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Krāšņā Rīgas svētku gājienā nogādā 
pilsētas atslēgu 11. novembŗa krastmalā
Rībot bungām un skanot dūdām, svētdien no Rātslaukuma uz 11.novembŗa 

krastmalu Rīgas svētku gājienā tika nogādāta pilsētas atslēga.
Gājienu ar uzrunu atklāja Rīgas mērs Nils Ušakovs (SC), kurš apsveica 

rīdziniekus un viesus ar Rīgas svētkiem. Viņš stāstīja, ka gājiens ir sena pilsētas 
svētku tradīcija. Mērs uzsvēra, ka gājienā dodas ne tikai pilsētas svētku dalībnieki, 
bet arī visi tie rīdzinieki, kuri pagājušajā gadā atnesa savas atslēgas, lai varētu 
izliet vienu lielo Rīgas atslēgu. 

Gājiena priekšgalā bija Rīgas pilsētas karogi, kam sekoja 43 Hanzas pilsētu 
vēsturiskie karogi. Aiz karogiem, bruņinieku apsargāta, zirga pajūgā tika vesta 
Rīgas atslēga. 

Gājienā devās arī orķestri, tautas deju ansambļi, dalībnieki viduslaiku tērpos, 
ērmriteņi un koncertuzveduma “Rīga, mana baltā Rīga” dalībnieki. Nolūkoties 
gājienā bija ieradies liels skaits pilsētnieku un pilsētas viesu. 

Gājiens noslēdzās 11.novembŗa krastmalā, kur vakarā gaidāms vērienīgs 
uzvedums un svētku uguņošana. 

Vērmanes dārzā bērni iemēģina roku viduslaiku spēlēs 
Svētdien Rīgas svētku laikā Vērmanes dārzs ir atvēlēts bērnu izklaidēm - mazie 

var pārbaudīt savu veiklību dažādās viduslaiku atrakcijās. 
Kā novēroja aģentūra LETA, bērni sacentās lēkšanā ar auduma maisu, ratu 

riteņa ritināšanā, maisiņu mešanā tālumā, kā arī iešanā ar striķos piesietām koka 
pēdām. 

Notika arī ātruma sacensības iešanā ar koka kājām. Bērniem arī ir iespēja 
iemācīties izveidot salmu lelli, uz liela plakāta gleznot Rīgu, bet uz skatuves notiek 
dažādi priekšnesumi, piemēram, izrāde “Sprīdītis”. 

Tāpat Vērmanes dārza apmeklētāji var nogaršot dažādus senlaicīgus našķus, 
piemēram, vīnā vai ķiplokos sautētas mandeles un ābolu karamelē. Dārza 
apmeklētājus izklaidē arī akrobāti, kas priekšnesumos aicina piedalīties arī 
skatītājus. 

Tāpat kā vakar, arī šodien vienā no parka stūriem darbojas “Grāmatu iela 2012”, 
kur vairāki grāmatu izdevēji piedāvā savu produkciju. 
Maizes svētkos Vecrīgā maļ miltus un degustē maizi 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 14. septembrī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

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

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 
cienījamu gadu vecumu sākot ar 

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

2012. gada augustā SLB ir apsveikusi 
Herbertu Bisenieku, Martu Rozentālu, 
Daci Celinsku, Kārli, Robertu Vanagu, 
Ilgu Riņģi, Mariju Simsoni un Annu 
Usanovu.

Telpu pieteikumi 2013.  
gadam

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

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

SLB valde

Senioru saiets

Nākošais Senioru saiets notiks 
piektdien 14. septembrī plkst. 

12.00. Septembŗa mēnesi mēs parasti 
uzskatam par ļoti skaistu dabas laiku, 
kad puķītes jau taisa vaļā savus ziedus 
un daba atmožās no ziemas vēsuma. 
Kafejnīca būs atvērta jau no pulkst. 
11.00, lai mēs varētu satikties ar 
draugiem patīkamās telpās un baudīt  
gardumus, kuŗus mums gādās SLB 
Dāmu kopas čaklās strādnieces.

Pirmā daļā  Juris Krādziņš, kuŗš 
ilgāku laiku šogad pavadīja Latvijā, 
pastāstīs un rādīs fotogrāfijas no sava 
ceļojuma. Pēc tam Ivars Šeibelis rādīs 
jaunākās ziņas no Latvijas televīzijas 
raidījumiem.

Otrā daļā skatīsimies video filmu 
Limuzīns jāņu nakts krāsās. Lieliska, 
latviska gara piestrāvota komēdija. 
Mirdzas tante loterijā vinnējusi vieglo 
autiņu. No malu malām sarodas tuvi un 
tāli radi, cerot ka savā testamentā tante 

autiņu norakstīs viņiem. Sākas konflikti, 
rodas komiskas situācijas, bet latviskā 
dzīvesziņa izrādās stiprāka par ļaužu 
vājībām. Skatītāju aptauja kino simts 
gadu jubilejas reizē (1995. g.) atzina par 
visu laiku labāko latviešu filmu.

Filmas gaŗums 1 stunda un 20 
minūtes.

Uldis Misiņš
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Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 1975. gada

Daina Brizga
Dzimusi 1923. g. 24. oktobrī, Rīgā, Latvijā

Mirusi 2012. g. 19. augustā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Par godu Rīgas svētkiem 
šodien Vecrīgā, Skārņu ielā, 
notiek Maizes svētki, kur 
ikvienam ir iespēja izmalt miltus, 
nodegustēt maizi un iegādāties 
dažādus miltu izstrādājumus. 

Savu produkciju piedāvā 
vairākas Latvi jā zināmas 
maiznīcas – var nodegustēt dažādu 
maizi, kā arī iegādāties pīrāgus, 
cepumus, k l iņģerus un kēksus. 
Interesentiem ir iespēja pārbaudīt 
savus spēkus, maļot miltus caur 
dzirnakmeņiem, kā arī, triecot mērķī 
bultas, tikt pie maizes izstrādājumiem. 

Arī bērni, pierādot savu roku veiklību 
puzles likšanā, var tikt pie dažādām 
balviņām. 

Aģentūra LETA novēroja, ka pie 
ikviena no maizes ceptuvju stendiem 
pulcējas liels skaits interesentu, kas ne 
tikai izmanto iespēju nogaršot dažādus 
maizes veidus, bet arī to iegādājas. 
Daudz no maizes svētku apmeklētājiem 
ir tieši tūristi, kuriem stāsta par latviešu 
tradicionālo rupjmaizi. Viņi arī steidz to 
iegādāties. 

Jau ziņots, ka Rīgā no 17. līdz 
19.augustam norisinās tradicionālie 
pilsētas svētki, šogad atzīmējot Rīgas 
811.dibināšanas gadadienu.

Kas Jauns.lv, 19. augusts, 2012

Krāšņā Rīgas svētku 
gājienā nogādā pilsētas 
atslēgu ...

Turpin. no 1. lpp
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja 
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230  Fax: (02) 9555 7239
E-pasts: abirzulis@bigpond.com

 Aldis Birzulis

Pagājušā  
un šinī  
gadā  

augstskolu 
beigušo  
ievērībai

Katru gadu Latvijas Universitātes 
dibināšanas atceres aktā ziņo par 

latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta 
beiguši augstākās mācību iestādes vai 
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.

Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu 
meitas, dēla, kāda cita rada, paziņas 
vai kāda latviešu drauga vārdu nolasa 
šā gada aktā 22. septembrī, lūdzu 
paziņojiet vārdu, iegūto gradu vai 
diplomu un mācības iestādi, kā arī 
kvalifikācijas piešķiršanas datumu, 

Gundegai Zariņai P.O. Box 94, NSW 
1885, e-pasts gundegaz@Y7mail.com, 
Mob. 0452 611 449, līdz šā gada 10. 
septembrim.

Gundega Zariņa
Studenšu Korporāciju Kopas 

Sidnejā viceseniore 

Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

Katru gadu Spodŗa Klauver ta 
Piemiņas fonds apbalvo atsevišķu 

personu vai organizāciju par izciliem 
sasniegumiem latviešu kultūras dzīvē 
vai sabiedrisku pasākumu veicināšanā, 
vai kāda latviskā kultūrsabiedriskā 
pasākuma atbalstīšanā.

Kandidāti pieteicami ar rakstu līdz š. 
g. 31. oktobrim. Vēstules adresējamas: 
Spodŗa Klauverta Piemiņas fonda valdei, 
PO Box 457, Strathfield NSW 2135, fax (02) 
9744 7652, vai atstājamas Latviešu namā.
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Štrombergs kļūst par 
divkārtējo olimpisko 

čempionu!
LETA 18:24, 10. augustā, 2012

Par divkārtējo olimpisko čempionu 
piektdien kļuva Latvijas sportists Māris 
Štrombergs, kurš Londonas olimpisko 
spēļu BMX riteņbraukšanas sacensību 
finālā izcīnīja zelta medaļu, nosargājot 
Pekinas olimpiskā čempiona titulu. 
Šī ir Latvijas otrā medaļa Londonas 
Olimpiādes spēlēs. Ceturtdien pie 
bronzas tika pludmales volejbolisti 
Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.

Pļaviņš/Šmēdiņš 
izcīna olimpiskās 
bronzas medaļas!

TVNET/LETA 21:21, 9. augustā, 2012
Bronzas  meda ļas  Londonas 

olimpiskajās spēlēs ceturtdien izcīnīja 
Latvijas pludmales volejbola duets 
Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš, kuŗi 
mazajā finālā ar rezultātu 2:1 (19:21, 
21:19, 15:11) 56 minūšu laikā saistošā 
cīņā pieveica Ričardu Šuilu un Reineru 
Numerdoru no Nīderlandes. Tas ir 
Latvijas pludmales volejbola labākais 
sasniegums mūsu valsts vēsturē. Šī 
Latvijai ir pirmā medaļa Londonas 
Olimpiādes spēlēs! Valsts prezidents 
telefonsarunā jau apsveicis mūsu 
medaļniekus.

Arī visās iepriekšējās vasaras 
olimpiādēs, kuŗās pēc neatkarības 
at jaunošanas startējusi Latvi jas 
delegācija, tā spējusi izcīnīt medaļas – 
1992.gadā Barselonā Latvijas sportisti 
izcīnīja divus sudrabus un vienu bronzu, 
Atlantā Ivans Klementjevs izcīnīja 
sudraba medaļu, Sidnejā Latvijas kontā 
pa vienai zelta, sudraba un bronzas 
medaļai, Atēnās – četri sudrabi, bet 
Pekinā atkal tika savākts pilns medaļu 
komplekts. 

Finālbraucienā Štrombergs labi 
startēja un uzreiz izvirzījās līderpozīcijā, 
bet turpinājumā pakāpeniski palielināja 
savu pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem. 
Tiesa, latvietim cieši uz pēdām mina šī 
gada pasaules čempions Sems Vilobijs 
no Austrālijas, taču Štrombergs trasi 
veica gandrīz ideāli un bez 
kļūdām, nosargājot pirmo 
vietu līdz pat finišam.

Štrombergs finišēja pēc 
37,576 sekundēm, bet otrajā 
vietā palikušais Vilobijs 
atpalika par 0,353 sekundēm.

Savukārt bronzas medaļu 
izcīnīja kolumbietis Karloss 
Mario Savala Okendo, kurš 
no Štromberga atpalika par 
0,675 sekundēm. Sudrabs Brazīlija – zelts Vācija – bronzs Latvija
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Dāmu kopas 
sarīkojums ar 
priekšlasījumu

S i d n e j a s  L a t v i e šu 
biedrības Dāmu kopas 
sar īko jumā svē td ien , 
1 2 . a u g u s t ā  L a t v i e š u 
nama Mārtiņa Siliņa zālē 
Edīte Birzule pastāstīja 

par neseno ceļojumu Brazīlijā no Rio 
līdz Amazonijas džungļiem. Iemesls 
braucienam bija Latvijas goda konsula 
Alža Birzuļa  vēlēšanās savu dzimšanas 
dienu svinēt Brazīlijas karnevāla laikā, 
kas notiek piecu dienu ilgās svinībās 
pirms Pelnu dienas, ceļojumam 
pievienojot arī Amazonijas un Bahia 
provinces apskati, bet priekšlasījumā 
pastāstot arī par Brazīlijas vēsturi.

Portugāļi 1500.gadā pieprasīja 
sev Brazīliju pēc tam, kad pāvests 
Aleksandrs VI ar Tordesillas līgumu 
bija nospraudis Spānijas un Portugāles 
robežas, pēc kuŗa 1494. gadā pasaules 
rietumi pienācās Spānijai, bet austrumi 
Portugālei ar noteikumu, ka tiem savās 
daļās jāizplata arī kristīgā ticība. 48% 
no visas Dienvidamerikas nonāca 
Por tugā les  pārva ld ībā.  R io  de 
Žaneiro jeb Janvāŗa upe esot viena 

no skaistākām pasaules  pilsētām ar 
augstiem kalniem un 6 kilometru gaŗu 
jūrmalu, kas karnivāla laikā satiksmei 
ir slēgta. 

Brazīlijā ir ap 190 miljoni iedzīvotāju. 
Valsts valoda ir portugāļu, bet kādi 
200,000 iedzīvotāju ir indiāņi, kas 
nevēlas, ka viņus tā sauc, jo esot inki. 
Napoleona laikā, kad franči ieņēma 
Portugāli, karaļnams pārcēlās uz 
Brazīliju, kur Rio de Žaneiro vienu laiku 
kļuva par Portugāles galvaspilsētu. 
Kad pēc Napoleona kaŗiem karaļnams 
atgriezās Portugālē, karaļa dēls palika 
Brazīlijā par karaļā vietnieku, bet vēlāk 
sevi izsludināja par Brazīlijas karali. 
Viņam tronī sekoja viņa dēls, kuŗu 
vēlāk 1899.gadā nomainīja republikāņu 
valdība. Rio de Žaneiro tagad mīt 6 
miljoni iedzīvotāju, bet pilsētas lielākā 
katedrālē saiet 20,000 cilvēku.

Starpbrīdī apmeklētājus pacienāja 
ar brazīliešu nacionālo ēdienu feidžodu, 
kas sastāv no gaļas, ar „karsto” piparu, 
rīsiem un melnām pupiņām.

Kādus 1400 kilometrus no Atlantijas 
okeāna, kur Amazonas upē ietek Rio 
Negro, atrodas Manaus pilsēta, ar 
slaveno operas namu, kam materiāli 
vesti no Eiropas. Upju satekām ir 
atšķirīgas krāsas, kas nesajaucas, 
bet tek blakus. Melnai Rio Negro maz 

skābekļa. Daba dīvaina ar 
īpatniem dzīvniekiem: tur ir 
lielās anakondas čūskas, 
dīvainas vardes, sliņķi  un 
īpatni mērkaķi.

Bahia provincē atrodas 
agrākā  ga lvasp i l sē ta 
Salvadora. Tur daudz 
svēto, kam katram sava 
sv inamdiena.  Stās ta , 
ka pavisam kopā 365. 
Salvadorā ir kādi trīs ar 
pusi miljona iedzīvotāju, 
no tiem 4.9% afrikāņu, Edīte Birzule stāsta par ceļojumu Brazīlijā.
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kuŗus savā laikā ieveda darbam un kam 
īpatna ticība, kristīgo tradicijas sajaucot 
ar savām. 

Noslēgumā Edītei Birzulei ar 
ziediem pateicās Ieva Trankele, bet 
Ināra Graudiņa savukārt pateicās 
Dāmu kopai, kas jau $35,000 ziedojusi 
Okupācijas mūzejam.

Juris Krādziņš

Dziesma  À  Cafê
Sidnejas Latviešu namā  Jauktais 

koris  rīko jautru sarīkojumu kafejnīcas 
stilā Mārtiņa Siliņa zālē svētdien, 2012. 
gada 16. septembrī pulksten 13.00. 
Kafejnīca  un atspirdzinājumu galds būs 
jau atvērti no pkst. 12.00. 

Programmā būs Jauktā  koŗa 
dziesmas un ar mūzikāliem priekš-
nesumiem piedalīsies Aija Dragūna, 
Sandra Dragūna un Andrejs Mednis. 
Dziedāsim arī visi kopā  vienmēr 
iemīļotās kopdziesmas. 

Tā kā Mārt iņa Si l iņa zālē un 
kafejnīcā ir ierobežots skaits sēdvietām 
pie galdiem tad ir nepieciešams lai 
apmeklētāji rezervētu sev vietas pēc 
iespējas ātrāk zvanot Imantam Līcim  
grāmatnīcā tel. 9744 8500 vai arī 
pieteikties pie kuŗa katra korista.

Uldis Misiņš  

Klaviermūzikas 
maratons

Kat rs  c i l vēks  gr ib  p iedz īvo t 
pacilātības brīžus. Tā kā esam radīti 
savdabīgi, tos atrodam katrs savā 
veidā. Daudzi pievēršas praktiskām vai 
sportiskām nodarbībām un tajās atrod 
baudu, citus aizrauj dažādās mākslas. 
Jau no seniem laikiem mūzika cilvēkam 

ir devusi labsajūtu un arī atvieglinājumu 
dzīves grūtajos brīžos. Šodien tiek 
atgādināts, cik svarīga ir mūzikālā 
izglītība bērnu vispārējās attīstības 
procesā un tādēļ jau agri jānodrošina 
mūzikālās izglītības iespējas. 

Lai veicinātu mūzikas baudīšanu 
visā pilnībā, neaizstājami ir koncertu 
apmeklējumi. Klausoties ieskaņotu 
mūziku vai  radio pārraidī jumus 
uztverama tikai daļa no mūzikālā 
pasnieguma, jo izpaliek personiskā 
saskarē iegūtais pārdzīvojums, kas 
pārnesas no mākslinieka uz klausītāju.

Ir  daudz senioru, kas f iz isku 
traucējumu dēļ nespēj apmeklēt 
koncertus un tiem jāapmierinājas ar 
mūzikas ieskaņojumiem. Jūlija mēnesī 
mājās dzīvotājiem bija svētki, jo divu 
nedēļu gaŗumā gandrīz visu dienu varēja 
klausīties internacionālo klaviermūzikas 
sacensību priekšnesumus, kuŗus 
sniedza izcili pianisti ieradušies no 
Krievijas, Āzijas zemēm, ASV, Austrālijas 
un no Latvijas Arta Arnicāne. Ilgā 
pievēršanās tikai klaviermūzikai varētu 
kļūt apnicīga, ja nebūtu iestarpināti 
kamermūzikas pasniegumi, kas bija 
vajadzīgi pianistu novērtēšanai arī 
šinī žanrā, bet klausītājiem deva 
koncentrācijas atslābuma brīžus. Tā kā 
sacensību pirmo vietu ieguvēji bija slāvi 
un āzieši spriežu, ka viņu vecāki lielu 
vērību piegriezuši savu bērnu mūzikālai 
izglītībai, šinī gadījumā klavierspēlei, jau 
no bērnības.

Sacensību pirmajā vietā iekļuva 
āzietis, otrajā, trešajā un ceturtajā 
slāvi, piektajā āzietis, bet sestajā vietā 
pianiste no ASV, kuŗas tautība man 
nezināma. Pēc sacensību beigām likās, 
ka prom aizbraucis pulciņš talantīgu 
viesu. Dzīvē atgriezās ierastā rutīna.

Aina Sveile
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LU dibināšanas 
atceres akta runātāja

Daina Grosa (dz. Sieriņa) dzimusi 
Sidnejā, beigusi Macquarie universitāti 
ar filoloģijas bakalaura grādu (Bachelor 
of Arts). Līdztekus izglītībai austrāļu vidē  
beigusi SLB pamatskolu, vidusskolu, 2 
gadus mācījusies latviešu valodu prof. 
Fennell universitātes kursā. 1990to 
gadu sākumā pārvācās uz Melburnu, 
strādājusi juridiskās izdevniecībās 
redakcionālu darbu. 

2001 gadā. kopā ar vīru Arni un ASV 
latvieti Andri Straumani dibinājusi portālu 
Latvians Online www.latviansonline.com 
Pašreiz ir portāla redaktore. Vairākas 
reizes dzīvojusi un strādājusi Latvijā – 
tulkojusi vairākas grāmatas par Latvijas 
industriālo mantojumu angļu valodā. Ir 
3 bērnu - Lailas, Toma un Olivera māte. 
Bērni 4 gadus apmeklējuši skolu arī 
Latvijā. Austrāliā vadījusi Melburnas 

Daina un Arnis Grosi

latviešu bērnu dārzu “Daina”, māca 
4. klasei latviešu valodu Melburnas 
latviešu skolā “Daugava”, MLOA vice-
priekšsēde.

Kopš 2006. gada Pasaules brīvo 
latviešu apvienības valdes locekle, vēlāk 

PBLA Izglītības padomes priekšsēde. 
Vairākkārt organizējusi ārzemju latviešu 
skolotāju konferences un profesionālās 
pilnveides kursus. PBLA uzdevumā 
apceļojusi un iepazinusies ar darbību 
jaundibinātajās latviešu skolās Eiropā.

Vīru koris aicina
Sidnejas latviešu vīru 

koŗa koncerts sestdien, 
6.oktobrī.

Sidnejas ziemas auk-
s tos  mēnešos v ī r i  a r 
dziesmām un savu elpu 

koŗa mēģinājumos piesildīja latviešu 
nama telpas. Koristi un diriģente Daina 
Jaunbērziņa cer, ka koncertā skandētās 
dziesmas iesildīs arī klausītāju sirdis. 
Daina ar kori dziesmu pēcpusdienai 
ir sagatavojusi plašu dziesmu klāstu, 
gan jautras, draiskas, gan romantiskas, 
gan arī vienu otru nopietnāku, kuŗās 
atskanēs dzimtenes un tēvzemes dabas 
skaistums un mīlestība. Tuvojamies 
mūsu koŗa 57 gadu darbības atcerei. 
To atzīmēsim nākamgad. Priecājamies, 
ka diriģente Daina piesaista korim 
jaunos dziedātājus, kas jau dzimuši 
ārpus Latvijas. Kori ar solo balss 
iedziedājumiem papildinās jaunie 
dziedātāji. Dažas žiperīgas dziesmas 
skand inās  jauno v ī ru  dz iesmu 
ansamblis. Instrumentālo pavadījumu 
sniegs iecienītās latviešu mākslinieces, 
pianiste Ingrīda Šakurova, vijolnieces 
Daina Kaina un Vēsma Putniņa.

Publika nama lielajā zālē sēdēs 
pie galdiņiem un jau no plkst. 12.00 
varēs baudīt koŗa dāmu gatavotās 
s i l tās pusdienas,  gardumus un 
atspirdzinājumus. Ja draugi, radi un 
paziņas vēlās sēdēt pie viena galda, 
tad tiem ieteicams ieejas kartes rezervēt 
iepriekš pie G. Zodiņa tel. 02 9629 6001 
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un SLB grāmatnīcā tel. 029744 8500.
Tik tālu viss būtu kārtībā, bet koŗa 

valdes priekšēdis Gunārs Zodiņš 
atgādina un vērš apmeklētāju uzmanību, 
ka SLVK sarīkojuma dienas datums ir 

sestdien, 6. oktobrī plkst. 13.00, nevis 
svētdien, kā tas tika izziņots iepriekšējos 
Rituma laidienos.

Raimonds Krauklis.

Daļa SLVK koristi atvelk elpu nesenā mēģinājuma laikā
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Seniori sanāca 2012. 
gada augustā

Senioru saietu Sidnejas Latviešu 
namā šā gada 10. augustā iesāka 

Ivars Šeibelis ar paziņojumu, ka vispirms 
redzēsim Ojāra Grestes filmu par šī gada 
Jautrā Pāŗa rīkoto Jāņu sarīkojumu. To 
atklāja Juris Ruņģis, pēc tam uzaicinot 
visus klātesošos nodziedāt pirmo un 
svarīgāko dziesmu: „Sit, Jānīti, vaŗa 
bungas!” Tā kā pats šajā sarīkojumā 
neesmu bijis, jo tajā laikā ceļoju pa 
dzimteni, Ojāra Grestes filmā varēju vērot 
to pacēlumu, ko šī dziesma deva. Tā kā 
sarīkojums iesākās plkst. 12.00 dienā, 
tas arī bija domāts kā Jāņu sarīkojums 

bērniem, un tādēļ filmā redzējām gan 
bērnus ejam rotaļās ar saviem vecākiem, 
bet bija arī bērnu koris.

Cienasta galdā bija gan desas ar 
skābiem kāpostiem, maizītes, uzkodas un 
Jāņu siers. Sarīkojumā mainījās dziesmas 
ar dejām, instrumentālie ar vokāliem 
priekšnesumiem. Bija arī paziņojums, ka 
Jānim Daniklifam Juri diskā augstskola 
piešķīrusi godalgu kā labākam sarunu 
vedējam un konverzacionālistam. Sekoja 
loteriju izloze un noslēgums Jurim 
Ruņģim teicot: „Uz redzēšanos! Tiksimies 
atkal citu gadu!”

Tā kā bija grūtības ar nākošo 
rādīšanai paredzēto, tad noskatījāmies 
citu, 10 minūšu gaŗu, Ojāra Grestes 



11

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

filmu, laikam iepriekšējā gadā darināto 
par sarīkojumu Kaladū – Sorento, kuŗā 
bija gan dejošana, gan vokālie un 
instrumentālie priekšnesumi.

Pirmo daļu pabeidza ar ludziņu Dāmu 
kopas sarīkojumā šī gada 22. aprīlī, kuŗā 
„gaišredzīgi” attēlota Dāmu kopas valdes 
sarunas 2030. gadā.Valdes locekļu lomas 
izpildīja Ināra Krūmiņa, Maruta Pogule un 
Ieva Eikena. Sarunās izrietēja, ka biedru 
aktivitāte uzlabojusies medicīnas zāļu 
iespaidā. Uzlabojušās arī finances un 
paredzot namam uzbūvēt trešo stāvu. 
Dāmas vēl pārrunāja, ka vajadzēšot 
pieņemt jaunas darbinieces, bet, ja agrāk 
meklēja 30 – 40 gadu robežās, tagad no 
50 – 80 gadiem. Esot pieteikušās 50, no 
kuŗām četras vajadzētu pārbaudīt. Kā 
pirmo pārbaudīja Ozoliņas jaunkundzi, 
kuŗu tēloja Ingrīda Rēbauma. Viņai 
vispirms bija jāuzrāda veselības apliecība, 
pēc tam pārbaudīja,pirmkārt, kafijas 
pasniegšanas veidu, otrkārt,  pircēju 
pirkumu saskaitīšanu, treškārt, dejošanas 
māku (pavadījumu spēlēja Ivars Štubis). 
Kā otro vēlējās pārbaudīt Vītoliņa 
jaunkundzi (tēloja Terēze Zundāne), kas 
tūlīt paskaidroja, ka veselības apliecība 
viņai nav nepieciešama un viena valdes 
locekle arī tūlīt pārējām paskaidro, ka tā 
esot pieņemta polītisku apstākļu dēļ. Tad 
ierodas trešā (tēloja Inese Rone), kas 
saka, ka pārņem kafejnīcas vadību, bet, 
kad agrākās valdes locekles atstāj biroju, 

tā kliedz: „Palīgā!”
Otrā sarīkojuma daļa iesākās ar 

īsu skatu no Annas Brigaderes lugas 
Kad sievas spēkojas Nacionālajā 
teātrī un ar Ilzi Rūdolfu un  Ivaru Pugu 
galvenās lomās. Sekojošos dabas skatos 
no Latvijas televīzijas rādīja pirmos 
iemītniekus no augu un dzīvnieku valsts 
Latvijā – pēc ledus laikmeta un ziņoja,  
ka skate par ziemeļbriežu medniekiem 
bijusi līdz maija beigām. Citā izvikumā 
rādīja brūnos lāčus, kas izauguši no 
vienas lāču ģimenes  pie Bauskas. Bija 
arī paskaidrojumi, ka lāči ēdot briežus  un 
stirnas, tiem esot viltīgas acis un nekad 
nevarot zināt, ko tie domājot.

Sekoja ieteikumu uzskaite 2012. 
gada godalgām mākslas un kultūras 
uzvedumiem, to skaitā Oņegina izrāde 
Jaunā Rīgas teātrī, R. Blaumaņa 
Indrānu izrāde krievu tulkojumā Krievu 
teātrī (jaunu cilvēku uzdrīkstēšanās, 
kas izpelnījusies atzinības svaigumu), 
režisora Žagara iestudētā Donoceti 
opera Lamermūras Lūcija modernos 
tērpos, Zigmunda Skujiņa vijoļkoncerts 
Lielajā ģildē (pieminēts, ka viņa tēvs bijis 
vijolnieks), Rīgas mūzikas festivāls, Kurta 
Fridrichsona vizuālās mākslas izstāde 
Mākslas mūzejā, Egona Spures darbi 
Arsenālā, filma Ilona un dokumentālā 
par Cepļa uzvedumu. Literātūrā Kristīnes 
Ulbergas Zaļā vārna un Annas Rancānes 
dzejoļu grāmata Bezdelīgu pasts, 
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Sidnejas latviešu jauniešu ansamblis
Jaunais vējš

aicina Jūs uz kopīgu

SADZIEDĀŠANOS
svinēt ansambļa 10 g. jubileju

2012. g. 8. septembrī plkst. 19.00
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē

Ieeja $15 ieskaita uzkodas, (dzērieni pašiem līdzņemami)

Soduma Ulisa tulkojuma jaunizdevums, 
Ivara Drulles personālizstade Dzīvē (Po 
žizņi), kāda Valmieras teātŗa izrāde un 
Vojceha izrāde Nacionālā teātrī.

Noslēgumā Līgas Rutupas iesniegtais, 
no Latvijas saņemtais pusstundu ilgais 
tvarts par viņas dzimto Lubānas novadu, 
kas sākumā bijusi tikai apdzīvota vieta, 
kas 1992. gadā ieguvusi pilsētas tiesības, 
bet tagad arī savu novadu. Tur redzam 
1964. gadā celto tiltu pāri Aiviekstei. 
Pirmā, koka baznīca nodegusi Ziemeļu 
kaŗa laikā. No 1860. – 1872.gadā celta 
cita, kas sastāvējusi no 2 baznīcām: 
viena liela visai draudzei, otra maza 
vācu baronam un viņa ģimenei. Sekoja 
dižu lubāniešu uzskaite, ko ievadīja 
kādreizējais ministru prezidents Hugo 
Celmiņš (Rīgas galva no 1931. – 1936.

gadam) mākslinieks Rūdolfs Pinnis, 
Oskars Kalpaks, kas apglabāts netālos 
Visagala kapos, operdziedonis Jānis 
Zābers (1935 -1973), kas piedalījies 
24 operu lomās, dzejniece Broņislava 
Martuževa un dziesmu tekstu autors 
Miķelis Gruzītis. No ievērojamākām 
apmešanās vietām, japiemin Vaidavas 
akmeņu parks, kuŗā savākti interesanti, 
dabas veidoti akmeņi un arī daži ar 
nazi mazliet apstrādāti, interesanti koku 
veidojumi. Vaidava lietuviešu valodā 
nozīmējot spoku nams. Vēl ir dabas 
parks pie Vaidavas ozoliem un arī parks, 
kur šauj ar bultām un met šķēpus uz 
dzīvnieku veidojumiem. Novads saņēmis 
arī pus miljona latu novada vajadzībām. 

Juris Krādziņš



13

Aicinājums svinēt 
Austrālijas Latviešu 
54. Kultūras dienas 

Adelaidē
Kā jau agrāk ziņots, AL54.KD notiks 

Adelaidē no š.g. 26. – 31. decembrim. 
Rīcības komitejas priekšsēži Inta un 
Juris Skābe sniedz sekojošo ielūgumu.

“Aicinām ikvienu no Jums kam 
latviešu kultūra dārga un saistoša, 
turpināt kopā ar mums skaisto tradīciju, 
ko iesāka tā paaudze, kurai pēc otrā 
pasaules kara nebija iespējas atgriezties 
Latvijā. Svešā zemē, tālu no mājām, 
mūsu vecāki un vecvecāki iedzīvināja 
latviešu kultūras saglabāšanu un tās 
cildināšanu rīkojot katru gadu decembŗa 
mēnesī latviešu Kultūras dienas. 

Šī gada decembrī būs divpadsmitā 
reize kad mūsu Austrālijas latviešu 
kultūras svētki notiks Adelaidē. Būs 
atkal iespēja baudīt mūsu dziesmu, deju 
un mākslas bagātību un košumu. 

Rīcības komiteja ir cītīgi darbojusies 
veidojot interesantu un pievilcīgu 
programmu visām paaudzēm. Būs 
atklāšanas svētki, tautas dejas, koŗa 
koncerts kam sekos sadziedāšanas 
vakars, teātris, ģimeņu svētki ar jaunu 
pasākumu dziedošās ģimenes, mākslas 
un foto izstāde, noslēguma balle un 
vel citi pārsteigumi. Ari ciemosies 
viesi no Latvijas, folkloristi Trio Šmite, 
Kārkle, Cinkuss un ansamblis Mūza 
ar daudzveidīgu latviešu mūzikas 
programmu.  

Mēs gaidām Jūs, gan ilggadīgos 
Kul tūras dienas dal ībniekus un 
apmeklētājus, kā arī Jūs, kas pirmo 
reizi piedalīsies. Mēs arī ceram, ka uz 
Adelaidi decembrī atgriezīsies bijušie 
Adelaidieši, kas tagad dzīvo citās 
Austrālijas malās un ārzemēs. 

Aicinām ikvienu no Jums piedalīties 
un atbalstīt AL54KD Adelaidē 2012.g. 
decembrī. 

Dziesma, deja un māksla mūs 
vieno.” 

Lielos vilcienos Kultūras dienu norise 
ir sekojoša:

trešdien, 26. decembrī
 plkst. 14.00 Dievkalpojums
 plkst. 16.00 Atklāšanas koncerts
 plkst.  8.00 Pieņemšana
 plkst. 19.00 Atklāšanas ballīte

ceturdien, 27. decembrī
 plkst. 09.00 Daugavas Vanagu un
  Vanadžu sanāksme
 plkst. 10.00 Mākslas izstādes
  atklāšana
 plkst  11.00 Ģimenes svētki un
  tirdziņš
 plkst. 14.00 Ģimeņu sadziedāšanas
  svētki
 plkst. 18.00 Teātra izrāde „Pēc kaut 
  kā cēla nezināma”

piektdien, 28. decembrī
 plkst. 13.00 Izrāde ”Latviešu mūzi-
  kas pērles”
 plkst. 18.00 Tautas deju uzvedums
  „Nāk rudentiņis”
 plkst. 21.30 Tautas deju apkūlības

sestdien, 29. decembrī
 plkst. 08.00 Basketbola un novusa
  sacensības
 plkst. 18.00 Trio Šmite, Kārkle, Cinkuss
  koncerts
 plkst. 21.00 Saviesīgais vakars

Inta un Juris Skābes
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 1919 – 1990  1991 –
 

Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā
laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
1919 – 2012

Sestdien, 2012. g. 22. septembrī, plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā

Akadēmisko runu par tematu:
„Pārskats par latviešu bērnu izglītības iespējām šodien ārpus Latvijas” 

teiks fil. Daina Grosa, spīdola.

Aktu kuplinās ar priekšnesumiem
Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem

*  *  *  *  * 
Plkst. 18.00 Korporāciju Kopas Sidnejā alus vakars

svētdien, 30. decembrī
 plkst. 08.00 Basketbola un novusa
  sacensības
 plkst. 13.00 Skolotāju konference
 plkst.17.00 Kopkoŗu koncerts
 plkst. 20.00 Sadziedāšanās vakars

pirmdien, 31. decembrī
 plkst. 09.00 LAAJ delegātu sanāksme
 plkst.13.00 KKA saiets
 plkst.19.00 AL54KD noslēguma balle
  Nacionālā Vīna Centrā Adelaides
  Botāniskā Dārzā.

Tuvāka informācija redzama mā-
jas lapā www.al54kd.com un www.
facebook.com/AL54KD

Papildus informācija sekos gan 
laikrakstos un biļetenos gan mājas 
lapā. Biļešu pārdošana sāksies oktobŗa 
mēnesī.

Rudīte Bērziņa
AL54.KD informācija

arberz@optusnet.com.au  
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vairāki jautājumu, uz kuŗiem meklējām 
atbildes, nāca prātā.

Ko nozīme būt latvietim un latvietei? 
Ko nozīmē būt latviešu izcelsmes 
cilvēkam, īpaši – dzīvojot Austrālijā 
21. gadsimtā? Kas mūs vieno kā 
latviešus? Kas mūs saista? Un kāpēc 
vēl noturēt Kultūras dienas 2012. gadā? 
Kas mūs mudina turpināt to, ko mūsu 
vecāki un vecvecāki iesāka pirms tik 
daudz gadiem?

Laika gaitā daudz kas ir mainījies 
latviešiem kā Latvijā, tā arī ārpus Latvijas. 
Labi atceros kā bērns, ka latviešu skolā 
katru sestdienas rītu skola pulcējas uz 
lūgšanu, un mēs dziedājām Dievs, svētī 
Latviju! Tajā laika mēs cerējām uz to, 
ka kādu dienu Latvija atkal būs brīva. 
Cerība uz brīvu Latviju mūsu vecākiem 
deva spēku dzīvot un strādāt, saglabāt 
un kopt tautas pamatu, tās kultūru un 
laika tecējumā nodot to tālāk nākošām 
paaudzēm – mums. Uzskatām, ka tagad 
mūsu pienākums pret mūsu bērniem un 
mazbērniem ir uzturēt saistību ar mūsu 
tautas gara mantām. Bez šaubām, 
katrs latvietis, kuŗš ir dzimis vai ilglaicīgi 
dzīvojis ārpus Latvijas, tiek ietekmēts 
no tās vides, kur dzīvo un strādā. 
Globalizācija stipri traucē mūsu spējas 
saglabāt senču kulturālās vērtības, 
bet kontrastā globalizācija ar interneta 
savienojumiem mums rada iespēju 
izveidot sabiedrības un kopienas ar 
īpašu mērķi. Un tas ir mūsu mērķis – 
saglabāt nacionālo identitāti, dzīvojot tālu 
no izcelsmes zemes. Tomēr tas, kas mūs 
saista, ir stiprāks nekā tas, kas mūs dala.

Juris Skābe: Kā Austrālijas Latviešu 
54. Kultūras dienu tema, kas raksturo 
un vada mūsu domas un darbību, ir 
izvēlēts citāts no grāmatas Latvju Raksti. 
Grāmata ir veltīta Arvīda Dzērvīša 
piemiņai (1897–1942). Viņa lielais 

Šķiet vēl pavisam nesen Melburnā 
pulcējās latvieši un latviešu draugi ne 
tikai no visas Austrālijas, bet arī no citām 
zemēm, lai kopīgi svinētu Austrālijas 
Latviešu 53. Kultūras dienas. Laiks ātri 
pagājis, un mūsu lasītājiem nav vairs 
noslēpums, ka strauji tuvojas lielais 
un nozīmīgais notikums šogad ne tikai 
Adelaides, bet arī visu Austrālijas latviešu 
dzīvē; šī gada nogalē ir klāt kārtējās 
Austrālijas Latviešu kultūras dienas 
(AL54.KD) – jau 54. Kultūras dienas! 
To rīkošana uzticēta Intai un Jurim 
Skābēm – latviešiem, kas labi pazīstami 
ar savu rosību, uzņēmību un enerģiju. 
Tikos ar viņiem, lai pajautātu, kā rit 
gatavošanās Kultūras dienām. Piedāvāju 
lasītājiem mūsu sarunu.

Ilze Nāgela: Vai varu lūgt jums 
īsumā pastāstīt par gaidāmajām Kultūras 
dienām mūsu lasītājiem?

Inta Skābe: Paldies, Ilze, par 
aicinājumu dalīties ar lasītājiem par 
mūsu ieskatiem un cerībām uz sekmīgu 
Kultūras dienu izdošanos. Pareizi jau ir, 
ka Adelaidē notiks Austrālijas Latviešu 
54. Kultūras dienas. Atcerēsimies, ka 
1951. gadā svinēja pirmās Kultūras 
dienas Sidnejā, kas ir jau tik ilgi, ilgi 
atpakaļ. Šogad decembrī svinēsim 
Kultūras dienas Adelaidē jau 12. reizi.

Kad Juris un es sākām domāt par to, 
ko nozīmē radīt tik nozīmīgus svētkus, 

Intervija ar AL 54. Kultūras dienu rīkotājiem
Uz senču mākslas pamata ir jābūvē 
jauna, laikmetīga, īpatnēja, latviska 
māksla
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        Sidnejas Latviešu vīru koŗa
          DZIESMU PĒCPUSDIENA

    MANA DZIMTENE JAUKĀ
Diriģente Daina Jaunbērziņa

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

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

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

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

un SLB grāmatnīcā, tel. 029744 8500

darbs nodrošināja seno latviešu rakstu 
saglabāšanu un tās modernizēšanu. 
Es citēju: Uz senču mākslas pamata 
ir jābūvē jauna, laikmetīga, īpatnēja 
latviska māksla. Vēlamies interpretēt 
šo citātu plašākā kontekstā un dažādos 
aspektos. Esam veidojuši programmu, 
kas atspoguļo izteikto domu. Kā tauta 
mēs varam būt laimīga un lepna par 
to, ka esam spējuši saglabāt mūsu 
senču mākslu, jo tā dod stingru pamatu 
mūsdienu mākslas veidošanai. Par 
54. Kultūras dienu reprezentatīvo 
simbolu esam izvēlējušies Ausekli – 
Rīta zvaigzni, kas ir spožākā zvaigzne 
debesīs tieši pirms saullēkta. Rīta 
zvaigzne ir tūkstošiem gadus spīdējusi 
zvaigznājā. Rīta zvaigzne ir pastāvīga, 
tā sludina jaunu dienu, tomēr nes līdzi 
saistību un atmiņas no vakardienas. 

Simbols saista pagātni ar nākotni.
Rīcības komiteja ir cītīgi darbojusies, 

veidojot interesantu un pievilcīgu 
programmu visām paaudzēm. Būs 
Atk lāšanas svētk i ,  Tautas de ju 
koncerts, Kopkoŗa koncerts, kam sekos 
Sadziedāšanās vakars, teātŗa izrāde, 
Ģimeņu svētki ar jaunu pasākumu 
Dziedošās ģimenes, mākslas darbu un 
fotogrāfiju izstāde, filmu izrāde un viesi 
no Latvijas, KD Noslēguma balle un vēl 
citi pārsteigumi.

Mēs  Aus t rā l i j ā  dz īvo jam un 
darbojamies divās kultūrās, mēs runājam 
divas valodas, daudzi no mums esam 
dubultpilsoņi. Sirds un dvēsele ir latviska. 
Centīsimies stiprināt mūsu latvisko 
garu, kā arī piesaistīt mūsu nelatviski 
runājošos radus un draugus ar mūsu 
krāšņo kultūru.
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IN: Šoreiz ir mazliet 
neparasti, ka KD rīkotāji 
esat jūs abi divi; vai jūs 
pirmo reizi vadīsit KD?

JS: Tas ir interesants 
jautājums. Inta un es – 
mēs iepazināmies tautas 
dejās jau kādā 1967. gadā, 
ku r  j au  de jo jo t  b i j a 
cieši jāsastrādājas, lai 
neuzkāptu viens otram uz 
kājām! Un tad jau arī bija 
jāstrādā 40+ gadus laulībā 
un ģimenes audzināšanā 
latviskā garā. Nopietni, 
mēs esam jau ilgus gadus 
abi divi strādājuši latviešu 
sabiedrībā un kopīgi 
strādājuši vai vadījuši 
vairākus pasākumus, 
piemēram, gaidu un skautu nometnes 
un izbraukumus, būvējām tautas deju 
kopas Auseklītis lieluzvedumus, divas 
reizes kopā vadījām 3x3 saietus un 
arī latviešu skolā bijām kopā: Inta 
strādāja kā skolotāja, bet es kā skolas 
vecāku padomes priekšsēdis. Arī 
ārpus latviešu sabiedrības profesionālā 
laukā pie Dienvidaustrālijas Izglītības 
departamenta esam sadarbojušies, 
kopā vadot skolu, kā arī rīkojot skolotāju 
konferences.

IS: Jurim ir l iela pieredze pie 
Kultūras dienu rīkošanas. Juris savas 
KD darbinieka gaitas iesāka 1957. gadā 
Austrālijas Latviešu 7. Kultūras dienās 
Adelaidē, kad 11 gadu vecumā bija 
vietu ierādītājs sarīkojumos. Un tā 
viņš ir turpinājis, kad 1967. gadā bija 
Saimnieciskās sekcijas vadītāja palīgs, 
1978. gadā un 1986. gadā Juris vadīja 
Tautas deju lieluzvedumu KD Adelaidē, 
bet 2000. gadā un 2006. gadā viņš 
uzņēmās Kultūras dienu atbildīgo 
darbu – bija KD kasieris.

JS: Inta, cik vien bija iespējams un 

ģimenes pienākumi atļāva, ir atbalstījusi 
mani manā Rīcības komitejas darbā. 
Viņa vienmēr bija gatava pielikt roku, 
kur vajag, vai nākt talkā, un viņa bija tas 
klusais rūķītis, kas mani atbalstīja un 
deva padomus un idejas, lai atrisinātu 
radušās problēmas.

IN: Vai ir viegli vienoties, vai arī ir 
gadījumi, kad domas par kādu konkrētu 
jautājumu jums atšķiras?

JS: Mēs sapratām jau ļoti agri 
mūsu attiecībās, ka mums ļoti atšķiras 
domāšanas un vadības stili. Inta pamatā 
ir radošā domātāja, ideju un problēmu 
risinātāja. Mēs abi kopīgi strādājam, 
lai problēmas atrisinātu. Mans fokuss 
ir vairāk uz ideju praktisko īstenošanu. 
Kamēr mēs turam pasākuma mērķus 
skaidri prātā, domu un pieeju atšķirības 
var būt pozitīva lieta, jo no tām izraisās 
jautājumi un pārrunas. Katram skaidri 
savas domas jāizsaka, un, izsakot 
domas šādā veidā, noskaidro pats savu 
domāšanu, un iegūti ir labāki rezultāti. 
Šādas domu atšķirības tikai nāk par labu, 
jo tā precizitātē uzskatus un tā uzlabo 

Inta un Juris 1967. gadā. Intai mugurā pašas darinātais 
Rucavas novada tautas tērps. 
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kopdarbības kvalitāti.
IN: Viena lieta ir radīt ideju, vīziju, 

kā visam jānotiek, bet otra lieta – visu 
praktiski realizēt. Kultūras dienas ir 
liela mēroga pasākums ar daudz un 
dažādiem sarīkojumiem, un neiztikt bez 
palīgiem. Lūdzu, pastāstiet par plašo KD 
rīkotāju saimi – jūsu čaklo palīgu saimi?

IS: Mums rīcības komitejā ir 25 
personas, un katram ir atbildība par 
atsevišķu nozari. Vairākām nozarēm ir 
arī papildus apakškomitejas. Piemēram, 
Mākslas darbu izstādei ir liela grupa, kas 
strādās, lai sakopotu mākslas darbus. 
Mūsu līdzekļu piesaistīšanas komitejā 
ir vairāk nekā 12 cilvēku, kas strādā. 
Adelaide ir samērā maza pilsēta, bet 
cilvēku skaits, kas strādā Kultūras dienu 
gatavošanas darbos, ir samērā liels. 
Kad mēs plānojām un aicinājām rīcības 
komiteju, mēs centāmies pārstāvēt 
darbiniekus ar plašu spektru prasmes 
un pieredzi KD rīkošanā. Mēs aicinājām 
talantīgus cilvēkus, kas sabiedrībā vai 

savā profesionālā darba laukā ir izrādījuši 
izcilas spējas veikt specifiskus amatus. 
Nozīmīgi, un skatoties uz nākotni arī, 
aicinājām darbiniekus, kuŗi pirmo reizi 
piedalītos KD rīkošanas darbos, lai viņi 
iegūtu pieredzi gatavībā uz KD rīkošanu 
nākotnē. Sanākam kopā reizi mēnesī, 
lai pārrunātu progresu un viens otram 
palīdzētu ar problēmu atrisināšanu, 
lai mēs varam veikt nepieciešamos 
darbus. Mēs strādājam, atbalstot viens 
otru, un starp sēdēm lietojam modernās 
sazināšanās tehnoloģijas – e-pastus, 
Skype utt., lai veicinātu raitu informācijas 
izmaiņu.

IN: Jā, tas ir ļoti palīdzīgi, kā mēs 
tagad par to pārliecināmies, jo, lūk, arī 
mūsu saruna notiek, izmantojot „Skype“. 
Pastāstiet, lūdzu, par KD norisi! Droši 
vien būs vairāki sarīkojumi un pasākumi, 
kuŗi paliks kā pārsteigums publikai līdz 
pašām KD, bet par kuŗiem jūs jau tagad 
vēlētos kaut ko tuvāk pastāstīt?

IS: Mazliet pastāstīsim par jaunāko 
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AL54.KD MĀKSLAS IZSTĀDE

Tema: Austrālijas un Latvijas daba. Pieteikšanās līdz š.g. 30. 
septembrim. Pieteikšanās veidlapa un informācija: mājas 
lapā www.al54kd.com (skat “Programma – Mākslas izstāde) 
vai kontaktējot izstādes vadītāju Pēteri Strazdu drpstrazds@
iprimus.com.au, tālr 08-83707830.

pasākumu Aust rā l i jas  La tv iešu 
54. Kultūras dienās, un tie ir Ģimeņu 
sadziedāšanās svētki. Latvijā Dziedošo 
ģimeņu konkursi tiek plaši atbalstīti, un 
tajos piedalās dažādas ģimenes. KD 
laikā mēs gribētu dot balsi mūsu pašu 
mūzikālajām ģimenēm. Arī, lietojot 
moderno tehnoloģiju, kā YouTube 
piemēram, veicināsim neklātienes 
dalību. Ieinteresētie dalībnieki ir aicināti 
iesniegt savu devumu elektroniski. 
Mēs ceram, ka būs arī kādi devumi 
no ārzemēm. Tuvāku informāciju var 
saņemt AL54KD mājas lapā ( ).

No Latvijas viesosies Trio Šmite, 
Kārkle-Puriņa, Cinkuss; šajā grupā dzied 
un spēlē Zane Šmite, Kristīne Kārkle-
Puriņa un Ivars Cinkuss, un viņiem 
braucienā līdzi pievienosies arī Edgars 
Kārklis. Visi četri ir jau agrāk ciemojušies 
Austrālijā, bet ne kopīgi. Viņi piedalīsies 
Atklāšanas koncertā, Danču vakarā, 
Ģimeņu svētkos, Kopkora koncertā un 
Noslēguma ballē, kā arī viņiem pašiem 
būs savs koncerts. Tātad, būs ļoti laba 
iespēja baudīt viņu sniegumus un 
talantus, kā arī ar viņiem iepazīties tuvāk. 
Arī KD mājas lapā ir ievietots pilnīgāks 
raksts par Trio Šmite, Kārkle-Puriņa, 
Cinkuss.

Un trešais, par ko pastāstīšu, ir Kultūras 
dienu Kopkoŗa koncerts, kas notiks š.g. 

30. decembrī Adelaides Latviešu namā, 
Tālavā. Rīcības komiteja ir ļoti priecīga, 
ka koncerta vadību ir uzņēmies Aldis 
Sils. Kopkoŗa koncertā dzirdēsim gan 
jaunas, gan vecas koŗa dziesmas. Tās 
atklās latviešu koŗa dziesmas attīstību 
no 19. g.s. sabalsojumiem līdz 21. g.s. 
kompozīcijām. Dziesmu izvēle atspoguļo 
gan Alda latvisko, folkloristisko un 
mūzikālo gaumi, gan arī mūsu pašu 
koristu spēkus un tradīcijas. Puse no 
dziesmām tīšām ir ņemtas no 2013. gada 
Dziesmusvētku programmas. Koncertā ir 
ietilpinātas gan jauktā koŗa, gan arī vīru 
koŗa dziesmas.

IN: Tas ir ļoti labi, tas nozīmē, ka koristi 
no Austrālijas jau būs sagatavojušies 
Dziesmusvētkiem Latvijā, lai varētu 
braukt un piedalīties tajos.

Kas būs šajās Kultūras dienās varbūt 
savādāk nekā ierasts līdz šim? Un ko 
saglabāsit kā KD tradīciju?

JS: Varbūt tas, kas būs savādāk 
šajās KD, būs sarīkojumu plūsma. Lai 
KD plūstu gludi, mēs esam centušies 
rīkot sarīkojumus tā, lai viens sarīkojums 
plūst uz otru utt. Lai to panāktu, esam 
sastādījuši norisi tā, lai dalībnieki un 
skatītāji var ērti iet no viena sarīkojuma uz 
nākošo; ar pietiekoši garu pārtraukumu 
starp sarīkojumiem, lai dotu iespēju 

Turpinājums 21. lpp.
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DZIESMA À CAFÈ 
Svētdien, 2012. gada 16. septembrī

pulksten 13.00.

Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē.
Kafejnīca būs atvērta no plkst. 12 00.

Piedalās jauktais koris
Mūzikālos priekšnesumus sniegs
Aija Dragūna, Sandra Dragūna un

Andrejs Mednis
Diriģente - Irēne Pakalna

Klavierpavadījumi - Sandra Dragūna

Vietas lūdzu rezervēt SLB grāmatnīcā 
tel. 9744 8500

vai arī pie kuŗa katra korista

Ieeja $10, skolniekiem un studentiem brīva   

Sidnejas Latviešu
jauktais koris
aicina Jūs uz
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Bibliotēkas darba laiks
Ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00

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

satikties ar draugiem, iedzert kādu 
kafiju vai glāzi vīna, vai arī ieturēt kādu 
maltīti. Mēģināsim novērst situāciju, kur 
skatītājiem un dalībniekiem būtu jāceļo 
turp un atpakaļ uz mājām. Lai tālāk šo 
domu veicinātu, sarīkojumi galvenokārt 
notiks latviešu namā Tālavā vai nama 
tuvumā.

Kultūras dienu tradīcijas veidojās 
pamatā no tā, kas publikai patīk un tiek 
ar laiku iemīļots un sagaidīts. Katru KD 
rīkotāji cenšas piedāvāt kaut ko jauno 
un svaigu, kas varētu skatītāju interesēt 
un piesaistīt. Piemēram, 2006. gadā 
Adelaidē KD pirmo reizi notika Dziesmu 
vakars, lai dotu iespēju sanākt tautai 
kopā lielā skaitā un būt vienotiem 
dziesmā. Šo domu graudu attīstīja 
tālāk Sidnejā un vēl tālāk Melburnā, kur 

izveidojās Sadziedāšanās ar latviskām 
vakariņām pēc Kopkoŗa koncerta. Šogad 
Dziesmu vakars – Sadziedāšanas būs 
KD programmā ceturto reizi. Varbūt 
ar laiku Sadziedāšanās vakars paliks 
kā nepieciešama daļa no KD, tāpat kā 
Mākslas darbu izstāde, Koŗu koncerts un 
Tautas deju uzvedums. Varbūt veidojas 
jauna KD tradīcija?

IN: Vai KD sarīkojumi un pasākumi 
notiks tikai Adelaides Latviešu namā?

IS: Mēs Adelaidē varam būtu pateicīgi 
par to, ka sabiedrības darbinieki agrākos 
gados apdomāti centrēja latviešu 
sabiedrisko darbību Veivilē (Wayville). 
Gadu gaitā tika izveidots latviešu centrs 
ar latviešu namu – Tālava, tajā ir Lielā 

Juris Skābe (ar mikrofonu) un Inta Skābe (ar ziediem) saņēmuši Kultūras dienu 
karogu 2010. g. decembrī Melburnā no AL53KD rīkotājas Anitas Andersones. 
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Turpinājums 23. lpp.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

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

Rokdarbi – Keramika, koka izstrādājumi, audumi

Grāmatas
“LONG ROAD TO RĒZEKNE” – A journey to Eastern Latvia  (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” $28.50
“VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $50
“VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $50

CD & DVD
DVD – “The Soviet Story” $25 
CD – no XYLEM Trio
 “VĒSTULE ZIEMASSVĒTKOS”
 “IN THE MOOD”
 “MARIMBA DANCE”
 “MIA”

SPECIĀLS IZDEVUMS
Dubult-CD “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos 
kompaktdisks. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.
Cena $20. 
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sarīkojumu/teātra arī kādreiz lietota 
kā sporta zāle, Mazā sarīkojumu zāle, 
mūsu pašu bibliotēka, skolas telpas, 
arī komerciāla virtuve un kafejnīca, 
kuŗā regulāri satiekas tautieši. Blakus 
namam – Adelaides Latviešu biedrības 
namā arī ir sarīkojuma zāle; tur ir 
latviešu muzejs, kuŗā ceram KD viesi 
iegriezīsies, tāpat tur ir latviešu veikals, 
kas arī varētu būt interesants cilvēkiem – 
gan apskatīties, gan iegādāties kaut 
ko sev tīkamu. Biedrības namā ir veco 
ļaužu aprūpes birojs Laima un turpat 
pagalmā, kur ir Gaidu un Skautu mītne, 
katru sestdienas rītu darbojās spēļu 
grupa visiem mazajiem latviešiem ar 
viņu vecākiem. Pāri ielai ir mūsu pašu 
celtā, ļoti skaistā luterāņu draudzes 
Svētā Pētera baznīca, kuŗai klāt arī ir 
sarīkojumu zāle. Netālu, divas vai trīs 
minūtes staigājienā ar kājām, ir Adelaides 
latviešu Daugavas Vanagu nams. Šajā 
namā arī ir sarīkojumu zāle, virtuve un 
krodziņš – jauka saietu vieta biedriem 
un draugiem, un Daugavas Vanagu 
vīru korim tur ir mēģinājumu telpas. 
Lielāko daļu koncerti un citi pasākumi 
notiks Latviešu namā, biedrības namā, 
baznīcās telpās vai Daugavas Vanagu 
namā. Mēs varam būt ļoti pateicīgi par 
Adelaides latviešu rosību un brīvprātīgo 
darbību, kas ir ir sekmējusi tik jauka 
latviešu centra attīstību, augšanu un 
uzturēšanu.

IN: To tiešām tagad varam ļoti 
novērtēt, ka latvieši Adelaidē jau pirms 
gadiem domājuši par to, un ēkas ir 
būvētas vai iegādātas netālu viena no 
otras, un tagad tas izveidojies jau kā 
latviešu centrs. Kā jūs gatavojat telpas 
KD, vai tās varbūt tiek remontētas, 
uzpostas utt.?

JS: Jau pirms diviem gadiem tika 
izstrādāts uzlabošanas plāns latviešu 
namam – Tālavai, lai atsvaidzinātu 
telpas un savestu kārtībā dārzu un nama 

pagalmu. Starp citu, to plāna vadīšanu 
lielāko daļu veica nama kooperatīva 
direktori, kas arī ir tagad KD rīcības 
komitejas locekļi, tātad mums ir ļoti 
ciešas saites starp rīcības komiteju 
un nama kooperatīvu. Uzlabošana ir 
gandrīz pabeigta, un KD laikā gaidām 
ciemiņus, lai namā čalo latviešu valoda, 
balsis un mājo latviešu gars.

IN: Kādās vietās vēl bez šī Latviešu 
centra notiks Kultūras dienu sarīkojumi 
un pasākumi?

IS: Adelaidi bieži sauc par 20 minūšu 
pilsētu, jo apmēram divdesmit minūtēs 
var nokļūtu pāri pilsētai. Latviešu 
centrs Veivilē ir apmēram 3 kilometri 
no Adelaides pilsētas centra, kur viegli 
var nokļūt ar tramvaju, busu vai pat ar 
kājām, ejot caur parku. Noslēguma balle 
notiks Nacionālā Vīna centrā Adelaides 
Botāniska dārzā malā ļoti skaistā ēkā. 
Ģimeņu svētki un tirdziņš, kā arī Mākslas 
darbu izstāde notiks tikai pāris minūšu 
gājienā no Tālavas. Mēs esam plānojuši, 
lai KD darbība notiek ļoti tuvu pie mūsu 
Latviešu nama, lai cilvēki var pulcēties 
un nav tālu jābrauc uz koncertiem un 
izstādēm.

IN: Tas būs ērti un parocīgi gan 
dal ībniek iem, gan v ies iem, kas 
iebraukuši no citām pilsētām. Bet tagad 
mazliet privāts jautājums jums katram 
atsevišķi – kādas ir jūsu pirmās atmiņas 
par Austrālijas Latviešu Kultūras dienām?

JS: Manas pirmās atmiņas no 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienām 
ir no AL7.KD, kad es 11 gadu vecumā 
biju vietu ierādītāja lomā sarīkojumos. 
Tajā laikā gaidas un skauti gāja talkā kā 
vietu ierādītāji KD koncertos. Adelaidē 
bija liela, veca zāle, ko toreiz sauca par 
Tivoli zāli, tagad tā nosaukta par Her 
Majesty’s, ir pārbūvēta, bet tajā laikā 
zālē bija trīs stāvi. Pirmos divos stāvos 

Turpinājums 26. lpp
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SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU
DRAUDZES PĻAUJAS SVĒTKI

 

 SVĒTDIEN 2012.GADA 
23. septembrī, plkst.11.00, Svētā Jāņa baznīcā, 

30 Bridge Rd, Homebush
 

Pļaujas svētkus ievadīsim ar dievkalpojumu. 

Pēc dievkalpojuma, ierastais Pļaujas svētku sarīkojums 
ar pusdienām, loterijām,  kūku galdu, un jautru 

sabiedrību.
 

Mīļi lūdzam nākt un piedalīties Draudzes  
Pļaujas svētkos.  
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Latvijas Okupācijas 
mūzejs (lat,/angļ) 211 lpp

Latvija zem Padomju Savienības 
un nacionālsociāliskāsVācijas varas 
1940-1991s

$ 39.00

OM Gada grāmatas 2002-2007 g ar kopsavilkumu angļu 
valodā

$  21.00

A.Feldmanis  
Masļenku traģēdija  
355 lpp

Grāmata kā apsūdzības dokuments 
par Padomju Savienības veikto 
okupāciju pret neatkarīgo Latvijas 
valsti. Kopsavilkums angļu valodā

$ 22.00

E.Anders „Latviešu vidū 
holokausta laikā”; 239 lpp.

Autora pieredze $ 22.00

E.Anders „Amidst Latvians 
during the holocaust”; 240 
lpp

Autora pieredze $ 22.00

S.Kalniete „With Dance 
Shoes in the Siberian 
Snow”; 367 lpp  

S. Kalnietes ģimenes stāsts $ 43.00

Via Dolorosa 5.daļa  
503 lpp

Represēto Latvijas cilvēku atmiņu 
stāsti

$ 21.00

Via Dolorosa 6. daļa  
591 lpp

Represēto Latvijas cilvēku atmiņu 
stāsti

$ 33.50

Hidden and Forbidden  
384 lpp

Histoty of Latvia under Soviet and 
Natzi Occupation

$ 39.00

Latviešu leģionāri Fotoalbūms un DVD  481 lpp $ 85.00
J.Jakovičs 
„Skorpiona Slazdā”  
375 lpp

Jauna cilvēka Sibīrijas dienas grāmata $ 23.00

I.Kņaģis  
„There was such a time” 
443 lpp

Autora piedzīvotais divos izsūtījumos. 
Pasaulē izkaisītai dzimtai veltīta 
grāmata.

$ 20.50

Sibīrijas bērni  1. daļa 
1163 lpp

Mums bija tas jāizstāsta... 
670 bērnībā izvesto bērnu stāsti.

$ 98.00

Sibīrijas bērni  2. daļa 
1408 lpp

$ 110.00

The Children of Siberia 1. 
daļa   1188lpp

$ 104.00

A.Žigure 
„Viņi, ceļā”

Veltīta tiem latviešiem, kas bija spiesti 
pamest savas mājas

$ 20.50

Sveša vara;   80 lpp M.Bišofa zīmējumi A.Līces teksts $ 18.50

Latvijas Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā

Skatiet Piezīmi 26. lpp.
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Piezīme: Visas Okupācijas mūzeja grāmatu galda grāmatas (skat. 25. lpp) 
var pasūtināt sazinoties ar Okupācijas mūzeja pārstāvi Austrālijā Ināru Graudiņu.
E-pasts: graudinsiv@bigpond.com; tālr.: 02 9399 3708.
Pasta adrese: 141 Darley Rd., Randwick, NSW 2031.

bija sēdvietas – krēsli, bet trešā stāvā 
bija tikai stāvvietas, nebija krēslu, un 
skatītāji sēdēja uz podestiem kā sporta 
laukumos. Zālē notika KD sarīkojumi, 
un mana atbildība bija augšējais stāvs, 
jo biju viens no jaunākajiem. Pēc 
pirmās izrādes tūlīt sapratu, ka cilvēki 
ir satraukušies, ka podesti bija samēra 
putekļaini, un skatītajiem tika nosmērētas 
drēbēs. Tā jau nevar izturēties pret 
svētku viesiem. Tādēļ pats uz savu 
roku, ejot vietas ierādīt uz otro izrādi 
atkal trešā stāvā, paņemu līdz veselu 
kaudzi avīžu papīra un izdalīju pa loksnei 
katram skatījām, lai būtu uz kā sēdēt, lai 
nenosmērētu drēbes ar putekļiem. Tās ir 
manas pirmās atmiņas par KD.

IS: Es tā ilgi domāju, un varētu 
teikt, ka manas pirmās atmiņas par KD 
ir no kāda 1967. gada un saistās ar 
gatavošanos uz 17. KD Adelaidē. Nesen 
biju iestājusies tautas deju ansamblī 
Auseklītis, mēs gatavojāmies tautas 
deju uzvedumam, un man bija jāgatavo 
sev tautas tērps, jo man sava nebija. 
Kopā ar mammu izvēlējāmies Rucavas 
novada tērpu.

IN: Vai ģimenes senči nāk no šī 
novada?

IS: Nē, mani vecāki nenāk no 
Rucavas. Tas ir interesanti, jo šinīs 
dienās mēs ļoti to ievērojam. Izvēle 
tai laikā bija ierobežota ar to, kāds 
audums bija jālieto un kuri viegli pieejami 
Austrālijā. Šodien mēs esam laimīgi, ka 
varam pasūtīt Latvijā darinātus audumus 
svārkiem un ņieburiem. Tajā laikā tas 
nebija iespējams, Latvija nebija brīva. 
Tā man iznāca gatavot tautas tērpu 
no novada, kas ģimenei nepiederējās. 

Skatījāmies grāmatās un, cik vien pareizi 
varējām, šuvām tērpus. Vakaros sēdēju, 
izšujot pati savai Rucavas novada blūzei 
krustdūrienā smalki veidoto sarkano 
rakstu. Domāju, būs skaists tērps – 
zili vilnas brunči un ņieburs rotāts ar 
sarkanām, zaļām un zeltainām lentītēm. 
Man tas vēl šodien ir.

IN: Kādas jums katram ir spilgtākās 
atmiņas par Austrālijas Latviešu kultūras 
dienām?

JS: Man visspilgtāk stāv prātā AL28.
KD Adelaidē 1978. gadā, kad es pirmo 
reizi vadīju tautas deju uzvedumu Bāliņš 
māsas dancināja; tā bija mana pirmā, 
lielā atbildība latviešu Kultūras dienās. 
Tas notika Apollo basketbola zālē, un 
tā bija gandrīz izpārdota. Tajā laikā kā 
tautas deju ansambļa Auseklītis vadītājs 
tiku aicināts vadīt tautas deju uzvedumu. 
Bija ne tikai latviešu skatītāji, bet bija arī 
labs skaits vietējie austrālieši. Kopš tām 
dienām lietas ir ļoti mainījušās. Toreiz 
bija pāri par 200 dejotāju, mūzikantu, 
teicēju un technisko darbinieku, un kopā 
veicām tiešām iespaidīgu uzvedumu. 
Tautas tērpu krāšņums, skanīga mūzika 
un dejotāju enerģētiskais solis skatītājus 
uzmundrināja, un arī man bija liels prieks, 
ka uzvedums tik sekmīgi noritēja. Šī 
arī bija pirmā reize, kad tautas deju 
sarīkojumā nodeva karogu tālāk nākamo 
KD rīkotājiem.

Tad vēl vienas KD, kas man nāk prāta, 
ir 16. KD – Kraistčērčā, Jaunzēlandē. 
Tas bija samērā liels piedzīvojums: 
man pašam tas bija pirmais lidojums 
manā mūžā, mēs bijām citā zemē un 
satikāmies ar nelielu, bet draudzīgu un 
raženu latviešu saimi. Satikām cilvēkus, 
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kuŗus nekad agrām nebijām redzējuši un 
satikuši. Tas bija ļoti iespaidīgi.

IS: Man atmiņas ir vairāk saistītas 
ar tautas dejām, un īpaši ir divas, kas 
izceļas. Pirmā – lielais tautas deju 
uzvedums, kur es uzstājos tautas 
deju ansamblī Auseklis, bija AL17.KD 
Adelaidē. Uzvedumu vadīja Jānis Gulbis 
un to uzveda Memorial Drive tenisa 
laukumā, un tas ir ļoti liels. Tas iespaids, 
ka zālāja laukums pilns ar dejotājiem, 
tas bija liels pārdzīvojums! Emociju 
juceklis! Satikāmies dejotāji no Sidnejas, 
Melburnas, Brisbanes, Pertas. Jauka 
draudzība, sadarbība, bet arī drusku 
sacensība par to, kuŗa dejotāju grupa 
izpelnīsies vislielākos un atsaucīgākos 
publikas aplausus.

IN: Cik, apmēram, dejotāju toreiz 
jūs bijāt?

IS: Divi simti, ja ne vairāk. Otrās 
spilgtās atmiņas, kas palikušas prātā, ir 
AL19.KD, kas notika 1969. gadā Pertā. 
Braucām tautas dejotāji tālo ceļu ar 
busu. Izbraucām no Adelaides no rīta, 
braucam visu dienu un nakti un nonācām 
Pertā nākošās dienas pusdienas laikā. 
Pertas latviešu saime sagaidīja mūs ar 
sirsnību un viesmīlību. Tas ir interesanti, 
ka Austrālija ir tik plaša zeme, bet 

katru gadu starp Ziemassvētkiem un 
Jauno gadu latvieši brauc garus, garus 
attālumus – vienu, divas dienas brauc, 
lai nonāktu tajā pilsētā, kur norisinās 
Kultūras dienas. Man liekas, ka tā ir 
sirds lieta, ka cilvēki tik tālu ir ar mieru 
tos garos gabalus braukt, lai satiktos ar 
draugiem un būtu latviešu vidē. Tas man 
ir ļoti pie sirds.

IN: Vai jūs vēl kaut ko gribētu piebilst, 
bez manis jautātā?

JS: Es tikai gribētu atgādināt ieska-
tīties mūsu mājas lapā (www.AL54KD.
com); tajā jau ir ievietota informācija par 
Kultūras dienām un tā tiks uz priekšu 
arī papildināta. Galvenais, ko es gribētu 
teikt: sirsnīgi aicinu visus uz Adelaidi; 
brauciet, lai varam kopīgi nosvinēt mūsu 
kultūras svētkus un baudīt mūsu kultūru, 
kā arī satikties ar draugiem!

IN: Liels paldies jums par interviju! 
Novēlu jums spēku un izturību līdz 
Kultūras dienām, bet savukārt Kultūras 
dienās – daudz, daudz viesu no visām 
Austrālijas malām, daudz viesu no 
Latvijas un arī citām pasaules malām. 
Lai mums visiem izdodas skaisti latviešu 
kultūras svētki – Austrālijas Latviešu 
54. Kultūras dienas!

Pirmpublicējums  
Laikrakstā „Latvietis” Nr 214.

gatavojieties . . . .                   

klubs kaladū
                                                                                                          vēlreiz, Sidnejas Latviešu namā ! 

sestdien, 2012 g. 3. novembrī
 Mārtiņa Siliņa zālē plkst. 19.30

  mūzika, dziesmas un asprātības !
ieeja $ 10.00

ielūdz Sidnejas Latviešu biedrība
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Ziņojums Sidnejas 
LKA Biedriem 

 
sākot ar š.g. 13. augustu līdz 

23. septembrim kooperatīva birojs 
būs slēgts otrdienas vakaros 

: 
Šīnī laikā var zvanīt 1300 658 528 

 
 LATVIEŠU 
 KREDITKOOPERĀTĪVS 
 AUSTRĀLIJĀ 
 
 Tīmekļu adrese:     www.latviancredit.com.au 
 E-pasta adrese:     lacc@latviancredit.com.au 

RIT074-07/12 

 

Baltiešu balle 
Lietuviešu klubā

2012. g. 22. septembrī, pulksten 19.00, 
latvieši, lietuvieši un igauņi atkal pulcēsies 
Sidnejas lietuviešu klubā uz Baltiešu 
balli. Jau trešo gadu lietuvieši rīko jautru 
sadzīves vakaru, lai veicinātu draudzību 
un sadarbību starp baltijas tautiešiem 
Austrālijā.

Baltiešu ballē var izbaudīt dažādus 
priekus. Ēdiens ir baltiešu gaumē, 
un pēdējos gados ir pasniegti dažādi 
gardumi, piemēram pīrāgi, skābeņu 
zupa, cūkas cepetis, vārīti kartupeļi 
ar dillītēm, un pie kafijas klinģeris un 
biezpiena maize. Mūzika arī ir bijusi 
daudzpusīga un interesanta: ir dzirdēti 
Sidnejas latviešu vokālais ansamblis 
Jaunais vējš, lietuviešu sieviešu vokālais 

ansamblis Spindulys, igauņu vokālais 
ansamblis Lőke, latvietes Daina Kaina, 
vijole, un Ella Mačēna, klavieres, un poļu 
pianists Wojciech Wisniewski.

Kā jau pienākās ballē, vienmēr ir 
iespēja izdejoties. Pēdējos gados mazs 
džezs ansamblis ir spēlējis populāru 
mūziku no trīsdesmitiem līdz sešdesmitiem 
gadiem, un 2011. gadā igauņu tautas 
dejotāji pat novadija dažus dančus. Bez 
tam, var arī nopirkt loterijas biļetes, vai 
izbaudīt lietuviešu alus un liķierus pie bāra.

Šogad Baltiešu balle ir masku balle. 
Ieejas maksa ir $50 un ieskaita vakariņas 
un priekšnesumus. Būs arī citi pārsteigumi, 
bet lai noskaidrotu kas tie būs, jums būs 
pašiem jāiet uz balli! Biļetes pērkamas 
lietuviešu klubā, zvanot 02 9708 1414 
vai 02 9782 0079, vai rakstot contactus@
lithuanianclub.org.au. 
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2012. gada septembrī

Daugavas Vanagu ziedojumu 
akcija 2012. g.
Sirsnīgs paldies visiem 34 ziedotājiem 
kas piedalijās mūsu gadskārtējā akcijā. 
Lai gan mūsu rindas ir samazinājusies  
ziedotāji šogad bija devīgāki, kas 
palīdzēs mūsu tautiešiem Latvijā. 
Šie ziedojumi atbalstīs leģionārus, 
audžbērnu un bērnu izglītību skolās kā 
arī pēc vajadzības dažādus mērķus.

Ziedotā kopsumma  $3,110.00

Gadskārtējā Daugavas Vanagu  
Sidnejas nodaļas biedru pilnsapulce,  

Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley St., Bankstown,  
sestdien, 2012. gada 6. oktobrī, plkst. 12.00

Dienas kārtība:
1. Sapulces atklāšana
2. Sapulces vadītāja ievēlēšana
3. Iepriekšējās sapulces protokola pieņemšana
4. Pieņemt:
 a) Financiālo pārskatu
 b) Ārpus organizācijas Auditora pārskatu
 c) Nodaļas sekciju ziņojumus
5. Valdes locekļu un revidentu vēlēšanas
6. Dažādi jautājumi un ierosinājumi

Nominācijas anketas valdes amatiem ir dabūjamas DV birojā, kuŗas ir 
jāizpilda un jāatgriež līdz šā gada 29. septembrim.

Ziedotāju saraksts:
Bormanis J. 
Cerciņš I.

Cinis A.
Clark-Apene B.
Drēziņa I.

Dzirnekle I.
Ernšteins A.
Everts A.
Garofali I.
Graudiņš I.
Jumiķis A.
Jumiķis P.
Kalns R.
Kārkliņš A.
Kašs S.
Krādziņš V.
Medenis A.
Miķelsons J.
Nemme E.
Nemme K.

Nemme R.
Ozoliņa Z.
Rehbaum I.
Ronis Im.
Rudzis L.
Rumba-Tomsone I.
Šakurovs V.
Siļķēns A.
Šmīdlers V.
Tipsis A.
Tirziņš H.
Veidnere S. 
Zariņa G.
Zielonko J.
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Laiks pārdomām
Pēdējā valdes sēdē augustā, pār-

runājām par mūsu nākotni un nācām 
pie slēdziena, ka ir pēdējais laiks par to 
nopietni domāt. Mūsu biedru skaits strauji 
samazinājās „Laika zobs” ir strauji strādājis 
un mūsu nodaļu stipri ietekmējis. Jauniem 
nav liela interese piedalīties un darboties 
mūsu organizācijā, jo viņiem, pirmkārt nav 
latviešu valoda, tā ir otrā valoda. Viņi nav 
piedzīvojuši un „izjutuši” mūsu kultūru un 
tradīcijas, kā mēs, kas dzimuši Latvijā. 
Viņi tikai klausījušies ko vecāki viņiem ir 
stāstījuši un ir pat lepni , ka tie ir latviešu 
pēcnācēji. Lielākā daļa  kas atbrauc tagad 
no Latvijas ir vairāk ieintresēti kā tūristi,  

apskatīt Austrāliju, iemācīties angļu valodu,  
vai pat pastrādāt lai nopelnītu naudu, jo 
darba peļņa šeit tiek labāk atmaksāta. Lai 
piedalītos pie mūsu organizācijām viņiem 
nav laika, nedz interese. 

Augšminēto iemeslu dēļ, mans uzskats 
ir, ka tas būs tikai laika jautājums, kad mūsu 
organizācījas būs savu laiku nokalpojušas 
un tās vairāk nepastāvēs vismaz ne tādas 
kā tās, kas pašlaik darbojās. Tāpēc ir 
jāatrisina kas būtu labākais ko varētu darīt 
lai izpalīdzētu latviešiem šeit un protams 
cik iespējams mūsu tautiešiem Latvijā. 
Jautājums: Kas būtu jādara jau tagad, lai 
panāktu šo mērķi. 

A.Jumikis.

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedri

Hildu Laivu (dzim. Lekseris) – dzimusi 1914. g. 23. martā, Trikātē, Latvijā
mirusi 2012. g. 5. augustā, Sidnejā, Austrālijā

viņa sastāvēja nodaļā no 1967. gada (45 gadus)

Par viņu sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.

Gatavojoties uz DV Sidnejas nodaļas 
pilnsapulci sestdien, 6. oktobrī ir vērts 
apskatīt: kāpēc Daugavas Vanagi? Kāds 
ir mūsu uzdevums? Tas ir svarīgi, lai mēs 
kā nodaļa zinam kā darboties, kur izlikt 
savus spēkus (un vai vispārīgi mums vēl 
ir spēks un spēki to izpildīt). Sekojošais 
ņemts no DV Centrālās valdes 1990.g. 
3. izdevuma, ņemot vērā ka tas izdots 
uz Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas sliekšņa: proti tā gada 4. 
maijs un 1991.g. 21. augusts kas dēvēts 
kā „par Latvijas Republikas valstisko 
statusu” pieņemšanas diena. 
DAUGAVAS VANAGU ORGANIZĀCIJAS 
IDEJA,  MĒRĶIS UN DARBĪBAS 
PRINCIPI.  
1. Pulcināt un apvienot latviešus tautas 

saglabāšanai.
2. Stiprināt ticību Latvijas atdzimšanai, 

cilvēku tiesībām, brīvībai un starptautiski 
atzītai likumībai.

Hilda Laiva aizsaulē.
Trešdien 15. augustā Sidnejas Jāņa 

baznīcā prāvesta K. Mekfersona vadībā 
atvadījamies no ilggadējas vanadzes, 
98 g.v. Hildas Laivas. Hilda ar savu vīru 
Paulīti (kuŗš divus gadus jau aizsaulē) 
bija nopietni vanagi, ziedojot daudz laika 
un enerģiju, kā arī līdzekļus vanagu 
darbam un sarīkojumiem. Daugavas 
Vanagu un Sidnejas un Austrālijas 
vanadžu vārdā atvadījās Gundega 
Zariņa; Sidnejas jauktā koŗa priekšnieks 
Valdis Krādziņš teica atvadu vārdus  no 
jauktā koŗa saimes. Hildai pašai nebija 
bērnu bet māsas ģimene to atvietoja 
un teica skaistus atvadu vārdus. Hildu 
apbēdīja blakus savam mīļajam Paulītim 
Rukvudas kapsētā saulainā stūrītī 
latviešu nodalījumā. 

Gundega Zariņa
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Sarīkojumi DV namā,
septembrī un oktobrī. What’s 
on at the Latvian Relief Society Club 
“Daugavas Vanagi “ this August and 
September.

Ceturtdien / Thursday, 6. septembrī, 
plkst. 12.00 Saiets un draudzības 
pēcpusdiena. 
Monthly lunch: meat-filled pancakes (Komm 
Morgen wieder) and bullion. Freshly baked 
caraway seed buns, apple cake, cinnamon 
buns. Imported Latvian black and sweet-
and-sour bread also available for purchase. 

Ceturtdien, /Thursday, 4. oktobrī, 
plkst. 12.00 Saiets un draudzības 

Sveicieni!
Mums ir prieks ielūgt Jūs uz ”Informācijas 

seminārs” pasākumu š.g. 23.augustā, 
plkst. 15.00, Latvijas Kaŗa mūzejā. Ja esiet 
Latvijā un variet piedalīties, Kaŗa mūzejs 
atrodas Smilšu ielā 20, Rīgā (Vecrīgā); 

seminārs notiks 1.stāva lielajā auditorijā.
Semināra ievadrunu dos Saeimas 

priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un pēc 
tam sekos Eiropas Parlamenta deputāte 
prof. Inese Vaidere ar komentāriem; 
iespēja pastāv, ka Āboltiņa kundze 
dosies komandējumā, bet tādā gadījumā 
ievadrunu teiks Aizsardzības ministrs 
Atis Pabriks. Semināra prezentācijas 
notiks angļu valodā, kopumā apmēram 90 
minūšu garumā; prezentācijās iekļaujas 
īss pārskats par Latvijas neseno vēsturi, 
saistībā ar staļinisma un nacisma upuru 
atceres dienu, kā arī Molotova-Ribentropa 
pakta iedarbība uz Austrumeiropas 
mazajām nācijām. Kaut arī šī semināra 
prezentācijas ir pamatā domātas ārzemju 
diplomātiskam korpusam Rīgā, mēs 
domājam, ka Jūs atradīsiet šo pasākumu 
informatīvu un interesantu. Referenti būs 
Daugavas Vanagu centrālās valdes (DV 
CV) prezidijs – Andrejs Mežmalis, Andris 
Staklis un Ivars Švānfelds.

Mēs būtu pateicīgi, ja Jūs darītu 
mums zināmu, līdz š.g. 22.augustam, ja 
Jūs plānojiet apmeklēt semināru, zvanot 
tel. (+371) 29114416.

Cieņā un DV CV prezīdija vārdā,
Andrejs Mežmalis 

3. Sniegt dažāda veida atbalstu un 
palīdzību tautiešiem, kuŗiem tie 
nepieciešama.

4. Veicināt svešumā augošās jaunatnes 
latvisko un vispārējo izglītību un 
iekļaušanos latviskā kopībā.

5. Rūpēties par latviešu kultūras pieminekļu 
saglabāšanu un kultūras jaunradīšanu.

6. Rūpēties par latviešu valodas un 
tradiciju kopšanu.

7. Atbalstīt ikvienu pasākumu, kas 
kalpo latviskajiem mērķiem, latviešu 
tautas interesēm un mūsu tēvu zemes 
atbrīvošanai.

8. Sadarboties ar lietuvju un igauņu 
tautām.

9. Sadarboties ar citām tautām un 
starptautiskām organizācijām, kuŗu 
centieni veicina mūsu mērķu īstenošanu, 
latviešu tautas pašnoteikšanas tiesību  
atjaunošanu un neatkarību Latvijas 
valstij.

Vai esam gatavi sekot šiem mērķiem, 
ja nav vēl sasniegti? Gatavi neatlaidīgi 
turpināt iesākto darbu? DV organizācijas 
dibināšanas sapulce notika Beļģijas 
Zēdelgēmas gūstekņu nometnes barakā 
1945.g. 28. decembrī . Angļu militārās 
iestādes deva atļauju  dibināt organizāciju 
tikai kā aprūpes biedrību. Pirmie locekļi 
bija kaŗavīri, bet dibinātāji vēlējās, lai 
ikviens latvietis pievienotos DV saimei. 
Pirmais DV priekšnieks Vilis Janums 
uzsvēra ka ir „tieši vēlams , ka kaŗavīru 
ģimenes locekļi un visi latvieši, kas gājuši 
mums līdz, kā kaŗaviru sievas, atraitnes un 
vecāki, piedalītos biedrības darbā.”      Vai 
jaunākām paaudzēm nebūt jānāk to vietā? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Full/associate membership $25 / 
Concession $20.

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

pēcpusdiena. 
Monthly lunch: meat-filled pancakes 

Sestdien, 6. oktobrī Sidnejas DV 
nodaļas pilnsapulce – skat. sludinājumu 
29. lpp.

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

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

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

Every Tuesday 10am - 2pm. Pool.
Katru piektdienu no plkst. 15.00 līdz 

plkst. 20.00 notiek novusa spēles. Gaidām 
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards 
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.

Katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz 
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.
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Paaugstinātas SLB biedru maksas
Sākot ar 2012. gadu visas biedru maksas ir paaugstinātas sekojoši:

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

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

SLB statūti paredz, ka visi maksājumi ir kārtojami līdz tekošā gada 31. 
martam.

Par reinkarnāciju
“Mēs mācām reinkarnāciju tāpēc, 

ka tā ir realitāte,” saka Father Peter 
Bowes (Bībelē sk. Markus 9:13; Mateja 
11:14; u.c.).

Bet ko par šo tēmu ir neatkarīgi 
atklājusi mūsdienu medicīnas nozare - 
regresijas psichiatrija? (sk. Dr.Michael 
Newton,Dr. Dolores Cannon, Dr. Brian 
Weiss, Dr. Bruce Goldberg, u.c.). 

Divdesmi t  un t r īsdesmi t  gadu 
detalizētu pētījumu rezultātā šai nozarē ir 
sakrāts milzums vērtīgas un vienreizējas 
informācijas par nāves pieredzi un par to, 
kas notiek pēc tam. Pārdzīvojot nāves 
pieredzējumus, tūkstošiem pacientu 
reģistrēja tādas pašas atmiņas. Viņu 
atmiņu līdzība un patiesums ir pārāk 
pārliecinoši, lai būtu ignorējami.

Tie ziņo par dažādiem līmeņiem 
trancendentālajā pasaulē; dziedniecības 
vietām tiem, kas dzīves laikā cietuši; 
skolām, kur mēs integrējam mācības, kas 
sakrātas uz Zemes, un kur mēs atklājam 
Universa likumus; atpūtas jeb atdusas 
laiku un plānošanu nākamai dzīvei Zemes 
virsū; galvenās mācības nākamajam 
Zemes dzīves laikam un galvenās cēloņu-

LASĪTĀJU DOMAS
seku attiecības pirms dzimšanas.

Šādas atmiņas neizriet no reliģiskās 
audzināšanas. Starp pacientiem ir bijuši 
arī skeptiķi un pilnīgi neticīgie. Tomēr visi, 
dziļi relaksētā stāvoklī, snieguši to pašu 
ainu – par pārdzimšanu un uzturēšanos 
Viņpasaulē. Regresijas metode balstās uz 
bioloģisku principu, ka cilvēku ievedot dziļi 
relaksētā stāvoklī, viņam rodas iespēja 
piekļūt atmiņai, kuŗa citādi ikdienā operatīvi 
netiek lietota. Regresijas psichiatrijas 
atklājums ir, ka cilvēka informācijas 
glabātavā ietilpst ne tikai notikumi visās 
detaļās par jaunību un bērnību, bet arī 
tie, kas saistās ar dzimšanu un pirms tās, 
resp. – dvēseles uzturēšanos Viņpasaulē, 
kā arī –3 iepriekšējās dzīves Zemes virsū. 
Savai atmiņai katrs cilvēks principā var 
piekļūt. No šīm atmiņām izriet, ka Dvēsele 
ir Gaismas būtne, kas ar garākiem vai 
īsākiem intervāliem periodiski ienāk šai 
Pasaulē caur piedzimšanas procesu jaunā 
cilvēkā.

Mēs ikdienā šādas atmiņas nelietojam, 
jo, pirmkārt, daļēja aizmirstība ir viens no 
“Zemes skolas” noteikumiem, kā apgalvo 
regresionisti. To arī gandrīz visas lielākās 
reliģijas vienā vai otrā veidā pauž. Otrkārt, 
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AABS 
Association for the Advancement of Baltic Studies 16.konference 
Austrālijā notiks sestdien, 29.septembrī, Melburnas Universitātē. 
Vēl iespējams pieteikt referātus šai dienai. Konspektus (250 
vārdus) lūdzu sūtīt AABS Austrālijā prezidentam 

Delaney Skerrett, e-pasts: d.skerrett@uq.edu.au

ja mēs savas iepriekšējās dzīves atcerētos 
pilnībā, tad būtu pārblīvēti ar informāciju, 
ko cilvēka apjomīgās smadzenes nevarētu 
ietvert.

Tālāk. Atmiņas par starpposmiem, 
kas Dvēselei pavadīti Viņpasaulē, 
visiem ir ļoti līdzīgas. Un tas ir fenomens 
pats par sevi. No regresijas pētījumu 
avotiem izriet sekojošais: Viņpasaulē mēs 
nodarbojamies ar visu kaut ko. Ar daudz 
ko tādu, ko uz Zemes un vēl daudz ko 
vairāk. Bet – pamatā visiem tā iesākas 
ar “orientācijas kursu”, kas seko tūlīt pēc 
aiziešanas no šīs pasaules. Dvēselei 
saglabājas pilna apziņa. Dažreiz ir dziļa 
miega stāvoklis atpūtai. Bet pēc tam –
retrospektīva aizvadītās dzīves analīze. Tā 
tiek dota, lai Dvēsele izdarītu secinājumus 
un piedzīvotu izaugsmi, kas ir inkarnācijas 
virsuzdevums. Pēc tam Dvēsele pavada 
i lgāku vai īsāku laiku Viņpasaulē, 
nodarbodamās ar visu kaut ko. Tur tāpat 
eksistē sava veida telpa, laiks, matērija 
un enerģija. Bet ir atšķirīgi fizikas likumi. 
Piemēram – gravitācija darbojas savādāk, 
kā rezultātā visi var lidot. Dvēseles aiziet 
dzīvot tajos apvidos, kas atbilst viņu 
attīstībai. Lielākā daļa uzturas kopienās. 
Lielākā daļa arī inkarnējas zemes virsū 
fiziskajā dimensijā vienlaicīgi ar dažiem 
savas kopienas locekļiem, kas tad zemes 
virsū ir draugi. Dvēseles viņpasaulē 
atrodas smalkās vielas astrālajā ķermenī, 
un apģērbā. Atcerēsimies arī Bībelē sacīto 

par aizgājušajiem Viņpasaulē, ka :”tiem 
tika dotas baltas drēbes”. Tāpēc, kad 
Dvēsele grib parādīties saviem mīļajiem, 
kas palikuši zemes virsū, tad bieži šādi 
redzējumi saistās ar ķermeni, kas tērpies 
baltās drānās. Kā lasām Bībelē – sastapa 
sentēvus, un tie uz viņiem runāja no 
Viņpasaules (Mk.9:2). Un, kad ir aizvadīts 
krietns laiks, tad Dvēsele, resp.– šī “būtne”, 
kas esi Tu pats, –sāk skatīties Zemes 
virzienā. Iesākas nākamais posms, proti, 
- nākamās dzīves plānošana. Tam seko 
orientācijas “kurss” nākamajai inkarnācijai, 
un gatavošanās piedzimšanai Zemes 
virsū. Tas – īsumā.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis

Paldies
Sirsnīgs paldies par līdzjūtības 

vārdiem un skaistiem ziediem un paldies 
visiem, kas piedalījās manas tantes 
Hildas Laivas izvadīšnā uz pēdējo 
dusu. Paldies prāvestam Kolvinam 
Makfersonam un draudzes Dāmu kopai 
par skaisto galdu un garšīgo mielastu.

Alīda Medne ar ģimeni

Pārdod
Pārdodama Vidzemes tautas tērpa 

brunču drēbe. Lūdzu zvaniet Veltai 02 
9958 3980.
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SLB meklē atrisinājumu Latviešu 
n a m a  i e l a s  p u s e s  s i e n a s 
izdaiļošanai. 

Noteikumi:

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

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

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

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

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

6. Pieņemtam projekta skices autoram piešķirs $500 balvu.

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

Konkurss
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PBLA ZIŅU APSKATS

8. augustā
Vēstnieks: ne visiem, kas aizbrauc, 
veicas atrast darbu

Lai arī kopš Vācija pilnībā atvēra savu 
darba tirgu jauno Eiropas Savienības 
(ES) dalībvalstu pilsoņiem 2011. gada 
1. maijā, pieaudzis Vācijā dzīvojošo 
Latvijas valstspiederīgo skaits, tomēr 
ne visiem veicas šajā valstī atrast 
darbu, jo tiek meklēti augsti kvalificēti 
darbinieki, sacīja Latvijas vēstnieks 
Vācijā Ilgvars Kļava. No 2000. līdz 2012. 
gadam no Latvijas emigrējuši 211,4 
tūkstoši iedzīvotāju, turklāt visstraujākais 
iedzīvotāju skaita samazinājums bija 
vērojams 2009. un 2010. gadā, liecina 
Centrālās statistikas pārvaldes dati. 
Latvijas vēstnieks Vācijā atzina, ka 
precīzas statistikas vēstniecībai nav, 
taču tā lēš, ka Vācijā dzīvo aptuveni 20 
līdz 30 tūkstoši Latvijas valstspiederīgo 
un lielāks Vācijā dzīvojošo tautiešu 
skaita pieaugums vērojams tieši pēc 
tam, kad Vācija pilnībā atvēra savu 
darba tirgu. Kļava gan norādīja, ka 
pietiekami daudz ir arī gadījumu, ka 
cilvēki meklē palīdzību, lai nokļūtu 
atpakaļ Latvijā. «Latvijā jau patīk šausmu 
stāsti par to, kā visi aizbrauc, bet ne 
jau visiem, kas aizbrauc, arī veicas. Tā 
nebūt nav. To apliecina arī mūsu darba 
pieredze,» teica Kļava. Viņš informēja, ka 
Vācijas darba tirgus ir specifisks – tas ir 

profesionāls un kvalificēts, Vācijā gaida 
speciālistus, kuriem ir atbilstoša izglītība, 
nepieciešamie sertifikāti un kvalifikācija. 
Tāpat ir nepieciešama valodu prasme. 
«Viņiem ir vajadzīgi speciālisti, nevis 
zemu kvalificēts darbaspēks. To vācieši 
atrod citur. Arī dzīvošanas izmaksas ir 
jāņem vērā – ja var atrast darbu tikai 
par 400 eiro mēnesī, tad no Latvijas 
uz Vāciju pārcelties neatmaksājas,» 
pastāstīja Kļava. Vēstnieks pavēstīja, 
ka Vācijā daudz kur darbaroku trūkst, 
taču līdzīgi kā Latvijā trūkst, piemēram, 
inženieru un autobūves speciālistu. 
Savukārt tie, kas izbrauc no Latvijas, 
vairumā tomēr nav inženieri. Kļava 
klāstīja, ka pamatā Latvijas izbraucēji 
pretendē uz dažādiem palīgstrādnieku 
darbiem, taču šādi darbinieki Vācijā 
īpaši nav vajadzīgi. «Tādēļ arī Latvijas 
iedzīvotāju pieplūdums Vācijā nav 
tik liels, kā tika runāts iepriekš. Te 
biedēja, ka visi aizbrauks uz Vāciju. Tā 
nebūt nav noticis. Turklāt Lielbritānijas 
un Īrijas ekonomikas, pie kurām ir 
pieraduši Latvijas darba meklētāji, ir 
būvētas citādāk. Vācijas ekonomika 
darbaspēka ziņā ir daudz vairāk normēta 
un regulēta,» uzsvēra Latvijas vēstnieks 
Vācijā. [...] Kļava atzina, ka gandrīz 
ik dienu vēstniecībā pēc palīdzības 
vēršas kādi latvieši, vidēji tie ir 30–40 
gadījumu mēnesī, un galvenā problēma 
ir tajā, ka cilvēki nesagatavoti brauc uz 
Vāciju. «Tradicionālais bēdu stāsts ir, 
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Nākamais Ritums būs 2012. gada oktobrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

ka man draugi solīja sameklēt darbu, 
es atbraucu, bet nekāda darba nav un 
atrast to tik ātri nemaz nevar,» sacīja 
Kļava. (tvnet.lv)
9. augustā
Jaunais vēstnieks sola Latvijas un 
ASV attiecības padarīt ciešākas

Latvijas un ASV attiecības jau 
patlaban ir ļoti ciešas, taču tās iespējams 
vēl vairāk stiprināt, šodien pēc ierašanās 
Latvijā preses konferencē starptautiskajā 
lidostā «Rīga» sacīja jaunais ASV 
vēstnieks Latvijā Marks Pekala. «Mums 
ir daudz darba, ko darīt kopā,» sacīja 
diplomāts, kā galvenās sadarbības 
jomas minot drošības jautājumus, 
ekonomiku un savstarpējos iedzīvotāju 
kontaktus. «Strādājot Latvijā, es ceru 
palīdzēt attīstīt mūsu valstu attiecības, 
kas jau tagad ir ļoti tuvas. Mūsu valstu 
sadarbība ir svarīga ASV. Paplašinot 
mūsu ekonomisko sadarbību, palielinot 
drošību NATO ietvaros, kā arī veicinot 
cilvēku savstarpējos kontaktus, kopā 
mēs varam mūsu valstu partnerību 
padarīt vēl stiprāku,» teica Pekala. 
Pekala vairākkārt uzsvēra, ka Latvija un 
ASV ir labi draugi un partneri, tādēļ viņš 
ir gandarīts par iespēju strādāt Rīgā. 
Atbildot uz jautājumu, vai viņš ir informēts 
par minoritāšu situāciju Latvijā, Pekala 
norādīja: ASV izprot, ka minoritāšu un 
multietniskie jautājumi ir sarežģīti un 
sensitīvi. Latvijā viņš vēlas uzklausīt 
visu pušu viedokļus par tiem. Pekala 
atklāja, ka viņš zina arī krievu valodu 
un runā angļu, igauņu, franču, poļu un 
nedaudz arī latviešu valodā. Viņa tēvs ir 
polis, bet māte - lietuviete. Savu uzrunu 
masu medijiem Pekala sacīja latviešu 

valodā. «Es mācos latviešu valodu. 
Paldies par komplimentu, bet tā nav 
ļoti laba. Es domāju un ceru, ka runāšu 
daudz labāk latviešu valodā. Tas man ir 
svarīgi.» Vēl pirms atnākšanas uz preses 
konferenci savā «Twitter» kontā Pekala 
rakstīja: «Es ar ģimeni esmu sajūsmā 
par ierašanos Latvijā. Gaidu iespēju 
strādāt kopā ar latviešiem un mācīties 
no ikviena. Sveika, Latvija! Oficiāli 
vēstnieka pienākumus Pekala sāks pildīt 
pēc 4.septembrī plānotās akreditācijas 
vizītes Rīgas pilī. ASV prezidents Baraks 
Obama nominēja Pekalu vēstnieka 
darbam Latvijā šā gada 17.februārī, un 
ASV Senāts amatā viņu apstiprināja 
29.martā. Pekala ir karjeras diplomāts, 
līdz šim viņš vadīja nodaļu ASV Valsts 
departamenta personālvadības birojā. 
No 2007. līdz 2010. gadam viņš bijis 
vēstnieka vietnieks ASV pārstāvniecībā 
Francijā, no 2005. gada līdz 2007. 
gadam strādājis Eiropas un Eirāzijas 
birojā, pārraugot ASV divpusējās 
attiecības ar 15 Skandināvijas, Baltijas 
un Centrāleiropas valstīm, bet no 
2002. gada līdz 2005. gadam - ASV 
pārstāvniecībā Igaunijā. 2001. gadā 
Pekala Nacionālajā drošības padomē 
bija atbildīgs par jautājumiem, kas 
saistīti ar Krieviju. Tāpat Pekala strādājis 
pārstāvniecībā NATO, piedaloties NATO 
un Krievijas pamatakta izstrādē un 
NATO stratēģiskā koncepta izstrādē, un 
nodarbojies ar dažādiem jautājumiem 
Azerbaidžānā un Polijā. No 1998. līdz 
1999. gadam Pekala bija Džordžtaunas 
universitātes dekāns un lasīja lekcijas par 
ASV un Krievijas attiecībām un Eiropas 
drošību. Pekala studējis Mičiganas 
Universitātē un Kolumbijas Universitātē. 
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Kooperātivam ir nauda ko 
Aizdot 

5.69% gadā, 

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

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

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

izdevumiem $650.00 kopsummā. 
 

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

Zvanot P Delverim 1300 658 528 
 

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

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

RIT073-07/12 
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[...] (tvnet.lv)
13. augustā
Valsts prezidents sveic Māri 

Štrombergu ar izcīnīto zelta medaļu 
Vasaras Olimpiskajās spēlēs 
Londonā

Valsts prezidents Andris Bērziņš 
šodien nosūtījis apsveikuma vēstuli 
Mārim Štrombergam, kurš XXX Vasaras 
Olimpiskajās spēlēs Londonā ir izcīnījis 
zelta medaļu BMX riteņbraukšanā: 
“Sveicu Jūs ar izcīnīto zelta medaļu XXX 
Vasaras Olimpiskajās spēlēs Londonā! 
Jūsu sasniegums Olimpiskajās spēlēs 
ir patiesi vēsturisks notikums Latvijas 
un visas pasaules mērogā, jo jau otro 
reizi, kopš Vasaras Olimpiskajās spēlēs 
ir iekļauta BMX riteņbraukšana, Jūs 
esat divkārtējs olimpiskais čempions. 
Jūsu izcīnītā godalga nostiprina 
starptautiski Latvijas līderpozīciju BMX 
riteņbraukšanā. Paldies Jums un visai 
BMX riteņbraukšanas komandai par 
aizraujošajiem mirkļiem un pozitīvajām 
emocijām, ko Jūsu uzvara ir raisījusi 
ikvienam sporta līdzjutējam Latvijā!” 
(president.lv)
Pļaviņu un Šmēdiņu lidostā “Rīga” 
sagaida vairāki simti līdzjutēju

Lidostā “Rīga” svētdienas vakarā 
vairāki simti līdzjūtēju sagaidīja Latvijas 
pludmales volejbolistus Mārtiņu Pļaviņu 
un Jāni Šmēdiņu, kuri Londonas XXX 
Olimpiskajās spēlēs ieguva bronzas 
medaļu.  L idostas sagaidīšanas 
telpa bija pilna ar līdzjūtējiem, kuri 
rokās turēja Latvijas karogus, kā arī 
plakātus ar uzrakstiem, uz kuriem bija 
rakstīti slavinājumi abiem pludmales 
volejbolistiem. Kad pie līdzjutējiem 
bija iznākuši Pļaviņš un Šmēdiņš, tad 
viņus sagaidīja mūzika, ko spēlēja 
pūtējorķestris “Rīga”, kā arī Rīgas 
domes vadība un Latvijas Volejbola 
federācijas pārstāvji. Pēc oficiālām 
uzrunām un sveikšanas volejbolisti 

devās pie sanākušajiem līdzjūtējiem, 
lai sniegtu autogrāfus un ar viņiem 
aprunātos. Autogrāfi tika rakstīti ne tikai 
uz krekliņiem, bet arī volejbola bumbām. 
Ārā pie lidostas ēkas Pļaviņu un Šmēdiņu 
gaidīja balts limuzīns, uz kura bija rakstīts 
“Olimpieši, medaļnieki.” Kā ziņots, 
Latvijas pludmales volejbolisti Pļaviņš 
un Šmēdiņš olimpisko spēļu mačā par 
trešo vietu uzvarēja Ričardu Šuilu un 
Reineru Numerdoru no Nīderlandes. Tā 
bija Latvijas pirmā medaļa Londonas 
olimpiskajās spēlēs. Par izcīnīto medaļu 
valsts katram sportistam, iespējams, 
piešķirs 27 000 latu prēmiju. Pļaviņš 
un abu sportistu treneris Aigars Birzulis 
kā rīdzinieki papildus valsts piešķirtajai 
prēmijai no Rīgas domes saņems 4000 
latu lielu naudas balvu katrs, savukārt 
Šmēdiņam kā kuldīdzniekam 4000 latu 
prēmiju piešķirs Kuldīgas pašvaldība. 
(kasjauns.lv)
Vētīs Nacionālo attīstības plānu

Valdības sēdē rīt, 14. augustā, 
beidzot skatīs Pārresoru koordinācijas 
centra (PKC) izstrādātā Nacionālā 
attīstības plāna (NAP) pirmo redakciju. 
PKC vadītājs Mārtiņš Krieviņš skaidro, 
ka būtisku izmaiņu salīdzinājumā ar to 
versiju, kas bija gatava 19. jūnijā, nav. 
«Neapgalvoju, ka plāna pirmā redakcija 
ir ideāla, vienlaikus es gribu piebilst, 
ka tas ir ļoti kvalitatīvs produkts, kas ir 
sagatavots īsā laikā un ar visplašāko 
publiskās pārvaldes un sabiedrības 
pārstāvju līdzdalību,» sacīja PKC 
vadītājs. (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai)
Latvi jas un Krievi jas robežas 
demarkācijas darbus plānots pabeigt 
2015. gada otrajā pusē

Latvi jas un Krievi jas robežas 
demarkācijas darbus plānots pabeigt 
2015.gada otrajā pusē, un laika posmā 
no 2012.gada līdz 2015.gadam tie 
izmaksās vairāk nekā 4,3 miljonus 
latu. Nākamnedēļ Ministru kabinets 



40

uzklausīs in format īvo z iņo jumu 
par Latvijas un Krievijas kopīgās 
demarkācijas komisijas darba un tās 
lēmumu īstenošanas finansējumu 2012.-
2015.gadam. Izdevumu tāmi plānots 
precizēt, taču kopējais darbu veikšanai 
nepieciešamais finansējums - 4,3 miljoni 
latu - nemainīsies. Demarkācijas darbus 
ir plānots pabeigt 2015. gada otrajā pusē, 
līdz ar to daļa no Latvijas un Krievijas 
valsts robežas demarkācijai piešķirtajiem 
līdzekļiem tiks izmantoti darbu veikšanai 
2015. gadā. Valsts zemes dienests 2012. 
gadā nevarēs pabeigt šajā gadā plānotos 
robežas demarkācijas praktiskos darbus, 
tie tiks izpildīti 2013. gadā. Naudas 
līdzekļi, kas netiks izmantoti 2012.gadā, 
būs nepieciešami 2013. gadā. 2012. 
gadā Tieslietu ministrija plāno darbus 
izpildīt 89% apmērā jeb 70 892 latu 
vērtībā. Atlikušos 11% darba jeb 8640 
latus Valsts zemes dienests apgūs 2013.
gadā. Tāpat arī Ārlietu un Aizsardzības 
ministrija ir precizējušas demarkācijas 
darbu grafiku, sadalot 2012.-2014. 
gadam piešķirtos līdzekļus tā, lai darbu 
varētu turpināt un pabeigt 2015. gadā. 
Kopumā darbu veikšanai Aizsardzības 
ministrijai ir paredzēti 729 225 lati, 
Iekšlietu ministrijai - 3 468 683 lati, 
Tieslietu ministrijai - 98 597 lati un Ārlietu 
ministrijai - 75 576 lati. Ārlietu ministrija arī 
bilst, ka demarkācijas process ir atkarīgs 
ne tikai no Latvijas, bet arī no Krievijas 
puses, tādēļ grafikā ir iespējamas arī 
citas izmaiņas. Tāpat Ārlietu ministrija 
vērš uzmanību, ka izdevumu tāme 
var arī mainīties gadījumos, ja notiks 
izmaiņas normatīvajos aktos, tiks mainīta 
komandējumu, darba atalgojuma, 
transporta, materiālu un pakalpojumu 
izdevumu aprēķināšanas kārtība vai 
būtiski sadārdzināsies cenas. (leta.lv)
No Latvijas aizbraukuši pusmiljons 
cilvēku. Situācija kā pēc kara

No Latvijas ir aizbraukuši vismaz 

500 000 cilvēku; situācija ir kā pēc kara, 
laikraksta “Vesti Segodna” pielikumam 
“Delovi je Vest i ” ’ saka biedrības 
“Stratēģiskās pētniecības un vadības 
centrs” valdes priekšsēdētājs, Latvijas 
Universitātes profesors un auditorfirmas 
“BDO Invest Rīga” vadītājs Andris Deniņš. 
‘’Kad dzirdu oficiālās varas iestādes 
runājam par to, ka no valsts izbraukuši 
250 000 cilvēku, man nāk smiekli. Pēc 
maniem aprēķiniem izbraukuši ir 500 000 
cilvēku, un tā ir situācija kā pēc kara,’’ 
vērtē uzņēmējs. Viņaprāt, krīze Latvijā 
nav pārvarēta un to vajadzētu atzīt 
Nacionālajā attīstības plānā (NAP), kā arī 
to, kādā situācijā patlaban atrodamies. 
‘’Kad ekonomikā sasniegsim 2007. - 
2008.gada līmeni, tad varēsim runāt, ka 
tiešām esam krīzi pārvarējuši,’’ uzskata 
Deniņš. ‘’Taču galvenais, kas liecinātu 
par krīzes pārvarēšanu, būtu tas, ja no 
valsts masveidā pārtrauktu izbraukt tās 
iedzīvotāji. Kad rastos jaunas darbavietas 
un samazinātos bezdarba līmenis. Un 
pat tad varēsim runāt par ekonomiskās, 
ne politiskās krīzes pārvarēšanu,’’ uzsver 
uzņēmējs. Kā ziņots, pagāšnedēļ tika 
publiskota NAP 2014.-2020. gadam 1. 
redakcijas koriģētā versija. NAP iecerēts 
kā galvenais vidēja termiņa attīstības 
plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
līdz 2030. gadam (“Latvija 2030”) rīcības 
plāns, kam ir jākalpo par valsts attīstības 
ceļa karti vidējam termiņam. NAP 
vadmotīvs ir ekonomikas izrāviens, 
kas nozīmē stabilu pamatu ielikšanu 
valsts attīstībai ilgtermiņā, veidojot 
ilgtspējīgu valsts tautsaimniecības 
nākotni. (kasjauns.lv)
21. Augustā
Šodien Latvijas Republikas de facto 
atjaunošanas 21. gadadiena

Pirms divdesmit  v iena gada, 
1991.gada 21.augustā,  Latv i jas 
Republikas Augstākā padome pieņēma 
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konstitucionālo likumu “Par Latvijas 
Republikas valstisko statusu”, kurā 
noteica, ka pārejas periods valsts varas 
atjaunošanai ir beidzies un Latvija ir 
neatkarīga demokrātiska republika. 
(Latvijas Vēstnesis)
Vītolu fonda desmitgadē

Tuvojas septembris, un līdzi tam 
nāk prieks par jauna mācību gada 
sākumu. Dažādu Latvijas augstskolu 
durvis vērs mērķtiecīgi jaunieši, kuru 
sapnis ir ne tikai iegūt labu izglītību, bet 
savas zināšanas nākotnē veltīt savas 
Tēvzemes izaugsmei un attīstībai. Viņu 
vidū nu jau desmit gadus ir arī Vītolu 
fonda stipendiāti - centīgi un talantīgi 
jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm, 
kuri ar saviem sasniegumiem mācību 
darbā izpelnījušies fonda ziedotāju 
uzticību.

Šogad, pateicoties vairāk kā 300 
ziedotāju atbalstam, jauno mācību 
gadu uzsāks 600 jaunieši . Stipendijās 
plānots izmaksāt vairāk kā Ls 690 
000. Tās lielumu – no Ls 1000 līdz 
Ls 2000 – nosaka ziedotājs. Ar 417 
stipendiātiem līgumi tika pagarināti, bet 
183 stipendiāti atbalstu saņems pirmo 
gadu . Vilis Vītols allaž stipendiātus ir 
uzskatījis par savas tautas ,,zeltu’’ un 
teicis: ,,Viņi visi... ir mana cerība. Cerība, 
ka izaugs jauna paaudze, citāda. Ka viņi 
uzcels jaunu Latviju – tādu, par kādu 
esam sapņojuši. Par kādu cīnījušies 
mūsu senči, strēlnieki, leģionāri un 
tie, kas gāja uz barikādēm.’’ Fonda 
jubilejas atzīmēšana aizsākās 4. aprīlī, 
kad ziedotāji un stipendiāti ar svecīšu 
liesmiņām pie Brīvības pieminekļa 
simboliski turpināja Vītolu ģimenes 
aizsākto Gaismas ceļu, bet 16.augusts 
pulcēja ziedotājus un stipendiātus 10 
gadu jubilejas pasākumā, lai kopā 
priecātos par paveikto un pateiktos 
ziedotājiem. Alfrēds Grava, ilggadējs 
un nesavtīgs fonda atbalstītājs, Triju 

Zvaigžņu ordeņa kavalieris, uzskata: 
,,Allaž esmu bijis pārliecināts, ka visi 
fonda ziedotāji ir īsteni savas Tēvzemes 
patrioti, kuri vēlas nākotnē nodrošināt 
tās veiksmīgu attīstību. Priecājos, ka 
arī man liktenis dāvājis iespēju būt viņu 
vidū. Bet jauniešiem vēlu, lai pietiek 
spēka un uzņēmības turpināt iesākto!’’ 
Stipendiāti augstu vērtē parādīto uzticību 
un apliecina to ar sasniegumiem mācību 
darbā. Pagājušajā mācību gadā izcilus 
rezultātus sasnieguši 132 studenti, 
kuru vidējais vērtējums ir 9 balles un 
augstāk. Savukārt mīļas vēstules pauž, 
ka jauniešiem bieži tikpat svarīga kā 
materiālais atbalsts ir apziņa, ka kādam 
viņu liktenis nav vienaldzīgs. Stipendiāte 
Sintija Dīka savā vēstulē raksta: ,,Tie 
nav tikai naudas līdzekļi, tas patiešām 
ir sirds siltums, jo jūs pierādāt, ka 
nepaliekat vienaldzīgi ne tikai cilvēku, 
bet arī savas valsts priekšā. Latvija ar 
jums lepojas!’’ Bet Linda Broka uzskata: 
,,Mans domu, dvēseles un baltākas, 
skaistākas nākotnes lidojums ir sācies, 
pateicoties jums un jūsu labestībai, 
uzticībai un mīlestībai, kas dāvā man 
iespēju mainīt sapņus pret īstenību”. 
Pateicoties ziedotājiem, šo desmit gadu 
laikā augstāko izglītību dažādās Latvijai 
nepieciešamās specialitātēs ieguvuši 
1500 jaunieši. Fonda desmit gadu 
jubilejas pasākumā bijušie stipendiāti 
vēlreiz apliecināja: ,,Finiša nav, ir tikai 
starts!” , jo savulaik saņemtais atbalsts ir 
licis ne tikai attaisnot ziedotāju uzticību, 
bet arī turpināt labo darbu ķēdi- ir 
nodibināta Draugu stipendija, kuru veido 
nu jau augstskolas beigušo jauniešu 
ziedojumi. [...] Vītolu fonda jubilejas 
pasākuma goda viesis Rundāles pils 
muzeja direktors Imants Lancmanis 
svētku ievadā teica: ,, Šodien mūs 
kopā savedis viens vārds – izglītība. 
Šis jēdziens satur vārdu glīts. Taču tas 
nav sejas un stājas glītums, bet kaut 
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kas daudz būtiskāks – prāta, sirds 
un dvēseles glītums. Cilvēks var vest 
pilnvērtīgu dzīvi tad, ja izglītība spējusi 
atraisīt to, kas katrā ir ielikts, ja izkoptas 
iemaņas un prāts. Savukārt tauta var 
būt pilnvērtīgs kopums tikai tad, ja to 
sastāda izglītoti pilsoņi, kas nāk ar 
savu augstvērtīgo pienesumu visās 
dzīves jomās.” Bet fonda dibinātājs Vilis 
Vītols savu svētku uzrunu beidza ar 
vārdiem: „Cilvēka mūžs nav bezgalīgs, 
bet vislielāko gandarījumu jebkuram 
jau dzīves laikā sniedz apziņa, ka aiz 
mums kaut kas paliks - uzceltais nams, 
izaudzinātie un izskolotie bērni, kāds 
izcils mākslas darbs. Taču ikviens 
ziedotājs aiz sevis atstās vēl daudz 
vairāk - ieguldījumu Latvijas nākotnē, 
kas turpinās izglītot gudrus un centīgus 
jauniešus, kamēr vien pastāvēs mūžīgā 
Latvija.” Mīļš paldies visiem ziedotājiem! 
(Vita Diķe, www.vitolufonds.lv)
Strauji samazinās jauniešu skaits, kas 
izvēlas studēt Latvijā

Pēdējos gados strauji samazinās 
to jauniešu skaits, kas pēc vidusskolas 
izvēlas augstskolu Latvijā, Ja 2008.
gadā tie bija 75%, tad šogad nedaudz 
vairāk par 58%, - intervijā laikrakstam 
«Diena» saka Latvijas Universitātes 
(LU) rektors Mārcis Auziņš. Pēc Auziņa 
teiktā, neesot īstu datu, kur palika 
tie, kas neiestājās, - liela daļa varētu 
būt aizbraukuši uz ārzemēm. «Varbūt 
daļa nestudē ekonomiskās situācijas 
dēļ, jo studijas maksā naudu,» pieļauj 
LU rektors. «Savā laikā mēs bijām 
pirmajā vietā studējošo skaita ziņā 
ne tikai Eiropā, bet pat pasaulē - aiz 
Kanādas. Tagad tas [studējošo skaits] 
ir strauji nokrities,» saka Auziņš. Viņš 
norāda, ka uz kopējā Eiropas fona, ja 
skatās statistiku, cik dažādās vecuma 
grupās ir cilvēki ar augstāko izglītību, 
Latvija nemaz tik labi neizskatās, «esam 
mazāk nekā vidēji Eiropā». RU rektors 

norāda, ka acīmredzot ir pamainījusies 
augstskolu jēga, - un ir jārēķinās ar to, 
ka augstskolās stājas ne tikai tie paši 
motivētākie un spējīgākie. [...] Auziņš 
uzskata, ka mācību organizētājiem 
ir jātiek galā ar dažādām situācijām, 
tāpēc, viņaprāt, ir jābūt top augstskolai, 
un ir jābūt pārējām augstskolām, 
kas nav ne ar ko sliktākas, bet kas 
orientētas uz cita tipa jauniešiem, ar citu 
motivāciju un mērķiem. «Latvijā varbūt 
ir vajadzīga zinātnes universitāte, kur 
patiešām vairāk studē tie, kas atnākuši, 
lai iegūtu izglītību, nevis tie, kas studē, 
lai pelnītu lielāku algu. Tie, kas orientēti 
uz to akadēmiskumu, uz saprašanu, 
izzināšanu,» skaidro rektors. Auziņš min 
Dānijas pētījumu savu jauniešu vidē, - 
kāpēc jaunietis iestājas augstskolā: vai 
tāpēc, ka viņš cer uz labi atalgotu darbu, 
vai tāpēc, ka viņu tas vienkārši interesē. 
Lielākā daļa jauniešu atbildēja, ka viņi 
studē tāpēc, ka viņus tas interesē, nevis 
tāpēc, ka tur redz labu darba tirgu vai 
tamlīdzīgi. «Bet man šķiet, ka jaunībā ir 
jādomā vairāk par to, kas patiešām ir pie 
sirds. Jo, ja jūs apgūstat profesiju, tikai 
aprēķinu vadīts, un izvēlaties darbu, tikai 
vadoties no algas, jūs tāpat šajā profesijā 
nekad par augstas raudzes profesionāli 
nekļūsiet un līdz tām lielajām algām tā 
arī varat netikt. Bet ja ar lielu interesi un 
atdevi strādāsiet tur, kas varbūt vēl nav 
top prestiža un apmaksāta profesija, tad, 
visdrīzāk, šajā darbā sasniegsiet augstu 
līmeni. Un augsta līmeņa profesionāļi 
vienmēr agri vai vēlu tiks novērtēti,» 
skaidro Auziņš. (tvnet.lv)
ĀM aicina analizēt, kā sadarbība ar 
tautiešiem ārzemēs var kalpot valsts 
interesēm

Ja  sadarb ībā  a r  t au t i eš iem 
ārzemēs Latvijas valdība līdz šim 
vairāk koncentrējusies tieši uz atbalsta 
sniegšanu,  tad turpmāk l ie lāka 
uzmanība būtu jāpievērš arī tam, kā 
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sadarbība ar diasporu var kalpot valsts 
interesēm, teikts Ārlietu ministrijas (ĀM) 
informatīvajā ziņojumā, kas ceturtdien 
(23. augustā) pieteikts Valsts sekretāru 
sanāksmē. Jūlija beigās Rīgā notikušajā 
ikgadējā vēstnieku sanāksmē premjers 
Valdis Dombrovskis aicināja vēstniekus 
uzturēt labus sakarus ar latviešu diasporu 
cerībā, ka kādu dienu viņi varētu arī 
atgriezties Latvijā. “Līdz šim Latvijas 
valdība ir likusi uzsvaru uz atbalstu 
diasporai. Topošajai politikai šis uzsvars 
paliks, bet svarīgi ir arī analizēt veidus, 
kā sadarbība ar diasporu var kalpot 
arī valsts interesēm. Tas prasa ne tikai 
nepārtrauktu sadarbību ar partneriem, 
bet arī labi nodefinēt piedāvāto mēru 
mērķtiecību. Cilvēcīga pieeja ir arī 
priekšnoteikums, kas var paredzēt arī 
veidus, kā pateikties par labu sadarbību,” 
teikts ziņojumā “Par sadarbību ar latviešu 
diasporu ārzemēs un nepieciešamību 
definēt valdības politiku šai sadarbībai”. 
ĀM atgādina, ka valdība jau pērn 
decembrī atbalstīja ministrijas sagatavoto 
vēstules projektu Saeimas Pilsonības 
likuma izpildes komisijai, kurā cita starpā 
tika norādīta nepieciešamība izveidot 
darba grupu diasporas jautājumu 
risināšanai. “Izveidojot jau iepriekš 
pieminēto starpnozaru ekspertu darba 
grupu, jāizstrādā sadarbības programma 
ar diasporu uz vairākiem gadiem. Darba 
grupa apzinātu problemātiku un piedalītos 
aktīvi vajadzīgos pētījumos. Pēc datu 
vākšanas un analīzes darba grupai 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem 
jādefinē prioritārie mērķi un iespējamie 
instrumenti,” darba grupas uzdevumus 
ieskicē ministrija. Darba grupā būtu 
jāiesaista pārstāvji no nozaru ministrijām, 
kurām ir tieša saistība ar sadarbības ar 
latviešu diasporu veicināšanu, – Ārlietu 
ministrijas, Kultūras ministrijas, Izglītības 
un zinātnes ministrijas, Ekonomikas 
ministrijas, Labklājības ministrijas, 

Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, 
Finanšu ministrijas. Jāpieaicina arī 
pārstāvji, piemēram, no Pasaules brīvo 
latviešu apvienības un Eiropas latviešu 
asociācijas, kā arī citi eksperti. Darba 
grupai būs jāizpēta migrācijas raksturs 
Latvijā un jāsniedz ierosinājumi apkārtējās 
vides apstākļu uzlabošanai, kas varētu 
veicināt uz ārzemēm aizbraukušo Latvijas 
iedzīvotāju atgriešanos. Jāveicina arī 
pilsoniskā līdzdalība, izglītība, zinātne 
un kultūra, tostarp latviešu valodas 
mācīšana ar moderno tehnoloģiju un 
tālmācības palīdzību, kā arī repatriācija 
mūsdienu izpratnē, proti, jāizpēta to 
veicinošie faktori un problēmas, ar 
kurām potenciāli var saskarties imigranti. 
Caur daudzveidīgu pilsonisko līdzdalību 
jāveicina tautiešu saikne ar Latviju ne 
tikai simboliski, bet arī praksē. Starp 
potenciālajiem darba grupas jautājumiem 
ir arī sociālo mediju izmantošana un 
komunikācija, radot vilinošu “virtuālo 
Latviju” un apzinot ārzemēs izveidotos 
portālus Latvijā, izpētīt diasporas lomu 
Latvijas ekonomiskajā attīstībā, apzinot 
latviešu izcelsmes potenciālos partnerus 
ekonomikā, kā arī veicināt diasporas 
tūrismu uz Latviju. ĀM gan lūdz līdz 
20. novembrim pagarināt informatīvā 
ziņojuma saskaņošanu, jo pašlaik vēl 
nav iespējams korekti definēt darba 
grupas izveidi, kas būs iespējama 
tikai pēc Nacionālās identitātes, 
pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 
politikas pamatnostādņu īstenošanas 
uzraudzības padomes izveides. (baltic-
ireland.ie)
Polijā veidos komunisma noziegumu 
muzeju

Pol i jas prezidents Broņislavs 
Komorovskis, apmeklējot komunistu 
noslepkavoto pretošanās kustības 
dalībnieku ekshumācijas vietu, izteicis 
atbalstu komunisma noziegumu muzeja 
izveidei. Prezidents norādīja, ka muzeja 
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izveidei jau piedāvātas divas vietas 
Varšavā. (Diena)
Zalcburgā ar sajūsmu uzņem jauno 
Hermaņa izrādi

20. augusta vakarā Zalcburgas 
festivālā ar operu Kareivji debitēja 
latviešu režisors Alvis Hermanis. Kā 
portālam Kulturasdiena.lv pastāstīja kino 
un teātra kritiķis Normunds Naumanis, 
pēc izrādes publika režisoram veltīja 
viennozīmīgas stāvovācijas. “Tas ir 
kaut kas neiedomājams! Man ir ļoti liels 
lepnums, ka Alvim Hermanim zāle 20 
minūtes gavilēja. Parasti ir tā, ka puse 
aplaudē, bet puse kliedz “bū”. Šajā 
gadījumā mūsu režijas ģēnijs izpelnījās 
viennozīmīgas stāvovācijas,” uzsver N. 
Naumanis. N. Naumanis par nepatiesām 
sauc internetā jau izplatījušās ziņas 
par to, ka A. Hermanis šo iestudējumu 
būtu veltījis krievu pankgrupas Pussy 
Riot meitenēm, kurām Maskavas tiesa 
piespriedusi divu gadu cietumsodu. 
“Izrāde nav taisīta ar domu, ka, redz, 
tagad es šo izrādi veltu Pussy Riotiem. 
Vienkārši ir sanācis tā, ka izrāde saskan 
ar tēmu par varas un politikas iedarbību 
uz sievieti. Bet pašai operai, protams, 
nav nekāda tieša sakara ar Pussy Riot 
lietu. Lētu sensāciju žurnālistiem preses 
konferencē arī vairāk interesē septiņi 
zirgi uz skatuves, nevis tas, cik izcils ir 
Vīnes filharmoniķu sniegums, jo Wiener 
Philarmoniker dievišķo meistarību 
nevar pārdot kā “karstu ziņu”, toties 
Pussy Riot lietu - var. Palasiet, pat tik 
nopietns medijs kā Eho Moskvi virsrakstā 
akcentē politisko Pussy Riot skandālu 
un Hermaņa paziņojumu, nevis raksta, 
ka šīs operas iestudējums Hermaņa 
režijā mūzikas speciālistu aprindās jau 
ir nosaukts par Zalcburgas galveno 
muzikālo notikumu!” uzsver N. Naumanis. 
A. Hermaņa iestudējums tapis trīs gadu 
garumā, un tā ir tikai sakritība, ka izrādei 
uzradies politisks zemteksts, kaut nekas 

tāds nav bijis paredzēts. N. Naumanis 
stāsta: “Ar zināmu humora un protesta 
devu pēc izrādes teksta tulkojamajā 
mašīnā, kas atrodas virs skatuves, 
parādījās uzraksts “Brīvību Pussy Riot!”, 
uz ko zāle, protams, attiecīgi reaģēja. Vēl 
jāņem vērā, ka Zalcburgā dzīvo diezgan 
daudz bagātu krievu, un tas viss kopā 
man likās diezgan jautri. Šis savā ziņā 
bija joks, kaut gan iepriekš Hermanis 
savā uzrunā bija plānojis aicināt rietumu 
operu māksliniekus boikotēt un nebraukt 
viesizrādēs uz Krieviju, kamēr Pussy Riot 
meitenes neatbrīvo.” Kā stāsta teātra un 
kino kritiķis, A. Hermaņa iestudējums bija 
skatāms vienā no Zalcburgas festivāla 
galvenajām zālēm – teātrī, kas ierīkots 
akmens klintī un kur pirms 300 gadiem 
bija zirgu jāšanas skola. Zālē ar ideālu 
akustiku izdevies realizēt arī operas 
komponista Bernda Aloīza Cimmermaņa 
ieceri vienkopus pulcēt vairākus 
simfoniskos orķestrus. Cimmermaņa 
darbs tiek uzskatīts par nozīmīgāko 
operu pēc Otrā pasaules kara. “Tā ir 
satriecoša opera, šedevrs! Tajā mūzikā 
ir viss,” uzsver N. Naumanis. Viņš gan 
norāda, ka latviskais tulkojums Kareivji 
nav precīzs. “Pēc izrādes sapratu, ka 
stāsts nav par kareivjiem – tur neviens 
nekaro. Precīzs operas nosaukums 
varētu būt Armijnieki, jo stāsts ir par 
puišiem, kas dzīvo tādās kā armijas 
daļās.” Kā pastāstīja N. Naumanis, uz 
A. Hermaņa iestudējumu Zalcburgas 
festivālā pirmdienas, 20. augusta vakarā, 
bija ieradušies arī daudzi latvieši, tajā 
skaitā reīzosrs Aigars Grauba, mākslas 
zinātniece Inga Šteimane, investīciju 
baņķiers Ģirts Rungainis, kā arī vairāki 
kritiķi. “Nu ļoti smalki!” – tā N. Naumanis. 
(diena.lv)
Rēzeknes «flīģeļu krusttēvs» Šimkus

Pasaulslavenais Latvijas pianists 
Vestards Šimkus Steinways & Sons 
flīģeļu ražotnē Hamburgā palīdzējis 
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izvēlēties divus koncertflīģeļus Rēzeknē 
topošajai Austrumlatvijas reģionālajai 
daudzfunkcionālajai koncertzālei. Flīģeļu 
izvēle ilgusi nedaudz vairāk par četrām 
stundām. Šajā laikā pianists lika skanēt 
astoņiem flīģeļiem, lai no tiem izvēlētos 
labākos. Viņam palīdzēja klavieru 
skaņotājs un restaurators Edgars Kauķis. 
Šimkus ir pārliecināts, ka Steinways 
& Sons lielie koncertflīģeļi (modelis 
D-274) ļaus Rēzeknē baudīt labāko 
koncertflīģeļu skanējumu ne tikai Latvijā, 
bet vismaz visā Baltijā. «Piedzīvotais 
Hamburgā ir īpašs pārdzīvojums, jo 
Steinways & Sons ir patiesi vērtīgs 
instruments. Esam ļoti pateicīgi pianistam 
Šimkum, kurš veica šo atbildīgo darbu. 
Var teikt, ka Vestards kļuvis par mūsu 
flīģeļu krusttēvu,» saka Austrumlatvijas 
koncertzāles vadītāja Diāna Zirniņa. 
Flīģeļus projekta ietvaros iegādāsies un 
piegādās konkursā par Austrumlatvijas 
reģionālā daudzfunkcionālā centra 
būvniecību uzvarējusī SIA Arčers. Viena 
flīģeļa orientējošās izmaksas ir ap 100 
000 eiro (70 000 latu). (Diena)
Ar gudrību, pašcieņu un lepnumu

“Man ir dziļš un patiess prieks, ka 
varam piedāvāt lasītājiem grāmatu 
par Jāņa Priedkalna darbiem jeb, 
citiem vārdiem sakot – ar vērtībām, 
par ko mēs, latvieši, varam lepoties,” 
grāmatas “Izcilības spēks” ievadā raksta 
virsredaktors Māris Ruks. Profesoru 
Priedkalnu, kuru dižais vēsturnieks 
Edgars Dunsdorfs jau 1975. gadā 
grāmatā “Baltic Dilemma” novērtējis kā 
vienu no trim ievērojamākajiem baltiešu 
imigrantiem Austrālijā, Latvijā pazīst 
daudzi. 1996. un 1997. gadā viņš bija 
Latvijas Republikas 6. Saeimas deputāts, 
pēc tam – LR ārkārtējais un pilnvarotais 
vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju 
nodaļas vadītājs, ir mācījis studentus 
vairākās Latvijas augstskolās. Grāmatā 

“Izcilības spēks” ietverti “Lauku Avīzē” 
un daudzos citos preses izdevumos 
publicēto interviju fragmenti un prof. 
Priedkalna paša raksti. Tā atsauc atmiņā, 
kāda bija politiskā situācija Latvijā 
deviņdesmitajos gados un 1999. gada 
jūnijā, kad tēvzemieši J. Priedkalnu bija 
izvirzījuši par Valsts prezidenta kandidātu, 
tāpat atgādina par nepieciešamību 
latviešiem arvien saglabāt stingru stāju 
savai valstij svarīgos jautājumos. “Mums 
nav jāliecas un nav jāprasa atļauja 
prominentām personām ne rietumos, 
ne austrumos, lai noskaidrotu, vai mēs 
pareizi vai nepareizi uzvedamies,” 
uzsver J. Priedkalns. “Mums pašiem ir 
jāredz un jāzina, kur ir taisnība. Un tā ir 
jāizstāv ar pašcieņu un pašlepnumu. Tos 
cilvēkus, kuri sevi ciena, arī citi ciena.” 
Viedi ļaudis jauniešiem iesaka: ja vēlies 
dzīvē daudz sasniegt, pēti dižu cilvēku 
biogrāfijas un memuārus – un grāmatu 
“Izcilības spēks” varu ieteikt visiem tieši 
kā tādu lasāmvielu. Jānis Priedkalns 
savā mūžā ir paveicis daudz gan 
zinātnē, gan politikā, gan kā sabiedrisks 
darbinieks un sešu bērnu tēvs, un viņa 
atbilde uz jautājumu, kā cilvēks var visu 
pagūt, ir – “pašdisciplīna, neatlaidība, 
mērķtiecība”. Grāmatā lietota pirmskara 
Latvijā izkoptā rakstība ar mīkstināto “ŗ” 
un “ch” atbilstīgos svešvārdos. To laidis 
klajā apgāds “Antava” un izdevniecība 
“Universitas”. (Latvijas avīze)
22. Augusta
Osipovam atteikta naturalizācija

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
(PMLP) atteikusi naturalizāciju partijas 
“Par dzimto valodu!” vadītāja Vladimira 
Lindermana cīņubiedram Jevgēnijam 
Osipovam, jo viņš nebija iesniedzis izziņu 
no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu 
maksāšanu, informē pats Osipovs. Viņš 
norādīja, ka nodokļus valstij ir maksājis, 
tāpēc apņēmies pēc kāda laika PMLP 
atkārtoti vērsties ar iesniegumu par 
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naturalizāciju. Osipovs arī teica, ka viņam 
ir svarīgi iegūt pilsonību līdz 2014. gadā 
gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, 
kurās viņš vēlas startēt. Osipovam 
jūnija sākumā bija jākārto naturalizācijas 
eksāmens, lai iegūtu Latvijas pilsonību, 
tomēr uz pārbaudījumu kārtošanu viņš 
neieradās, aizbildinoties ar aizņemtību. 
Viņš Naturalizācijas pārvaldei rakstīja 
paskaidrojumu un iesniegumu ar 
lūgumu noteikt jaunu eksāmena datumu. 
(Latvijas Avīze)
Par saziedotajiem līdzekļiem restaurē 
Rīgas brāļu kapu noslēdzošo sienu

Sabiedriskā organizācija “Rīgas 
Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā 
mantojuma fonds” par privātpersonu 
saziedotajiem līdzekļiem sācis Rīgas 
Brāļu kapu memoriālā ansambļa 
noslēdzošās sienas ar “Mātes Latvijas” 
tēlu restaurācijas darbus. Tam sekos 
pilsētu ģerboņu galerijas atjaunošana 
noslēdzošajā sienā. Lai nākotnē 
veiktu visu skulpturālās grupas “Māte 
Latvija” restaurāciju ar postamentu, vēl 
nepieciešami Ls 21 000, ko fonds paredz 
apgūt 2013. gadā. Ziedojumu tālrunis 
90006480. (Latvijas Avīze)
Vēstnieks Īrijā: aizbraucēji radiem 
Latvijā bieži vien nestāsta patiesību

Latvijas vēstniecībā Īrijā bieži vēršas 
latvieši, kuri labāka darba meklējumos 
devušies uz šo valsti, taču, neatrodot 
darbu, meklē palīdzību, lai atgrieztos 
Latvijā, intervijā sacīja Latvijas vēstnieks 
Īrijā Pēteris Kārlis Elferts. “Ja pašlaik ar 
100% drošību priekšā jau nav nodrošināts 
darbs, tad es tagad nevienam nevaru 
ieteikt doties uz Īriju,” teica vēstnieks. 
Viņš norādīja, ka, izbraukuši no valsts, 
cilvēki nemīl saviem tuviniekiem un 
draugiem stāstīt, ka viņiem ir grūti, tādēļ 
bieži vien aina tiek uzspodrināta labāka, 
nekā tā ir patiesībā. “Mums ik pa laikam 
ir gadījumi, ka, šādu stāstu iedvesmoti, 
cilvēki atbrauc, realitātē darba nav un tad 

viņi meklē palīdzību, kā atgriezties. Tādu 
gadījumu pēdējo gadu laikā ir diezgan 
daudz,” atzina Elferts. Viņš pastāstīja, 
ka oficiāli Īrijā dzīvo nedaudz vairāk par 
20 tūkstošiem latviešu, taču vēstniecība 
lēš, ka to skaits noteikti ir lielāks par 25 
tūkstošiem latu. Šajā valstī gan pašlaik 
ir liels bezdarbs – Īrijā ir vairāk nekā 450 
tūkstoši bezdarbnieku, tādēļ arī daļa tur 
dzīvojošo latviešu atgriežas uz Latviju 
vai arī pārceļas uz Norvēģiju, Dāniju, 
Nīderlandi vai Lielbritāniju. Vēstnieks 
minēja, ka lielā mērā bezdarbnieki Īrijā 
kļuvuši par sociālo pabalstu sistēmas 
ķīlniekiem, jo tie reizēm nemaz neveicina 
cilvēku atgriešanos darbā. 

Cilvēki pabalstu saņem atbilstoši 
tai algai, kāda viņiem bija, kad darbu 
zaudēja, un viņi negrib atgriezties darbā, 
kur tagad maksā jau daudz mazāk. 
Latvieši Īrijā strādā dažādus darbus – 
ir cilvēki, kas uzkopj telpas un maina 
gultasveļu viesnīcās. Ir cilvēki, kas studē 
augstskolu programmās, kas Latvijā 
nav pieejamas. Ir cilvēki, kas strādā 
IT industrijā vai Eiropas Savienības 
struktūrvienībās. “Pašlaik vairs nevar 
pateikt, ka latvietis Īrijā ir tāds. Vienotu 
stereotipu nepastāv, un tos nevajadzētu 
kopt,” klāstīja vēstnieks. (kasjauns.lv)
Latvija izdod Jaunzēlandei lietuviešu 
narkobaronu

Valdība 21. augustā sēdes slēgtajā 
daļā nolēma Jaunzēlandei izdot liela 
apjoma narkotiku kontrabandā un 
naudas atmazgāšanā vainoto Lietuvas 
pilsoni Roku Karpaviču. Latvi jas 
Ģenerālprokuratūrā lūgums izdot 
Karpaviču Jaunzēlandei tika saņemts šā 
gada janvārī. Prokuratūra lēma viņu izdot, 
bet advokāts šo lēmumu pārsūdzēja. 
Augstākā tiesa 9. maijā nolēma prokurora 
lēmumu par izdošanu atstāt negrozītu. 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) Patvēruma lietu nodaļa informē, 
ka Karpavičs nav pieprasījis patvērumu 
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Latvijā, tāpēc nav nekādu šķēršļu 
Lietuvas pilsoņa izdošanai. Karpavičs 
jau 1999. gadā tika tiesāts Jaunzēlandē 
par kokaīna, metamfetamīna un LSD 
importu, taču divus gadus vēlāk viņš 
aizbēga, rakstīja avīze “New Zealand 
Herald”. Aizvadīto desmit gadu laikā par 
Karpaviča atrašanās vietu nekas nebija 
zināms, taču 2010. gadā viņš tika minēts 
tiesas procesā Oklendā kā globāla 
narkotiku un naudas atmazgāšanas 
sindikāta ietekmīgs vadonis. Jaunzēlandi 
Karpavičs atstāja 2001. gadā 21 gada 
vecumā. Tiesas procesa laikā viņš bija 
atbrīvots pret 100 000 Jaunzēlandes 
dolāru (41 400 latu) drošības naudu, 
taču, izmantojot viltotu pasi, aizbēga. 
Interpola meklēšanā izsludināto lietuvieti 
izdevās aizturēt Rīgas lidostā pagājušā 
gada decembrī. Prokurors Mārcis Viļums 
šodien žurnālistiem sacīja, kā Latvija 
informēs Jaunzēlandi par šodien valdībā 
pieņemto lēmumu un vēlāk Jaunzēlandei 
būs jānodrošina Karpaviča konvojēšana. 
Prokurors pauda cerību, ka tas varētu 
notikt mēneša laikā. (leta.lv)
Zatleram vajadzēs vēl vairākus 
mēnešus, lai pilnībā atveseļotos

Eksprezidentam un politiķim Valdim 
Zatleram (RP) vajadzēs vēl vairākus 
mēnešus, lai pilnībā atveseļotos, un 
viņš Saeimā šajā laikā strādās “tik, cik 
spēki atļaus”. Zatlers, kurš šodien (22. 
augustā) apmeklēja parlamenta ārkārtas 
sēdi, aģentūrai Leta uzsvēra, ka mīl 
darboties un atrasties Saeimas ēkā, jo 
informācijas iegūšana caur medijiem nav 
salīdzināma ar klātbūtnes efektu. Tāpat 
viņš norādīja, ka nevēlas darboties “pa 
pusei”, bet gan strādāt pilnībā. Tāpēc 
šodien deputāts Saeimas ārkārtas sēdi 
apmeklējis “testa režīmā”, lai spētu 
saprast, ko var izdarīt. Tuvākajā laikā 
eksprezidentam nav paredzēts veikt vēl 
kādu operāciju. Jau vēstīts, ka Zatleram 
20. jūlijā Briselē tika veikta sarežģīta 

operācija, kas noritējusi veiksmīgi. Kā 
ziņots, Zatleram jau Latvijā tikta veikta 
operācija, jo viņam ārsti konstatēja 
prostatas vēzi. Taču tas diagnosticēts 
tikai pēc tam, kad viņš pie ārstiem vērsies 
ar citām veselības problēmām, proti, 
muguras sāpēm. 

Izmeklējumos atklājies, ka viņam ir 
reta saslimšana, kas saistīta ar asinsvadu 
veidojumu mugurkaula kanālā. Laikā, 
kamēr RP priekšsēdis partiju nevar 
pilnvērtīgi vadīt, to dara viņa vietnieki - 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, viņa 
padomniece Sandra Sondore-Kukule 
un Liepājas domnieks Jānis Vilnītis. 
(diena.lv)
23. augustā
23. augusts – visu totalitāro un 
autoritāro režīmu upuru Eiropas 
piemiņas diena

Pirms 73 gadiem, 1939. gada 23. 
augustā, nacistiskā Vācija Hitlera 
vadībā un Padomju Savienība Staļina 
vadībā parakstīja tā saukto Molotova-
Rībentropa paktu, iekļaujot Baltijas 
valstis PSRS ietekmes sfērā. 1940. gadā 
Latvija, Lietuva un Igaunija tika okupētas 
un nelikumīgi iekļautas PSRS sastāvā. 
Pakts mainīja vēsturi un bija arī sākums 
nežēlīgākajam karam cilvēces vēsturē. 
Daudzi cieta no totalitārajiem režīmiem 
vēl gadu desmitiem arī pēc kara beigām. 
Tādēļ šodien, 23. augustā, Eiropā atzīmē 
visu totalitāro un autoritāro režīmu upuru 
Eiropas piemiņas dienu. 

Šo datumu par piemiņas dienu 2009. 
gadā izsludināja Eiropas Parlaments. Bet 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 23. augusts 
tika pieminēts jau iepriekš – pakta 
noslēgšanas 50. gadadienā, 1989. gada 
23. augustā, notika unikāla akcija “Baltijas 
ceļš”, kad tūkstošiem cilvēku, sadevušies 
rokās, izveidoja dzīvo ķēdi cauri visām 
trim Baltijas valstīm. Jau pirms 25 
gadiem, 1987. gada 23. augustā, Latvijas 
cilvēktiesību aizstāvības grupa “Helsinki 
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– 86” sarīkoja demonstrāciju pie Brīvības 
pieminekļa Molotova–Rībentropa pakta 
nosodījumam. Pirms tam grupas aktīvisti 
nāca klajā ar aicinājumu: “23. augusts 
ir Baltijas tautu melnā diena, jo šajā 
datumā 1939. gadā divas totalitāras 
lielvaras Molotova un Ribentropa 
personā savā starpā parakstīja līgumu 
ar slepeniem pielikumiem, kuros tika 
izšķirts triju suverēnu Eiropas valstu – 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas liktenis. 
Norisinājās kārtējā vēstures drāma, 
lielvalstīm savā starpā sadalot vēl 
nepiederošas zemes. Šo melno dienu 
nedrīkstam aizmirst, atstāt vēsturē baltus 
plankumus vai izlikties, ka šādu faktu 
nemaz nav… “Helsinki – 86” uzaicina 
tautiešus šā gada 23. augustā nolikt 
ziedus pie Brīvības pieminekļa Rīgā, 
pieminot šīs negodīgās, varmācīgās 
vienošanās upurus. Proti – lielvaru karā 
kritušos karavīrus un bojā gājušos civilos 
iedzīvotājus.” Mītiņi notika arī Lietuvā un 
Igaunijā. (Latvijas Avīze)

Savākt i  10  000 parakstu  par 
referenduma rosināšanu pilsonības 
jautājumā

Refe renduma r ī košana i  pa r 
pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem 
parakstījušies jau 10 250 cilvēku, 
aģentūru Leta informēja kustības “Par 
vienlīdzīgām tiesībām” koordinators 
Andrejs Tolmačevs. Parakstus turpinās 
vākt līdz piektdienai, savukārt līdz 30. 
augustam tos plāno iesniegt Centrālajā 
vēlēšanu komisijā. Tolmačevs pastāstīja, 
ka pēdējās dienās cilvēku aktivitāte 
būtiski pieauga, un vakar (22. augustā) 
vienas dienas laikā savākti 823 paraksti, 
bet, piemēram, jūlijā kādas nedēļas laikā 
parakstījušies vien aptuveni 80-90 cilvēki. 
Pagājušajā nedēļā izdevies savākt 1600 
parakstu, bet augusta otrajā nedēļā 
- 600 parakstu, bet nedēļu pirms tam 
par pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem 

parakstījušies 200 pilsoņu. Kustības 
“Par vienlīdzīgām tiesībām” pārstāvis 
apgalvoja, ka no visiem cilvēkiem, kas 
parakstījās par šo iniciatīvu, aptuveni 
10% līdz 15% ir latvieši. Parakstīties 
par pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem 
parakstījušies dažāda vecuma cilvēki 
- pensionāri, vidēja vecuma cilvēki 
un arī jaunieši. Tolmačevs iedzīvotāju 
aktivitātes pieaugumu pēdējās nedēļās 
iepriekš skaidroja ar to, ka jūlijā bija 
karsts laiks un daudzi cilvēki bija 
devušies atvaļinājumos, tāpat cilvēku 
aktivitātes pieaugums esot saistīts ar 
ažiotāžu ap referenduma ierosināšanas 
kārtības izmaiņām. Kā ziņots, kustība 
“Par vienlīdzīgām tiesībām” aicinājusi 
iedzīvotājus parakstīties, lai tiktu 
ierosināta tautas nobalsošana par 
Latvijas pilsonības piešķiršanu visiem 
nepilsoņiem. Kustības paziņojumā 
izteikts lūgums ziedot naudu, lai 
nodrošinātu notāru pakalpojumus tiem, 
kuriem pašiem nav nepieciešamo 
finanšu jeb 2,01 lata par vienu parakstu. 
Patlaban norit parakstu vākšanas pirmais 
posms. Ja tajā tiek savākti 10 000 
notariāli apstiprinātu Latvijas iedzīvotāju 
parakstu, Centrālajai vēlēšanu komisijai 
būtu jāorganizē tālāka parakstu vākšana. 
Referenduma rīkošanai jāsavāc 10% 
vēlētāju parakstu tautas nobalsošanas 
ierosināšanai. (diena.lv)
Latvijas vārdu totalitāro režīmu upuru 
piemiņas konferencē nesīs Bordāns

Latvija ir cietusi no diviem totalitāriem 
režīmiem - no komunisma un nacisma 
režīma, to savā runā starptautiskā 
konferencē Ungārijā 23.augustā, 
pretlikumīgā Molotova-Ribentropa pakta 
noslēgšanas dienā, teiks Latvijas tieslietu 
ministrs Jānis Bordāns (NA). Konference, 
kas veltīta Eiropas atceres dienai totalitāro 
režīmu upuru piemiņai, šogad notiks 
Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, 
informē ministra preses sekretāre Līga 
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Ādamsone. Eiropas Parlaments 2009. 
gadā pieņēma deklarāciju, kas noteica 
23.augustu - dienu, kad 1939. gadā 
tika noslēgts pretlikumīgais Molotova-
Ribentropa pakts - kā piemiņas datumu 
visu totalitāro režīmu upuru piemiņai 
E i ropā.  Konferencē paredzētas 
diskusijas par totalitāro režīmu vēsturisko 
lomu, upuriem un viņu reabilitāciju, 
piemiņas vietu veidošanu. Konferenci 
atklās Ungārijas prezidents Janošs 
Aders, runas teiks tieslietu ministri no 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Horvātijas, 
Portugāles, Slovēnijas un Slovākijas, 
ar video konferences starpniecību 
arī Eiropas Komisijas viceprezidente 
Vivijena Redinga. Paredzēts arī parakstīt 
kopīgu deklarāciju par Eiropas piemiņas 
iestādēm. Pirmā šāda konferece 2011. 
gada 23. augustā notika ES prezidējošajā 
valstī Polijā. Šogad Ungārijā totalitāro 
režīmu upuru Eiropas piemiņas dienas 
pasākums notiek otro reizi ES vēsturē. 
Savukārt 2013. gadā to organizēs 
Lietuva, bet Latvijai šī atceres diena būs 
jāorganizē 2014. gadā. (ir.lv)
Zelče: Vēsturnieku komisijas darbs 
bijis tukšgaitā

Latvija nav īstenojusi līdz galam 
uzdevumu veidot publisko vēsturi, 
tāpēc arī vēsturnieku komisijas ļoti labo 
pētījumu 20 sējumiem ir šauru aprindu un 
bibliotēku vērtība, un lielā mērā šis darbs ir 
noticis tukšgaitā. Tā uzskata vēsturniece 
un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes komunikācijas studiju nodaļas 
profesore Vita Zelče. Intervijā žurnālam 
„Ir” vēsturniece ceturtdien stāsta, ka 
Latvijai bija un ir sava vēstures politika, 
tikai tā ne vienmēr ir bijusi efektīva 
un gudra. „Vēsturnieku komisijas 
izveidošana savā laikā bija vajadzīgs 
pasākums. Tās uzdevums bija veicināt 
Latvijas iekļaušanos Eiropas Savienībā, 
Eiropas vēstures vērtību apzināšana, 
Latvijai ļoti nepieciešamā holokausta 

izpratnes veidošana un pētniecība,” saka 
Zelče. Taču otro uzdevumu - publiskās 
vēstures veidošanu - politiķi, kuriem 
vajadzēja strādāt ar vēsturniekiem un 
sabiedrību, līdz galam nav īstenojuši, 
jo pie Valsts prezidenta kancelejas 
izveidotā Vēsturnieku komisija, lai arī 
izdevusi vairāk nekā 20 sējumos saturiski 
labus akadēmiskus pētījumus par Otro 
pasaules karu Latvijā, tie nekur nav 
«aizgājuši», darbs bijis pa tukšo. Viņa 
gan norāda, ka ir arī pozitīvā puse, 
jo, pateicoties vēsturnieku komisijas 
darbam, ir labi apgūti padomju režīma 
atstātie baltie plankumi. „Taču otrs aspekts 
ir šā materiāla nonākšana sabiedrības 
apritē, lai tas varētu ietekmēt vērtību 
sistēmu, veicinātu mūsu intelektuālo 
attīstību, darītu to, kas Latvijai ir ļoti 
nepieciešams padarītu mūsu sabiedrību 
gudrāku. Tas arī nepieciešams labklājīgai 
dzīvei. Tas nav pilnībā izdarīts,” saka 
Zelče. Viņasprāt, ļoti svarīgas ir skolas. 
Tās ir būtisks socializācijas instruments, 
kas iemāca valsts un zemes galvenos 
kultūrstāstus un vērtības. „To mēs arī 
redzam universitātē - galvenā atšķirība 
domāšanā ir starp latviešu un krievu 
skolu skolēniem,” norāda vēsturniece. 
Pēc Zelčes domām, būtisks aspekts ir 
savstarpējās cieņas iemācīšanās. „Taču 
problēmu cēlonis meklējams ne tik daudz 
Latvijas iekšienē kā ārpusē. Mainoties 
Krievijas vēstures politikai un ideoloģijai, 
tās iespaids ir atnācis pie mums,”secina 
Zelče. [...] (ir.lv)
ASV pētījums: Latvija nestabilākā 
valsts Baltijas valstu trijniekā

Latvija globālajā nestabilo valstu 
indeksā ierindojoties starp tām valstīm, 
kurās situācija atzīta par stabilu. ASV 
ekonomikas un politikas žurnāla “Foreign 
Policy” un ASV pētniecības fonda “Fund 
for Peace” veidotajā ikgadējā sarakstā 
Latvija ieņem 136. vietu. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, situācija Latvijā kļuvusi 
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mazliet sarežģītāka un līdz ar to sarakstā 
Latvija pavirzījusies par vienu vietu uz 
augšu nestabilo valstu virzienā. Igaunija 
indeksā ierindojusies 143. vietā, un 
situācija valstī ir uzlabojusies, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu. Lietuvā situācija nav 
mainījusies, valstij saglabājot 149. vietu. 
Visstabilākās valstis pasaulē ir Somija, 
Zviedrija, Dānija, Šveice un Norvēģija. 
Par pasaulē nestabilākajām valstīm 
atzītas Somālija, Kongo Demokrātiskā 
Republika, Sudāna, Dienvidsudāna 
un Čada, kam seko Zimbabve un 
Afganistāna. Fonds norāda, ka Somālija 
saraksta augšgalā atrodas jau piecus 
gadus pēc kārtas. Sastādot reitingu, 
eksperti analizēja datus no 90 000 
publiski pieejamu avotu par 177 
pasaules valstīm. Valstis vērtētas pēc 
12 kritērijiem, sākot no bēgļu plūsmas un 
drošības līdz ekonomiskajiem apstākļiem 
un cilvēktiesību pārkāpumiem. (leta.lv)
Igauņi “Baltijas ceļam” velta īpašu 
medaļu komplektu

Igaunijas īpašo medaļu klāstu, kas 
tiek izdotas, lai iemūžinātu Igaunijas 
vēsturisko mantojumu, augustā papildina 
veltījums triju Baltijas valstu vēsturiskajai 
akcijai “Baltijas ceļš”, informē “Postimees.
ee”. Kā zināms, 1989. gada 23. augustā 
jeb Molotova-Ribetropa nodevīgā 
Eiropas sadalīšanas pakta gadadienā 
triju Baltijas valstu tautas izveidoja 
vienotu dzīvu ķēdi, sadodoties rokās no 
Viļņas līdz Tallinai. Šodien, 23. augustā, 
triju apzeltītu medaļu komplekts, kas 
veltīts šim unikālajam notikumam, būs 
pieejams kolekcionāriem un citiem 
interesentiem. Medaļu komplektā ir trīs 
suvenīru medaļas - katra no tām ir veltīta 
vienai Baltijas valstij. “Jaunais medaļu 
komplekts ir cieņas apliecinājums 
visiem tiem, kuri pirms 23 gadiem 
plecu pie pleca stāvēja vienotības 
ķēdē, tā parādot pasaulei baltiešu vēlmi 
atjaunot savu neatkarību,” teica medaļu 

izdevēja uzņēmuma “Eesti Mündiäri” 
vadītāja Monika Kitsinga. Jaunajās 
medaļās attēloti cilvēki, kuri sadevušies 
rokās. Medaļu komplektu skaits ir 
ierobežots - tikai 500. Interesanti, ka 
medaļas veidojuši visu trīs Baltijas valstu 
mākslinieki - Igaunijas medaļu veidojis 
Marguss Kadariks, Latvijas - Edgars 
Folks un Edgars Grīnfelds, bet Lietuvas 
- Aļģirds Bosas. (ir.lv)
Strādā ārzemēs, pie daktera – Latvijā. 
Vai nākotnē tā varēs?

Latvijā Veselības ministrija plāno jau, 
iespējams, no nākamā gada vidus ieviest 
obligāto veselības apdrošināšanu, kas 
nozīmē sasaistīt valsts līdzfinansēto 
plānveida medicīnas pakalpojumu 
(piemēram, vizītes pie ģimenes ārsta, 
ārstiem speciālistiem, izmeklējumus, 
anal īzes,  p lānveida operāci jas) 
saņemšanu ar nodokļa maksāšanas 
faktu. Proti, ja cilvēks Latvijā maksā 
nodokļus vai pats veic ikgadējas – 
240 latu sociālās iemaksas, tad, kā 
līdz šim saņem pakalpojumus. Ja to 
nedara, tad medicīnas pakalpojumus var 
saņemt tikai par pilnu maksu, izņemot 
neatliekamo palīdzību. Ministrija iepriekš 
izteikusies, ka tad vairs Latvijā valsts 
apmaksātos pakalpojumus nevarēšot 
saņemt ārzemju latvieši, kas mēdzot 
braukt ārstēties Latvijā, taču nodokļus 
maksā ārvalstīs. [...] (diena.lv)
24. augusts
Tauta palīdz atjaunot Māti Latviju

Sabiedriskā organizācija Rīgas Brāļu 
kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma 
fonds izvirzījusi mērķi līdz Latvijas 
simtajai dzimšanas dienai 2018. gada 
18. novembrī atjaunot Rīgas Brāļu kapu 
ansambli. Tikko tur uzsāktā noslēdzošās 
sienas skulpturālo elementu un Mātes 
Latvijas tēla restaurācija bijusi iespējama, 
pateicoties privātpersonu saziedotajiem 
līdzekļiem. Restaurācijas darbu izmaksas 
Mātes Latvijas tēlam kopumā ir 19 800 
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latu, bet kopā ar darbu dokumentācijas 
un materiālu izmaksām un apsardzi – 27 
000 latu. Šogad no 60 pilsētu ģerboņiem 
paredzēts restaurēt 29 ģerboņus, kuru 
atjaunošanas kopējās izmaksas ir 25 
000 latu. Tāpēc fonds saka lielu paldies 
visiem cilvēkiem, kuri ziedojuši gan 
daudzus simtus latu, gan santīmus – cik 
nu kurš varējis atļauties. Visaktīvākie 
bija gados vecie cilvēki, piebilst fonda 
pārstāve Inga JaunzemeGrīnvalde. Lai 
veiktu visu skulpturālās grupas Māte 
Latvija restaurāciju, vēl nepieciešams 
21 000 latu. Tāpat kā pērn arī šogad 11. 
novembrī LTV tiešraidē būs iespējams 
ziedot naudu Brāļu kapu atjaunošanai. 
Fonda valdes priekšsēdētāja Mirdza 
Stirna informē, ka 2011. gada 11. 
novembra LTV raidījumā tika saņemti 
33 000 zvanu. oprojām vienu latu 
iespējams ziedot, piezvanot uz tālruņa 
numuru 90006480 , kā arī ziedojuma 
kontā (informācija: www.rbkfonds.lv). Ne 
visi ziedotāji ir vēlējušies publiskot savu 
vārdu un uzvārdu, bet M. Stirna nosauc 
pašlaik dāsnākos naudas devējus: gan V. 
Januma, gan a/s Baltijas tranzīta serviss 
– 2000 latu, V. Dumpis, A. Grūtups, 
I. Strautiņš – katrs pa 1000 latiem. 
Tikpat daudz ziedojusi arī Adelaidas 
Latviešu biedrība Austrālijā un VAS 
Latvijas dzelzceļš, bet A. B. Vaivods 
– 500 latu un SIA Elbra arī pustūkstoti 
latu. «Visjaukākais ziedojums ir no 
Bauskas sākumskolas – 46,29 lati. A. 
Brieža ģimene no Jelgavas ziedo vienu 
kubikmetru Allažu šūnakmens akmens 
protezēšanas darbiem,» informē M. 
Stirna. Precīzu ziedotāju skaitu apkopos 
nākamgad. (Neatkarīgā Rīta Avīze)
Baltijas ceļu atkārtos ar 600 kilometru 
garu skrējienu

Trīs dienas, atzīmējot pirms 23 
gadiem Baltijas divu miljonu iedzīvotāju 
veidoto Baltijas ceļu, notiks stafetes 
veida skrējiens, kurā piedalīsies visas 

trīs Baltijas valstis, informēja skrējēju 
klubā «Ozolnieki».Skrējiens notiks no 
piektdienas līdz svētdienai, un to organizē 
Lietuvas Amatieru skrējēju asociācija. 
Skrējienā no Viļņas līdz Tallinai piedalīsies 
arī 13 Latvijas pārstāvju. Skrējiena 
starts būs piektdien pulksten 10 no 
Viļņas Katedrāles laukuma pēc Lietuvas 
prezidentes Daļas Grībauskaites laba 
vēlējumiem un mācītāja dotās svētības 
skrējiena dalībniekiem. Visu dienu 
skrējēji pa 5 līdz 10 kilometru gariem 
posmiem pieveiks Lietuvas daļu, vakarā 
apmetoties Pasvalē, kas atrodas netālu 
no Lietuvas–Latvijas robežas. Sestdien 
dalībnieki skrējienu turpinās no pulksten 
6, abu valstu robežu šķērsojot ap 
pulksten 10. Plānots, ka ap pulksten 
11.30 skrējēji sasniegs Bausku, bet 
ap pulksten 15 paredzēta ierašanās 
Rīgā un ziedu nolikšana pie Brīvības 
pieminekļa. Savukārt ap pulksten 21 
skrējiens sasniegs Salacgrīvu, kur 
plānota nakšņošana. Svētdien skrējiena 
maršruts no Latvijas turpināsies Igaunijā, 
un galapunkta – Igaunijas parlamenta 
ēkas – sasniegšana Tallinā plānota ap 
pulksten pusseptiņiem vakarā. Lietuvas 
Amatieru skrējēju asociācija stafetes 
veida piemiņas skrējienus par godu 
Baltijas ceļam rīko jau kopš 1991.gada. 
Latvieši tajā sāka piedalīties dažus 
gadus vēlāk, un gandrīz nepārtraukti 
Baltijas ceļā ir skrējēju kluba «Ozolnieki» 
pārstāvji, kuri katru gadu arī komplektē 
Latvijas komandu. Šogad tajā ir pārstāvji 
no Rīgas, Jelgavas, Ķekavas, Jūrmalas 
un Ogres novada. Skrējiena posmos 
aicināts piedalīties ikviens interesents. 
(TVnet)
Atvērts pirmais latviešu veikals 
Nīderlandē

Pagājušajā nedēļā Vlārdingenā, 
Nīderlandē, tika atvērts pirmais Latvijā 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

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

ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 16. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 23. plkst. 11.00 – Pļaujas 

svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 

Svētdien, 30. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc diev-
kalpojuma prāvesta referāts par 
garīgu temu.

OKTOBRĪ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – Lasītais diev-

kalpojums.
BĪBELES STUNDAS

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

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 2., J.Turmanis

Svētdien, 9.,  U.Hāgens 
Svētdien, 16.,  J.Rīmanis 
Svētdien, 23.,  I.Birze
Svētdien, 30., I.Liepiņš 
OKTOBRĪ
Svētdien,7.  A.Kristovskis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 2., R. Plikše/ L. Vilciņa 
Svētdien, 9., A. Medne/S. Graudiņa 
Svētdien, 16., T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien, 23.,  L.MacPherson
Svētdien, 30., D.Jansone/D.Timermane 

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss  (02) 9764 3318
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
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 Telefons  (02) 97153424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts cpherson@optusnet.com.au
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 

 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

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

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Jēzu, Tu Jeruzalēmē mītošus apustuļus 

apģērbi ar spēku no augšienes: 
apģērb arī mūs ar Sava Svētā Gara 
siltumu. Alleluja.

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 2. septembrī plkst. 10.00 

dievkalpojums ar dievgaldu angļu 
valodā. 

Svētdien, 9. septembrī plkst. 10.00 
dievkalpojums ar dievgaldu. Bībeles 
stunda.

Svētdien, 16. septembrī plkst. 10.00 
dievkalpojums ar dievgaldu. 

Svētdien, 23. septembrī plkst. 10.00 
dievkalpojums ar dievgaldu.

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

Svētdien, 2.   Arnolds Jumiķis

Svētdien, 9.   Sigurds Tuktēns 
Svētdien, 16.  Alberts Zālfelds 
Svētdien, 23.  Olafs Šics 

BAZNĪCU PUŠĶOS 
Svētdien, 2.   Wynne Jumiķe
Svētdien, 9.  Daira Tuktēna  
Svētdien, 16.  Judīte Zālfelde  
Svētdien, 23.  Marita Lipska

PĻAUJAS SVĒTKI
Gadskārtējais Pļaujas svētku – bazāra 

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

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 313/95 Station Rd. Auburn, 2144,  
 Tel. mob.  0438 694 520.
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Draudzes mācītājs pieņem draudzes 
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece  
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  0452 611 449

Dāmu komitejas priekšnieces vieta:  
 vakanta.

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

ražoto produktu veikals ar nosaukumu 
“Latviešu veikals”, pavēstīja Katarina 
Hartgera. Idejas autors ir nīderlandietis 
Voters Stotjesdiks, kuram Nīderlandē 
pieder poļu lielveikalu tīkls “Sklep 
Halinka”. “Bija jūtams, ka ar katru 
gadu pieprasījums pēc Latvijas precēm 
pieauga. Tā kā daļēji darbojos arī 
darba iekārtošanas aģentūrā, pazīstu 
vismaz 400 latviešus Nīderlandē, 
kuriem patiktu, ja līdz ar Polijas precēm 
viņi varētu iegādāties Latvijā ražotos 
produktus. Kopumā šajā reģionā dzīvo 
un strādā ap 1500 latviešu,” komentē 
Voters. Latviešu veikals atrodas Polijas 
lielveikala telpās atsevišķā nodalījumā. 
Latviešu veikalā strādā arī pārdevēja 
latviete. “Tā kā daudziem latviešiem ir 
pārāk tālu aizbraukt uz Vlārdingenu, pēc 
trim mēnešiem mēs plānojam atvērt arī 
interneta veikalu. Tādā veidā var ērti 
pasūtīt preces un tās saņemt pa pastu,” 
papildina Voters. Lai izvēlētos sortimentu 

un veiktu sarunas ar latviešu ražotājiem, 
veikals sadarbojas ar Katarinu Hartgeri, 
“Letlandhuis” īpašnieci. “Pirms gada ar 
sociālo tīklu palīdzību veicu aptauju starp 
Nīderlandes latviešiem par to, kādus 
produktus viņi vēlētos redzēt latviešu 
veikalā. Sanāca garš saraksts, no kura 
mēs izvēlējāmies sākuma sortimentu,” 
stāsta Katarina Hartgera. “Jāpasaka 
arī liels paldies Ingai Griķei no LIAA par 
efektīvu palīdzību un līdzdomāšanu!” 
Katarina piebilda. (Latvijas Avīze)
ASV Miera fonda pētījumā Latvija 
atzīta par stabilu valsti

Rīga, 23.aug., LETA. Latvija globālajā 
nestabilo valstu indeksā ierindojoties 
starp tām valstīm, kurās situācija 
atzīta par stabilu. ASV ekonomikas 
un politikas žurnāla “Foreign Policy” 
un ASV pētniecības fonda “Fund for 
Peace” veidotajā ikgadējā sarakstā 
Latvija ieņem 136.vietu. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, situācija Latvijā kļuvusi 
mazliet sarežģītāka un līdz ar to sarakstā 
Latvija pavirzījusies par vienu vietu uz 
augšu nestabilo valstu virzienā. Igaunija 
indeksā ierindojusies 143.vietā, un 
situācija valstī ir uzlabojusies, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu. Lietuvā situācija nav 
mainījusies, valstij saglabājot 149.vietu. 
Visstabilākās valstis pasaulē ir Somija, 
Zviedrija, Dānija, Šveice un Norvēģija. 
Par pasaulē nestabilākajām valstīm 
atzītas Somālija, Kongo Demokrātiskā 
Republika, Sudāna, Dienvidsudāna 
un Čada, kam seko Zimbabve un 
Afganistāna. Fonds norāda, ka Somālija 
saraksta augšgalā atrodas jau piecus 
gadus pēc kārtas. Sastādot reitingu, 
eksperti analizēja datus no 90 000 
publiski pieejamu avotu par 177 
pasaules valstīm. Valstis vērtētas pēc 
12 kritērijiem, sākot no bēgļu plūsmas un 
drošības līdz ekonomiskajiem apstākļiem 
un cilvēktiesību pārkāpumiem. (Leta)
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Mystery of London’s Peter the Painter 
solved in British author’s book
Andris Straumanis, August 18, 2012

The infamous “Siege of Sidney Street” 
of January 1911, in which a pair of armed 
Latvian anarchists held off British police 
and soldiers until they perished in a fire, 
left an enduring mystery: Who was Peter 
the Painter?

Anarchist historian Philip Ruff (Filips 
Rufs) has finally answered that question 
in the new book, Pa stāvu liesmu debesīs, 
published this week by Rīga-based Dienas 
Grāmata.

Peter the Painter was assumed to 
be the leader of a Latvian anarchist 
cell operating in London’s East End, 
but questions about his identity and 
whereabouts dogged British authorities and 
authors for decades, leading to both fiction 
and non-fiction accounts of his exploits. But 
as Ruff tells it, he was the first one to travel 
to Latvia to seek a definitive answer.

Peter the Painter was in fact Jānis 
Žākle, a well-known anarchist leader in 
Rīga who fled the city with his compatriots 
after a number of terroristic attacks in 1906 
made them the focus of Czarist authorities.

In London, he was in charge of a small 
band of Latvians who in December 1910 
attempted to break into a jewelry shop. 
Their effort failed when police were alerted 
to loud noises coming from the building 
next door. Rather than surrendering, the 
Latvians opened fire and killed three 
officers. One of their own also was fatally 
wounded.

The manhunt that ensued led to the 
Jan. 3, 1911, siege of 100 Sidney Street, 
where two of the gang were holed up. 
The gunfight lasted several hours until the 
house caught fire and the two men died. 
Among those on the scene was Winston 
Churchill, who at the time was Britain’s 
home secretary.

However, Peter the Painter remained 
at large. Ruff’s research into Žākle’s true 
identity as well as the social history of the 
Latvian anarchists began in the 1980s. It 
has taken him to various sources in Britain 
and Latvia. Ruff even learned the Latvian 
language so that he could perform his 
research, but his Latvian-born wife, Irēne 
Huls, has helped, too.

Ruff wrote the book in English. It was 
translated to Latvian by Lauris Gundars. 
The 288-page book is illustrated with 
photographs from British, Latvian and 
personal archives.
Dual citizenship, other amendments 
move closer to approval by Saeima
Andris Straumanis, August 02, 2012

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

The Latvian parliament’s Citizenship Law 
Amendments Subcommittee (Pilsonības 
likuma grozījumu apakškomisija) has 
agreed to language that would enable a 
broad range of persons to become dual 
citizens, which under the current law is 
not allowed.
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The subcommittee approved the 
amendments during a July 31 meeting, 
the Saeima Press Service announced in a 
news release. The legislation (Nr. 52/Lp11) 
now heads to the Legal Affairs Committee 
(Juridisko lietu komisija), where it must be 
reviewed before a second reading can take 
place in the full Saeima. The parliament 
resumes its work when the autumn session 
begins Sept. 4.

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

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

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

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

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

The amendments also call for a child to 
become a Latvian citizen no matter where 

they are born, as long as one of the parents 
is a citizen.

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

The debate over dual citizenship, as 
well as overall reform of the Citizenship 
Law, has continued for several years 
and has been heightened by continued 
emigration from Latvia as well as renewed 
interest from the exile community. Former 
Justice Minister Gaidis Bērziņš gave strong 
support to the renewal of dual citizenship 
when he spoke to a March conference 
devoted to the issue of Latvian citizenship 
in the 21st century. Culture Minister Žaneta 
Jaunzeme-Grende, visiting the recent 
Latvian Song Festival in Milwaukee, Wis., 
heard from Latvian-Americans that they 
eagerly await the amendments, according 
to spokesperson Ieva Līne.

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

Still to be debated, according to the 
press service, are several points, such 
as language requirements for ethnic 
Latvians and Livs who live abroad and 
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wish to become Latvian citizens, as well as 
rules regarding revocation or renunciation 
of citizenship. Those issues would be 
addressed before the third and final reading 
of the legislation.
‘The Machine’ wins gold for Latvia
Viesturs Zariņš, August 10, 2012

Twenty five year old Māris Štrombergs 
from Latvia, nicknamed “The Machine”, 
repeated his Beijing 2008 victory and 
took the gold medal in the men’s Bicycle 
Motocross (a.k.a BMX) at London finishing 
in 37.576 seconds. He is the first ever 
athlete from Latvia to win two Olympic 
gold medals. BMX was introduced to 
the Olympics in 2008 and Štrombergs 
has been the sport’s only Olympic gold 
medalist.

Strombergs is 25 and was born in 
Valmiera but now lives in California. He 
took up biking at the age of 6 and between 
races is known to visit elementary schools 
to promote a healthy diet and life-style.

After winning in Beijing, Štrombergs 
struggled on the racing circuit. In 2010 he 
suffered major injuries that required surgery 
and took him out of action for six months. 
He had not impressed in the lead-up at 
London and finished 3rd in his semi-final 
heat. But the veteran racer put it together 
when it counted and led throughout the final 
run staying ahead of the Australian silver 
medal winner. Colombia took the bronze.

Meanwhile Latvia’s 24 year old BMXer 
Edžus Treimanis placed 5th in his semi-
final run while 20 year old Rihards Veide 
came in 7th. Although neither advanced, 
Latvia made a strong statement placing 
three of the final sixteen riders. Latvia’s 
sole women’s BMXer, 21 year old Sandra 
Aleksejeva, finished 7th in her semi-final 
heat and did not advance.
Beach volleyball bronze as a record 
three BMXers advance
Viesturs Zariņš, August 09, 2012

After falling behind and losing the 1st 

set, Latvia’s Mārtiņš Pļaviņš and Jānis 
Šmēdiņš rallied to win the last two sets and 
defeated the Dutch bringing home a bronze 
medal for Latvia. Beach volleyball was first 
played at the 1996 Atlanta games and is 
popular around the world. For Latvia to win 
a bronze medal and hold their own against 
the likes of Germany, Brazil and the United 
States is a major accomplishment.

Meanwhile Latvia’s BMXers came 
through in the quarterfinals. Edžus 
Treimanis, Rihards Veide and Beijing gold 
medalist Māris Štrombergs, all advanced 
to Friday’s semi-finals. Latvia has three 
riders in the two semi-final heats. That’s 
more than any other country. Australia, 
Colombia, France, the Netherlands and the 
United States have two while Great Britain, 
New Zealand and Switzerland round off the 
field each with one. The final consisting 
of the top eight will also be run on Friday.

Latvia has a tradition of excelling in 
the bobsleigh, luge and the skeleton, 
dangerous winter sports where athletes 
hurl themselves down icy runs at breath-
taking speeds. Perhaps it’s not surprising 
that they’re leaving their mark in BMX 
cycling which also features wild rides by 
cyclists racing around a tight course with 
jumps and sharp bends.

Ineta Radeviča missed a bronze medal 
in the women’s long-jump on Wednesday 
by only 1cm and came in fourth. One 
centimeter is just over 3/8 of an inch. That’s 
how close she came.

While Latvia’s canoeists, pentathletes 
and a wrestler are still competing, all eyes 
will be on the BMXers to see if they can 
bring home another medal. That would 
equal the medal count won by each of 
Lithuania and Estonia.
Latvian among volunteers helping in 
Olympics
Andris Straumanis, August 01, 2012

About 70,000 volunteers are among 
the people who are having a hand in the 
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2012 London Olympics, and at least one 
of them is a Latvian.

London-born Pēteris Pētersons is 
helping out as one of the Games Makers, 
he told Latvians Online in an email.

More than 240,000 people applied to 
be Games Makers and interviews were 
held with 100,000 of them, according to 
the official website of the London Olympics, 
london2012.com.

Volunteers, according to the website, 
have been part of the Olympics since 
they were first used in the 1948 London 
Olympics.

Pētersons, among other things, also is 
known as the bass player in the dormant 
Latvian-British punk band Arvīds un 
Mūrsitēji.
American media stunned by U.S. loss 
to Latvia in beach volleyball
Andris Straumanis, August 06, 2012

Whatever else might happen to the 
Latvian team of Mārtiņš Pļaviņš and Jānis 
Šmēdiņš as they proceed into the semi-
finals of beach volleyball competition in the 
2012 Summer Olympics, it appears clear 
they have left an impression – especially 
on the Americans.

It was in California, after all, that the 
sport was born. And just like four years ago 
in Beijing, when Māris Strombergs took 
the gold in the all-American sport of BMX 
cycling, the small Baltic nation is making 
sports fans take notice in London.

Journalists working for American media 
seemed just as stunned as the American 
team of Jake Gibbs and Sean Rosenthal, 
who lost Aug. 6 to the Latvians two sets 
to one.

Yahoo! Sports blogger Greg Wyshynski 
offered a sobering fact for fans:

For only the second time in the event’s 
Olympic history, the U.S. men’s beach 
volleyball teams won’t win a medal in the 
tournament.

David Wharton, writing in the Los 
Angeles Times, found meaning in the slight 
turn in the weather during the match:

As night descended on center court at 
Horse Guards Parade, a gentle rain began 
to fall. In that moment, you could see it and 
feel it, the gloom that had settled over the 
American men in beach volleyball.

Michael C. Lewis, writing in the Salt 
Lake Tribune, started his story with an 
observation of Utah native Gibb:

Jake Gibb stood slump-shouldered and 
shell-shocked, staring blankly at the spot 
where the volleyball had just landed in the 
sand and ended his gold-medal dreams at 
the London Olympics.

For Gibb, the defeat was “most 
disappointing loss of my career,” according 
to a story posted on Team USA’s official 
website.

Over at NBC Olympics, Jon Ackerman 
summed up the “stunning end” for the 
American beach volleyball team and the 
meaning of these Olympics: “It’s a cruel 
place for a hot streak to come to an end.”

The Latvians now are guaranteed at 
least a fourth-place finish as they head into 
the Aug. 7 semi-finals, facing Brazil’s Alison 
Cerutti and Emanuel Rego.
Australian children’s music CD includes 
Latvian folksongs
Vineta Lagzdiņa, August 13, 2012

In March 2012 a delightful compact 
disc was launched in Wollongong, 
Australia, titled Celebrate the Seasons. It 
is the product of young Latvian/Australian 
musicians and educators with songs and 
dances from many lands for early childhood 
and primary school.

Included are two Latvian pieces 
“Gailītis” and “Plaukstiņpolka”, as well 
as the flavours of Australia, Torres Strait, 
Denmark, Poland, Japan, Spain, Holland 
and original songs by Kaija Upenieks. In 
this way it is very representative of the 
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many cultures that co-exist in Australia 
and gives an insight into how the children 
of Latvian parents in the diaspora connect 
the two worlds.

There are 23 songs and dances 
altogether with vocals, accordion, violin, 
cello, double bass, ukulele, banjo, 
percussion and recorders selectively 
used on different tracks, adding to the 
specific ambience and diversity in style of 
the piece being represented, either as an 
instrumental or a song.

Kaija Upenieks began her early 
childhood program Sing a Song Dance 
Along in 2005 as an extension of a music 
program Music Time at Thirroul, established 
in 1984 by Kaija’s mother, Maija. Of the 
three now-adult daughters in the Upenieks 
family, Nara is the eldest, then comes Kaija, 
then Vēsma. As Kaija says, “Mum instilled 
in all of us the importance of connecting 
individuals and families through joyful 
musical experiences.” As children, the 
three girls participated in Latvian cultural 
events in Sydney, and both mother and 
father would drive one hour each way to 
attend these events in Sydney, and drive 
the girls to Latvian School on Saturdays. 
Sometimes this would happen as often as 
twice or three times a week.

As a result all three girls have a 
thorough musical background and perform 
on the CD, as do two of Nara’s young 
daughters. All three have qualifications in 
early childhood education, so Celebrate 
the Seasons takes into account the 
development of vital learning areas 
through interactive music and movement 
experiences in a playful way.

Latvian family friend Viktorija Mačēns 
(accordion and voice) joins in performances 
at various folk festivals with their world 
music group “Somesing Laik Zat”.  Other 
performers on the CD are members of 
different groups Kaija has been involved 
with. The musical arrangements set this 

CD apart, as it is music that pleases the 
discriminating ear.

The underlying philosophy of this 
musical family has been connecting through 
music and this has led to performing and 
giving workshops at festivals, primary 
schools and other events.

Celebrate the Seasons is a great 
tool for both parents and educators. For 
more information and distribution: www.
liferhythmsmusic.com
Historians’ Commission off to rocky 
start
Aug 22, 2012, From wire reports

RIGA - In an interview with the daily 
Neatkariga Rita Avize earlier this month, 
the University of Latvia professor and the 
chairman of the Presidential Historians’ 
Committee Inesis Feldmanis said that 
cooperation between Latvian and Russian 
historians will improve once Russia admits 
to Latvia’s occupation, reports LETA. 
Russia is one of the last countries to not 
officially recognize this reality.

Feldmanis says that work on the 
Latvian-Russian Historians’ Commission 
is moving forward, though relatively slowly.

He is confident that cooperation with 
Russian historians will improve once 
Russia admits to the occupation, even 
though former Russian President Boris 
Yeltsin once acknowledged in Cesis 
(northeastern Latvia) in 2006 that the 
Soviet Union did occupy Latvia.

The historian also said that many in 
Russia are not willing to admit to the crimes 
committed by their ancestors. “The Russian 
society remains divided. On one side you 
have the children and grandchildren of 
those who committed these crimes, and on 
the other side you have the children and 
grandchildren of those who suffered from 
these crimes.”

Feldmanis also commented on the 
rhetoric some political observers in Russia 
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have directed towards Latvia. “If some so-
called political or historical experts from 
Russia wish to speak about some kind 
of absurd revival of neo-Nazism or neo-
Fascism in Latvia, then they must first look 
at their own country, where this problem 
is at a much, much greater level than in 
Latvia,” Feldmanis added.

Propaganda from other sources has 
provoked interest from Latvia’s security 
services.  Defense Minister Artis Pabriks 
(Unity) has sent a letter to Security Police 
Chief Janis Reiniks, urging him to assess 
the activities of “the Russian Society in 
Latvia” and the information published on 
the organization’s homepage.

The Defense Ministry has obtained 
materials on World War II burial grounds 
of Soviet soldiers and Latvian civilians, 
containing ideologically defined information 
aimed against Latvia, Europe and its 
identity, said the Defense Ministry’s Press 
Department.

“I believe that this organization 
deliberately manipulates historical facts 
and terminology, attempting to divide 
Latvia’s society. emphasized Pabriks.
Berzins urges for calm on referendum 
issue
Baltic Times, Aug 08, 2012 

RIGA - President Andris Berzins has 
once again sent back to Saeima the 
amendments to the law on initiating 
a referendum, ones which make the 
procedure much more difficult than the 
current practice, reports LETA. Berzins, 
however, noted that the necessary 
corrections and changes in the legislation 
that he previously requested were made.

His decision to send them back again 
has a new reason: a petition he received, 
signed by 38 MPs calling on the president 
to halt promulgation because of the threat 
of a new referendum being organized on 

the amendments themselves.
Berzins says that the Saeima parties 

need to come up with some sort of 
compromise on this issue. The president 
urges them to work to avoid an unnecessary 
referendum, and that money that is needed 
for other things is not spent on such a 
referendum.

The latest amendments to the 
referendum initiation procedure stipulate 
that, starting from 2015, initiators of a 
referendum on amending the Constitution 
or on dissolution of the parliament will 
have to themselves collect one-tenth of 
the voters’ signatures - about 150,000 
signatures altogether - and cover the cost 
of the signature drive.

Currently, initiating a referendum 
requires 10,000 voter signatures to be 
collected, whereas the further signature 
collection process, where no less than 
one-tenth of the electorate’s signatures 
must be collected, is organized by the 
Central Election Commission at the state’s 
expense.

The amendments also stipulate that 
during the transition period until 2015, 
organizers of a referendum will have to 
gather 50,000 signatures.

During the transit ion period, i f 
referendum initiators collect 50,000 
signatures, the signatures will have to 
be submitted to the Central Election 
Commission, which will organize collection 
of the remaining signatures, and if one-tenth 
of the electorate’s signatures are eventually 
collected, the commission will consider 
announcing a referendum. In order to 
organize a referendum on dissolution of 
the parliament, 10,000 signatures will have 
to be collected in the first round, and the 
Central Election Commission will have to 
organize the collection of the remaining 
signatures.
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