalam. Jānis Grauds 
un Dimis Pešudovs parakstīja lūguma 
dokumentus valdībai.

Nama ieejas izdaiļošanas plāni 
virzās lēnām uz priekšu. Lauma Pitrāne 
iesniegusi  ieteikumus, kurus valde 
apsvērs un sāks darbus jaunajā gadā. 

Valde pateicās Rūdim Nemmem 
par labi organizēto Melburnas Kausa 
sarīkojumu.

SLB biedru skaits pēdējā mēnesī nav 
mainījies un tie ir 483.

Šinī finansiālā gadā pirmie četri 
mēnēši rāda ļoti zemu ienākumu straumi. 
Ieņemti ir tikai $42,345 salīdzinot at 
budžetu $66,000. Ienākumi no telpu 

īrēm ir zemāki par $11,000, jo maz 
pieprāsījumu no latviešu un sveštautiešu 
organizācijām. Izdevumi ir  lielāki kā bija 
paredzēts, un bija jāizņemās nauda no 
ieguldījumiem, lai segtu izdevumus.

Valde gatavojas biedrības darbinieku 
eglītei, lai pateiktos visiem kuri pagājušā 
gadā ir pielikuši roku SLB darbam.

DP
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pieaugot 18. novembŗa Latvijas Pagaidu 
valdības spēkam, padomju vara no 
Latvijas tika padzīta.

Lai arī Latvijas vācu minoritāte bija 
skaitliski maza, taču tā bija ekonomiski 
un intelektuāli ļoti spēcīga, tāpat labi 
pašorganizēta un militarizēta, un ar lielu 
atbalstu Vācijā.

Kad Vācijas karaspēks Pirmā 
pasaules kaŗa laikā okupēja Kurzemi 
un Zemgali, ātri dzima idejas par šo 
apgabalu kolonizēšanu un pievienošanu 
Vācijai.

Kurzemes Landtāgs 1917. gada 
septembrī nobalsoja par pievienošanos 
Vācijai, savukārt Vācijas okupācijas 
varas saorganizētā Zemes padome 
1918. gada martā pieņēma lēmumu par 
Kurzemes  un Zemgales hercogistes 
izveidi, bet aprīlī izveidoja Baltijas 
hercogisti. Sapnis par Baltijas hercogisti 
izplēnēja tikai pēc Bermonta armijas 
sagrāves un padzīšanas 1919. gada 
beigās.

Neatkarīgu valstu izveide uz Krievijas 
impērijas drupām nebija rietumvalstu 
prioritāte.

Kad apvērsumu izdarījušie boļševiki 
paziņoja, ka viņiem nav saistošas agrāko 
Krievijas varu parādsaistības, kas bija 
ļoti ievērojamas, tad rietumvalstis lūkoja 
boļševikus padzīt un atjaunot tādu varu, 
kas respektētu iepriekšējās saistības.

Boļševiki paglābās tikai savu iekšējo 
un ārējo ienaidnieku nekoordinētās 
rīcības dēļ. Maz ticams, ka Latvijas 
neatkarību izdotos saglabāt, ja Krievijā 
pie varas nonāktu rietumiem lojāls 
spēks.

Baltijas valstis de jure rietumvalstis 
atzina tikai 1921.gada janvārī, kad 
kļuva skaidrs, ka boļševiki Krievijā ir 
nostiprinājušies uz ilgāku laiku.

Eiropā pēc Pirmā pasaules kaŗa 
vairākas nācijas atguva vai ieguva savu 

valstiskumu.
Lielākās savas valstis izveidoja 

pašas (Polija un Somija), taču mazākas 
nācijas mēģināja salikt vienā katlā, 
tā tika izveidotas tādas valstis kā 
Dienvidslāvija un Čehoslovākija.

Līdzīga ideja kādu laiku cirkulēja arī 
attiecībā uz Baltiju, taču tai ļoti pretojās 
igauņi un lietuvieši, uzskatot, ka Rīga 
un Latvija tad attīstīsies straujāk. Z.A. 
Meirovicam bija ideja par plašu Baltijas 
militāri - politisku savienību ar Poliju un 
Somiju, taču šos labos nodomus izjauca 
Polijas un Lietuvas konflikts Viļņas dēļ.

Vairāki apsvērumi liek domāt, ka 
latvieši savas valsts izveidei 1918. gadā 
īsti gatavi vēl nebija. Vēsturiskie apstākļi 
lika iesaistītajiem rīkoties forsētā tempā 
ļoti labvēlīgā situācijā.

Sava va ls t iskuma p ieredzes 
latviešiem nebija, un arī neatkarīga 
valsts katrā ziņā nebija tā tema, par ko 
runāja un rakstīja latviešu intelektuāļi. 
Krievijas provinču pašpārvaldi savās 
rokās turēja vācu aristokrāti.

Patiesībā tā īsti un skaidri pirms 
1917. – 1918. gada notikumiem ideju 
par neatkarīgu Latviju nebija definējis 
neviens. Var konstatēt dažu viedokļu 
līderu, piemēram, Miķeļa Valtera, 
izteikumus, taču katrā ziņā latvieši vēl 
bija tālu no tā līmeņa, kas nacionālās 
pašapziņas jomā bija Polijā, Somijā un 
Čehijā. 

Taču latvieši ļoti ātri aptvēra, ka 
nacionāla valsts var būt vērtība, un 
šīs idejas atbalstītāju skaits auga 
ģeometriskā progresijā. Kad 1920.gadā 
tika organizētas Satversmes sapulces 
vēlēšanas, šaubas par savas valsts 
nepieciešamību bija vairs tikai retajam. 
Vēlēšanās piedalījās 85% balsstiesīgo.

Santa Kvaste, TVNET
2014. g. 18. novembris
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Valsts prezidenta  
uzruna Valsts svētkos

Godātie tautieši tuvās un tālās zemēs! 
Latvija – tie esam mēs! Katrs no savas 

bērnības un skolas, no savām atmiņām, 
sapņiem un emocijām, katrs ar savu 
īpašo piederības sajūtu mūsu Latvijai – 
skaistākajai zemei pasaulē.

Lai arī cik tālu dzīves ceļi mūs vestu no 
Latvijas, ik gadu nozīmīgākajos datumos, 
it sevišķi 18. novembrī, mēs savās domās 
kaut uz mirkli esam Latvijā.

Kas noticis mūsu Dzimtenē pa šo 
gadu? Kā dzīvo mūsu mīļie, draugi un 
laikabiedri? Kas notiek mūsu pilsētā, 
novadā, pagastā? Šīs ir pirmās domas, 
kas ikvienam nāk prātā, domājot par valsti, 
kuŗā ir sācies mūsu dzīves ceļš.

Šis gads ir bijis notikumiem pārbagāts 
gan starptautiski, gan iekšpolitiski. Pasaule 
ir mainījusies, tai līdzi maināmies arī mēs. 
Drošība ir kļuvusi par vienu no galvenajām 
prioritātēm Eiropā un jo īpaši Baltijas reģionā. 
Lai gan Latvijas ekonomiskās izaugsmes 
prognozes un rādītāji joprojām ir pozitīvi, 
attiecību samezglojumi starp rietumiem 
un Krieviju ietekmē arī mūsu uzņēmējus. 
Tādēļ mums jābūt tālredzīgiem un gudriem, 
jāprot atrast un piesaistīt alternatīvas gan 
enerģētikas sektorā, gan jaunu noieta tirgu 
meklējumos, bet mūsu jaunievēlētajiem 

Latvijas vēstnieka 
apsveikums

Mīļie tautieši Austrālijā un Jaun-
zēlandē!

Ārlietu ministrijas un sava vārdā 
sirsnīgi Jūs sveicu Lāčplēša dienā un 
Latvijas neatkarības proklamēšanas 

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

politiķiem ir jāspēj domāt cilvēku vajadzību 
un vērtību kategorijās. Ja to nedarīsim un ja 
vēlme pēc cilvēka cienīgas dzīves dzimtenē 
paliks tikai nodomu līmenī, aizbraukušo 
skaits turpinās pieaugt un par atgriešanos 
domās arvien mazāk.

Latvijas stiprums un nākotne ir mūsu 
prātos, darbos un rokās, mēs to nododam 
saviem bērniem un bērnu bērniem. Ko par 
Latviju domāsim un stāstīsim, to domās 
arī viņi; kā Latviju mīlēsim, tā to darīs arī 
nākamās paaudzes. 

Šajā svētku priekšvakarā novēlu, 
lai mums vēl vairāk pašapziņas, gribas 
un apņēmības, ceļot Latviju un ticot 
tās izaugsmei gan pārmaiņu, gan 
pārbaudījumu laikos.

Mūsu spēkos ir darīt Latviju stipru un 
mūžīgu!

Dievs, svētī Latviju!
Andris Bērziņš

Latvijas Valsts prezidents



Gunārs Freimanis
EdIte un Aldis Birzuļi

Ināra Krūmiņa
Mērija un Jānis Paegles
Ināra Rumba-Tomsone

Alīda Medne

Elmārs Zaļums
Ina Rone

Ināra un Valdis Graudiņi
Valentīne un Valdis Ozoli

Arnis ar ģimeni
Pēteris Kļaviņš
Linda Ķepīte

Ziemsvētku apsveikumiem ziedoto 
naudu SLB izlietos 

Okupācijas mūzeja atbalstam

Priecīgus Ziemsvētkus 
un laimīgu 2015. gadu 

draugiem un paziņām vēl
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Latvijas 96 gadu 
neatkarības svētki

Svētā Jāņa baznīcā, 
p i e m i n o t  L a t v i j a s 
neatkarības 96 gadu svētkus 
16. novembrī Latvijas karogu 
ienesa Ivars Birze. Svētrunai 

tekstu mācītājs Kolvins Makfersons 
(Colvin S. MacPherson) bija izvēlējies 
no 2. Pāvila vēstules korintiešiem 3. 
nodaļas 17. panta: „Tas Kungs ir Gars. 
Kur tā Kungs Gars, tur ir brīvība.’ 
Dievkalpojumu beidza ar Latvijas himnu.

Neatkarības pusdienas Sidnejas 
Latviešu Nama lielajā zāle, tās atklājot, 
16. novembŗa pēcpusdienā, Sidnejas 
Latviešu biedrības valdes priekšsēdis 

Kopības nodevu  
akcija

Gadskārtējā LAAJ Kopības 
nodevu vākšanas akcija ir 
beigusies.

Pavisam līdz 2014. gada 26. 
oktobrim ir saziedoti $13,361. 

Novembrī saņemtie ziedojumi ir $925.

Ziedojumi līdz $50
Baltgaile Katoomba
Kļaviņš P. Ashfield

Kopā: $100
Ziedojumi no $51 līdz $100
Anonīms
Freija B. New Lambton
Nemme R. Carlingford

Kopā: $300
Ziedojumi no $101 līdz $250
Graudiņš I. & V. Randwick
Kluina M.  Turramurra
Reinfelds L. & J. Wollongong

Kopā: $525
Pavisam kopā: $925

96. gadadienā!
Pasaulē vēl aizvien ir daudz tādu 

tautu, kas cer uz iespēju izveidot savu 
neatkarīgu valsti. Mums tas ir izdevies, 
1918. gadā nodibinot neatkarīgu Latvijas 
Republiku un 1990. gadā, pēc okupācijas 
desmitgadēm, to pilnvērtīgi atjaunojot!

Valsti veido cilvēki – gan valstī 
esošie, gan tie, kas atrodas ārpus tās 
robežām. Latvijas vēsture ir pierādījusi – 
kā vieni, tā otri var sniegt būtisku atbalstu 
valsts esībai!

Man ir patiess prieks redzēt, ka 
tautieši Austrālijā un Jaunzēlandē nav 
zaudējuši saikni ar savu dzimteni un 
turpina sniegt atzīstamu ieguldījumu 
latviešu kultūras tradīciju un tīras 
latviešu valodas uzturēšanā, nododot 
šīs vērtības arī jaunākajām paaudzēm. 
Es ceru, ka laika gaitā būs mazāk tādu, 
kas dosies svešumā nepieciešamības 
spiesti, un vairāk tādu, kas atradīs 
iespēju atgriezties mājās, lai ar iegūto 
pieredzi darītu labus darbus savā 
dzimtenē. 

Pēc četriem gadiem Latvija svinēs 
pastāvēšanas 100. gadadienu! Lai, 
sagaidot Latvijas simtgadi, mēs visi 
varētu būt lepni par paveikto un 
sasniegto, aicinu Jūs turēt galvu augstu 
paceltu, kā ikdienas darbus darot, tā 
grūtības pārvarot. Katram atsevišķi un 
visiem kopā mums ir būtiska nozīme 
Latvijas tālākā izaugsmē un attīstībā. 

Godināsim Latviju šajā svētku laikā! 
Nedēļā līdz valsts svētkiem iedegsim 
logā svecīti, piespraudīsim pie krūtīm 
sarkanbaltsarkano lentīti un sanāksim 
kopā, izrādot cieņu Latvijas valstij, tās 
dibinātājiem un aizstāvjiem, un pašiem 
sev!

Dievs, svētī Latviju!
Andris Teikmanis

Latvijas vēstnieks
Austrālijā un Jaunzēlandē
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Kultūras dienu biļetes
Kultūras dienu biļetes var pasūtināt jau tagad lietojot Ritumam klātpielikto anketi.

No 5. novembŗa biļetes varēs nopirkt SLB grāmatnīcā.
Biļetes ir jāizpērk tūlīt – tās nevar aizrunāt.

Jānis Grauds nolasīja rakstu par 
septiņiem Latvijas valsts prezidentiem 
no interneta valsts portālā un aicināja 
nodziedāt valsts himnu. Pēc pusdienām 
ar auksto galdu Anna Madare Pērkone 
dziedāja piecas dziesmas ar Sindres 
Fjermenstades pavadījumu: Ai, jel manu 
vieglu prātu, Es šodien jūku prātā, Lācīti, 
Miglā asaro logs un  Spogulītis. 

18. novembŗa tēmas izstādi uz 
kafejnīcas dēļa bija izveidojis Raimonds 
Krauklis, skatuves dekorācijas Vija 
Spoģe - Erdmane un Pēteris Erdmanis, 
ziedu dekorācijas Inese Rone, skaņu un 
gaismas meistari Voldis Kains un Gints 
Kārkliņš, svētku mielastu sagatavojusi 

Sidnejas Latviešu biedrības dāmu kopa, 
rīkotāja – Sidnejas Latviešu biedrība, 
pieteicējs Jānis Čečiņš, Brīvības 
pieminekļa fotografiju darinājis Ojārs 
Greste; gadskārtējo mākslas izstādi 
rīkoja Austrālijas Latviešu makslinieku 
apvienība (ALMA), kur ar darbiem 
piedalījās Ilmārs Blūmbergs, Pēteris 
Ciemītis, Biruta Klarka (Clark), Ojārs 
Greste, Lidija Medne, Dzidra Mičela 
(Mitchell), Raimonds Rumba, Jānis 
Šēnbergs, Jānis Supe un Liena Sveile 
Vadinghema (Waddingham).

Latvijas valsts pasludināšanas 
96. gada dienas atceri 18. novembŗa 
vakarā rīkoja Sidnejas Latviešu vīru 
koris. Pēc Latvijas karoga ienešanas 
svētbrīdi noturēja Kolvins Makfersons 
(Colvin S. MacPherson). Uzrunu teica 
Sidnejas Latviešu  vīru koŗa pārstāvis 
Juris Ruņģis. Latvijas Republikas Anna Madare Pērkone
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Svētku runas teicējs Māris Brancis
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vēstnieka Austrālijā rakstu nolasīja 
Latvijas goda konsuls Aldis Birzulis. 
Oskars Štubis nolasīja Latvijas Valsts 
prezidenta Andŗa Bērziņa 18. novembŗa 
apsveikumu, kam sekoja Latvijas himna. 
Oskars Štubis nolasīja arī Māŗa Braņča 
biografiju, no kuŗas te īsi izvilkumi. 
Viņš dzimis 1947. gada 21. janvārī 
Tukuma rajona Irlavas pagastā. 1999. 
gadā ieguvis maģistra gradu mākslas 
vēsturē. No 1993. – 2009. gadam  bija 
Latvijas Valsts archīva Personu fonda 
un trimdas dokumentu daļas vadītājs, 
bet no 2007. gada vada Latvijas 
Mākslinieku savienības Jelgavas 
organizāciju un 2009. gadā ievēlēts 
par Jelgavas mākslinieku biedrības 
valdes priekšsēdētāju. Apbalvots ar 
Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 
3. pakāpes Atzinības rakstu 1998. gadā, 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 
Atzinības rakstu 2001. gadā, Atzinības 
krustu 2006. gadā un Anšlava Eglīša un 
Veronikas Janelsiņas fonda 2008. gada 
Atzinības balvu.

Mākslas zinātnieks Māris Brancis 
savā runā ar nosaukumu „Kā es ieaugu 

Latvijā” dalījās savās pārdomās par sevi 
pašu„ tajos laikos kādos ritējis viņa mūžs 
līdz šai dienai.” Dzimis okupētā Latvijā 
viņš tikai maz pa mazam iepazinies ar 
Latvijas pagātni pa daļai no grāmatām 
un arī no veciem Atpūtas žurnāliem. 
Kā brīnums izklausījās baumas 50. 
gadu beigas vai 60. gadu sākumā, 
ka vai nu angļi vai amerikāņi atbrīvos 
Latviju. Brīnums tomēr nenotika. Toties 
labi, ka nepiepildījās ļaunās baumas 
ap 70. gadiem, ka Baltijas tautām 
līdzīgi moldāviem būs jāpāriet uz slavu 
alfabētu.  Bija arī salīdzinājumi par to, kā 
Latvijā krievi nicinājuši latviešu valodu 
un to, kā latvieši trimdā saglabājuši savu 
identitāti, dzīvodami starp lielām tautām.

Pēc šīs runas Lija Veikina paziņoja, 
ka Spodra Klauverta piemiņas fonda 
balva šogad piešķirta Elitai Lucei.

Sarīkojumu nobeidza ar 6 Sidnejas 
Latviešu vīru koŗa dziesmām, kuŗām 
klavieŗu pavadījumu deva Voicechs 
Višņevskis (Wojciech Wisniewski): 
Aleksandra Valles Mēs mīlam zemi 
šo ar Martas Vitrupas vārdiem un 
Imanta Līča Tur Vidzemē ar Ilzes 
Kalnāres vārdiem un Toma Mačēna 
solo diriģēja Daina Jaunbērziņa. Valža 
Zilvera Dziesmu dziesmai ar tautas 
dziesmas vārdiem un Raimonda Paula Spodŗa Klauverta balvas saņēmēja Elita 

Luce un Lija Veikina
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Gunārs Zodiņš, Daina Jaunbērziņa un 
Māris Brancis
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Senioru saiets  
novembrī

Senioru saiets Sidnejas Latviešu 
nama Mār t i ņa  S i l i ņa  zā lē  14 . 
novembrī iesākās ar Jāņa Grauda 
paskaidrojumiem nesenā Japānas 
ceļojuma uzņemtām fotografijām. Tā 
kā izpriecas kuģī, ar kuŗu braukuši,  
drīkstēja pārdot alkoholu un spēlēt 
azarta spēles tikai tad, ja tas apstājās arī 
ārpus Japānas, tad arī kuģis brauciena 
laikā apstājās krievu ostā Korsakovā.  
Kuģī bija kādi 2600 braucēju un, varbūt, 
tikpat daudz apkalpes, un ceļojums ilga 
12 dienas.  

Dzīvības mūžīgais vārds ar Jāņa 
Petera vārdiem diriģēja Ivars Štubis. 
Brigitas Ritmanes Manai tautai ar Andŗa 
Ritmaņa vārdiem un Raimonda Paula 
Manai dzimtenei ar Jāņa Petera vārdiem 
diriģēja Daina Jaunbērziņa. Pēc Latvijas 
karoga iznešanas apmeklētājus lūdza 
pakavēties Mārtiņa Siliņa zālē pie vīna 
glāzes un pīrāgiem. 

Juris Krādziņš

Jānis Grauds stāsta par Japānu
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Japānā valda liela tīrība. Cilvēki 
ir draudzīgi, viesmīlīgi un palīdzīgi. 
Neatšķiras tik ļoti  no rietumniekiem kā 
Indijā. Japānā ir divas ticības: šinto un 
budisms, bet vietējie bieži  pieder abām. 

Braucot no Jokohamas, kuģis 
piestājās pie Kašīro, kur bijis liels 
tirgus. Nākošā ostā, Otaro viņš aizmirsis 
taksītī fotoaparātu, bet pēc ziņojuma 
kuģī to saņēmis atpakaļ. Kādreiz 
atstājis dzeramnaudai dažus centus, 
bet pārdevējs skrējis pakaļ, lai viņam 
tos atdotu. Japānā esot 3 alfabēti, no 
kuŗiem viens domāts svešvalodām.  
Neesot daudz vecu ēku, jo visas tiekot 
pārbūvētas un uzlabotas. Daudziem 
mājas priekšā mazs dārziņš. To visu 
redzējām fotografijās. Hakodatē bija 
daudz tempļu ar koka kastēm, kuŗās 
ieliek naudu un tad lūdz. Pie Anorī bija 
tempļi lielos dārzos un tilti ar sarkanām 
margām. Citur vecas nol iktavas  
pārbūvētas veikalos. Bija arī liels tornis, 
ko redzējām un visur rīsu lauki starp 
kalniem un mežiem.

 Tokijā dzīvo kādi 8.5 mil joni 
iedzīvotāju, bet nejūt, ka tā būtu 
pārpildīta ar daudz cilvēkiem. Daudz 
koka namu. Fotografijās rādīja arī lielas 
saki (japāņu rīsu vīns) mucas, meitenes 
ar līdzīgām frizūrām, milzīgu zirnekļa 
skulptūru. Labākais japāņu alus esot 
saporo. Redzējām cilvēkus karājoties 
virvēs pie klints un tā tīrot nezāles. 
Citur priecīgas geišas, kas piecus 
gadus mācās savu amatu. Redzējām 
arī pārnesājamus tempļus, Fudžijama 
kalnu, kas parasti miglā tīts. Restorānos 
pats var cept sev gaļu. Tokijā ir arī kādi 
20 tilti. Tie tikai daži izvēlēti piemēri no 
lielā fotogrāfiju klāsta.

Pēc Jāņa Grauda stāsta, kuŗam 
apmeklētāji pateicās ar aplausiem, Ivars 
Šeibelis ar dāvanām pateicās Inārai 
Krūmiņai un Vijai Bruzgulei par darbu 
kafejnīcā senioru saieta laikā.
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Otrā daļā rādīja filmu Atgriešanās 
Eiropā par pārmaiņu laiku no 1988 līdz 
1991. gadam par kuŗiem pastāstīja Ēriks 
Niedra.

1988. gadā Eiropa vēl bija sadalīta 
divās daļās, kaut arī Gorbačovs bija sācis 
pildīt savu nodomu dot komūnismam 
cilvēcīgu seju. Viņu ceļojumos rietumos 
pavadīja sieva Raisa Maksimovna, 
kas bija jaunums krievu valstsvīru 
ģimenes attiecībās. Šajā gadā notika 
arī nemieri Kalnu Karabachā, un krievu 
kaŗaspēks ar lāpstām nosita 20 cilvēkus 
Grūzijā. Zemestrīcē Armēnijā gāja 
bojā 25,000. Latvijas tautas fronte 
rīkoja demonstrācijas Rīgā. Gorbačovs 
sākumā neatzina Molotova-Rībentropa 
pakta esamību, bet tad pēc gada 
to atzina. 1988. gadā sāka plīvot 
Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs, 
ko Augstākā Padome atzina kā tautas 
karogu, kaut gan vēl paturēja arī 
padomju Latvi jas karogu. Jūnijā 

sanāca radošo darbinieku plēnums, 
kur skatuves vidū sēdēja Jānis Peters, 
bet blakus, citu starpā, arī Džemma 
Skulme, Boriss Pugo, Drīzulis un 
citi. Kad Mavriks Vulfsons teica, ka 
Latvijā 1940. gadā revolūcija nav bijusi, 
Boriss Pugo viņam pārmetis, ka viņš 
nogalinājis padomju Latviju. Padomju 
Latvijas himnas vietā atļāva dziedāt 
Dievs, svetī Latviju, kas daudziem bija 
jaiemācās. Uzveda Zigmāra Liepiņa un 
Māras Zālītes rokoperu Lāčplēsis, kur, 
kaut gan Pumpura eposā Lāčplēsis 
cīnās ar vāciešiem, šeit varēja manīt 
sarkano ienaidnieku. 

Not ika  ar ī  La tv i jas  88  Miss 
ievēlēšana (Sintija Jenerte). Edvardam 
Rozenštraucham, viņu rehabilitējot, 
atļāva dziedāt Zilo lakatiņu un Vecās 
likteņdzirnas.1988. gadā bija arī nodoms 
ierīkot pazemes metro zem Rīgas, pret 
ko radās masveidīgi protesti un to atlika 
uz nenoteiktu laiku, kā iemeslu minot 
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Dziedāt tam kungam!
AL 55. Kultūras Dienu Garīgās 

mūzikas koncerts.
G a r ī g a i  m ū z i k a i  i r 

vienmēr bijusi svarīga vieta 
Latviešu mūzikas vēsturē. 
Jau 19.gadsimta otrajā 
pusē – 1873. gadā, Pirmo 
Visparējo Dziesmu svētku 
ievaros, notika Garīgās 
Mūzikas koncerti.  

Jūlija Jonāne savā disertācijā par 
latviešu sakrālo mūziku saka tā:

“Garīgās mūzikas terminu var 
izskaidrot kā, ārpus pāri laika robežām, 
stāvošs. Kā Dieva vārda nesējai un 
līdzgaitniecei, garīgā mūzika spēj 
atvērt cilvēku dvēseles, pacelties pāri 
ikdienišķajam.”

Skatoties uz mūsu pašu  Austrālijas 
Latviešu Kultūras dienu vēsturi, Garīgie 

gan to, ka Rīgas pazeme nav piemērota 
šim pasākumam un varot iegrūt, bet, 
līdzās tam, protestētāji baidījās no 
palielinātas migrantu ieplūšanas Latvijā 
no austrumiem.

1989. gadā komūnisms izbeidzās 
Bu lgā r i j ā ,  Ungār i j ā ,  Po l i j ā  un 
Čechoslovākijā. Rumānijā diktators 
Čaušesku  sū t ī j a  po l i c i j u  p re t 
demonstrantiem un nogalināja kādus  
1000 cilvēkus. Pēc tam viņš vēlējās bēgt 
uz Kubu, bet viņu notvēra un kopā ar 
viņa sievu notiesāja uz nāvi un nošāva. 
Nemieri bija arī Tienmena laukumā 
Ķīnā un vēl arvien nav noskaidrots vai 
tur nogalināja 200 vai 2000 cilvēku. 
Beidzot sagrāva Berlīnē Ulbrichta 
1961. gada augustā celto mūri (3.6 
metru augstu, 1.2 metru platu), kas 
apjoza Berlīni 140 kilometru gaŗumā 
ar 116 sargu torņiem, kur 28 gadu 
laikā gāja bojā kādi 136 cilvēki.  Latvijā 
Bresis atļāva zemniekiem pirkt zemi 
un radās 700 jaunsaimniecības. No 
Tallinas līdz Viļņai 23. augustā Baltijas 
ķēdē savienojās rokās 2 000 000 triju 
Baltijas republiku  iedzīvotāji. Februārī 
Padomju Savienības kaŗaspēks atstāja 
Afganistānu, kur bija krituši arī 87 no 
Latvijas iesauktie kaŗavīri ar vairāk par 
200 ievainotiem. Latvijā ieradās Čikāgas 
piecīši, kas 9 sarīkojumos Latvijā 
pulcināja ap 180,000 skatītāju. Izcēlās 
ugunsgrēks VEF’a fabrikā.

1990. gadā apvienojās Vācijas 
rietumu un austrumu daļa. Irakas 
valdnieks Sadams Huseins okupēja 
Kuvaitu un izcēlas Līča kaŗš (Golf war). 
Gorbačovs saņēma miera prēmiju. 4. 
maijā Augstākā padomē Latvijā par 
neatkarības pasludināšanu nodeva 138 
balsis (ar 7 balsu vairākumu). Zviedrija 
atvēra konsulātu Latvijā. Amerikas 
Savienotās Valstīs prezidents pieņēma 
vizītē Godmani un Jurkānu no Latvijas 
valdības. Rīgā mainīja vairāku ielu 

nosaukumus. Latvijā aptrūka preces, 
kuŗas spekulanti bija iegādājušies 
vairumā un pārdeva republikām, kuŗu 
financiālais stāvoklis bija sliktāks.  
Svinēja 20. dziesmu svētkus, kuŗos 
ieradās arī delegācijas no citām zemēm.  
Dibināja Rīgā arī spēļu kazino, kuŗā 
ieeja un spēles bija tikai par ārzemju 
valūtu. Vidējā alga Latvijā bija 240 
rubļu, kas salīdzinās ar 52 amerikāņu 
dolāriem. Cukura trūkuma dēļ katrs 
saņēma tikai 1 kilogramu mēnesī. Arī 
tikai 2 pudeles degvīna mēnesī.  Latvijā 
iznāca tautas frontes laikraksts Atmoda.

Visi šie notikumi jau sen dzirdēti un 
pierakstīti, bet šeit pārskatamības dēļ 
kopā savilkti atmiņas atsvaidzināšanai. 
Nākamgad šo sēriju turpināšot rādīt 
sākot ar 1991. un līdz 1993. gadam.

Juris Krādziņš
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Austrālijas	  Latviešu	  55.	  Kultūras	  Dienu	  	  

Balle	  

Mirdzošs Vakars 
Trešdien,	  31.	  decembrī,	  plkst.	  19.00 

Kultūras	  dienu	  balle	  solās	  būt	  sevišķi	  izsmalcināta	  un	  grezna.	  
Šampanietis	  plūdīs,	  ēdiens	  būs	  gards	  un	  mūzika	  tik	  aizraujoša,	  ka	  
visu	  vakaru	  dejojot	  pa	  spožo	  dejas	  grīdu,	  nemaz	  nepamanīsit,	  ka	  

jau	  ir	  pienācis	  Jaunais	  gads! 

 

1920.	  gadu	  mūziku	  atskaņos	  un	  dziedās	  Laimas	  Muzykanti	  un	  	  
Ints	  Teterovskis 

	  

Biļetes	  |	  pilna	  cena	  $150	  |	  zem	  18.g.	  $80	  

	  

Baudīsim	  1920.	  gadu	  atmosfēru	  

Gaidīsim	  staltus	  kungus	  uzvalkos	  un	  izsmalcinātas	  dāmas	  mirdzošās	  kleitās 
 

„WatervieW“	  „Bicentennial“	  parkā	  
Bicentennial	  Drive	  Bicentennial	  Park,	  (off	  Australia	  Avenue),	  Sydney	  Olympic	  Park	  
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koncerti ņēmuši svarīgu vietu sarīkojumu 
programmās un pat noturēti galvas pilsētu 
lielākajās katedrālēs.

Un tā, arī šī gada 27.decembrī 
Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu 
ievaros, plkst. 13.30 notiks Garīgais 
koncerts svētā Jāņa baznīcā Hombušā.

Kāpēc nākt uz Garīgo koncertu? Kas 
tur piedalīsies un ko mēs tur dzirdēsim?

Baudīsim iecienīto latviešu, kā 
arī austrāliešu sabiedrībā, Adelaides 
Simfoniskā orķestra galveno čellistu un 
Eldera Mūzikas konservatorijas lektoru, 
Jāni Lauru. Jānis ir koncertējis Austrālijā, 
Eiropā, Ķīnā, Kanādā un ASV. Viņš ir 
čellists Melbas stīgu kvartetā, Eldera 
Klavieru Trio un agrāk plaši pazīstamā 
New England ansamblī. Jānis ir aicināts 
2015.gadā Cēsīs vadīt starptautisko Čellu 
festivālu. Jānis spēlēs Lūcijas Garūtas 
un Jāzepa Mediņa komponētos darbus.

Sidnejas mūziķe Daina Kaina ir 
izvēlējusies pasaules slavenā Latviešu 
komponista Pētera Vaska 1985.gadā 
komponēto darbu vijolei un klavierēm. 
Citēju Pēteri Vasku – “Mūzika ir visdiženākā 
no visām mūzām, jo visvieglāk tiek 
klāt dievišķajam.” Garīgais koncerts ir 
ideāla vieta šos abus māksliniekus un 

viņu instrumentus 
izbaudīt.

D z i r d ē s i m 
Sidnejas ev.lut. 
latviešu draudzes 
ansambli Ināras 
Gedgovdas ilg-
gadīgā vadībā. 
Ansambļa mēr-
ķis i r  v ienmēr 
bijis slavēt Dievu 
dziesmā un re-
gulāri  kupl ināt 
baznīcas diev-
kalpojumus. Ināra 
ir arī draudzes 
u n  a n s a m b ļ a 

ērģelniece.
Jaunie Sidnejas mūziķi Ella Mačēna 

un Ivars Štubis izpildīs Renāra Kaupera 
dziesmu Gods Dievam augstībā ar Imanta 
Ziedoņa vārdiem. Ella un Ivars jau ilgāku 
laiku kuplina latviešu un austrāliešu 
sabiedrības sarīkojumus gan dziedot 
duetus, gan pavadot, komponējot un 
aranžējot dziesmas citiem māksliniekiem. 
Abi ir ļoti apdāvināti mūziķi.

K lav ieru  pavadī jumus v is iem 
māks l in iek iem sn iegs  S idne jas 
Konservatorijas iecienītā mūzikas 
speciāliste Ingrīda Šakurova, kuŗa jau 
vairākus gadu desmitus aktīvi darbojās 
latviešu sabiedrībā.

Sidnejas Latviešu vīru korī jaunākais 
korists ir 16 gadus vecs un korī vēl dzied 
viens dibinātājs, kas šogad svinēja savu 
90 gadu dzimšanas dienu. Dzied arī 
vairāki ģimenes locekļi plecu pie pleca. 
Sidnejas Latviešu Vīru koris ir vecākais 
vīru koris ārpus Latvijas un ir dibināts 
1956.gadā.

Nāciet uz Garīgo koncertu klausīties 
40 vīrus dziedot slavas dziesmas Dievam. 
To starpā Andreja Jurjāna Kantāti Tēvijai, 
kuŗā sakausētas vispārējās garīgi 
patriotiskās idejas – dzimtenes mīlestība, 

Sidnejas Latviešu vīru koris – diriģente Daina Jaunbērziņa
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tautas identitāte, lūgums Dievam par 
labu likteni Latvijai. Šī kantāte ir viena no 
vokāliem darbiem latviešu mūzikā, kas 
nezaudē savu aktualitāti arī šodien.

Daudzas reizes šis opuss skanējis 
Kultūras dienās un nupat pagājuši 125 
gadi kopš tās pirmatskaņojuma trešos 
Dziesmu svētkos Latvijā 1888.gadā.

Sidnejas Latviešu Vīru koŗa sākuma 
gados, diriģenta Jāņa Puisēna vadībā, 
koris dziedājā Tēviju ar ilggadīgā 
priešknieka Arvīda Luča tenoru solo.

Šoreiz komponista, diriģenta un 
profesora Leonīda Vīgnera vīru koŗa 
aranžētai kontātei, Pernigeles jauktā koŗa 
kormeistare, Līga Liedskalniņa izpildīs 
soprāna solo dziedājumu. Kori diriģēs 
mākslinieciskā vadītāja un ilggadīgā 
diriģente Daina Jaunbērziņa. Redzēsim 
arī jauno diriģentu Ivaru Štubi, kas 
ar entūziasmu un apņēmību uzsācis 
diriģēšanas gaitas.

“Debesis daudzina Dieva dižu garu
Visa plašā pasaule pauž Viņa vārdu!”
Ar šo Melngaiļa komponēto mūziku un 

spēcīgiem Dāvida 19.dziesmas vārdiem, 
Latvijas viesu jauktais koris Pernigele, 
noslēgs Garīgo koncertu. Dzirdēsim 
starp citu arī E. Dārziņa un R. Dubras 
komponētās dziesmas. Koris katru 

gadu sagatavo 
G a r ī g ā s 
m ū z i k a s 
programmu un 
bieži koncertē 
d a u d z ā s 
L a t v i j a s 
bazn ī cās  – 
A u g s t r o z ē , 
S t r a u p ē , 
S a l a c g r ī v ā 
kā arī Rīgas 
D ievnamos. 
P e r n i g e l e s 
k o r i s t u 

spilktākā atmiņa no nesen pavadītiem 
Dziesmu Svētkiem ir paša dziedātā 
Lūcijas Garūtas lūgšana, Mūsu Tēvs 
Debesīs.

Citēju Pernigeles koŗa diriģenti un 
māksliniecisko vadītāju Artu Zundi 
“Klausītāji zālē piecēlās kājās un ilgi, ilgi 
aplaudēja. Šī lūgšana kori ir pavadījusi 
visu pastāvēšanas laiku.”

Aicinu iekvienu arī mūsu Kultūras 
dienās izjust Garīgās mūzikas spēku 
– uzturēt dzīvu dvēseli un tā padarot 
dzīvi bagātāku. Atbalstīsim vietējos un 
ārzemju māksliniekus, iedziļināsimies 
pārdomās un smelsim spēku turpmākai 
ikdienas dzīvei.

Daina Jaunbērziņa.
AL 55.KD Garīgās Mūzikas 

Koncerta rīkotāja.

Pernigeles jauktais koris – diriģente Arta Zunde

Reformācija baznīcā 
Ojārs Greste Ēģiptē

Svētdien, 26. oktobrī Sidnejas Svētā 
Jāņa baznīcā, pieminot Reformācijas 
jeb Ticības Atjaunošanas svētkus, 
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin 
S. MacPherson) savā svētrunā teica, 
ka mēs pieminam to dienu pirms 497 
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gadiem, kad Mārtiņš Luters pienagloja 
95 tēzes pie Vitenbergas baznīcas 
durvīm, jo Romas katoļu baznīca lauzusi 
apsolījumu turēties pie mūsu Kunga 
vārdiem, kā tie rakstīti Mateja evaņgēlija 
24. nodaļas 35. pantā: ”Debess un 
zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs.” 
Un arī šodien visā pasaulē redzam, 
ka, cenšoties izpatikt laika garam, 
daudzas draudzes neklausa Dieva 
vārdu. Un vēl vairāk. Mācītāji Teksasas 
pilsētā Hjūstonā, Amerikā, pirms dažām 
nedēļām saņēmuši pavēli iesniegt tiesām 
savus sprediķus, lai tās izspriestu, 
vai tie nav pret pilsētā izsludināto 
likumu par viena dzimuma laulībām. 
Nobeigumā macītājs nolasīja vēstījumu 
Jāņa Atklāsmes grāmatā par Jēzus  
vēstulēm septiņām Mazāzijas draudzēm 
(Efesā, Smirnā, Pergamā, Tiatīrā, Sardā, 
Filadelfijā un Laodocejā), lai tās turas pie 
Viņa vārdiem. Dievkalpojumu beidza ar 
himnu Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils. 

Pēc azaida ar pankūkām un kafiju 
Draudzes namā, savus vērojumus Ēģiptē 
ar bildēm ilustrēja savu stāstījumu Ojārs 
Greste. Stāstam bija divi nolūki: parādīt 
Ēģiptes dzīvi un dabu un pastāstīt par 
nepatiesi apcietinātiem un notiesātiem 
žurnālistiem.

Sava brāļa dēlu Pēteri Ojārs Greste 
bija savā nesenajā Ēģiptes ceļojumā 
cietumā apmeklējis trīs reizes. Pēteris 

Greste, kuŗu apcietināja 2013. gada 
29. decembrī, cietumā bijis jau 300 
dienas. Ojāra Grestes apmeklējuma 
laikā apcietināto žurnālistu atbalstītāji 
izgājuši ielās ar plakātiem: „Atbrīvojiet 
Pēteri Gresti! Žurnālisti nav teroristi!”  Par 
to, vai prāva pret Pēteri Gresti un viņa 
līdzapcietinātiem bijusi pareiza, spriedīs 
Ēģiptes augstākā tiesa 2015. gada 1. 
janvārī. Ir cerība, ka pēc tiesas procesa 
apcietinātiem Ēģiptes prezidents piedos. 
Kā izsmiekls liekas Ēģiptes paraša savus 
cietumniekus nebarot, lai viņus paēdina 
ģimene! Advokāti nedrīkst ieiet cietumā 
apmeklēt klientus, jo tie skaitās notiesāti. 
Te būtu japiebilst: pēc kādiem likumiem? 
Jo likumus nevar dot tiesa, bet valdības 
un tās ir tikai nesen mainījušās.

Ojārs Greste bijis Ēģiptē vienu 
mēnesi.  Viņš aplūkojis arī 5000 gadu 
veco Sakaras piramidu, kas no Ēģiptes 
galvaspilsētas Kairo sasniedzama vienas 
stundas braucienā.  Ēģipte kādreiz 
saņēma daudz valūtas no tūristiem, bet 
tagad tūristu skaits ir krities. 

Kas vērots Ēģiptē? Kad gājēji iet pāri 
ielai, satiksme palēnina gaitu. Gājēji iet 
pa ielu, ne pa trotuāru. Nabadzīgie cilvēki 
dzīvo kapos, kur saceltas mājas. Policija 
parasti tērpta baltās uniformās, bet 
slepenā policija civiltērpos. Motociklisti 
nevalkā ķiveres. Uz viena motocikla 
redzēti 5 ģimenes locekļi. Rādīja lielāku 

Telpu pieteikumi 2015.  
gadam

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

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

SLB valde
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Trīsreiztrīs Austrālijā 
 

Nākošais 3x3 Sidnejas saiets notiks 
2015. gadā no 2. - 8. janvārim 

 
LUTANDA YARRAMUNDI 

Atpūtas centrā 
           River Park, 761 Springwood Rd 

Yarramundi NSW 2753 
www.lutanda.com.au 

 
 

Aicinām piedalīties 2015. gada 3x3 saietā !!! 
Trīsreiztrīs saiets domāts visām paaudzēm, ģimenēm un vieniniekiem. Tas veltīts latvisko zināšanu 
paplašināšanai, latviskās kopības veicināšanai, latvisko ģimeņu stiprināšanai un draudzību 
sekmēšanai. 
Esam pieteikuši ļoti skaistu vietu stundas braucienā no Sidnejas, netālu no Ričmondas, Zilo kalnu 
tuvumā. 
Šis centrs mūsu sagaida ar brīnišķīgu apkārtni, kas piemērota arī nodarbībām ārā, pastaigām un 
atpūtai svaigā gaisā. Atpūtas centrā ir peldbaseins, vēsinātas telpas, plaša sarīkojumu zāle ar 
modernu video un audio iekārtu. 
Pašreiz veidojam saieta programu un tā solās būt ļoti interesanta un daudzpusīga,piemērota gan 
lieliem un maziem, gan jauniem un ne tik jauniem. Līdzās pašmāju lektoriem un ieviržu vadītājiem, 
šajā saietā piedalīsies arī vairāki viesi no Latvijas, viņu vidū – vēsturnieks, Rīgas Stradiņa 
Universitātes mācībspēks Valters Ščerbinskis, Artūrs un Inta Uškāni un Inga Zeile no folkloras 
grupas “Laimas Muzykanti”, dirģents Ints Teterovskis, 3x3 vadītāja Latvijā, folkloriste Inese Krūmiņa, 
Okupācijas muzeja darbinieks, 3x3 kustības veicinātājs Jānis Atis Krūmiņš 
Saieta programmā paredzēta muzicēšana, tēlotājmākslas nodarbības, vēsture, politika,  latviskie 
rokdarbi, latviskā virtuve, kā arī aktīvā atpūta, riteņbraukšana, peldēšana. 
Paralēli pieaugušo programmai, kā parasti, būs arī bērnu programma, ko vadīs Inga Jakse no 
Melburnas. 
 
Jau iepriekš pateicamies mūsu labvēļiem, ziedotājiem, kuri jau ir snieguši financiālu atbalstu, kā arī 
tiem, kas to vēl gatavojas darīt. 
Ar prieku varam ziņot, ka mūsu labvēļu pulkam šogad ir pievienojusies arī Latvijas Kultūras Ministrija. 

Dalības maksas ir sekojošas:                              

2 pieaugušie un 2 bērni  $900                              
2 pieaugušie un 1 bērns $800 

1 pieaugušais un 2 bērni $650 

1 pieaugušais un 1 bērns $500 

1 pieaugušais   $400 
 
Pieteikšanās lapas ir izsūtītas elektroniski, dabūjamas Austrālijas latviešu sabiedriskajos centros, kā 
arī pieprasāmas no saieta vadības valda.email@gmail.com. 
Lūdzu sekojiet turpmākai  informācijai latviešu presē un elektroniskajos saziņu līdzekļos. 
 
Uzredzēšanos Sidnejas  3x3 saietā, 2015.g. janvārī !   
 
Sidnejas 3x3 2015 vadības vārdā: 
Sandra Dragūna, Valda Taylor 
Epasts: valda.email@gmail.com, Tel: 0432 920 623 
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Pļaujas svētki un 
jubileja Vienības 

draudzē.
Apvienotais Vienības draudzes 

Pļaujas svētku sarīkojums ar Raimonda 
Sokolovska 50 gadu jubileju Sidnejas 
latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 2. 
novembrī iesākās ar kopīgi nodziedātu 
Vārpu vainagu.

Savā uzrunā Vienības draudzes 
mācītājs Raimonds Sokolovskis teica, 
ka ar Pļaujas svētkiem viens gads atkal 
tuvojas noslēgumam. Pļaujas svētkos 
mēs pateicamies Dievam par to,  ko Viņš 
mums savā mīlestībā ir piešķīris. Mūsu 

tradicija ir šajos svētkos nest to labāko, 
ko esam ieguvuši.  Telpas vienos sānos 
redzam  mazu altārīti ar divām svecēm 
un krustu. Dzīves steigā mēs vienmēr 
raugāmies uz priekšu, bet pateicamies 
Dievam, ģimenei un savai tautai. Uzrunu 
pabeidza ar Jēzus tēvreizi. 

Mari ta L ipska pieteica v ideo 
raidījumus, kuŗos redzēsim kā Pļaujas 
svētkus svin Latvijā. 

Pirmā videofilmā no Valmieras 
Ausekļa dzirnavu vadītājs Mārtiņš 
Mediņš stāstīja, ka nevar paciest to, 
ka zemniecība iznīcināta Latvijā. Vēl 
runāja dzirnavu izpalīgs Jānis Dūre, 
bet pēc tam rādīja malšanu un smēdi. 
Otrā filmā rādīja, kā jaunieši sacenšas 
veiklībā, spēkojoties Pļaujas svētkos. 
Rādīja arī saziepētu stabu, pa kuŗu 
jāvelkas augšup, lai iegūtu tur novietoto, 
kaut gan īsti neredzējām, ko. Kad 
vienam neizdodas, otrs tam palīdz. 
Te varētu piemetināt, ka senos laikos 
tā reizēm darīja arī Rīgā nodarbībā, 
ko sauca par Umurkumuru (no vācu 
vārda Hungerkummer, ko latviski varētu 
tulkot kā „rūpes bada laikā iegūt kaut 
ko izsalkuma apmierinašanai”), kad 
sacensoņi vilkās augšā pa stabu, lai 
par velti iegūtu tur novietotu desu. 
Trešā filmā rādīja Pļaujas svētkus 
Kalncempju Ates mūzejā šajā gadā, 
kur agrākos gados lauku dzīvojamās 

un saimniecības ēkas atvestas 
un novietotas līdzīgi, kā tas 
darīts Brīvdabas mūzejā Rīgā, 
bet še tikai pa  vienai no katra 
veida. Vispirms dziedāja sieviešu 
ansamblis, pēc tam paskaidroja, 
ka Pļaujas svētki Latvijā iesākti 
pagājušā gadsimta trīsdesmitajos 
gados (tātad vai Ulmaņa laikā?). 
Rādīja arī dampi, smēdi, koka 
virpošanu, kulšanu ar zirga vestu 
kūlēju ierīci, vērpšanu, aušanu un 
linu kulstīšanu.

skaitu ilustrāciju uz ekrāna, no kuŗām te 
pieminētas tikai zīmīgākās. 

Redzējām sarkofāgu (zārku) vērsim. 
Memfisā (senā ēģiptiešu galvaspilsētā) 
atklāta faraona Ramzesa II statuja.  Bija 
arī īsfilma un dzirdējām kādas tagad jau 
mirušas slavenas dziedātājas dziedāto 
dziesmu. 

Ko teikt nobeigumā? Par parunu jau 
kļuvis teiciens par Ēģiptes mocībām 
gan bībeliskā senatnē Mozus laikā, 
gan tagad.

Juris Krādziņš
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KULTŪRAS DIENU DIEVKALPOJUMS                                           
Ziemassvētku noskaņās  

          Svētruna: mācītājs Raimonds Sokolovskis 

Piedalās koris „PERNIGELE” no Liepupes 
Diriģente: Arta Zunde 
Kormeistare: Līga Liedskalniņa 
Koncertmeistare: Solveiga Boka 
 
   Piektdien, 2014.g. 26.decembrī , plkst. 14.00 
          Vienības draudzes baznīcā, Stratfīldā 
                   (62 Boulevarde , Strathfield) 
                     VISI MĪĻI AICINĀTI ! 

 

Sekoja Imanta Līča paša komponētais 
un spēlētais Pavasaŗa valsis, bet pēc 
tam videofilmā Tukuma draudzes 
ansamblis dziedāja kādu dziesmu, kuŗas 
nosaukums, diemžēl, netika paskaidrots.

Sarīkojumu kārtība un nosaukumi 
bija iespiesti programmas lapiņās, 

kas bija mainītās krāsās: gan zaļas, 
gan dzeltenas, gan citās varavīksnas 
krāsās. 

P i r m s  m i e l a s t a  R a i m o n d s 
Sokolovskis izlūdzās mielastam svētību, 
tam, ko mēs baudīsim un tām mīļām 
rokām, kas to sagatavojušas. Mielastā 
bija cīsiņi ar sautētiem kāpostiem un 
kartupeļu salātiem un maizes riecienu. 

Pēc mielasta rādīja dažas video-
fi lmas no Raimonda Sokolovska 
kalpošanas gadiem agrāk Latvijā. Pirmā 
kāds dievkalpojums Sv. Pēteŗa baznīcā 
ap 1992. gadu. Otrais no Vecmīlgrāvja 
Baltās draudzes. Trēšajā rādīja 
Zviedrijas karaļpāŗa ievešanu vispirms 
Rundāles pilī, kur piedalījās Anatolijs 
Gorbunovs, bet vēlāk no Usmas atvestā 
baznīcā Brīvdabas mūzejā. Raimonds 
Sokolovskis tajā laikā īsti nezinādams 
ceremonijas likumus domājis Zviedrijas 

Jubilāru sveic Guntars un Brigita Saivas, 
Marita Lipska un Biruta Apene-Klārka.
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karalieni kā sievieti laist pa priekšu, bet 
viņa norādījusi, ka viņam kā macītājam 
tomēr jāieejot vispirms.  

Sākot ies jubi le jas daļai ,  v is i 
nodziedāja vispirms Daudz baltu 
d ien iņu .  Apsve icē j iem izda l ī ja 
brīnumsvecītes uguņošanai. Tad 
50 gadu jubilāram pienesa torti ar 
svecītēm. Jubilāru apsveica Biruta 
Apene-Klārka ar kopīgi saziedoto 
dāvanu – gleznu, Ingrīda Rēbauma ar 
puķēm un nolasot gadījumam piemērotu 
dzejoli un Benita Eire. Apsveicējām 
pateicās jubilārs un arī atsevišķi Alīdai 
Mednei par tortes cepšanu. Jubilārs 

izteica cerību, ka mielasts bijis garšīgs, 
garšos arī šampānietis un torte un 
garšo dzimšanas diena. Visi pacēla 
šampānieša glāzes un dziedāja Augstu 
laim’ un prieku.

Vēlāk sākās programmas koncerta 
da ļa ,  kuŗā  v isp i rms Raimonds 
Sokolovskis dziedāja Raimonda Paula 
Kā es tevi mīlēšu ar Imanta Ziedoņa 
vārdiem, pavadot Imantam Līcim ar 
sintezatoru. Sajūsmā par šo dziesmu 
Ingrīda Rēbauma un Alberts Cinis tās 
laikā piecēlās dzirdēto skaisti attēlot 
dejā. Andrējs Mednis spēlēja Mocarta 
Klavieŗu sonātes Do mažorā pirmo 
daļu. Pēc tās Raimonds Sokolovskis 

dziedāja Raimonda Paula Mežrozīti ar 
A. Krūkļa vārdiem, pavadot I. Līcim ar 
sintezatoru. Nākošo dziesmu I. Dzeņa 
O Smaidi dziedāja atkal Raimonds 
Sokolovskis, bet šoreiz pats sevi 
pavadot ar klavierēm.  Nākamā dziesma 
bija rokgrupas Līvi veltījums Liepājai 
-  Pilsētā, kuŗā piedzimst vējš, zīmīgus 
skatus parādot videofilmā un arī ar 
Raimonda Sokolovska dziedājumu, 
viņam vēlāk paskaidrojot,  ka viņa tēvs 
dzimis Liepājā, bet māte no Valmieras. 
Koncer ta  nos lēgumā Raimonds 
Sokolovskis dziedāja Imanta Līča 
Relikvijas ar J. Osmaņa vārdiem.

Sarīkojuma noslēgumā bija loterijas 
laimestu vilkšana un izdalīšana ar 
apsveikumu katram laimētājam. Dažs 
sarīkojumu atstāja ar ļoti bagātīgu 
laimestu klāstu. 

Juris Krādziņš        

Gundega Zariņa un Vinija Jumiķe

Rolands Auziņš un 
Gaujas nacionālais 

parks
Sarīkojums par to notika Sidnejas 

Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 15. 
novembrī.

R o l a n d s  A u z i ņ š  i r  D a b a s 
Aizsardzības pārvaldes Vidzemes 
reģionālās administrācijas direktors. 
Viņa pārziņā ir Gaujas nacionālais parks. 
Sidnejā viņš ieradās kā Pasaules parku 
kongresa pārstāvis no Latvijas. Viņš 
arī ir mežsaimnieks. Sidnejas latviešu 
biedrībai viņš dāvināja dabas kredīta 
karti (USB jeb zibatmiņu) ar filmiņām 
par Latvijas četriem nacionālajiem 
parkiem: Gaujas (dib. 1973.g.), Ķemeru 
(dib. 1997.g.), Slīteres (dib.1999.g.) 
un Rāznas (dib.2007.g.). Biedrība vēl 
saņēma no viņa bilžu grāmatu „Gauja 
tecēja skanēdama”, kā arī kasti ar 
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        ZIEMASSVĒTKU  EGLĪTE  
Svētdien, 2014.g. 14.decembrī 

 pl. 12.00 Latviešu nama Siliņa zālē  
 
Vienības draudzes sarīkojums ar 

interesantu video, 
priekšnesumiem, kopdziesmām, 
gardām pusdienām un loteriju. 

Šogad piedalīsies arī ”Sniegbaltīte 
un rūķīši”. 

Nākam paši un ņemam līdzi 
draugus!  

 
Visi mīļi aicināti!  

„Kurzemes” šokolādēm klausītājiem.
Referents rādīja filmu un slīdītes 

par Gaujas nacionālo parku (GNP). 
Redzējām Izglītības centru Vecupītes, 
Sietiņiezi ar pelēko bišu veidotajām 
alām smilšakmenī, Gauju pie Siguldas, 
slēpošanu ziemā, Āraišu ezerpili, 
18.g.s.Ungurmuižu, 13.g.s.Turaidas pili 
un gumijas lekšanu no virves dzelzceļa 
pāri Gaujai. Gaujai esot  98 loki parkā un 
izvedojas vecupes. Tur ligzdo pīles un ir 
bebri. Parkā arī atrodas purvi un ezeri. 
Tur atrodas 900 augu un 149 putnu, kā 
arī 48 zīdītāju sugas. 

Komūnistu laikos gribēja veidot 
nacionālo parku. Tomēr bija velti 
mēģināt iestāstīt Maskavai to atļaut, jo 
arī vārds „nacionāls” bija aizliegts. Pēc 
ilgiem pētījumiem rakstos kāds atklāja 
Ļeņina teikto, ka „daba ir jāaizsargā” 
un vārdus „nacionālais parks”. Tad 

Maskava vairs nevarēja celt iebildumus. 
Par citiem nacionālajiem parkiem mums 
stāstīja, ka Slīteres parks pirms tam 
bijis rezervāts, kur var redzēt iespaidīgo 
Slīteres bāku un stāvkrastus. Ķemeru 
parkā pāri Lielajam tīrelim ir izveidota 
jauna taka. 

12% no Latvi jas platības klāj 
aizsargājamās teritorijas. Rezervātos ir 
stingrāka aizsardzība- piemēram Grīņu 
un Moricsalā (kas dibināta 1912.gadā). 
Par Gaujas parku vēl uzzinājām, ka 
parks aizņem 91 745 hektārus, Gaujas 
senlejas gaŗums ir 93.5km un platums 
0,8- 2.5 km. Senlejas dziļums (ne ūdens 
dziļums) ir 85m. Meži aizņem 47% no 
platības, lauksaimniecības 37% un 
zemnieku saimniecības 25%. GNP ir arī 
iekšējā robeža, ap Cēsu pilsētu. Parks 
būtu priecīgs iepirkt zemi no privātajiem 
pie Gaujas upes, ja tas būtu iespējams, 
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bet trūkst naudas.(Latvijā 
nav kā Austrālijā, kur viss 
nacionālais parks pieder 
valstij). GNP esot trešā 
visapmeklētākā tūristu 
apciemošanās vieta pēc 
Rundāles un Jūrmalas. 
Tur atnāk ap 1 miljonu 
apciemotāju gadā. Daudz 
tūristu brauc ar kanu 
laiviņām pa Gauju no 
Cēsīm uz Siguldu, bet 
daudzi arī atstāj atkritumus. 
Nākotnē ir domāts, ka 
braucēji varētu saņemt 
atpakaļ visu depozītu pa 
laiviņām, ja atnes atpakaļ viņiem iedotus 
maisiņus pilnus ar saviem atkritumiem. 
Patlaban talcinieki tos uztīra.

Uz slīdītēm vēl parādīja dabu- 
sikspārņus (GNP esot 16 sugas), lielo 
susuri, lācenes (ogas), silpurenes, 
naktsvijoles, taimiņus (zivis), jenotsuņus, 
un zivjudzenīti, kā arī parastos zīdītājus, 
kā lūsi. Par jenotsuņiem stāstīja, ka tos 
nešaujot mednieki, kaut tie iznīcinot 
putnus. Tas ir tāpēc, ka jenotsuņus 
nevar izmantot un skrotis maksā par 
daudz. (Komūnistu laikos no Krievijas 
ieveda jenotsuņus. Tiem bija ar 
encefalītu inficētas ērces). Lāču Latvijā 
esot maz, bet vilku netrūkstot. Latvijā 
ir ievazāti dzīvnieki, kas tagad vairojās 
dabā. Daži no tiem ir no Amerikas, 
ir agresīvāki nekā vietējie, un tos 
izspiež no dzīvesvietām; piemēram 
Amerikas ūdele, kas izspiež Eiropas 
ūdeli. Citur Eiropā Amerikas pelēkā 
vāvere izspiež rudo vāveri. Latvijā ir arī 
ievazāts signālvēzis. Maiņas dabā ir arī 
radušās no klimāta izmaiņas. Ar siltāku 
temperatūru Latvijā ir ienācis baltais 
gārnis, bet Latviju ir atstājusi lidvāvere, 
kas pārvietojusies no Gaujienas mežiem 
un  meklē vēsāku temperatūru ziemeļos, 
Igaunijā.

U z  A i n a s  S v e i l e s 
j au tā jumu  kādē ļ  mež -
saimnieki  neizmanto to 
darba spēku, kas plūst uz 
ārzemēm, kā to izmantoja 
Latvi jas laikā, referents 
teica, ka īpašnieki tagad 
vairāk izmanto techniskas 
ierīces, nevis darba spēku, 
lai peļņa būtu lielāka. Paši 
strādnieki arī drīzāk saņem 
kompensāciju, nekā strādā. 
Joprojām pārdod ārzemēm 
vairāk apaļkoku, un mazāk 
finieri un mēbeles, no kā 
Latvija varētu vairāk pelnīt. 

„Latvijas valsts meži” parasti cērt 
kailcirtes (kad izcērt visus kokus), kaut 
gan izlašu ciršana, kad cērt atzīmētus 
kokus, ir labāka un saudzē mežus. Tā 
esot darīts Latvijas laikā. Latvijā šodien 
tās saimniecības, kas saņem atbalstu 
no WWF (World Wildlife Fund) cērt 
atsevišķus kokus, nevis kailcirtes. Pēc 
kailcirtes izciršanas ir jagaida kādi 80 
gadi, kamēr mežs atkal ataug. Pusi no 
Latvijas patlaban klājot meži un puse 
no tiem pieder valstij. Par Turaidas pili 
stāstīja, ka nogruvums radies pirms 
vairākiem gadiem, jo zeme bija slīdējusi, 
kad to izskaloja atkusnī. Senos laikos 
Zobenbrāļi esot cirtuši mežu kalnā un 
apkārtnē, lai viņiem būtu labāks redzes 
loks pret ienaidnieku. Arī ienaidniekam 
nebūtu kur slēpties. Par latvāni, ļoti  
indīgo stādu Latvijā referents stāstīja, 
ka tas saucoties Sosnovska latvānis 
un augot līdz 2½m augstumam. Tas 
bija ievests no Krievijas un kultivēts 
lopbarībai. Diemžēl tas ir ļoti agresīvs 
un sēklas uzglabā dīgtspēju vismaz 
septiņus gadus. Tādēļ lauki ir atkārtoti 
jāpļauj visu to laiku, lai to iznīcinātu. Ja 
pļaujot stādus neuzmanīgi vai arī vējainā 
laikā bez aizsargdrēbēm, no sulas 
pilieniem uz ādas rodas apdegumi, kas   

Rolands Auziņš
Foto: P’ Kļaviņš
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AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU 55. KULTŪRAS DIENAS        

        
NORISE 

 
 

Svētdien, 21. decembrī 

   14.00 - 16.30  Teātris „Burvis no Oza zemes“ Latviešu namā 
 Piektdien, 26. decembrī 

09.30 - 14.00 Ģimenes diena Sv. Jāņa baznīcā 
 10.00 - 14.00 Atklāšanas koncerta mēģinājums Latviešu namā 
 14.00 - 15.00 Dievkalpojums Vienības dr. baznīcā 
 16.00 - 18.00 Atklāšanas koncerts Latviešu namā 
 18.00 - 19.30 Izstāžu atklāšana un iepazīšanās Latviešu namā 
 19.30 - 24.00 Danču vakars „Zaļumballe“ Latviešu namā 
 Sestdien, 27. decembrī 

   08.00 - 13.00  Tautas deju 1. mēģinājums Latviešu namā 
 09.00 - 16.00      

09.30 - 13.00  
Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstes 
Garīgās mūzikas koncerta mēģinājums 

Auburn Stadium 
Sv. Jāņa baznīcā 

 13.30 - 15.00 Garīgās mūzikas koncerts Sv. Jāņa baznīcā 
 16.00 - 18.00 „Laimas Muzykantu“ koncerts Latviešu namā 
 19.45 - 24.00 Izbraukums “Kuģītis Smuģītis” King Street Wharf 9 
 Svētdien, 28. decembrī 

   08.30 - 13.00 Kopkoru koncerta 1. mēģinājums Latviešu namā 
 09.00 - 16.00      

16.00 - 18.30 
Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstes 
Teātris „Burvis no Oza zemes“ 

Auburn Stadium 
Latviešu namā 

 19.30 - 24.00 Īsfilmu konkurss „Pīrāgs“ Latviešu namā 
 Pirmdien, 29. decembrī 

   08.00 - 15.00 Tautas deju 2. mēģinājums Paramatta Riverside Theatre 
10.00 - 12.00 Referāta rīts Latviešu namā 

 17.00 - 19.30 Tautas deju uzvedums „Mēs puisēni jaun’ būdami” Paramatta Riverside Theatre 
20.30 - 24.00 Tautas deju apkūlības Latviešu namā 

 Otrdien, 30. decembrī 

   09.00 - 14.00 Kopkoru koncerta 2. mēģinājums Latviešu namā 
 16.00 - 19.00 Kopkoru koncerts Latviešu namā 
 20.00 - 24.00 Sadziedāšanās Latviešu namā 
 Trešdien, 31. decembrī 

   08.00 - 12.00 Raibā sarīkojuma mēģinājums Latviešu namā 
 09.00 - 12.00 LAAJ kopsanāksme Latviešu namā 
 13.00 - 15.00 Raibais sarīkojums – „Uz priekšu, uz pagātni!“ Latviešu namā 
 19.00 - 00.30 Kultūras dienu Balle „Mirdzošs vakars“ „WatervieW“ „Bicentennial“ Park 

Ceturtdien, 1. janvārī 
   16.00 - 18.00 [Pēc Kultūras dienām] - Liepupes kora “Pernigele” Latviešu namā 

 koncerts ar sekojošu Saviesīgu atvadu vakaru  
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JAUNA GRĀMATA
Ir pienācis jauns sūtījums no Rīgas ar Birutas Apenes-Klārkas 

pirmo grāmatu

DOMU KAMOLS
dzejas un patiesi stāsti

Grāmata ir pieejama Sidnejas Latviešu nama grāmatnīcā, kā 
arī Sidnejas Daugavas Vanagu namā.

Cena $20

Septiņus DOMU KAMOLA eksemplārus grāmatas Rīgas 
izdevniecība ir ievietojusi jaunajā Latvijas Nacionālā bibliotēkā.

dedzina miesu vēl ilgu laiku. Klausītāji 
ar lielu  interesi noklausījās referātu un 
tam sekoja pārrunas ar referentu. Jānis 
Čečiņš biedrības vārdā sirsnīgi pateicās 
par saistošo referātu. Rolanda Auziņa 
kontaktadrese ir Dabas aizsardzības 
pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-
2150. Tālrunis-6750 9545. Nacionālo 
parku vietne uz tīmekļa ir (www.daba.
gov.lv). Var sazināties ar Rolandu 
Auziņu arī pa e-pastu: (daba@daba.
gov.lv) 

 V.Krādziņš

Lāčplēša dienas 
pieminēšana

11. novembrī Sidnejas Daugavas 
Vanagu namā sapulcējušies vispirms, pēc 
vanadžu priekšnieces Gundegas Zariņas 
uzaicinājuma, ar 11 sekunžu klusuma 
brīža pēc australiešu parašas pieminēja 

1918. gada pamiera noslēgšanu pēc 
I Pasaules kaŗa.  Latvieši šajā dienā 
piemin 11. novembri gadu vēlāk, kad pēc 
Bermonta uzbrukuma atsišanas Rīgā un 
Pārdaugavā ieskanējās uzvaras zvani 
baznīcās. Pēc klusuma brīža Sidnejas 
vanadžu priekšniece Gundega Zariņa 
aicināja DV Sidnejas nodaļas priekšnieku 
Helmūtu Vabuli teikt piemiņas runu. 

Runu iesākot, Helmūts Vabulis teica, 
ka dzīvība ir tas augstākais ko vīri un 
jaunekļi var ziedot savai zemei. Sākot 
ar strēlnieku cīņām I Pasaules kaŗā viņš 
pieminēja to varonīgās cīņas, kam kaŗa 
laukā bija veiksme, bet ne tik labi bija 
krieviem ar kuŗiem tie kopā cīnījās pret 
vāciešiem. Sākumā daudzi iesauktie 
bija krievu armijā izkaisīti starp krieviem, 
bet tad 1915. gadā sāka dibināt latviešu 
strēlnieku rotas un bataljonus un pulkus, 
uz kuŗiem latvieši pieteicās brīvprātīgi, 
lai būtu kopā ar savējiem un ne izkaisīti 
starp krieviem viņu pulkos. Tomēr no 
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

Biedrības 2014. gada KALENDĀRS

Rotas lietas
Nameja 7-dienu u.c.gredzenus, kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Grāmatas
„TO BONEGILLA FROM SOMEWHERE” – by Wanda Skowronska. Stāsts 
par diviem DP emigrantiem, angļu valodā.

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. 

LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas Šprotes - $3.00
Nēģi želejā - $6.00
Rīgas Balzāms - $36.00
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krievu armijas nāca latviešu virsnieki. 
Latviešiem savos strēlnieku pulkos gāja 
labi. Visievērojamākās bija Ziemassvētku 
kaujas, kuŗu laikā jau likās, ka ceļš 
Jelgavas atbrīvošanai no vāciešiem būs 
vaļā, bet krievu vienības palika atpakaļ 
un kaujās gūto izdevību neizmantoja. 
Krita kādi 2000 latviešu strēlnieku. Par to 
latviešu strēlnieki bija noskaitušies.

1917. gadā pēc pirmās krievu 
revolūcijas Krievijā nodibinājās kaut kas 
līdzīgs parlamentam, bet gada beigās varu 
pārņēma lielnieki, kas nāca ar dažādiem 
solījumiem un arī latviešiem, pat piesolot 
Latviju. Lai gan strēlniekos komūnistiem 
bija tikai kādi 5%, tiem bija liela noteikšana.  
Latviešu pulkiem, kas pēc atkāpšanās no 
Latvijas pēc 1917. gada vācu uzbrukuma, 
kam lielnieki nepretojās, cīnoties Krievijā 
drīz pievienoja krievus un komūnistus, jo 
latviešiem neuzticējās. Daudz strēlnieku 
tomēr palika armijā, jo Krievijā bija bads, 
bet armijā vienmēr varēja saņemt pārtiku.

Kad nodibinājās Latvijas valsts 1918. 
gada beigās, vajadzēja cīnītājus, kas 
pretotos lielnieku iebrukumam, bet 
latviešiem bija tikai kādas 2 rotas ar 
300 cīnitājiem, bet pārējie aizbēga un 
vajadzēja atkāpties no Rīgas līdz pat 
Liepājai. Parasti vēstures grāmatās 
nepiemin, ka, salīdzinot ar latviešu skaitu, 
bija daudz lielāki vācu spēki Golca vadībā, 
kuŗš bija arī tiešais Baloža priekšnieks, 
dibināja landesvēru, kam bija kādi trīs līdz 
četru bataljonu un arī ar lielgabaliem un, 
kas iesāka pretuzbrukumu pret lielniekiem 
un vēlāk arī pirmie iegāja no lielniekiem 
atbrīvotā Rīgā, tur ielaižot Baloža brigādi 
tikai pāris dienas vēlāk. Starplaikā vācieši 
bija nošāvuši daudz latviešu, uzlūkodami 
tos par lielniekiem un tikai pēc Baloža 
brigādes ierašanās apcietinātiem sāka 
izmeklēt, vai tie ir vainīgi, bet iepriekš 
vāciesi bija daudzus nošāvusi tikai uz 
aizdomu pamata.  Vācieši bija landesvērā 
savilkuši daudz cīnītāju no Vācijas, jo tiem 

piesolīja zemi Latvijā, ja nāk kaŗot. Vācieši 
gribēja arī nodibināt kādu hercogisti vācu 
vadībā. Savukārt Latvijas iedzīvotāji 
sākumā skatījās uz latviešu kaŗavīriem ar 
aizdomām, jo tie karoja kopā ar vāciešiem. 
Kad ar brīvpratīgiem nepietika, izsludināja 
iesaukšanu, kas cīnītāju skaitu palielināja, 
un ar laiku arī latviešu cīnītāji ieguva 
iedzīvotāju uzticību, jo latviešu armijā 
bija disciplīna un tās cīnītāji nelaupīja. 
Par latviešu cīnītājiem Aleksandrs Grīns 
uzrakstījis rakstu 1935. gadā, kuŗu arī 
nolasīja.

Krievijā strēlnieki cīnījās kopā ar 
lielniekiem viņu solījumu dēļ, jo komūnisti 
saprata, ka bez latviešiem nevarēs 
uzvarēt, bet pēc uzvaras vēlāk daudzus 
latviešus nošāva Padomju Savienībā 
1937. gadā.

Atrašanās starp Vāciju un Krieviju 
dažreiz bijusi arī izdevīga, jo, ja viena 
valsts uzbrūk vai, vismaz, apdraud, otra it 
kā cenšas palīdzēt, protams, cerot arī sev 
iegūt kādu labumu. H. Vabulis rādīja arī 
diploma darbu, ko bija gatavojusi māsas 
mazmeita par ierakumiem Sēlijā un arī 
kādu bildi ar vācu uzceltu lielu betona 
bunkuru.

Gundega Zariņa pateicās  Helmutam 
Vabulim par runu un teica, ka par pagātnes 
vēsturiskiem notikumiem vajadzētu 
pastāstīt jauniešiem, kas par tiem nekā 
nezina.

Pēc akta notika DV pilnsapulce Juŗa 
Liepiņa vadībā, kuŗā nolasīja iepriekšējā 
gada protokolu, pārrunāja finanču 
stāvokli un vēlēja valdes locekļus, ievēlot 
iepriekšējos. Pēc sapulces visi kopā 
nodziedāja Daugavas Vanagu dziesmas 
pirmo pantu. 

Pilnsapulcei sekoja pusdienas ar 
kranskija desu un kartupeļu un zaļiem 
salātiem, bet vēlāk biezpiena kūku ar 
kafiju. 

Juris Krādziņš
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Kādreiz mana māte
Filmu pēcpusdienā, 25. oktobrī 

Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē bija izvēlēta dokumentāla filma 
Kādreiz mana māte (Once my mother), 
ko pieteica Ojārs Greste. Austrāliešu 
filmu producente Sofija Turkeviča 
(Sophia Turkiewicz) šajā filmā parāda 
savas mātes Helēnas notikumiem 
bagāto dzīvi un pašas attiecības ar 
viņu. Pēc 1939. gada Polijas kaŗa, 
kuŗā Poliju ceturto reizi sadala Vācijas 
un Padomju Savienības starpā, gadu 
vēlāk, kad Helēnai 16 gadu, viņu izsūta, 
un kā vēlak režisore teica, esot bijuši 
izsūtīti kādi 2 miljoni poļu. Helēna, kā 
bārene, Polijā dzīvojusi lielā trūkumā 
un māju, kur tā bija apmetusies par 
kalponi, tās īpašnieki atstāja, ko Helēna 
pat nemanīja. Vēlak viņa teikusi, ka 
tā noticis, ka bagātie aizbēga, bet 
nabagos krievi izsūtīja uz Sibiriju, un 
tā arī noticis, ka viņa izsūtīta pēc tam, 
kad krieviem sūdzējusies par saimnieku 
viņai nodarīto pārestību. Māsu Katrīnu 
krievi nosāva, kad tā bēgusi. Helēna 
nonākusi Karēlijas ziemeļos pie Karijas 
juŗas, kur bijis jastrādā smags darbs. 
Ēdiens bijis tikai divi riecieni maizes 
dienā ar šķidru viru, bet reiz saņēmusi 
arī mazliet zirga gaļas. 

Pārmaiņas notiek pēc Vācijas 
uzbrukuma Padomju Savienībai, kad 
Staļinam rodas vajadzība pēc kaŗavīriem 
un viņš liek dibināt poļu vienības 
ģenerāļa Andersa vadībā. Bet, kad 
poļi pieteicas armijā par daudz, Staļins 
vēlas tos sadalīt pa krievu vienībām. 
Ģenerālis Anderss tam pretojas, un tad 
Staļins nolemj poļu armijas vienības 
izvest no savas zemes, lai tās pievienotu 
angļu armijai. Kad Staļins vēlas izvest 
tikai Andersa kaŗavīrus, ģenerālis 
atkal pretojas, pieprasot, lai izvedot 
arī viņu ģimenes: sievietes un bērnus. 
Tā arī Helēnu pievieno šiem kaŗavīru 

piederīgiem. Pa ceļam jāiet ar kājām 
kādus 1000 kilometrus  uz Buzuluku, 
bet no turienes vēlāk kādus 2000 
kilometrus uz Taškentu Uzbekijā, bet no 
turienes savukārt  pēc 1500 kilometriem 
pāri Kaspijas jūŗai uz Persiju, kas kaŗa 
laikā bija Lielbritānijas un Padomju 
Savienības okupēta. Poļu kareivjus 
pievieno angļu kaŗaspēka vienībām,  bet 
viņu piederīgiem angļi uzceļ nometnes 
mītnes ar salmu jumtiem un tur poļu 
ģimenes nodzīvo vairākus gadus.  Kaŗa 
nobeigumā sabiedrotie atdeva Poliju 
Staļinam un vairums poļu nevēlējās 
krievu uzraudzītā zemē atgriezties. Tad 
poļu ģimenes nosūtīja no Persijas uz 
Lusaku Rodēzijā, Āfrikā.

Tā Helēnas dzīve saistījās ar 
pasaules politiskiem notikumiem līdzīgi 
kā tie attēloti Edvīna Šnores filmā 
Padomju stāsts (Soviet Story) un citā 
filmā, Ceļš atpakaļ, kuŗā  rādīta kādu 
izsūtītu poļu bēgšana ar dažiem citiem 
izsūtītiem no spaidu darbu nometnes 
Sibirijā aiz Baikala ezera un pāri Gobi 
tuksnesim un Tibetai uz Indiju. 

Rodēzijā Helēna iepazīstas ar kādu 
itāli Valtiero un viņu tuvo attiecību 
dēļ piedzimst Sofija. Pēc tam, kad 
Voltiero atgriežas Itālijā, arī Rodēzijā 
dzīvojošos poļus pieņēma kā imigrantus 
Austrālijas valdība. Sākumā viņa dzīvoja 
Dongarā, ziemeļos no Pertas, bet pēc 
tam Adelaidē. Tur Helēnai atņem Sofiju 
un novieto bērnu namā, jo neprecētai 
sievietei neesot iespējams gādāt par 
bērnu, īpaši,  ja tai jāstrādā nakts 
darbs. Sofija domā, ka māte viņu 
tīšam atdevusi bāriņu namam un viņu 
attiecībās rodas rūgtums. Tikai vēlāk 
Sofija uzzina patiesību, kad pēc pāris 
gadiem Helēna apprecas, lai varētu 
Sofiju atgūt savā audzināšanā. Savukārt 
viņas vīrs vēlāk saprot, ka Helēna viņu 
precējusi tikai lai atgūtu savu bērnu.

Filma ierunāta galvenām kārtām 



29

angļu, bet dažās vietās arī poļu valodā, 
kuŗu runājot, parādās titri angļu valodā. 
Šo drāmatisko filmu tās režisore 
papildināja ar saviem paskaidrojumiem 
un teica arī, ka filmu šeit nodošot 
skolām, lai skolēni iepazītos ar pagātnes 
traģiskajiem notikumiem.

Juris Krādziņš 

SLB ziedojums 
Okupācijas mūzejam

Sakarā ar 12. Saeimas vēlēšanām 
Latvijas Ārlietu ministrija Vēlēšanu komisijas 
locekļiem maksāja algas, kā arī sedza 
izdevumus saistītus ar vēlēšanām, kā 
par telpu īri, biroja materiāliem, pasta 
izdevumiem. Vēlēšanu  komisijas darbinieki, 
Imants Līcis, Andra Rone, Iveta Rone un 
Ināra Graudiņa vienojās, ka algas un par 
izdevumiem izlikto naudu ziedot Okupācijas 
mūzeja darbam, kā jau to citas reizes 
darījuši. Ārlietu ministrija naudu iemaksāja 
SLB kontā Rīgā, kā bija norādīts. Tad no šī 
kontā iemaksātā summa, EUR 624.50, tika 
pārskaitīta, kā ziedojums uz OM kontu Rīgā. 

OM saka paldies!
Ināra Graudiņa,

OM pārstāve Austrālijā

Danču vakars 
“Zaļumballe”

Piektdien, 26. decembrī, plkst. 19.30, 
Sidnejas Latviešu namā notiks Danču 
vakars

Šoreiz Kultūras dienu danču vakars 
risināsies latviešu lauku zaļumballes 
gaisotnē. Viesiem tiks piedāvāts 
pašbrūvētais miestiņš un pirmo reizi 
piedāvāsim arī “balzāmbom”! 

Nav jākautrējas, ja dančus nemāk – 

zinošie pamācīs! Par mūziku 
gādās populārā Daugavpils 
grupa Laimas Muzykanti, 
kā arī vietējie Austrālijas 
mākslinieki.

Biļetes var iegādāties 
par $15 (pieaugušiem), 
$10 (pazemināta cena) un 
$5 (bērniem). Vakariņās piedāvāsim 
šašliku, maizi ko piekost klāt un dažādus 
salātus. Lai nodrošinātu vakariņas, 
biļetes  jāiegādājas jau iepriekš.

Iesāc mūsu Kultūras Dienas ar 
jautrību un latvisku mūziku!

Jānis Daniklifs

Tautas deju 
apkūlības

P ē c  t a u t a s  d e j u 
u z v e d u m a  P a r a m a t ā , 
pirmdien 29. decembrī, plkst 
20.30, notiks tautas deju 
apkūlības Sidnejas Latviešu 
namā.

Nāciet izballēties pēc 
tautas deju uzveduma!

Tautas dēju apkulībās varēs ne 
tikai mierīgi pasēdēt, patērzēt un aktīvi 
piedalīties uzvedumos, bet arī klausīties 
dažādu mūziķu vieglus priekšnesumus. 

Tautas deju uzveduma dejotāji pēc 
kārtīgi padarītā darba varēs atvilkt elpu, 
novilkt kurpes un papļāpāt ar varbūt 
sen neredzētiem dejotājiem no citām 
pilsētām. Tā pat mīļi gaidīti ir arī visi 
dejotāju atbalstītāji un koncerta skatītāji!

Pamatīgas uzkodas ir ieskaitītas 
biļešu cenā – $25 (pieaugušiem), $20 
(pazemināta cena) un $15 (bērniem). 
Dzērienus varēs iegādāties uz vietas.

Jānis Daniklifs
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Turpinājums 35. lpp.

SLOA sēde  
2014. gada 29. oktobrī

Sidnejas Latviešu Organizāciju 
apvienības (SLOA) sēde notiek 2014. 
gada 29.oktobrī Sidnejas Latviešu 
namā. Sēdē piedalās 12 organizāciju 
pārstāvji.

Pr iekšsēdis izsaka pateicību 
SLVK, ka viņi uzņēmušies šogad rīkot 
18.novembŗa aktu. Šogad runu teiks 
mākslinieks un kritiķis M. Brancis. Viņš 
apmetīsies pie O. Grestes. J. Grauds 
sagādās viņa biografiju no LAAJ. 
Pārrunā dažādus praktiskus jautājumus 
par  apbalvojumiem, prez identa 
apsveikuma lasīšanu, apgaismošanu 
un skaņu sistēmu. Jautrais pāris stāvēs 
goda sardzē pie karoga, kā arī izkārs 
karogus zālē gar sienām. Vija un Pēteris 
Erdmaņi dekorēs skatuvi.  Sarīkojuma 
priekšnesumu daļā dziedās vīru koris.

Seko organizāciju ziņojumi:
Jautrais pāris – Iveta Rone ziņo, ka 

kopš SLOA maija sēdes, Jautrais pāris 
piedalījies Jāņu sarīkojumā un patlaban 
gatavojas Sidnejas kultūras dienām. 
Tur ar 8 pāriem piedalīsies arī agrākie 
dejotāji - Trakais pāris.

SLVK – G.Zodiņš ziņo, ka korim 
septembrī bija koncerts. Šogad vēl 
paredzēts piedalīties 18. novembŗa aktā, 
30. novembrī draudzes Ziemassvētku 
koncertā un kultūras dienās. Bez tam 
6. decembrī notiks koŗa eglītē

KD – J.Čečiņš ziņo, ka darbi iet 
uz priekšu. Rīcības komiteja rīkoja 
Jāņu sarīkojumu lai vāktu līdzekļus 
KD rīkošanai.  KD bi ļetes tagad 
jau ir pārdošanā. J.Čečiņš aicina 
sidnejiešus nākt palīgā,  īpaši ar ēdienu 
gatavošanu saviesīgajos vakaros, 
gan arī ja var uzņemt kādus Latvijas 
viesus – Pernigeles koristus un Laimas 
muzykantus. Uzņēmējiem nav jāprot 
latviski, jo gandrīz visi no viesiem prot 

arī angliski.Viņš arī aicina organizācijas 
atbalstīt KD ievietojot KD vadonī 
apsveikumus.

SLB – J.Čečiņš ziņo, ka Atvērto 
durvju diena vēlēšanu dienā bija labi 
apmeklēta. Bija liela interese par 
Latvijas produktiem. 15. novembrī notiks 
Latvijas dabas aizsardzības pārvaldes 
Vidzemes reģiona direktora R.Auziņa 
referāts par Gaujas nacionālo parku un 
dabas aizsardzību Latvijā. 16. novembrī 
notiks 18. novembŗa pusdienas uz ko 
aicināta visa sabiedrība – jāpiesakās 
līdz 10. novembrim ($30 no personas). 
17.decembrī notiks SLB darbinieku 
eglīte.

SLT – J. Čečiņš ziņo, ka SLT 
gatavojas KD mūzikla izrādei Oža burvis. 
29. novembrī paredzētas vakariņas ar 
izrādes mūzikas autoru Valtu Pūci, 
kuŗš brauc palīdzēt ar izrādes dziesmu 
apmācīšanu. Nākamgad SLT paredzējis 
3 izrādes un 2 literāros vakarus.

Laima – G. Zariņa ziņo, ka Laimas 
birojs tagad ir DV namā. Patlaban ir 25 
klienti un 12 darbinieki. Laima piedalījās 
atvērto durvju dienā un izdalīja lapiņas 
ar informāciju par savu darbību. Vienmēr 
meklē brīvprātīgus darbiniekus, kuŗi var 
apciemot vecos ļaudis gan mājās, gan 
slimnīcās un aprūpes namos (šāda 
veida darbs var palīdzēt cilvēkiem 
kvalificēties Newstart allowance).

Daugavas vanagi un vanadzes 
– DV atbalstīja filmu ”Mazie laupītāji” 
nesen notikušajā baltiešu filmu festivālā. 
Piedalījās ar stendu atvērto durvju 
dienā. Pirms nedēļas notika Centrālā 
krasta novusa turnīrs un katru piektdienu 
notiek novusa spēles DV namā. Vēl 
arvien katra mēneša pirmajā ceturtdienā 
notiek pusdienas. 11. novembrī atzīmēs 
Lāčplēša dienu – būs atcere, pusdienas 
un pilnsapulce. Decembrī notiks eglīte.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2014. gada decembrī

Svētīgus, priecīgus, gaišus Ziemassvētkus
un

Laimīgu, sekmīgu, darbīgu un veselīgu
2015. gadu

Visiem Daugavas Vanagu organizācijas biedriem un labvēļiem
novēl

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas valde un Vanadžu kopa.

Saulaina pēcpusdiena Volon-
gongā

Volongongas Latv iešu draudzes 
priekšnieks Artis Medenis ir regulārs viesis 
DV namā. Kopā ar tagad jau mūžībā 
aizgājušo dzīves biedri Ainu, viņi neiztrūka 
gandrīz nevienā DV sarīkojumā Benkstaunā. 
Arī šodien Arta klātbūtne ar viņa dziļo 
patriotismu un dziesmas mīlestību ir mīļi  
gaidīta DV namā. Saulainajā 15.novembŗa 
sestdienā mani ceļš veda uz Volongongu, 
kur draudzē viesojās jaunievēlētais 
prāvests no Adelaides Dr Jānis Priedkalns 
ar dzīves biedri Ilgu Vēveri. Viņš ir arī 
DV Austrālijas zemes valdes priekšsēdis 
un Ilga ir Austrālijas Daugavas vanadžu 
priekšniece. Prāvesta vadītais dievkalpojums 
notika Latvijas valstssvētku ieskaņā, aicinot 
ar Dieva gādību mīlēt savu zemi, savu 
tautu un valsti. Dievkalpojuma nobeigumā 
prāvests pasniedza Artim Medenim Latvijas 
Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus 
Latvijas (LELBĀL) atzinības rakstu par 10 
gadu nesavtīgu darbu Volongongas draudzē. 

Pēc dievkalpojuma blakus zālē pie 
bagātīgi klāta kafijas galda noklausījāmies 
prāvesta referātu par mūsu baznīcu „kariem” 
Latvijā un ārpus Latvijas. Viņš gan to uzskatīja 
par kristīgo cilvēku un draudžu vitalitātes 
izpausmi, kas laika gaitā arvien atrod savu 
izlīdzinājumu. Šī gada 19.septembrī tika 
parakstīta tā saucamā Porvo kopība jeb 
ciešas sadarbības līgums starp LELBĀL 
un Eiropas anglikāņu baznīcām. Latvijas 
luterāņu un anglikāņu sadarbības pirmsākumi 
bijuši jau pirms Otrā pasaules kaŗa 30tajos 
gados.

Prāvests vēl ziņoja, ka uz nākamiem 
septiņiem gadiem par archibīskapi ir ievēlēta 
prāv. Lauma Zušēvica no ASV. Viņa sāks 
strādāt jaunajā amatā no 2015.g. 1.maija, 
kad savu darbu beidz archibīskaps  Pāvils 
E. Rozītis.

Volongongā bijām ieradušies pieci 
sidnejieši: DV Sidnejas nodaļas priekšnieks 
Helmuts Vabulis, priekšnieka palīdze 
Gundega Zariņa, revīzijas komisijas 
locekle un Vanadžu kopas sekretāre Dace 
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Bogdanoviča ar meitu Indru un šo rindu 
rakstītāja. Vilcienā atceļā uz Sidneju ausīs 
vēl skanēja Tirzmalietes korāļa vārdi: Liec 
strādāt, Kungs, dod žēlastības laiku, lai mana 
tēvu zeme jaukāk zeļ! 

Daugavas Vanagi protestē
Ministru prezidente Laimdota Straujuma 

paziņojusi, ka jaunās valdības ministri 
nedrīkst piedalīties 16.marta Leģiona atceres 
sarīkojumos pie Brīvības pieminekļa. DV 
Sidnejas nodaļas biedri savā pilnsapulcē 
11.novembrī pievienojās DV Melburnas 
nodaļas biedriem, izsakot savu sašutumu par 
Latvijas valdības gļēvulīgo un apkaunojošo 
rīcību pret bijušajiem Latvijas kaŗavīriem. 
Pilnsapulces dalībnieki aicināja DV Austrālijas 
zemes valdi iesniegt protestu DV Austrālijas 
biedru vārdā attiecīgām Latvijas valdības 
personām. Līdzīgu protestu Latvijas valdībai 
ir izteikuši arī Daugavas Vanagi ASV.

Daugavas Vanadžu koris Latvijā svin 
20 gadu jubileju

Pagājušā gadā Dziesmu svētku koŗu 
sacensībā senioru klasē, savas diriģentes 
Ārijas Zeltiņas vadībā, vanadžu koris 
ieguva pirmo vietu. Šogad 11.oktobrī VEF 
Kultūras pils Kamerzālē koris, piedaloties 
33 dziedātājām, atzīmēja savu 20 gadu 
pastāvēšanu ar jubilejas koncertu. Sidnejas 
vanadzes sveica kori un diriģenti ar baltu 
rožu pušķi. Koŗa priekšniece Ruta Lapše 
raksta par aplausiem, ziedu klēpjiem un 
cildinošiem vārdiem no DV priekšniecības: 
Andrēja Mežmaļa un Klāras Mētras kā arī 
no daudziem citiem apsveicējiem. Skatuvi 
greznojis koŗa karogs, baltas sveces, vāzēs 
rudens ziedi un dzeltenās lapas. Koncerta 
pirmā daļa veltīta DV organizācijas biedriem: 
kaŗavīriem, leģionāriem kā arī uz Sibiriju 
aizvestajiem. Diriģente kā maza meitene 
kopā ar ģimeni izsūtīta 1949.gadā.

Otrajā daļā saksafonu ansambļa un 
ģitāres pavadījumā skandētas dziesmas par 
mīlestību un  uzticību. Koncerta nobeigumā 
godinātas i lggadējās dziedātājas ar 
pateicības rakstu un ziediem.

Iepriecināta par labi izdevušos jubilejas 
koncertu, diriģente jau uzsākusi iestudēt 
jaunu programmu un gatavot kori sacensībām 
pavasarī, pirms senioru koŗu Dziesmu 
dienām 2015.gada vasarā.

Pa ld ies  d i r iģen te i  un  kor i s tēm 
par sveicieniem Latvijas valstssvētkos 
18.novembrī!

Ilga Niradija

Lāčplēša diena
11.novembri mēs saucam par Lāčplēšu 

dienu. Tad godinam varoņus, kuŗi bija gatavi 
dot Latvijai savu augstāko dāvanu – dzīvību. 
Tie bija brīvprātīgie strēlnieki pirmā pasaules 
kaŗa laikā. Arī Latvijas Republikas puses 
kaŗotāji kopš tās valsts dibināšanas līdz 
Latvijas-Krievijas miera līguma noslēgšanai 
1920. gada 11. augustā.

Te strēlnieka un „Dvēseļu puteņa” autora 
Aleksandra Grīna saīsināts 1935. gada 
raksts

Latviešu tauta un viņas strēlnieki
“Tik liela joprojām ir tautas mīlestība viņas 

strēlniekiem, ka uz viņu var droši attiecināt 
zināmos Bībeles vārdus, kuŗi runā par 
mīlestību, kas nekad nebeidzas. Viņa nekad 
nebeigsies tapēc, ka no šīs mīlestības un 
latviešu strēlnieku varoņdarbiem, kas veikti 
Rīgas purvos, pie Daugavas un Juglas, runā 
viena un tā pati tautas asiņu balss. Tā balss, 
kas savā laikā lika dzimtbūšanā nospiestam 
latvietim nekad neaizmirst, ka – pēc Dieva un 
vēstures taisnības – viņš  joprojam ir brīvs 
cilvēks, un ka latvietim, nevis ienācējiem 

Ceturtdien, 4. decembrī, plkst. 12.00 DV Sidnejas nodaļas
ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE

Dalības maksa $5. Varēsit iegādāties piparkūkas
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Ziņas.
Otrdien, 11 novembrī, 2014. g. nodaļas 

pilnsapulcē ievēlēja sekojošu valdi:
Priekšnieks – Helmuts Vabulis
Sekretāre – Gundega Zariņa
Valdes locekļi – Romans Senkēvičs, 

Valdis Krādziņš un Biruta Apene-Klārka

svešiniekiem patiesībā pieder viņa tēvzemes 
tīrumi un sili. Balss, kas lika mūsu senčiem  
celties kājās zemnieku dumpjos, no zemgaļu 
pēdējo brīvības cīņu laukiem caur daudziem 
gadsimtiem divdesmitā atnākusi latviešu 
asins naida balss”.

Strēlnieki pirmie atsaucās šīs balss 
saucienam, kad sāka degt Kurzemes sētas, 
ar bēgļiem pieplūda pilni visi  Vidzemes un 
Latgales ceļi. No brīvas gribas, ne mobilizēti, 
bet savas asiņu balss modināti, pirmie 
strēlnieki cēlās cīņai par tautu, par savu 
tēvzemi. Tā bija tautas jaunatnes labākās 
daļas labāko izlase, jauni varoņi, kas prata 
smieties niknākajā granātu putenī, prata 
smaidot mirt, lai dzīvotu Latvijā tauta, lai 
dzīvotu Latvija.Un tapēc tauta un Latvija 
viņus neaizmirsīs, kamēr vien skanēs latvju 
mēle, kamēr latvju arājs dzīs vagu Latvijas 
laukos.  

Asins balss var gan kļūdīties savu draugu 
izvēlē, kā tas savā laikā notika arī ar mūsu 
pirmā atmodas laikmeta vadoņiem. Tad savu 
ienaidnieku īstās sejas saskatīšanā tautas 
asins balss nekad nemaldās. To pierādīja 
latvju republikas karaspēka cīņas 1919.g. 
rudenī pie Rīgas un Daugavas. Cīņas ar 
to pašu ienaidnieku, pret kuŗa savā laika 
strēlnieki bija divus gadus sargājuši savas 
tēvzemes galvas pilsētu un Latvijas likteņu 
upi. Un pār šiem abiem tautas kaŗa, mūsu 
svētā kaŗa posmiem mirdz vēstures debesīs 
nemirstības slavas atmirdzums.

Ziemassvētku kaujās 1917.gadā (vecā 
stila1916.g.), astoņi strēlnieku pulki, vismaz 
uz laiku, bija „iekarojuši neiekaramās” 
vācu pozīcijas. Varētu teikt, ka pārsteidza 
ar klusumu. Pirmais godinājums par to 
pārsteidzoši no Vācijas pirms-revolūcijas 
vadītāja, ka tumšajās Krievijas debesīs 
radušās astoņas spožas latviešu zvaigznes.

Bet pēc Ziemassvētku kaujām strēlnieki 
bija ļoti noskaitušies uz augsto krievu 
militāro vadību par neizmantošanu strēlnieku 
iegūtām vācu pozicijām, kas deva atvērumu 
krievu armijas ceļam uz Jelgavu.

Pazuda strēlnieku smaids, jo viņu 
9000 kritušo  skaits radies ar muļķīgu (pat 
nodevīgu?) krievu militāro vadību.

1917. gadā divas revolūcijas Krievijā. 
Krievijas militārais sabrukums. Pirmajā 
septembrī  vācieši ieņem Rīgu. 

6.1.1918. Latvijas Sociodemokrātijas 
CK un Latvijas strādnieku, kareivju un 
bezzemnieku (Iskolata) sapulce ar nemitīgu 
lielinieku aģitāciju latviešiem turēties pie 
Krievijas.

Tajā lielinieki sola  latviešiem neatkarīgu 
valsti. Bet jau 1918.g. 16. feb. Lietuva 
atjauno savu valsti,  24. febr. Igaunija 
nodibina savu valsti. Latvijā vairākas partijas 
nevar sarunāties.

1918.g. 3. martā Brestļitovskas miera 
līgums. Vācija patur Kurzemi un Rīgu, 
Krievijai Latgale. Par Vidzemi līgs vēlāk.

Tā lielinieki ļoti īsā laikā pazaudēja savu 
solījumu latviešiem.

Vācija grib paturēt Latviju uz visiem 
laikiem kā Balti jas hercogisti.Radās 
Bermonts. Tad nu latviešiem atkal vajadzēja 
jaunu varoņu, lai tiktu vaļā kā no Krievijas tā 
arī no Vācijas.

   Lūzums nāca 1919. gada 11. novembrī, 
kad Anglijas kaŗa kuģi pirmo reizi šāva 
uz Bermonta pozīcijām Pārdaugavā. 
Tādi šāvieni varēja gāzt lielākos mūrus. 
Satraukums Bermonta karotājos un latviešu 
ātrais tilta pārskrējiens jau uz viņiem.Šoreiz 
latvieši izmantoja lielu troksni, spiedienu 
un sajukumu. Tad tālāk uzbrukums bez 
apstājas.

Helmuts Vabulis
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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: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega 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 from 9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.

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

     Available for purchase at the bookshop 
are Latvian artifacts, souveniers and 
traditional Latvian jewelery.

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 4. decembrī  plkst. 

12.00 Ziemsvētku eglīte, $5.
Latviešu un angļu valodas stundas. 

Ieinteresētiem lūdzu sazināties DV 
biroju 02 9790 1140 vai Gundegu Zariņu 
02 9520 8200, lai varētu vienoties par 
dienu un laiku.

Katru piektdien no plkst. 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.
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SLOA sēde ...  Turpin. no 30. lpp

LAAJ ziedojums 
Okupācijas mūzejam.

LAAJ par vienu no mērķiem 2013. 
gada Ziedojumu vākšanas akcijā 
nozīmēja Okupācijas mūzeja atbalstam.

Ar pateicību LAAJ un visiem, kas 
izvēlējās daļu no sava ziedojuma 
nozīmēt Okupācijas mūzejam, vēlos 
paziņot, ka saziedotā summa šim 
mērķim sasniedza $7169.29. 

OM biedrības valdes priekšsēdis 
Valters Nollendorfs stāsta:

„21 gada mūzeja pastāvēšanas 
laikā mūzeju atbalstījuši 6245 ziedotāji. 
Bez šī atbalsta mūzejs nebūtu tapis un 
varējis pastāvēt. Ir paredzēts, ka 2015. 
gada vasarā visu ziedotāju vārdi tiks 
ievietoti kapsulā, ko noguldīs Nākotnes 
Nama pamatā. Daždažādu šķēršļu dēļ 
Nākotnes Nama tapšana aizkavējusies 
par 3 gadiem. Tagad tas noteikts 2016. 
gada rudenī. Starplaikā turpinās darbs 
jaunās ekspozīcijas sagatavošanā, lai 
to varētu tad ievietot jaunajās mājās.

 Sakarā ar to, ka, jau pagājuši 70 
gadi kopš došanās bēgļu gaitās, būs 
pieejama lielformāta datorizēta karte, 
kuŗā varēs izsekot dramatiskajiem 
n o t i k u m i e m  1 9 4 4 . / 4 5 .  g a d ā , 
apskatīt dokumentus, fotogrāfijas un 

Vienības draudze – G.Zariņa ziņo, ka 
draudze piedalījusies atvērto durvju dienā. 
2. novembrī notiks Pļaujas svētki un arī 
atzīmēs mācītājam Sokolovskim 50 gadu 
jubileju. Vēl šogad paredzēti kapu svētki 
23. novembrī un KD dievkalpojums 26. 
decembrī. Šogad nerīkos dievkalpojumu 
18. novembrī, jo pēdējos gados tam nebijis 
daudz apmeklētāju.

Konsuls – A.Birzulis ziņo, ka nesen 
ticies ar Latvijas vēstnieku A. Teikmani, 
kuŗš viesojies Sidnejā. Novembŗa beigās 
Sidnejā koncertēs I.Galante. 2015.g. 23. 
un 24.janvārī Sidnejas festivāla ietvaros 
koncertēs Latvijas Radio koris. Bez tam 
vēl arvien ir liela interese par Latvijas 
pavalstniecības iegūšanu.

SLB DK – E.Birzule izsaka pateicību 
SLB valdei par jauno plīti kafejnīcai. 
DK piedalījusies Jāņos un 14. jūnija 
sarīkojumā rīkoja  uzkodas, kā arī rīkoja 
Jāņus Laimas klientiem. Kā vienmēr DK 
saimnieko senioru saietos un rīko trīs reiz 
mēnesī ceturtdienas pusdienas. Dāmu 
kopai novembris un decembris būs darbīgs 
laiks. Patlaban notiek piparkūku talkas un 
gatavošanās kultūras dienām. DK arī gādās 
ēdienu 18. novembŗa pusdienās, senioru 
eglītē un vairākām privātām viesībām.

Okupācija mūzejs – I.Graudiņa pasaka 
paldies visiem kuŗi palīdzēja strādājot 
LV vēlēšanu iecirknī un par viņu algas 
ziedojumu OM, kā arī SLB par telpu īres 
atlaišanu. LAAJ 2013.gada ziedojumu 
vākšanas akcijā OM saziedoja $7,169. 
Kopš 2014.janvāra no Austrālijas saziedoti 
$145,938, kas ieskaita 2 lielus anonīmus 
ziedojumus. Viņa arī ziņo, ka J.Liepiņš ir 
revidējis viņas OM grāmatas un atradis ka 
tajās viss kārtībā.

Vēl pārrunā dažādus jautājumus
J. Grauds informē, ka š.g. novembrī un 

decembrī Sidnejā uzturēsies antropoloģijas 
studente Māre Heimarte, kuŗa studē 

Hamburgas universitātē un pēta kas 
piesaista latviešu jaunatni pie latvietības 
un kultūras.

J.Čečiņš ziņo, ka Baltiešu filmu festivāls 
izdevies sekmīgi – bija vairāk apmeklētāji 
nekā sagaidīts un dažas izrādes bija 
izpārdotas.

J.Grauds  ziņo, ka LAAJ pilnsapulce 
notiks š.g. 31.decembrī KD laikā Sidnejā.

Nākamā sēde paredzēta 2015.gada 
maijā.

AR
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līdzpaņemtos priekšmetus. 
 Pagājušajā vasarā mūzejs darbojies 

trīs vietās: Savās pagaidu telpās bijušajā 
ASV vēstniecībā, vecajā ēkā Latviešu 
strēlnieku laukumā un KGB jeb Čekas 
Stūra mājā. Apmeklētāju skaits kopā 
krietni pārsniedzis 100 000. Mūzejs 
sevišķu uzmanību saistīja paralēles 
Latvijas okupācijai ar nesenajiem 
notikumiem Ukrainā.

Rit tālāk visi citi mūzeja darbi: 
skolotāju semināri, skolēnu nodarbības, 
mūzeja krātuve papildinās ar vērtīgiem 
materiāliem, notiek priekšlasījumi, 
grāmatu atvēršanas.

Mūzejs ar pateicību augsti novērtē 
katru ziedojumu. Ziedojumi palīdzējuši 
un palīdz mūzejam paust vēsturisko 
patiesību par Latvijas valsts un tautas 
skarbajiem likteņiem okupācijas laikā. 
Sevišķi svarīgi tas ir tagad, kad Latvijai 
atkal draud lielās austrumu kaimiņvalsts 
agresija.

Mūzeja mājas lapā  www.omf.lv varat 
iepazīties ar jaunākajiem notikumiem 
mūzejā. 

Austrālijā ziedojumus mūzejam 
pieņem: Ināra Graudiņa, 141 Darley Rd., 
Randwick, NSW 2031.(Čeki rakstāmi 
Okupācijas mūzeja vārdā).

Pateicībā, Ināra Graudiņa,
OM pārstāve Austrālijā

Kanberas latviešu 
ev.lut. draudzes 

svētku diena
Ar dievkalpojumu un saietu, šī gada 

16. novembrī, Kanberas latviešu ev.lut. 
draudze svinēja Latvijas valsts svētkus, 
18. novembri, un , draudzes 65 gadu 
darbības jubileju.

Dievkalpojumu vadīja prāvests Dr 

Jānis Priedkalns no Adelaides. Savā 
sprediķī viņš pievērsās latvieša dzīvei 
dzīvojot latvietībai.

Pēc dievkalpojuma visi pulcējās 
baznīcas zālē,  pie klātiem galdiem, 
draudzes 65 gadu svinībām.  Svinības 
ievadīja prāvests ar  lūgšanu. Draudzes 
priekšnieks Egons Eversons sveica 
klātesošos, un īsumā pastāstīja draudzes 
vesturi. Draudze tika dibināta 1949. gada 
23. oktobrī. Draudzei ir bijuši ĉetri mācītāji 
– Jānis Lūsis, Pēteris Laiviņš, Verners 
Voitkus un Ivars Osis. Beidzamos gadus 
draudzes dievkalpojumus vada viesu 
mācītāji, diakoni un  diakones. Pašreizējā 
valde un dāmu komiteja  darbojās, bez 
pārtraukuma, jau 27 gadus. Priekšnieks 
izteica pateicību valdei un dāmu komitejai 
par nesavtīgo darbu draudzes dzīvē.

Draudzi jubilejā sveica Kanberas 
latviešu biedrības priekšnieks Ēriks 
Ingevics pieminot draudzes priekšnieka 
Eversona garo, vairāk kā 30 gadu 
darbošanos priekšnieka amatā,  DV 

Draudzes valde ar viesiem. No kreisās, 
aizmugurē – Guntars Saiva, draudzes 
priekšnieks Egons Eversons, Imants 
Skrīveris un Edvīns Peniķis
Priekšā – mācītāja Brigita Saiva, 
prāvests Dr Jānis Priedkalns, Ilga 
Priedkalna un Gunārs Šterns.
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Kanberas nodaļas valdes priekšsēdis 
Edvīns Peniķis, un Kanberas tautu dejas 
kopas vadītāja Skaidrīte Dariusa.

Sidnejas viešņa, mācītāja Brigita 
Saiva, savā un vīra Guntara vārdā,  sveica 
draudzi jubilejā, un pateicās draudzei, 
un, it sevišķi draudzes priekšniekam, 
par viņai doto iespēju sprediķot draudzes 
dievkalpojumos.

Viesu vidū bija Sv. Pētera draudzes 
mācītājs Gabor Szabo ar kundzi. Savas 
draudzes vārdā viņš sveica draudzi un 
vadību.

Vakara turpinājumā viesi tika aicināti 
mieloties pie dāmu komitejas sagatavotā, 
ar garšīgiem ēdieniem bagāta, mielasta 
galda. Vakariņojot, sarunu laikā, 
prāvests pastāstīja par draudžu dzīvi un 
problēmām Austrālijā.

Noslēgumā Intas Skrīveres ceptais 
jubilejas  kliņģeris un smalkmaizītes.

Svētki bija beigušies.
Skaidrīte Dariusa  

Labdarībai veltīts 
saiets

Šā gada 25. oktobrī DV Kanberas 
nodaļas vanadzes rīkoja savu gadskārtējo, 
labdarībai veltīto, oktobŗa saietu.

 Saietu atklāja vanadžu vadītāja Inta 
Skrīvere. Viņa sveica saieta dalībniekus 
un  pateicās par viņu atbalstu. Skrīvere 
pateicās nodaļas vanadzēm par lielo 
darbu, ko tās, nu jau gadiem ilgi, velta 
šādu saietu sagatavošanā.

Kā tematu saietam Skrīvere bija 
izvēlējusies Latvijas skaisto, un tik daudz 
apdziedāto upi, Gauju. Viņa stāstīja par 
tās ģeografisko novietni, tās vēsturi, un 
mītiem kas saistās ar šo upi.

Pēc uzrunas saieta dalībnieki baudīja 
garšīgo, vanadžu sagatavoto, mielastu. 
Kā vienmēr, arī šoreiz, bija bagātīga 

mantu izloze. 
Visi ienākumi tiek veltīti labdarībai 

Latvijā un, šeit, Austrālijā.
Paldies vanadzēm par viņu darbu.

Skaidrīte Dariusa

No kreisās  Aina Kārkliņa, Inta Skrīvere, 
Biruta Vilkina, Lita Ātrena, Ingrīda 
Grēviņa un Aira Grigule.
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Inga Māra Eversone
Šā gada 8. oktobrī, Inga Māra 

Eversone ieguva Kanberas Universitātē 
akadēmisko grādu - Master of Business 
Administration.
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Māra strādā Kanberas Universitātē 
kā Deputy Director, Student Services, 
Student Administration & Planing.

Māra un viņas vīrs Pēteris bija 
ilggadīgi Kanberas latviešu tautas 
deju kopas Sprigulītis dalībnieki. Viņu 
bērni jau ir Eversonu dzimtas trešās 
paaudzes Sprigulīšu dejotāji.

Skaidrīte Dariusa

Zalcburgas  
Festivāls 2014

Kanberas latviešu biedrības saietā šā 
gada 27. septembrī Ēriks Ingevics stāstīja 
par Zalcburgas mūzikas festivālu, kur viņš 
redzēja trīs operas un noklausījās vienu 
koncertu.

Viena no operām bija Richarda Štrausa 
Der Rosenkavalier, kas tika uzvesta lai 
atzīmētu Štrausa 150 gadu dzimšanas 
jubileju. Šai operai ir īpašs sakars ar 
Zalcburgas feastivālu. Operas libretists 
Hugo fon Hofmanstāls (von Hofmannsthal) 
un komponists Štrauss bija Zalcburgas 
festivāla ierosinātāji un dibinātāji. 

Der Rosenkavalier ir viena no visvairāk 
uzvestām operām Zalcburgā.  Uzvedums 
bija ļoti iespaidīgs kā vokāli tā vizuāli. 
Dziedāja pirmklasīgi dziedātāji ar bulgāru 
soprānu Krassimiru Stoyanovu vadošā lomā.  
Spēlēja Vīnes filharmoniskais orķestris, 
Vīnes valsts operas galvenā diriģenta Franz 
Welser-Möst vadībā. Zalcburgas mūzikas 
kritiķi vērtēja Rosenkavalier  kā labāko 
operas uzvedumu šī gada festivālā. 

Mazākā lomā šinī operā dziedāja 
melburniete Aleksandra Flood, kuŗas māte 
ir latviete. Viņa bija  Zalcburgā kā jauno 
dziedātāju projekta (Young Singers Project) 
dalībniece. Iespējams, ka dienās viņa kļūs 
par ievērojamu dziedātāju.

Otra no redzētām operām bija Richarda 
Vāgnera Tristans un Izolde. Tā tika uzvesta 
koncerta veidā un saīsinātā versijā ar 

izciliem Vāgnera operdziedātājiem
Waltraud Meier, Peter Seiffert un  René 

Pape galvenās lomās. 
Spēlēja West-Eastern Divan orķestris  

ar diriģentu Daniel Barenboim, kas tagad 
ir Milanas La Scala operas muzikālais 
vadītājs.

West-Eastern Divan  orķestris ir 
ievērojams ar to, ka tur spēlē mūziķi no 
Izraēlas un arābu valstīm. Barenboims 
to dibināja ar nolūku veicināt saticību un 
normālas attiecības starp šīm tautām. 
Polītiskā laukā to līdz šim nav izdevies 
panākt, bet mūzikas laukā Barenboims to 
lielā mērā ir panācis. 

Trešā redzētā opera bija Gaetano 
Donizetti La Favorite, kas arī tika  uzvesta 
koncerta veidā. Galvenās lomās Elīna 
Garanča un Juan Diego Florez, kas ir viens 
no izcilākiem bel canto tenoriem. Spēlēja 
Minchenes radio orķestris ar diriģentu 
Roberto Abbado. Priekšnesums bija ļoti 
labs, kā Garanča, tā Florez saņēma publikas 
ovācijas un spīdošas kritiķu atsauksmes.

Garančai bija paredzēts arī solo 
koncerts, bet dažas dienas pirms koncerta 
viņa to atsauca veselības iemeslu dēļ. Tā 
vietā festivāla vadība steigā sarīkoja citu 
koncertu, kuŗā uzstājās deviņi ievērojami 
dziedātāji, kas dziedāja dažādās operās 
šinī festivālā.

Skaidrīte Dariusa

Šū šū šahen  
mahen…Burvis jau 

burās…
Nu pēc mēneša Burvis 

no Oza zemes parādīsies 
uz skatuves. Lai tas varētu 
veiksmīgi tur nokļūt, visādas 
lietas ir notikušas…

Kostīmi gatavojas…
Te Ērika Maroseki ja 
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Nākamais Ritums būs 2015. gada februārī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2015. g. 15. JANVĀRIM.

(Marroszzeky) sadarbojas ar Klāru 
Brūveri (Labā burve) un Tiju Lodiņu 
(Ragana 2) gatavojot viņām kostīmus. 

Bet otrā Ērika (Tuktēna) palīdz 
gatavot kostīmus latviešu skolas 

bērniem kuŗi tēlos munčus, magones, 
lidojošos mērkaķus un zaldātus. Tad vēl 
Laima Kārkliņa noņemas ar Smaragda 
pilsētas ļaužu tērpiem, kuŗiem vēl 
liks klāt mākslinieces Debras Filipas 
(Phillips), gleznotos kostīmus. Ja 
nesaprotiet, būs jāatnāk apskatīties kā 
tas tieši darbojas!

Aktieri jau arī cītīgi piestrādā pie 
teksta un kustībām, pat bērni un, dabīgi, 
mūsu pieredzējušie aktieri arī...

Dekorācijas veido Tija Lodiņa un 
Jānis Grauds uzburot skatuvi, kas 
izskatās kā krāsains bērna zīmējums, 
kuŗu Dorotija pati varbūt ir uzzīmējusi. 
Bet pie pašas krāsošanas strādā 
Mārtiņš Brūveris, kuŗa ikdienas darbs 
ir pie lielām filmām, tādām kā Mad Max 
sērija. 

Dabīgi  ar dekorācijām vien nepietiek, 
lai cik spilgtas un krāsainas tās arī 
nebūtu, skatuvei jābūt izgaismotai, lai 
skatītāji saprastu putnu Biedēkļa (Anita 
Kaze) garlaikošanos, Malkas cirtēja 
(Ojārs Greste) ilgas un Lauvas (Jānis 
Dunnicliffe) bailes. Izgaismošanu veiks 
Gints Kārkliņš, skaņos Voldis Kains, 
kuŗiem pie raganas, lidojušo mērkaķu, 
Cilvēkēdēja koka, indīgo magoņu un paša 
burvja Oza ainām būs daudz jāpiestrādā!

Tas vēl nav viss. Edgars Greste 
ieraksta video, kas parādīsies uz fona 
izrādes laikā. Tieši kur un kā, jānāk 
apskatīt!

Bet lielākais prieks visam ansamblim 
ir tas, ka komponists Valts Pūce ir 

Klāra Brūvere, Ērika Marosekija un Tija 
Lodiņa mēģinājumā

Bērni mēģinājumā
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Mortgage Loans 
3.99%   5.76% 
fixed for 12 months               Comparison Rate 
on new loans secured by first mortgage for the first 12 
months the discounted rate of 3.99% p.a. and then it 

reverts to the variable rate which is currently 5.90% p.a. 
 

Comparison rate is 5.76% p.a. 
Based on a loan of $150,000.00 for 
25 years with costs of $900.00. 

 
Hurry this rate will not last long 

You don’t have to be Latvian to  
borrow money from us 

For full terms and conditions contact us: 
Latvian Australian Credit Co-operative Society Ltd 

 
 
 

 

Phone    1300 658 528 
Email Address:  lacc@latviancredit.com.au 
Website:  www.latviancredit.com.au 
Australian Credit Licence 247391 

RIT082-11/13 

Latviešu 
Kreditkooperātīvs 
Austrālijā 
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Noķert RABIT 
Izrāde Nacionālā teātrī.
Biju jau nopirkusi biļeti, 

lai ietu „vakariņot ar Elvisu 
Presliju” Dailes teātra lielajā 
zālē, bet avīzē ieraudzīju, 

ka Nacionālā teātra LMT Jaunā zālē 
30.oktobrī, Filips Birzulis piedalās režisora 
Juliana Hecela (Vācija) multimediālajā 
projektā „Noķert RABIT”!! Reklāmas 
raksts paskaidroja par gaidāmo izrādi: 
„”Noķert RABIT” ir ceļojums uz Eiropas 
robežām, bet, tā kā Eiropas cietoksnis 
ir novecojis, tad robežu jēdziens 
var tikt un bieži arī tiek apstrīdēts...” 
Latvijas Nacionālā teātŗa un „Rīga 
2014” kopprojekta ietvaros – „Šengenas 
zonas spožums un posts”- tiks iestudētas 
četras, dažādu valsts režisoru (Vācija, 
Portugāle, Lietuva, Islande), izrādes un 
vienā no izrādēm piedalīsies Filips. Savu 
biļeti, lai vakariņotu ar Elvisu, atdevu 
Ivaram, un steidzīgi sazinājos ar Filipu, lai 
tiktos un uzzinātu kaut ko vairāk par viņa 
jauno aktiera karjeras sākumu.

Norunājām tikšanos Folkklubā Ala, 
otrdienas vakarā, pirms kārtējās zolītes 

ieradies no Latvijas lai strādātu  ar 
viņiem. Kas varētu būt foršāk nekā 
sadarboties ar pašu komponistu, kas 
jau iekļāvies Austrālijas dzīves veidā.

Nezin ko viņš uzburs Dorotijai (Aija 
Dragūna), Toto (Lija Veikina), Mātei 
(Linda Ozere), Tēvam (Jānis Grauds), 
Raganai 1 (Janīna Strauta), Magonēm 
(Astrīda Quinn, Bonija un bērni), 
Cilvēkēdāja kokam (Pēteris Kains), 
Raganas barvedim (Kira Bruzgule), 
Smaragda pilsētas pilsonei (Laima 
Kārkliņa), Oza Burvim (Kārlis Gulbergs), 
Raganas mērkaķiem un zaldātiem (SLB 
latviešu skolas bērni).

Ilona Brūvere

turnejas, kur arī mēs ar Ivaru piedalāmies 
(ne vienmēr sevišķi veiksmīgi). Filips ir 
aizņemts – visādi darbi, jauni projekti, 
jāraksta savai mājas lapai www.
TravelinLatvia.lv, jāuztur sabiedriskie 
kontakti. Bet tā kā mēs esam jau pazīstami 
kopš puisītis Filips gāja Sidnejas Latviešu 
sestdienas skolā viņš draudzīgi atlicina 
savu laiku arī man.

Smaidīgs un laipns Filips mani 
apgaismoja, ka šī nebūt nav viņa pirmā 
aktierloma. Viņš jau ir spēlējis Ģertrūdes 
ielas teātrī, Elīnas Cērpas režijā, izrādē 
„Jēzus Kristus Glābējs” (izrādei pamatā 
ņemts bēdīgi slavenais Klausa Kinskī 
monologs. Elīna Cērpa ir dramaturģe arī 
šai izrādei). Turklāt, Filips paskaidroja, 
ka ik vasaru ir gids grupām, ar dažkārt 
vairāk par 40 tūristiem, un tādēļ viņam 
ar šādiem tūristiem ir nopietni jāiejūtas 
aktiera lomā, citādi uz dzeramnaudu un 
labām atsauksmēm necerēt.

Filips mani mazliet sagatavoja, lai man 
nerastos pārāk lieli, negaidīti pārsteigumi, 
kas dažām apmeklētājām jau ir bijuši. 
Piemēram, divas draudzenes, paziņas, 
laulātie draugi nevar būt kopā izrādes 
laikā. Vienā izrādē divas draudzenes 
nevarēja sēdēt kopā un tika atšķirtas. 
Drīz pēc sākuma, vienai „pieticis”, un 
vēlējusies izrādi atstāt, un trokšņaini 
meklējusi to vietu, kur izrādi noskatās 
viņas draudzene, lai vestu arī viņu prom 
no izrādes. Tādēļ Filips man uzticēja 
dažus izrādes noslēpumus: būšot 5 
kabīnes un katrā kabīnē būšot 2 skatītāji 
– kopā vienā izrādē var būt tikai 10 
skatītāji. Viņam nebūšot nekāds teksts, 
jo režisors aktieriem dodot norādījums, 
kā rīkoties dažādās situācijās, kas var 
negaidīti izvērsties uz ielas. Varbūt es 
vēl pirms laika gribu savu biļeti atteikt? 
Noteikti negribu, jo šī izrāde izklausās 
intriģējoša.

Tieši noteiktā izrādes sākuma stundā 
– plkst 8.00 – piecus skatītājus atlasa no 
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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

pārējiem un katru atsevišķi nostāda pie 
aizvērtām kabīnes durvīm. Pēc pavēles 
ieiet kabīnē un aiz sevis aizvērt durvis, 
esmu viena šaurā telpā. Laipna aktiera 
balss turpina runāt un dot norādījums: 
„Lūdzu, apsēdieties! Neskatieties atpakaļ! 
Drīz atvērsies durvis un kabīnē ienāks 
kāds cits.” Tas jau man liek justies 
mazliet neērti, un pašķielēju pāri plecam 
– neviens bez manis kabīnē nav! Balss 
turpina: „Mēs dosimies ceļojumā laikā 
un telpā. Atvērsies priekškars un sāksies 
izrāde.” Man tieši priekšā ir maza izmēra 
monitors, un priekškars laikam ir domāts 
logā aizvērtās žalūzijas. Balss aktierim ir 
skaidra, dikcija nevainojama: „Paskaties 
uz cilvēku sev blakus! Kāds viņš izskatās? 
Noņem komforta zonu! Kas jūs šobrīd 
vēro?” Gaisma kabīnē nodziest, un 
monitors iegaismojas. Vai, manu dieniņ! 

Filips Birzulis un Anita Apele.
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Man blakus neviens nesēž! Nav brīnums, 
ka viena skatītāja no bailēm izskrējusi no 
kabīnes meklēt savu draudzeni! Labi, ka 
Filips mani ir priekšlaicīgi brīdinājis. 

Anita Apele
Turpinājums sekos nākošā Ritumā.

Paldies
Sirsnīgi pateicamies mācītājam Colvin 

MacPherson un ērģelniecei Tamārai 
Koškinai par mūsu vīra un tēva Teodora 
Galviņa izvadīšanu pēdējā gaitā. Mūsu 
pateicība arī draudzes dāmām, kas rūpējās 
par bēŗu mielastu. Tāpat arī mīļš paldies 
visiem kas palīdzēja ar bēru rīkošanu, kas 
bija ar mums izvadīšanas dienā un kas 
mūs atcerējās šajā grūtajā brīdī.

Velga un Andris Galviņi

Mēs puisēni  
jaun’ būdami

Tikai pēc dažām nedēļām Sidneju 
noteikti varēsim saukt par vislatviskāko 
Austrālijas pilsetu, kad jau 55. reizi latvieši 
pulcēsies vienkopus ar mērķi svinēt un 
uzturēt vairāk kā pusgadsimtu ilgušo 
Austrālijas latviešu kultūras dienu tradīciju. 
Lai kā arī kultūras dienu sarīkojumu 
kvalitāte, kvantitāte, stils, noformējums  
un citas nianses nebūtu mainījušās, 
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tautas deju uzvedumu noteikti 
varam saukt par vienu no šo 
svētku pamatakmeņiem. Mēs 
varam būt pateicīgi tiem, kas 
šos pamatakmeņus sākotnēji 
ielika, tiem, kas, gadiem ritot, 
tos uzturēja un atcerēties tos, 
kas šodien turpina šo maratona 
skrējienu. 

Svētki nāk un ātri aiziet, tāpēc 
nereti tieši to gaidīšanas laiks 
šķiet tas pats labākais. Tā pat šajā laikā 
mums ir vairāk vaļas mazliet vairāk uzzināt 
par tiem, kuŗu pielikums un laika ieguldījums 
mums dod tādus svētkus, kādus tos redzam 
un svinam šodien.

Tēlaini izsakoties, 55. Austrālijas latviešu 
Kultūras dienu tautas deju sarīkojuma 
maratona lāpa šobrīd atrodas pie Ivetas 
Rones un Sarmas Strazdas, kuŗas ne 
jau pirmo reizi ir uzņēmušās tautas deju 
uzveduma vadības grožus. Uz jautājumiem 
atbild Iveta Rone un Sarma Strazda.

Rita: Droši vien esi piedalījusies 
daudzās kultūras dienās. Vai vari saskaitīt 
cik un kā, tavuprāt, tās, gadiem ritot, ir 
mainījušās?

Iveta: Jau bērnībā, kad Sidnejā bija 
Kultūras dienas, gāju vecakiem līdzi uz 
sarīkojumiem un piedalījos bērnu rītu 
uzvedumos. Pirmās Kultūras dienas 
kuŗās piedalījos kā dejotāja bija AL25.
KD Brisbanē, kad dejoju tautas deju kopā 
„Rota”. Toreiz mūsu ģimene vasaras 
brīvdienās vienmēr brauca uz Kultūras 
dienām un pie viena apskatījām arī ļoti 
daudz ko no Austrālijas. Varētu teikt, ka 
Kultūras dienas man deva lielisku iespēju 
apceļot savu dzimto zemi.

Tātad laikam esmu aktīvi piedalījusies 
30 Kultūras dienās. Tai laikā divas 
visievērojamākās maiņas ir bijušas 
dalībnieku un skatītāju skaits,  un Latvijas 
latviešu līdzdalība. 

Kad pirmo reizi dejoju Kultūras dienās, 
„Rotas” dejotāju skaits bija gandrīz tik 

pat liels kā tagad 
tautas deju dejotāju 
kopskaits. Publikas 
bija tik daudz, ka 
varēja piepildīt lielos 
pilsētas namus un 
sporta stadionus. 
Tomēr, lai  gan tagad 
cilvēku skaits ir sarucis, līmenis 
ko sagaidam no tautas deju 
uzvedumiem ir pieaudzis. Liels 

nopelns šai ziņā man liekas ir Saules 
jostas ansamblim – Austrālijas latviešu 
publikai tagad vairs nepietiek, ka sešas 
kopas reizē nodejo Sudmaliņas – tā tagad 
sagaida jaunrades dejas un izsmalcinātāku 
uzvedumu. 

70s un 80s gados tas bija neiedomājami, 
ka Kultūras dienās būtu uzstājušies kādi 
mākslinieki no Latvijas, bet kopš 1989. 
gada, gandrīz katrās Kultūras dienās ir 
bijuši viesi no Latvijas, un tagad tas liekas 
neiedomajami, ka tā nebūtu.

Rita: Kādas ir Tavs pirmās atmiņas 
saitībā ar latviešu tautas dejām?

Sarma: Manas pašas pirmās atmiņas 
būtu no tautas deju mēģinājumiem, kur 
sēdēju zem galda un skatījos, kā lielās 
kājas lec polku. Mana mamma un paps 
dejoja ar Jautro pāri un Saules jostu, un 
kad mani četru gadu vecumā ņēma līdzi 
Mārpuķītes turnejā, ārpus Austrālijas, 
Skaidrīte Dariusa man uzrakstīja mazu 
lomu un deju, tādējādi iesaistot dejās ar 
“lielajiem” bērniem.

Rita: Zinu, ka esi sarakstījusi arī 
vairākas dejas. Kā tās top? Vai raksti dejas 
mūzikai, kas patīk vai tomēr viss sākas ar  
kādu zināmu vai iedomātu ornamentu/zīmi, 
kuŗu gribas uzzīmēt dejā?

Iveta: Jaunās dejas parasti rodas no 
vajadzības - pēc dejas, kas piemērota 
uzveduma temai, dejotāju skaitam un 
dejotāju spējām. Ir daudz jaunrades dejas 
kas rakstītas ārpus Latvijas, bet lai gan 
ir iemīļotas dejas ko vienmēr patīk dejot, 

Iveta Rone
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gribas vienmēr arī kautko jaunu. Tātad ir 
jāatrod piemērotu mūziku un tad japielieto 
fantāziju.

Lielākā daļa dejas kas tiek rakstītas 
Latvijā protams tiek rakstītas Latvijas 
vajadzībām – bieži lieliem ansambļiem un 
dejotājiem ar baleta treniņu. Tapēc tās ne 
vienmēr ir piemērotas Austrālijas deju kopu 
vajadzībām. Austrālijā uzsvars ir uz tautas 
dejām un tautisko elementu saglabāšanu. 
Latvijā, īpaši izlases deju ansambļi, apzināti 
dejo visvisādas dejas. Līdz ar to, viena daļa 
jaunrades dejas no Latvijas ir skatuviski 
interesantas, bet nav rakstītas lai līdzinātos 
tautas dejām. Ja arī tās šejienes tautas deju 
kopām ir pa spēkam, bieži ir lielas debates 
un grūtas izšķiršanās par to, vai ir piemēroti 
tās uzņemt kopu repertuāros un uzvest 
tautas deju uzvedumos.

Rita: Vai arī šajos svētkos varēsim 
redzēt kādu no tevis rakstītām dejām?

Iveta: AL55.KD tautas deju uzvedumā 
katrai kopai būs vismaz viena deja ko 
rakstījuši kopas vadītaji (un dažreiz arī 
dejotāji). Vairākas no tām būs arī īpaši 
rakstītas šim uzvedumam, lai iederētos 
uzveduma temā. No manām dejām, būs arī 
viena jauna un viena jau redzēta.

Rita: 55. Kultūras dienu deju uzveduma 
vadības grožus esi uzņēmusies  kopā ar 
Sarmu Strazdu, kā šī sadarbība aizsākās 
un kā sadalat darbus?

Iveta: Mēs ar Sarmu esam kopā 
dejojušas ilgus gadus – jau 1984. gadā 
kopā braukājām pa pasauli Saules jostas 
turnejā un vēlāk kopā dejojām Jautrajā pārī. 
Šai laika sprīdī Sarma ir vadījusi Jaunatnes 
dienu tautas deju uzvedumu un es, gan 
atsevišķi, gan kopā ar Ruņģu Juri, esmu 
vadījusi vairākus Kultūras dienu tautas 
deju uzvedumus. Sidnejā, rīkojot tautas 
deju uzvedumus, vadītājiem ir vienmēr bijis 

Jautrais pāris savā 60 gadu jubilejas sarīkojumā
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Turpinājums 25. lpp.

liels atbalsts no tagadējiem un bijušajiem 
dejotājiem un vadītājiem. Viņu idejas un 
palīdzība ir bijusi ļoti svarīga un augsti 
novērtēta, un tā būs arī šoreiz. Man ir liels 
prieks, ka mums ar Sarmu tagad ir iespēja 
apvienot spēkus, lai kopīgi vadītu tautas 
deju uzvedumu. Lai gan Sarmai pašlaik ir 
pilnas rokas ģimenē audzinot divus dēlus, 
viņai tomēr ir idejas, enerģija un dejas 
prieks, kas ir kritiski uzveduma veidošanā. 
Uzvedumā redzēsim arī Sarmas rakstītas 
jaunrades dejas.

Rita: Turpinot par 55. Kultūras dienām, 
kā nonācāt pie uzveduma temas “Mēs 
puisēni jaun’būdami”?

Iveta: Kultūras dienas ir priecīgi svētki 
un tautas deju dejotāji ir galveno kārt 
jaunieši – enerģijas un dzīves prieka pilni. 
Tādēļ meklējām temu kur dejotājiem būtu 
iespēja izrādīt savu dejas prieku ar jautrām 
dejām un līdz ar to veicināt publikai jautru 
omu. Bet nebūs tikai prieki vien, šai temai 

ir arī nopietna puse un publikai būs drusku 
ko padomāt.

Rita: Tā tad 55. Kultūras dienās 
piedalīsies vairāk kā simts dejotāji no 
Austrālijas. Vai salīdzinot ar pēdējām divām 
kultūras dienām šis skaits ir pieadudzis, 
palicis nemainīgs vai tomēr sarucis?

Iveta: Beidzamajos pāris gados skaits 
ir bijis diezgan līdzīgs.

Rita: Kuŗa daļa tev pašai patīk visvairāk 
organizējot KD TD uzvedumu? Vai tas ir 
pats koncerts, gadu gaŗais gatvošanas 
process vai varbūt apkulības?

Iveta: Man vislielāko prieku sagādā 
dejotāju entuziasms un rosība, gatavojoties 
uz uzvedumu – kad nāk Kultūras dienas, 
tiem rodas jauna enerģija. Protams ir arī 
ļoti laba sajūta kad redzu dejotāju prieku, 
ja uzvedums labi izdodas.

Sarma: Man vislabāk patīk lielie 
kopmēģinājumi, kur var satikties ar draugiem 
no citām deju grupām un salīdzināt kādas 
dejas mēs visi esam iemācījušies. Tas 
ir brīdis, kad vēl nav jāuztraucas par  
uzstāšanos, bet gaisā ir jūtams prieks un 
sajūsma.

Rita: Šobrīd redzam dejojot jau trešās 
paaudzes Austrālijas latviešus, vai domā, 
ka dejosim arī ceturtajā, piektaja un sestajā 
paaudzē?

Iveta: Es domāju, ka droši vien dejos 
vismaz ceturtā un piektā paaudze – latvieši 
jau ir dziedātaju un dejotāju tauta. Kā un 
ko dejos nākošās paaudzes, to redzēsim. 

Lai gan dejotāju skaits pedējos 60 
gados ir sarucis, tautas deju kustība 
Austrālijā vēl ir ļoti spēcīga. Par to ir 
jaizsaka lielu pateicību ilggadīgajiem tautas 
deju vadītajiem, kā Skaidrītei Dariusai un 
Jurim Ruņģim, kas ir piestrādājuši, lai ne 
tikai mācītu dejas, bet arī audzinātu jaunos 
dejotājus (un publiku) līdztekus mācot par 
tautas tērpiem un latviskām tradicijām. Ir 
arī veselīgs „sacensības gars” starp tautas 
deju kopām, un jauniešiem noteikti vēl 

Aleksis un Sarma Strazdi ar dēlu Miku.
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Vītolu fonda sadarbība 
 ar Austrāliju 

2014./2015. mācības gads
,,Laimi var sadalīt līdzīgās daļās, atdot 
par velti un bagāts kļūt...” (G. Račs)

Latvijā ir rudens - ne tikai krāsaino 
lapu, bet arī ražas laiks, kad Vītolu 
fonds ar pateicību piemin tos cilvēkus un 
organizācijas, kas snieguši savu atbalstu 
Latvijas jauniešiem augstākās izglītības 
iegūšanā. Kad Tēvzemē zeltainsarkani 
oranža lapu sega klāj zemi un mežos 
sēņu smarža mijas ar viršu saldeno 

tvanu, tālajā Austrālijā ikvienu priecē 
vēsts par pavasara atnākšanu. Vēja 
līgotie akāciju zari pārklājas pūkainiem 
ziediem, ar zeltu nosēdami ik kalna nogāzi, 
it kā apliecinādami, ka šai zemē zelta ir 
tik daudz gan akāciju zeltaindzeltenajā 
bagātībā, gan tīrradņos Viktorijas atradnēs 
un Lunāros, tik vērtīgajās Austrālijas zelta 
monētās, bet jo īpaši cilvēkos, par kuŗiem 
mēdz sacīt: ,,Viņam taču ir zelta sirds…” 

 Daudz tādu devīgu cilvēku, mūsu 
tautiešu ar zelta sirdīm, ir Austrālijā ne 
velti vai ik gadu tiek dibināta kāda jauna 
stipendija, kas kādam mazturīgam, bet 
talantīgam jaunietim veŗ augstskolas 
durvis. Bet šis gads ir īpašs ar to, ka tieši 
no Austrālijas tika saņemts pats dāsnākais 
šā gada ziedojums – Asjas un Berndta 
Everta testaments, kuŗā izteikta vēlme 
dibināt Latvijā fondu, un šim mērķim 
novēlēts vairāk kā 1 000 000 Austrālijas 
dolāru. Asjas Evertas dzīves ceļš aizsācies 
Vecpiebalgā. Pārvarējusi daudzus sāpīgus 
likteņa triecienus, Asjas kundze kopā 
ar dzīvesbiedru Berndtu rada spēku 
piecdesmitajos gados uzsākt jaunu dzīvi 
tālajā Austrālijā, ar visu turpmāko dzīvi 
apliecinot, ka viss nav pazaudēts – ir dzīva 
palikusi citu sāpes izprotoša un cilvēkus 
mīloša sirds. Viņa strādāja par grāmatvedi 
uzņēmumā Readers Digest, bet Berndts 
uzsāka veiksmīgu nekustamo īpašumu 
biznesu. Asja Everta aktīvi iesaistījās 
arī latviešu sabiedriskajā dzīvē. Abus 
dzīvesbiedrus allaž vienoja arī vēlme 
palīdzēt citiem – tika ziedotas nozīmīgas 
summas dažādiem latviskiem mērķiem. 
Nu, pateicoties Asjas un Berndta Everts 
dāsnumam, 35 Latvijas jaunieši studē 
dažādās Latvijas augstskolās. Paldies 
Asjas Evertas testamentu administratoram 
Jurim Liepiņam. 

2012.gada janvārī par fonda ziedotājiem 
kļuva arī Visvaldis un Māra Sniedzes, 
dibinot mūža stipendiju diviem talantīgiem 
jauniešiem. Toreiz Visvaldis Sniedze 

ir interese gan dejot, gan pašiem veidot 
jaunas dejas. 

Rita: Kas tev liek iet un darīt lietas 
latviešu sabiedrībā? Varētu taču mest mieru 
un koncentrēties uz citām lietām?

Sarma:  Manuprāt, cilvēkiem vajag 
kādu sakarīgu sabiedrisko dzīvi, draugus, 
izdarības. Citi tos atrod baznīcā, sporta 
grupās, krogos u.t.t. Esmu laimīga, ka 
latviešu sabiedrībā mums vēl ir šādas 
nodarbības, draugi un saites. Ar šīm 
kultūras bagātībām esam uzauguši, pat 
ja pašas sabiedrības mērķi laika gaitā ir 
mainījušies. Šo bagātību gribētu nodot 
arī saviem bērniem, tas viss turpinātos arī 
nākotnē, bet lai tas notiktu visiem kopā ir 
pie tā jāturas un jāpiestrādā.

Šo nedarot, mēs noteikti zaudējam ko 
burvīgu no mūsu dzīvēm.

Rita: Kāpēc, tavuprāt, cilvēkiem būtu 
jānāk uz Tautas deju uzvedumu šī gada 
decembrī?

Sarma: Tautas deju uzvedums ir 
viens no vispieejamākajiem sarīkojumiem 
skatītājiem – bērniem un tiem, kas latviski 
nerunā. Tas ir krāšņs un jautrs uzvedums, 
un, protams, ar savu klātbūtni ir jāatbalsta 
arī mūsu dejotāji!

Rita Vīksniņa
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atzina: “Mēs esam tik priecīgi, ka ar Vītolu 
fonda starpniecību varam palīdzēt Latvijas 
nākotnei.” Tagad jau otro gadu, pateicoties 
šim atbalstam, studē topošais fiziķis Jānis 
no Grobiņas un ķīmijas students Edgars no 
Vaiņodes. Martā ziedotāji papildināja sava 
neaizskaramā kapitāla stipendiju fondu par 
30 000 EUR.

Taču skumja ziņa Latviju sasniedza 
septembra nogalē – Aizsaules ceļā 
deviņdesmit trīs gadu vecumā devusies 
kādreizējā Adelaides Vanadžu kopas 
vadītāja Vilma Kalderovskis, viena no 
Adelaides krustmātēm, kuŗu sirds siltums 
priecējis tik daudzus trūcīgus un bez 
vecāku gādības palikušus bērnus arī 
Latvijā. Vilmas Kalderovskis  dzimtā 
puse bija Dobele, bet pēc dzīvesbiedra 
bojāejas viņa kopā ar divus gadus 
veco meitiņu atstāja Latviju un nokļuva 
Vācijas bēgļu nometnē, tad izceļoja uz 
Austrāliju. Adelaidē ar otro vīru Jēkabu 
Kalderovski Vilma iesaistījās Daugavas 
Vanagu organizācijā. Viņš vadīja Vanagus, 
viņa – Vanadzes, izpelnoties pat zelta 
krūšu nozīmi. Vilmas kundze bija liela 
rokdarbniece, bet viņai sevišķi patika 
nodarboties ar keramiku – vēl šodien 
Adelaides Vanadzēm par piemiņu no 
Vilmas ir liela, zila vāze. Aizsaules ceļā 
Vilmu Kalderovskis pavadīja kupls draugu 
pulks – gan latvieši, gan austrālieši, arī 
Vanadzes - katra ar sarkanu rozes ziedu kā 
apliecinājumu skaisti nodzīvotam mūžam. 
Par tādu kļūs arī ziedojums, pieminot Vilmu 
Kalderovskis, Vītolu fonda administrētajai 
Draugu stipendijai.

Prieka pilni brīži Vītolu fondā ir tad, kad 
ziedotāji atrod ciemojas fondā, jo īpaši, ja 
ceļš vedis no otras zemeslodes puses, 
no tālās Austrālijas. Šādas tikšanās ir 
savstarpēja gandarījuma pilnas, jo ziedotāji 
gūst apliecinājumu jauniešu vēlmei ziedot 
visus spēkus izglītības iegūšanai, bet 
stipendiāti- apziņu, ka ziedotājus interesē 
ne tikai mācību sasniegumi, bet arī 

jauniešu domas, izjūtas un pārdzīvojumi. 
Ciemojoties Latvijā, ar savu jauno 

stipendiātu tikās Dace un Andris Dārziņi. 
Kaut arī kopš 1951.gada viņi dzīvo 
Austrālijā, Dārziņu ģimenei allaž ir rūpējis 
tas, kas notiek Latvijā, jo īpaši latvisko 
vērtību saglabāšana un jauniešu izglītība. 
Šovasar, pateicoties Dārziņu ģimenes 
atbalstam, viena no stipendiātēm Baiba 
Gabrāne ir ieguvusi ārsta diplomu. Viņas 
vietā stipendiju sāks saņemt jaunietis no 
Apes novada Nauris Kristofers Gailītis. 
Jaunais stipendiāts ir no lielas un saticīgas 
7 bērnu ģimenes un studēs Latvijas 
Universitātē Komunikācijas zinātni. 
Otra stipendiāte Elva Eglīte studē RTU 
Inženierekonomikas fakultātē 2. kursā.  

Pavasarī, maija nogalē, ziedotāja 
Ilze Groves tikās ar Buduļu ģimenes 
stipendiātiem un pārliecinājās, ka īstenojas 
Hermaņa Buduļa kādreiz teiktie vārdi, 
ka ikvienam jācenšas dzīvot tā, lai, 
aizejot no dzīves, būtu pārliecība, ka tai 
vairāk dots, nekā ņemts no tās. Buduļu 
ģimenes stipendijas veidoja Hermaņa 
Buduļa mazbērni Ilze, Anna un Ēriks, 
lai pieminētu savu vectēvu un arī tēvu 
Leonidu un lai atbalstītu Latvijā jauniešus, 
kas varēs Latvijā veicināt medicīnas vai 
citus veselības apkopes darbus. Kopā tiks 
izskoloti 20 topošie mediķi. Pēc tikšanās 
stipendiāte Kristīne Pečauska rakstīja: 
„Tikšanās ar mūsu mecenāti bija ļoti 
emocionāla. Beidzot skatīt vaigā cilvēku, 
kuŗš gadiem ilgi bijis kā Sargenģelis, 
kad viņu neredzi, bet tik ļoti jūti klātbūtni, 
palīdzību. Ziedotāju atbalsts ir vārdos 
neizsakāms un, manuprāt, viņu lielākais 
gandarījums ir redzēt, ka mēs - viņu 
aprūpējamie, veiksmīgi tiekam galā ar 
studijām un iekārtojamies darba dzīvē.”.

31. jūlijā ar saviem stipendiātiem tikās 
ziedotāja Natālija Neiburga. Tā viņai bija 
īpaša diena, jo Gaismas pilī notika arī 
viņas grāmatas,,Tēvs, Natiņa un latviskie 
sapņi” prezentācija. Tajā lasāms gan pašas 
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Natiņas stāstījums, gan viņas tēva atmiņas 
no Krievijas revolūcijas laikiem, gan  bēgļu 
gaitās iepazīta, bet turpmākajā dzīvē tikai 
vēstulēs sastapta drauga vēstules, kuŗa 
dzīve pagāja Amerikas 
t r i m d ā .  G r ā m a t a  i r 
dāvana ne tikai Natālijas 
Neigurgas radiem un 
draugiem, bet arī Gaismas 
pilij un, protams, arī viņas 
stipendiātiem. Autore 
raksta: ,,Katrs no mums 
latviskos sapņus iemieso 
citādāk. Man tie arvien 
bijuši tādi, ka Latvijai 
vajadzētu uzplaukt un kļūt 
arvien labākai. Ceru, ka 
nāks ziedoņlaiks…” Tāds 
ir arī viņas stipendiātu 
uzdevums - attaisnot 
dāvāto uzticību un likt 
Latvijai ziedēt.  

1.augustā ar Elgas 
Rodzes-Ķīseles piemiņas 

PBLA ZIŅU APSKATS

stipendijas ieguvēju Ievu Kolosko tikās 
šīs stipendijas viens no dibinātājiem 
Raimonds Krauklis no Austrāli jas. 
Pēc šīs tikšanās Ieva atrakstīja vēstuli 

ziedotājam: „Šajā vasarā 
man tika dota vienreizējā 
iespēja satikties ar Jums. 
Man ļoti patika būt Jūsu 
sabiedrībā, savukārt 
Jūsu stāstījums par savu 
dzīvi likās ļoti aizraujošs. 
Paldies par dāvanām – 
Jūsu dāvāto grāmatiņu 
cītīgi esmu izstudējusi un 
ļoti novērtēju. Savukārt  
mazo piespraužamo 
ķenguriņu es pieliku sev 
pie somas, ko vienmēr 
nēsāju līdzi, un esmu 
pārliecināta, ka tas nesīs 
man veiksmi.”

Vita Diķe
Valdes priekšsēdētāja

Raimonds Krauklis ar sti-
pendiāti Ievu Kolosko

20. novembrī
Stoltenbergs: Latvija nākamgad būs 
nozīmīga spēlētāja drošības jomā 

Latvijai prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomes laikā būs būtiska loma reģiona 
drošībā, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu 
Andri Bērziņu sacīja NATO ģenerālsekretārs 
Jenss Stoltenbergs. Stoltenbergs norādīja, 

ka Krievija palielinājusi militāro aktivitāti pie 
NATO robežām, tādēļ Alianses dalībvalstīm 
ir jāpalielina aizsardzības budžets, kā to 
plāno darīt Latvija. 

Runājot par Krievijas pausto, ka tā vēlas 
garantijas, ka Ukraina neiestāsies NATO, 
viņš norādīja, ka katrai valstij ir tiesības 
pašai izvēlēties, kā tā sevi aizsargās. 
Tāpat viņš norādīja, ka darbs pie Ātrās 
reaģēšanas plāna, kas tika pieteikts NATO 
samitā Velsā, ir jau sākts un drīzumā varēs 
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redzēt to darbībā. Kā ziņots, šodien (20. 
novembrī) darba vizītē Latvijā ieradies 
NATO ģenerālsekretārs. 

NATO aizstāvēs katru dalībvalsti, kā 
tas noteikts atbilstoši alianses līguma 5. 
pantam, ceturtdien (20. novembrī) Rīgā pēc 
tikšanās ar Valsts prezidentu sacīja NATO 
ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. 

Viņš vērsa uzmanību uz Krievijas gaisa 
spēku aktivitāti, kas palielinājusies visā 
Eiropā. Šogad NATO 400 reižu reaģējusi 
uz Krievijas militārajiem lidojumiem NATO 
valstu gaisa telpas tuvumā. Tas ir pieaugums 
vairāk nekā par 50% salīdzinoši ar pērno 
gadu. 

Stoltenbergs norādīja, ka NATO ir 
Baltijas valstīs, lai tās aizstāvētu pret visiem 
apdraudējumiem. Baltijā ir izvietotas NATO 
patruļlidmašīnas un NATO karaspēka 
vienības, atgādināja Stoltenbergs. 

NATO vadītājs norādīja, ka pēdējā 
laikā pieredzēta agresīva Krievijas rīcība 
pie NATO valstu robežām. Lai atbildētu 
uz šiem izaicinājumiem, NATO valstis 
pastiprina aizsardzības budžetus. Šajā 
kontekstā Stoltenbergs pauda augstu 
vērtējumu arī tam, ka Latvija palienās savu 
budžetu aizsardzībai līdz 2% no IKP līdz 
2020. gadam. 

Runājot par Krievijas karaspēka 
koncentrāciju pie NATO valstu robežām, 
Stoltenbergs uzsvēra, ka NATO aizstāvēs 
savus sabiedrotos.  «Ja vajadzēs, 
mēs darīsim visu, lai aizstāvētu savus 
sabiedrotos. Tas attiecas arī uz Baltijas 
valstīm,» sacīja Stoltenbergs. 

Jau vēstīts, ka Stoltenbergs vizītē 
Latvijā ieradies ceturtdien. Tā ir NATO 
ģenerālsekretāra pirmā vizīte Latvijā 
un viena no pirmajām vizītēm NATO 
dalībvalstīs. Piektdien, 21. novembrī, 
Stoltenbergs apmeklēs Ādažu militāro bāzi. 

Stoltenbergs NATO ģenerālsekretāra 
amatā stājās 1. oktobrī, nomainot Andersu 
Fo Rasmusenu, kurš alianses vadībā 
atradās piecus gadus un divus mēnešus. 

(tvnet.lv) 
ASV atkārtoti apliecina atbalstu Latvijas 
un Austrumeiropas drošībai 

Ceturtdien (20. novembrī) Latvijā 
viesojas ASV valsts sekretāra vietniece 
Eiropas un Eirāzijas jautājumos Viktorija 
Nulenda. Tiekoties ar Latvijas ārlietu 
ministru Edgaru Rinkēviču („Vienotība”), 
liela uzmanība pievērsta Eiropas Savienības 
(ES) un ASV sadarbībai, īpaši laikā, kad 
notiek diskusijas par brīvās tirdzniecības 
līguma noslēgšanu abu pušu starpā. 

Taču visvairāk apspriesti drošības 
jautājumi, kā arī ES Austrumu partnerības 
programmas nozīmīgums īpaši pašreizējos 
krīzes apstākļos. Nulenda arī atkārtoti 
apstiprinājusi ASV gatavību palīdzēt. 

Tiekoties ar ministru Rinkēviču, mēs 
pārrunājām drošības jautājumus, un es 
kārtējo reizi apliecināju Savienoto Valstu 
nemainīgo atbalstu un apņemšanos sniegt 
nepieciešamo atbalstu. NATO spēku 
ietvaros Latvijā atrodas ASV spēku karavīri, 
kas piedalījās arī 18. novembra parādē,” 
teica Nulenda. 

„Tas apliecina mūsu gatavību pildīt 
ne tikai tos pienākumus, ko mums uzliek 
NATO piektais pants, bet arī apliecina mūsu 
gatavību stiprināt abu valstu sadarbību 
militāro spēku jomā, dodot iespēju arī 
amerikāņu jauniešiem pārliecināties par 
to, kāda ir dzīve Baltijā. Protams, mēs 
runājām arī par robežas aizsardzības 
jautājumiem, reģiona drošību kopumā, 
Austrumu partnerības programmu, kuras 
viens no centrālajiem jautājumiem pašlaik 
ir tieši drošība. Tās mērķis ir garantēt, lai 
Eiropa turpmākajos 20 gados izveidotos 
par demokrātisku un nedalāmu teritoriju, 
kurā valstīm Eiroatlantiskās sadarbības 
ietvaros ir pašām iespēja izvēlēties savu 
brīvību. Austrumu partnerība ir vērsta uz 
to, lai tās ietvaros arī Latvija varētu kalpot 
par piemēru citām kaimiņvalstīm un dalītos 
savā pieredzē par to, kā veidot patiesi 
demokrātisku valsti,” klāstīja Nūlenda. 
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(lsm.lv, autors Uģis Lībietis, Latvijas Radio 
ārzemju ziņu korespondents) 
Jaunākais pētījums atklāj šokējošus 
datus par Latvijas iedzīvotāju migrāciju 
uz Lielbritāniju 

Oksfordas universitātes «Migrācijas 
observatorijas» veiktais pētījums atklājis 
pārsteidzošus datus par migrāciju no 
Austrumeiropas valstīm uz Lielbritāniju, 
vēsta «Daily Mail». Pētījums liecina, ka 
1,3 procenti no austrumeiropiešiem Eiropā 
šobrīd atrodas Lielbritānijā. 

Tas nozīmē, ka viens no katriem 75 
austrumeiropiešiem, kas dzimuši bijušajās 
PSRS valstīs, un kuras pievienojās Eiropas 
Savienībai 2004. gadā, tagad pārcēlušies 
uz dzīvi Lielbritānijā. Pētījuma autori 
norāda, ka patiesie skaitļi varētu būt pat 
vēl iespaidīgāki, jo dati apkopoti 2011.gadā. 

«Daily Mail» uzsver, ka atsevišķu valstu 
pilsoņu klātbūtne Lielbritānijā ir proporcionāli 
īpaši augsta. Viņu vidū ir arī Latvijas 
pilsoņi. Šobrīd Lielbritānijā dzīvo viens no 
katriem 30 latviešiem, viens no katriem 30 
lietuviešiem, viens no katriem 60 poļiem un 
viens no katriem 200 ungāriem. 

Jaunie dati tāpat norāda, ka Lielbritānija 
izsniedz pilsonību vairāk migrantu nekā citas 
ES valstis. 2012. gadā pases izsniegtas 
193 000 ārvalstnieku. Kopš 2000. gada 
Lielbritānijas pilsonību ieguvuši vairāk nekā 
2,1 miljons migrantu. «Daily Mail» uzsver, 
ka jaunie dati izgaismo milzīgu masveida 
izceļošanu no Austrumeiropas valstīm uz 
Lielbritāniju kopš robežu atvēršanas pirms 
desmit gadiem. 

Imigrācija pēc Lielbritānijas pilsoņu 
domām saskaņā ar dažādām aptaujām 
kļuvusi par otro aktuālāko problēmu valstī. 
Lielbritānijā atrodas 654 000 no 41,5 
miljoniem Polijas pilsoņu Eiropā, kas 
nozīmē, ka šeit dzīvo 1,6 procenti iebraucēju 
no Polijas. Tāpat Lielbritānijā dzīvo 108 
000 Lietuvas pilsoņu, kas ir 3,4% no visiem 
Eiropā dzīvojošajiem Lietuvas pilsoņiem. 

Kopumā Lielbritānijā dzīvo 61 440 imigrantu 
no Latvijas, kas ir 3,2% no 1,9 miljoniem 
Latvijas pilsoņu. (apollo.lv) 
Tiesa atceļ žurnāla «Ir» izdevēja kontu 
apķīlāšanu strīdā ar administratoru 
Sprūdu 

Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi 
žurnāla “Ir” izdevēja “Cits medijs” pieteikumu 
par prasības nodrošinājuma atcelšanu un 
atcēla izdevēja aktīvu apķīlāšanu 22 979 
eiro apmērā strīdā ar maksātnespējas 
procesa administratoru Māri Sprūdu. 

Kā aģentūrai Leta paskaidroja tiesas 
preses sekretāre Inta Šaboha, tiesa nolēma 
apmierināt “Cita medija” blakus sūdzību 
un atcēla Rīgas pilsētas Centra rajona 
tiesas 12.septembra nolēmumu, ar kuru 
tika noraidīts pieteikums par prasības 
nodrošinājuma atcelšanu, un izlēma 
jautājumu pēc būtības. 

Līdz ar to tiesa apmierināja izdevēja 
“Cits medijs” pieteikumu par prasības 
nodrošinājuma atcelšanu un atcēla prasības 
nodrošinājumu, kāds piemērots ar Centra 
rajona tiesas tiesneses 22.jūlija lēmumu, 
proti, apķīlāt tos maksājumus, kuri “Citam 
medijam” pienākas no trešajām personām, 
tajā skaitā naudas līdzekļus kredītiestādēs 
un citās finanšu institūcijās, apķīlāt “Cits 
medijs” piederošo kustamo mantu. Lēmums 
nav pārsūdzams. [...] (ir.lv)
19. novembrī
Valsts prezidents Bērziņš: Šogad 
pārliecināmies, ka iestāšanās NATO bija 
vēsturiski nozīmīgs un izšķirošs lēmums 

Latvijas iestāšanās NATO bija vēsturiski 
nozīmīgs un izšķirošs lēmums, par ko 
īpaši pārliecināmies šogad, uzrunājot 11. 
novembra krastmalā notiekošās Latvijas 96. 
gadadienas parādes dalībniekus, tostarp 
NATO sabiedroto spēku pārstāvjus, sacīja 
Valsts prezidents Andris Bērziņš. 

Viņš uzsvēra, ka desmit gados, kopš 
dalības NATO Latvija apliecinājusi, ka ir 
uzticams un godprātīgs partneris. “Uz mums 
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var paļauties. Kopā mēs esam spēks, kas 
vienojies kopīgam mērķim – drošības un 
miera sargāšanai,” sacīja Bērziņš. 

Sveicot parādes dalībniekus, prezidents 
uzsvēra, ka Latvija lepojas ar saviem 
karavīriem, zemessargiem, policistiem un 
visiem, kas stāv valsts drošības un kārtības 
sardzē. “18. novembrī visai Latvijai ir iespēja 
klātienē un neklātienē redzēt, cik braši, 
pārliecinoši un profesionāli ir mūsu miera 
sargi,” apliecināja Bērziņs. 

Valsts prezidents atgādināja, ka šogad 
18. novembris ir citādāks nekā iepriekšējie, 
jo ārējās drošības situācija ir mainījusies, 
“liekot mums pārskatīt daudzas prioritātes 
valstī un īpaši vēršot uzmanību uz valsts 
aizsardzības spēju stiprināšanu”. 

“Sākoties Ukrainas krīzei, NATO 
četrkāršoja mūsu gaisa telpas patruļlidmašīnu 
skaitu, atsāka jūras pretmīnu kuģu grupas 
dežūru Baltijas jūrā, kurā pašreiz dežūrē arī 
mūsu jūrnieki, bet uz sauszemes izvietoja 
sabiedroto spēkus. Latvijā ieradās arī ASV 
un Norvēģijas karavīri, šodien viņi kopā ar 
Latvijas karavīriem stāv parādes ierindā,” 
sacīja Bērziņš. 

Viņš atgādināja, ka sabiedroto atrašanās 
Latvijā nav tikai NATO pastiprināta klātbūtne, 
jo sabiedroto spēki piedalās kopīgās 
mācībās ar mūsu karavīriem, kurās viņi 
apgūst jaunas iemaņas, kas būtiskas mūsu 
aizsardzības spēju stiprināšanai. 

“Sabiedrotie augsti vērtē mūsu karavīru 
profesionalitāti un sniegto atbalstu, plecu pie 
pleca stāvot starptautiskajās operācijās un 
nereti glābjot sabiedroto karavīru dzīvības. 
Tagad viņi ir šeit, lai palīdzētu mums,” 
apliecināja Valsts prezidents. 

Bērziņš uzsvēra, ka Latvija apņēmīgi 
strādā pie valsts drošības un aizsardzības 
spēju stiprināšanas, turpinot iesākto 
darbu pie bruņoto spēku attīstības plāna 
realizēšanas, piešķirot tam nepieciešamos 
finanšu līdzekļus. “Mēs mērķtiecīgi 
realizēsim aizsardzības budžeta pieaugumu 
saskaņā ar šajā gadā pieņemto likumu un 

nodrošināsim apmācību vidi un atbalstu 
sabiedroto spēku uzņemšanai visā Latvijas 
teritorijā,” apgalvoja valsts augstākā 
amatpersona. 

Valsts iekšējā drošība ir ne mazāk 
svarīga par ārējo, tādēļ sabiedrības iesaiste 
šajos procesos ir ļoti nozīmīga, atgādināja 
prezidents. “Te noteikti jāmin jaunsargi un 
zemessargi, kuri apgūstot gan militārās 
iemaņas, gan stiprinot valsts institūciju 
saikni ar iedzīvotājiem, ir nozīmīgs iekšējās 
drošības balsts. Saliedētā sabiedrībā nevar 
rasties augsne nedz hibrīdkaram, nedz 
terorismam, nedz kādai citai vardarbības 
formai, kuru mēs šodien redzam apkārtējā 
pasaulē,” skaidroja Bērziņš. 

Runas noslēgumā Valsts prezidents 
norādīja, ka bruņotajiem spēkiem un to 
sabiedrotajiem šis gads ir nozīmīgs ar ilgas 
un daudzu karavīru dzīvības prasījušas 
starptautiskās misi jas noslēgšanos 
Afganistānā. Jau nākamgad kaujas 
operācijas aizstās apmācības, turpinot 
iesākto Afganistānas drošības spēku 
stiprināšanu, un šīs apmācības turpinās 
veikt arī mūsu karavīri. “Latvija atbalsta 
sabiedrotos dažādās operācijās: mūsu 
karavīri cīnās pret pirātismu Somālijas 
piekrastē, apmāca Mali bruņotos spēkus 
un novērš humanitāro krīzi Centrālāfrikas 
Republikā,” sacīja Bērziņš. 

Kā ziņots, militāro spēku parāde par 
godu Latvijas Republikas proklamēšanas 
96. gadadienai 11. novembra krastmala 
pulcē vairākus tūkstošus cilvēku. Kā 
novēroja aģentūra Leta, jau pusstundu 
pirms parādes sākšanās uz krastmalas 
pusi virzījās cilvēku pūļi, bet dažas minūtes 
pirms parādes sākuma krastmala bija 
blīvi pārpildīta cilvēkiem. Lielā skaitā bija 
manāmas ģimenes visās paaudzēs - 
vecāki ar bērniem un vecvecākiem. Daļai 
cilvēku pie apģērba piespraustas lentītes 
Latvijas karoga krāsā, tāpat cilvēki rokās 
tur Nacionālo bruņoto spēku sagatavotos 
Latvijas karodziņus, kas tiek dalīti krastmalā. 
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Latvijas proklamēšanas 96. gadadienai 
veltītajā militārajā parādē piedalās vairāki 
Latvijas sabiedrotie, arī NATO gaisa telpas 
patruļlidmašīnas un ASV tanks. (leta.lv)
Top otrais TV raidījums “Piektais novads” 

Ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas 
līdekļu padomes (NEPLP) un Latvijas 
Ārlietu ministrijas atbalstu LTV1 un Re:TV 
kanālos pagājušās nedēļas nogalē ēterā 
bija skatāms pirmais televīzijas raidījums, 
kura nosaukums “Piektais novads”. To 
sagatavojusi radošā producentu grupa 
Īrijā, kas novembra beigās, kā viens no 
piešķīruma saņēmējiem, tika apstiprināts 
NEPLP izsludinātajā konkursā par 
“Televīzijas sižetu un raidījumu veidošanu 
par diasporas tematiku 2014. gadā”. 

TV producentu grupu Īrijā ir izveidojis 
uzņēmums IMLO Lat-Ireland.Ltd, kurš 
jau astoņus gadus par jaunumiem Īrijā un 
Latvijā ziņo portālā Baltic-Ireland.ie. 

Skatītāji Īrijā, Latvijā un citur pasaulē 
pirmajā raidījumā varēja vērot, kā latviešu 
valodu māca un latvietību kopj Zaļās salas 
latviešu nedēļas nogales skoliņās, kādas 
latviešu teātru izrādes skatās Dublinā un 
kādas perspektīvas viesizrādēm diasporas 
zemēs nākošgad paredzējusi Latvijas 
Kultūras ministrija. Raidījumā arī stāsts par 
Īrijas motokrosa čempionu – 11 gadus jauno 
Kristeru Žigalovu. 

Šobrīd jau top otrais raidījums, kas 
pie skatītājiem Re:TV kanālā nonāks 28. 
novembrī, bet LTV1 rubrikā “Aculiecinieks” 
būs skatāms 29. novembrī. Te iegriezīsimies 
vienā no skolām, kur latviešu jaunieši īru 
vidusskolas macību programmas ietvaros 
apgūst arī latviešu valodu, tiksimies ar 
latviešu rakstnieci Ingu Puriņu Mulingārā 
(Mullingar), kura izdevusi jau divas grāmatas 
un janvārī gaida iznākam trešo, kā arī 
paraudzīsimies, kā latvieši Īrija svin Latvijas 
valsts svētkus. 
17. novembrī
PBLA pr iekšsēža Jāņa Kukaiņa 
apsveikums 18. novembrī 

Sargāsim savu tēvu zemi! Kopš Latvijas 
neatkarības pasludināšanas 1918.gada 
18. novembrī, Latvija un latviešu tauta 
ir pieredzējusi dažādus nozīmīgus un 
liktenīgus vēstures pagriezienus, daudzi 
no kuriem šogad atzīmē apaļu gadskārtu. 

Šogad aprit 75 gadi kopš Molotova-
Ribentropa pakta parakstīšanas, kurā divas 
lielvaras slepeni sadalīja ietekmi Eiropā un 
izlēma Baltijas valstu likteni nākamajiem 
pieciem gadu desmitiem. Šogad aprit 
70 gadi kopš mūsu vecāki, vai daudzos 
gadījumos mēs paši, Otrā pasaules kara 
izskaņā, tuvojoties padomju okupācijas 
armijai, bijām spiesti pamest Latviju. Pirms 
25 gadiem krita Berlīnes mūris, reizē ar kuru 
krita dzelzs priekšskars un drīz pēc tam 
sabruka Baltijas valstis okupējusī Padomju 
Savienība. Pirms desmit gadiem, kļūstot 
par pilntiesīgu Eiropas Savienības un NATO 
dalībvalsti, Latvija atzīmēja simbolisku, 
pilntiesīgu atgriešanos Rietumu pasaulē. 

Šobrīd mēs atkal esam vēsturisku 
notikumu krustcelēs, kur Latvijas kaimiņu 
reģionos aktivizējusies cīņa par varu 
un ietekmi, novērojami centieni graut 
neatkarīgu valstu teritoriālo integritāti un 
suverēno varu. Latvijas Neatkarības dienas 
noskaņās aicinu ikvienu tautieti brīvajā 
pasaulē vērsties pie savas mītnes zemes 
valdības, paužot satraukumu par Krievijas 
agresiju Eiropā, un aizstāvēt Latvijas valsts 
drošību. Jāatceras, ka mūsdienās pakļaut 
citu valsti iespējams ne tikai militāri, bet 
arī ekonomiski un informatīvi. Šajā Latvijai 
kritiskajā laikā aicinu ikvienu tautieti sniegt 
atbalstu Latvijas ekonomiskai stabilitātei un 
tautsaimniecības izaugsmei, palīdzot jaunu 
eksporta tirgu atrašanā un ārvalstu investīciju 
piesaistē. Aicinu ar vēstuļu, publikāciju un 
publisku akciju palīdzību kliedēt Kremļa 
propagandas radītos mītus par Baltijas 
valstu vēsturi un šī brīža notikumiem 
reģionā. Kopīgiem spēkiem mums jāturpina 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
DECEMBRĪ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – 2. Adventes 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 14. plkst. 10.00 – 3. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 21. plkst. 10.00 – 4. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Trešdien, 24. plkst. 18.30 – Kristus 
dz imšanas svētvakara korā ļu 
dievkalpojums. (Angļu un latviešu 
valodās)

Ceturtdien,25.plkst.10.00 – Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

2015. g. FEBRUĀRĪ
Svētdien,1.plkst.10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Trešdien,24.plkst.14.00 – Kristus 

dzimšanas svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

PIPARKŪKAS
Var nopirkt pirms un pēc dievkalpojumiem. 

Cena $8.00 par 250gm. 
GRĀMATAS

Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība ir 
darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības Maize” 
– sprediķi un Dieva Vārda izlase var 
iegādaties no draudzesgrāmatgalda. 
Cenas $12.00 un  $8.00.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 7. J.Trumpmanis
Svētdien, 14. I.Birze
Svētdien, 21. I.Liepiņš
Trešdien, 24. A.Kristovskis
Ceturtdien, 25. J.Rīmanis
FEBRUĀRĪ
Svētdien,1. U.Hāgens

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 7. L.MacPherson
Svētdien, 14. R.Plikše/L.Vilciņa
Svētdien, 21. I.Mačēna/ I.Upīte
Trešdien, 24. L.MacPherson
Ceturtdien, 25. L.MacPherson
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 1. A. Medne/S. Graudiņa

Atvaļinājums
Draudzes mācītājs būs atvaļinājumā no 

26.decembŗa līdz 2014.g.1.februārim. 
Steidzīgos gadījumos zvanīt uz 
mācītāja mobilo.

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 
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grāmatgalda vai mācītāja.
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

GAIŠUS, PRIECĪGUS, DIEVA SVĒ-
TĪTUS KRISTUS DZIMŠANAS 
SVĒTKUS VISIEM VĒL DRAUDZES 
MĀCĪTĀJS UN PADOME.

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.

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 colvinmacpherson@gmail.com
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
“Jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 

pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” 
(Lk.2:11)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

DECEMBRĪ
Svētdien, 7. plkst. 9.30 II Adventes 

dievkalpojums.
Svētdien, 14. dievkalpojums baznīcā 

nenotiks. Draudzes “Eglīte” Latviešu 
namā, M. Siliņa zālē, sākums plkst. 
12.00. 

Svētdien, 21. plkst. 9.30 IV Adventes 
dievkalpojums.

Piektdien, 26. plkst. 14.00 Kultūras 
Dienu dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 7.  Olafs Šics      
Svētdien, 21.  Olafs Šics
Piektdien, 26.  Juris Liepiņš

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 7.   Gundega Zariņa 
Svētdien, 21.  Marita Lipska
Piektdien, 26.  Marita Lipska

DRAUDZES “EGLĪTE”
Gadskārtējais Ziemassvētku “Eglītes” 

sarīkojums notiks svētdien, 14. 
decembrī plkst. 12.00 Sidnejas 



55

Nr 659 2014. g. decembrī

Sidnejas latviešu 
vieglatlētikas  
sacensības

Šā gada Sidnejas vieglatlētikas 
sacensības notika 25. oktobrī Sidnejā, 
Kanterberijā (Canterbury) un piedalījās 
21 bērns.  Sporta rīts sākās plkst. 9.00 
no rīta un beidzās ap pusdienas laiku, 
kad saule palika viskarstāka. Laiks bija 
ļoti piemērots sacensībām, un ne pārāk 
karsts. Bija pareģota apmēram 25 grādu 
temperātūra, un tā arī bija. Dienas 
nodarbības un sacensības sākās ar 
skriešanu; diska mešanu, tāllekšanu 

latviešu namā M. Siliņa zālē. Svinēsim 
Ziemassvētkus – ar gardumiem, 
priekšnesumiem un loteriju! Šogad 
būs arī “Sniegbaltīte un rūķīši”! Nākam 
paši un ņemam līdzi draugus! Visi mīļi 
gaidīti!

KULTŪRAS DIENU 
DIEVKALPOJUMS

Kultūras Dienu Dievkalpojums notiks 
Vienības draudzes baznīcā – 
piektdien, 26. decembrī plkst. 14.00 
ar Kultūras Dienu karoga ienešanu. 
Dievkalpojumā piedalīsies koris 
“Pernigele” no Liepupes. Visi mīļi 
gaidīti!

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell Street, Strathfield, 2135  
 Tel. mob.  0438 301 512.
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

-----------------
Draudzes mācītājs, priekšniece, 

diakones, valde un dāmu komiteja 
pateicas visiem draudzes locekļiem un 
draugiem par atbalstu, ziedojumiem un 
ražīgu darbu aizvadītajā gadā. Novēlam 
gaišus Kristus dzimšanas svētkus, un 
laimīgu un svētīgu Jauno gadu!
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un augstlēkšanu. Bērni sadalījās tris 
vecuma grupās un ar lielu prieku un 
entuziasmu piedalījās visās nodarbībās.   

Šogad sacensības vadīja Toms 
Veidners ar palīgiem. Ļoti ātri bērnus 
sadal ī ja  pa grupām un uzsāka 
nodarbības. 

Sirsnīgs paldies no Sidnejas Latviešu 
skolas mūsu Spara organizētājiem 
– Tomam Veidneram, un vairākiem 

palīgiem – Mārtiņam Tuktēnam, Andrim 
Galviņam, Annai Audettei, Edgaram 
Freimanim, Valdai Teilorai un Aleksim 
Hislopam.  Diena izdevās kā parasti ļoti 
labi un mēs ceram satikt visus sportistus 
peldēšanas sacensībās nākošgada 
februārī.

Paldies ari Ingrīdai Veidnerai par 
augļiem un aukstiem dzērieniem! 

Toms Veidners

2014.g. CKN novusa 
meistarsacīkstes

Sestdien un svētdien 25. un 26. 
oktobrī 23 novusa spēlētāji pulcējās 
Daugavas Vanagu namā Bankstaunā 
sacensties sestās Centralā Krastā 
atklātās meistarsacīkstēs novusā. Pieci 
spēlētāji ieradās no Adelaides ASK 
kopas, astoņi no Sidnejas SNK kopas, 
divi no Melburnas MDVNK kopas un 
astoņi no Centralā Krasta CKN kopas 
Spēlētāju starpā bija arī piecas dāmas.

Vienspēlēs spēletāji bija sadalīti 
četrās apakšgrupās no kuŗām trīs 
labākie devās uz pirmo finālu lai cīnītos 

par meistara godu. Pēc ļoti sīvām cīņām 
pirmā finalā iekļuva viens melburnietis 
(A Grimms) seši no Sidnejas (Puisēns 
R un E. Nemme, Kašs, Senkēvics un 
Graudiņš) viens no Adelaides (Dancis), 
un četrii no Centralā Krasta (D un L 
Pešudovi, Ruņģis un Ernšteins). Uzvaru 
vienspēlēs pirmo reizi atklātā turnīrā 
guva adelaidietis Pēteris Dancis ar 16 
punktiem un 28 uzvarētiem setiem. 
Viņam gāja grūti iekļūt pirmā finalā. 
Pēteris ar Selgu Pešudovu apakšgrupā 
dalīja trešo vietu un Pēterim vajadzēja 
divas četru setu pārspēles pievarēt 
Selgu. Otrā vietā palika Rūdolfs Nemme 
no SNK ar rezultātu 15/29 un bronza 
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medali paņēma Dimis 
Pešudovs CKN ar 
15/26 rezultātu.

Dāmu sacensībā 
L inda i  Pešudova i 
(CKN) kā vienīgāi 
dāmai pirmā finalā 
pieškīra zelta medāli. 
Linda palika devitā 
vietā atklātā turnīrā 
ar  rezul tātu 9/17. 
S u d r a b a  m e d ā l i 
n o p e l n ī j a  A n i t a 
Misiņa (ASK). Anita 
uzvarēja otro finālu 
ar rezultātu 10/17 un 
palika trīspadsmitā 
vietā atklātā turnīrā. 
Bronza medāli izcīnīja 
Gundega Zariņa SNK 
ar rezultātu 8/13.

Dubultspēlēs piedalījās vienpadsmit 
pāri un spēlēja divu setu partijas. Katris 
pāris spēlēja ar katru un dienas beigās 
pārliecinoši uzvarēja tēvs ar meitu Dimis 
ar Lindu Pešudovi CKN ar 15 punktiem. 
Sudraba medāļus saņēma Richards 
Puisēns un Guntis Kaufmanis SNK ar 12 
punktiem un bronza medāļus saņēma 
Andris Ruņģis un Arturs Ernšteins CKN 
at 11 punktiem. Organizētāji nolēma 
pasniegt dubultspēļu turnīrā koka karoti 
pārim kuŗš palika pēdējā vietā, šo godu 
izpenījās Regina Berķe ASK un Selga 
Pešudova CKN.

Dimis Pešudovs 

Selga Pešudova un Regina 
Berķe ar koka karoti

Foto: Linda Pešudova

2014.g. CKN  
techniskie rezultāti

Vienspēles:
1.v. Pēteris Dancis (ASK) 16/28, 

2.v. Rūdis Nemme (SNK) 15/29, 3.v. 
Dimis Pešudovs (CKN) 15/26, 4.v. 
Stans Kašs (SNK) 13/24, 5.v. Roms 

Senkēv i čs  (SNK) 
12/24, 6.v. Imants 
G r a u d i ņ š  ( S N K ) 
11/22, 7.v. Edgars 
Nemme (SNK) 9/21, 
8.v.Richards Puisēns 
(SNK) 9/20, 9.v. Linda 
P e š u d o v a  ( C N K ) 
9/17, 10.v.  Andr is 
Ruņģis (CKN) 8/19, 
11.v. Saša Grimms 
(MDVNK) 7/15, 12.v. 
A r t u r s  E r n š t e i n s 
( C K N )  7 / 1 2 , 1 3 . v. 
Anita Misiņa (ASK) 
10/17, 14.v. Andris 
Miglis (MDVNK) 8/16, 
15.v. Jānis Brakovskis 
(ASK) 8/16,  16.v. 
Gundega Zariņa (SNK) 

8/13, 17.v. Jānis Lindbergs (ASK) 7/14, 
18.v. Selga Pešudova (CKN) 6/13, 19.v. 
Regina Berkis (ASK) 6/11, 20.v. Helmuts 
Schulcs (CNK) 4/12, 
Sieviešu vienspēles:
1.v. Linda Pešudova (CKN), 2,v. Anita 

Misiņa (ASK) 3.v. Gundega Zariņa 
(SNK), 

4.v. Selga Pešudova (CKN). 5.v. Regina 
Berķis (ASK), 

Dubultspēles:
1.v. Linda Pešudova/ Dimis Pešudovs 

(CKN) 15 punkti
2.v. Richards Puisēns/ Guntis Kaufmanis 

(SNK) 12 p 
3.v. Andris Ruņģis/ Arturs Ernšteins 

(CKN) 11p.
4.v. Anita Misiņa/ Pēteris Dancis (ASK) 

10p.
5.v. Rudolfs Nemme/ Edgars Nemme 

(SNK) 10p.
6.v. Jānis Brakovskis/ Jānis Lindbergs 

(ASK) 10p.
7.v. Imants Graudiņš Romans Senkevičs 

(SNK) 9p.
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8.v. Helmuts Schulz (CNK) Gundega 
Zariņa (SNK) 9p.

9.v. Saša Grimms/ Andris Miglis 
(MDVNK) 9p.

10.v. Ojārs Dancis/ Bens Shellcross 
(CKN) 8p.

11.v. Regina Berķe (ASK) Selga 
Pešudova (CKN) 7p.

Golfs
Austrālijas Latviešu meistarsacīkstes 
Golfā

Austrālijas Latviešu 55. Kultūras 
dienu laikā Sidnejā Jaundienvidvelsas 
sporta kopa rīkos Austrālijas Latviešu 
meistarsacīkstes golfā. Spēles notiks 
piektdien, 2015.g. 2. janvārī Springs 
Golf Course laukumā Central Coast, 

1080 Peats Ridge Road Peats Ridge. 
Šis laukums ir apmēram stundas 
braucienā no Sidnejas pa M1 lielceļu,.
līdz Somersby Exit (Nākošā nobrauktuve 
pēc pirmās Gosford Exit).

Piedalīšanās maksās $50 ieskaitot 
elektriskos ratiņus, kuŗi ir ieteicami, jo 
laukums ir kalnains ar daudz ezeriem. 
Tiem kuŗi jūtas enerģiski un laukumu 
vēlās izstaigāt, dalības maksa ir tikai 
$33.

Sacīkstes sāksies pulkstens 10.00.
Pieteikšanās pie Daugavas Sporta 

kopas vadītāja Andra Andersona, 
telefons 0408619038 ē-pasts artsm@
tpg.com.au l īdz 22. decembrim. 
Pietekšanās ir nepieciešama, jo vietas 
uz laukuma ir jāaizrunā.

DP

PBLA ziņas – turpinājums. no 48. lpp.

latviskās izglītības programmas ārpus 
Latvijas un caur vēlēšanu reformu jāveicina 
ārzemēs dzīvojošo latviešu patriotu aktīvāka 
līdzdalība Lavijas politiskajos procesos. 

Kā mūsu senči demonstrēja drosmi, 
pasludinot Latvijas neatkarību 1918. gada 
18. novembrī un izcīnot to Brīvības cīņās, 
tā mūsu un nākamām paaudzēm šī brīvība 
ir jānosargā. Vienreiz to esam uz laiku 
pazaudējuši. Otrreiz to vairs nevaram 
atļauties. Dievs, svētī Latviju! (PBLA)
Valkā atklāj pieminekli Kārlim Ulmanim 

15. novembrī pulksten 13.00 Valkā, 
Lugažu laukumā atklāja pieminekli pirmajam 
Latvijas Ministru prezidentam Kārlim 
Ulmanim. 

Svinīgu uzrunu teica Valkas novada 
domes priekšsēdētājs Vents Armands 
Krauklis, uzrunā stāstot par vēsturiskajiem 
notikumiem, kuri iniciējuši Kārļa Ulmaņa 
pieminekļa uzstādīšanas nepieciešamību 
tieši Valkā. Krauklis norādīja, kāpēc 
pieminekļa atklāšanai izvēlēts tieši 15. 

novembris: 
“1918. gada 15. novembrī laikraksta 

“Līdums” telpās pēc Kārļa Ulmaņa 
iniciatīvas atkal sapulcējās Latvijas 
Zemnieku savienības centrālās padomes 
paplašinātā apspriede, kur nolemj, ka pēc 3 
dienām, 1918. gada 18. novembrī, Rīgā, ir 
jānotiek publiskajam aktam – Latvijas valsts 
neatkarības pasludināšanai. Un šodien 
mēs atzīmējam jubileju šim notikumam. Arī 
vieta nav izvēlēta nejauši, jo, apmeklējot 
ģimnāziju, viens no šeit redzamajiem 
ozoliem ir Kārļa Ulmaņa stādīts. Tāpēc tā ir 
īstā vieta šim piemineklim”. 

Nozīmīgajā ceremonijā piedalījās arī 
eksprezidenti Guntis Ulmanis un Valdis 
Zatlers, uzrunas teica ZZS priekšsēdētājs 
Augusts Brigmanis un Rīgas Latviešu 
biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis. 
Uz svinīgo pasākumu ieradās NBS Goda 
sardze un NBS štāba orķestris. Spēka 
vārdus klātesošajiem teica Vera Gribača – 
Valtere. Pieminekli iesvētīja Valkas Lugažu 
Ev. Luterāņu draudzes mācītājs Gints Polis. 
(leta.lv)
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Latvia to Play Important Role in Region’s 
Security

NATO Secretary General Jens 
Stoltenberg has stated that during its 
presidency of the Council of the European 
Union next year, Latvia will play an 
important role in the region’s security.

NATO Secretary General discussed the 
important matter in a meeting with Latvian 
President Andris Bērziņš. Stoltenberg 
indicated that Russia has increased 
its military activity near NATO borders, 
therefore NATO member states must 
increase their defense budgets, which is 
also part of Latvia’s agenda.

In discussing Russia’s demands that 
Ukraine must not join NATO, he indicated 
that each country has the right to choose 
how it will defend itself. He also said 
that the rapid response plan, which was 
proposed during the NATO Summit in 
Wales, has already been initiated, and that 
it will be put into action quite soon.
Cooperation Mechanisms Adopted for 
Latvia’s Presidency

As Latvia will take over the presidency 
from Italy in the first half of 2015, the 
preparation works have reached the final 
phase. The European Commission’s 
Vice-President Valdis Dombrovskis, 
Prime Minister Laimdota Straujuma, and 
Foreign Minister Rinkēvičs have agreed on 
cooperation mechanisms during Latvia’s 
presidency.

Dombrovskis has reached agreement 
w i th  St rau juma Rinkēv ičs  about 

cooperation and consultation mechanisms 
during Latvia’s presidency of the Council of 
the European Union. “We have agreed that 
the presidency’s schedule of events, which 
will require my presence, should also be 
discussed,” Dombrovskis said, adding that 
exchange of information and coordination 
will be ensured on his behalf.

Dombrovskis has also previously 
stated that is ready to provide all the 
necessary coordination and support that 
he can in Brussels.
Latvia abstains in UN vote for Russia’s 
resolution on glorification of Nazism

RIGA, Nov 22, BNS - Latvia has 
abstained in the vote of the UN General 
Assembly on a resolution proposed by 
Russia on glorification of Nazism and 
neo-Nazism due to several reasons, said 
Latvian Foreign Ministry’s representative 
Karlis Eihenbaums.

He said that all EU member states 
abstained in the vote. The number of 
countries supporting the resolution 
declined this year, while the number of 
countries who abstained increased.

“The EU member states cannot 
support the resolution for a number of 
reasons. First, the resolution is one-sided 
and does not fully meet human rights 
standards. Second, the EU Member states 
could not ignore the broader context – 
Russia’s attempts to promote one-sided 
interpretation of history, including by 
whitewashing the criminal Ribbentrop-
Molotov (Hitler – Stalin) pact, as well 
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Russia’s aggression against Ukraine,” said 
the ministry’s representative.

The EU member states, explaining 
their stance, reminded that for many 
European countries the end of World War 
II did not bring freedom but more crimes 
against humanity committed against their 
people.” The EU member states also took 
into account the aggression by Russia 
against Ukraine. The EU emphasized 
that Russia “has violated international law 
and the fundamental principles of the UN, 
leading to the illegal annexation of a part 
of a sovereign State, under the pretext of 
fighting neo-Nazism”.

The EU repeatedly stressed to 
the author -- Russian Federation and 
cosponsors of the resolution that fight 
with racism, xenophobia and neo-Nazism 
is an actual question for many countries 
in the world. “We welcome the fact that 
the Russian Federation recognizes this 
problem, as there are many active neo-
Nazi organizations in Russia; every year 
tens of murders and other ugly crimes 
are perpetrated by racists and neo-Nazis 
in Russia. It is a welcome move that this 
year the resolution included a number of 
important references to fighting incitement 
to violence against persons belonging to 
vulnerable groups, hate speech, police 
violence against vulnerable groups, 
etc.” the EU member states said in their 
statement.

Riga newsroom, +371 6708 8611, 
zinas@ bns.lv
 
Latvia grants EUR 250,000 to send 
civilian experts to intl missions in 2015

RIGA, Nov 22, BNS - The Latvian 
government at an extraordinary Cabinet 
meeting on Saturday approved granting 
of 250,000 euros in the 2015 national 
budget for participation of Latvian civilian 
experts in international missions and 
operations, BNS was told at the Latvian 

Foreign Ministry.
Of this amount, 196,357 euros have 

been earmarked for the purpose in in the 
Interior Ministry’s budget and 53,643 euros 
in the Foreign Ministry’s budget.

The money will be used to finance 
participation of two Latvian Interior Ministry 
representatives in the EU Monitoring 
Mission in Georgia, two officers of the 
Latvian State Police in the EU Police 
Mission in Afghanistan and the work of a 
Latvian Foreign Ministry representative in 
the NATO Headquarters in Brussels.

The Latvian Foreign Ministry pointed 
out that, as an EU and NATO member 
state, Latvia had to be actively involved 
in the efforts to deal with the international 
security matters.

At present three representatives of 
the Latvian Interior Ministry’s authorities 
participate in the EU Monitoring Mission 
in Georgia – two representatives of the 
Latvian National Border Guard and one 
representative of the Latvian State Police, 
and three officers of the Latvian State 
Police participate in the EU Police Mission 
in Afghanistan.

Riga newsroom, +371 6708 8611, 
zinas@ bns.lv
Stoltenberg’s visit confirms that NATO 
members will defend each other

RIGA, Nov 21, BNS - The visit of NATO 
Secretary General Jens Stoltenberg to 
Latvia once again confirms the alliance’s 
solidarity and that NATO functions as a 
single mechanism with member states 
being prepared to defend each other, 
should it become necessary, Latvian 
Defense Minister Raimonds Vejonis said 
at a news conference in the Adazi military 
base in central Latvia on Friday.

Stoltenberg visited the Adazi military 
base on Friday and met with Vejonis, 
Latvian Chief of Defense Lt.Gen. Raimonds 
Graube and Commander of the Infantry 
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Brigade Col. Martins Liberts.
The NATO secretary general also 

met with the representatives of Norway’s 
Telemark battalion and the US Iron Horse 
Brigade which have been deployed in 
Latvia to strengthen the presence of the 
NATO forces in the Baltic states and 
watched the Latvian and Allied soldiers 
during the training in the shooting grounds 
in Adazi.

The Latvian defense minister told the 
press that implementation of the decisions 
taken at the NATO Wales Summit 2014 
had been discussed with Stoltenberg. „The 
decisions have been taken, now they need 
to be put into practice,” Vejonis said.

Raising the national defense budget 
to 2 percent of GDP that Latvia has 
undertaken to do by 2020 was also 
discussed. Vejonis said that increasing the 
defense budget to 2 percent was important 
not only for Latvia but also other NATO 
member states which had not yet raised 
their defense budgets to the required level.

He said that Latvia had made its 
decision and would increase its defense 
allocations already next year. In the given 
circumstances, it is the right move and also 
a signal to NATO that Latvia was on the 
path towards fulfilling its commitments, the 
Latvian defense minister said.

Stoltenberg arrived in Latvia on 
November 20 and met with Latvian 
President Andris Berzins. After the meeting 
he told the press that NATO would defend 
every member state as provided for under 
Article 5 of the NATO Treaty.

Riga newsroom, +371 6708 8611, 
zinas@ bns.lv
Investigation in supermarket cave-in 
might be completed by year end 

RIGA, Nov 21, BNS - The criminal case 
on  the collapse of a Maxima supermarket 
building in Riga a year ago has been 
the most complicated and vast one in 

Latvian history and investigation might 
be completed by the end of the year, 
said Latvian Interior Minister Rihards 
Kozlovskis in an interview with commercial 
LNT television on Friday.

He voiced hopes that in November 
results of tests will be received and the 
police will not need months to prepare the 
necessary documents.

The minister said that the complicated 
tests regard the design project, construction 
works and construction supervision. A 
team of 11 experts has been working on 
them. Some tests have been ordered 
from other countries as it had not been 
technically possible to perform them in 
Latvia.

“Everybody is expecting quality, not 
rush. The Maxima store was also built in a 
hurry and it collapsed. I would not like this 
case to collapse at court,” said Kozlovskis, 
adding that a battle is expected between 
experts of defending lawyers and experts 
of the prosecutors.

He sa id  tha t  there  has been 
criminal negligence of several people 
and everyone’s responsibility is being 
assessed carefully. He also said that the 
police already has several suspects, but all 
possible evidence should be gathered to 
actually be able to punish these suspects.

Over 400 people have been questioned 
as part of the criminal proceeding to 
investigate the fatal collapse of the 
Maxima supermarket. As many as 105 
people have been recognized as victims 
whose relatives died in the tragedy, 58 
people sustained bodily injuries and 49 
people sustained moral and material 
damages.

Several successive roof cave-ins in the 
building housing a  Maxima supermarket 
in Riga occurred on November 21, 2013, 
killing 54 people, including three rescuers, 
and injuring dozens of other people. A 
criminal investigation has been started into 
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the deadly accident which might have been 
caused by several factors, including errors 
in construction designs, neglect on part of 
the builders or the supermarket operator.

Riga newsroom, +371 6708 8611, 
zinas@ bns.lv
Russian planes near Baltic airspace 
demonstrate power - ambassador to 
NATO

RIGA, Nov 20, BNS - The flights of 
Russian military planes near the Baltic 
airspace demonstrate Russia’s wish to 
show that it is a powerful player in Europe, 
said Latvian Ambassador to NATO Maris 
Riekstins in an interview with the Latvian 
public radio on Thursday.

“From the point of view of international 
rights, Russian military planes from 
St.Ptersburg and Kaliningrad do not 
breach anything. They are allowed to do 
it. However, we wish they would inform us 
about their plans,” said Riekstins. He said 
that it is a matter of civil aviation safety as 
inability to identify planes may pose threats 
to civil aviation.

The goal of Russian military planes is 
to test NATO’s alertness. “So far NATO 
member states have clearly demonstrated 
that uninvited guests are not welcome. 
In case of necessity planes of the 
airspace policing mission are scrambled 
to accompany Russian planes to show 
that NATO reaction will be adequate,” 
Riekstins said.

Speaking about NATO’s relations with 
Russia, Riekstins said that the alliance 
has wished to form them businesslike and 
they have progressed in some aspects. 
“Since annexation of Crimea, however, the 
cooperation has been suspended. Russia 
has seriously violated international law. 
None of Europe’s democratic countries is 
ready to sit down by the table and forget it. 
NATO wants particular steps to be made 
-- deescalation of the situation,” he said.

Riekstins underscored that NATO as 

a security alliance is ready to take care 
of security of its member states. “NATO 
is carefully following development of 
Russia’s military potential. Threats close 
to its borders are being analyzed. They 
are assessed in all directions,” said the 
Latvian ambassador to NATO.

NATO fighter jets have been scrambled 
more than 112 times so far this year, 
compared to just four times in 2010, in 
response to Russian military planes flying 
close to the Baltic states. NATO fighter 
jets are usually scrambled to accompany 
Russian planes in those cases when they 
are flying near the Baltic airspace without 
a pre-coordinated schedule or with a 
transponder switched off.

The NATO air policing mission is being 
conducted from the airbase in Siauliai, 
Lithuania, and the airbase in Amari, 
Estonia. Allies take part in the mission on 
a rotation basis. The mission was bolstered 
earlier this year in response to Russia’s 
actions in Ukraine.

Riga newsroom, +371 6708 8611, 
zinas@ bns.lv
Latvian partlmnt to continue discussing 
ban on residence permits to Russian 
investors

RIGA, Nov 20, BNS - The new Latvian 
parliament on Thursday resolved to continue 
discussing the bill about suspending the 
issue of temporary residence permits to 
Russian investors that the previous 
parliament had upheld in the first reading.

Under the parliament’s Rules of 
Procedure, the new parliament can decide 
whether it wants to continue working on the 
bills that have been upheld by the previous 
parliament in the first or second reading.

Under the draft amendments to 
the Immigration Law that the previous 
Latvian parliament upheld in the first 
reading on October 30 this year, issue of 
temporary residence permits to the citizens 
of the Russian Federation against their 
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investments in the Latvian economy is to 
be suspended until the Latvian parliament 
resolves to repeal the ban.

One of the authors of the bi l l , 
Dzintars Rasnacs from the nationalist 
conservative National Alliance, who was a 
lawmaker in the previous parliament but has 
now become the Latvian justice minister, 
said earlier that due to Russia’s aggression 
in Ukraine steps should be taken to stop 
issue of Latvian residence permits to 
Russian citizens at least temporarily.

In accordance with the Latvian 
Immigration Law, citizens of third countries 
can be granted a temporary residence 
permit for the period not exceeding five 
years, if they have acquired in Latvia a 
property worth at least 250,000 euros and 
meet a number of other criteria. Most of 
those seeking residence permits in Latvia 
under this law are Russian citizens, who 
have acquired expensive properties here.

Riga newsroom, +371 6708 8611, 
zinas@ bns.lv
Latvian Champion Javelin Thrower 
Joins Hall of Fame

Jānis Lūsis has been inducted into 
the International Association of Athletics 
Federations Hall of Fame. The athlete 
won bronze, silver and gold Olympic 
medals between 1964 and 1972. He holds 
two world records and four European 
champion titles.

Lūsis was born in Jelgava in 1939. He 
is one of the most famous Latvian athletes 
and is the only one who has won a full set 
of Olympic medals. Latvia has recognized 
the achievements of Lūsis by bestowing 
him the highest decoration of the country 
- the Order of Three Stars. Lūsis is the first 
Latvian to join the mentioned Hall of Fame. 
Latvia Sees an Increase in the Number 
of Marriages and Newborns

11,007 marriages were registered in 
January-October this year. The number 

of marriages registered in Latvia has 
increased 9 percent, comparing to the 
same period last year.

925 marriages were registered in 
October, which is 165 marriages more than 
in October 2013. The number registered in 
October is almost two times lower than in 
September, since traditionally the largest 
share of marriages are concluded in the 
warmer months of the year.

A slight increase in the number of 
births was observed in October. 1,871 
newborns were registered last month, and 
that is 85 babies more than in October 
2013. During the first ten months of 2014, 
18,191 newborns were registered in 
Latvia, which is 804 babies more than in 
the corresponding period of 2013.
Latvia Donates Power Generators to 
Ukraine

Nine power generators donated by 
Latvia have been shipped to Ukraine. 
These form a part of the humanitarian aid 
towards the victims of the current conflict. 
The generators will serve to restore 
electricity to public infrastructure in the 
East of Ukraine. 

State Fire and Rescue Service of Latvia 
delivered the aid with the assistance of 
the EU civil defense mechanism. The 
mechanism partially covered the delivery 
costs.  Representatives of Ukraine have 
already lauded the assistance organized 
by the Latvian State. 
Latvia Elected to UN Human Rights 
Council

For the first time, Latvia has been 
elected to Un Human Rights Council. The 
General Assembly of the United Nations 
elected Latvia to serve for a period of three 
years, from 2015 through 2017.

In addition to Latvia, fourteen more 
countries will begin to work in the UNHRC 
next year - Albania, Bangladesh, Bolivia, 
Botswana, Ghana, India, Indonesia, Qatar, 
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Congo, Netherlands, Paraguay, Portugal 
and El Salvador. The election to the 
UNCHR confirms these fifteen countries’ 
achievements in human rights on the 
national and international levels.

The 47-member UNCHR is an 
intergovernmental body within the UN 
system responsible for strengthening the 
promotion and protection of human rights 
around the globe and for addressing 
situations of human rights violations and 
make recommendations on them.
Latvian Parliament Approves New 
Government

By a motion of confidence in the new 
government with 61 votes for and 39 
against, the Latvian Parliament, Saeima, 
approved the new government of Latvia.

The Prime Minister has defined the 
main objectives of the new government: 
economic growth, increased quality of life 
and security.

The governing coalition is formed by 
the parties “Unity”, “Union of Greens and 
Farmers” and the “National Alliance”.

The “Unity” party is represented by 
Prime Minister Laimdota Straujuma and the 
ministers of finance, foreign affairs, interior, 
transport and education. The “Union of 
Greens and Farmers” is represented by the 
ministers of economy, agriculture, defense, 
welfare and health, and the “National 
Alliance” is represented by the ministers 
of environmental protection and regional 
development, justice and culture.

Seven of the ministers having already 
served in the previous government, the 
Prime minister noted that the Cabinet „has 
received an injection of fresh blood while 
keeping the spine intact”. 
Latvia’s GDP up by 2.2% in Q3

In the third quarter of 2014, compared 
with the second quarter of 2014, gross 

domestic product (GDP) increased by 
0.4%, but compared with the third quarter 
of 2013 it has risen by 2.2 percent, 
according to flash estimate from the 
Central Statistical Bureau.

According to seasonally unadjusted 
data, compared with the third quarter 
of 2013, GDP in the third quarter of 
2014 grew by 2.1 percent. More precise 
information on the increase in the GDP 
in the third quarter of this year will be 
published in the end of November.

When compared to the second quarter 
of 2013, GDP in the second quarter of 2014 
increased by 2.3 percent. Meanwhile, GDP 
in the second quarter of this year increased 
by 0.9 percent on the first quarter.
Latvia Ranked 44th on 2014 “Legatum” 
Prosperity Index

Latvia has been ranked 44th on the 
2014 “Legatum Institute” Prosperity 
Index, while Norway takes the 1st place. 
Comparing to last year, Latvia has climbed 
four positions.

“Legatum” Prosperity Index lists 142 
countries according to eight criteria 
- economy, entrepreneurship and 
opportunity, governance, education, 
health, safety and security, personal 
freedom, social capital. Latvia has been 
higlighted with the best performance in 
entrepreneurship and opportunity.

Overall, Norway is fol lowed by 
Switzerland, New Zealand, Denmark, 
Canada, Sweden, Australia, Finland, 
the Netherlands, and the United States. 
Estonia is 32nd on the 2014 “Legatum” 
Prosperity Index, while Lithuania is 42nd.

The last on the list are Central 
African Republic, followed by Chad, 
the Democratic Republic of the Congo, 
Burundi, and Yemen.
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