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Sidraba birzes vainags Rīgā
Rīdzinieki un ciemiņi ar gaišām, saulainām domām un 

laba vēlējumiem var iziet caur sidraba birzi. Tā atrodas 
Brīvības un Elizabetes ielu stūrī liepu alejas sākumā un 
būs tur līdz pat XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju 
svētku noslēgumam. To veidojis viens no jaunās Dziesmu 
svētku estrādes konkursa uzvarētājiem Ivars Mailītis. 
Divpadsmit koku galotnes veido vainagu, kuŗa zaros saulē 

zib un mirdz ap pieci tūkstošu sidraba lapiņas, kuŗās ierakstīti laba vēlētāju 
vārdi no visas pasaules.

Noslēguma koncerta scenogrāfijas galvenie elementi ir sidraba birze un 
gaisma. Simboliskiem kokiem savstarpēji savijoties, veidojas birze, kuŗa 
liec savus zarus pār dziedātājiem, paklanoties un mirdzot. Saules ceļš no 
ausmas līdz rietam iet caur sidraba birzi, bet īsākajā Līgo naktī turpinās 
kopkoŗa izstarotajā tautas gara gaismas vainagā, klāstīja Mailītis.

Pirmdien pēc birzes atklāšanas Latvijas Radio noskaidroja, ka visas 
koku lapiņas jau aizpildītas ar cilvēku vārdiem, līdz ar to jaunus vārdus tur 
vairs pievienot nav plānots.

Objekta autors Ivars Mailītis atklājot savu ideju, uzsvēra, ka sidraba 
birze ir ļoti sens latvisks simbols un vainags, kas kā divas rokas savieno 
Īriju, Sibīriju, Austrāliju, Latviju.

17. jūnijā, birzi atklājot, savus vēlējumus iekāra Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis un Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende, bet 
uz dažu zemāko zaru lapiņām varēja izlasīt vārdus kā Silvija Reinholde, 
Andris Zusts, Reinis Bikše, Dzintars Zandmanis, Jānis Andersons un daudz 
citu laba vēlētāju no pasaules malu malām.

Raimonds Krauklis



2

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 12. jūlijā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

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

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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SLB valdes sēde  
5. jūnijā

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds un protokolēja Ināra Graudiņa.

Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik 
Biedrībā sastāv 506 biedri, no kuŗiem 19 
ir goda biedri un 117 mūža biedri. Ritumu 
abonē 70 tautieši. Uz Latviju ir aizsūtīti 
14 biedru naudas pārvedumi kopsummā 
$9,079.

Maija beigās līdzšinējā Latviešu nama 
pārvaldniece Inese Pētersone beidza 
savu darbu un Biedrības valde pašlaik 
meklē jaunu nama uzraugu. 

Pagaidām Kristīne Kugrēna veic 
nama  tīrīšanas un apkopšanas darbus.

Valde pārrunāja Jāņu sarīkojuma 
rīkošanu sestdien, 22. jūnijā Latviešu 
nama lielajā zālē.

Priekšsēdis ziņoja, ka ir pārstāvējis 
Biedrību Studnešu Korporāciju kopas 
Sidnejā 60 gadu pastāvēšanas jubilejas 
sarīkojumā.

Pēteris Kļaviņš Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 
cienījamu gadu vecumu sākot ar 

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

2013. gada jūnijā SLB ir apsveikusi 
Imantu Līci, Maksi Vasiļevski, Elmāru 
Zaļumu, Edīti Birzuli, Intu Krastiņu-
Long, Andri Franci, Andri Ruņģi, Edīti 
Ochoterenu, Jāni Mačēnu, Mirdzu 
Kalniņu, Dzidru Jansoni, Jāni Blūmu un 
Māru Sproģi.

Senioru saiets
Nākošais Senioru saiets būs 

piektdien 12. jūlijā pulksten 12.00 un 
kafejnīca būs atvērta kā parasti no 
pulksten 11.00 lai jūs varētu pačalot ar 
draugiem un pamieloties ar SLB Dāmu 

kopas sagādātiem gardumiem.
Šā gada lielais notikums Latvijā ir 

Dziesmu un deju svētki Rīgā no 29. 
jūnija līdz 7. jūlijam. Tā nu skatīsimies 
Latvijas TV raidījumus par svētku 
notikumiem, un ja laimēsies un kāds no 
svētku dalībniekiem būs jau atgriezies 
Sidnejā, dzirdēsim viņu personīgos 
iespaidus un piedzīvojumus.

Apskatīsim arī jaunākos notikumus 
Latvijā, kā tie atspoguļoti TV raidījumos.

Atlikušā laikā redzēsim  45 minūšu 
dokumentālfilmu „Demokrātiskais un  
autoratīvais režīms Latvijas republikā 
20. un 30, gados” no cikla „Latvijas 
vēsture”. 

Kā vienmēr, starpbrīdī Dāmu kopas 
dāmas turpinās mūs lutināt ar kafiju, 
smalkmaizītēm un pīrāgiem.

Ivars Šeibelis
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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

Sarīkojumi aizvesto 
piemiņai

Sidnejas ev.lut. latviešu 
draudzes diekalpojumu 
aizvesto piemiņai 16. 
jūnijā Sv. Jāņa baznīcā 
vadīja prāvests  Kolvins 
M a k f e r s o n s  ( C o l v i n 
MacPherson) svētrunai 

izvēloties vārdus no Mateja evaņģelija 
6. nodaļas 12. panta „Un piedod mums 
mūsu parādus, kā arī mēs piedodam 
saviem parādniekiem”. Dievkalpojumā ar 
klusuma brīdi pieminēja kādreiz uz Sibiriju 
aizvestos; pēc tam draudzes ansamblis 
dziedāja Lūgšanu. Dievkalpojuma beigās 
visi vēl, kājās stāvot, dziedāja Dievs, sargi 
mūsu tēvuzemi un pēc tās Latvijas himnu. 
Pēc dievkalpojuma baznīcēni devās 
uz draudzes namu, kur bija sagatavota 

frikadeļu vira. Tautas sēru dienai veltīts 
dievkalpojums tajā pašā laikā Sidnejā

 notika arī Latviešu ev. lut. Vienības 
draudzē.

Pēcpusdienā Sidnejas Latviešu namā 
sekoja Apvienotās Baltiešu Komitejas 
rīkotais 14. jūnija atceres akts ar 
koncertu, pieminot masu deportācijas 
no Baltijas valstīm 1940-1941 un 1944-
1991. Skatuves dekorācijas bija baltiešu 
komitejas iekārtotas ar Vijas Spoģes-
Erdmanes un Pēteŗa Erdmaņa palīdzību, 
skatuves apgaismošanu un skaņas kārtoja 
Ģints Kārkliņš un Voldis Kains, Gleznu 
izstādi iekārtoja Ojārs Greste ar Tiu Reisari 
(Tiiu Reissar) un Ojāra Grestes katalogu.  
Gleznu izstādei darbus bija devuši: no 
igauņiem: Malle Morleja (Morley), Vella 
Pihlak, Tiu Reisara (Tiiu Reissar) un Lana 
Vildinga (Wilding), no latviešiem: Biruta 
Klarka (Clark), Biruta Delle, Dzidra Mičela 
(Mitchell), Ingrīda Mičela (Mitchell) un Vilis 
Vizulis, no lietuviešiem: Elite Blansjara 
(Elyte  Blansjaar) un Jolanta Janaviča 
(Janavicius). Juŗa Dukura sarīkojuma 
programmas vāks. 

Sar īko jumā v isp i rms  ienesa 
Austrālijas un triju Baltijas valstu karogus 
ar karognesējiem un viņu pavadoņiem 
tautas tērpos. Pēc Austrālijas himnas, 
kuŗu dziedāja visi klātesošie, Apvienotās 
Baltiešu komitejas priekšsēde Tiu 
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Viesu runātāja Igaunijas konsule Trīnu Rajasālu (Tiinu Rajasalu) (kreisā pusē) 
ar Baltiešu komitejas priekšsēdi Tiū Kroll-Simules kundzi (Tiiu Kroll-Simmul). 
Aizmugurē Igauņu mākslinieču darbi: Vella Pīlaka (Pihlak) – “Ziemeļu atmiņas” 
(kreisā pusē) un Malle Morlija (Malle Morley) – “Kūstošā planēta”. Darbi ir daļa 
no Baltiesu mākslinieku izstādes, kas notiek sakarā ar 14. jūnija sarīkojumu. ()
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Krolla – Simule (Tiiu Kroll-Simmul) 
apsveica ieradušos, vispirms pieminot 
lūgtos viesus: polītiķus, diplomātiskos 
pārstāvjus un organizāciju pārstāvjus, 
kuŗu starpā bija arī Latvijas goda konsuls 
Sidnejā Aldis Birzulis, Sidnejas Latviešu 
biedrības priekšnieks Jānis Grauds un 
Sidnejas Daugavas Vanagu pārstāvji. 
Austrālijas ministru prezidente Džūlija 
Gillarde un opozīcijas vadītājs Tonijs 
Abots paši nebija ieradušies, bet atsūtījuši 
pārstāvjus, kas nolasīja viņu sveicienus 
baltiešiem. Baltiešu komitejas priekšsēde 
tad pieminēja savā runā, ka tiem, kas 
neatmin pagātni, nebūs nākotnes. Līdzās 
baltiešu izsūtīšanai viņa pieminēja arī poļu 

virsnieku nogalināšanu Katinā, ungāru 
studentu pretošanos komūnistu režīmam 
un Prāgas neveiksmīgo pavasari. No 
Baltijas tautām komūnistu varas laikā 
represēja 20%. Tā kā žīdu holokausta 
notikumus paredzēts nākotnē ierakstīt 
Austrālijas skolu mācību programmās, 
priekssēde izteica cerību, ka arī Baltijas 
tautu ciešanas nākotnē ierakstīs 
Austrālijas skolu programmās.

Igauņu mācītājs Meelis Rosma teica 
lūgšanas un svētīšanas vārdus, pieminot, 
ka  atlūzušie zari, kas bija nolemti 
iznīcībai, sākuši dzīt jaunus asnus. 
Igaunijas ģenerālkonsule Trīne Rajasala 
(Triinu Rajasalu) savā runā pieminēja, ka 
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Latviešu vīru koris
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14. jūnijā no savām mājām apcietināja 
un izsūtīja no visām Baltijas republikām 
kopā pavisam pāri par 65,000, no kuŗiem 
daudzi nekad neatgriezās. No Igaunijas 
izsūtīto stāsti sakārtoti pa izsūtījumu 
vietām un tos var redzēt Okupācijas 
mūzejā Tallinā. Šogad Torņakalnā un 
Šķirotavā pie Rīgas, Rīgā pie Brīvības 
pieminekļa un citur Latvijā ar klusuma 
brīdi pieminēja izsūtītos. Lietuviešu 
jaunieši aprūpē kapu vietas Sibirijā. 
Simtiem tūkstošu bija spiesti bēgt no 
dzimtenes, bet ceram, ka bērniem un 
mazbērniem nākotnē būs drošāka dzīve. 
Marts Lārs Igaunijā dibināja fondu Unitas. 
Tas veicina cilvēku tiesības un eiropiskās 
vērtības, kā arī atklātību par totalitāro varu 
noziegumiem un samierināšanos starp 
cilvēkiem. 

Piemiņas koncerts iesākās ar 
trim igauņu dziesmām, kuŗas izpildīja 
igauņu vokālais ansamblis Loke ar 
draugiem Kierana Skota vadībā un 
poļa Vojčecha Visņevska (Wojciech 
Wisniewski) klavierpavadījumā. Sekoja 
igauņu čellistes Karinas Kapsi  spēlētais 
Sen Sansa (Saint-Saens) GulbisVojčecha 

Visņevska pavadījumā. 
Sidnejas Latviešu vīru koris diriģentes 

Dainas Jaunbērziņas vadībā dziedāja 
Imanta Zemzaŗa Vairogu ar Vitauta 
Ļūdēna vārdiem, Raimonda Paula 
Dzīvības mūžīgais vārds  ar Jāņa 
Petera vārdiem, Zigmāra Liepiņa tautas 
dziesmu Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas 
ar Toma Mačēna solodziedājumu un  
Zigmāra Liepiņa Latvju zeme vaļā stāv 
ar Māras Zālītes vārdiem no rokoperas 
Lāčplēsis. Visām dziesmām bija arī 
agrākais klavierpavadītājs, kuŗš pēc tam 
spēlēja klaviersolo trim Frederika Šopēna 
klavierkompozīcijām (vienai andantei un 
divām etīdēm). 

Koncerta beigās trīs tautas dziesmas 
dziedāja lietuviešu jauktais koris Daina 
mūzikālās direktrises  Birutes Aleknas 
un diriģentes Meganas Dannas (Dunn) 
vadībā. Pie klavierēm agrākais pavadītājs, 
kuŗš sarīkojuma beigās pavadīja arī visu 
Baltijas tautu dziedātās  Baltijas valstu 
himnas. 

Pēc Tiu Krollas – Simmules pateicības 
vārdiem iznesa trīs Baltijas valstu un 



7

Austrālijas karogus un apmeklētājus 
aicināja blakus telpās pie pīrāgiem un 
citiem uzkožamiem un atspirdzinošiem 
dzērieniem, ko bija sagatavojušas 
Sidnejas Latviešu biedrības dāmu 
komitejas darbinieces.

Juris Krādziņš 

Sidnejas Latviešu 
Organizāciju 

Apvienības sēde 
2013. gada 30.maijā

SLOA sēde notiek Sidnejas Latviešu 
namā un piedalās 10 organizāciju pārstāvji. 
Sēdi iesāk ar klusuma brīdi pieminot 
Arnoldu Jumiķi, kuŗš aizgājis mūžībā š.g. 
4.maijā.

Priekšsēdis pateicas S!K!K!S! par 
pagājušā gada 18.novembŗa akta sekmīgu 
norīkošanu un dalībnieki pārrunā š.g. 
18.novembŗa akta rīkošanu. Tā kā 
18.novembris šogad iekrīt pirmdienā, 
nevajadzētu būt nekādām grūtībām 
runātājam tikt uz visām pilsētām. Runu 
teikt aicināta žurnāla Ir redaktrise Nelija 
Ločmele, bet no viņas vēl nav saņemta 
atbilde. Pārrunā kuŗa organizācija 
varētu uzņemties šogad rīkot aktu – ir 
organizācijas kuŗas to nekad nav darījušas. 

Tā kā neviena organizācija nepiesakas, tad 
priekšsēdis aicina Jautro pāri uzņemties 
rīkošanu. Iveta Rone aprunāsies un 
paziņos vai Jautrais pāris ir ar mieru.

Seko organizāciju ziņojumi:
S!K!K!S! - Paziņots S!K!K!S! jaunā 

prezidija sastāvs 2012./13.gadam – 
seniore – Gundega Zariņa, vice seniore 
– Dace Celinska, sekretāre – Māra Vilciņa.

Jautrais pāris – Iveta Rone ziņo, ka 
kopš SLOA oktobra sēdes, Jautrais pāris 
ir piedalījies Kultūras dienās Adelaidē, 
Jūrmalnieku sarīkojumā Sidnejā 16.martā 
un Sprigulīša 60.g. jubilejā Kanberā 
20.aprīlī. Šogad paredzēts dejot Sidnejas 
latviešu Jāņu sarīkojumā, “Eurofest” 
septembrī un gada beigās Jaunatnes 
dienās Melburnā. Bez tam daži dejotāji 
piedalīsies dziesmu svētkos Rīgā 
Jūrmalnieku sastāvā 

SLVK – E. Timermanis ziņo, ka 
6. oktobrī paredzēts vīru koŗa koncerts. 
Šogad vīru koris vēl dziedās 14.jūnija aktā 
(4 dziesmas) un 16 dziedātāji brauks uz 
dziesmu svētkiem Rīgā. Vīru koris gaida 
jaunus dziedātājus. 

Sidnejas latviešu ev. Lut. draudze – 
E. Timermanis ziņo, ka draudze darbojas 
bez pārmaiņām. Aprīlī notikuši veiksmīgi 
dārza svētki. Notikusi ALELDA sinode. 
ALELDA garīgais vadītājs ir prāv. Kolvins 
Makfersons un viņa vietnieks māc. 
Dainis Markovskis. No 9.–11.augustam 
Sidnejā paredzētas draudžu dienas, kuŗās 
piedalīsies arī prāv.Krists Kalniņš no Rīgas 
– visi laipni aicināti piedalīties. Prāvests 
apkalpo arī vairākas draudzes citās 
pilsētās (Brisbanē, Kanberā, Vulongongā).

SLT – I. Brūvere ziņo, ka kopš oktobŗa 
notikušas Anšlāva Eglīša lugas “Pēc kaut 
kā cēla nezināma” izrādes KD Adelaidē, 
kā arī Sidnejā, Melburnā un Brisbanē. Šī 
gada janvārī viesojās Indra Burkovska ar 
“Benjāmiņa” izrādēm, 4.un 5.maijā notika 
“Gājputns” izrādes. Turpmāk paredzēts 
literārais sarīkojums jūlijā, 31. augustā 

Atceroties Brigitu 
Āboltiņu

Saņemta skumja ziņa, ka pēkšņi 
mūžībā aizgājusi Brigita Āboltiņa. Brigita 
bija rosīga un nenogurstoša Rituma 
darbiniece. Rituma līdzstrādnieki ļoti 
izjutīs viņas trūkumu.

Vieglas smiltis!
Redakcija
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izrāžu apvienības Panna “Tāda es esmu” 
viesizrāde un 1. septembrī Jaunā teātŗa 
“Vectēvs” viesizrāde. Bez tam SLT 8. 
septembrī atzīmēs Kārļa Gulberga 65. 
gadu darbību SLT un novembrī paredzēts 
teātris par kabarē.

SLB DK – Edīte Birzule ziņo, ka 
Dāmu kopa turpina sekmīgi darboties. 
Turpina rīkot ceturtdienas pusdienas, 
bet tām sāk trūkt darbinieku kuŗi nāktu 
saimniecēm palīgā, tā kā apsver iespēju 
rīkot pusdienas tikai 3 reizes mēnesī. 
DK rīkoja 18. novembŗa pusdienas, ļoti 
populāru meistarklasi kliņģera cepšanā 
un saimniekoja SLB biedru pēcpusdienā. 
DK sarīkojums šogad notika 28. aprīlī un 
bija labi apmeklēts. Šogad vēl paredzēts 
gatavot S!K!K!S! 60. gadu atceres 
vakariņas, 18.novembŗa pusdienas, rīkot 
augustā Ināras Krūmiņas priekšlasījumu 
par viņas Japānas piedzīvojumiem un arī 
vēl kādas meistarklases latviskā virtuvē. 
DK arī gatavos ēdienu Jāņu sarīkojumam 
un rīkos Jāņus Laimas klientiem.

Konsulāts – A. Birzulis ziņo, ka 
ir pieņemts dubultpilsonības likums, 
lai gan vēl nav izstrādāti noteikumi kā 
pilsonību varēs iegūt. Tam būtu jānotiek 
līdz 1.oktobrim.

SLB – J. Čečiņš ziņo, ka 11.novembrī 
notika Valsts svētku atceres pusdienas, 
kur ar priekšnesumiem piedalījās Sandra 
Birze un Saskia Tillere. 10.martā notika 
biedru pēcpusdiena ar atjaunotās Baltās 
zāles atklāšanu, kur piedalījās Zigmārs 
Liepiņš un Mirdza Zīvere. Septembrī 
paredzēta filmas “Latvietim būt” izrāde. 17. 
novembrī notiks š.g. Valsts svētku atceres 
pusdienas.

KD – J. Čečiņš ziņo, ka sastādījis rīcības 
komiteju: sekretāre – Andra Rone, kasieris 
– Andris Kariks, tautas dejas – Iveta Rone, 
kopkoris – Daina Kaina, teātris – Ilona 
Brūvere, Austrālijas latviešu komponistu 
koncerts – Viktorija Mačēna, jauniešu 
sarīkojumi – Jānis Dunicliff, mākslas 

izstāde – Ojārs Greste, informācijas 
daļa – Rita Vīksniņa. Vēl no dažiem 
citiem nav atbildes par piedalīšanos. 9. 
jūlijā Rīgā paredzēts Latvijas nacionālajā 
kultūras centrā rīkot informatīvu sanāksmi 
potenciāliem viesiem no Latvijas, lai varētu 
gan tiem pastāstīt par KD, gan arī tos 
izvērtēt, jo jau ir pieteikušies 15 ansambļi 
kas gribētu braukt. Iespējams, ka varētu 
arī noskatīt potenciālus māksliniekus, ko 
aicināt uz citiem sarīkojumiem, piem. 18. 
novembri. Latvijas Nacionālais kultūras 
mantojuma centrs, kas darbojas zem 
kultūras ministrijas rūpējas arī par dziesmu 
svētkiem un tā tad arī par KD.

Pēc ziņojumiem pārrunā kā izdalīja 
PBLA nozīmētās biļetes uz dziesmu 
svētkiem trimdas latviešiem (gan uz 
nos lēguma koncer tu ,  gan c i t iem 
sarīkojumiem) un kā uz tām varēja 
pieteikties. Lūdz Jānim Graudam šo 
jautājumu uzprasīt LAAJ prezidijam un 
caur to PBLA.

J. Grauds aicina visus padomāt par 
kandidātiem š.g. LAAJ atzinības rakstiem 
un tos viņam, kopā ar pamatojumu paziņot 
līdz augusta beigām.

J.Grauds piemin, ka SLB pilnsapulcē 
par latviešu nama pārdošanu pacēlās 
jautājums par iespējām Sidnejas 
latviešu īpašumus apvienot, bet piem. 
draudzēm ir diezgan stingri ierobežojumi, 
kā labdarības organizācijām, kas tādu 
procesu apgrūtinātu.

Pārrunā kāpēc šodien tik maz pārstāvji 
atnākuši uz sēdi. Ierosinājumi – izsūtīt 
atgādinājumu nedēļu pirms sēdes, sūtīt 
personalizētus ielūgumus. Iespējams, ka 
dažas epasta adreses vairs nav pareizas, 
jo gandrīz neviena organizācija nepaziņo 
maiņas. 

J. Grauds min, ka SLB meklē namam 
jaunu pārvaldnieku.

Nākamā sēde paredzēta trešdien, 
2013.gada 9.oktobrī.

Andra Rone
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Kaŗa taka un Emīla 
nedarbi

Senioru saietā jūnijā
Ivars Šeibelis atklāja senioru saietu 14. 

jūnijā un, pieminot Baltijas tautu ciešanu 
dienu, aicināja klātesošos to atcerēties ar 
klusuma brīdi. Tā kā pēc divām dienām 
paredzēts svinīgs sarīkojums  Sidnejas 
Latviešu  namā, tad par to vairāk nerunāja. 

Šis, tālākais sarīkojums, nozīmes ziņā 
salīdzināms ar Austrālijā svināmo Anzaku 
dienu, kad ļaužu pilnas ir Sidnejas (un 
tāpat visu citu Austrālijas pilsētu) ielas 
un austrālieši pulcējas arī pie Galipolī, 
Jaungvinejā un Francijā. Svinības 
Jaungvinejā parasti notiek pie Kokodas 
kaŗa takas, kur katru gadu dodas cīņu 
pieminētāji, bet šogad tur, kopā ar citiem 
devusies arī Ivara Šeibeļa mazmeita Iveta, 
kuŗa ceļojuma laikā uzņēmusi daudzas 
fotografijas, tāpat kā viņas draudzenes, 
kuŗām visām kopā radušies bilžu tūkstoši. 
Šinī sarīkojumā  parādīja tikai daļu no 
fotografijām vietā, kur 2. Pasaules kaŗa 
laikā, 1942. gadā, austrāliešu kaŗavīri 
cīnījās ar japāņu iebrucējiem, kuŗi, ja 
būtu savu panākuši un Jaungvineju 
ieņēmuši, pēc tam būtu devušies tālāk 
uz Austrālijas Ziemeļu teritoriju un no 
turienes tālāk uz Kvīnslandi un Austrālijas 
dienvidu pavalstīm, uzbrūkot arī Sidnejai 
un Melburnai. Austrāliešu kaŗavīri šo 
japāņu uzbrukumu 1942. gadā atsita, 
pretojoties augsto kalnu ceļā, no kuŗa 
ievērojamākā bija Kokodas kaŗa taka. 
Ivetas fotografijās redzējām gan stāvo 
taku līdz 2190 metru galapunktam un virs 
mākoņiem, gan ceļinieku telšu novietnes 
šajā takā un  pieminekli ceļa malā. 
Cīņās krituši 625 austrāliešu kaŗavīri un 
bijis tūkstoši ievainoto. Austrāliešiem 
palīdzēja  Jaungvinejas iedzimtie, kuŗus 
sauc arī  par „fazi-vazī”. Par Anzaku 
dienu vēl interesanti pieminēt, ka to pie 
Galipoli kopā svin austrālieši ar saviem 

kādreizējiem pretniekiem turkiem, bet 
latviešu leģionāriem Latvijā cīņu atmiņas 
grib aizliegt.

 Saieta turpinājumā rādīja nepatīkamu 
ziņu no Latvijas televīzijas, ka kādi 10 
Rīgas 34. vidusskolas skolēni, tātad 
latvieši, aicināti piedalīties militārā nometnē 
Krievijā, kur noskatījušies arī kaŗaspēka 
parādi Veļikije Lūku („Lielo sīpolu”) pilsētā. 
Krievu polītiķi vispār meklē spējīgākos 
jauniešus, cerot, ka nākotnē tie ieņems 
augstus amatus un varēs palīdzēt krieviem 
un viņu plāniem. 

Pirmās daļas turpinājumā bija Latvijas 
televīzijas raidījumu sērijas 3. daļa par 
notikumiem no 1956. līdz 1958. gadam. 
Te daži izvilkumi, kas varētu interesēt arī 
lasītājus.

1956. gadā ar valdības lēmumu darba 
nedēļa saīsināta līdz 5 dienām; katrā gan 
jāstrādā 8 stundas. Katram strādājošam 
sācies brīvs laiks 2 dienas, ko izmantot 
dodoties uz laukiem.  Režisoram Smiļģim 
piepildījušies 70 dzīves gadi. Dailes teātrī, 
kas vēl atradās Lačplēša ielā 25, iestudēja 
Raiņa Spēlēju, dancoju, kas pēc tam rādīts 
vairākus gadus. Profesoram Stradiņam 
piepildījušies  60 dzīves gadi (viņš miris 
1958. gadā). Jaunā iestudējumā parādījās 
filma Zvejnieka dēls. Piemin arī Melburnas 
olimpiādi, kur izcilus panākumus guvusi 
šķēpsviedēja Inese Jaunzeme. 

1957 .  gadā  augs tsko lās  bez 
sacensības uzņēma studentus, kas 
dienējuši armijā, Nodibinājies Rīgas 
estrādes ansamblis, kuŗā piedalījās arī 
pianists Raimonds Pauls. No šī gada 
atļauts spēlēt arī agrāk par buržuāzisku 
instrumentu nosauktais saksafons. 
Nolemts, ka par sīku huļigānismu pēc pāris 
stundu spriešanas var notiesat vaininiekus  
no 3 līdz 15 diennaktīm ieslodzījumā. 1. 
oktobrī sāka iznākt Rigas Balss, pirmais 
vakara laikraksts. Tur sāka publicēt arī 
nāves ziņas un vēlāk arī ziņas par tiem, 
kas šķīrušies. Sāka iespiest arī ziņas 
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Sidnejas Latviešu biedrība 
meklē

SLB nama uzraugu
 Uzrauga pienākumi būtu:
 Nama drošība  Vispārēji uzraudzīt namu un gādāt, ka nams
  pēc sarīkojumiem ir noslēgts.

 Nama tīrība Gādāt, ka nams un tā pagalms ir tīrs un pēc
  sarīkojumiem iztīrīt lietotās nama un 
  labierīcību telpas.

 Ir vēlams, ka uzraugs  dzīvotu Nama dzīvoklī, vai tur vismaz
 daļēji uzturētos

 SLB ir gatava pārrunāt un vienoties par atbildību un atlīdzinā-
 jumu ar piemērotu personu.

 Pieredze rāda, ka šos pienākumus vislabāk var veikt pāris

 Ieinteresētās personas lūdzu pieteikties rakstot:
  SLB Uzraugs
  PO Box 457
  Strathfield, NSW, 2135
  vai pa e-pastu: sydneylatviansociety@bigpond.com
  vai zvanot Jānim Graudam, tālr: 0417 225 535

no ārzemēm, galvenām kārtām par tur 
notikušām katastrofām vai citas negatīva 
rakstura ziņas. 

No 1958. gada bez maksas pa telefonu 
varēja izsaukt ātro palīdzību nelaimes 
gadījumos un policiju, piespiežot attiecīgos 
numurus 01, 02 vai 03. Var atzīmēt arī 
modes atdzimšanu Kruščova laikā. 

Saietā nolēma šo pagātnes sēriju 
neturpināt. Ir iespējams saietos rādīt kādu 
citu sēriju - par Ulmaņa laiku. 

Sarīkojuma otrā daļā rādīja filmu 
Emīla nedarbi  par zviedru Emīlu 

Svensonu. Šim Emīlam nav nekāda 
sakara ar vācu rakstnieka Ericha Kestnera 
detektīvromāna varoni Emīlu Tišbeinu, 
kas kopā ar citiem Berlīnes zēniem notveŗ 
ļauno zagli Grundeisu, bet tas ir kāds mazs 
puika Zviedrijas laukos, kas, negribot, 
nodara sāpes un ciešanas kā savam 
tēvam, tā arī citiem, piemēram, ierīkojot 
peļu slazdu, kuŗā ieķeras tēva kājas pēda, 
vai, noliekot vēžus bļodā pie gultas, kuŗā 
tēva kāju pirkstus saspiež vēžu spīles. 
Tēvs, kuŗa lomā ir aktieris Dumpis, par 
dēla „nedarbiem” ir sākumā ļoti dusmīgs, 
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bet vēlak saprot, ka tie bijuši tikai nelaimes 
gadījumi. Mazākā raksturlomā piedalījās 
arī  Ēvalds Valters.

Juris Krādziņš.

Jāņu sarīkojums 
Latviešu namā

Kad ieradāmies pusdienas laikā, 22. 
jūnijā, Sidnejas Latviešu namā, ārā lija 
kā pa Jāņiem. Temperatūra 15 grādu 
Celsija. Atnācējus gaidīja siltas pusdienas 
ar karstiem kāpostiem un desiņām; arī 
pīrāgi, biezpiena un ābolu maizītes, kūkas 
un protams, Jāņu siers. Arī atspirdzinoši 
dzērieni un karstvīns, lai sasildītos pēc 
ierašanās no aukstā āra gaisa. Vairākas 
apmeklētājas bija tautas tērpos. 

Kā jau Jāņu sludinājumā bija teikts, 
sarīkojumu rīkoja Sidnejas latviešu biedrība 
un Latviešu skolas saime ar pārzini Māru 
Sieriņu Moru. Biedrības priekšnieks un  
Jāņa tēvs Jānis Grauds, tautas tērpā, atklāja 

sarīkojumu, novēlot to labi pavadīt. Jāņa 
māte – Ināra Krūmiņa.  Pieteicējs – Jānis 
Čečiņš. 

Jāņu dziesmas, pa posmiem, bija 
iespiestas uz dzeltenas dziesmu lapiņas. 
Lapiņas sākumā bija iespiesti folkloristes 
Ilgas Reiznieces vārdi: „Es nezinu, kas par 
aizlaiku spēku ir ieslēpts šajā īsajā vārdiņā 
„līgo”; tikai četri burti un divas zilbes, bet 
kas par iedarbību! Ja to izdzied īstajā laikā, 
īstajā vietā, kopā ar īstajiem cilvēkiem!  – 
Man līgo ir atslēgas vārdi vai pat pati atslēga. 
Uz ko? Uz to pasauli, kuŗas īstenībā vairs 
nav un kuŗa tomēr ir tepat līdzās”.

Jānim Čečiņam iesākot, visi kā pirmo 
dziedāja ievada posma dziesmu no lapiņas 
”Sit Jānīti vara bungas” ar nobeigumu „Ciema 
puiši sanākuši, Jāņu nakti priecāties’i”. No 
dziesmu lapiņas šeit pārņemti arī Jāņu 
ticējumi, kas te atkārtoti:
• Ja Jāņu dienā līgotājus aizraida, tad 

aizraidītājiem sagaidāma kāda nelaime.
• Jāņiem alu darot, nedrīkst laist svešus 

cilvēkus klāt, jo tad alus nerūgst. 
• Tur kur līgotāji Jāņu naktī ejot pa pļavām, 

augot labāka zāle. 
• Kad Jāņa rītā bez saules iet uz avotu 
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LAIMAS aprūpēto veco ļaužu Jāņu sarīkojums Latviešu namā. (Skat rakstu 14.lpp.)
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mazgāties, tad paliek skaists.
• Jāņa naktī paparde zied zelta ziediem; 

kas viņu redz ziedot, tas var izteikt vienu 
vēlēšanos, kuŗa piepildīsies.

• Jāņu nakti nevajag gulēt, lai odi nekož.
• Jāņa naktī meitas skatās ezerā, tad ezera 

ūdenī redz brūtgānu nākam.
• Jāņu vakarā visās ēkās jāiesprauž pīlādži, 

lai pērkons neiespertu.
• Jāņu vakarā salasītās zāles der visām 

slimībām. 
  Pēc pirmās kopdziesmas skolas 

bērni Jāņa Grauda vadībā iesāka rotaļas 
ar Tūdaliņ, tagadiņ, Rotaļu starpā bija arī 
Saimniecei bij’ divas vistas, Cūkas driķos 
un citas. Mūzikas pavadījumu spēcīgi deva 
Andris Kariks ar vijoli, Sandra Dragūna ar 
klavierēm, stabulniece Maija Upeniece, 
bet ar bungām Bennijs Goldsmits; saukti 
Sidnejas mūzykanti.

Otrā kopdziesma bija Jānīt’s nāca pa 
gadskārtu ar posma nobeigumu „Lieliem 
došu saldu alu, maziem siera gabaliņu”. 
Ar vairākām tautas dejām priekšnesumos 
piedalījās Jautrais pāris, to starpā Cepa, 

cepa māte pankūkas, Puiši, puiši un citas, 
kuŗām sekoja trešā kopdziesmu vija Visas 
bija Jāņu zāles ar nobeigumu „ I sievām’i, i 
meitām’i galvā ziedu vainadziņi.

Pēc gaŗāka starpbrīža programmu 
iesāka ar ceturto kopdziesmu Kas tos 
Jāņus sagaidīja ar posma nobeigumu „Zāļu 
kroņus nopīsim, Tevi skaisti saņemsim”. 
Vēl dziedāja Aija Dragūna, Kaspars Vokers 
(Walker) un Tālis Štubis, bet Jautrais pāris 
dejoja trīs dejas. Tad visus, arī pieaugušos 
aicināja zāles vidū rotaļai Kas dārzā, kas  
darzā?  Lielā priekā daudzi gāja vairākās 
rotaļās, kuŗām sekoja Bērnu deja, kad 
arī pieaugušie dejoja kopā ar bērniem. 
Bērni bija ļoti iepriecināti, bet visaugstāk 
lēca trīsgadnieki. Sevišķi skanīgs ar kājas 
piesitieniem bija Rīgas pankūku dancis, 
kuŗu bija vairākkārt jāpagarina. Piektā 
kopā dziedātā Jāņu dziesmu vija bija par 
alu: „Cīrulītis alu dara kumeliņa pēdiņā 
ar nobeigumu „Nodzērāsi trešo malku, 
augstu skrēja dziedādams, augstu skrēja 
dziedādams pār arāja tīrumiņ’.”

Gan žurnālisti, gan likumvīri šinīs dienās 
nosoda etniskos un dzimumu (seksa) 
jokus un zobgalības, bet latviešiem Jāņu 
nakts nobeigumā ir paradums dziedāt 
Apdziedāšanās dziesmas, kuŗās meitas  
apdzied puišus, bet puiši meitas. Tādas 
dziedāja arī šī sarīkojuma beigu daļā, 
nosodot slinkumu, skopumu, muļķību un 
izlaidīgu dzimumdzīvi.  Tomēr beigās visi 
sadodas rokās,dziedādami saderības 
dziesmas, ka dziesmu dēļ labi ļaudis 
ienaidiņa neturēs. 

Bija arī loterija, kur varēja laimēt kādu no 
vairākiem pārtikas groziem, Ēšanai varēja 
pirkt uz sarīkojuma beigām sadalīto Ināras 
Krūmiņas garšīgo torti. Bija vēl dejotais 
Krakovjaks un, vēlāk, Jāņa Čečiņa iesāktā  
atvadu kopdziesma Jāņu nakte, svēta nakte 
aiz visām naksniņām. Kaut gan galdus 
sāka jau novākt, Ilze Viļuma – Bonija vēl 
nodziedāja vairākas dziesmas. Bija žēl, ka 
sarīkojums jau beidzies. 

Juris Krādziņš.
Aija Dragūna, Tālis Štubis un Kaspars 
Vokers (Walker) uzstājās.
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Aprūpe sniedz pakalpojumus klientu mājās – mājas darbus, 
ēdienu gatavošanu, veļas mazgāšanu, iepirkšanos, dušošanu, 
transportu pie ārstiem.

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

Lūdzu zvaniet Baibai Liepiņai (02) 9744 0870.

Veco ļaužu aprūpe LAIMA meklē darbiniekus

Studenšu 
korporāciju kopai 
Sidnejā 60 gadi

Dibināšanas atceres vakariņas 
Latviešu namā

Sestdien, 1.  jūni jā Studenšu 
korporāciju kopa Sidnejā atzīmēja savu 

LAIMAs Jāņi
Trešdien, 12. jūnijā Sidnejas latviešu 

biedrības Veco ļaužu aprūpes organizācija 
LAIMA rīkoja Jāņus saviem klientiem. Katru 
gadu Laimas darbinieki atved savus klientus 
uz Latviešu biedrību Stratfīldā, kur SLB 
Dāmu komiteja sagādā Jāņu mielastu ar 
nepieciešamo jāņu sieru un pīrādziņiem un 
Ināras Krūmiņas slaveno un slavināto zemeņu 
torti. Kā arī katru gadu Imants Līcis pavadīja 
izmeklētas jāņu dziesmas un sagādāja fona 
mūziku kamēr jāņu bērni izbauda saimnieču 
devumu un sarunājās ar jauniem vai jau 
pazīstamiem „kaimiņiem”. Laimai ir laime, ka 
Ivars Štubis ir pievienojies viņas darbinieku 
saimei un Ivars ģitāras pavadījumā savervēja 
visus klātesošos piedalīties tautas dziesmu 
dziedāšanā. Andrejs Mednis nospēlēja 
mums jau pazīstamo „Pavasara šalkas” 
piano uzvedumu un Jānis Bormanis kā 
vienīgais vārda dienas goda brālis pārraudzīja 
notikumus ar klātesošo meitu un mazmeitu.

Gundega Zariņa

Jānīts brauca katru 
gadu.

Dzīvē ir nepieciešami pacilātības brīži, 
lai garu uzturētu možu. Mums katram ir 
savas vēlmes. Saprotams, ka vecums 
noteic izprieces iespējas. Nav šaubu, 
ka tiem, kas svešajās zemēs ir pilnīgi 
iedzīvojušies, ir izveidojies savs īpatns 
dzīves veids. Es un man līdzīgie nespējam 
aizmirst savu izcelsmi un visu, kas nāk tai 
līdzi. Kaut Austrālijā nodzīvota mūža lielākā 
daļa, latvietība mums ir palikusi neievainota. 
Latviešu tikumi un dzīves dziņas gaŗajā ceļā 
ir nākuši līdz. Vislatviskākie svētki Jāņi vēl 
arvien ir daļa no mūsu dzīves.

Kad ieradāmies Jāņu svinībās SLB 
namā, bija patīkami redzēt lielo pulku Jāņu 
bērnu. Sevišķi liels prieks bija skatīties 
kā vismazākie līgotāji sēž skatuves 
pakājē gaŗā rindā kā putniņi uz zara. 
Paldies jums mīļie vecāki, par bērnu 
latvisko audzināšanu uz šo vislatviskāko 
sarīkojumu! Paldies Dāmu kopai par ēdienu 
sagatavošanu, Jautrajam pārim un latviešu 
skolas dejotājiem par tautas dejām, paldies 
mūzikantiem, sarīkojuma vadītājiem un 
visiem citiem, kas gādāja par saieta gludo 
tecējumu!
 Jāņu diena sagaidīta, 
 Jāņu diena pavadīta.
 Ar Dieviņu sanācām, 
 Ar Dieviņu šķīrāmies.

Aina Sveile
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60 gadu pastāvēšanu ar dibināšanas 
atceres vakariņām Sidnejas Latviešu 
namā. Studenšu korporāciju locekles ar 
ģimenēm un draugiem, kā arī oficiālie 
lūgtie viesi goda konsuls Sidnejā Aldis 
Birzulis un Sidnejas Latviešu biedrības 
priekšnieks Jānis Grauds pavadīja 
dziesmotu vakaru Mārtiņa Siliņa zālē, 
pie reizes izbaudot SLB Dāmu kopas 
sagatavoto mielastu.

S!K!K!S! seniore Gundega Zariņa 
(Zinta) un viceseniore Dace Celinska 
(Daugaviete) sagaidīja viesus foajē 
telpās, kur varēja apskatīt vairāku 
studenšu kopu pašreizējo un nelaiķu 
locekļu mākslas darbus. Īsā oficiālā daļā 
seniore uzrunāja klātesošos, atceroties 
Juŗa Ruņģa izteicienu, ka idejas ir 
labas, bet tās jāīsteno, un ņemot to 
vēra, pateicās visām loceklēm, kuŗas 
ir veidojušas un veicinājušas SKKS 
darbību un pasniedza eksotiskas rožu 
veltes Lilijai Oliņai (Daugaviete) un 
Birutai Vilciņai (Zinta), kuŗas bija klāt 
vēsturiskā dibināšanas sanāksmē. 
Seniore nolasīja rakstiskus apsveikumus 
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SKKS seniore Gundega Zariņa uzrunā viesus. Viņai blakus stāv SKKS vice-seniore
Dace Celinska. Bildes pie Baltās zāles sienām ir SKKS locekļu darbi.

no Korporāciju kopas Sidnejā seniora 
Indriķa Kalniņa (Selonija) un Studenšu 
korporāciju kopas Kanberā seniores 
Vijas Zaras (Zinta). Valda Teilora (Taylor) 
(Gaujmaliete) nolasīja apsveikumu no 
Studenšu korporāciju kopas Melburnā 
seniores Dzintras Latišas (Gaujmaliete), 
kuŗu pavadīja balturožu velte. Vakara 
rožu klāstam pievienojās sarkanas rozes 
no Sidnejas Latviešu biedrības.

Jānis Gulbis (Lettonia) uzsauca 
šampanieša tostu S!K!K!S!, un tad 
sekoja aicinājums doties uz Mārtiņa 
Siliņa zāli, kur ģimeņu un draugu pulkā 
pavadījām jautru vakaru. Kā jau jubilejā, 
pasniedza un izdalīja kliņģeri, ko šoreiz 
laipni sagādāja Anda Bleka (Black) 
(Dzintra).

Vakara svinībās piedalījās Spīdolas 
– Fomaida Siļķēna un Lonija Graudiņa, 
kuras ar ī  ņēma dal ību p i rmajā 
dibināšanas gada konventos, kā arī visus 
sekojošos gados. Viņas arī neizpalika 
bez puķu klāsta, ko paņemt mājās kā 
atmiņu par nozīmīgi nosvinētu vakaru.

Gundega Zariņa
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S I D N E J A S  E V . L U T . L A T V I E ŠU  D R A U D Z E 

DRAUDŽU DIENAS SIDNEJĀ 

STAIGĀSIM 
GARĀ 

“Ja dzīvojam Garā, tad arī staigāsim Garā. “ - Gal.5:25 

No piektdienas, 9.augusta līdz svētdienai, 11.augustam 

Sidnejas draudzes telpās, 

30 Bridge Rd, Homebush. 

T Ū V A K A 
I N F O R M Ā C I J A 

un programma uz draudzes 
tīmekļa: 
www.sydneylatvianchurch.org.au 

Prāvests Colvin MacPherson 
Talr.  02 97461934 
Mob. O412 024 476 
Epasts: 
cpherson@optusnet.com.au 

Piedalīšanās brīva. 

Lūdzu pieteikties pie prāvesta līdz 
2.augustam. 

Prāvests Krists Kalniņš 

Rīgas iecirkņa prāvests . 

Mācītājs  Aldis Elberts 
Sv.Pāvila luterāņu 
draudzes mācītājs.
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Aizvesto piemiņas 
atceres Kanberā

Kanberas baltiešu kopīgi rīkotais 
Aizvesto piemiņas akts notika šī gada 
15. jūnijā, austriešu kluba telpās, 
Mosonā (Mawson).

Piemiņas aktu atklāja un vadīja 
Kanberas latviešu biedrības priekšnieks 
Ēriks Ingevics.

Savā ievadrunā viņš runāja par 
deportācijām no Baltijas valstīm 1941. 
gada 14. jūnijā  un pēckaŗa gados. Viņš 
teica, ka Padomju genocīds pret Baltijas 
tautām sākās jau 1930tos gados, Staļina 
‘lielās tīrīšanas’ laikā  Pad. Savienībā 
kad daudzi tūkstoši baltiešu aizgāja bojā.

Visas masu deportācijas notika 
Staļina varas laikā. Pēc Kruščeva 
runas 20. Komunistu partijas kongresā, 
1956. gadā, kuŗā viņš nosodīja Staļina 
represijas, sākās ‘destaļinizācijas’ 
periods  kas pastāv līdz Pad. Savienības 
sabrukumam.

Bet, kopš Krievijā pie varas ir nācis 
Putins, oficiālā  nostāja pret Staļinu ir 
mainījusies. Staļins  tiek atkal celts godā 
par viņa nopelniem uzvarot kaŗu pret 
Vāciju un izveidojot Pad. Savienību par 
pasaules lielvaru. 

Šie notikumi skar arī Baltijas valstis, 
jo ir redzams, ka Krievija grib dabūt šīs 
valstis zem savas kontroles ne ar militāru 
varu, bet  caur vēlēšanām,  pārliecinot 
vēlētājus balsot par pro-krieviskām 
partijām.

Atliek cerēt, ka Baltijas valstis 
nemainīs savu Rietumu orientāciju un 
nepadosies pieaugošajam politiskajam 

Kanberas baltiešu biedrību priekšnieki 
un viesis B. Krūmiņš no Adelaides. No 
kreisās – Viktoras Martisius (lietuviešu), 
Reet Bergman (igauņu), Bruno Krūmiņš 
(Adelaide) un Ēriks Ingevics (latviešu). 
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spiedienam no Krievijas.
Piemiņas akta runu teica Bruno 

K rūm iņš ,  Ade la ides  b ied r ības 
priekšnieks un bijušais  Dienvidaustrālijas 
gubernatora vietnieks, AM.

Runas tema – Baltiešu deportācijas 
(1941 – 1953). Šī runa bija precīzs, 
vēsturisks, atainojums par iemesliem, 
brutalitāti, deportēto dzīves apstākļu 
liecībām, šo aizvesto piemiņai celtiem 
pieminekļiem, un, šodienas Baltijas 
valstu valdību pārstāvju aktivitātēm 
šo varmācību atgādināšanā  Eiropas 
Parlamentā. 

Savu runu Krūmiņš ievadīja atzīmējot 
vēsturisko 1939. gada 23.augustā 
parakstīto  Molotova-Ribbentropa  
līgumu, kas atļāva  toreizējai  Padomju 
Savienībai pārņemt Baltijas  valstis, 
Poliju, Somiju un Rumāniju. Notika  Pad.  
Savienības armijas ienākšana Baltijas 
valstīs, un to iekļaušana Pad. Savienībā.

Sekoja Padomijai nevēlamo cilvēku 
izsūtīšana, kas notika necilvēciskos 
apstākļos. Izsūtamos bija  no zīdaiņiem 
līdz sirmgalvjiem (70% sievietes un 
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VĒLOS PIEDĀVĀT TŪRISMA PAKALPOJUMUS
Vai vēlaties plānot savu nākamo braucienu ar pazīstamas latviešu 

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

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

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

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

Erika Pētersone,
Travel Consultant “Well Connected Travel”

0400 849 361
erika@wctravel.com.au

bērni) . Ģimenes izšķīra,  vīrus nosūtot 
vergu darbos uz Gulagu nometnēm, un 
sievietes ar bērniem nežēlīgos apstākļos 
Sibīrijā.

Apskatot katras baltiešu tautas 
izvešanas atsevišķi, Krūmiņš stāstīja 
gan par tā laika oficiāliem faktiem, gan 
arī atsevišķu izsūtīto liecībām. Viņš 
pieminēja igaunieti Ann Lechtmets kas 
izdzīvoja Sibīriju, un kopā ar savu znotu 
Dr Douglas Hoille uzrakstīja grāmatu 
Sentence Siberia kurā tiek aprakstīta 
aizvešana un dzīve Sibirijā. No latviešiem 
tiek pieminēta Sandra Kalniete Ar balles 
kurpēm Sibirijas sniegos un  lietuviešiem 
Dalia Grinkevičius Frozen Inferno. 

Kā piemiņa Aizvestajiem ir lielais 
skaits celto pieminekļu, mūzeju un 
piemiņas vietu visās trijās Baltijas 
valstīs.

Statistika par aizvestajiem ir sekojoša:  
Igaunija – 1941. gadā ap 10 000  un  

1949. gadā ap 27 500

Latvijā  –  1941. gadā ap 15 500   un  
1949. gadā ap 44 000

Lietuva –  1941. gadā ap  16 250  un 
1948/51 ap 93 000

Apskatot šo aizvesto cilvēku likteņus 
Krūmiņš citē divus slavenus Staļina 
izteicienus:

Viena nāve ir traģēdija, – miljons 
statistika

Nāve atrisina visas problēmas – nav 
cilvēka, nav problēmas.

Runas turpinājumā Krūmiņš stāstīja 
par baltiešu delegātiem pie Eiropas 
parlamenta un viņu darbu organizējot  
sanāksmes un konferences, kuŗās 
tiek runāts un stāstīts par bij. Pad. 
Savienības necilvēcisko režīmu. Viņš 
pieminēja Inesi Vaideri kuŗa noorganizēja 
konferenci ar temu – „David and Goliaths 
– small nations under Totalitarion Rule”. 
Tāpat arī Sandru Kalnieti rādot Brisselē 
filmu „Remember Siberia” un pēc filmas 
noskatīšanās laižot klajā grāmatu 
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Sibīrijas bērni,  kā arī stāstot par savu 
grāmatu Ar balles kurpēm Sibīrijas 
sniegos. 

Šogad, 2013. gadā,  baltiešu delegāti 
pie Eiropas parlamenta ir uzsākuši 
speciālakciju.  Lai piegrieztu pasaules 
uzmanību Gulagiem un to upuriem 
šie delegāti vāc parakstus lai varētu 
nominēt organizāciju Memorial 2014. 
gada Nobela Miera prēmijai.

Memor ia l  i r  c i lvēkt iesību un 
labdarības organizācija un tās  mājoklis 
ir Krievijā. Tās mērķi ir stāstīt par 
varmācībām Gulagos, par Gulagu upuru 
likteņiem un sniegt legālu un financiālu 
atbalstu tiem kas izdzīvoja, vai viņu 
ģimenēm.

Runu nobeidzot  Krūmiņš izteica 
cerību, ka Aizvesto ciešanas ieies 
pasaules vēsturē.  Viņa vārdi klausītājiem 
bija – „Mēs godinam viņus un mēs 
pieminam viņus.”

Akta turpinājumā Juris Jakovics 
nolasīja Laumas Dubultas  (viņsaulē) 
1972. gadā rakstīto  dzeju veltītu savam 
tēvam, virsleitnantam Jānim Dubultam, 
kurš tika deportēts no Gulbenes uz 
Noriļsku 1941. gadā.

Pianists Wojciech Wisniewski 
atskaņoja dažus Šūmaņa un Šopēna 
darbus.

Noslēgumā akta dalībnieki ar saviem 
parakstiem atbalstīja baltiešu delegātu, 
pie Eiropas parlamenta, akciju nominēt 
organizāciju Memorial 2014. gada 
Nobela Miera prēmijai.

Pirmdien, 10. jūnijā Kanberas 
Latviešu ev.lut. draudzes rīkotais 
dievkalpojums bija veltīts Aizvesto 
piemiņai. Dievkalpojumu vadīja nācītājs 
Dainis Markovskis no Melburnas.

Skaidrīte Dariusa

Jāņu svinēšana 
Kanberā

Šā gada 22. jūnijā, Imanuela baznīcas 
zālē, DV Kanberas nodaļas vanadzes rīkoja 
Jāņu saietu.

Kanbera lepojas ar daudzām varenu 
ozolu alejām kas vēl zaļo arī jūnijā un 
dod iespēju pīt kuplus Jāņu vainagus. Kā 
ikgadus, tā arī šoreiz krāšņākā ozollapu 
vaiņaga valkātājs bija Kanberas vienīgais 
Jānis (Jānis Stambulis).

Saietu ievadīja Kanberas vanadžu 
vadītāja Inta Skrīvere. Viņa lasīja Guntas 
Rudzītes īsstāstu ‘Kā rodās baumas 
Circeņu ciemā’ un izvilkumu no Ilgas 
Vēveres stāstijuma ar daudz senvārdiem   
par došanos uz mielastsvinībām. Šie 

SLB Dāmu kopas referāts

Ināra Krūmiņa

Trīs nedēļas Japānā
Sestdien, 3. augustā, plkst. 14.00

Varēs nogaršot japāņu gardumus
Visi laipni lūgti pavadīt jauku pēcpusdienu
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senvārdi bija pamatoti uz Janīnas Kursītes 
‘Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca, 
jeb novadu vārdene.

Pēc nelielas līgošanas saieta dalībnieki 
sēdās pie bagātīga mielasta galda. Notika 
mantu izloze, un, vienu no galvenām – 
Intas Skrīveres  cepto torti, izlozēja Gints 
Stīpnieks. 

Šī saieta iegūtie financiālie ienākumi 
tiks izlietoti labdarībai Latvijā un šeit 
Austrālijā. Saieta noslēgumā  DV Kanberas 
valdes priekšsēdis Edvīns Peniķis  pateicās 
vanadzēm par saieta sarīkošanu un viņu 
darbu labdarībai.

Skaidrīte Dariusa

Gints Stīpnieks un Inta Gollasch ar 
laimēto torti. 
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LASĪTĀJU DOMAS

Brīdinājums 
ceļotājiem

Jā, mīļais ceļotāj, uzmanies gan! 
Mums parakstītais ceļojuma līgums 
galīgi nelīdzēja autobusa ceļojumā no 
Rīgas uz Pēterpili 2004. gadā. Vēlu 
pirmā vakarā, noguruši un neēduši 
beidzot ieradāmies naktsmājās. Bijām 
atvesti uz nomaļu studentu dzīvokļu 
mītni nevis līgumā solīto 3 zvaigžņu 
Pēterpils viesnīcu. Dzīvokļi veci, nolaisti 
ar 6 gultām, bet tikai vienu atslēgu.

Protams protestējam. Mēs visi, 
atskaitot vienu ģimeni ar bērniem, 
dzīvokļus atteicamies pieņemt – 
streikojām. Kādas 2 stundas sēdējām 
foajē telpā, kamēr gide zvanīja uz 
visām pusēm un mēģināja sameklēt 
pieņemamu apmešanās vietu. Ko gide 
īsti teica, nezinu jo runāja tikai krieviski, 
lai gan mums bija solīts, ka runās 
latviski un pat angliski. Gidei asaras 
sāka birt un drīz vien viņa raudāja. Nē, 

Pēterpilī nekur citur nevarot uzņemt 
pilnu autobusu! Ap pulksten 22.00 visi 
saprata, ka citas izejas nav, un tomēr 
beidzot mēs visi ievācāmies dzīvokļos. 
Mēs 3 no Austrālijas bijām kopā ar 3 
cilvēkiem kuŗi runāja tikai krieviski.

Ģimenīte ar bērniem pa to laiku 
bija kaut kur paēdusi un jau priecīgi 
gāja gulēt. Mēs tikai tad šai nomaļā 
vietā sākām meklēt kur ēst. Nebijām 
ēduši. Autobuss 28 stundu laikā nebija 
nekur pieturējis, kur varētu uzēst vai 
pat nopirkt kaut ko ēdamu. Vietējiem 
latviešiem visiem ceļojumā bija no 
mājām skaisti sapakotas maltītes, kuŗas 
eleganti bija ēduši autobusā. Mēs naktī 
šai nomaļā svešā vietā meklējām, bet 
neatradām nekādu ēdnīcu. Toties 
uzgājām mazu kiosku, nopirkām dažus 
kartupeļus, olas, jogurtu, gurķus, pienu 
un tēju. Dzīvoklī kartupeļus, desas, olas, 
uzlikām uz plīts vārīt. Ūdens auksts, kā 
auksts! Tuvojās pusnakts. Es uzsprāgu! 
Gide un nama pārvaldniece nāca palīgā. 
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Sirsnīgi pateicos
Sirsnīgi pateicos visiem VALĒRIJAS 

MANASAS draugiem un organizācijām 
par izjustiem atvadu vārdiem, līdzjūtības 
apliecinājumiem un ziedojumiem 
Okupācijas mūzejam. Liels paldies 
Studenšu Korporācijas kopai Sidnejā 
par svinīgu goda sardzes sastādīšanu. 
Pateicos arī prāvestam Kolvinam 
Makfersonam, ērģelniecei Inārai 
Gedgovdai un austrāliešu iestādei 
„Trevor Lee and Son Funerals”.

Pēteris MANASS

Plītij iespēra, šo to pabakstīja un beidzot 
viens riņķis sāka sildīt. Ko varot sagaidīt 
no Ukrainā ražotas plīts!!!

Nākamās dienas mums bija jaukas, 
jo turējāmies pie ģimenītes, kuŗa par 
spīti nebūšanām prata baudīt ceļojumu. 
Viņi mūs adoptēja kā vecvecākus. Beigu 
beigās interesanti bija, un par ko stāstīt 
un smieties netrūkst, bet mīļais ceļotāj, 
uzmanies gan!

Baiba Haringtona

NO MĀKSLAS DZĪVES LATVIJĀ

Kur palicis Viljama 
Šekspīra Makbets?

Viljama Šekspīra MAKBETS  – laikam 
pazudis interpretācijā un etīdēs.

 Ar lielu interesi lasīju, ka Valmieras 
D r ā m a s  t e ā t r ī 
iestudēs Vil jama 
Šekspīra Makbetu. 
Režisors, Vladislavs 
Nastavševs, intervijā 
A n d a i  B u r v e i -
Rozī te i  ska idro, 
ka viņu neinteresē 
iestudēt Makbetu 

par 11.gadsimta kareivjiem. Citēju: „Man 
interesanti ar Šekspīra lugu runāt par 
mums, par šodienu... Mana izrāde būs 
par mūsdienām.” Tas mani ļoti ieintriģēja 
un sasparojos braukt uz Valmieru. 
Ziema ir beigusies, un ceļi būs vieglāk 
izbraucami, jo ziemā ceļš uz Valmieru 
ir sevišķi bīstams, izdangāts, smago 
furgonu satiksmes pārņemts.

Pirms desmit gadiem Ivars Kants, 
latviešu izcelsmes, profesionāls 

Austrālijas aktieris, man atsūtīja savu 
kinoscenāriju angļu valodā Makbetam, 
modernā versijā, lai pārtulkotu latviski, 
un tad Ivars nosūtītu scenāriju savam 
draugam Ansim Epneram. Ivars Kants 
bija galvenā lomā Anša Epnera filmā 
Būris, kas 1993.gadā saņēma Lielā 
Kristapa balvu kā labākā filma.

Ivara Kanta versijā Makbeta darbības 
lauks un vieta bija kādā metropolē, 
kur darbojās gangsteru klani. Par 
nožēlu, Ansis Epners priekšlaicīgi 
nomira, un Ivara Kanta interesantais 
scenārijs neīstenojās. Tādēļ ar lielu 
interesi braucu uz Valmieru skatīties 
režisora Nastavševa, modernā vidē 
pārcelto, Šekspīra Makbetu. Intriģēja 
arī Nastaševa uzdrīkstēšanās iestudēt 
ar lāsta teiksmām apvīto Šekspīra 
traģēdiju. Sensenais lāsts esot uzlikts 
no raganām, jo Šekspīra traģēdijā 
raganas skandējot „īstus” buramvārdus. 

Valmierā izlasī ju programmu: 
četri Makbeti! Hmmm – interesanti. 
Tālāk programmā režisors izskaidro 
skatītājiem savus nodomus: „Viss 
šajā izrādē notiek tāpēc, ka Lēdijai un 
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Makbetam nevar būt bērnu (nezin, kur 
Nastavševs pie šāda secinājuma ir 
nonācis?), līdz ar to asiņainais nodoms 
kļūst par viņu lolojumu. Slepkavības 
ir viņu bērni... Izrādē bērni nemaz 
nav bērni, tās ir ilgas vai alkas pēc 
turpinājuma. Izrādē ir divi paralēli stāsti. 
Galvenais, protams, ir par Makbetu un 
Lēdiju. Tomēr ir vēl viens stāsts jeb slānis 
– par mākslu, par radīšanas procesu kā 
ieroci, par autoritāru režisoru, kas noved 
aktierus tiktāl, ka tie viņu iznīcina.”

Kas mani šajā izrādē sagaida? 
Divi stāsti? Četri Makbeti? Radīšanas 
process kā ierocis? Aktieri iznīcina 
režisoru? 

Ieejot zālē ir patīkams pārsteigums, 
jo skatuve ir atvērta un „kaila” – bez 
dekorācijām. Klusums. No skatuves 
augšas sāk krist lejā raibu-raibas mīkstās 
bērnu mantiņas – lāči, zilonis, kaķīši, un 
vēl un vēl birst tā it kā ziemsvētku vecītim 
būtu atsprādzis vaļā dāvanu maiss. Uz 
skatuves uznāk vīrietis apakšbiksēs 
ar melnu plastikas maisu rokā, un sāk 
mantiņas uzlasīt maisā. Kad maiss ir 
pilns, uznāk sieviete, naktskreklīgā 
tērpā, un stīvējās ar vīrieti, lai atņemtu 
viņam maisu. Kad viņa maisu iegūst, 
tad ātri izber visas krāsainās mantiņas 
atkal uz grīdas. Vīrietis atkal mantiņas 
savāc, sieviete atkal maisu izrauj un 
izber visu saturu uz grīdas. Vīrietis noiet 
no skatuves. Sieviete mantiņas salasa, 
piespiežot sev pie ķermeņa – tad aiziet 
no skatuves.

Uznāk pieci melnās drēbēs tērpti 
tēli. Viņiem ir rokās melns kabelis. 
No skatuves augšas tiek nolaistas 
„neredzamas” drātis, un kabelis tiek 
proporcionāli sadalīts un pakārts uz 
„neredzamiem” āķiem, it kā vads/kabelis 
turētos gaisā pats no sevis – samākslota 
etīde, un tādu šajā izrādē ir papilnam. 
Tēli noiet no skatuves. Kaŗa troksnis. 
No augšas uz skatuves grīdas nokrīt 

cilvēka roka. Uzskrien cilvēks ar vienu 
roku, paķer nokritušo roku un paziņo 
publikai: „Mēs uzvarējām!”

Klavieru pavadījumā, aktieris ar 
gaŗu, sarkanu drēbes gabalu izpilda 
dažnedažādas kustības. Ar šo pašu 
sarkano drēbi izdarības turpinās arī ar 
pārējiem aktieriem ļoti jaukā mūzikas 
pavadījumā, tad gaŗā drēbe tiek satīta 
kamolā, un, piespiesta pie krūtīm, 
žūžināta kā bēbis. Man sāk apnikt! 

Vizuāli efektīgie „performance” 
gabaliņi seko viens otram vēl un vēl. Kur 
ir Šekspīrs? Kur ir paslēpts Macbets? 
Aktieri ir fokusēti, izturētas pozas, 
situācijas tiek izspēlētas lēnā tempā. 
Fotografam no šīs izrādes būtu virkne 
pirmklasīgu kadru. Tad atskan vijoles, 
un no skatuves augšas sāk lēnām 
krist baltas A4 lieluma papīra lapas – 
lēni, lēni. Es saskaitu 38 baltas papīra 
lapas. Uznāk Lēdija Makbeta, gaišā 
naktskreklīgā tērpā un salasa no grīdas 
visas papīra lapas, saņurca tās kamolā 
un pabāž sev zem tērpa, lai veidotu sev 
piebriedušu punci. Vai tās būtu Lēdijas 
alkas pēc bērna?

Režisors Nastavševs, 25. aprīļa IR 
žurnāla intervijā Andai Burvei-Rozītei 
skaidro par izrādi: „Visvairāk par manu 
zemapziņu stāsta manas izrādes. Kad 
taisi, tad nedomā. Vienkārši nāk prātā 
lietas, liec tās uz skatuves. Dažreiz pašam 
liekas šaušalīgi...[man kā skatītājam 
arī – paviršā režisora attieksme pret 
autoru!] Galvenais līdzeklis, kā stāstīt šo 
stāstu, būs metaforas, ļoti mūsdienīgas. 
Tās ko mēs redzam ikdienas dzīvē... 
mēģinājuma laikā pat bija tā, ka es 
aktieriem pēkšņi teicu: davai, tu esi 
motocikls! Vai: davai, tu esi suns, 
liels buldogs! Lai caur šo neloģiskumu 
aktierī ieslēdzas citi slāņi... tik un tā 
jāatzīst, ka viss ir izklaide, arī manas 
izrādes, man ļoti patīk izklaide...”

Lai cik rūpīgi es būtu izlasījusi šo 
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interviju, es nesagaidīju, ka mēģinājuma 
laika etīdes būs daļa no izrādes. Bija 
suns, bija motocikls. Viens aktieris 
nometās uz „četrām” un bija nikns suns, 
čurāja uz publiku un no aizkulisēm 
nikni rūca. Varbūt šis suns bija domāts 
Makbets, jo Lēdija to turēja pavadā? 
Motocikls bija vēl efektīgāks. Tas aktieris, 
kas tēloja suni ari tēloja motociklu – 
viņam pie „pēcpuses” bija apaļš metāla 
riņķītis, ko Lēdija pavilka kā eļļas 
mērkociņu (dip stick), noslaucīja baltā 
mutautā un iegrūda atkal „motocikla” 
pēcpusē. Šis arī laikam bija domāts 
Makbets, jo Lēdija uz viņa uzsēdās un 
padeva gāzi – brum, brum!

Kaut kur, šur tur bija arī teksts, ko 
aktieri pasniedza brēkdami, vai arī bez 
seguma kā tukša skandēšana, bet visa 
izrāde bija pakļauta performance art 
mākslai, par ko savā intervijā Nastavševs 
paskaidro: „Ar Makbetu man būs jauns 
posms. Jauni teātŗa valodas meklējumi.” 
Jaunajam režisoram laikam ir pagājis 
garām, ka performance art jau „darbojas” 
kā no 1960tiem gadiem, un ar teātŗa 
etīdēm, jau no teātŗa pirmsākumiem, 
tiek apgūta aktiera prasme. 

Beidzot es atpazinu Šekspīra 
Makbetu! Sākās disko ballīte! Uzskrēja 
trīs bāra dejotājas, izpūrušām spilgti 
krāsainām parūkām, uzlēca uz galda... 
Šeit beidzot bija raganu pareģojums 
mūsdienīgā „metaforā”.

Izrādes pēdējie vārdi bija: „Šī dzīve 
ir tikai staigājoša ēna!”

Man žēl, ka es braucu uz Valmieru 
Viljama Šekspīra meklējumos. Makbets 
skaitās viena no grūtāk iestudējamām 
Šekspīra izrādēm, un pārgudrais 
režisors Vladislavs Nastavševs šo 
uzdevumu izpildīja kā, sava prieka pēc, 
izklaidi, un no Šekspīra Makbeta izrādē 
bija kā melns aiz tīra naga.

Anita Apele

Sofolka  Antigone – 
mocekļa nāvē  

iet dievu svētīta. 
Dailes teātra kamerzālē režisors 

Mihails Gruzdovs Sofolka traģēdijas 
darbības laiku ir pārcēlis uz 2033.gadu. 
Programmā lasām: Traģēdija. Rituāls 
1 daļā. 

Scenogrāfa un 
kostīmu mākslinieka 
Leonarda Laga-
n o v s k a  r a d ī t ā 
d a r b ī b a s  t e l p a 
p i l s  p a g a l m ā , 
va i rāk  a tgād ina 

klaustrofobisku pazemes bunkuru: zemi 
griesti, tumšas sienu nišas, akli lūku logi, 
sienā iespraustas lāpas. Šajā telpā ir 
tikai viens ciets, dzeltens koka krēsls, ar 
augstu aizmuguri, rokas balstiem. Krēsla 
nošļukušais polsterējums ir nosiets ar 
šņori, un atgādina nabadzīga valdnieka 
sēdekli, kas nelīdzinās nedz tuvu tronim. 
Pieņemu, ka krēsla nozīmē ir apslēpts 
kāds simbolisms. Kostīmi nav izteikti 
fūturistiski, tos varētu pat raksturot 
kā mūsdienīgus, neiezīmējot nedz 
laikmetu, nedz vietu. Nav izprotams 
kādēļ režisors ir norādījis darbības laiku 
kā 2033.gadu?

Traģēdijai sākoties mazā, sienā 
ietvertā ekrānā parādās Hitlera armijas 
parāde. Kara troksnis jaucas kopā ar 
dārdošu mūziku, ekrānā mainās kara 
ainas, pilsētu drupas, bēgļi...  Tumšajā 
telpas stūrī ir dzirdāmi čuksti. Telpa sāk 
iegaismoties līdz ieraugam Antigoni (Ilze 
Ķuzule-Skrastiņa) un viņas māsu Ismēni 
(Ieva Segliņa) strīdīgā sarunā. Māsas 
nododas rituālā roku mazgāšanā, vēlāk 
riņķa dancī ar ploškām rokās. Teksts 
tiek skandēts ritmiski. Ķuzule-Skrastiņa 
savu tekstu pasniedz monotonā 
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

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

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

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

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

CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori

SPECIĀLS IZDEVUMS
Dubult-CD “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos 
kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.
Cena $20. 
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skandējumā, diemžēl tik neizteiksmīgi, 
ka uz viņu klausīties, visas izrādes 
garumā, kļuva garlaicīgi. Vārda nozīme 
ir šīs traģēdijas pamats, ja Antigones 
izteiktie argumenti aizstāvot, pamatojot 
savu rīcību, skatītājam nav saprotami, 
jo tie birst kā vienmērīga zirņu straume 
no aktrises mutes, tad maz jēgas šādam 
tukši skandētam tekstam. Sofokla tekstu 
angļu valodas tulkojumā biju izlasījusi, 
tādēļ vēl vairāk bija žēl šāda attieksme 
pret tekstu. Vai nu aktrise nav izpratusi, 
vai arī nav spējusi īstenot režisora 
nodomus. Antigones gaŗais virssvārka 
tērps no caurspīdīga, pastīvā  organdija 
arī neveicināja taisnības cīnītājas tēlu, 
tāpat īsā, zeltainā lamē jaciņa.

 Antigones traģēdija ir, ka viņa stājas 
pret despotiskā valdnieka, Kreona, izdoto 
likumu, kas aizliedz apglabāt viņas karā 
kritušā brāļa, Polineika, līķi, kas atstāts 
kara laukā suņiem un maitu lijām par 
laupījumu.

Antigone un Ismene kaŗa laukā pie 
kritušā brāļa līķa. (mākslinieks man 
nezināms)

Ievai Segliņai veicas labāk ar teksta 
ritmisko skandējumu. Viņa izteiksmīgi, 
saprotami skandēja savu tekstu, un bija 
brīži, kad ar nožēlu secināju, ka viņa būtu 
bijusi labāka Antigones lomā. Ismēnes 
arguments, par pasivitāti pārspēka 
priekša, bija nevainojami izpildīts. Īsumā 
izvilkumi: „Atceries, ka esam sievietes, 
mums neklājas pret vīriem karot. Spēkam, 

lai kā, ir taisnība, mums jāpiekāpjas lietā 
šajā, gan tādās, kas ir ļaunākas. Tādēļ, 
dievus lūdzu es, lai pazemē par mani 
iecietīgi lemj par to, ka spēka priekšā 
padevos. Es ceļos slīgstu varas priekšā. 
Nav prāta darbs mums iejaukties.” 
Antigone pret māsas argumentiem, 
nepiedalīties brāļa rituālā apglabāšanā, 
izturas nevajadzīgi vardarbīgi – bukņi, 
plēš aiz matiem, lai piespiestu māsu 
pakļauties viņas plānam apglabāt brāli. 
Sofokla teksts šādu uzvedību neatbalsta. 

Režisors Gruzdovs grieķu korim 
izmantoja video ierakstus no Rīgas 
pareizticīgo vīru koŗa, kas dziedāja 
Sofokla strofas un antistrofas (komponists 
– Aleksejs Peguševs). Koris daudzbalsīgi 
dziedāja gregoriāņu psalmu stilā, un 
lai gan tas bija muzikāls baudījums, 
tomēr dziedājums mani, kā klausītāju, 
ieaijāja, un grūti bija pievērst uzmanību 
tekstam, kas aprakstīja vēsturiskos 
faktus, nosodīja varoņu rīcību, pat dažreiz 
iejaucās traģēdijas tēlu sarunās.

Izcils bija Tēbu valdnieks, Kreons 
(Juris Žagars). Kādā radio intervijā 
Juris Žagars sūdzējās, ka režisors no 
viņa prasot pārāk daudz. Kreons ne 
tikai skandēja, bet dažreiz savu teksta 
skandējumu arī dziedāja, un to viņš 
izpildīja ar izteiksmi, bez patosa, ar 
spēcīgu iekšējo pārliecību tā, ka ikvienu 
viņa vārdu varēja saprast. 

Kreons ir ne tikai despots, bet arī 
mizoginists. Pirmā uznākšanā kopā 
ar savu sievu, Eiridiki (Vita Vārpiņa), 
Kreonam bija tikai ar acīm jānorāda, lai 
sieva aiziet, kad vīri runās. Kreons, vārdu 
apmaiņā ar savu dēlu Haimonu (Artūrs 
Dīcis), kuŗš atnācis no tēva lūgt Antigones 
apžēlošanu, parāda savas patiesās jūtas 
pret sievietēm. Īsumā izvilkumi: „Kamēr 
vien dzīvošu, nav sievas pasaulē, kas pār 
mani valdīs... Dēls, nepazaudē līdzsvaru 
sievietes dēļ... vai esi sievas kalps? ...viņā 
mīt ļaunuma sakne, trenc viņu prom, lai 
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SLB biedru maksas
un Rituma abonementi 2013. gadam

Maksājumus var nokārtot SLB grāmatnīcā Rīga,
vai nosūtīt pa pastu uz PO Box 457, Strathfield NSW 2135.

Čeki un naudas pārvedumi rakstāmi uz Sydney Latvian Society Ltd vārda.

Biedru maksas (ieskaitot Rituma piesūtīšanu)
strādājošiem – $33.00; pensionāriem – $27.50 un studentiem – $15.00

Mūža biedra maksa $440.00

Rituma abonements tiem, kas nav SLB biedri
$44.00.

Minētās summās ir ieskaitīts GST.

Heidīs tā rod sev īsto... Aizstāvēsim mūsu 
varu un nepaļausimies, ka meitene mūs 
uzveic... Ja jāpadodas, labāk padosimies 
vīram, lai runas nav, ka esam pieveikti no 
sievas... ”

Haimona tēlu Artūrs Dīcis izpilda ar 
stingru nostāju, un apsvērtu piesardzību 
no tēva dusmām. Dīcis ir pārliecinošs 
savā dialogā ar Kreonu. Izvilkumi no 
Haimeona retorikas: „Tēvs, ļaudīm 
bailes tavu dusmu, ja brīvi izteiks viņi 
savas domas... bet krēslas ēnās dzirdu, 
ka pilsēta žēlo šo meiteni, jo nav sievas 
pasaulē šajā, kam paredzēta būtu, tik 
nežēlīga nāve dēļ cēlsirdīgā darba... viens 
vīrs kā valsts – nav valsts... kur varai ir 
taisnība, taisnības nav... tu esi pretrunā 
ar likumu, tēvs, ko noteic augstie dievi...” 

Šīs izrādes spēks ir vīros, jo izcils bija 
Juris Žagars, un teicami savas lomas 
skandēja Artūrs Dīcis, Jānis Paukštello 
(Teiresus, akls zīlnieks), sargs (Valdis 
Liepiņš), un Rīgas Pareizticīgo vīru koris.

1972. gadā Sidnejas Latviešu teātris 
(SLT), Kārļa Gulberga režijā, iestudēja 
Žana Anuila (Jean Anouilh) adaptāciju 
no Sofolka Antiogones, un Austrālijas 
Latviešu XII teātru festivālā, 1972.gada 
jūnijā, Adelaidē, ieguva sešas balvas 

(Paijas): Antigone (Mirdza Ansule), 
Kreons (Kārlis Gulbergs), koris (Kārlis 
Ābeltiņš), aukle (Lita Zemgale), Ismēna 
(Linda Ozere), un balvu kā labākajam 
festivāla ansamblim. Anuīla Antigones 
pirmizrāde notika 1944.gadā, Parīzē 
nacistu okupācijas laikā. Antigone 
reprezentēja franču Pretošanās kustību 
nacistu okupācijai. Aleksandrs Zariņš 
savā kritikā par SLT 1972. gada izrādi 
rakstīja: „Cik līdzīgs bija stāvoklis latviešu 
tautas liktenim okupētajā dzimtenē!”

Anita Apele

Antigone – Kārlis Gulbergs (Kreons) 
Jānis Ronis, Jānis Grauds (sargi) 
Mirdza Ansule (Antigone)
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Nākamais Ritums būs 2013. gada augustā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

PBLA ZIŅU APSKATS

26. jūnijā
Daugavas vanagi salido Latvijā 

Vakar (25. jūnijā) sākās un šodien 
turpinās “Daugavas vanagu” (“DV”) 
centrālās valdes sēde, kurā spriež 
par šīs ilggadējās ietekmīgās latviešu 
sabiedriskās organizācijas turpmāko 
attīstību un uzdevumiem. ASV ir ap 
pusotra tūkstoša vanagu, Austrālijā – 
septiņi simti, pieskaitot arī Vāciju un 
citas “DV” mītnes zemes, ārzemēs kopā 
pašlaik ir apmēram divarpus tūkstoši 
šīs organizācijas biedru. Latvijā divas 
šeit esošās “DV” organizācijas tagad 
paredzējušas apvienoties, un abās 
kopā ir mazliet pāri par tūkstoti vanagu 
un vanadžu. Vakar svinīgajā aktā 
Rīgas Latviešu biedrības namā “DV” 
priekšnieks Andrejs Mežmalis aicināja 
pieminēt visus Latvijas brīvības cīnītājus. 
“Daugavas vanagiem” apsveikuma 
vēstuli bija nosūtījis Valsts prezidents 
Andris Bērziņš un Eiropas Parlamenta 
deputāte Inese Vaidere, sarīkojuma 
dalībniekus uzrunāja aizsardzības 
ministrs Artis Pabriks. Svētbrīdī Romas 

katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts 
Zbigņevs Stankevičs dalījās pārdomās, 
ka, teoloģijas valodā tulkojot, var teikt, ka 
“DV” organizācija īsteno ceturto bausli; 
tas liek godāt savu tēvu un māti, un tajā 
kā apakškopa ietilpst arī cilvēka mīlestība 
uz savu dzimteni. Tieši mīlestība uz 
savu tuvāko un savu tēvzemi ir ietverta 
“DV” principos. Pasaules brīvo latviešu 
apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis 
uzrunā ilggadējiem sadarbības partneriem 
akcentēja, ka “DV” jaunie izaicinājumi 
varētu būt palīdzība jaunajiem latviešu 
emigrantiem, iesaistot viņus jau pieredzes 
bagātās ārzemju latviešu organizācijās, 
kā arī informācijas darbs ārzemēs un 
Latvijā, turpinot skaidrot Latvijas vēsturi. 
(Latvijas Avīze, autore Dace Kokareviča) 
Aizsardzības ministrs: daļa sabiedrības 
Latvijā ir nogurusi

Daļa iedzīvotāju Latvijā ir nogurusi 
no demokrātijas, to apliecina arī zemā 
aktivitātes nupat notikušajās pašvaldību 
vēlēšanās, uzskata aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks. Viņa preses sekretāre Inga 
Saleniece pastāstīja, ka Pabriks aicinājis 
organizācijas “Daugavas vanagi” biedrus 
atbalstīt no demokrātijas nogurušos. 
Ministrs otrdien (25. jūnijā) piedalījās 
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AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU MĀKSLINIEKU APVIENĪBA (ALMA) 
AICINĀJUMS MĀKSLAS CIENĪTĀJIEM!

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

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

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

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

Ar pateicību 
Ojārs Greste
ALMA priekšsēdis

“Daugavas vanagu” organizācijas 
centrālās valdes svinīgajā pasākumā 
un sacīja uzrunu. “Jūs, “Daugavas 
vanagu” biedri, kuri lielu daļu savas 
dzīves esat pavadījuši demokrātiskās 
valstīs, esat pilsoniskās sabiedrības 
stūrakmens, un to esat pierādījuši jau 
daudzu gadu garumā,” sacījis ministrs. 
Viņš klātesošos aicināja stiprināt Latvijas 
sabiedrības demokrātisko stāju un 
ar savu piemēru rādīt, ka aktīva un 
izglītota sabiedrība no izcīnītās brīvības 
var daudz iegūt. “Esmu pārliecināts, 
ja kritīs demokrātija, nākamais solis 
ir arī neatkarības zaudēšana, tādēļ 
sabiedrības saliedēšana ir ļoti būtiska 
valsts pastāvēšanā,” sacījis Pabriks. 
Viņš norādīja, ka Latvijas armija un 
Zemessardze ir spēks, kas rūpējas par 
valsts ārējo drošību un ir gatavi cīnīties 
ārēju uzbrukumu gadījumā, taču daudz 
lielāks iekšējs spēks ir pati sabiedrība 
un tās solidaritāte. Viņa preses sekretāre 

Saleniece sacīja, ka ministrs ar to domājis 
arī nesenās pašvaldību vēlēšanas, kurās 
piedalījās tikai nepilna puse balsstiesīgo. 
Iedzīvotā jus mobi l izē j is  va lodas 
referendums, bet citviet līdzdalība esot 
zema. “Daugavas Vanagu” centrālā valde 
apvieno “Daugavas vanagu” organizācijas 
visā pasaulē: ASV, Kanādā, Austrālijā, 
Dienvidamerikā, Rietumu Eiropas zemēs 
un Latvijā. (kasjauns.lv) 
Par latviskās izglītības iespējām 
diasporā 

Šā gada 30. jūnijā un 1. jūlijā jau trešo 
reizi, līdzdarbojoties Izglītības un zinātnes 
ministrijai (IZM), Kultūras ministrijai, 
Ārlietu ministrijai, Saeimas Sabiedrības 
saliedētības komisijai, Pasaules brīvo 
latviešu apvienībai un Eiropas latviešu 
apvienībai, norisināsies konference 
«Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai». 
Konferencē plānotas diskusijas darba 
grupās, kurās daudzpusīgi tiks apskatīti 
dažādi temati, daži no svarīgākajiem - 
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latviskās izglītības iespējas mītnes zemēs, 
ārpusskolas izglītība, kultūras aktivitātes, 
sadarbība starp Latvijā un ārzemēs 
dzīvojošajiem jauniešiem, portālam 
«Apollo» pastāstīja Izglītības un zinātnes 
ministrijas Komunikācijas un dokumentu 
pārvaldības nodaļa. Kopumā ārzemēs 
2012. gadā ir reģistrētas 97 latviešu 
skolas, salīdzinājumam 2011. gadā bija 
74 skolas. 2012. gadā Latviešu valodas 
aģentūra ir izvirzījusi IZM apbalvošanai 37 
diasporas izglītības darbiniekus, kuriem 
tika pasniegti IZM Atzinības raksti. Par 
izcilām sekmēm latviešu nedēļas nogales 
skolās 2013. gadā ar IZM Pateicības 
rakstiem kopā apbalvoti 327 skolēni. 
2013. gadā Latviešu valodas aģentūras 
finansiālu atbalstu no IZM valsts budžeta 
programmas saņems 36 diasporas 
nedēļas nogales skolas Eiropā, ASV, 
Austrālijā un Kanādā. Tāpat ar aģentūras 
finansiālu atbalstu tiek nodrošināta 
latviešu valodas apguve septiņās vietās 
Krievijā. 30. jūnijā notiks konferences 
atklāšana, savukārt 1. jūlijā pulksten 9 
Latvijas Republikas Saeimas Sarkanajā 
zālē sāksies konferences darba sesija. 
Konferences dalībnieki, kuru vidū būs gan 
trimdas latvieši, gan nesenās emigrācijas 
pārstāvji, runās par nepieciešamo atbalstu 
ārzemēs dzīvojošo latviešu identitātes 
saglabāšanai, saišu uzturēšanai un 
stiprināšanai ar Latviju. Konference 
«Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai» ir 
iekļauta Eiropas Pilsoņu gada pasākumu 
plānā, jo tajā apskatāmo jautājumu loks 
sasaucas ar Eiropas Pilsoņu gada tēmu 
«Iekļaujoša pilsonība visiem Eiropas 
Savienības teritorijā dzīvojošajiem». 
Konferences darbā piedalīsies Saeimas, 
ministriju, pašvaldību un citu valsts 
institūciju, sabiedrisko organizāciju, 
uzņēmēju, ārzemēs dzīvojošo latviešu 
organizāciju un mediju pārstāvji. (apollo.
lv)
Uz bankrota sliekšņa esošā Liepājas 

metalurga īpašnieks dāvina miljonus 
brālim 

Uz bankrota sliekšņa esošā AS 
«Liepājas metalurgs» lielākais akcionārs 
un padomes priekšsēdētājs Sergejs 
Zaharjins pirms nepilna mēneša savam 
vecākajam brālim Valērijam uzdāvinājis 
piecus nekustamos īpašumus, kuru 
kopējā vērtība bijusi gandrīz deviņi miljoni 
latu. [...] Atsaucoties uz «Lursoft» skenēto 
dokumentu datubāzi, portāls «Pietiek.
com» vēsta, ka Sergejs Zaharjin brālim 
uzdāvinājis savu villu Jūrmalā, Dzintaru 
prospektā 25, kuras vērtība gan noteikta 
tikai 600 tūkstošu latu apmērā, un tāpat 
brāļa Valērija Zaharjina īpašumā nonācis 
īpašums Liepājā, Baznīcas ielā 3/5, kura 
vērtība aplēsta 730 000 latu apmērā. 
Pārējie trīs īpašumi, kurus Sergejs 
Zaharjins uzdāvinājis brālim, ir vēl divi 
īpašumi turpat Liepājā, Skolas ielā 1 un 
Dzintaru ielā 23, kuru vērtība noteikta 
attiecīgi 180 tūkstošu un 4,5 miljonu 
latu apmērā. Savukārt uzdāvinātais 
īpašums Nīcas pagastā novērtēts uz 2,9 
miljoniem latu, ziņo portāls. Savukārt 
Valērijs Zaharjins šos īpašumus jau 
dažas dienas vēlāk - 6. jūnijā - saskaņā 
ar «Lursoft» informāciju ieguldījis viņam 
piederošās SIA «Eurneo» pamatkapitālā, 
tos novērtējot pieticīgāk - par 2,974 
miljoniem latu, raksta «Pietiek.com». 
[...] Šādas dāsnas dāvanas pamatā esot 
tikai viens apstāklis - uzņēmēja nopietnās 
problēmas ar veselību maija beigās, 
kas likušas aizdomāties par dažādiem 
praktiskiem jautājumiem, portālam 
apliecinājis Zaharjina preses pārstāvis. Kā 
jau ziņots, kopumā Zaharjinam šā gada 
sākumā piederēja gandrīz divi desmiti 
nekustamo īpašumu. [...] (tvnet.lv)
Japāņu diplomāts pēc pensionēšanās 
paliek dzīvot Rīgā, iemācās latviski un 
atrod darbu 

Izbijušais Japānas diplomāts Toru 
Nagatsuka pensionāra dzīvi Japānā 
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Kooperātivam ir nauda ko 
Aizdot 

4.99%   6.09% 
 pirmā gadā                       „Comparison Rate” 

uz jauniem aizdevumiem kas nodrošināti ar pirmo obligāciju 
pirmā gadā maksājiet pazemināto likmi 4.99% gadā un pēc tam 

aizdevums pāriet uz mainīgo likmi kas pašlaik ir 6.15% gadā. 
 

Salīdzinājuma likme “Comparison rate” ir 6.09% gadā. 
Bāzēts uz $150,000.00 aizdevuma uz 25 gadiem ar 

izdevumiem $900.00 kopsummā. 
 

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

Zvanot P Delverim 1300 658 528 
 

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

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

RIT078-06/13 
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nomainījis pret rosīšanos Latvijā. Viņš 
veido Latvijas investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) mājaslapas japāņu 
valodas versiju un cenšas Japānas 
biznesmeņus ieinteresēt par Latviju. 
Latvijas investīciju un attīstības aģentūras 
lepnums - tā darbabiedri saka par savu 
kolēģi, izbijušu Japānas diplomātu 
Toru Nagatsuka. Pēc darba Japānas 
vēstniecībā Latvijā viņš nepārcēlās uz 
tēvzemi baudīt pensionāra dzīvi, bet 
gan palika Latvijā, apguvis latviešu 
valodu un atradis darbu, vēsta LTV 
raidījums „Panorāma”. Par savu jauno 
karjeru Toru sāka domāt, vēl strādādams 
Japānas vēstniecībā Latvijā, pāris gadu 
pirms aiziešanas obligātajā pensijā, kas 
Japānā ir 65 gadu vecumā. „Es Japānā 
nevienam neesmu vajadzīgs, jo esmu par 
vecu,” teic Nagatsuku. Toru Nagatsuka 
atklāj, ka Japānā ir pierasts - tiklīdz 
aizej pensijā, vairs neesi vajadzīgs, 
bet viņš grib parādīt, ka ir iespējams 
sākt otru karjeras dzīvi, būt noderīgam 
un apmierinātam. Viens no Toru darba 
pienākumiem ir veicināt japāņu interesi 
par Latviju, popularizēt Latvijas biznesa 
vidi un attīstīt LIAA mājaslapas japāņu 
versiju. Viņš joprojām divas reizes nedēļā 
apgūst latviešu valodu un vēlas savas 
prasmes pilnveidot. Latviešu valodu ir 
apguvusi arī viņa dzīvesbiedre, un viņu 
mājās Rīgā tiek abonēti laikraksti latviešu 
valodā. „Latviešu valoda ir grūta. Es katru 
dienu klausos arī valodas vingrinājumus. 
Gribu iemācīties pareizi lietot locījumus 
un deklinācijas,” stāsta japānis. Toru uz 
savu dzimteni dodas ne biežāk kā reizi 
pusotrā gadā. Viņš ir sajūsmā par mūsu 
maizi un Dziesmu svētkiem, lai arī uz 
tiem nav izdevies iegādāties biļetes. [...] 
(kasjauns.lv)
25. jūnijā
Simtiem latviešu bērnu Īrijā paliek bez 
vecākiem un nonāk audžuģimenēs 

Pēdējo gadu laikā Īrijā vairāki simti 

nepilngadīgo Latvijas valstspiederīgo ir 
palikuši bez vecāku gādības un tagad tiek 
audzināti audžuģimenēs, liecina Latvijas 
vēstniecības Īrijā aplēses. Vien šogad 
Latvijas vēstniecība Īrijā 28 gadījumos 
iesaistījusies nepilngadīgo Latvijas 
valstspiederīgo tiesību un interešu 
aizstāvībā. 2011.gadā vēstniecība 
sniedza palīdzību 30 šādos gadījumos, 
bet pērn - 55 gadījumos, informēja Ārlietu 
ministrijas Informācijas un sabiedrisko 
attiecību departamentā. Vēstniecība 
skaidro, ka situācijas, kurās bērni nokļūst 
tās redzeslokā, ir dažādas, piemēram, 
Īrijā ir miris kāds no bērna vecākiem, 
kurš ir veicis bērna aprūpi, un kopīgi ar 
Īrijas institūcijām tiek risināts jautājums 
par bērna turpmāko aprūpi Īrijā vai 
repatriāciju uz Latviju. Tāpat palīdzība ir 
nepieciešama nepilngadīgiem bērniem, 
kuru vecāki nokļuvuši apcietinājumā 
Īrijā vai stājušies fiktīvās laulībās. Īrijas 
sociālais dienests arī vēršas vēstniecībā 
pēc palīdzības ar nepieciešamo personu 
apliecinošu un citu dokumentu iegūšanu 
nepilngadīgajiem bērniem, kuri nonākuši 
īru audžuģimeņu aprūpē. Pārsvarā gan tās 
ir situācijas, kad Īrijas sociālais dienests 
ir konstatējis, ka Latvijas valstspiederīgo 
ģimenēs (bieži daudzbērnu vai viena 
vecāka ģimenēs) vecāki nespēj pienācīgi 
veikt bērnu aprūpi un netiek ievērotas 
bērnu intereses. Šādā situācijā sociālais 
dienests vēršas Īrijas tiesā un bērnu 
visbiežāk līdz pilngadības sasniegšanai 
ievieto audžuģimenē. Vēstniecība šādos 
gadījumos var palīdzēt iegūt informāciju 
par to, ka nepilngadīgais latviešu bērns 
ir palicis bez vecāku aprūpes, lai Latvijas 
institūcijām būtu pieejami aktuāli dati 
par bez vecāku gādības palikušajiem 
Latvijas valstspiederīgajiem, kā arī 
nodrošināt šos nepilngadīgos bērnus ar 
derīgiem Latvijas personu apliecinošiem, 
ceļošanas un citiem nepieciešamajiem 
dokumentiem. Tāpat vēstniecība vairākos 
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gadījumos ir saskārusies ar situāciju, kad 
nepilngadīgie bērni, kuriem ir tiesības uz 
Latvijas pilsonību, ilgstoši netiek reģistrēti 
kā Latvijas pilsoņi. Lai arī ir noteikts, ka 
par jaundzimušajiem vēstniecībai ziņas 
jāsniedz divu mēnešu laikā, vecāki 
dažādu motīvu vadīti to nedara gadiem. 
Rezultātā vēstniecībā ir saskārusies 
ar situāciju, ka bērniem, kuri ievietoti 
audžuģimenēs, rodas problēmas ar 
Latvijas valstspiederības iegūšanu, 
jo vecāki vairs nav pieejami. Tas rada 
problēmas bērniem, reģistrējoties skolā 
vai dodoties ceļojumā ar audžuvecākiem. 
Ar vēstniecības starpniecību ir līdzēts 
reģistrēt bērnus pilsonībā arī piecu un 
sešu gadu vecumā. Bijis arī gadījums, 
kad bērns pusotra gada vecumā ir gājis 
bojā, tā arī nekļūstot par Latvijas pilsoni, 
jo Latvijas pilsone nebija paziņojusi 
vēstniecībai par Īrijā dzimušo bērnu. Tā kā 
Īrijas sociālais dienests ne vienmēr sniedz 
informāciju Latvijas centrālajai iestādei 
Tieslietu ministrijai atbilstošās Eiropas 
Savienības likumdošanas noteiktajā 
kārtībā, tad vēstniecībai nav pieejami 
precīzi dati par Latvijas valstspiederīgo 
bērniem, kuri Īrijā ir palikuši bez vecāku 
gādības un tiek audzināti audžuģimenēs. 
Taču ievērojot vēstniecībai pieejamo 
informāciju pēdējo gadu laikā, tie ir vairāki 
simti mazo tautiešu, kuri tiek audzināti 
īru kultūras tradīcijās un angliskā vidē. 
Vēstniecība cer, ka abu valstu atbildīgo 
institūciju sadarbība aktivizēsies un 
informācija būs pieejama par visiem 
Latvijas valstspiederīgajiem, kuriem Īrijā ir 
atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības 
uz bērniem. (kasjauns.lv)
Londonas centrā norisinājusies 
Latviešu kultūras diena 

Pagājušās nedēļas nogalē Londonas 
centrā, Temzas krastā, notika Latvijas 
kultūras diena, kurā uzstājās vairāk nekā 
100 dalībnieku un kuru vēroja ap 2000 
londoniešu. Anglijas latviešiem tā bija 

iespēja ieskandināt Dziesmu svētkus, 
bet britus uzrunāt nākamgad apmeklēt 
Eiropas kultūras galvaspilsētu. Latvijas 
kultūras dienā Londonā piedalījās vairāk 
nekā 100 dalībnieku, kas pārstāvēja deju 
kopas un korus. Visi kā viens uzstājas 
brīvprātīgi un ar vislielāko entuziasmu 
un prieku. 15. jūnijā Londonas centrā 
Victoria Embankment Gardens parkā, 
skanot latviešu grupas „Prāta vētra” 
dziesmai „Welcome to my country” tika 
ieskandinātas pirmās Latviešu kultūras 
dienas Londonā. Svētkus atklājot, 
dalībniekus un londoniešus savā uzrunā 
sveica Latvijas vēstnieks Lielbritānijā 
Andris Teikmanis, uzsvērdams latviešu 
kultūras tradīciju un vērtību nozīmi ikviena 
latvieša dzīvē un aicinādams londoniešus 
baudīt šo brīdi un apmeklēt Rīgu gan 
jūlija sākumā, kad Latviju pieskandinās 
Vispārējie latviešu Dziesmu deju svētki, 
gan arī 2014. gadā, kad Rīga nesīs 
Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu. 
Četru stundu garumā teju 2000 londonieši 
vēroja Londonas Latviešu kora, deju 
kopas „Londona dejo” un „Salinieki”, 
koklētāju ansambļa „Zapte” un folkloras 
grupas „Austrumkalns” uzstāšanos, 
kas ik pa brīdim izsauca sajūsmas un 
prieka pilnus aplausus. Priekšnesumu 
starplaikos Londonas iedzīvotājiem tika 
piedāvāta iespēja vērot video materiālus 
un ieskatu par Latviešu Dziesmu un deju 
svētkiem 2008. gadā, informē Latvijas 
vēstniecība Londonā. Jebkurš londonietis 
un interesents svētku laikā varēja iegūt 
informatīvus materiālus par tūrisma un 
kultūras izklaides iespējām Latvijā, kā 
arī klātesošajiem bija iespēja nobaudīt 
īstu latviešu rupjmaizi, pīrādziņus un 
citus gardumus, ko bija sarūpējuši latvieši 
no Bostonas Linkolnšīrā. Jāmin, ka 
svētku dalībnieku skaits un viņu neviltotā 
pacilātība pierādīja, ka, svešā pilsētā un 
valstī dzīvodami, latvieši nav zaudējuši 
latvisko apziņu, un ir gatavi ziedot savu 
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brīvo laiku, lai uzturētu latviešu tradīcijas 
dzīvas arī ārpus dzimtenes. Kultūras 
dienas idejas autors un organizators bija 
Latviešu studentu asociācijas Lielbritānijā 
ģenerālsekretārs Rihards Kols, kā arī 
Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā. 
Pasākumu atbalstīja Latvijas vēstniecība 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā 
Karalistē, Lielbritānijas un Latvijas 
Asociācija, apvienība „Bērzes Strazdi”, 
Vestminsteres pašvaldība, Sabiedrības 
integrācijas fonds. (kasjauns.lv)
21. jūnijā
Rīgas pilī izdeguši 3200 kvadrātmetri; 
ugunsgrēkā cietušas gandrīz visas pils 
lielākās zāles 

Naktī notikušajā ugunsgrēkā cietušas 
gandrīz visas Rīgas pils lielākās zāles, 
aģentūrai Letapastāstīja par situāciju 
Rīgas pilī informētas amatpersonas. 
Gandrīz pilnībā izdegusi Sarkanā 
zāle, smagi cietusi arī Baltā zāle, 
tāpat postījumi nodarīti Svētku zālei, 
Sūtņu zālei un arī Ģerboņu zālei. Par 
to liecina arī aģentūras Leta notikuma 
vietas fotouzņēmumi. Nopostīta ap 
3200 kvadrātmetru liela platība. Valsts 
prezidenta kanceleja informēja, ka Valsts 
prezidents Andris Bērziņš ir sazinājies ar 
iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski par 
vakarnakt notikušo ugunsgrēku Rīgas pilī. 
Iekšlietu ministrs nedēļas laikā sagatavos 
detalizētu informāciju par ugunsdzēsības 
apstākļiem un glābšanas darbu gaitu. Ar 
secinājumiem par notikušā ugunsgrēka 
apstākļiem tikšanās laikā tiks iepazīstināts 
Valsts prezidents. Par tikšanās laiku ar 
iekšlietu ministru kanceleja informēs 
iepriekš. Rekonstrukcijas darbu veicēju 
pilnsabiedrības SBRE dalībnieka, 
būvfirmas SIA Re&Re pārstāve Mārīte 
Straume atzina, ka patlaban nav 
iespējams komentēt šonakt Rīgas pilī 
notikušā ugunsgrēka iemeslus, jo tos 
noskaidros Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests. Viņa skaidroja, 

ka Rīgas pils rekonstrukcijas darbu 
laikā katru vakaru pēc pulksten 18 
tiek nodota Militārās policijas atbildībā, 
tāpat tas noticis arī ceturtdienas, 20. 
jūnija vakarā. “Katru vakaru pēc darbu 
pabeigšanas būvnieki kopā ar Militārās 
policijas pārstāvjiem izstaigā objektu, šīs 
apgaitas laikā Militārās policijas pārstāvji 
pārliecinās, ka objektā viss ir kārtībā un 
pārņem to savā atbildībā līdz nākamajai 
darbadienai. Tāpat tas notika arī vakar,” 
sacīja Straume. Straume sacīja, ka 
patlaban galvenie rekonstrukcijas darbi 
Rīgas pilī tiek veikti pamatu pastiprināšanā 
un fasādes restaurācijā, tas ir, vietās, kur 
ugunsgrēks, visticamāk, nav izcēlies. 
“Minimāli restaurācijas darbi tika veikti 
arī Baltajā zālē,” piebilda Straume. Viņa 
arī sacīja, ka būvnieki ir gatavi jebkādā 
iespējamā veidā palīdzēt ugunsgrēkā 
cietušajiem muzejiem, piemēram, 
pārvietot eksponātus uz citām telpām. Kā 
vēstīts, Valsts prezidents Andris Bērziņš 
žurnālistiem piektdienas rītā sacīja, ka 
ugunsgrēks Rīgas pilī ir nacionāla nelaime 
un tā rezultātā stipri bojātas vēsturiskas 
vērtības. Viņš klātienē bija ieradies 
novērtēt situāciju pēc notikušās nelaimes. 
Jau ziņots, ka Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks 
Oskars Āboliņš Latvijas Televīzijas 
raidījumā Labrīt, Latvija! norādīja, ka 
visvairāk cietusi ir tā Rīgas pils daļā, kurā 
atradās Prezidenta kanceleja. VUGD 
ugunsgrēka dzēšanas laikā vairrākārt 
nācās saskarties ar tehniskām grūtībām, 
jo glābējiem ir novecojusi tehnika, kā 
arī tāpēc, ka pils konfigurācija bijusi 
sarežģīta. Tādējādi bijušas grūtības 
piekļūt «uguns perēklim». Viņš atklāja, 
ka lielā uguns izplatības iemesla dēļ, esot 
grūti prognozēt ugunsgrēka izcelšanās 
iemeslus. Pēc Aboliņa sacītā, piektdien 
policija apsekos notikuma vietu, un meklēs 
notikušā iemeslus. [...] Ugunsgrēka 
izcelšanās iemeslus skaidros Valsts 
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policija, kas par notikušo jau ir sākusi 
kriminālprocesu. (diena.lv) 
16 stundas pēc izsaukuma ugunsgrēks 
Rīgas pilī likvidēts 

Piektdien, 21. jūnijā) pulksten 14.21 
ugunsgrēks Rīgas pilī tika likvidēts, 
pavēstīja Valsts Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestā (VUDG). Nelaimes 
likvidēšanai bija nepieciešamas vairāk 
nekā 16 stundas. (apollo.lv) 
Valsts  prez idents:  R īgas p i ls 
ugunsgrēks ir nacionāla nelaime 

Ugunsgrēks Rīgas pilī ir nacionāla 
nelaime un tā rezultātā stipri bojātas 
vēsturiskas vērtības, šodien žurnālistiem 
sacīja Valsts prezidents Andris Bērziņš, 
kurš pats klātienē bija ieradies novērtēt 
situāciju pēc notikušās nelaimes. Pats 
Bērziņš vēl vakar vakarā bija devies 
garām Rīgas pilij, bet jau pirms plkst.23 
viņš saņēmis īsziņu, ka Rīgas pils jumts ir 
ugunīs. “Man vakar bija ļoti smaga diena, 
garāka par 13 stundām. «Es domāju - 
tas tik man vēl bija vajadzīgs!» savas 
pirmās emocijas pēc īsziņas saņemšanas 
raksturoja Valsts prezidents. Taujāts par 
atbildīgo meklēšanu notikušajā, Bērziņš 
norādīja, ka ar nelaimes cēloņu meklēšanu 
nodarbosies profesionāļi un tad būs 
iespējams runāt par atbildību. Pats Bērziņš 
pie Rīgas pils runāja ar ugunsdzēsējiem, 
kuri vēl aizvien turpina strādāt Rīgas 
pilī. «Viss notika vienā mirklī,» sacīja 
viens no ugunsdzēsējiem, kurš notikuma 
vietā strādājis arī naktī, devies divas 
stundas pagulēt un tagad atkal pilda 
pienākumus. Notikuma vietā bijusi arī 
Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze 
Godmane-Pētersone un Valsts prezidenta 
kancelejas vadītāja vietnieks Aleksandrs 
Bimbirulis, ieradusies bija arī kultūras 
ministre Žaneta Jaunzeme-Grende un 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas vadītājs Juris Dambis. Cilvēki 
pašlaik Rīgas pilī netiek ielaisti, jo tas ir 
bīstami. Pie Rīgas pils atrodas vairākas 

ugunsdzēsēju mašīnas, un vienai no tām 
pacēlājs novietots uz Rīgas pils jumta. 
Kā ziņots, VNĪ valdes priekšsēdētāja 
Baiba Strautmane LNT raidījumā «900 
sekundes» sacīja, ka ugunsgrēkā 
visvairāk cietušas divas pils zāles - Baltā 
un Svētku zāle. Rīgas pils ugunsgrēkā 
cietusi daļa Nacionālā vēstures muzeja 
krājumu, tiesa gan, cietušie eksponāti esot 
glābjami, šorīt intervijā LTV sacīja kultūras 
ministre Žaneta Jaunzeme-Grende. Pēc 
ministres vārdiem, nekas no krājumiem 
nav gājis bojā: daži muzeja priekšmeti 
cietuši smagi, citi - mazāk smagi, tomēr 
politiķe atteicās konkretizēt, kas tieši no 
krājumiem ir izpostīts. Pēc viņas teiktā, 
naktī jau tika uzsākta Nacionālā vēstures 
muzeja krājumu, tajā skaitā 100 Latvijas 
nacionālo relikviju, pārvietošana uz 
drošākām telpām, kas turpināsies arī 
šodienas laikā. Ministre pateicās muzeja 
darbiniekiem par pašaizliedzīgu darbu. 
Kā apliecināja Jaunzeme-Grende, jau 
pirms vairākiem gadiem, tuvojoties 
Rīgas pils remontdarbiem, pieņemts 
lēmums pārcelt muzeju ekspozīcijas uz 
Pulka ielas krātuvēm. Tomēr krīzes laikā 
naudas trūkuma dēļ šo krātuvju remonts 
ieildzis, tādēļ muzeju ekspozīcijas un 
krājumi joprojām atradušies Rīgas pilī. 
[...] Vislielāko skādi liesmas nodarījušas 
pils jumtam, jumta konstrukcijām un 
bēniņiem - šīs ēkas daļas izdegušas 2400 
kvadrātmetru platībā. Uguns postījusi arī 
ceturto jeb augšējo pils korpusa stāvu 600 
kvadrātmetru platībā, bet trešajā stāvā 
izdeguši 200 kvadrātmetri, pastāstīja 
Šembele. [...] (kasjauns.lv)
Drosmīgs militārais policists degošajā 
Rīgas pilī izglābj valsts karogu 

Piektdienas naktī no degošās Rīgas 
pils Latvijas valsts karogu, kas plīvoja 
mastā Svētā Gara tornī, iznesa Militārās 
policijas vecākais apsardzes instruktors 
kaprālis Alvis Brūveris. Kā informē 
Nacionālie bruņotie spēki, Brūveris 
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piektdien bija dienesta norīkojumā pie 
Valsts prezidenta pils, kad pulksten 
22.10 vakarā no dienesta biedra 
saņēma informāciju par to, ka pamanīti 
dūmi virs Rīgas pils. Karavīri apskatīja 
notikuma vietu un nekavējoties ziņoja 
glābšanas dienestiem. «Ap pulksten 
23.30 naktī saņēmu informāciju no vada 
komandiera pienākumu izpildītāja, ka 
jāierodas pils priekšā, kur apsardzes 
priekšnieks majors Valters Kalve deva 
rīkojumu izvērtēt iespēju nonest valsts 
karogu no Svētā Gara torņa,» stāsta 
Brūveris. «Majors Kalve uzsvēra, ka man 
rūpīgi jāizvērtē situācija un mudināja 
neriskēt ar dzīvību. Apspriedāmies, kā 
labāk darīt, kur pārvietoties, kur būs 
mazāks piedūmojums. Es uzkāpu tornī, 
noņēmu karogu un atdevu apsardzes 
priekšniekam. Savu karavīra pienākumu 
izpildīju veiksmīgi.» Brūveris dien 
bruņotajos spēkos kopš 2005. gada, 
Saeimas un Valsts prezidenta Drošības 
dienestā dien kopš 2006. gada, ir bijis 
divās misijās – Kosovā (2005. – 2006. 
gads) un Afganistānā (2011. – 2012. 
gads). [...] (apollo.lv)
20. jūnijā
Aizl iedz publiskos pasākumos 
izmantot PSRS un nacistiskās Vācijas 
atsevišķus simbolus 

Saeimas deputāti šodien (20. jūnijā) 
galīgajā lasījumā pieņēma likuma 
grozījumus, kas publiska pasākuma laikā 
aizliedz izmantot PSRS un nacistiskās 
Vācijas karogus, ģerboņus, himnas un 
atsevišķus citus simbolus. Likumā noteikti 
izņēmuma gadījumi, kad minētos simbolus 
varēs izmantot. Publisku izklaides un 
svētku pasākumu drošības likumā noteikts 
aizliegums publiska pasākuma norises 
laikā “izmantot, tai skaitā stilizētā veidā, 
bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un 
nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus 
un himnas, nacistisko svastiku, SS zīmes 
un padomju sirpi un āmuru ar piecstaru 

zvaigzni”. Tomēr aizliegumam noteikti 
izņēmuma gadījumi, kad minēto simbolu 
izmantošanas mērķis nebūs saistīts ar 
totalitāro režīmu slavināšanu vai izdarīto 
noziedzīgo nodarījumu attaisnošanu. 
Tāpat publiska pasākuma laikā būs liegts 
vērsties pret Latvijas neatkarību, teritoriālo 
nedalāmību, izteikt priekšlikumus par 
Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu 
grozīšanu, aicināt nepildīt likumus un 
sludināt vardarbību, naidu, klaju nacisma, 
fašisma vai komunisma ideoloģiju. 
Aizliegta arī kara propagandas veikšana, 
kā arī aicinājumi izdarīt noziedzīgus 
nodarījumus un citus likumpārkāpumus 
vai to slavēšana. Dalībnieki nedrīkstēs 
rīkoties tādā veidā, kas rada draudus 
pasākuma dalībnieku vai citu personu 
drošībai un veselībai. Jau vēstīts, ka, 
iesniedzot grozījumus Publisku izklaides 
un svētku pasākumu drošības likumā, 
koalīcijas deputāti sākotnēji rosināja liegt 
izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un 
nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus, 
himnas un simboliku. Vārds «simbolika» 
likuma grozījumos netiks minēts, taču ir 
iekļauti daži papildu simboli. (leta.lv)
Par Rīgas domes priekšsēdētāju 
atkārtoti ievēlēts Ušakovs 

Rīgas domes jaunā sasaukuma 
deputāti ceturtdien pirmajā domes sēdē 
par galvaspilsētas mēru atkārtoti ievēlēja 
politiskās apvienības “Saskaņas centrs” 
līderi Nilu Ušakovu. Ušakovu atbalstīja 
39 deputāti. Rīgas mēra amatam bija 
izvirzīta arī nacionālās apvienības “Visu 
Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK 
pārstāve Baiba Broka. Par viņu nobalsoja 
20 deputāti. Par Broku balsoja arī partijas 
“Vienotības” pārstāvji. Kā ziņots, Rīgas 
domes vēlēšanās “Saskaņas centra” un 
“Gods kalpot Rīgai” kopīgais saraksts 
ieguva pārliecinošu rīdzinieku atbalstu 
- par to nobalsoja 58,54% balsstiesīgo 
Rīgas iedzīvotāju, nodrošinot līdzšinējai 
koalīcijai domē pārliecinošu vairākumu - 
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39 vietas no 60. Par nacionālo apvienību 
nobalsojuši 17,86% vēlētāju, nodrošinot 
šim politiskajam spēkam 12 vietas domē, 
bet par “Vienotību” nobalsojuši 14,13% 
rīdzinieku, deputātu krēslos ievēlot 
deviņus pārstāvjus. Vairāk nekā puse 
Rīgas domes sastāva pēc vēlēšanām 
paliks nemainīga - 35 deputāti turpinās 
darbu pašvaldībā arī šajā sasaukumā, 
taču viņiem pievienosies 25 jauni kolēģi. 
(leta.lv)
Notiks ģenerālim L. Bolšteinam veltīts 
atceres pasākums 

21. jūnijā pulksten 11:30 Brāļu kapos, 
Rīgā un pulksten 15:00 “Pūces dzirnavās” 
pie Ludviga Bolšteina vasaras namiņa 
Tukuma novada Matkules pagastā 
notiks vēstures atceres pasākumi, lai 
godinātu ģenerāļa piemiņu. Šogad aprit 
73 gadi, kopš traģiskā nāvē bojā gājis 
Latvijas brīvvalsts Robežsargu brigādes 
komandieris ģenerālis Ludvigs Bolšteins. 
L. Bolšteins no 1928. gada 24. aprīļa 
līdz savas dzīves pēdējai dienai bija 
Robežsargu brigādes komandieris. Viņa 
vadībā Latvijas brīvvalsts robežsardze 
tika izveidota par labi organizētu 
militāru struktūru. 1940. gada 21. jūnijā 
vienu stundu pēc tam, kad Iekšlietu 
ministrijas vadību pārņēma Vilis Lācis, 
ģenerālis, nespēdams samierināties ar 
Latvijas okupāciju, savā darba kabinetā 
nošāvās. Pasākumā piedalīsies Valsts 
robežsardzes amatpersonas, Latvijas 
pirmās brīvvalsts robežsargu tuvinieki 
un atbalstītāji, Kandavas pašvaldības 
pārstāvji u.c. interesenti. (leta.lv) 
Katrs piektais mājoklis Latvijā - bez 
iedzīvotājiem 

Piektā daļa jeb 20,8% mājokļu Latvijā 
neviens pastāvīgi nedzīvo, liecina 2011. 
gada tautas skaitīšanā Latvijā iegūtie 
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. 
Kopumā tautas skaitīšanā ir saskaitīti 1 
025 233 mājokļi, tai skaitā 79,1% apdzīvoti 
mājokļi, informē CSP Sociālās statistikas 

departamenta direktora vietnieks Pēteris 
Veģis. Visvairāk neapdzīvotu mājokļu 
konstatēts Pierīgas reģionā - 26,3%, tikai 
tad seko Latgales reģions ar 23,4% un 
Kurzemes reģons ar 21,3% neapdzīvotu 
mājokļu. Vidzemes reģionā neapdzīvotu 
mājokļu ir 20,9%, bet vismazāk šādu 
mājokļu ir Rīgā - 16,8% un Zemgales 
reģionā - 19,7%. Mājokļu, kuru iemītnieki 
tautas skaitīšanā nebija iekļaujami, 
īpatsvars visos reģionos nav lielāks par 
0,1%. Tie ir ārvalstu militārais, jūras 
spēku vai diplomātiskais personāls un 
minēto personu ģimenes locekļi, ārvalstu 
civilpersonas pagaidu darbā (mazāk par 
12 mēnešiem) un viņu ģimenes locekļi vai 
tūristi. Tautas skaitīšanā iegūta statistika 
arī par iedzīvotāju skaitu pēc to mājokļa 
apstākļiem. 98,6% no visiem iedzīvotājiem 
Latvijā dzīvo tradicionālajā mājoklī - 
dzīvoklī vai individuālajā mājā, 1,2% 
- kolektīvajā mājoklī, 0,1% - cita veida 
pajumtē, piemēram, treilerī vai šķūnī. 
0,1% mājokļa nebija (bezpajumtnieki). 
Bezpajumtniekus 2011. gadā uzskaitīja 
t ikai nakts patversmēs. Visvairāk 
bezpajumtnieku 2011. gadā tika saskaitīti 
Rīgā - 1826. Plašāka informācija par 
mājokļiem pieejama CSP datubāzes 
„Tautas skaitīšana 2011” sadaļā „2011. 
gada tautas skaitīšanas galīgie rezultāti”. 
(ir.lv)
Izstāde Latviešu māksla trimdā 
piedāvā izvērstu skatījumu uz trimdas 
mākslinieku veikumu 

Gandrīz pirms desmit gadiem, rakstot 
žurnālam recenziju par lietuviešu trimdas 
mākslai veltīto pamatīgo rakstu krājumu 
Išeivijos dailė (2003), nācās izteikt 
vien minējumu, kāds varētu izskatīties 
latviešu trimdai veltīts izdevums; tagad 
līdz ar vērienīgu izstādi un katalogu var 
sacīt, ka zināms apkopojums ir izdarīts 
un noteikti secinājumi – iespējami. Kaut 
arī trimdas latviešu veikuma apgūšanai 
politiskie šķēršļi jau labu laiku zuduši 
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un arī naivai sajūsmai par turienes īsto 
nacionālo mākslu – pretstatā socreālisma 
deformētajam šejienes mantojumam – sen 
vairs nav pamata, kopskata iespēju līdz 
šim ir pietrūcis. Izstāde sākas neierasti – ar 
Arsenāla radošo darbnīcu 2. stāvā; stāvo 
kāpņu pārvarēšana izskatās gandrīz pēc 
tāda simboliska analoga trimdā devušos 
mākslinieku adaptācijas grūtībām (Marijas 
IndusesMucenieces linogriezums Bēgļu 
laiva (1948) ar dramatiski ekspresīvo 
sižeta traktējumu akcentē šo sarežģīto 
pāreju). Bēgļu laiks un galvenokārt 
reālistiski traktēti motīvi rezignētās 
noskaņās dominē šai telpā, hronoloģiski 
ievedot trimdas sākumposmā, kad 
tapa vēl Latvijā izglītotās un reputāciju 
ieguvušās paaudzes (Augusts Annuss, 
Valdemārs Tone, Jānis Tīdemanis, 
Ludolfs Liberts, Sigismunds Vidbergs 
u. c.) darbi. Dažiem mainās tikai motīvi 
un reālijas, citiem – arī stils. Personīgi 
pārsteidzošākais atklājums šķita starpkaru 
posma konsekventā ģeometrizētāja un 
gandrīz abstrakcionista (cik nu Latvijā 
šis termins vispār tolaik piemērojams) 
Erasta Šveica mīksti faktūrainie, vizionārie 
un gandrīz monohromie gleznojumi, 
saglabājot tikai stūrainības atblāzmu. 
[...] Atgriežoties lejasstāvā, var iepazīt 
milzumu darbu, kuru grupēšanā izmantots 
tradicionālais stilistisko virzienu princips 
– ekspresīvāki vai fotogrāfiskāki reālisti, 
gleznieciskāki vai «cietāki» abstrakcionisti 
utt. Dažādas modīgākas koncepcijas, 
piemēram, tematisku interešu kartēšana, 
nav izmēģinātas, bet arī jāšaubās, vai 
materiāls tām īpaši pakļautos. Izstādes 
galvenā motivācija tomēr ir izglītojoša – 
cik daudzus no trimdas māksliniekiem 
pazīst šejienes skatītājs, runājot, 
protams, par mākslā ieinteresētajiem? 
Viju Celmiņu, Lari Strunki, Imantu 
Tilleru, Sigurdu Vīdzirksti, Raimondu 
Staprānu, Dainu Dagniju, varbūt vēl 
dažus skaļākus un pasaulē pazīstamus 

vārdus vai tos, kuriem Rīgā bijušas 
personālizstādes? Toties cik daudzi zina, 
kas ir Gerda Roze, Kārlis Veinbergs 
vai Maija EiziņaEijere? Šādu pilnīgu 
jaunatklājumu līdzās iepriekšminētajiem 
korifejiem izstādē netrūkst; cits jautājums, 
vai tomēr kopiespaids nav pārāk raibi 
nogurdinošs, neļaujot izglītošanās tempu 
kaut cik ilgstoši noturēt. Tēlniecība, 
grafika un fotogrāfija ir pakārtotās lomās, 
dominē latviešu mākslas ierastā karaliene 
– glezniecība (kā izņēmums jāmin Ritas 
Grendzes instalācija Balsti (2013) ar 
dziesmugrāmatas lapām un sāli). Darbu 
atlasē ir jūtams tas pats senais un 
vietējā kontekstā labi pārbaudītais formas 
vērtību kritērijs – kičīgs reālisms ar 
nostalģiskiem latviskuma atribūtiem 
– ainavām, lauku dzīves motīviem u. 
tml. – visumā atstāts ārpusē. Ir gan pa 
kādam piemēram, kas var likt izbrīnā 
saraukt uzacis, kā Oto Kampes Ziemas 
sonāte (1984) – XIX gadsimta romantisma 
«rimeiks», kas varētu iederēties naivās 
mākslas kategorijā, taču absolūtā stila 
konsekvence to zināmā mērā glābj. Jāņa 
Kalmītes latvisko riju motīvi jau ir tuvāki 
abstraktā ekspresionisma krāsu stihijai, 
atstājot tikai zinātājiem – latviešu kopienai 
– saprotamo arhitektonisko alūziju. 
Līgas Purmales miglaino rītu skatiem 
pietuvojas Viļņa Strazdiņa ainavas, 
piemēram, Koki krēslā (1987). Zināms 
atklājums jau nesenajā Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja jaunieguvumu izstādē 
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 
šķita Edgara Jēriņa monumentālais ogles 
zīmējums, kas ļauj turpināt paralēles 
ar latviešu mākslas vēsturi – nekādi 
neizvairīties no XIX–XX gs. mijas padrūmā 
«reālistiskā simbolista» Teodora Ūdera 
piesaukšanas. Viņa skarbi laucinieciskā 
vide un tēli, šķiet, pārvietojušies otrpus 
okeānam, vien stūrī pavīdot mūsdienu 
civilizācijas atribūtam – zāles pļāvējam. 
«Visos darbos ietverts kāds privāts stāsts, 
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kāda personīga eksistenciāla mīkla, 
un tieši šis zemteksts, kontrasts ar klaji 
ilustratīvo stilu, rada spriedzi, kas darbiem 
piešķir vienreizību un oriģinalitāti,» 
– Voldemārs Avens. [...] Papildinot 
tiešo, bet tomēr pārejošo kontaktu ar 
mākslas darbu, pieejams arī apjomīgs 
bilingvāls katalogs Latviešu māksla 
trimdā (sastādītāja Dace Lamberga, 
Rīga: LNMM & Neputns, 2013) ar muzeja 
direktores Māras Lāces pārskatu par 
trimdas mākslu muzeja kolekcijā un 
izstādes kuratores Daces Lambergas 
publikāciju par māksliniekiem, virzieniem 
un mākslas dzīvi trimdā (izdevumu 
atbalstījuši gan Valsts kultūrkapitāla fonds 
un SIA Alfor, gan iespaidīgs skaits trimdas 
organizāciju un arī privātpersonas). 
Izdevumu papildina albuma sadaļa, 
bagātīgi ilustrēta hronika 1944–2013. 
Politika un māksla: nozīmīgākie notikumi 
un visu izstādes darbu katalogs. Tas, 
ko šai grāmatā neizdevās skaidri 
izprast, ir albuma sadaļas uzbūve – 
reprodukcijas nav skatāmas alfabētiski un 
arī ne gluži hronoloģiski, drīzāk pēc formu 
sabalsošanās jeb saskaņas principa, līdz 
ar to atrast konkrēta mākslinieka darbu 
ātri nav iespējams. Uzdot nereti dzirdēto 
jautājumu, kāda būtu šo mākslinieku 
jaunrade un dzīve, ja viņi būtu palikuši 
šeit, visdrīzāk ir maz jēgas. Daudz 
noderīgāks droši vien ir cits jautājums – 
ciktāl turienes apkārtējās mākslas dzīves 
konteksts ir ticis radoši pārkausēts un 
transformēts jaunās versijās. Tas, starp 
citu, līdzinās arī sociālisma perioda 
apguves lielākajiem izaicinājumiem 
– uzrādīt gan oriģinālas atkāpes no 
oficiālās koncepcijas ietvariem, gan arī tās 
neizbēgamo klātbūtni. Latviešu māksla 
trimdā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
izstāžu zālē Arsenāls skatāma līdz 28. 
jūlijam. (Diena, autore Stella Pelše, LMA 
Mākslas vēstures institūts)

19. jūnijā
Par Ventspils domes priekšsēdētāju 
ievēl Lembergu 

Trešd ien,  19 .  jūn i jā ,  p i rmajā 
jaunievēlētās Ventspils pilsētas domes 
sēdē par pilsētas mēru jau atkal ievēlēts 
Aivars Lembergs, portāls «Apollo» 
uzzināja domē. Lembergs amatā ievēlēts, 
balsojot ar vēlēšanu zīmēm. Pirmajā 
sēdē piedalījās 12 no 13 ievēlētajiem 
deputātiem, no kuriem deviņi nobalsoja 
«par», divi - «pret», bet viens deputāts 
balsojumā atturējās. «Par» balsoja 
Aigo Gūtmanis, Aivars Lembergs, Aldis 
Slavinskis, Andris Grigalis, Dainis Gīlis, 
Didzis Ošenieks, Guntis Blumbergs, 
Ilze Buņķa, Jānis Vītoliņš, pret Aivis 
Landmanis, Vladislavs Šafranskis, bet 
atturējās Vitalijs Trusevičs. Uz domes sēdi 
personīgu iemeslu dēļ nebija ieradusies 
Dace Korna. (apollo.lv)
Līdz 2020. gadam prognozē 50 000 
tautiešu atgriešanos Latvijā 

Saskaņā ar prognozēm līdz 2020. 
gadam Latvijā varētu atgriezties ap 50 
000 tautiešu, kā arī varētu ierasties 
apmēram 17 000 imigrantu, šodien 
Saeimas Sabiedrības saliedētības 
komisijas sēdē sacīja Ekonomikas 
ministrijas Ekonomiskās attīstības un 
darba tirgus prognozēšanas nodaļas 
vadītājs Normunds Ozols. Komisijas 
sēdē, kas bija veltīta iespējamajai trešo 
valstu pilsoņu imigrācijai Latvijā, viņš 
norādīja, ka emigrējušo cilvēku skaits 
līdz 2020. gadam varētu pieaugt par 92 
000 cilvēku. Deputāti Ilmārs Latkovskis 
(VL-TB/LNNK) un Valdis Liepiņš (RP) 
minētos 50 000 novērtēja kā optimistisku 
nākotnes redzējumu. [...] Valsts jau labu 
laiku piekopj vienu stratēģiju attiecībā uz 
tiem darbiniekiem, kurus darba devēji 
aicina no ārvalstīm. Tā paredz, ka valsts 
atbalsta vidējas un augstas raudzes 
speciālistu piesaisti nepieciešamajās 
nozarēs, nevis zemi atalgotu darbinieku 
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piesaistīšanu, šodien sēdē norādīja 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) priekšnieka vietniece Maira 
Roze. Viņa skaidroja, ka valsts seko, lai 
darbiniekiem, kas iebraukuši no ārvalstīm, 
tiktu maksāta vismaz vidējā alga - pēc 
pašreizējā līmeņa 481 lats. Savukārt 
deputāts Dzintars Ābiķis (V) norādīja, ka, 
ja tiks atbalstītas mazkvalificētas darba 
vietas, tad mēs kā strādniekus dabūsim 
čigānus no Bulgārijas un Rumānijas. 
Iespējams, reaģējot uz komisi jas 
priekšsēdētāja Latkovska skeptisko 
attieksmi pret šo izteikumu, Ābiķis par 
to uzreiz atvainojās. Latkovskis uzsvēra, 
ka «prognozes liecina - jau tuvākajos 
gados Latvijā var iestāties akūts darba 
roku trūkums. Valstij tam ir mērķtiecīgi 
jāgatavojas, savlaicīgi veicot prognozes 
un veidojot atbilstošu imigrācijas un 
integrācijas politiku.» «Gandrīz vai ik 
pārgadus Rietumeiropā redzam masveida 
grautiņus, kuros iesaistīti imigranti. Latvijai 
ir iespēja jau laikus mācīties no citu 
Eiropas valstu imigrācijas un integrācijas 
politiku veidošanas procesā pieļautajām 
kļūdām. Medijos izskanējušās prognozes 
par darbaspēka trūkumu Latvijā jau 
tuvākajos gados rada virkni jautājumu - 
vai Latvijā gaidāms imigrācijas vilnis, un 
vai iespējami citi potenciālās problēmas 
risinājumi?» sēdē uzsvēra komisijas 
priekšsēdētājs. Latvijā šobrīd dzīvo 66 
000 ārzemnieku, tostarp aptuveni 12 
000 Eiropas Savienības (ES) pilsoņu, 
kas ir 3% no mūsu valsts iedzīvotājiem, 
deputātus informēja Roze, atzīmējot, ka 
Imigrācijas likums noteic - ārzemnieks ir 
persona, kura nav Latvijas pilsonis vai 
Latvijas nepilsonis. ES tiesību izpratnē 
trešo valstu pilsoņu skaitā tiek ietverti 
arī Latvijas nepilsoņi, un, vērtējot šādā 
aspektā, Latvijā dzīvo 17% ārzemnieku. 
[...] Pēdējos gados ievērojami pieaudzis to 
cilvēku skaits, kam pirmo reizi izsniegtas 
uzturēšanās atļaujas Latvijā - laikā 

pirms ekonomikas un finanšu krīzes ik 
gadu tika izsniegti aptuveni 5000 šādu 
atļauju, savukārt pēc krīzes aptuveni 
2000, taču pēdējos gados uzturēšanās 
atļauju Latvijā ik gadu saņem 5000 līdz 
10 000 cilvēku. Tas skaidrojams ar iespēju 
saņemt uzturēšanās atļauju uz laiku, kas 
nepārsniedz piecus gadus, veicot finanšu 
investīcijas Latvijā, sacīja Roze. Informējot 
par prognozēm jautājumā par migrāciju, 
Ozols norādīja, ka, lai Latvija vidējā 
termiņā līdz 2020. gadam sasniegtu vidēji 
4% līdz 5% izaugsmi gadā, iekšzemes 
kopproduktam ir jāpieaug par 40% un līdz 
ar to nodarbinātības pieaugumam jābūt 
6% apmērā. Vienlaikus Latvija saskaras 
ar iedzīvotāju novecošanās un to skaita 
samazināšanās problēmu, tādējādi 
samazinās ekonomiski aktīvo cilvēku 
skaits. Ozols arī sacīja, ka kritiska situācija 
varētu veidoties pēc 2020.gada, kad 
sagaidāms straujākais Latvijas iedzīvotāju 
skaita samazinājums ekonomiski aktīvo 
cilvēku vecuma grupā. Kā informēja 
Saeimas Preses dienestā, Ābiķis vērsa 
klātesošo uzmanību, ka Latvijai jāspēj 
radīt darbavietas, kurās izmanto augsta 
līmeņa tehnoloģijas un rada produktus 
ar augstu pievienoto vērtību. Tādējādi uz 
dzīvi Latvijā atgrieztos cilvēki ar augstu 
kvalifikāciju. Vienlaikus, lai apturētu 
emigrācijas plūsmu, ir būtiski uzlabot 
valsts izglītības sistēmu, sacīja Ābiķis. 
(tvnet.lv) 
Rīgas Meža kapiem šodien simts gadu 

Pirms 100 gadiem, 1913. gada 19. 
jūnijā, iesvētīja Rīgas Meža kapus. Pie 
to izveides ķērās 1910. gadā, paredzot, 
ka 1773. gadā ierīkotie Lielie kapi drīz 
kļūs par mazu un tiem nepieciešams 
aizvietojums. Rīgas dārzu direktors 
Georgs Kūfalts Meža kapus Mežaparkā 
projektēja, cenšoties saglabāt dabisko 
priedēm apaugušo kāpu vidi, pa kuru 
tika nosprausta centrālā aleja un sānu 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪLIJĀ
Svētdien, 7 .plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 14 – Dievkalpojums nenotiks
Svētdien, 21. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 28. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
AUGUSTĀ
Svētdien, 4. plkst. 10.00 – Lasītais 

dievkalpojums
Svētdien, 11. plkst. 10.00 – Draudžu 

dienu dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Svētrunu teiks prāvests 
Krists Kalniņš.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
prāvesta. 

DRAUDŽU DIENAS
Draudžu d ienas ar  v i rs tēmatu: 

“Staigāsim Garā” notiks no 9. - 11. 
augustam, mūsu baznīcā. Kā galveno 
lektoru, esam ielūguši prāvestu Kristu 

Kalniņu no Latvijas. Piedalīsies arī 
viesu lektors mācītājs Aldis Elberts. 
Programmu un informāciju var apskatīt 
draudzes tīmekļa lapās:

www.sydneylatvianchurch.org.au
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

JŪLIJĀ
Svētdien, 7. A.Kristovskis
Svētdien, 21. J.Rīmanis
Svētdien, 28. U.Hāgens
AUGUSTĀ
Svētdien, 4. I.Liepiņš
Svētdien, 11. J.Trumpmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

JŪLIJĀ
Svētdien, 7. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 21.  L.MacPherson
Svētdien, 28.  I Mačēna/ I. Upīte
AUGUSTĀ
Svētdien,4.  T.Koškina/V.Parcell
Svētdien,11. M .Timermane/A. Zodiņa
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 21. jūlijā, plkst. 14.00
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.
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Runāšana “mēlēs” ir laba, tomēr 

noderīga tikai pašam priekš sevis. 
Savukārt “medijisms” (mediumship 
angl.) - Debesu lieliska dota spēja 
komunicēt Viņpasauli, ir noderīga 
priekš visiem citiem. Medija sniegtā 
informācija sniedz mierinājumu 
aizgājušā piederīgajiem, kamēr 
“mēlēs” runātāji sniedz baudījumu 
tikai paši sev. Bet darīt jau to var.  

 R.S. (Bībelē sk. I Kor.14.nod.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

JŪLIJĀ
Svētdien, 7. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 14. plkst. 9.30 dievkalpojums. 

Bībeles stunda.
Svētdien, 21. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 28.  plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 

Svētdien, 7.   Olafs Šics
Svētdien, 14.  Amans Myla 
Svētdien, 21.  Olafs Šics 
Svētdien, 28.  Amans Myla 

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 7.   Marita Lipska
Svētdien, 14.   Gundega Zariņa 
Svētdien, 21.  Marita Lipska
Svētdien, 28.  Gundega Zariņa

DIEVKALPOJUMU LAIKU MAIŅA
Lūdzam draudzes locekļus ņemt vērā, 

ka sākot ar š.g. jūniju dievkalpojumu 
sākums svētdienās ir pārcelts uz plkst. 
9.30 līdz 10.30. Tas notiek saskaņoti 
ar mūsu baznīcas “Trinity Church” 
jauno darba grafiku, kuŗš izriet no 
mūsu vēlmes saīsināt telpu lietošanas 
laiku svētdienās.                  

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss  (02) 9764 3318
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts cpherson@optusnet.com.au

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

Mobilais tel.  0421 320 870
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Nr 649 2013. g. jūlijā

NOVUSS
Ojāra Danča Balva paliek Sidnejā

31. maijā piektās sacensības starp 
Sidnejas Novusa Kopu un Centrāla 
Krasta Novusu beidzās ar Sidnejas 
uzvaru 4:1. Tik tālu, bet tomēr varbūt 
tik tuvu.  

Divas spēles SNK uzvarēja ar 
rezultātu 3:2, varēja būt arī otrādi.  
Kopsummā SNK ir priekšā ar rezultātu 
3:2. un ar nepacietību gaidām nākošās 
sacensības pēc trīs mēnešiem, bet līdz 

tam balva ir pārcēlusies uz Benkstaunu.
Rezultāti:  A. Kārkliņš (SNK) A. 

Ruņģis (CKN) 3:2, 
I. Graudiņš (SNK)  A. Ernšteins(CKN) 

3:0, 
R. Senkēvičs (SNK) O. Dancis 

(CKN)  3:2,
R. Puisēns (CNK) D. Pešudovs 

(CKN) 2:3, 
R. Nemme/K. Peksis (SNK)S. 

Pešudovs/D. Pešudovs (CKN) 4 : 2.
  Juris Zemītis

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 313/95 Station Rd. Auburn, 2144,  
 Tel. mob.  0438 694 520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

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

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

PBLA ziņas – turpinājums. no 39. lpp.

ejas. Tas atbilda tolaik Vācijā aktuālajai 
tendencei kapsētu ierīkošanā. Mežs 
raisītu domas par mūžīgo un reizē neļautu 
iegrimt pesimismā. Rīga sekoja šīs 
filozofijas modei. Kapsētai atvēlēja 85,5 
ha priežu meža zemes, paredzot, ka kāpu 
pakalnos ierīkos dzimtu apbedījumus. 
Teritoriju sadalīja starp Rīgas baznīcu 
vācu un latviešu draudzēm; pēc arhitekta 
Vilhelma Neimaņa projekta uzcēla 
kapličas ēku. Mūsdienās Meža kapi 
ir plašākie Latvijā un tajos apbedīts 
vislielākais skaits ievērojamu sabiedrisko, 
politisko, kultūras, zinātnes un mākslas 
darbinieku. (Latvijas Avīze)
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CD released with Dziesmu svētki 2013 
final concert songs

Egils Kaljo, June 21, 2013
The Swedbank Choir, conducted by 

Artūrs Ancāns, have been making a name 
for themselves in recent years, becoming 
one of the leading amateur mixed choirs 
in Latvia. Just in time for the 2013 Song 
Festival, the Choir undertook the ambitious 
task of recording (almost) all of the songs 
that will be performed by the massive Song 
Festival Choir on July 7th.

For the few that were able to get tickets, 
and for the many more that weren’t, the 
CD – Dziesmu svētki 2013 – Noslēguma 
koncerta “Līgo!” programma (released by 
Micrec) will provide a thorough introduction 
to the songs in the closing concert – albeit 
performed by a much smaller choir.

Note that the collection does not 
include composer Uģis Prauliņš’ ‘Jāņu 
nakts mistērija’ (perhaps due to the work 
being completed only recently), nor does 
it include Ilze Arne’s ‘Daugavas krastā’, 
which was removed from the repertoire 
due to a conflict between the composer 
and the poet Andris Ritmanis.

The Swedbank Choir, founded in 2003, 
has won awards in competitions in Spain, 
Estonia, Lithuania, Croatia, Italy, and 
elsewhere, and were judged to be the third 
best amateur mixed choir in Latvia in the 
2013 choir review.

Swedbank choir website: http:/www.
swedbankkoris.lv
Šimkus and Ziedonis’ archival 
collaboration released

Egils Kaljo, June 05, 2013
As the tributes to departed Latvian poet 

Imants Ziedonis continue, of the many 
archival recordings that have been recently 
released, one of the most memorable 
is Atsaukšanas (Upe tuviem un tāliem, 
UPETTCD074), released to coincide with 
what would have been the poet’s 80th 

birthday. 
From a performance recorded at the 

Latvian Society House on July 1, 2004, 
Ziedonis teams up with famed Latvian 
pianist Vestards Šimkus to present a 
performance of Ziedonis’ poetry and 
Šimkus’ piano talents.

The recordings alternate between 
Ziedonis reading his own poetry and 
Šimkus performing solo piano works 
(mainly Romantic era works by such 
composers as Chopin, Ravel, and Liszt, as 
well as works by Russian composers such 
as Shostakovich, Prokofiev, and Scriabin).  
The release also contains a DVD of the 
full performance (including an introduction 
by Ziedonis of the origins of the idea for 
the performance), which was recorded 
by Latvian Television. The DVD also 
reveals the very intimate nature of the 
performance, with listeners sitting just a 
few feet away from the performers, as well 
as surrounding them.  The CD booklet also 
contains additional selections of Ziedonis’ 
poetry (not on the broadcast).

Egils Kaljo is an American-born 
Latvian from the New York area who lives 
in Rīga, Latvia. When not working in the 
information technology field, he sings in the 
Latvian Academy of Culture mixed choir 
Sõla, does occasional translation work, 
and has been known to sing and play guitar 
at the Folkklubs Ala Pagrabs in Old Rīga. 
Kaljo began listening to Latvian music as 
soon as he was able to put a record on a 
record player, and still has old Bellacord 
78 rpm records lying around somewhere.
President of Latvia issues credentials 
to new Ambassador of Latvia to UN

17 Jun 2013
On 17 June the President of Latvia 

Andris Bērziņš presented credentials to the 
new Ambassador of Latvia to the United 
Nations, New York Jānis Mažeiks.  

Jānis Mažeiks began his career at 
the Foreign Ministry in 1995. He led the 
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International Organisations and Human 
Rights Division, the Russia Division, 
worked at the Permanent Representation 
of Latvia to the Council of Europe.  

Mr Mažeiks has been Foreign Affairs 
Advisor to the President of Latvia. On 
2007 he was appointed Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of 
Latvia to the UN, Geneva, and Permanent 
Representative to the World Trade 
Organisation. Since September 2011, 
Jānis Mažeiks was Head of the Economic 
and Bilateral Relations Directorate.
Fire engulfs Riga Castle

Jun 24, 2013 
Latvia’s state property management 

company Valsts nekustamie ipasumi board 
chairwoman Baiba Strautmane confirmed 
to Latvian Radio on June 22 that insurers 
have given the green-light to begin rescue 
work at Riga Castle, reports LETA. She 
said that the specialists from insurer 
Baltijas apdrosinasanas nams looked over 
the fire damage at the castle and gave 
authorization for rescue work to begin.

She said that the first work to be carried 
out will be to gather and carry out burnt 
items, as well as items that are soaked, 
as well as preserve items that can still be 
restored or rescued.

Furthermore, solutions could be 
decided on next week for a temporary 
roof. Strautmane emphasized that at this 
moment, constructing a temporary roof 
could cause even more damage, thus 
this operation must be carefully planned. 
Strautmane added that it is clear the 
castle’s restoration and reconstruction 
work will have to be altered, as new 
solutions will have to be found. She said 
that restoration and reconstruction work 
will now take longer than previously 
expected, and that it is not likely the 
Presidential Chancery will be able to move 
back into the castle in 2015.

Culture Minister Zaneta Jaunzeme-
Grende told the press on June 21 that 
the fire at Riga Castle has not caused 
irreversible damage to the castle’s museum 
collection. Jaunzeme-Grende said that the 
Latvian National History Museum, which is 
located in the castle and holds about one 
million valuable items, had about 40,000 
items damaged, but that this damage 
“is not irreversible.” She also added that 
no items from the Latvian National Art 
Museum’s collection were damaged.

During a press briefing on June 21, 
State Fire and Rescue Service Chief 
Oskars Abolins said that the fire was 
initially reported by a passerby, who saw 
smoke coming from the castle’s roof.

The SFRS chief said that the priority 
of firefighters when attempting to extin-
guish the fire was to rescue the castle’s 
museum collection. He said that flames 
did not reach the area where the mu-
seum items were located, but that some 
water damage is possible.

It is still too early to talk about the po-
tential causes of the blaze. All versions 
are currently being considered, including 
arson, Interior Ministry State Secretary 
Ilze Petersone-Godmane confirmed.
Culture Ministry wins film rights

Jun 14, 2013 
RIGA - Riga Vidzeme District Court 

ruled on June 13 that the Culture Ministry 
would be awarded property rights to 973 
films shot at the Riga Film Studio from 
1964 to May 4, 1990, provided that legal 
interests of the creators of these films are 
observed, reports LETA. The court also 
concluded that the Culture Ministry has 
the right to publish, replicate and distribute 
these films, as well as claim royalties if 
the films were used by other persons or 
entities.

The court banned Riga Film Studio 
from publishing, replicating and distrib-
uting the films, and ordered to pay the 
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Culture Ministry compensation of 29,517 
lats (42,100 euros).

Riga Film Studio CEO Armands Liberts 
said that the court ruling was completely 
unfounded and would be appealed. 
He added, however, that all the sides 
involved in the dispute would have to 
reach a settlement somehow, because the 
litigation would do no good to any of them. 
Liberts explained that Riga Film Studio 
was doing active work to define interests 
of all the parties involved in the dispute. 
For instance, the film studio is prepared 
to grant the state permission to use all the 
Soviet-period films for free.
Daimler bribery case moves forward

Jun 14, 2013
RIGA - The Prosecutor General’s Office 

on June 11 handed over the so-called 
‘Daimler’ affair to the Riga Central District 
Court, said the Prosecutor General’s 
Office’s spokeswoman Aiga Senberga, 
reports LETA.

There are currently six persons 
officially charged in the ‘Daimler’ bribery 
affair - ex-Riga Mayor Gundars Bojars’ 
then-advisor on transport affairs and 
Rigas satiksme council deputy chairman, 
Leonards Tenis; the director of a company 
registered in Sweden, Raimonds Krastins; 
businessman Sergejs Zambers; a certain 
Agris Korosevskis, as well as Bojars’ then-
advisor Armands Zeihmanis and his wife, 
Vita Zeihmane.

Tenis has been charged for repeated 
bribe-taking in large amounts. The 
bribes, according to the prosecutor, were 
taken not only from Daimler AG group 
company Evo Bus, but also from other 
public transportation bus and trolley-bus 
manufacturers - Ikarus Special Coach 
Factory Ltd., Neoplan Polska (currently 
named Solaris Bus & Coach) and Ganz 
Transelektro Traction Electrics. Tenis 
is suspected of taking bribes in various 

currencies, but the prosecutor did not 
reveal the total amount taken by Tenis. 
She did say that bribes worth 1.09 million 
lats (1.4 million euros) were taken from 
Evo Bus.

Information received from investigators 
in the United States indicates that Riga 
City Council officials feature in three 
incidences of bribery in connection with 
the German auto manufacturer Daimler. 
The officials received bribes from Daimler 
so that it would win public transportation 
purchase tenders in Riga. The Daimler-
manufactured Mercedes Benz public 
transportation buses were eventually 
purchased by the Riga municipal 
public transportation company Rigas 
Satiksmes. A total of 117 Mercedes Benz 
buses were purchased by the municipal 
company between 2002 and 2006. 
According to case materials from the U.S., 
between 1998 and 2008 the German 
concern paid at least $56 million in bribes 
in 22 countries, including 5 million euros 
in Latvia.
Good relations with Ireland set to 
continue

Jun 12, 2013 
RIGA - During a meeting with Prime 

Minister Valdis Dombrovskis (Unity) in 
Riga on June 6, Irish Prime Minister Enda 
Kenny said that Dublin is dealing with the 
problem of sham marriages, reports LETA. 
“There is a substantial number of sham 
marriages involving Latvian citizens in 
Ireland due to liberal legislation in this 
area and lack of controls,” Dombrovskis 
said, adding that this is a problem 
issue between the two countries. 
According to the Latvian prime minister, 
sham marriages are a form of human 
trafficking, thus he wished to emphasize to 
his Irish counterpart the necessity to solve 
this problem. “The Irish prime minister 
confirmed that he is aware of this problem, 
and that they intend to deal with it.”
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Kenny also said that he does not wish 
to see a situation in which young women 
from Latvia are offered money to enter a 
sham marriage. He said that such cases 
are being investigated, but that changes 
to legislation are necessary for more 
positive results. The Irish PM promised 
to keep Latvia updated on this matter. 
At the same time, the two sides also talked 
about the large Latvian community living 
in Ireland. Seeing that Ireland itself has 
much experience with emigration, Latvia 
could learn from Ireland’s experience how 
to encourage those who have left to return.

Dombrovsk is  and Kenny a lso 
discussed current EU affairs, including 
Latvia’s desire to join the eurozone and 
the positive convergence report recently 
received from the European Commission 
and the European Central Bank. “We 
truly hope that Ireland, as the EU’s 
presiding country, will support our desire 
to join the eurozone,” Dombrovskis said. 
Both prime ministers acknowledged that 
cooperation between Latvia and Ireland is 
good, and that they have similar positions 
on many EU matters. Kenny pointed out 
that Latvia has worked hard to get out of 
a tough period, and that tough decisions 
were also made.

Kenny arrived on a working visit to 
Riga, during which he also met with 
President Andris Berzins.
Latvia takes part in UN Security Council 
debate on situation in Afghanistan

21 Jun 2013
On 20 June, Deputy Permanent 

Representative at the Permanent Mission 
of Latvia to the United Nations (New York), 
Inese Freimane-Deksne delivered an 
address at the UN Security Council debate 
on the situation in Afghanistan. 

Her address focused on the importance 

of regional cooperation in achieving 
security, stability and economic welfare 
in Afghanistan, with a special emphasis 
on the role of Central Asian countries and 
calling for cooperation with them in all 
international formats. Latvia briefed the 
Security Council that on 11 and 12 June 
this year, for the second time already, 
Riga had hosted a high level workshop 
on transcontinental transportation routes, 
entitled Arteries Connecting the Heart of 
Asia to the Global World, which brought 
together more than 220 representatives 
and foreign pol icy experts of the 
governments and companies from Central 
Asia, Afghanistan, Russia, the USA, India, 
Pakistan, Qatar, as well as international 
organisations, including the UN. Security 
and stability in Afghanistan and the region 
is closely related to the engagement of 
the region’s countries in international 
economic and trade processes. 

The Latvian representative also noted 
that honouring mutual commitments 
by Afghanistan and the international 
community was of key importance both 
in the current transition process and after 
2014, when a considerable reduction in 
the international contingent in Afghanistan 
is expected. For its part, Latvia committed 
itself to a continued support for the Afghan 
National Security Force and, in view of 
the experience of training Afghan aviation 
and railway professionals, to explore 
cooperation possibilities in new fields in 
the customs and border guard sector, as 
well as training medical staff.

Under the United Nations Security 
Council Resolution 2096 (2013) and 
earlier resolutions, the UN Security 
Council holds a debate on the situation 
in Afghanistan on a quarterly basis. The 
previous occasion that Latvia took part 
in the debate was in June last year.
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