




Nr 711 2013. g. decembrī 

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

un laimīgu 2014. gadu!

Valsts prezidenta uzruna tautiešiem  
Latvijas Republikas 95. gadadienā

Godātie tautieši tuvās un tālās zemēs!
Šajās novembŗa dienās ikviens no mums savā sirdī iededz liesmiņu par Latviju, lai 

stipras un gaišas domas palīdzētu mūsu dzimtenes izaugsmei. 
Šis gads iezīmējas ar vairākiem pozitīviem notikumiem, kuŗi ir ievērojami veicinājuši 

dažādās zemeslodes vietās dzīvojošo latviešu tuvināšanos. Šai vasarā, uzrunājot Dziesmu 
un deju svētku Lielā koncerta dalībniekus un skatītājus, es uzsvēru, ka „Dziesmu svētkos 
visas pasaules latvieši atkal ir kopā!”. 

Līdzās Dziesmu svētkiem notika arī vairāki citi pasākumi, lai vienotos idejās un rīcībā, 
kas vērsta uz Latvijas nākotni. Kā vienu no nozīmīgākajiem noteikti jāmin Pirmo pasaules 
latviešu ekonomikas un inovāciju forumu, ar kuŗa dalībniekiem arī man bija liels gods un 
gandarījums tikties.

Savās ārvalstu vizītēs vienmēr un ikvienā pilsētā cenšos rast iespēju tikties ar tautiešiem, 
kas tur mīt. Šādas tikšanās man kā Valsts prezidentam ir ļoti nozīmīgas, jo tā varu 
nepastarpināti uzzināt cilvēku domas, arī problēmjautājumus un vajadzības. Paldies par to!

Īpaši gribētu uzsvērt mūsu goda konsulu lomu, kuŗi no brīvas gribas veltī savas zināšanas 
un resursus Latvijas labā.

Priecājos, ka pozitīvā virzienā no 1. oktobŗa tiek risināts dubultpilsonības jautājums, 
kas lielai daļai ārvalstīs dzīvojošo ir vitāli svarīgs. Izmantosim šo iespēju saglabāt ne tikai 
juridisku, bet arī emocionālu saikni ar Latviju, justies piederīgiem un vajadzīgiem tēvu tēvu 
Dzimtenei.

Arī šobrīd, sveicot Jūs visus Latvijas 95. gadskārtā, aicinu katru un ikvienu pārdomāt, ko 
mēs varam dot savai Latvijai, jo, apvienojot spēkus, zināšanas un prasmes, mēs stiprināsim 
Latviju neatkarīgi no tā, kāds attālums mūs šķir. 

Paldies visiem tautiešiem par Latvijas nākotnes veidošanu! Lai Jums skaisti Latvijas 
Valsts svētki!

Dievs, svētī Latviju!
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Senioru saieta Ziemsvētki
piektdien, 13. decembrī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

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

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 1975. gada
Ingrīda Krastiņa

Dzimusi 1931. g. 16. jūnijā, Latvijā
Mirusi 2013. g. 10. novembrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Svētku laiks Latviešu biedrības namā
SLB bibliotēka

Atvērta līdz ceturtdienai, 2013. gada 19. decembrim un atsāks darbu  
ceturtdien, 2014. gada 6. februārī.

SLB grāmatnīca
Atvērta līdz ceturtdienai, 2013. gada 19.decembrim un atsāks darbu (ieskaitot 

naudas sūtījumus uz Latviju) ceturtdien, 2014. g. 6. februārī.
Kafejnīca

Atvērta līdz pēdējām ceturtdienas pusdienām, 2013. gada 19. decembrim.  
Atsāks darbu ar ceturtdienas pusdienām, 2014. g. 6. februārī.

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 novembrī SLB ir apsveikusi 
Dzidru Mežaku, Elvīru Pēsli, Āriju 
Āboliņu, Ēriku Jaunalksni, Arti Medeni, 
Ainu Līdi, Lindu Ozeri, Egonu Eversonu, 
Ainu, Ritu Mediķi un Ināru Krūmiņu.

Senioru saieta 
Ziemassvētki

Šogad  Ziemassvētku eglītes 
sarīkojums notiks piektdien, 2013. gada 
13. decembrī  pulksten 12.00.  Sidnejas 
latviešu nama lielajā sarīkojumu zālē 
kur mūs visus sveiks skaisti mirdzoša 
Ziemassvētku eglīte un dekorēti galdi. 
Mācītājs Kolvins Makfersons teiks 
svētvārdus. Būs muzikālie priekšnesumi, 
klausīsimies arī skaistus Ziemassvētku 
dzejoļus un dziedāsim visi kopā mums 
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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

Latvijas vēstnieka Austrālijā un 
Jaunzēlandē 

Induļa Bērziņa  
apsveikums 2013.
gada 18. novembrī
Mī ļ i e  t au t i eš i  Aus t rā l i j ā  un 

Jaunzēlandē!
Man ir patiess prieks Jūs sveikt 

Latvijas Republikas proklamēšanas 
95.gadadienā. Šī ir tā diena, kad mēs 
latvieši visā pasaulē neatkarīgi no tā, kur 
mēs atrastos, izjūtam kopības sajūtu. Un 
šis kopīgais ir mūsu tēvu zeme, valsts, 
par kuŗu cīnījušies un krituši mūsu senči, 

valsts, kuŗa mums rūp, valsts, kuŗu mēs 
paši veidojam. Šodien plašajā pasaulē 
mēs visi kopā svinam mūsu valsts 
dzimšanas dienu.

No visas sirds sveicu visus tautiešus 
Austrālijā un Jaunzēlandē Valsts svētkos 
un novēlu, lai ikkatram no Jums šie svētki 
būtu vienmēr svēti, lai Jūsu bērni un 
mazbērni vienmēr Latviju tur savās sirdīs 
tik cieši kā to daudzus gadu desmitus 
esat darījuši Jūs!!! 

Lai mēs visi kopā būtu spējīgi veidot 
mūsu dzimtenes nākotni tādu, lai tajā ar 
prieku augtu mūsu bērni un mazbērni, 
tādu, lai mūsu valsts katram sniegtu to, 
ko viņš no tās sagaida, tādu, ar kuŗu 
ikviens var lepoties, tādu, kuŗu apjūsmo 
citi. Tikai kopīgi mēs varam īstenot mūsu 
mērķus, tikai kopīgi mēs varam sasniegt 
augstus rezultātus. Un es ticu, ka tas 
mums arī izdosies.

visiem pazīstamās, skanīgās un sirdi 
iesildošās Ziemassvētku dziesmas. Pēc 
tam mūs visus  pacienās  SLB Dāmu 
kopas čaklās dāmas ar Ziemassvētku 
mielastu.

Lūdzu steidzami pieteikties pie 
Imanta Līča grāmatnīcā tel. 9744 8500, 

jo palikušas tikai dažas dienas, kad 
mums jāpaziņo galīgais apmeklētāju 
skaits sarīkojuma saimniecēm, ne 
vēlāk kā līdz 6. decembrim un samaksāt 
dalības maksu $20 strādājušiem un $15 
visiem citiem.

Ivars Šeibelis 

Turpinājums 6. lpp.



Priecīgus Ziemsvētkus 
un laimīgu 2014. gadu 

draugiem un paziņām vēl

Ziemsvētku apsveikumiem ziedoto 
naudu SLB izlietos 

Sidnejas latviešu skolas atbalstam

Edīte un Aldis Birzuļi
Inese Drēziņa
Eiženija Grava

Daina un Andris Jaunbērziņi
Pēteris Kļaviņš

Lauma, Juris un Valdis Krādziņi
Ināra Krūmiņa

Spodra Muldiņa
Silvija O’Connor

Valentīna un Valdis Ozoli

Mērija un Jānis Paegles
Ilga un Jānis Mačēni
Ina un Imants Roņi

Andra un Iveta Ronis
Ināra Rumba-Tomsone

Vita un Juris Ruņģi
Aina Sveile

Elmārs Zaļums
Ināra un Juris Zemīši

Daira Tuktēna
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Šis gads ir iezīmējis mūsu valsts 
ekonomiskās izaugsmes pamatus, kuŗus 
bija spēcīgi satricinājuši 2008. un 2009.
gada notikumi pasaules ekonomikā 
un finanšu jomā. Esam nostājušies un 
stabila izaugsmes un attīstības ceļa, 
par ko liecina arī sarunu uzsākšana par 
pievienošanos attīstīto valstu klubam 
OECD. Prieks, ka iestāšanās sarunas 
ir atbalstījusi arī Austrālija, par ko esam 
sirsnīgi pateicīgi. 

Man ir prieks, ka šogad ir pieņemti 
grozījumi Pilsonības likumā un daudziem 
ārzemēs dzīvojošiem tautiešiem ir 
iespējas arī juridiski apliecināt savu 
piederību Latvijai. Aicinu izmantot šo 
iespēju un saņemt Latvijas pasi, kuŗu 
ir pelnījis ikviens no Jums par Jūsu 
ieguldījumu, Jūsu mīlestību un uzticību 
Latvijai.

Ņemot vērā to, ka šī gada nogalē 
vēstnieka Austrālijā un Jaunzēlandē 
godpilno amatu pārņem mans kolēģis 
un pieredzēj is diplomāts Andris 
Teikmanis, vēlos izmantot šo izdevību, 
lai katram no Jums pateiktos par Jūsu 
sadarbību, par Jūsu palīdzību, par 
Jūsu padomu un par visu to, ko Jūs 
katrs ikdienā darāt Latvijas labā. Vēlos 
īpaši pateikties visiem Latvijas goda 
konsuliem Austrālijā un Jaunzēlandē, 
konkrēti – Aldim Birzulim Sidnejā, Jānim 
Robertam Dēliņam Melburnā, Valdim 
Tomanim Adelaidē, Jānim Purvinskim 
Pertā, Jurim Sigurdam Meijam Brisbenā, 
Aleksandram Gāršam Kernsā un Lailai 
Jansonei Jaunzēlandē, Kraistčērčā. Jūs 
darāt to svarīgo darbu, ko ikdienā veic 
Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības 
ārvalstīs. Tas ir milzīgs ieguldījums 
gan konsulāro funkciju nodrošināšanā, 
gan divpusējo attiecību attīstībā. Ceru 
Jūs visus satikt nākamgad Latvijā, kad 
Ārlietu ministrija 2014.gada jūlijā rīkos 

Latvijas goda konsulu sanāksmi. Tāpat 
ar prieku Ārlietu ministrijā uzņemšu 
ikvienu no Austrālijas un Jaunzēlandes 
latviešiem, ar kuŗu ir iznācis manā 
kadences laikā sadarboties un uzturēt 
sakarus.

Lai gan nopietnākā kopš neatkarības 
atjaunošanas ekonomiskā krīze iecirta 
dzi ļas brūces mūsu ekonomikas 
funkcionēšanā un ierobežoto finanšu 
līdzekļu dēļ neļāva man viesoties Austrālijā 
un Jaunzēlandē bieži, tās reizes, kuŗu 
laikā tikos ar daudziem no Jums, man 
ir palikušas spilgtā atmiņā. Pateicos 
ikvienam, kas ir sniedzis atbalstu man un 
daudzām citām Latvijas amatpersonām, 
uzņēmējiem, kultūras darbiniekiem 
un citiem latviešiem Austrālijas un 
Jaunzēlandes apmeklējumu laikos. 
Tāpat nenovērtējams Jūsu ieguldījums 
ir sadarbības attīstīšanā dažādās 
jomās un nozarēs. Daudzi iegūtie 
kontakti ir uzturēti izmantojot modernās 
tehnoloģijas, bet esmu pārliecināts, ka, 
attīstoties divpusējiem sakariem un 
Latvijas ekonomikai, tiešie kontakti kļūs 
arvien biežāki. 

Tajās reizēs, kad man bija iespēja Jūs 
satikt, es izjutu lepnumu par to, cik daudz 
var darīt savas dzimtenes labā, fiziski 
atrodoties daudzu tūkstošu kilometru 
attālumā. Es nekad neaizmirsīšu to, ko 
Jūs darījāt, darāt un darīsiet. Jūs vienmēr 
būsiet manai sirdij tuvi un mīļi. Ceru Jūs 
satikt tuvākā vai tālākā nākotnē, kad 
apmeklēšu Austrāliju un Jaunzēlandi 
privāti vai oficiālās delegācijas sastāvā.

Paldies Jums visiem! 
Veidosim Latviju par plaukstošu, 

skaistu un modernu zemi!
Patiesā cieņā,
Indulis Bērziņš

Latvijas vēstnieks Austrālijā un 
Jaunzēlandē

Ārlietu ministrijas ģenerālinspektors

Turpinājums no 4. lpp.
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Kopības nodevu  
akcija

Gadskārtējā LAAJ Kopības 
nodevu  vākšanas  akc i j a 
turpinās.

Maksājumus var nosūtīt pa 
pastu, vai arī nodot Sidnejas 

Latviešu biedrības namā kā arī 
elektroniski ar kredītkarti: www.laaj.
org.au/ziedot.

Pavisam līdz 2013. gada 23. 
novembrim ir saziedoti $12,885.

Latvijas valsts 
proklamēšanas 95. 
gada dienas atcere

L a t v i j a s  v a l s t s 
proklamēšanas atceri 
Sidnejas Latviešu nama 
lielā zāLē 18. novembrī 
šogad rīkoja tautas deju 
kopa Jautrais pāris ar 
pieteicēju Kiru Bruzguli. 
Aktu ievadīja ar svinīgu 

Latvijas karoga ienešanu, kam sekoja 
Jauktā pāŗa pārstāves Klāras Brūveres 
uzruna, ar kuŗu viņa sveica akta viesus un 
dalībniekus, pieminot, ka iepriekšējā gadā 
piedalījusies korporāciju gājienā Rīgā no 
Latvijas Universitātes līdz Brāļu kapiem. 
Sekoja goda konsula Alža Birzuļa nolasītais 
18. novembŗa apsveikums no Latvijas 
republikas vēstnieka Austrālijā Induļa 
Bērziņa un pēc tam ieskaņotais valsts 

Ziedojumi līdz $50
Rutups L. Fairfield West
Lapa O. Kurrajong
Dzelmane R. Cambridge Park
Parcell V. Gordon
Veidnere S. Turramurra
Dzintars I. Beecroft
Putnis A. Argenton
Reed A. Strathfield

Kopā: $300
Ziedojumi no $51 līdz $100
Kalns V. Chester Hill
Zaļums E. Lindfield
Drēziņa I. Kirrawee
Sics A. & V. Newcastle
Kairis J. Roselands
Upītis I. Glenhaven
Nemme I. & R. Carlingford
Anonīms
Freija B. New Lambton
Starks G. Towradgi
Dragūna S. Manly Vale
Kalniņš I. Galston

Kopā: $1,200
Ziedojumi no $101 līdz $200 
Jansone G. Green Point
Veisa S. Katoomba
Graudiņa L. West Pymble
Kaucis E. Leonay
Rone I. Greenwich
Bičevska A. Bowral
Sieriņa V. Ryde

Graudiņš V. & I. Randwick
Kopā: $1,475

Ziedojumi no $201 līdz $500
Rone A. Wollstonecraft
Jaunbērziņa I. Murwillumbah
Medenis A. Gerringong

Kopā: $370
Ziedojumi pāri $500
Drengers J. Penshurst

Kopā: $5,000
Pavisam kopā: $8,975
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prezidenta Andŗa Bērziņa apsveikums. 
Pēc Latvijas himnas Kira Bruzgule pieteica 
Latvijas republikas ārlietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieku  sadarbībai 
ar diasporu, Rolandu Lappuķi, vispirms 
nolasot viņa biografiju. 

Plašā un visparīgā atskata runā 
viņš pieminēja vēsturiskos notikumus 
gan senākā gan nesenā vēsturē. Ilgāku 
laiku bija tikai de jure patstavība, bet 
de facto bija jāatjauno. Trešās atmodas 
laikā dibinājās Tautas fronte, 
kuŗu atbalstīja arī Austrālija 
ar Austrālijas latviešu nodaļas 
dibināšanu 1989. gadā. 
Latvijas satversme rakstīta 
1922. gadā, bet to atjaunoja 
tikai 1993. gadā. Latvijas 
starptautiskā situācija nekad 
nav bijusi tik stipra kā šodien 
ar dalību NATO un Eiropas 
Savienībā. 5. pants pasargā 
visas NATO sastāvošās 
valstis, bet Eiropas Savienībā 
ir 28 valstis ar 500 miljoniem 
iedzīvotāju. Tomēr vairāk 
par 200,000 iedzīvotāju ir 
atstājuši Latviju, jo tas ir 

viens veids kā izbēgt no 
nabadzības. Kad 2012. gada 
februārī bija referendums 
nobalsošanai par latviešu 
valodu, tajā piedalījās kādi 
40,000 ārzemēs dzīvojošo 
Latvijas pilsoņu. 

Arī agrākos laikos Latvijā 
bijis liels cilvēku zudums. 
Tā Pirmā Pasaules kaŗā bija 
kādi 800,000  bēgļu, bet Otrā 
ap 150,000. Tiem jāpieskaita 
arī lielais skaits uz Sibiriju 
deportēto un kaŗā kritušo.

Rolands Lappuķe pateicās 
ar ī  LAAJ par  ie lūgumu 
runāt Austrālijā un arī goda 

konsuliem par viņu darbu, bez kuŗiem 
darbs būtu daudz grūtāks. 

L A A J  v i c e p r i e k š s ē d i s  J a u n -
dienvidvelsā Jānis Grauds tad nolasīja 
apbalvojumu sarakstu. Vispirms paziņoja, 
ka Pasaules Brīvo Latviešu apvienības 
balvu par Latviešu Centrālas Padomes 
darbības un 1944./1945. gada bēgļu laivu 
kustības dokumentēšanu un par ilggadēju 
latviešu valodas un kultūras kopšanu 
2013. gadā saņēmusi Valentīne Lasmane 
no Zviedrijas. 

Atzinības rakstu saņēmēji – Māra More, Ingrīda 
Veidnere un Andris Kariks.
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No kreisās – SLB valdes priekšsēdis Jānis Grauds, 
Latvijas speciālo uzdevumu  vēstnieks Rolands 
Lappuķe un Latvijas Goda konsuls Aldis Birzulis
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PBLA Kultūras fonda apbalvojumus, 
goda diplomus mūzikas nozarē saņēmuši 
Niks Gothams (Nic Gotham), post mortem, 
no Kanadas, par džeza mūzikas attīstību 
Latvijā un latviešu mūzikas popularizēšanu 
Kanadā un Jasunori Kikuči (Yasunori 
Kikuchi) Japānā par Latvijas un Japānas 
mūziķu sadarbības veicināšanu un 
latviešu kultūras popularizēšanu Japānā 
un humanitāro un sociālo zinātņu nozarē 
Andrejam Plakanam (ASV) par grāmatu 
(„A Concise History of the Baltic States”) 
un lietiskās mākslas nozarē Astrai un 
Jānim Reveliņiem (ASV) par ilggadēju 
darbu O. Grīna tautas mākslas mūzeja 
veidošanā un uzturēšanā. 

Atzinības raksti no PBLA Kultūras 
fonda piešķirti preses nozarē Lasmai 
Ģībietei (Ungārija) par ilggadēju, sekmīgu 
un enerģisku darbību un Guntai Rudzītei 
(Austrālijā) par ilggadēju un kvalitatīvu 
darbu, aprakstot latviešu sabiedriskās 
dzīves notikumus latviešu presē.

Sidnejā atzinības rakstus saņēma 

Gunars Zodiņš, Gundega Zariņa, Rūdolfs 
Nemme un Andris Kariks no PBLA, Māra 
Moore un Ingrīda Veidnere no Latvijas 
Izglītības ministrijas un Sidnejas Latviešu 
biedrības pamatskola trešā vietā PBLA 
skolu konkursā. 

Tad pie skatuves nostājās Sidnejas 
Latviešu koris „Jaunais sākums”, kas 
diriģenta Inta Teterovska vadībā dziedāja 
4 dziesmas: tautas dziesmu Skaista mana 
tēvu zeme, latgaliešu tautas dziesmu 
Kur gaismeņa zyla ausa K. Kārkles 
aranžējumā, J. Norviļa  dziesmu Daugav’ 
abas malas V. Putniņas aranžējumā ar 
Raiņa vārdiem un U. Stabulnieka Tik un 
tā ar Māras Zālītes vārdiem. Pavadīja 
Ivars Štubis ar ģitāri un Sandra Dragūna 
pie klavierēm.

Akta nobeigumā visi kopā nodziedāja 
J. Mediņa Tev mūžam dzīvot Latvija 
ar V. Plūdoņa vārdiem, bet pēc tam 
apmeklētājus lūdza pakavēties pie 
atspirdzinājumiem Mārtiņa Siliņa zālē.

Juris Krādziņš

Sidnejas latviešu jauktais koris Jauns sākums diriģenta Inta Teterovska vadībā.
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Lielais, gudrais,  
labais

“BLAUMANIS UN MĒS” – Rūdolfa 
Blaumaņa 150. dzimšanai veltītā SLT 
izrāde Sidnejā, 1. 2. un 3. novembrī. 
Ilonas Brūveres režija.

Kā citādi raksturot 
R ū d o l f u  B l a u m a n i , 
mūsu galveno pārstāvi 
drāmas pasaulē un vienu 
no latviešu literatūras 
s tūrakmeņiem? Viņa 
humors, dzīves izpratne, 

izjūtīgais ieskats cilvēku raksturos  un 
viņa bijība dabas skaistuma priekšā jau 
ilgi ir viņu tuvinājusi latviešu sirdīm.

Kas šķiet visiezīmīgāk staro viņa 
darbos ir labvēlība un sirds siltums 
pret visu, kas pasaulei atnes ko labu 
un iepriecinošu. Ja viņa dzīves uztvere 
var būt arī asi kodolīga un satīriska, tas 
neatņem neko no šī gaišā vēriena, bet 
to pasvītro ar atteikšanos pārāk idealizēt 
vai sentimentalizēt.

Sidnejas Latviešu nama mazā zāle 
– ar galdiņiem, vīnu, kafiju un dažādiem 
gardumiem – radīja neformālu gaisotni, 
kas labi saderēja ar pasniegtā nokrāsu. 

Skatuves platforma bija ietērpta, lai 
suģestētu latviešu lauku sētas istabu. 
Npieciešamās minimālās mēbeles (gulta, 
skapis, soliņš) nodrošināja netraucēti 
gludu spēles norisi.

Piemērotu ekrāna ierakstu priekšā, 
Blaumanis tika iepazīstināts zem 
kategorijām/temām, kas caurauž viņa 
lugas, dzejas un citus rakstu darbus: 
“Blaumanis un tauta” , “Blaumanis un 
mīlestība” , “Blaumanis un lauku dzīve” 
utt.

Izrādi pa daļai vadīja nerātnie velniņi 
(Klāra Brūvere, Tija Lodiņa), kuŗi no elles 
izsprukuši drīz apjēdzas, ka ir iekrituši 
“Blaumaņa pasaulē” un   starp nedarbiem 
– centās šo pasauli izskaidrot.

Sākuma nopietnajā segmentā, 
“B laumanis un tauta”  sa is toša, 
mākslinieciska filma ilustrēja “Tālavas 
taurētāja ” lasījumu, ko pasniedza Zintis 
Dukmantons. Starp citu, bija zīmīgi 
ievērot, ka ienaidnieki Taurētājam sola 
brīvību kā pēdējo un lielāko kukuli, lai 
pirktu viņa nodevību.

Nebija pārsteigums, ka “Blaumanis 
un mīlestība” bija visplašāk apskatītā 
no izvēlētajām temām. Tā arī izsauca 
vislielāko piekrišanu un aplausus no 

skatītājiem, kā pienācīgu 
atzinību izciliem tēlo-
jumiem, vairākās izveicīgi 
savītās ainās no Blaumaņa 
pazīstamajiem darbiem.

Jāņa Čečiņa biklā 
precinieka mēģinājumi 
bildināt iecerēto (Iveta 
R o n e )  d e m o n s t r ē j a 
a p s v e i c a m u s  r a k -
sturojumus un komisko 
tempu abu saspēlē. Šo 
segmentu kronēja SLT 
ansambļa i lggadīgās 
zvaigznes, Lija Veikina 
un Kārlis Gulbergs. Lijas 
Veikinas steiga izmantot 
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Senioru saiets 2013. 
gada novembrī

Novembŗa mēneša senioru saiets 
iesākās ar Guntara Saivas Lāčplēša 
dienai veltītām pārdomām 8. novembrī 
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē. Kamēr pārējā pasaulē piemin 
1918. gada 11.novembri, kad I Pasaules 
kaŗš beidzās ar pamieru, latviešiem tas 
saistās ar 1919. gada 11. novembri, tajā 
dienā no bermontiešiem atbrīvoto Rīgu 
un Lāčplēša kaŗa ordeņa dibināšanas 
dienu. 

Vēsturisko atskatu Guntars Saiva 
iesāka ar Latvijas pagaidu valdības 
atgriešanos Rīgā 1919. gada 8. jūlijā. 
Divas dienas vēlāk par Latvijas armijas 
pirmo virspavēlnieku un vēlāk arī 
apsardzības ministru iecēla atvaļināto 
cara armijas ģenerāli Dāvidu Simansonu. 
22. junijā pie Cēsīm bija sakauti Golca 

jaunā “Zociālistu Biroja” deklarētās 
bildināšanas vienlīdzību, saņēma lielu 
skatītāju atzinību. 

Bet izrādes kalngalu sasniedza viņas 
skats ar Taukšķi (Kārlis Gulbergs). Šeit, 
dažās minūtēs, Kārlis Gulbergs pasniedz 
īsu meistarklasi lomas izpratnē, skatuves 
enerģijā un komiska tēlojuma mākslā, 
it sevišķi Taukšķa gaŗajā pretlaulības 
tirādē: “Es puisī gribēju nomirt – tagad 
tā valdība to neļaus!“ (Bravo! Visiem 
četriem aktieriem.)

Joprojām komisku, bet drusku asāku 
ieskatu grizsirdības un nenovēlības 
rezultātos ar bišu sadzeltiem vaidziņiem 
rādīja “Gudrā Ediņa” (Klāra Brūvere), 
Jāņa Grauda atstāstijumā.

Daži otrā cēliena segmenti bija par 
īsiem un virspusīgiem, lai ko īsti atklātu 
par Blaumani. Tiem, kas Blaumaņa lugas 
tuvu nepazīst, brīžiem  būtu bijis grūti 
sekot. Šeit, noteikti mazāk, bet dziļāk un 
pilnīgāk būtu bijis vairāk. Fragmentētās 
ainas arī nolaupīja plašākas iespējas 
aktieriem paspīdēt. Šo to arī būtu derējis 
mainīt: Piemēram dzeja “Cik nedzejiski” 
varbūt piemērotāk iekļautos “Blaumanis 
un mīlestība” kategorijā.

Tija Lodiņa un Laima Kārkliņa 
izcēlās ar jautri dziedāto un dejoto 
“Mīļie puiši, labie puiši”. Edgars Greste 
ar vecmodīgo “pletīzeri” rokā, ar komisku 
izjūtu nodziedāja “Cik bēdīgi tie vecāki”, 
daudzus zālē ierosinot dziesmai 
pievienoties.

Pēdējā daļā “Blaumanis un Tagadne”, 
viņš (Ivetas Rones intervēts) izveicīgi 
atklāja mūsdienu Tālavas Taurētāja 
variantu, kā zēnu bez jebkādām taurētāja 
spējām.  Abpusējā vāciskā aplamāšanās 
ar uzbrucējiem arī visus labi pasmīdināja.

Diemžēl drošvien par daudz patiesa 
bija Blaumaņa (Jānis Čečiņš) konference 
ar filmu režisoru/producentu (Andris 
Kariks). Zem “Metro-Balbyn-Mayer” 
emblēmas ar rēcošu kaķēnu lauvas 

vietā, Blaumanis tika pamācīts kā 
“Skroderdienas” pārvērst filmai cienīgā 
tekstā. Šeit, viņam par izmisumu radās 
“Asinsdienas Silmačos” blīvas ar seksu 
un varasdarbiem, vienīgais kas modernai 
publikai saprotams.

Mūziku bija skaisti aranžējusi Sandra 
Dragūna (kopā ar Andri Kariku). Gaismas 
un fotografijas pārzināja Voldis Kains 
un Gints Kārkliņš. Izrādei cauri ievītās 
dzejas ļoti izsteiksmīgi izpildīja Kārlis 
Gulbergs, Lija Veikina, Iveta Rone un 
nobeigumā viss ansamblis. Citas lomas 
uzņēmās Māris Kristapsons un pati 
režisore. (Papildtekstus bija gādājuši 
Siliņš, Birbele un Čauksta).

Sīkumus atskaitot, šeit bija uz-
jautrinoša un nozīmīga izrāde.

Inta Rodžera (Rogers)
Sidnejā
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vadītie vācu bruņotie spēki un ar 3. 
jūlija Strazdumuižas pamieru tiem 
bija jāatstāj Latvija. To viņi kavējās 
darīt, bet tā vietā iestājas dēkainā 
krievu korpusa komandieŗa adjutanta 
ar nožēlojamu reputāciju (glīta izskata, 
šarmanti teatrālu, bēdīgu sieviešu 
mednieku, operešu pulkvedi un komēdiju 
princi). Avalova – Bermonta tā sauktā 
Krievijas atbrīvošanas armijā. Tā vietā, lai 
dotos uz Maskavu vai ietu Petrogradas 
virzienā, Bermonts, Golca iespaidā, bija 
nolēmis iekaŗot Rīgu, visu Latviju un 
Igauniju un likvidēt nesen nodibināto 
Latvijas valsti. Uzbrukums Rīgai sākās 
8. oktõbrī. Bermonta armijā bija ap 50 
000 kaŗavīru, bet latviešiem Rīgas frontē 
tikai ap 12 000. 

Vidzemes divīzijas komandieris 
un dienvidu frontes virspavēlnieks 
Jorģis Zemitāns pavēlēja atkāpties uz 
Juglas līniju, bet ģeneralis Sīmansons 
šo pavēli atcēla, Studentu bataljons 
pie  Daugavas izgrieza Rīgas tiltus un 
palika sargāt Daugavas labo krastu. 
Sākoties bermontiešu uzbrukumam, 
tautā bija pamodies patriotisks cīņu 
gars bez polītisko virzienu atšķirības. 9. 
novembrī kļuva skaidrs, ka Rīgu neatdos 
un aizstāvjos bija gan nacionālisti, gan 

sociālisti.
Jau 8. oktobrī kapteinim Fridricham 

Zommeram uzdeva sastādīt bataljonu ar 
trim rotām, kas vēlāk izgāja no Latviešu 
biedrības pāri Daugavai. Pulkvedi Jorģi 
Zemintānu 12. oktobrī atbrīvoja no 
komandieŗa amata, bet viņa vietā iecēla 
pulkvedi Peniķi. Ģenerāļa Sīmansona 
vietā par armijas virspavēlnieku iecēla 
Jāni Balodi. 

Guntara Saivas pārdomas bija rūpīgi 
izstrādātas un vispusīgi aprakstītas. No 
tām šeit tikai saīsinats savilkums. Cīņas 
pie Rīgas ilga 33 dienas. Palīgā nāca 
sabiedroto kaŗa flote, kas apšaudīja 
Pārdaugavu. 10. novembrī latviešu armija 
ieņēma Torņakalnu un 11. novembrī visa 
Pardaugava bija atbrīvota, ko pasludināja 
ar baznīcu zvaniem. Pēc tālākām cīņām 
21. novembrī atbrīvoja Jelgavu un 
28. novembrī visu Kurzemi. Ja visā 
atbrīvošanas kaŗā krita 1623 kaŗavīru 
un 125 virsnieki, no tiem cīņās pret 
Bermontu 686 kaŗavīri un 57 virsnieki. 

Lāčplēša kaŗa ordenī ir 3 šķiras. Ar 
III šķiru apbalvoti  2074 brīvības cīņu 
dalībnieki, to starpā 3 sievietes. Ar II šķiru 
18 latviešu un  47 ārzemju kaŗavīri, kam 
jau bija III šķiras ordenis. Ar I šķiru tikai 4 
latviešu karavīri: pulkvedis Fricis Briedis, 
pulkvedis Oskars Kalpaks, ģenerālis 
Jānis Balodis un ģenerālis Krišjanis 
Berķis un 7 ārzemnieki. 

Guntars Saiva atsevišķi pieminēja 
pulkvedi Frici Briedi, kuŗu Krievijā 
apcietināja 1918. gada 22. jūlijā un 
nošāva naktī no 27. uz 28. augustu. 
Viņa dēls Juris dzīvoja Melburnā  līdz 
savai aiziešanai mūžībā, bet mazdēls 
Juris tur dzīvo vēl šodien. Rīgā jau agrāk 
pulkvedim Briedim gribēja celt pieminekli, 
bet ģenerālis Jānis Balodis teicis, ka tas 
nav vajadzīgs. To tomēr uzstādīja 1998. 
gada 28. augustā Rīgas 13. vidusskolas 
priekšā, Pulkveža Brieža ielas malā. 
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Atsevišķi pieminēja arī, ka III šķiras 
Lāčpļēša kaŗa ordenis piešķirts Fridricham 
Zommeram, kas saformēja Studentu 
bataljonu un 9. oktobrī ievainots, par ko 
viņu paaugstināja par pulkvedi – leitnantu, 
viņa cīņu biedriem pulkvedim – lietnantam 
Paulim Bruņeniekam, virsleitnantiem 
Markum Ozolam un Markum Gailītim, 
virsleitnantam Aleksandram Grundmanim 
(Atsevišķās studentu rotas komandieŗa 
Nikolaja Grundmaņa brālim), kapteinim 
Hugo Celmiņam (vēlākam ministru 
prezidentam), kaŗa ierēdnim Andrejam 
Iksenam, dižkareivim Kārlim Ulmanim un 
kareivim Zigfrīdam Annai Meierovicam, 
ka arī 12 kaŗa skolas kadetiem.

Šajā dienā pieminam arī tos, kas kopš 
otrā pasaules kaŗa cīnījušies dažādu 
valstu armijās. Daugavas krastmala 
nosaukta 11. novembŗa vārdā.

Pēc šī priekslasījuma Brigita Saiva 
nodziedāja Lūcijas Garūtas dziesmu, 
lūgšanu Svētī šo zemi.

Saieta otrā daļā skatījāmies filmu 
Parallēlā vēsture, kas veidota pēc Zelča 
utopiskā romāna ar saturu, kas būtu 
noticis, ja Ulmaņa valdība būtu nolēmusi 
pretoties Padomju Savienības ultimātam;  
jautājums par kuŗu vēl arvien debatētāji 
„lauž šķēpus”.

Vairums footouzņēmumu filmā ņemti 
no vecām chronikām ieskaitot kauju 
skatus.  Trīs aktieŗi tēlo galvenās lomas: 
kaŗa ministru un armijas komandieri 
Krišjāni Berķi, aizsargu štaba aizsardžu 
instruktori Lidiju Torgāni un zemūdenes 
Ronis komandieri Hugo Legzdiņu.  No 
visiem trim dabīgā nāvē mira vienīgi 
Hugo Legzdiņš 2004. gadā. Krišjānis 
Berķis mira, nogalināts 1941. gada 
decembrī. Lidija Torgāne arī mirusi 
izsūtījumā. Filmā rādīti izdomāti notikumi 
no 1940. gada 15. jūnija līdz 30. jūnijam, 
kad cīņas beidzās, bet nakts klusumā 
latviešu kaŗaspēks nonāk, apejot 

Pēcpusdiena ar Intu 
Teterovski

Dienu pirms Latvijas valsts dibināšanas 
pusdienām, 16. novembrī, 55. Kultūras 
dienu Rīcības komiteja Jāņa Čečiņa vadībā 
rīkoja pēcpusdienu iepazīstināšanai ar 
Intu Teterovski, kuŗš nākamā gadā vadīs 
Eiropas Savienības Kultūras galvaspilsētas 
programmu, kas Rīgā ritēs visu gadu. 
Ints Teterovskis bija arī viens no šā gada 
Latvijas Dziesmu svētku virsdiriģentiem. 
Bijis arī jau 3 reizes Austrālijā, bet tikai 
šogad pirmo reizi Sidnejā. 

Par Eiropas Kultūras galvaspilsētām 
jau bijušas, cita starpā, Parīze un Londona, 
bet nākošgad šis gods piešķirts Rīgai. 
Nākošgad durvis vērs arī Gaismas 
pils, jaunā bibliotēka Rīgā. Šogad Ints 
Teterovskis izstrādājis darbības programmu 
„Rīgai-2014”, kuŗas piepildīšana ilgs visu 
gadu. Tad būšot kādi 200 koncerti, kā arī 
izstādes, izrādes un festivāla konference, 
bet dalībnieki no visas pasaules. Būs 

pretnieku, mežos, lai turpinātu cīņu kā 
partizāni. Vēl pirms tam Kārlis Ulmanis 
devās izlūkceļojumā uz cīņu vietām un 
ceļā pazuda.

Juris Krādziņš

Ints Teterovskis par Rīga-2014.
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arī eksperimentālās mūzikas festivāls. 
Katrā ziņā viens no uzdevumiem Intam 
Teterovskim ir arī iepazīstināšana ar „Rīgu-
2014”, lai tajā piedalītos arī daudzi tautieši 
no Austrālijas. 

Ar to jau nav pateikts viss. Ints 
Teterovskis veda arī jauniešu kori „Balsis” 
augustā pa dažādiem posmiem ar plostiem 
pa Daugavu. Šī gada ceļojums bija sācies 
ar koncertu Daugavpils luterāņu baznīcā 
un beidzies Jersikā. Ints vada arī televīzijas 
programmu „Mūsdienu Latvijas garša” 
reklamējot ēdienu gatavošanu. 

Iepazīšanās programma not ika 
Sidnejas Latviešu nama Baltā zālē, kur 
Ojārs Greste bija iekārtojis gadskārtējo 
mākslas izstādi ar deviņu mākslimieku 
darbiem, kur piedalījas Anita Bērziņa-
Misiņa, Biruta Apene-Klarka (Clark), Ojārs 
Greste, Andra Krūmiņa, Dzidra Mičela 
(Mitchell), Anita Rezevska, Alda Rudze, 
Raimonds Rumba un Ilze Strautiņa-Kumbe 
(Coombe).

Baltās zāles vienu sienu aizņēma 
Juŗa un Vitas Ruņģu Pastaiga nezināma 
fotografa pēdās. Septiņdesmito gadu Rīgas 
centra un priekšpilsētu uzņēmumiem līdzās 
stāveja 22 pēdējo gadu (2011. g. augustā) 
krāsu fotografijas. Fotomākslinieki bija 
rūpīgi piestrādajuši, lai tagadējie uzņēmumi 
būtu izdarīti no tā paša leņķa un attāluma kā 
melnbaltie. Interesanta izstāde, kam varētu 
dot arī apakšvirsrakstu „Toreiz un tagad”

Juris Krādziņš 

Vītolu fonda 
sadarbība ar 

Austrāliju 2013/2014. 
mācību gadā.

Pie mums, Latvijā, rudens vēji jau 
norāvuši kokiem pēdējo lapu, bet uzartās 
zemes smarža vēsta par gatavību uzņemt 
jaunus graudus. Ir brīdis, kad Saule 
sāk zaudēt savu spēku, un tumsas 
un gaismas mūžīgajā cīņā pārsvaru 
pamazām gūst tumsa. Taču šis ir arī 
ražas laiks, tāds miera un gandarījuma 
pilns laiks, jo ir pabeigti rudens darbi. Tas 
ir pats īstākais laiks, kad sākt padarītā 
godināšanu. 

Pilni apcirkņi šogad ir arī Vītolu 
fondam, un tos tik bagātus palīdzējuši 
piepildīt arī ziedotāji no tālās Austrālijas, 
kuŗiem rūp  jauniešu izglītība un mūsu 
zemes attīstība nākotnē. Vītolu fonda 
administrētās stipendijas sniedz iespēju 
604 Latvijas jauniešiem iegūt augstāko 
izglītību, un ievērojamu atbalstu allaž ir 
snieguši un joprojām sniedz arī tālajā 
Austrālijā dzīvojošie latvieši – viņu ziedotie 
līdzekļi ļauj 38 jauniešiem piepildīt sapni 
studēt kādā no Latvijas augstskolām.  

No Austrālijas tika saņemts pats 
dāsnākais šī gada ziedojums – Asjas 
un Berndta Everts testaments, kuŗā 
izteikta vēlme dibināt Latvijā fondu, 

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au 

vai arī
www.slb.org.au 

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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un šim mērķim novēlēts vairāk kā 
1 000 000 Austrālijas dolāru. Evertu 
stipendiju fonds uzticēts administrēt 
Vītolu fondam, lai īstenotos tas, 
par ko Asjas kundze sapņojusi visu 
mūžu – palikt savā zemē, dzīvot tālāk 
savas zemes jauniešos, ļaujot piepildīt 
sapņus. Asjas Everts dzīves ceļš 
aizsācies Vecpiebalgā. Pārvarējusi 
daudzus sāpīgus likteņa triecienus 
Asjas kundze kopā ar dzīvesbiedru 
Berndtu rada spēku piecdesmitajos 
gados uzsākt jaunu dzīvi tālajā 
Austrālijā, ar visu turpmāko dzīvi 
apliecinot, ka viss nav pazaudēts – ir 
dzīva palikusi citu sāpes izprotoša 
un ci lvēkus mīloša sirds. Viņa 
strādāja par grāmatvedi uzņēmumā 
Readers Digest, bet Berndts uzsāka 
veiksmīgu nekustamo īpašumu 
biznesu. Asja Everts aktīvi iesaistījās 
arī latviešu sabiedriskajā dzīvē. 
Abus dzīvesbiedrus allaž vienoja arī 
vēlme palīdzēt citiem – tika ziedotas 
nozīmīgas summas dažādiem 
latviskiem mērķiem. Nu, pateicoties 
Asjas un Berndta Everts dāsnumam, 
pieci Latvijas jaunieši studē 

Lai palīdzētu pēc iespējas vairāk 
jauniešiem, Vītolu fonds šogad nerīkoja 
kopīgo pasākumu, taču, neskatoties uz 
to, daudzi ziedotāji atrada laiku un 
iespējas tikties ar saviem stipendiātiem 
klātienē. Arī ilggadējie Vītolu fonda 
atbalstītāji Andris un Dace Dārziņi 
sastapa savus stipendiātus un bija 
patiesi gandarīti par viņu mērķtiecību 
un vēlmi apgūt zināšanas. Viņi allaž 
uzskatījuši, ka latviešu valoda, kultūra 
un tradīcijas ir jākopj un iespēju 
robežās to darīt ir jāpalīdz arī citiem.

Savas valodas, savas tautas, sava 
novada patriote allaž bijusi ziedotāja 
Natālija Neiburga. Viņa šovasar Latvijā  
tikās ar saviem stipendiātiem. Jau 
daudzus gadus par savām mājām 

Natālija Neiburga sauc Austrāliju, taču par 
viņas Tēvzemes mīlestību liecina ne tikai 
auseklītis pie viņas mājas vārtiem, bet arī 
vēlme dot savu ieguldījumu mūsu zemes 
nākotnē, sniedzot savu atbalstu jauniešiem 
izglītības iegūšanā. 

Septembrī ar stipendiāti tikās Latviešu 
apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē 

No kreisās: Raimonds Krauklis ar Vītolu 
fonda kolektīvu

No kreisās: Stipendiāts Miķelis Cukurs, 
Adelaides Latviešu biedrības kasiere Velta 
Voitkuna, stipendiāts Māris Balodis
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SIDNEJAS LATVIEŠU  

PELDĒŠANAS SACENSĪBAS 
 

2014.g. sestdien 1. februārī, 
plkst. 18.00-20.00 

 
ENFIELD OLYMPIC POOL 

Portland Street, Enfield 
 

$5.00 pieaugušiem, $4.00 bērniem $2.00 skatītājiem 
. 

Tuvāka informācija:   Toms Veidners   0401 715 561  
 

VISI MĪĻI GAIDĪTI!!! 
 
 
 

priekšsēdētājs Pēteris Strazds. LAAJ 
biedri allaž uzsvēruši zināšanu lomu 
un atbalstījuši ar izglītību saistītos 
pasākumus gan mītnes zemēs, gan 
Latvijā. Tikšanās ar jaunieti nostiprināja 
pārliecību par Latvijas jauniešu vēlmi 
izglītoties, lai nākotnē kļūtu par savai 
zemei noderīgiem speciālistiem. 

Kad 2011. gadā Vītolu fondā ieradās 
Raimonds Krauklis kopā ar savu draugu 
Pēteri Srungu kā testamenta izpildītāji 
un nodibināja Elgas Rodzes-Ķīseles 
stipendiju, šī viesošanās kļuva par 
sadarbības sākumu vairāku gadu gaŗumā. 
Savulaik Elga Rodze-Ķīsele aktīvi 
darbojās polītikā, daudz rakstīja un lasīja 
referātus latviešu sabiedrībai. Gudra, 
daudzpusīga un interesanta personība – 
tā viņu vērtēja laikabiedri. Elgas Rodzes-
Ķīseles piemiņas stipendija nu kādam 
latviešu jaunietim dāvā iespēju studēt un 
ar lepnumu apliecināt viņas teikto, ka „par 
latvieti nevar kļūt, par latvieti jāpiedzimst.” 

Raimonds Krauklis arī šovasar ciemojās 
Vītolu fondā. Viņš ilgus gadus aktīvi 
darbojies Sidnejas Latviešu biedrībā, bet 
tās mērķis allaž ir bijis dot iespēju, tiem, 
kas vēlas, paplašināt un uzturēt savas 
zināšanas un spējas latviešu valodā 
un kultūrā, bet devīze – Ata Kronvalda 
teiktie vārdi: ,,Mosties, celies, strādā!” 
Pateicoties Sidnejas Latviešu biedrības 
atbalstam, šogad studē jau četri jaunieši. 

Mīļš un gaidīts ciemiņš allaž ir bijusi 
Velta Voitkuns, Adelaides Latviešu 
biedrības kasiere. Viņa ik gadu rod 
iespēju viesoties fondā, un vienmēr 
Veltas kundze ir sarūpējusi gan gardu 
cienastu, gan kādu mīļu suvenīru no 
skaistās un savdabīgās Austrālijas, kā 
arī ziņu par iespēju turpināt 2006. gadā 
Adelaides Latviešu biedrības dibināto 
pianistes Benitas Vembris piemiņas 
stipendiju, kuŗu ik gadu piešķir Latvijas 
Mūzikas akadēmijā studentiem, kuŗi 
dzimuši un auguši Latgalē. Otra stipendija 
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novēlēta meža nozarē studējošiem. 
Īpaša pateicība par skaistiem svētku 
apsveikumiem Adelaides latviešu 
biedrības pr iekšniekam Bruno 
Krūmiņam. 

Ir prieks apzināties, ka ar katru 
gadu ziedotāju pulks no Austrālijas 
kļūst arvien kuplāks. Šajā mācību gadā 
iespēja studēt tika dāvāta, pateicoties 
martā dibinātajai ģenerāļa Mārtiņa 
Peniķa Vēstures fonda stipendijai. 
Mārtiņš Peniķis- Latvijas armijas 
komandieris, piedalījies Ziemassvētku 
kaujās, cīnījies pie Ložmetējkalna, 
Lāčplēša Kaŗa ordeņa, Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieris, vairāku citu augstu 
apbalvojumu ieguvējs, nenogurstošs 
un varonīgs cīnītājs kaujas laukā par 
Latvijas brīvību, arī vairāku grāmatu 
autors. Viņš pieminēts arī A. Grīna 
romānā “Dvēseļu putenis”. Mārtiņa 
Peniķa dzīve – izcilas gudrības, 
varonības un Tēvzemes mīlestības 
paraugs jaunietim, kuŗš studēs, 
pateicoties Vēstures fonda dibinātajai 
stipendijai. Par stipendijas tapšanu 
paldies Jēkabam Ziedaram.

Šis gads Latvijā un, šķiet, arī 
daudzviet plašajā pasaulē ir dzejnieka 
Imanta Ziedoņa gads. Zigrīdas 
Saliņas-Krulls, Paula Krulls un Ingrīdas 
Jēkabsones-Krulls ģimenes Austrālijā 
kopā ar radiem Latvija un ASV 
Latvijā dibināja stipendiju dzejnieka 
piemiņai, kuŗa paredzēta kādam 
Latvijas Universitātes (Imanta Alma 
Mater) Humanitāro zinātņu fakultātes 
studentam. Stipendija piešķirta 
LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
Baltu filoloģijas maģistra studiju 
programmas 1. kursa studentam 
Arnim Koroševskim. Galvenais kritērijs 
stipendijas piešķiršanai bija izcilība. Ar 
Imantu Ziedoni Arnis ticies, mazs zēns 
būdams, saņēmis dzejnieka autogrāfu 
un kā lielu dārgumu glabājis fotografiju, 

kuŗā viņš ir redzams kopā ar dzejnieku. Savā 
pateicības vēstulē Arnis raksta: „Tas, ka 
esmu pirmais Imanta Ziedoņa piemiņas 
stipendijas ieguvējs, iezīmē gan neizsakāmu 
godu, gan tikpat lielu atbildības slogu. Šeit 
pat rodas vēlme citēt Ziedoni un izsaukties: 
„Puikas, šis brauciens būs tāls un smags!” 
Motocikla stūre nu ir manās rokās, savukārt 
pati stūrēšana nozīmē atbildību latviešu 

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaun-
zēlāndē priekšsēdētājs Pēteris Strazds 
ar dzīvesbiedri un stipendiāti Maiju Sabuli

No kreisās: ziedotājs Andris Dārziņš, 
stipendiātes Elva Eglīte un Baiba Gabrāne, 
ziedotāja Dace Dārziņa
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Telpu pieteikumi 2014.  
gadam

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

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

SLB valde

literatūras, kultūras mantojuma, filoloģijas, 
Imanta Ziedoņa vārda un personības, 
bet visbeidzot – pašam savā priekšā. Ar 
dzejnieka vārdu es šoruden piedzīvoju 
ziedētprieku un jācer, ka tā ilgstamība 
vēl kādu laiku būs neizsmeļama.” „Esi 
darbīgs! Esi gudrs! Esi skaists! Esi 
priecīgs!” – šos tautas gudrībā un viedumā 
sakņotos vārdus pirms vienpadsmit 
gadiem, uzsākot Vītola fonda darbību, kā 
ceļamaizi līdzi deva Imants Ziedonis. Nu 
fonda un Dzejnieka ceļš tālāk būs kopīgs 
– ziedētgribas un ziedotgribas varenumu 
un savas zemes mīlestību apliecinošs.

Savs zelts ir Latvi jai, kļavlapu 
skaistumā rudenī cilvēkiem dāvāts, savs 
Austrālijai, pavasaros zeltainās akācijas 
ziedos bagātīgi redzams. Savs zelts ir 
arī Vītolu fondam, un tie ir cilvēki, kuŗi jau 
daudzus gadus sniedz nesavtīgu atbalstu, 
turpinot stipendijas. Viens no šādiem 
fonda ,,zelta cilvēkiem’’ noteikti ir Aivars 
Saulītis, DV Melburnas nodaļas valdes 
priekšsēdis, kuŗš daudzus gadus uzcītīgi 
ziedojis gan DV Melburnas nodaļas 
stipendijai, gan kopā sievas māsu Āriju 
Schwerdtfeger turpina sievas Māras 
Saulītes dibināto stipendiju viņas mātes 
Bertas Elīzas Pilskalnes piemiņai, kas 
tiek novēlēta kādam Rūjienas novada 
jaunietim. Par Vītolu fonda draugiem Māra 
un Aivars Saulīši kļuva 2004. gada vasarā, 
un kopš tā laika ir paveikts liels darbs 
Latvijas jauniešu izglītošanā.

Savukārt ar “Daugavas vanagu” 
Melburnas nodaļas biedru atbalstu 
izglītību šajā mācību gadā iegūst trīs 
jaunieši. Šīs nodaļas biedru enerģija 
un līdzekļi ir veltīti palīdzībai, aprūpei, 
jaunatnes atbalstam un nacionāli 
politiskajam darbam Austrālijā un Latvijā. 
Patlaban nodaļā aktīvi darbojas vairāk 
kā divsimt biedri, un viņu ziedojums ir 
nopietns ieguldījums Latvijas jaunatnes 
izglītošanā.

Nenovērtējams ir Ērika Buduļa, Annas 
Budules un Ilzes Groves devums Buduļu 
ģimenes stipendijai, kas izveidota, lai 
pieminētu savu vectēvu Hermani Buduli 
un tēvu Leonīdu un lai atbalstītu tos 
Latvijas jauniešus, kuŗi vēlas studēt 
medicīnu. Drīz būs izskoloti 20 mediķi, un 
katrs no viņiem stipendiju saņem visus 6 
studiju gadus. Šim mērķim kopā ziedoti 
Ls 120 00. Lai mūžā tiktu vairāk dots, 
kā ņemts- tāda savulaik bija Hermaņa 
Buduļa pārliecība, un nu to īsteno arī viņa 
mazbērni.

Kaut arī Visvalža un Metas Sniedzes 
dzīve rit tālajā Austrālijā, Latviešu ciemā, 
viņu domas un labie darbi mājo un gūst 
piepildījumu te, Latvijā, viņu Tēvzemē. 
Pateicoties šīs ģimenes dibinātajai 
mūža stipendijai, ik gadus skolojas divi 
jaunieši. Savulaik Visvaldis Sniedze 
atzina: „Mēs esam tik priecīgi, ka ar Vītolu 
fonda palīdzību varam palīdzēt Latvijas 
nākotnei“ .Savukārt jaunieši  ir laimīgi par 
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dāvāto iespēju mācīties un iepazīt tik 
dāsnus un dzīvesgudrus cilvēkus.

Arī ziedotāju Ausmu Bļodnieci 
allaž vadījusi vēlme darīt labu, sniegt 
atbalstu un palīdzēt ne tikai tautiešiem 
Austrālijā, bet nu arī jauniešiem Latvijā. 
Savulaik, atstājot Latviju un pašus 
mīļākos cilvēkus, viņa bija pārliecināta: 
,,Es jau drīz atgriezīšos…” Diemžēl 
Liktenis un svešas varas lēma citādi, 
taču Ausma kopā ar dzīvesbiedru Kārli 
prata nodzīvot daudzus laimīgus un 
piepildītus gadus šajā tālajā mītnes 
zemē. Kārlis nu jau Aizsaulē, bet 
Ausmas dibinātā stipendija ir kā sen 
gaidītā atgriešanās Latvijā, kā sapņa 
piepildījums.

Atbalsts kādam zinātkāram 
jaunietim ir arī LU docenta Jāņa 
Fridrichsona piemiņas stipendija.

Šogad bija iespēja tikties ar Andri 
Zālīti, un runājot šķita, ka ciemos 
ieradies sens draugs. Ziedotājs Andris 
Zālīte dibinājis stipendiju savas māsas 
Mairas Zālītes-Turaids piemiņai. 
Viņa bija atstājusi testamentu ar 
novēlējumu šo stipendiju piešķirt 
Mūzikas akadēmijas studentei, 
topošajai dziedātājai, jo gan pašai 
Mairai, gan viņas mātei Ritai Eriņai-
Zālītei visu mūžu tuva bijusi mūzikas 
valoda. 

Bet Vītolu fonda stipendiāti gan 
tikšanās reizēs, pateicības vēstulēs 
ziedotājiem pauž pateicību un apliecina, 
ka centīsies attaisnot parādīto uzticību, 
mērķtiecīgi apgūstot zināšanas un 
kādudien arī paši īstenojot Vītolu 
fonda novēlējumu: „Sasniegt tādu 
dzīves līmeni, lai varētu atgriezties un 
palīdzēt citiem”. Arī tagad vairāk kā 
100 bijušie stipendiāti jau trešo gadu 
ziedo dibinātajai Bijušo stipendiātu 
stipendi jai  portālā ZIEDOT.LV . 
Pateicoties viņu iniciatīvai, šogad 
Vītolu fonds ar Draugu stipendiju spēs 

atbalstīt jau 10 jauniešus.
Austrālijas latviešiem ir gana daudz 

sirdsgudrības un dāsnuma, to saņem 
ne tikai studenti, bet arī mazuļi Latvijā, 
kuŗiem pietrūkst īsto vecāku rūpju un 
mīlestības. Jau vairākus gadus šos bērnus 
iepriecina Adelaides ,,krustmātes’’, latviešu 
kundzes Austrālijā, kuŗas kopš 1962. 
gada ir paveikušas neskaitāmus labus 
darbus un palīdzējušas tik daudziem 
tautiešiem. Pagājušajā gadā Valmieras SOS 
ciemata bērni saņēma sūtījumu ar mīļām un 
noderīgām dāvanām, šovasar, pateicoties 
Adelaides ,,krustmāšu” atbalstam, ciemata 
mazajiem pirmklasniekiem tika iegādātas 
pirmās skolas somas. Pateicoties šo kundžu 
gādībai, pagājušajā rudenī materiālu atbalstu 
saņēma arī Kocēnu novada Rubenes 
pamatskolas bērni no mazturīgām ģimenēm 
– vairākiem tika dāvāta iespēja iegādāties 
jaunu apģērbu, bet divām īpaši talantīgām 
meitenēm tika apmaksātas mācības mūzikas 
skolā.  

Cik daudz zelta kā Latvijā, tā tālajā 
Austrālijā! Zelta lapas mūs zemē jau savu 
šī rudens valsi beigušas, un ir iestājies 

No kreisās: stipendiāts Andis Jargans, 
ziedotāja Natālija Neiburga, stipendiāte 
Annemarija Trausa
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Latviešu Kreditkooperātīvs Austrālijā 
vēlē visiem 

Priecīgus Ziemsvētkus 
un 

Laimīgu 2014. gadu! 

Svētku laikā Sidnejas nodaļas birojs būs slēgts 
sākot ar 2013.g. 22. decembri 

un atsāks darbību 2014.g. 30. janvāri 

ja šinī laikā ir vajadzīga informācija 
vai palidzība lūdzu zvaniet uz 

1 3 0 0    6 5 8    5 2 8 

Sākot ar 2014.g. Sidnejas birojs būs atvērts 
ceturtdienās un sestdienās 

no plkst 9.00 lIdz 13.00 
 
 

 LATVIEŠU 
 KREDITKOOPERĀTĪVS 
 AUSTRĀLIJĀ 
     Sidnejas nodaļā: 32 Parnell Street, Strathfield,  2135 
 PO Box 364, Strathfield, NSW, 2135 
 Tālrunis (02)  9747 6279 
 Fakss (02)  9715 5556 
 Tīmekļu adrese:     www.latviancredit.com.au 
 E-pasta adrese:     lacc@latviancredit.com.au 

RIT081-12/13 
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miera un pārdomu laiks –par sevi un savu 
Tēvzemi, kam šajā vistumšākajā laikā 
svētkus svinam, ar svecīšu liesmiņām 
un mīlestību šo laiku gaišāku padarot. Arī 
Austrālijā zeltainās akācijas, šīszemes 
nacionālais zieds, šķiet, savus pavasara 
ziedēšanas svētkus svinēt jau rimis. Bet 
zelts, kas ziedos, un zelts, kas cilvēku 

Latvijas  
95. dzimšanas dienas 
sarīkojums Sidnejas 

latviešu skolā
Šā gada 16. novembrī Sidnejas latviešu 

skolā mācību diena iesākās kā parasti ar 
svētbrīdi.

Pirmajā dienas daļā bērni mācījās 
latviešu valodu, zīmēja un veica dažādus 
uzdevumus, kas saistīti ar Latvijas valsts 
nozīmīgiem svētkiem.

Pēc pusdienām visi skolēni, skolotāji un 
vecāki sanāca kopā, lai svinīgā pasākumā 
atzīmētu Latvijas valsts 95. dzimšanas 
dienu. Visi klātesošie piecēlās kājās 
karoga ienešanai un nodziedāja Latvijas 
valsts himnu. Vairāki skolas bērni bija 
ģērbušies latviešu tautas tērpos, kas arī 
radīja īpašu svētku noskaņu.

Sekoja skolas direktores 
Māras Moras svētku uzruna 
par godu Latvijas gadadienai 
– par Latvijas aktualitātēm 
un tās nozīmi katra latvieša 
dzīvē.

Māra iz te iksmīg i  un 
emocionāl i  nolasī ja arī 
Jāņa Jaunsudrabiņa dzejoli 
„Bērnam” – par svēto vārdu – 
”Dzimtene” un tās mīlestību.

Noskatījāmies muzikālo 
video-ierakstu – „Latvijas 
Neoficiālais Video”  Andŗa 

Kiviča un Lauras Dabares izpildījumā. 
Tas ir muzikāls stāsts par Latvijas realitāti 
šodien – par vairāk kā 300 000 izbraukušo 
no dzimtenes un par mīlestību pret savu 
zemi, neskatoties cik tālu katrs arī no 
mums atrastos.

Skolēni nodziedāja visiem pazīstamās 
latviešu autoru dziesmas – „Tev mūžam 
dzīvot Latvija” (J. Mediņš, V. Plūdonis) un 
„Daugav’ abas malas”.

 Māra Mora informēja par PBLA 
konkursa rezultātiem – par labāko 3 min. 
videofilmu par latviešu skolām ārpus 
Latvijas. Mūsu skola ir ieguvusi godpilno 
trešo vietu (to dalot arī ar Melnburnas 
skolu) un $200 lielu balvu. Pirmo vietu 
saņēma Minesotas Latviešu skola, bet 
otro – Ziemeļkalifornijas skola. Visi bija 
vienisprātis, ka mūsu skolas video ir 

sirdīs, jau nekur nezūd – ne velti no 
zeltainās akācijas Austrālijas iezemieši 
gatavojuši bumerangus, bet tie, kā 
zināms, vienmēr atgriežas atpakaļ. Gluži 
kā labie darbi, citu cilvēku un savas 
Tēvzemes labā no sirds veikti.

Vita Diķe
www.vitolufonds.lv

Skolas bērni dzied Daugav’s abas malas.
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izdevies ļoti dinamisks, saistošs un 
interesants, pat neņemot vērā, ka tas 
tapa tikai dažas dienas pirms konkursa 
noslēguma. Par filmiņas veidošanu 
jāpateicas absolventu klases meitenēm – 
Kārlai Tuktēnai, Diminikai 
Drēziņai, Zintai Morai , 
skolotājai Maritai Lipskai, 
un it īpaši jāatzīmē Zintas 
un skolas direktores 
Māras  iegu ld ī jums, 
kuŗas šim darbam veltīja 
vairāk kā 10 stundas  – 
videomateriālu, bilžu un 
mūzikas salikšanai. Bērni 
un vecāki noskatījās 
mūsu skolas veidoto 
filmiņu 2 reizes un ar lielu aizrautību, kā 
arī pirmās vietas ieguvēju video.

Klātesošie nodziedāja dziesmu 

Svētku torte Latvijas 95. 
dzimšanas dienā.

”Himna” ar L.Breikša vārdiem.
Tālāk sekoja skolotāja Māra Bruzguļa 

sagatavots interesants video ar nosaukumu 
„Dievs svētī Latviju – Rok Versija”. Tajā 
tika atspoguļoti Latvijas valstij nozīmīgi 

vēsturiski notikumi.
Pasākuma beigu daļā 

visa skolas saime nodziedāja 
apveikuma dziesmu Latvijai 
95.dzimšanas dienā – 
„Daudz baltu dieniņu” un 
bērni aizdedzināja svecītes 
svētku tortē. Dzimšanas 
dienas kūka bija izdevusies 
krāšņa un garda (to sarūpēja 
Laimas mamma Lolita).

Visi skolas dalībnieki 
devās mājās ar gaišu noskaņu un svētku 
sajūtu sirdīs!

Marita Lipska

Latvijas valsts 
svētku pusdienas
Latvijas 95 gadu dibināšanas atcerei 

veltītās pusdienas norita Sidnejas 
Latviešu nama lielajā zāle. Vispirms 
programmas pieteicējs Jānis Čečiņš 
aicināja Sidnejas Latviešu biedrības 
valdes priekšsēdi Jāni Graudu teikt svētku 
runu. To iesākot, Jānis Grauds atzīmēja, 
ka šogad 13. jūnijā Rīgā notika otrā TEDx 
Riga konference ar vadmotīvu no seniem 
ticējumiem, ka matērija sastāv no gaisa, 
uguns, ūdens un zemes. Konferencē 
bijis pāri par 20 runas teicēju, to starpā 
arī mūsu bijusī valsts prezidente Vaira 
Vīķe- Freiberga, kas runājusi par zemi 
un savā runā pieminējusi, ka nav augusi 
Latvijā, bet sešās citās valstīs, kur 
iemācījusies piecas valodas un savā 
runa vēl izskaidrojusi tautas identitāti 
un tās attiecības ar individu. Savai runai 
Jānis Grauds aizņēmās Vairas Vīķes-
Freibergas vārdus no viņas uzrunas 1999. 

gada 18. novembrī Doma laukumā, jo 
šiem vārdiem ir liela nozīme. Runā viņa, 
cita starpā, teikusi, ka mums nav valsts 
veidošanā gadsimtiem krātas pieredzes, 
tāpēc vēl mācāmies un veidojamies. 
„Mūsu kļūdas ir mūsu pašu, bet mūsu 
sekmes arī ir tikai mūsu pašu. Mums 
pašiem ir jāmāk sev likumus lemt un par 
savu zemi valdīt. Raudzīsim konkreti 
izpaust – tieši kas, kā, kad un kur būtu 
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No kreisās: Jānis Čečiņš, Ints Teterovskis 
un Linda Ozere.
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        ZIEMASSVĒTKU  EGLĪTE  
svētdien, 15. decembrī pl. 12.00 
Latviešu namā Siliņa zālē  
 Vienības draudzes sarīkojums ar 

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

Ziemsvētku  vecīti! 
Nākam paši un ņemam līdzi 
draugus! Visi mīļi aicināti!  

jādara, lai lietas savestu labāka kartībā.” 
Un nobeigumā, „Paraudzīsimies katrs; 
ko es varētu darīt, lai vismaz vienu mazu 
lietiņu kaut mazliet vien uzlabotu.” 

Sekoja tosts Latvijai un Latvijas himna. 
Pēc pusdienas ar auksto galdu un 

atspirdzinajumiem Ints Teterovskis 
dziedāja Imanta Kalniņa Lūgšanu ar 
Leonida Breikša tekstu un Zigmara Liepiņa 
Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas ar tautas 
dziesmas vārdiem Ivara Štubja ģirāres 
pavadījumā. Tad visi kopā nodziedāja 
Pie Daugavas gaŗi galdi, Nevis slinkojot 
un pūstot un Še kur līgo priežu meži. Pēc 
kafijas un kūkām vispirms visi nodziedāja, 
Sanāciet, sadziediet! un Lilioma dziesmu, 
pēc tam atkal Inta Teterovska dziedātā 
latviešu tautas dziesma Gula meitīna un 
Imanta Kalniņa Betas dziesma ar Viktora 
Kalniņa tekstu Ivara Štubja pavadījumā. 

Vēlāk visi kopā atkal dziedāja Ziedi, ziedi, 
rudzu druva, Dažu skaistu ziedu un Es 
izjāju prūšu zemi.

18. novembŗa temas izstādi uz 
kafejnīcas ainavu dēļa bija iekārtojis 
Raimonds Krauklis. Skatuves dekorācijas 
darinājusi Vija Spoģe- Erdmane un Pēteris 
Erdmanis. Skaņu un gaismas meistari bija 

Ivars Štubis un Ints Teterovskis
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Voldis Kains un Gints Kārkliņš. Par svētku 
mielastu bija gādājusi Sidnejas Latviešu 
biedrības Dāmu kopa, ziedu dekorācijas 
Inese Rone un rīkotājos Sidnejas Latviešu 
biedrība. 

Juris Krādziņš

Sidnejas Latviešu biedrības

2014. gada kalendārs
ar Sidnejas pilsētas fotografijām dabūjams SLB grāmatnīcā Rīga.

Cena $10.

Lāčplēša diena  
Daugavas Vanagu 

namā
Daugavas vanagu rīkoto Lāčplēša 

dienas piemiņas sarīkojumu DV namā 
11. novembrī iesāka ar pusdienām: pupu 
viru un kāpostu tīteņiem. Oficiāla daļā 
Sidnejas nodaļas DV priekšnieks Helmuts 
Vabulis aicināja vispirms ar klusuma brīdi 
pieminēt mūžībā aizgājušos cīnītājus 
un nolasīja e-pasta vēstuli, kuŗā DV 
priekšnieks Andrejs Mežmalis aicināja 
pieminēt visus kritušos, ieskaitot arī 
tos, kas cīnījušies Korejā, Vietnamā un 
Afganistānā. Vanadžu vadītāja Gundega 
Zariņa savukārt nolasīja sveicienus no 
vanadžu vadītājas Latvijā Klāras Mētras.

Par Lāčplēša dienas nozīmi pastāstīja 
Helmuts Vabulis, iesākdams ar 1710. 
gadu, kad Vidzemi pārņēma krievi un 
vairāk par 200 gadu ilga viņu valdība. 
Īpašumi piederēja vāciešiem un pret tiem 
sacēlās latvieši 1905. gada revolūcijā. 
Kad iesākās I Pasaules kaŗš, pēc krievu 
iebrukuma Vācijā drīz sākās vācu 
pretuzbrukums un jau 1915. gadā vācieši 
iebruka Kurzemē un Zemgalē. Zemgalē 
pretojās latviešu rotas. Krievijas latviešu 

tautības  domnieks Goldmanis aicināja 
pulcēties zem latviešu karogiem un 
stāties latviešu strēlnieku pulkos.

I evē ro jamākās  c īņas  no t i ka 
Ziemassvētkos 1916. gadā un pie 
Ložmetēju kalna. Latviešu vienības 
pārgrieza vācu pozicijās dzeloņstiepļu 
aizsarglīnijas un ielauzās vācu ierakumos, 
bet nesekoja gaidītā krievu palīdzība. 
Radās īgnums pret krievu vadību, 
strēlnieki pārgāja  uz revolucionāru  
rindām, kur solīja laimīgu nākotni, kamēr 
pretēja puse vēlējas paturēt latviešus 
krievu impērijā.

Igaunija un Lietuva pasteidzās 
pasludināt savu neatkarību 9 mēnešus 
pirms Latvijas. Kad Kalpaks aicināja 
sava pagasta ļaudis nākt palīgā latviešu 
valdībai, zemnieki viņu izsvilpa, jo 
vēl nepazina komūnistus. Kalpakam 
ar savu bataljonu bija jāatkāpjas līdz 
Rietumkurzemei.

Kad vēlāk vācieši ieņēma Rīgu, 
sākumā neielaida Baloža spēkus Rīgā, 
bet asiņaini izrēķinājās ar latviešiem. Tikai 
vēlāk ielaida Baloža spēkus. Vēsturē bieži 
gadījies, ka latviešiem noteic, kur viņiem 
jācīnas. Tāpat notika 1941 un 1942. 
gadā, kad neļāva pat patstāvīgi cīnities. 
Tikai vēlāk dibināja leģionu un tad atkal 
latviešiem bija jacīnas pret latviešiem, 
bet pretinieki priecājās, ka latviešu 
paliek mazāk.  Leģions tomēr apturēja 
krievu spēkus sākumā Vidzemē, vēlāk 
Kurzemē, tā pieļaujot igauņu un latviešu 
bēgšanu no atkārtotām deportācijām un 
vācu armijas atkāpšanos uz Kurzemi.

Atgriežoties pie brīvības cīņām, 
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Ceturtdienu pusdienas – maiņas
Sākot ar 2014. gadu katra mēneša otrā ceturtdienā – tas ir nedēļā kad  

notiek Senioru saiets – PUSDIENAS NEBŪS

SLB Dāmu kopas valde

vēl jāpiemin, ka vācieši pēc Rīgas 
atbrīvošanas no komūnistiem un Cēsu 
kaujām, nevēlējās atstāt Latviju, bet Golca 
vadībā sabiedrojās ar krievu avantūristu 
Bermontu-Avolovu un uzbruka Rīgai. 
Izšķirošās cīņās palīdzēja sabiedroto 
flote, ar kuŗas palīdzību 1919. gadā 11. 
novembrī atbrīvoja Pārdaugavu.

Sarīkojumu pabeidzot visi kopā 
nodziedāja Daugavas abas malas un 
Līga Rutupa deklamēja Edvarta Virzas 
Karogu.

Juris Krādziņš

Kreditkooperātīva 
informācijas sapulce 

Sidnejā
Austrālijas latviešu kreditkooperātīvs 

rīkoja informācijas sapulci Sidnejā 20. 
oktobrī, kuŗā ziņojumu deva rīkotājdirektors 
un arī biroja vadītājs Pēteris Delvers. Pēc 
sapulces atklāšanas viņš nolasīja sarakstu ar 
26 biedru vārdiem, kas gada laikā aizgājuši 
mūžībā un klātesošie viņus pieminēja ar 
klusuma brīdi.

R īko tā jd i rek to rs  pas tās t ī j a ,  ka 
iepriekšējais gads bijis grūtāks sakarā ar 
zemākām likmēm, ar kuŗām peļņa ir zemāka, 
bet par noguldījumiem tomēr ir jāmaksā. 
Sakarā ar radušām grūtībām biedriem 
jāuzliek jaunas nodevas un tādas tagad ir 
$Au 2.50 par čeku kontiem un $Au 5.00 
par čeku. Šīs nodevas gan neattiecas uz 
pensionāriem, kuŗiem čeki un čeku konti 
vēl vienmēr paliek brīvi. Var arī maksāt 

par izdevumiem no bankas kontiem un 
kontos ieskaitīt saņemtos maksājumus. 
Sidnejas nodaļai radušās dažas problēmas 
ar datoru, kuŗas izlabos. Kaut gan ceturtdien 
dators darbojās labi, bet piektdien atkal 
radušās dažas grūtības. Pēdējā gadā 
notikušas desmit valdes sēdes. Valdē 
darbojas priekšsēdis Ēriks Cīrulis, priekšsēža 
vietnieks Viktors Bendrups un locekļi Edvīns 
Misa, Igors Dimits, Kārlis Žubeckis un Roksi 
Reitera un sekretāre Gunta Vagara.

Ierodas arī revidenti, kas izjautā par 
kooperātīva darbību un pārbauda valdes 
rīcību. 

Pēdēja gadā bijuši 9 aizdevumi; daži no 
tiem bija notecējuši un jāatjauno. Aizdevumus 
maksā kārtīgi. Darbojas arī Revīzijas komiteja 
Bendrupa juniora vadībā. 

Kā jau valdes ziņojumā rakstīts, biedrības 
aktīvs (assets) bijis $Au16,735,828, kopējie 
ienākumi (revenue) gadā $Au 788,049. Kas 
vēlas financialos pārskatus pārbaudīt, var 
to izdarīt ieskatoties tīmekļa lappusēs www.
latvian credit.com.au vai arī apmeklējot 
kreditkooperātīva biroju, kas Sidnejā ir 
Latviešu namā.

Darbojas arī nominācijas komiteja, 
kas izvērtē kā nākošos, ta arī patreizējos 
direktorus un viņu darbību. 

Tā kā arī nākamais gads nebūs viegls, 
Sidnejas biroja atvēršanu pirmdienas 
vakaros izbeigs un tas būs atvērts nākamā 
gadā tikai ceturtdienās un sestdienās no 9.00 
līdz 13.00. Sidnejas biroja slēgšanas laikā 
var sazināties ar Melburnas biroju no 9.00 
līdz 17.00 pa telefonu 1300 658 528 un par 
vietējā telefona likmi.

Juris Krādziņš 
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Labdarība un  
3 Atzinības raksti
Šī gada 26. oktobrī, Imanuēla 

baznīcas zālē, Lyons, Kanberas 
vanadzes rīkoja savu gadskārtējo 
oktobra mēneša saietu, vācot līdzekļus 
labdarībai. Saietu ievadīja vanadžu 
vadītāja Inta Skrīvere pastāstot par 
latviešu tautas senajiem ticējumiem un 
parašām  rudenī – veļu laikā. Viņa deva 
ieskatu tautas senajā gara pasaulē, kad 
latvietis vadīja savu dzīvi no paaudžu, 
paaudzēm izvērtētās dzīves ziņas un 
likumības.

Saieta turpinājumā DV Kanberas 
nodaļas valdes priekšsēdis Edvīns 
Peniķ is  paziņoja un pasniedza 
Daugavas Vanagu Austrālijā Atzinības 
rakstus Litai Ātrenai un Ingrīdai Grēviņai 
par izcilus nopelniem Daugavas Vanagu 
organizācijas darbā, un Daugavas 
Vanagu Centrālās Valdes Atzinības 
rakstu Intai Payne par nopelniem 

Daugavas Vanagu organizācijas darbā 
un mērķu sekmēšanā.

Klātesošie ar aplausiem sveica 
rosīgās darbinieces.

Sekoja vanadžu sagatavotais 
garšīgais, bagātīgais,  mielasts.

Ļoti liels bija izlozes  mantu klāsts, un 
galvenais laimests – Litas Ātrenas ceptā 
fantastiskā torte. Kā jau iepriekšējos 
gados, tā arī šoreiz  šīs tortes vinnētājs, 
Edvīns Peniķis, dalījās ar pārējiem saieta 
dalībniekiem šīs tortes garšošanā.

Visi ienākumi (saieta izdevumus 
sedza vanadzes) tiks izlietoti labdarībai 
Latvijā un šeit Austrālijā.

Skaidrīte Dariusa

No kreisās – Inta Skrīvere, Inta Peine 
(Payne), Ingrīda Grēviņa un Lita Ātrena. 
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Benitas Eversones 
un Michael Beer 

laulības šā gada 13. 
novembrī, Kanberā.

Benita Eversone ir Kanberas tautas 
deju kopas Sprigulītis trešās paaudzes 
dejotāja.

Skaidrīte Dariusa.
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Benita Eversone un Michael Beer.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

Biedrības 2014. gada KALENDĀRS

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

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

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

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

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

CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori

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

ZIŅAS
2013. gada decembrī

Svētīgus, priecīgus, gaišus Ziemassvētkus
un

Laimīgu, sekmīgu, darbīgu un veselīgu
2014. gadu

Visiem Daugavas Vanagu organizācijas biedriem un labvēļiem
novēl

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas valde un Vanadžu kopa.

Ceturtdien, 2013. g. 5. decembrī, plkst. 12.00
DV SIDNEJAS NODAĻAS

ZIEMASSVĒTKU  EGLĪTE
Svētbrīdi vadīs mācītājs Kolvins Makfersons.

Dalības maksa $5

Varēsit iegādāties piparkūkas un  pīragus

Lāčplēša dienas nozīme
Lai saprastu 11. novembŗa  nozīmi 

latviešiem, jāzina par dzīvi Latvijā 
kādus 200 gadus kopš 1710. gada  
mierlīguma, kad Krievija ieguva Latvijas 
zemes. Administrācijā runāja krieviski, 
muižās vāciski, laukos latviski. 19. g.s. 
beigu daļā bija Atmoda, bet vairāk krievu 
valoda skolās.

Pirmā Pasaules kaŗa laikā Krievijas 
valdība negribīgi piekrita latviešu 

bataljonu formēšanā. Nāca ierosinājums 
„Latvieši zem saviem karogiem”. 

Jaunie latvieši brīvprātīgi bija gatavi 
ziedot lielāko dāvanu, kas ir viņu 
dzīvība. Radās bataljoni, tad pulki. 
Slavenās Ziemassvētku un Janvāŗa 
kaujas (1916./1917.)  pierādija latviešu 
varonību  grūtos apstākļos .

1919.gada 8. oktobrī Bermontieši  
uzbrūk Rīgai un ieņem Pārdaugavu, ar 
ložmetējiem nošauj daudzus latviešu 
kaŗavīrus, kuŗu grupas mēģina uzbrukt 
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Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savus mūžībā aizgājušos biedrus

Ausma Lāce – dzimusi 1924. g. 3. decembrī, Latvijā
mirusi 2013. g. 20. septembrī, Sidnejā, Austrālijā

viņa nodaļā sastāvēja no 2010. gada (3 gadus)

Eleonora Līpace – dzimusi 1917. g. 18. jūlijā, Latvijā
mirusi 2013. g. 9. oktobrī, Sidnejā, Austrālijā

viņa nodaļā sastāvēja no 1990. gada (23 gadus)

Par viņiem sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.

skrejot  pār tiltu. Tad angļu kuģi  pārsteidz 
Bermonta vīrus ar kuģu lielgabaliem. 
Latvieši izmanto šo pārsteigumu un 
vēlreiz pret ložmetēju uguni tomēr 
pārskrien tiltu un uzbrūk Bermontiešiem. 
11. novembrī Latvijas armijas varoņi 
atbrīvoja Rīgu no Bermontiešiem.

Tapēc 11. novembris ir diena, kad 
atceramies mūsu kritušos varoņus; arī 
citos laikos un kaujās.

Helmuts Vabulis

Sveicieni Lāčplēša dienā!
Nosūtu sirsnīgus sveicienus Lāčplēša 

dienā, 11. novembrī. Atcerēsimies visus 
mūsu kritušos kaŗavīrus, ar klusuma 
brīdi, kuŗi ir atdevuši savas dzīvības par 
Latvijas brīvības un neatkarības sapni 
Latvijas Neatkarības cīņās, kā arī mūsu 
kritušos leģionārus Otrā pasaules kaŗā.

Pieminēsim arī mūsu kritušos 
latviešu kaŗavīrus, kuŗi cīnījās Korejas, 
Vjetnamas un Irakas kaŗos, kā arī mūsu 
kritušos jauniešus Afganistānā.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Visu labu vēlēdams,

Andrejs Mežmalis

Sveicieni no Latvijas 
Daugavas vanadžu koŗa
Dziesmu svētki Latvijā izskanējuši, 

arī koristi atpūtušies, lai ar jauniem 
spēkiem atsāktu kārtējo darbu. 2014.
gadā no 1.līdz 19.jūlijam Rīgā notiks 
Pasaules koŗu olimpiāde (World Choir 
Games). Uz tiem jau pieteikušies pāri 
par 100 Latvijas koŗu. 

Latvijas Daugavas Vanadžu korim 
šis bija izcils gads, izcīnot pirmo vietu un 
1,000  latu balvu senioru klasē Dziesmu 
svētku koŗu sacensībā. Iespējams, ka 
koris piedalīsies arī olimpiādē. Uzturot 
ilgo draudzību ar Sidnejas vanadzēm, 
koŗa priekšniece Rūta Lapše raksta, ka 
koris septembrī atsācis darbu ar sešām 
jaunām koristēm. Ir jau nodziedāts 
viens koncerts. 22.oktobrī  Meža kapos 
godināta Latvijas patriota un brīvības 
cīnītāja Gunāra Astras piemiņa viņa 

Apsveikums 18. novembrī!
Sirsnīgi sveicu visus Daugavas 

Vanagus un tautiešus mūsu dārgās 
Latvijas 95. dzimšanas dienā – mūsu 
Valsts neatkarības svētkos. Novēlu 
Latvijai un mūsu tautai saules mūžu, 
lai tā var dzīvot brīvībā un labklājībā, 
bez varmācībām un uzbāzības no 
lielo kaimiņvalstu puses, kā tas notika 

82.dzimšanas dienā. 18.novembrī 
saņēmām e-pastu: Sveiciens no Latvijas 
un no mums Latvijas valsts svētkos. 
Rūta, mēs visas koristes un diriģente. 

Pa ld ies  par  sve ic ien iem un 
draudzību!

Ilga Niradija
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Sarīkojumi DV namā
2013. gada decembrī un  

2014. gada februārī. 
Ceturtdien / Thursday 5. decembrī, 

Ziemsvētku eglīte.

Otrā pasaules kaŗa un 50-gadu gaŗājā 
okupācijas laikā. Godināsim mūsu 
tēvzemi un vienmēr būsim modri par to 
un mūsu tautu, kā to dzejā ir iemūžinājis 
Andrejs Eglītis:

Liec zobenu zem galvas
Un dziļi neiemiedz,
Tavs gods un tēvu zeme
Tev acis aizvērt liedz. 

Andrejs Eglītis, 1940. g. jūnijā
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andrejs Mežmalis, atv. flotiles 
admirālis

Daugavas Vanagu priekšnieks

DV Sidnejas nodaļas valde 
2013/2014. gadam

Helmuts Vabulis – priekšsēdis
Gundega Zariņa – priekšsēža vietniece
Terēze Dzītare – sekretāre
Romans Senkēvičs – kasieris un 

biedrzinis
Valdes locekļi – Biruta Apene-Klārka, 

Valdis Krādziņš un Rūdolfs Nemme.

Jaunievēlētais DV Sidnejas nodaļas 
valdes priekšsēdis Helmuts Vabulis 
priekšplānā un aizmugurē jaunievēlētais 
valdes loceklis Valdis Krādziņš

Piparkūkas varēs iegādāties 
eglītes sarīkojumā

Pateicamies piparkūku cepšanas 
talku dalībniekiem!

Zentai un Jurim Krautmaņiem, 
Amandai Hikijai (Hickey), Maritai Lipskei, 
Sanitai Maulānei, Bonijai (Ilzei) Viļumai, 
Ilgai Riņģei, Ilgai Nirādijai, Gundegai 
Zariņai, Līgai Kurpniecei un rullētājiem 
Imantam Graudiņam un Romanam 
Senkēvičam.

Sveiciens 11. novembrī - 
Lāčplēša dienā un Valsts 

dibināšanas 95. gadadienā!
Starp tevi un mani ir jūra dzintariem kaisīta,
kas ar pieskārieniem viegliem
taureņa spārnus glauda.

Starp tevi un mani ir villaine silta,
kas ar mīļām domām ap pleciem sieta.

Starp tevi un mani ir Burtnieka dzidrie ūdeņi,
kas ar mēness atblāzmu uz mājām ceļu rāda.

Starp tevi un mani ir karogs sarkanbaltsarkans,
kas ar koku lapām rudens saltajā vējā plīvo.

Starp tevi un mani ir valoda skanīga,
kas ar skaistiem vārdiem to visu ietērpj.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Full/associate membership $25 / 
Concession $20.

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

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

Ceturtdien / Thursday, 2014. g. 
6. februārī, plkst. 12.00 saiets un 
draudzības pēcpusdiena.

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

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

Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souveniers and traditional 
Latvian jewelery.
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NO MĀKSLAS DZĪVES LATVIJĀ

Sarkangalvīte  
un vilks 

Nacionālajā teātrī
Uz Sarkangalvītes izrādi biju atvilkusi 

līdzi savu personīgo vilku. Bija ar 
vilkšanu jāvelk, jo mans vilks labprātāk 
būtu gājis skatīties basketbola spēli 
Arēnā Rīga. Tur varot kaukt un svilpot! 
Mēģināju viņam paredzēto biļeti ieskapēt 
kādam citam, bet, laimīgā kārta, nevienu 
nevarēju pierunāt uz bērnu izrādi nākt. 
Labi vien ka tā, jo izrāde patika, gan man, 
gan bērniem zālē, gan pieaugušajiem 
skatītājiem, gan manam vilkam – 
Ivaram. Pēc izrādes viņš bija sajūsmā, 
ka šī esot labākā izrāde, ko viņš redzējis 
– tas droši vien bija pēcizrādes emociju 
ietekmēts pārspīlējums no vecāka vilka 
puses.

Iz rāde sākas,  skan mūz ika , 
priekškars lēnām paceļas un apstājas 
– atvērtajā spraugā redzam lielas, 
spalvainas pelēča kājas kātojam pār 
skatuvi, vilka kājām ritmiski pakaļ 
tipina astoņas tievas kājeles – tās 
pieder četriem zvirbuļiem, zvirbuļu 
orķestrim, ko redzam tad kad aizskars 
ir pilnībā pacēlies un lielais, pelēkais 
vilks, bērniem par atvieglojumu, ir 
pazudis aizkulisēs. Skatam paveras 
Sarkangalvītes mājas fasāde, Vilka ielā 
Nr3, ar plaši atvērtu logu. Loga rāmī, 
kā dzīva bilde, pie palodzes redzama 
Sarkangalvītes māmiņa čakli mīcām 
mīklu. Sarkangalvītes māmiņai, Daigai 
Gaismiņai, arī ir sarkani mati. Atskan 
telefona zvans! Tas ir mājas telefons, 
tātad mobilo sakaru laikmets vēl nav 
sācies. Māmiņai ir apjomīgs pīrāgu 
pasūtījums, kas steidzīgi jāizpilda. 

Gādīgā, smaidīgā māmiņa, īpašības 
ko mantojusi Sarkangalvīte, paskaidro, 
ka Sarkangalvītei vienai būs jāiet pie 
vecmāmiņas. Ierodas mežsargs, kam 
arī ir sarkani mati un kupla sarkana 
bārda. Varam noprast, ka mežsargam 
ar Sarkangalvītes māmiņu ir romāns, 
jo viņš cienastam atnesis vīna pudeli, 
jo vīns ir drosmes eliksīrs. Tomēr, 
Sarkangalvīte paņem vīna pudeli, ieliek 
savā mugursomā un aizsteidzas.

Šīs izrādes Sarkangalvīte, Inga 
Misāne, ne brīdi nav sapīkusi, un visās 
dzīves situācijās ir jautra, smaidīga, 
enerģiska, labsirdīga, un savā zaļajā 
kleitiņā, gaŗiem sarkaniem matiem un 
sarkaniem zābaciņiem kājās kustas kā 
atsperīte. Šai Sarkangalvītei nav jāvalkā 
sarkana cepurīte, nav arī sarkanais 
apmetnītis uz pleciem, jo mati viņai 
ir gari un vijīgi kā ūdenszāles. Visas 
izrādes garumā, šo Ingas Misānes 
atveidoto Sarkangalvīti ir prieks vērot. 
Inga Misāne tēlo viegli, bez piepūles, 
bez pārspīlējumiem, kas pieaugušiem 
aktieriem ne vienmēr padodas. Prātā 
nāk Skroderdienas Silmačos, Trīnes 
grēki, Dille – izrādes kur pusaudžu, 
bērnu lomas kariķēti spēlē pieauguši 
aktieri.

Sarkangalvīte ir izvēlējusies īsāko 
ceļu – caur mežu. Tur viņa sastop balto 
zaķi, bebru, tītaru, odu un ķirzaku. Šie 
pieci meža iedzīvotāji ir nodibinājuši 
Meža parlamentu. Bērniem ir jautri vērot 
personificētus dzīvniekus – bailīgs kā 
zaķis, bet lielīgi runā; ods ar savu dzeloni 
raksta, varbūt dzēlīgi, jo ir parlamenta 
sekretārs; bebram ir asi zobi un viņa 
uzdevums ir uzasināt zīmuļus, pārnēsāt 
baļķi, kas vairāk reižu, skatītājiem par 
prieku, uzkrīt zaķim uz kājas; ķirzakai 
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ir nokritusi aste, ko ķirzaka nevar 
piespraust pie savas pēcpuses, 
tādēļ šad un tad nēsā padusē. Šiem 
meža iemītniekiem galvās ir stiepļu 
pītas „maskas”, kas ļauj vērot viņu 
emocijas, saprast viņu teikto, ko sejas 
maskas aizsegtu. Draudīgi Iespaidīga 
ir vilka maska, kas iegaismojas tad, 
kad satumst mežs.

Meža parlaments ir izsludinājis 
15 meža likumus, ar kuŗiem skatītāji 
– tie, kas prot lasīt – var iepazīties 
programmas grāmatiņā. Pirmais 
likums: Ja mežā parādās vilks, 
jādara viss, lai no viņa tiktu vaļā. 
Pirmā likuma apakšpunkts: Drīkst 
mukt, nedomājot par otru. Šim 
apakšpunktam ir morāliskas dabas 
papildinājums: Briesmu gadījumā 
vispirms padomā par draugu. 
Tad vēl pirmajam likumam ir otrs 
apakšpunkts, kas izklausās ļoti 
mūsdienīgs un atgādina sabiedrībā 
vēl KNAB neizskausto „aploksnīšu” 
sindromu: Drīkst atpirkties.

Parādoties vilkam, bailīgajam 
zaķim ir atpirkšanās plāns: „Sasienam 
Sarkangalvīti, lai vilks apēd viņu!” 
Plāns neizdodas, jo kad vilks ierauga 
Sarkangalvīti, viņš zvirbuļu orķestra 
pavadījuma, uzsāk savu vilka bada 
dziesmu, bet pēdējā pantiņā jau 
ir tādā kā atkāpšanās no plāna 
aprīt Sarkangalvīti: „Paskat kāds 
kumosiņš, acis iemirdzas; reti tāds 
gardumiņš mežā iemaldās; neparasts 
desertiņš ceļā trāpījās; vilkam pat 
piemirsās, cik tam ļoti gribas gaļu un 
kaulu!” Vilks Sarkangalvītei atsien 
rokas un viņa sajūsmā apkampj Vilku, 
kam šāds apkampiens ir negaidīts, 
erotisks šoks, ko lielais pelēcis, 
Gundars Grasbergs, lieliski attēlo. 
Vilks ir atmaidzis pret Sarkangalvīti: 
„Draugi tevi sasēja, aizlaidās! Vai 
viņiem nav kauna? Vai es biju ļauns, 

es tevi atsēju.” 
Dramat iskas darbības turpinās 

Sarkangalvītes vecmāmiņas mājā – Vēdera 
ielā Nr13. Draudīgos aprīšanas skatus 
režisors, Elmārs Seņkovs, skatītājiem, 
veiklā dekorāciju maiņā, apslēpj. Nākošā 
skatā redzam jauko vecmāmiņu, Intu 
Tiroli, un Sarkangalvīti vilka vēderā. Lai 
tiktu ārā no vilka vēdera, Sarkangalvīte 
šūpo lielo vilka sirdi un dzied vilkam lirisku 
šūpuļdziesmu: „Vilciņ, guli saldi meža nakti 
ļaujies, mēness savu mieru lej – vilciņ – 
tas tev.

Vilciņ, ēnas garas, egles sasedz zarus, 
pļavā naktsvijoles zied – vilciņ – tās tev. 
Vilciņ, guli ēnas garas, mēness savu mieru 
lej – vilciņ – tas tev.” 

Oriģinālmūzikas, dziesmu tekstu autors 
ir Edgars Mākens. Režisors Elmārs Seņoks 
jau iepriekš ir sadarbojies ar scenogrāfu 
Reini Dzudzilo un kostīmu mākslinieci 
Kristu Dzudzilo.

Sarkangalvītes pasakas dramaturģe 
ir Rasa Bugavičute. Horeogrāfe, vieglām 
un nesarežģītām meža iemītnieku dejām 
un kustībām ir Elīna Lutce. Programmas 
grāmatiņā ir dziesmu teksti, meža likumi un 
iespējamas nodarbības vecākiem bērniem. 
Iztēles bagāts tehniskais ansamblis, 
kopīgā sadarbībā ir veidojuši baudāmu, 
profesionālu izrādi bērniem, pusaudžiem 
un tādiem, kas vēl spēj priecāties.

SLT 1965. g. Sarkangalvīte – Valda Līce, 
Vilks – Ivars Apelis
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Nākamais Ritums būs 2014. gada februārī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2014. g. 15. JANVĀRIM.

Tiem, kas vēl atceras, Sidenjas Latviešu 
teātris jau no 1954.gada repertuārā ik gadu 
iekļāva izrādes bērniem. Lūcija Bērziņa 
par Sarkangalvītes izrādi 1954.gadā 
rakstīja Austrālijas Latvietī: „Sidnejas 
latviešu teātris pirmo reizi izrādīja pasaku 
lugu Sarkangalvīte, ar to gādādams par 
Sidnejas latviešu bērniem, no kuŗiem 
daudzi īstu teātŗa izrādi skatīja pirmo reizi. 
Interese un dzīvā atsaucība, ar kādu bērni 
sekoja izrādei, bija aktieriem un režisoram 
labākā liecība, ka viņu pūles nav bijušas 
veltas un ka bērnu izrādes vēlamas arī 
nākotnē.” 

1965.gadā SLT sagatavo Sarkangalvītes 
izrādi, par to Aleksandrs Zariņš raksta: „ 
Pasaku par Sarkangalvīti stāsta visu zemju 

Publicitātes foto – atļauja no Līgas 
Rimšēvicas, NT marketing. Foto Gunārs 
Janaitis
Šī bija tieši tāda fotografija, kādu vēlējos, 
cerēju redzēt. Sarkangalvīte – Inga Misāne; 
iegaismotais vilks – Gundars Grasbergs

bērniem un tās saturu bieži variē 
saskaņā ar katras tautas vitalitāti un 
tikumiem. [...] šoreiz Lita Zemgale 
lugu bija pārstrādājusi, piešķirot tai 
latviskāku garu, izmantojot tautas 
pasakas un dziesmas. Piemēram, 
vilku no briesmoņa pataisot par 
latviskāku vilku – kas ir gan rīļa, bet 
panaivs [...] beigās vilks nobīstas un 
solās laboties, nenodarījis nevienam 
gauži.” Vēl vienu Sarkangalvītes 
izrādi, 1972.gadā, SLT sagatavoja 
ar jaunatnes ansambli.

Anita Apele

Kaŗavīrs – Kaŗa 
mūzejā

Iespaidīga reklāma par gaidāmo 
izrādi parādījās internetā, visu 
materiālu nepaguvu izlasīt pirms 
izrādes. Edgars Lipors monoizrādei 
mūziku sakomponējis pats, saturu arī 
iecerējis pats, jo jau gadiem domājis 
par un vērojis vīrišķīgo attieksmi 
pret dzīvi Latvijā. Viņš ievērojis, 
ka latviešu vīriem trūkst saknes ar 
savu identitāti, trūkst spēja pieņemt 
vīrišķīgus lēmumus par ģimeni, par 
savu vietu valstī. Izrādē būs simboli, 
mīms un ritualizēta kustību valoda, 
kas aizvedīs skatītāju uz arhaisku 
sapratni sajūtu līmenī. 

“Vairākus gadus strādājot Latvijas 
Leļļu teātrī un vadot vīru kopu “Vilki”, 
jau sen biju prātojis par monoizrādi, 
kuŗā tiktu vēstīts gan par vīrišķīgu 
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rīcību, gan patriotiski cēlu kareivja 
cienīgu domāšanu mūsdienīgi 
ikdienišķās situācijās, kur prātam 
jābūt modram, bet sirdij – mīlošai. 
Un ir gluži vienalga, vai ikdiena paiet 
auto servisā, bankā vai policijā,” 
intervijā stāsta Edgars Lipors.

Nezināju ko sagaidīt no izrādes, 
vai mūsdienīgi ikdienišķas situācijas, 
vai vēsturisku notikumu atainošanu. 
Mūsdienīgas, ikdienišķas situācijas 
neatradu, jo simboliskie priekšmeti 
bija vairāk ar vēsturisku nozīmi. Lipors 

intervijā stāsta, ka „...atraktīvā kustību 
partitūra, tāpat kā spēle ar objektiem, 
uzburs asociatīvu priekšnesumu, kas būs 
saprotams jebkurā valodā runājošajiem.” 
Simbolu klāsts ir plašs: laiva, būda, kara 
cirvis, sirpis, senlatviešu kakla riņķis, raibi 
kamoliņi, mazs puzurs, tautiska josta, 
sega. Manai izpratnei par objektu simboliku 
izrādē būtu palīdzējis programmā doti 
izskaidrojumi, jo tikai pēc izrādes, lasot 
aktiera intervijas, sapratu, ka mana 
izpratne par objektu simboliku nav bijusi 
pareiza, tādēļ arī izrāde mani mulsināja. 
Par piemēru, man sirpis nozīmē zemnieka 
darba rīku, raibie kamoliņi man nozīmē 
sievietes rokdarbus, gan adījumus, gan 
audumus, gan arī senos un neatklātos 
kamolu stāstus. Lipors stāsta: „Mēs 
esam saguruši no visām sarežģītībām. 
Gribas kaut ko vienkāršu.” Tomēr man 
šī izrāde likās sarežģīta un ļoti bieži 
nesaprotama. Pēc izrādes, sapratu, ka 
raibie kamoliņi ir domāti bērni. Bija vietas 
kur kamoliņi „trakoja” un, lai tos savaldītu 
tēvs-kara cirvis cirta viņu vidū. Tas, manā 
izpratnē, nozīmētu pārmērīgu, bardzību 
pret bērniem. Tāpat nesapratu kādēļ 
kamoliņi tiek piedāvāti publikai, lai ņem no 
aktiera pastieptās rokas, kas tur kakla riņķi 
un kamoliņus.

Pieņemu, ka man trūkst izdomas, 
kas droši vien citiem skatītājiem būtu 
papilnam, jo mani nepārliecināja aktiera 
mīms, veiklās, akrobātiskās kustības, lai 
izprastu stāsta domāto simboliku. Izrādes 
horeogrāfe ir Lilija Lipore.

Lipora komponētā izrādes mūzika bija 
ļoti baudāma. Kara muzeja zāle nepalīdzēja 
izrādei, jo augstie griesti radīja atbalsu,kas 
it sevišķi traucēja saprast ieskaņoto tautas 
dziesmu vārdus. Ļoti skaistās reklāmas 
fotografijas, man diemžēl neataino izrādē 
redzēto, jo spēles laukums notiek uz 
grīdas un manai skatuviskai baudai būtu 
palīdzējusi spēle uz skatuves. 

Anita Apele
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PBLA ZIŅU APSKATS

21. novembrī
Sabrūkot veikalam “Maxima”, 54 
bojāgājušie un desmitiem cietušo 

Ceturtdienas (21. novembŗa) vakarā 
Rīgā, Zolitūdes mikrorajonā, daļēji 
sabrūkot veikalam “Maxima”, cietuši 
vairāki desmiti cilvēku, no kuriem daudzi 
aizvien iesprostoti gruvešos. Oficiāli 
apstiprināta četru cilvēku nāve, par 
gruvešos iesprostoto likteni pagaidām 
oficiālas informācijas nav. Informācija par 
negadījuma iemesliem ir skopa. Sākotnēji 
neoficiāli tika pieļauts, ka noticis gāzes 
katla sprādziens, taču vēlāk tika minēts, 
ka traģēdija saistāma ar ēkas jumta 
apzaļumošanas darbiem. Neviena no šīm 
versijām pagaidām nav apstiprinājusies. 

Laikā, kad noticis negadījums, 
veikalā parasti ir daudz apmeklētāju. Kā 
aģentūrai Leta pastāstīja aculiecinieki, 
kopējā iebrukusī platība ir ap 500 
kvadrātmetriem. Aptuveni stundu pēc 
pirmā nogruvuma sekojis otrs, kas 
apbēris arī uzgunsdzēsējus, kas bija 
sākuši glābšanas darbus. Viens no 
bojāgājušajiem ir ugunsdzēsējs. 

Notikuma vietā strādā simtiem 
mediķu, glābēju, karavīru un citu dienestu 
darbinieku. Jau vismaz 16 cilvēki nogādāti 
slimnīcās, bet, pēc Rīgas vicemērs Andra 
Amerika (GKR) rīcībā esošā informācijas, 
negadījumā vietā varētu būt iesprostoti 

ap 50 cilvēku, tajā skaitā vismaz divi 
ugunsdzēsēji. Glābēji viņus cenšas 
atbrīvot. Nelaimē cietušo veselības 
stāvoklis ir atšķirīgs, tostarp ir arī smagi 
cietušie. [...] 

Šis “Maxima” veikals tika atklāts 2011. 
gadā, kad tika atzīts par vienu no trim 
labākajiem Latvijas arhitektūras darbiem. 
Veikals ir pirmā kārta plašākā projektā, 
kas top Priedaines ielā 20 - plānota arī 
daudzdzīvokļu ēkas izbūve. Projekta 
autori ir arhitektu birojs “Kubs”, kurā strādā 
arhitekti Zane Kalinka, Andris Kalinka un 
Juris Lauris. Ēkas būvkonstruktors ir SIA 
“HND Grupa”. Celtniecības darbus veic 
būvfirma “Re&Re”, pasūtītājs uzņēmums 
“Homburg Zolitude”. 

Būvfirmas SIA «Re&Re» pārstāvji 
kopā ar veikala «Maxima» projekta 
tehniskajiem uzraugiem, projektētājiem 
un konstruktoriem patlaban atrodas 
notikuma vietā, taču veikala “Maxima” 
jumta iebrukšanas cēloņus vēl nevar 
komentēt, informēja “Re&Re” biznesa 
attīstības un komunikācijas vadītāja Mārīte 
Straume. 

“Par šīs traģēdijas patieso iemeslu 
ir pāragri spriest, tas tiks noteikts 
izmeklēšanas laikā. Šobrīd dzirdētas 
dažādas versijas, pat par sprādzieniem. Tā 
kā būvdarbi tika veikti stingri pēc projekta, 
citus sabrukšanas cēloņus mēs šobrīd 
nevaram komentēt,” sacīja Straume. Zem 
Zolitūdē sabrukušā lielveikala “Maxima” 
drupām ir dzīvi cilvēki. Kā pārliecinājās 
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portāls nra.lv, kāda meitene ar mobilā 
tālruņa palīdzību sazvanās ar savu māti, 
kura šobrīd atrodas veikala drupās, kur 
agrāk atradās alkohola nodaļa. [...] Ēkai uz 
jumta būvēts ziemas dārzs, bijusi savesta 
zeme, kas pēdējo dienu lietavu laikā tā 
samirkusi, ka ēkas jumta konstrukcija 
to nespējusi noturēt. Sprādziens nav 
bijis. [...] Uz šovakar Zolitūdē sabrukušo 
veikalu “Maxima” dodas arī Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis (V) un 
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis 
(RP), aģentūrai Leta pastāstīja premjera 
preses sekretārs Mārtiņš Panke. (leta.lv, 
ir.lv, nra.lv) 
Valsts prezidents: Noticis prātam 
neaptverams un traģisks notikums 

Valsts prezidents Andris Bērziņš 
ceturtdienas vēlā vakarā paziņojumā 
norāda, ka nelaime Rīgā, sabrūkot veikala 
«Maxima» jumtam, ir prātam neaptverams 
un traģisks notikums, kurš diemžēl izdzēsis 
cilvēku dzīvības. Valsts prezidents izsaka 
pateicību visiem, kas sniedz palīdzību 
Zolitūdes traģēdijā cietušajiem un iesaistās 
tās seku likvidēšanā gan savu profesionālo 
pienākumu, gan cilvēcības un līdzjūtības 
emociju vadīti. Prezidents ir pastāvīgā 
saziņā ar atbildīgajām amatpersonām, 
seko traģēdijas seku novēršanai un 
turpmākajai rīcībai. (apollo.lv)
Latvijas izdevumi sociālajai aizsardzībai 
ir zemākie ES

Latvijas izdevumi sociālajai aizsardzībai 
ir zemākie starp Eiropas Savienības 
(ES) valstīm, liecina otrdien publiskotie 
ES statistikas biroja “Eurostat” dati par 
2011. gadu. Ziņojumā apskatītajā gadā 
Latvijas izdevumi sociālajai aizsardzībai, 
tai skaitā pensijām, bērnu pabalstiem, 
slimības un bezdarba pabalstiem, veidoja 
15,1% no iekšzemes kopprodukta (IKP), 
salīdzinot ar 17,8% 2010. gadā, ziņo 
aģentūra Leta. Otri zemākie sociālās 
aizsardzības izdevumi 2011. gadā bijuši 
Igaunijā - 16,1% no IKP, bet trešajā 

vietā ierindojas Rumānija, kas sociālajai 
aizsardzībai 2011.gadā veltīja 16,3% no 
IKP. Lietuva ar 17% no IKP ierindojas 
ceturtajā vietā. Visaugstākie sociālās 
aizsardzības izdevumi ir Dānijā - 34,3%, 
Francijā - 33,6% un Nīderlandē - 32,3% 
no IKP. ES vidēji sociālās aizsardzības 
izdevumi veido 29,1% no IKP.

Atšķirības sociālo izdevumu līmenī 
atspoguļo gan dzīves līmeņa atšķirības, gan 
atšķirīgas sociālās aizsardzības sistēmas 
un dažādas demogrāfiskās, ekonomiskās, 
sociālās un institucionālās struktūras, 
norāda “Eurostat”. Kopā Eiropas Savienībā 
45,7% no visiem sociālās aizsardzības 
izdevumiem veidoja izdevumi vecuma 
un apgādnieka zaudējuma pensijām, 
37,1% - izdevumi slimības, veselības 
aprūpes un invaliditātes pabalstiem, 8% 
- izdevumi ģimenes un bērnu pabalstiem, 
5,6% - izdevumi bezdarba pabalstiem un 
3,6% - izdevumi pabalstiem mājokļiem un 
sociālās atstumtības mazināšanai. Latvijā 
vecuma un apgādnieku zaudējumu pensiju 
izmaksas 2011. gadā veidoja 54,9% no 
sociālās aizsardzības izdevumiem, kas ir 
ceturtā lielākā proporcija starp ES valstīm. 
Igaunijā šis rādītājs ir 44% un Lietuvā 
44,1%, kas ir tuvu vidējam ES līmenim. 
Starp ES valstīm šajā jomā izmaksas ir ļoti 
atšķirīgas - Polijā vecuma un apgādnieku 
zaudējumu pensiju izmaksas veido 
61,3% no sociālajiem izdevumiem, bet 
Īrijā 23,4%.

Latvijā maksātie slimību, veselības 
aprūpes un invaliditātes pabalsti veido 
30% no visiem sociālās aizsardzības 
izdevumiem, kas ir otrs zemākais līmenis 
starp ES valstīm. Vislielākais slimību, 
veselības aprūpes un invaliditātes pabalstu 
īpatsvars ir Horvātijā - 51,1% no IKP, bet 
vismazākais Kiprā - 26% no IKP. Igaunijā 
šis rādītājs ir 39,4% un Lietuvā 37,3%, kas 
ir tuvu vidējam ES līmenim.

Pabalstos ģimenēm un bērnu kopšanai 
Latvijā 2011. gadā tika izmaksāti 7,6% no 
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visiem sociālās aizsardzības izdevumiem, 
kas atbilst vidējam ES līmenim. Vismazāko 
sociālā budžeta daļu bērna pabalstos 
izmaksājusi Nīderlande - 4%, bet vislielāko 
daļu Luksemburga - 16,5% no visiem 
pabalstiem. Igaunijā šis rādītājs ir 12,4%, 
kas ir ceturtais augstākais līmenis, un 
Lietuvā 10,4%, kas ir desmitais augstākais 
rādītājs starp ES valstīm.

Bezdarba pabalsti Latvijā 2011. gadā 
veidoja 4,8% no visiem sociālā budžeta 
izdevumiem, kas ir sestais augstākais 
līmenis. Vismazāko sociālā budžeta daļu 
bezdarbnieku pabalstos izmaksājusi Polija 
- 1,5%, bet vislielāko daļu Spānija - 14,6% 
no visiem pabalstiem. Igaunijā šis rādītājs 
ir 2,9%, kas ir septītais mazākais līmenis, 
un Lietuvā 3,4%, kas ir devītais zemākais 
rādītājs starp ES valstīm.

Pabalsti mājokļiem un sociālās 
atstumtības mazināšanai Latvijā veidoja 
2,7% no visiem sociālās aizsardzības 
izdevumiem, kas ir tuvu vidējam līmenim 
starp ES valstīm. Vislielākais mājokļu 
pabalstu īpatsvars reģistrēts Kiprā - 11,4%, 
bet vismazākais Itālijā - 0,3% no visiem 
pabalstiem. Igaunijā šis rādītājs ir 1,2%, 
kas ir ceturtais mazākais līmenis, un 
Lietuvā 4,7%, kas ir sestais augstākais 
rādītājs starp ES valstīm. (ir.lv)
Pietrūks tūkstošiem inženieru

Latvijā pieaug darba vietu skaits 
augsti  kval i f icētiem darbiniekiem, 
bet pieprasījums pēc mazkvalificēta 
darbaspēka sarūk. Tā kā tendence 
turpmākajos gados sola saglabāties, 
atbilstoši būtu jāpārkārtojas arī formālās 
izglītības piedāvājumam.

Tā secinājuši par darba tirgu un darba 
spēka sagatavošanu atbildīgo ministriju 
speciālisti un vakar par to stāstīja Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
deputātiem. Ekonomikas ministrijas 
(EM) Tautsaimniecības struktūrpolitikas 
departamenta ekonomiskās attīstības 
un darba tirgus prognozēšanas nodaļas 

vadītājs Normunds Ozols apstiprināja jau 
iepriekš izskanējušo prognozi, ka 2020. 
gadā pietrūks speciālistu inženierzinātņu, 
d a b a s z i n ā t ņ u ,  i n f o r m ā c i j a s  u n 
komunikāci jas tehnoloģi ju jomās, 
bet būs pārāk daudz humanitāro un 
sociālo zinātņu speciālistu. Tāpat būs 
manāms pakalpojumu jomas speciālistu 
pārpalikums. EM arī pamanījusi, ka 
i r  «nea tb i l s t ī ba  s ta rp  f o rmā lās 
izglītības piedāvājumu un darba tirgus 
pieprasījumu», taču ieteikumi, kā situāciju 
labot, neizskanēja.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
piedāvājums kārtējo reizi atkal pārdalīt 
budžeta vietas par labu eksaktajām 
zinātnēm maz līdzēs. Kā atzīmēja N. 
Ozols, lielākā daļa sociālo zinātņu 
studentu studē par maksu. Neraugoties 
uz to, IZM apņēmusies 2014. gadā par 
20 līdz 40 procentiem samazināt budžeta 
vietas sociālajās zinātnēs bakalaura un 
maģistra studiju programmās. Doktora 
studi ju programmas gan net ikšot 
aiztiktas. Pamatojums budžeta vietu 
skaita samazināšanai rasts arī tajā, ka 
«nepieciešamie speciālisti tiek sagatavoti 
maksas studiju grupās», teica IZM 
Augstākās izglītības, inovāciju un zinātnes 
departamenta vecākā referente Laura 
Treimane. IZM grasās arī samazināt 
budžeta vietu skaitu pedagoģiskajās 
studiju programmās, izņemot studiju 
programmas, kur sagatavo skolotājus 
dabaszinātnēs un kur pedagogi var iegūt 
vairākas kvalifikācijas.

L. Treimane arī sacīja, ka esošā 
IZM budžeta ietvaros neesot iespējams 
tik ļoti palielināt studiju vietu skaitu 
inženierzinātņu programmās, lai 2020. 
gadā šajā nozarē būtu papildu 11 000 
speciālistu, kā to vēlētos EM. [...] (Latvijas 
Avīze, autore Ilze Kuzmina)
Ziedonim pastmarka

«Latvijas Pasta» un Imanta Ziedoņa 
fonda «Viegli» organizētajā pastmarku 
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dizaina konkursā ar 2074 balsīm uzvarējusi 
Andras Pētersones veidotā pastmarka 
«Imants Ziedonis ziedēs mūžīgi». Tādējādi 
šī dizaina ideja tiks izmantota reālas 
pastmarkas dizaina izstrādē un 2014. gada 
janvārī nodrukāta 300 000 eksemplāru 
tirāžā ar nominālvērtību € 0,50. Kopumā 
pastmarku dizaina konkursā nodotas 6072 
balsis, no uzvarētājas ar 2017 balsīm tikai 
nedaudz atpalikusi Egijas Zīrāpas veidotā 
pastmarka. (Latvijas Avīze)
20. novembrī
Latvijā turpina pieaugt dzimstība

Šā gada desmit mēnešos Latvijā 
reģistrēti 17 260 jaundzimušie, kas ir par 
449 jaundzimušo vairāk nekā 2012. gada 
pirmajos desmit mēnešos, kad piedzima 
16 811 bērns, liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) dati. Oktobrī piedzimuši 
1 880 mazuļi, kas ir par 140 vairāk nekā 
septembrī.

Tomēr mirstības rādītāji joprojām ir 
augstāki nekā pagājušajā gadā. Šā gada 
desmit mēnešos Latvijā mūžībā aizgājuši 
24 335 iedzīvotāji. Turklāt tas ir par 416 
cilvēkiem vairāk nekā pērn šajā laikā, kad 
mūžībā aizgāja 23 919 cilvēki.

Dab iska is  p ieaugums La tv i j ā 
saglabājas negatīvs, un no janvāra līdz 
oktobrim, mirušo skaitam pārsniedzot 
dzimušo skaitu, iedzīvotāju skaits 
samazinājies par 7 075, salīdzinoši - 
attiecīgajā periodā 2012. gadā – par 7108. 
(apollo.lv)
Vēstniecības Īrijā rīkotājā valsts svētku 
pieņemšanā dejo Dublinas bērni un 
deju kopa «Karbunkulis»

19. novembrī Latvijas vēstniecība 
Īrijā rīkoja pieņemšanu par godu Latvijas 
95. dzimšanas dienai. Svētku pasākums 
tika organizēts Dublinas pilsētas domes 
vēsturiskā Wood Quay zālē un tajā 
piedalījās diplomātiskā korpusa, Īrijas 
valdības, Īrijas sabiedrības, kā arī latviešu 
kopienas pārstāvji. Vēstnieks Gints Apals, 
sveicot visus klātesošos valsts svētkos, 

norādīja, ka Latvijas un Īrijas valstu vēsturē 
ir vairāki līdzīgi elementi, piemēram, 
neatlaidīga tiekšanās pēc brīvības un 
neatkarības. Savā uzrunā vēstnieks 
iepazīstināja klātesošos viesus ar Latvijas 
karoga vēsturisko attīstības gaitu un 
nacionālo simbolu nozīmi valsts kultūrā. 
Pasākumā uzstājās Solveigas Slaidiņas 
un Dignas Miščenko vadītais Dublinas 
bērnu deju kolektīvs un S. Slaidiņas vadītā 
deju kopa «Karbunkulis». (leta.lv)
Diriģents Andrejs Jansons novadījis jau 
trešo meistarklasi skolēniem Latvijas 
novados 

Amerikas latvietis Andrejs Jansons – 
diriģents, komponists, obojists un latviešu 
mūzikas popularizētājs – kopā ar pūtēju 
kvintetu pagājušonedēļ atkal devās pie 
Latvijas novadu bērniem, lai aizraujošā 
veidā mācītu tiem mūziku. Šī bija jau trešā 
radošo koncertu sērija. Šoreiz bērniem 
muzicēja flautiste Rūta Krēgere, obojiste 
Kristīne Kupča, mežradznieks Krišjānis 
Rērihs, fagotiste Lauma Tuča un klarnetists 
Aleksandrs Maslovs. 

Ielūkoties mūzikas pasaulē šoreiz 
bija iespēja skolēniem Stirnienē, Cēsīs, 
Jaunmārupē, Brocēnos un arī Dobeles 
1. vidusskolā. Profesionālu mūziķu rokās 
pieci pūšamie mūzikas instrumenti ļāvās 
eksperimentiem un dažādām to skanējuma 
kombinācijām, kam sekoja aktīvas debates 
A. Jansona un skolēnu starpā par to, 
kāda noskaņa kuram skaņdarbam, kuri 
instrumenti labāk skan kopā un tamlīdzīgi. 
Mazie mūziķi par to, cik liela nozīme 
mūzikā ir ritmam, tempam, melodijai 
un pavadījumam, varēja pārliecināties, 
paši diriģējot un izvēloties skaņdarbiem, 
v iņuprā t ,  p iemērotākos mūz ikas 
instrumentus. Kad pirmie roku diriģēšanā 
bija iemēģinājuši, drosme un vēlme stāties 
mūziķu un publikas priekšā parādījās teju 
katram. Pašiem bija iespēja arī muzicēt, 
sitot ritmu. Mūziķi, lai vizualizētu nianses 
mūzikā, izmanto kustības – pārvietojas pa 
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telpu, pārmaiņus sēžas un ceļas augšā. 
Uzjautrinoši skolēniem šķita saklausīt, kuri 
mūziķi savus instrumentus spēlē, bet kuri 
tikai izliekas to darām. Bērniem rādīja, kā 
izgatavot mežragu no vienkāršas gumijas 
caurules un plastmasas piltuves. 

Sākumā retāk redzēto un dzirdēto 
instrumentu bērni vēl dēvēja par brūno, 
lielo, garo vai to, ko spēlē Lauma, bet 
jau koncerta otrajā daļā vairākums zināja 
– tas ir fagots. Pēc koncerta tieši pie šī 
instrumenta izveidojās skolēnu rinda, kuri 
vēlējās to apskatīt tuvāk, paturēt rokā 
un iepūst tajā. Daudzi gan atzina, ka tas 
nemaz neesot tik viegli, kā izskatījies no 
malas. 

Mūziķu viesošanās Latvijas skolās noris 
pēc ASV organizācijas “Young Audiences” 
(“Jaunie klausītāji”) programmas parauga. 
Tās ideja – mācīt mūziku, nevis lasot 
lekcijas vai rādot mūzikas instrumentus 
fotogrāfijās, bet gan ļaujot bērniem 
piedalīties profesionālu mūziķu koncerta 
veidošanā. Ar šādiem koncertiem A. 
Jansons, kurš organizācijā darbojas 
kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem, jau 
viesojies neskaitāmās ASV skolās. Latvijā 
pēc diriģenta ierosinājuma iniciatīvu 
aizsāka 2011. gadā ar viesošanos Rīgas 
Valda Zālīša pamatskolā. Pēc lielās 
atsaucības un ASV vēstniecības atbalsta 
tika turpināti izbraukumi uz skolām Latvijas 
reģionos. Kopumā radošā komanda 
viesojusies jau 15 skolās. 

“Kad mūziku pasniedz saprotamā 
valodā, bērniem parādās interesanti 
jautājumi, kādi profesionāliem mūziķiem 
pat prātā neienāk,” pieredzē dalās A. 
Jansons. Viņaprāt, galvenā lieta esot 
pozicionēt sevi kā vienlīdzīgus bērniem 
un neraudzīties uz viņiem no augšas, tad 
rodoties cita interese un ir lielāka iespēja 
ko iemācīt: “Bērni jāiesaista, lai viņi jūt, ka 
ir daļa no šī koncerta. Esmu sapratis, ka 
ar pareizu pieeju no bērniem var dabūt ārā 
pašu vellu.” Diriģents skaidro, ka pēdējās 

paaudzēs, kopš ir radio un televīzija, 
izveidojies priekšstats, ka mūzika ir fons, 
tādēļ bērni nav raduši mūzikā saklausīt 
nianses, un to mainīt esot programmas 
uzdevums: “Vairākums bērnu zina 
slaveno Bēthovena 5. simfonijas galveno 
melodiju, bet neko vairāk. Taču, kad 
paši piedalījušies instrumentu atlasē šim 
skaņdarbam, mazie izjūt un ieinteresējas 
par skaņdarbu pavisam citā līmenī.” 

Dobeles 1. vidusskolas mūzikas 
skolotāja Sandra Bulmere ir pārliecināta, 
ka šādu koncertu devums muzikālajā un 
kultūras audzināšanā ir neatsverams. “Es 
varu stāstīt, kas ir fagots, rādīt to bildē, 
video vai atskaņot, taču tas uz bērniem 
nekad neatstās to iespaidu, ko sniedz 
iespēja pašiem diriģēt, paturēt rokās vai 
pat spēlēt šo instrumentu un komunicēt 
ar profesionāļiem.” 

“Latvijā šobrīd kritiski trūkst fagotistu 
un obojistu. Esošajiem jāraujas pa 
neskaitāmiem kolektīviem. Ja šādi 
turpināsies, pēc četr iem pieciem 
gadiem Latvijas orķestros nebūs kas 
šos instrumentus spēlē,” izsakās A. 
Jansons, skaidrojot, ka šīs iniciatīvas 
mērķis ir ieinteresēt bērnus mūziku ne tikai 
klausīties, bet arī radīt. 

Lai programmu attīstītu un šādi koncerti 
būtu biežāk, jāpiesaista finansējums, taču 
līdzšinējā pieredze esot nelāga, jo, izņemot 
ASV vēstniecību, dzirdīgu ausu finansiāla 
atbalsta lūgumam līdz šim neesot bijis. 
(Latvijas Avīze, autore Madara Briede)
19. novembrī
PBLA balvu piešķir bēgļu laivu 
dokumentētājai Valentīnei Lasmanei 

Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) biedru organizācijas 2013. gadā 
savu balvu piešķīrušas sabiedriskai 
darbiniecei un valodniecei Valentīnei 
Lasmanei Zviedrijā. Cildināts tiek viņas 
veikums par Latviešu Centrālās padomes 
darbības un 1944./1945. gada bēgļu laivu 
kustības dokumentēšanu, kā arī ilggadēju 
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latviešu valodas un kultūras kopšanu. 
Valentīne Lasmane ir dzimusi 1916. 

gadā un vēl 97 gadu vecumā aktīvi 
darbojas Zviedrijas latviešu sabiedrībā. 
Lasmanes lielais devums latviešu vēstures 
bibliogrāfijā ir “Pāri jūrai” (1990), kur 
sakopotas bēgļu aculiecinieku liecības, 
informē PBLA un Zviedrijas Latviešu 
apvienība. 

Lasmane kā autoritatīva bēgļu gaitu 
pārzinātāja devusi padomus Zviedrijas 
televīzijas garfilmai “Pēdējā laiva uz 
Jūrkalni” (Sista baten till Jurkalne), kas 
iznāca 2001.gadā Ulles Hegera (Olle 
Hager) režijā. Filma Zviedrijas televīzijā 
rādīta trīs reizes, kā arī demonstrēta 
Norvēģijā, Somijā un Latvijā. 

Lasmanes spalvai pieder arī mācību 
grāmata zviedriem, kas vēlas iemācīties 
latviešu valodu - “Larobok i lettiska” 
(Mācību grāmata latviešu valodā, 1980), 
bieži izmantota un arvien vēl aktuāla, līdz 
ar latviešu valodas gramatikas grāmatu 
zviedru valodā - “Oversikt over lettisk 
gramatik” (Latviešu gramatikas pārskats, 
1980). Abas mācību grāmatas joprojām 
lieto gan universitātē un pieaugušo 
izglītības kursos, gan arī privāti. Šīs 
grāmatas divos iespiedumos izdotas 
atkārtot i .  Pedagoģe Lasmane arī 
sastādījusi grāmatu “A Course In Modern 
Latvian” (izdevējs - Amerikas latviešu 
apvienība, 1985) un Latviešu-zviedru 
sarunvārdnīcu (1993). 

Jau bēgļu nometnēs Zviedrijā Lasmane 
strādāja par skolotāju ar latviešu bēgļu 
bērniem. Ar laiku radās doma par vasaras 
skolu un Lasmane bijusi viena no Eiropas 
Vasaras skolas (EVS) ierosinātājām, tās 
pamatlicēja, un skolotāja. Viņa arī mācījusi 
Minsteres Latviešu ģimnāzijā (MLĢ) 
1983./1984. gadā. 

Viņas darbs latviešu kultūras un 
sabiedriskajā jomā ir ievērojams. Lasmane 
ierosināja un kopā ar dalībniekiem 
no Francijas, Latvijas, Zviedrijas un 

Somijas noorganizēja rakstnieka Rūdolfa 
Blaumaņa piemiņas plāksnes izveidošanu 
un svinīgo atklāšanu Blaumaņa nāves 
vietā Puhkaharju sanatorijā Somijā 1988. 
gadā. 

Lasmanes iniciatīva bija 1996. gadā 
nodibināt Annas Dagdas piemiņas 
fondu, kuru viņa vēlāk arī vadīja. Viņas 
pārraudzībā tika izdoti Annas Dagdas 
kopotie raksti (2001-2005). Dagdas 
piemiņas fonds joprojām pastāv un 
darbojas Latvijā, ik gadu apbalvojot jaunos 
dzejniekus. 

Politiski nozīmīgs darbs bija okupētajā 
Latvijā apcietinātajai Lidijai Doroņinai 
censties panākt patvērumu Zviedrijā. 
Doroņinu apcietināja 1983.gadā, un 
Lasmane par viņu cīnījās Zviedrijas 
imigrācijas departamentā, sadarbojoties ar 
“Amnesty International” grupām Francijā 
un Norvēģijā, ar baptistu centru ASV, 
PBLA un citām organizācijām. 1990. gadā 
Doroņina varēja atbraukt uz Zviedriju un 
stāstīt par savu pieredzi. 

PBLA Tautas balva, kas vēlāk nosaukta 
par PBLA balvu, dibināta 1963. gadā. 
To piešķir gan fiziskām, gan juridiskām 
personām. Balvas apmērs ir pieci tūkstoši 
ASV dolāru, ko apbalvotajam viņa mītnes 
zemē reizē ar diplomu pasniedz Latvijas 
neatkarības pasludināšanas aktā 18. 
novembrī. Balvas daudzo laureātu vidū 
ir arī mecenāts un baņķieris Vilis Vītols, 
ansamblis “Čikāgas piecīši”, diriģents 
Roberts Zuika, pēc nāves balva piešķirta 
arī brīvības cīnītājam Gunāram Astram. 
(ir.lv) 
Valsts prezidents aicina necelt sētu ap 
Latviju ne darbos, ne domās 

Valsts prezidents Andris Bērziņš svētku 
uzrunā pie Brīvības pieminekļa aicināja būt 
atvērtiem un nenorobežoties no pārējās 
pasaules, norādot, ka sadarbojoties, 
nevis konkurējot Baltijas valstīm ir iespēja 
gūt panākumus. “Lai gan latvietis ir 
viensētnieks, es aicinu necelt sētu ap 
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Latviju ne darbos, ne domās, jo tā būs tikai 
šķietama aizsardzība. Tā mēs nekļūsim 
ne stiprāki, ne gudrāki, ne turīgāki, jo 
mūsdienās norobežošanās nav īstais 
virzītājspēks,” sacīja Bērziņš, piebilstot, 
ka tikai prasme apgūt labāko, ko pasaule 
ir radījusi, “padarīs mūs īsteni stiprus un 
neatkarīgus, gudrus un tālredzīgus, kas 
saudzē savējo un prot pieņemt citādo”. 

Valsts prezidents norādīja, ka dzīvosim 
tādā pasaulē, kādus mērķus izvirzīsim. 
Tāpēc nevajag baidīties no augstiem, 
pat šķietami nesasniedzamiem mērķiem. 
“Latvijas patrioti nenobijās pirms 95 
gadiem, un mēs ieguvām savu valsti. 
Mēs nenobijāmies pirms 25 gadiem un 
atguvām Latvijas neatkarību. Un tāpēc 
šis ir īstais brīdis, lai strādātu pie Baltijas 
valstu ciešākas sadarbības un kopīgas 
nākotnes. Tikai sadarbojoties, nevis 
konkurējot, Latvijai, Lietuvai un Igaunijai 
kā vienota reģiona valstīm ir iespēja 
kļūt par pasaules līmeņa spēlētāju. Pats 
liktenis Latvijai ir vēlējis būt vidū, uzliekot 
mums pienākumu veicināt šo tuvināšanos 
un kopīgā meklējumus,” sacīja Bērziņš. 
Viņš uzsvēra, ka Latvijas 95. gadskārtas 
svētkos cilvēki apliecina cieņu un mīlestību 
savai zemei un šī ir īstā reize un vieta, 
kur uzdot sev jautājumu, kādēļ nerimst 
mēģinājumi mūs šķelt un pretnostatīt 
vienam pret otru. “Domāsim par to, jo 
mums vairs nav ļauts kļūdīties. Vai Latvijas 
vēsturē nav mazums skarbu mācību par 
laikiem, kad brālis karoja pret brāli, kad 
aiz cēliem saukļiem slēpās zemiski un 
ciniski mērķi? Mēs nedrīkstam pieļaut, ka 
sliktākais vēsturē atkārtojas, tāpēc vēl un 
vēlreiz ir vērts atgādināt, ka viss ir mūsu 
pašu rokā,” norādīja prezidents. 

Kā uzskata Bērziņš, būtiskākie un 
sarežģītākie jautājumi ir kā neizzust 
atvērtajā un mainīgajā pasaulē un kā 
saglabāt latvisko identitāti un tautas gara 
spēku. “Atbilde ir – apzinīgs darbs, kultūra 
un izglītība – pasaules līmeņa izglītība, kas 

atver visas durvis un nostiprina Latvijas 
pamatus. Mums jāprot atrast un apgūt 
vislabākās zināšanas, lai no pasaules 
zinību metropolēm atgrieztos izglītoti un 
pašapzinīgi cilvēki, kas mācīs tās Latvijā, 
gluži kā jaunlatvieši 19. gadsimta nogalē, 
kuri mācīja veidot savu valsti, cienīt un 
godāt tās kultūru un valodu,” sacīja Valsts 
prezidents. Runas noslēgumā Bērziņš 
sveica Latvijas valsts 95.dzimšanas 
dienā. “Būsim gudri un arī dzīves gudri. 
Mācīsimies paši un skolosim savus 
bērnus. Visi, kam šī zeme dārga un 
svēta, iesaistīsimies Latvijas nākotnes 
veidošanā, liekot kopā savas zināšanas, 
prasmes un pieredzi! Lai mums kopīgi 
izdodas līdz Latvijas simtgadei padarīt 
tik daudz, ka varam teikt: mēs dzīvojam 
labāk, un to visu esam panākuši ar savu 
darbu,” sacīja Bērziņš. (kasjauns.lv)
Iespaidīgs patriotu lāpu gājiens pa 
Rīgas ielām 

Apmēram 12 400 cilvēku 18. novembra 
pievakarē Rīgā pulcējās Nacionālās 
apvienības rīkotajā lāpu gājienā, kas 
notika par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas 95. gadadienai. 

Gājiens notika jau vienpadsmito gadu 
un tā mērķis ir pateikties Latvijas valsts 
dibinātājiem un brīvības cīnītājiem, kuru 
ticība latviešu tautas nākotnei un nestie 
upuri deva iespēju latviešiem būt starp 
tām retajām pasaules tautām, kurām ir 
sava valsts. 

Ik gadu pieaugošais dalībnieku 
skaits lāpu gājienā liecina par latviešos 
nezūdošajām alkām pēc nācijas brīvības 
un latviskuma saglabāšanas. Vairāk 
nekā desmit tūkstoši dalībnieku no visas 
valsts pierādīja, ka latviešu griba saglabāt 
latviskumu un nenogurstoši darboties ir 
liela, uzsver rīkotāji. [...] (delfi.lv)
Holivudas aktieris pārsteidz latviešus 
valsts svētkos 

18. novembrī tika atzīmēta Latvijas 
Republikas proklamēšanas 95. gadadiena, 
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kurā īpašu un negaidītu pārsteigumu 
mūsu tautiešiem sagādāja arī slavenais 
Holivudas aktieris Džošs Duhamels 
(Josh Duhamel). [...] Viņš savā Facebook 
profilā publiski apsveica latviešus svētkos. 
“Laimīgu neatkarības diena visiem saviem 
draugiem Latvijā un paldies Google 
Translate!” savā apsveikumā rakstījis 
Duhamels, vienrindi arī papildinot ar 
bildi, kurā redzams Latvijas karogs. Šis 
negaidītais sveiciens, protams, radījis 
veselu sajūsmas vētru sociālajos tīklos, 
un latvieši nebeidz vien priecāties, ka 
aktieris pagodinājis mūsu valsti, nosūtot 
publisku novēlējumu svētkos. Ļaudis pie 
šī Duhamela Facebook ieraksta viņam 
sirsnīgi pateikušies, novēlējuši, lai Dievs 
aktieri svētī, kā arī izteikuši atzinīgus 
vārdus, ka tik ievērojams un pasaulē 
pazīstams cilvēks apsveicis mūsu mazo 
nāciju īpašajā notikumā. Duhamels ir visai 
pieprasīts aktieris Holivudā, taču pašmāju 
ļaudīm viņš visspilgtāk palicis atmiņā no 
Transformeru sāgas filmām, kurās Džošs 
attēloja kapteini Vilijamu Lenoksu, kā arī 
ar dalību seriālā Lasvegasa, kurā aktieris 
atveidoja vienu no galvenajām lomām. 
[...] (delfi.lv)
Vēsturnieku komisijas pasākumu pirmo 
reizi apmeklē Krievijas vēstnieks 

Latvijas Vēsturnieku komisijas rīkotā 
konference “Latvijas valsts veidošana 
un atjaunošana vēsturiskā skatījumā” 
aizvadītajā pirmssvētku piektdienā 
(15. novembrī) bija iezīmīga gan ar 
dalībniekiem, gan saturu. Melngalvju 
nama Svētku zālē līdzās diplomātiem, 
pašreizējiem Saeimas deputātiem, dažādu 
valsts institūciju un augstskolu vadības 
pārstāvjiem redzēja arī daudz “bijušo” – 
agrākos Saeimas priekšsēdētājus, Latvijas 
valsts prezidentus, ministru prezidentus. 
Visplašāk pārstāvēta, protams, bija 
vēsturnieku saime. 

ANO ģenerālsekretāra Pana Kimuna 
klātbūtne bija panākusi to, ka pirmo 

reizi Vēsturnieku komisijas 15 gadu 
pastāvēšanas laikā uz tās pasākumu 
ieradās Krievijas vēstnieks. Uz līdzšinējām 
komisijas konferencēm un grāmatu 
atvēršanām, kuras citu valstu vēstnieki 
cītīgi apmeklēja, Krievija labi ja deleģēja 
kādu zemāka ranga funkcionāru, taču 
šoreiz zālē sēdēja Aleksandrs Vešņakovs. 
Tādējādi šo faktu var traktēt kā nelielu 
Latvijas diplomātijas uzvaru. Aizkulisēs 
runāja, ka Krievijas pārstāvniecība esot 
bijusi neapmierināta, uzzinot par ANO 
ģenerālsekretāra nodomu uzstāties 
vēsturnieku konferencē. Ievadvārdi, kurus 
sacīja Okupācijas muzeja pārstāvis Valters 
Nollendorfs, patiesi nesakrita ar Maskavas 
vēstures redzējumu. Viņš pieminēja kā 
vācu, tā padomju okupāciju un “ilgstošu 
svešu militāru spēku klātbūtni, kas 
nodrošināja svešu varu noziegumus pret 
Latvijas valsti, tautu un zemi”. Nollendorfs 
norādīja, ka ilgstošās okupācijas dēļ 
Latvijai vēl ilgi nāksies cīnīties ar tās 
sekām, lai sasniegtu to, ko citas valstis 
jau sasniegušas. [...] 

Konferences otrā daļa pi lnībā 
bija atvēlēta vēsturnieku referātiem. 
Puse aicinātās publikas pēc ANO 
ģenerālsekretāra aiziešanas zālē 
neatgriezās, tomēr priekšlasījumiem 
turpināja sekot Valsts prezidents Andris 
Bērziņš, kā arī vairāki diplomāti, tajā 
skaitā Polijas vēstnieks Ježijs Mareks 
Novakovskis. Ar interesi tika uzņemta 
LU asociētā profesora Ērika Jēkabsona 
uzstāšanās. Jēkabsons uzsvēra, ka 
sabiedrības zināšanas par Latvijas 1918. 
– 1920. gada neatkarības karu joprojām 
ir nepilnīgas, jo šis karš bija daudz 
sarežģītāks, un kaimiņvalstu iespaids uz 
Latvijas Brīvības cīņām bija daudz lielāks, 
nekā pieņemts uzskatīt. Reālās ainas 
trūkums skaidrojams ne tikai ar padomju 
laika pārrāvumu, bet arī ar pirmskara 
Latvijas historiogrāfijas īpatnībām – 
tolaik daudz ko noklusēja diplomātijas 
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un politkorektuma vārdā. Šķita ķecerīgi 
atzīt, ka neatkarības kara laika lielākā 
kauja nav izcīnīta ne pie Cēsīm, ne pret 
bermontiešiem pie Rīgas, bet 1919. 
gada septembrī pie Daugavpils pret 
lieliniekiem. Kauju, kas prasīja 500 kritušo, 
izcīnīja lietuvieši un poļi. Turklāt sarkanās 
armijas kodolu veidoja latviešu un igauņu 
sarkanie strēlnieki. “”Pareizie” poļi un 
lietuvieši, savā starpā nesadarbojoties 
(drīz viņi karos arī savā starpā), karoja pret 
“nepareizajiem” igauņiem un latviešiem. 
Daugavpils cietokšņa priekšnocietinājuma 
fortu ieņēma, pateicoties tankiem ar franču 
apkalpēm,” aizmirstās vēstures lappuses 
atgādināja Jēkabsons. Pirmskara Latvijas 
vēstures grāmatās tādas lietas nerakstīja, 
jo poļi un lietuvieši pie Daugavpils karoja 
nevis par Latvijas neatkarību, bet gan 
par “mūsu zemi”. Klusēts tika arī par 
robežstrīdiem ar igauņiem un lietuviešiem 
par to, ka kaujā pie Cēsīm vadošais spēks 
bija igauņi, ar kuru palīdzību Ulmaņa 
valdība faktiski varēja atgriezties Rīgā. 
“Es tagad runāju lietas, kuras ir neglītas, 
taču uzskatu, ka mums par to ir jārunā. 
Mēs nedrīkstam runāt tikai par skaistajiem 
momentiem, jo pretējā gadījumā mūsu 
nelabvēļi to izvelk gaismā un prasa, 
kāpēc mēs par to nerunājam,” norādīja 
Jēkabsons. Tādu nostāju vēlāk debatēs 
pilnībā atbalstīja Ilga Kreituse, uzsverot, 
ka tai vajadzētu būt mūsdienu vēstures 
pētniecības pamattēzei. [...] 

P r o f e s o r s  A i v a r s  S t r a n g a 
priekšlasījumā “Latvijas 1939. gada 
augusts – 1940. gada augusts: no 
absolūtas neitralitātes līdz padomju 
republikai” atgādināja, ka starpkaru 
laika Latvijas galvenais ārpolitiskais 
mērķis bija savas valstiskās neatkarības 
saglabāšana. Tā nebija Latvijas vaina, ka 
viss beidzās ar sagrāvi: “Grūti iedomāties, 
ko Latvija būtu varējusi darīt, lai novērstu 
PSRS plānotu un īstenotu agresiju, un 
Latvijas valsts iznīcināšanu (..) Ulmaņa 

rīcība bija nevis kolaboracionisms, bet 
taktiska kolaborācija uzspiestos apstākļos 
ar nolūku novērst vēl daudz ko ļaunāku,” 
Latvija 1939./40. gadā pieņēma visas 
PSRS prasības. Kā uzsvēra profesors, 
nekāda latviešu diplomātu glaimošana vai 
pielīšana Staļinam un Molotovam nevarēja 
mainīt viņu nodomus: “Tas izraisīja tikai 
viņu smīnu un ņirgāšanos.” Nav šaubu, ka 
Ulmanis 1939. gada bāzu līgumu uzskatīja 
par uzspiestu un vēlējās no tā atbrīvoties, 
taču 1940. gada jūnijā “Ulmanis un valdība 
bija paši sevi iemidzinājuši ar domu par 
labām attiecībām ar PSRS, tāpēc 16. jūnija 
ultimāts nāca kā pērkons no skaidrām 
debesīm”. Pēc vēsturnieka domām, lai 
kāda tobrīd būtu Ulmaņa rīcība, okupāciju 
tā nenovērstu, vienīgi ietekmētu tās gaitu, 
bet ne izšķiroši. Pretošanās ilgtu labi ja 
divas dienas un būtu ar asiņainām sekām. 
“No nācijas dzīvā spēka saglabāšanas 
viedokļa Ulmaņa lēmumu var attaisnot, 
bet ne to, ka PSRS netika iesniegts pat 
diplomātisks protests pret okupāciju un 
Latvijas sūtņi ārzemēs netika pilnvaroti 
nekavējoši informēt citu valstu valdības. 
Nav arī attaisnojama Ulmaņa piekrišana 
“tautas valdības” izveidei un tās lēmumu 
akceptēšanai,” uzskaitīja Stranga. Uz 
ekspremjera Einara Repšes lūgumu 
salīdzināt tā laika situāciju Latvijā ar Somijas 
lēmumu pretoties, Stranga atgādināja gan 
par somu nocietinājumiem un nācijas 
saliedētību, gan arī faktu, ka Somijā valdīja 
parlamentāra demokrātija, kas nepadevās 
spiedieniem. Latvijas vēstnieks Lietuvā 
Mārtiņš Virsis, pievienojoties diskusijai, 
piebilda, ka pēc pašu somu vēsturnieku 
izpētītā, maršals Mannerheims 1939. gada 
novembra beigās bijis gatavs pieņemt 
PSRS ultimātu, taču, kamēr viņa viedoklis 
nonāca līdz Helsinkiem, parlaments 
naktī jau bija pieņēmis lēmumu pretoties. 
(Latvijas Avīze, autors Viesturs Sprūde)
Tiesības uz veselības aprūpi būs tikai 
nodokļu maksātājiem 
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Valdība šodien (19. novembrī) atbalstīja 
jauno veselības aprūpes finansēšanas 
likumu, kas paredz ievest obligāto 
veselības apdrošināšanu, sasaistot 
tiesības uz valsts budžeta apmaksātu 
veselības aprūpi ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa (IIN) deklarēšanu un nomaksu. [...] 
Plānots, ka no IIN iezīmētā nodokļa daļa 
veselības apdrošināšanai būs līdz 3,65% 
apmērā. Veselības ministrija (VM) sola, 
ka nodokļu slogs iedzīvotājiem nepieaugs 
un obligātajai veselības apdrošināšanai 
iekasētie līdzekļi tiks izmantoti tikai 
apdrošināšanas pakalpojumiem. Veselības 
aprūpes minimumu plānots nodrošināt 
visiem valsts iedzīvotājiem neatkarīgi 
no IIN maksāšanas fakta - neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, konkrētu diagnožu 
ārstēšana un kompensējamie medikamenti 
ar 100% kompensāciju. 

Tāpat paredzēts, ka valsts apdrošinās 
19 iedzīvotāju grupas, tostarp bērnus 
vecumā līdz 18 gadiem, pensionārus, 
personas, kuras kopj bērnu ar invaliditāti, 
cilvēkus ar 1., 2., un 3.grupas invaliditāti, 
bezdarbniekus, pilna laika studentus 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem, personas 
no 18 līdz 25 gadiem, kuras iegūst 
vispārējo profesionālo izglītību, politiski 
represētos, kā arī personas, kuras atrodas 
ieslodzījuma vietās, un vēl ap desmit 
cilvēku grupas. No šī saraksta valdība 
nolēma izslēgt patentmaksu maksātājus. 

Savukārt pārējie iedzīvotāji - gan 
obligāti, gan brīvprātīgi apdrošinātie - iegūs 
tiesības uz valsts apmaksātu veselības 
aprūpi, ja būs veiktas apdrošināšanas 
iemaksas. Tām būs jābūt paziņotām un 
veiktām noteiktu laika periodu - obligāti 
apdrošināmām personām ne mazāk kā 
11 kalendāros mēnešus, bet brīvprātīgi 
apdrošināmām personām - ne mazāk 
kā 12 kalendāros mēnešus. Kā skaidro 
VM, obligāti apdrošināmas personas 
būs Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kuri 
maksā IIN, bet brīvprātīgi apdrošināmās 

personas - Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, 
kuri nemaksā IIN, kā arī nav atbrīvoti no 
iemaksu veikšanas, bet vēlas iekļauties 
sistēmā. 

VM arī atgādina, ka ir paredzētas divu 
veidu valsts veselības apdrošināšanas 
brīvprātīgās iemaksas - regulāras reizi 
mēnesī 28 eiro (19,84 latu) apmērā vai 
vienreizējais brīvprātīgo maksājums, kas 
atbilst trīskāršam minimālās darba algas 
apmēram. Vienlaikus ministrija skaidro, 
ka atšķirībā no sociālās apdrošināšanas 
iemaksām valsts veselības apdrošināšanas 
iemaksas neveidos uzkrājumu konkrētam 
maksātājam. Sistēma būs orientēta uz 
solidaritāti starp apdrošināšanas iemaksu 
veicējiem un apdrošināšanas pakalpojumu 
saņēmējiem - darbosies princips «veselais 
maksā par slimo». Plānots, ka likums 
stāsies spēkā pakāpeniski ar 2014. gada 
1. jūliju. [...] (tvnet.lv)
LNO galvenais diriģents būs Mārtiņš 
Ozoliņš 

Latvijas Nacionālās operas (LNO) 
priekšsēdētājs Zigmars Liepiņš galvenā 
diriģenta amatam ir izvēlējies Mārtiņu 
Ozoliņu, aģentūru Leta informēja LNO. 

Pašlaik LNO galvenais diriģents 
vēl ir Modests Pitrens. Par Ozoliņa 
apstiprināšanu amatā tiks lemts 25. 
novembrī. LNO pārstāvis norādīja, ka 
Ozoliņš ir ar mieru pildīt galvenā diriģenta 
pienākumus, tomēr ir jāvienojas ar 
pašreizējo galveno diriģentu. 

Ozoliņš pašlaik ir diriģents LNO, 
kā arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas (JVLMA) Simfoniskās 
diriģēšanas katedras docētājs. Ozoliņš 
ir absolvējis JVLMA Kordiriģēšanas 
nodaļu profesora Edgara Račevska klasē, 
kā arī simfoniskā orķestra diriģēšanu 
profesora Imanta Rešņa vadībā. Viņš 
ir piedalījies meistarklasēs pie Helmuta 
Rillinga Baha akadēmijā, kā arī pie Ģintara 
Rinkeviča Lietuvā un Vasilija Sinaiska 
Sanktpēterburgā. 
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Diriģents ir prestižā “Jormas Panulas” IV 
starptautiskā diriģentu konkursa laureāts, 
kā arī vairāku citu konkursu uzvarētājs. 
Sadarbojies ar kamerorķestri “Latvijas 
filharmoniķi”, Liepājas Simfonisko orķestri, 
Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un 
Lietuvas Valsts simfonisko orķestri. Kopš 
2010.gada Ozoliņš ir profesionālā pūtēju 
orķestra “Rīga” mākslinieciskais vadītājs. 
Ozoliņš piedalījies viesizrādēs Maskavā, 
Meksikā, Tamperē, Triestē un Sicīlijā. LNO 
galvenā diriģenta amatam bija uzrunāts 
arī Andris Poga, taču viņš izvēlējās diriģēt 
Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. 

Sanāksmē 25. novembrī tiks lemts arī 
par mākslinieciskās padomes veidošanu, 
kura darbos ies kā padomdevējs 
māksl inieciskajos un muzikālajos 
jautājumos. Padome, kuras sastāvā būs 
jomas profesionāļi, galvenokārt lemšot par 
operas repertuāru. Kā pavēstīja operas 
pārstāvis, Liepiņš nevēlas vienpersoniski 
lemt par repertuāru, tādēļ tiks veidota šī 
jaunā institūcija. (ir.lv)
Mirusi Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes 
mazmeita Aija Čakste 

16. novembrī mūžībā aizgājusi pirmā 
Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 
mazmeita Aija Čakste (1924-2013), 
informē piederīgie. Aija Čakste ir dzimusi 
1924. gadā Rīgā, bet lielāko dzīves 
daļu pavadījusi Zviedrijā. Aijas Čakstes 
izvadīšana notiks ģimenes lokā. 

Fragments no 2009. gadā “Neatkarīgajā 
Rīta Avīzē” publicētās intervijas ar Aiju 
Čaksti: „Vecamtēvam ģimene ļoti daudz 
nozīmēja. Es biju pirmais mazbērns, un 
vectēva lomu viņš uzņēmās ar milzīgu 
enerģiju. Tas man, protams, ir vēlāk 
stāstīts, pati to nekādi nevarētu atcerēties, 
jo man bija tikai pāris dienas, kad viņš 
sasauca avīžu pārstāvjus, ienesa mani 
iekšā un teica, ka viens no lielākajiem 
priekiem cilvēkam ir kļūt par vecotēvu. Ja 
runā par to laiku, kas mums bija kopīgs 
atvēlēts, man bija divi vecāki – īstie vecāki 

un omammiņa ar opapu. 
Mēs katru sestdienu braucām uz 

Aučiem visi trīs, un, kad mēs beidzot no 
pils izvācāmies un dzīvojām Lāčplēša 
ielā, mani arī vairākas dienas nedēļā pie 
viņiem sūtīja. Ģimene vectēvam bija ļoti 
svarīga, un tas, starp citu, ticis vairākkārt 
pieminēts kā liels pluss, ka Čakste bijis 
ģimenes cilvēks. Līdz ar to viņš nesēdējis 
izolēts pilī, bet dzīvojis savā ģimenē. Bet 
ģimenes locekļi, protams, grozījās pa Rīgu 
un pa Latviju, gāja skolās, studēja – to 
viņi visu mājās stāstīja. Vecamtēvam bija 
zināms, ka ārpus prezidenta pils ir arī cita 
pasaule. (nra.lv)
Izveidota tautasdziesmu krājuma 
Lakstīgala mobilā aplikācija 

Par godu Latvijas 95. dzimšanas 
dienai ir izveidota Roberta Zuikas 
tautasdziesmu krājuma Lakstīgala mobilā 
aplikācija. Tajā Latviešu Dziesmu svētku 
virsdiriģents ir apkopojis pazīstamāko 
latviešu tautasdziesmu zelta fondu. Vairāk 
kā 100 tautasdziesmu vārdus un notis ir 
iespējams ērti atrast gan pēc alfabēta, gan 
meklējot pēc nosaukuma. Tautasdziesmas 
saliedēja Roberta Zuikas diriģēto leģionāru 
kori kara laikā, un tās spēj vienot latviešu 
tautu jebkuros laikos. Roberts Zuika 
aizvien ir rosinājis skolas bērnus un 
jauniešus mācīties savas tautasdziesmas, 
tādēļ pirms vairāk kā 10 gadiem ar labvēļu 
palīdzību Latvijas skolām un latviešu 
skoliņām ārzemēs tika nosūtīti vairāk 
nekā 25 tūkstoši tautasdziesmu krājuma 
Lakstīgala grāmatiņu. 

Aizvadītajā gadā sarunā ar PBLA 
priekšsēdi Jāni Kukaini un vēstnieku 
Rolandu Lappuķi Roberts Zuika izteica 
vēlēšanos, lai tautasdziesmu krājuma 
grāmatiņa Lakstīgala būtu pieejama 21. 
gadsimta latviešu jaunatnei piemērotākā 
veidā, proti, mobilajos telefonos. Ar 
Daugavas Vanagu Vācijā un interaktīvās 
aģentūras CUBE Mobile atbalstu esam to 
īstenojuši un bez maksas piedāvājam to 
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ikvienam ikdienas lietošanai! Mūsu mērķis 
ir turpināt Zuikas kunga iesākto darbu 
un padziļināt sabiedrības interesi par 
latviešu tautasdziesmām un muzikālajām 
tradīcijām. Lai lejuplādētu aplikāciju, 
meklējiet to pēc nosaukuma Lakstīgala 
savu mobilo tālruņu programmu ielādēs 
vai spiediet uz sekojošām saitēm: 

Android tālruņiem: https://play.google.
com/store/apps/details?id=lv.cube.
lakstigala&hl=lv 

Iphone tālruņiem: https://itunes.apple.
com/lv/app/lakstigala/id730584273 

(Indulis Bērziņš, Daugavas Vanagu 
Vācijā un www.latviesi.com vadītājs)
15. novembrī
Franks Gordons: Bez pieciem simts.. 

Svētku gaidās raugos divās fotogrāfijās, 
kas vedina uz pārdomām par Latvijas 
pagātni un nākotni. Lūk, Ministru kabineta 
sēde 1928. gada 23. janvārī. Vidū – 
Ministru prezidents Marģers Skujenieks, 
kurš toreiz pārstāvēja sociāldemokrātus 
– “maziniekus”. Autoritārā režīma gados 
viņam bija lemts kļūt par Kārļa Ulmaņa 
līdzgaitnieku un izpelnīties cieņu par 
prasmīgu darbošanos arī patlaban tik 
svarīgajā statistikas un demogrāfijas jomā. 
Viņu apcietināja padomju vara 1940. gada 
augustā un nošāva 1941. gada 12. jūlijā... 
Pa labi pirmais – izglītības ministrs Rainis 
– kvēls Latvijas patriots, dižs eiropietis. 
Pa kreisi trešais – kara ministrs Rūdolfs 
Bangerskis, kurš 1931. gadā “žīdu tautības 
Latvijas atbrīvotāju biedrības” almanahā 
rakstīja: “Mūsu tautas varonīgajās cīņās 
par savu eksistenci un neatkarību arī 
žīdu tautas dēli ir nesuši savu artavu uz 
brīvības altāra.” Tas pats ģenerālleitnants 
Bangerskis, kurš 1943. gadā kļuva par 
Latviešu leģiona ģenerālinspektoru, aicinot 
nepieļaut “boļševiku atgriešanos mūsu 
zemē”. 

Vecā fotogrāfija vedina uz pārdomām 
par pagātni. Un par izredzēm uz labāku 
nākotni Latvijā liek aizdomāties otra 

fotogrāfija, kurā redzams pēc izskata 
pajauns, bet iznesīgs vīrs – Latvijas 
IT kompānijas “Tieto Latvia” valdes 
pr iekšsēdētā js  E lmārs  Gengers . 
Kompānijā ir vairāk nekā 700 darbinieku, 
un šīs kompānijas izstrādāto maksājumu 
karšu risinājumu izmanto 400 finanšu 
kompānijas 33 valstīs, un analītiķi to vērtē 
kā vienu no līderiem pasaulē. Elmārs 
Gengers, manuprāt, simbolizē atjaunotās 
Latvijas nākotni, jo, tikai visnotaļ veicinot IT 
nozares attīstību un izmantojot mūsdienu 
jauniešu “smadzeņu potenciālu”, Latvija 
savā simtgadē varētu nostāties līdzās 
visaugstāk attīstītajām valstīm. (Latvijas 
Avīze, autors – publicists Franks Gordons) 
ANO ģenerālsekretārs: Latvija ir maza 
valsts, taču tai ir ietekme globālā 
mērogā 

Lai gan Latvija ir maza valsts, tā ir 
izvēlējusies pareizu attīstības ceļu un tai 
ir ietekme arī globālajā politikā, šodien 
konferencē “Latvijas valsts veidošana 
un atjaunošana vēsturiskajā skatījumā” 
sacīja ANO ģenerālsekretārs Bans 
Kimūns. Savu referātu ģenerālsekretārs 
iesāka ar dzejnieka Māra Čaklā vārdiem 
“ar gr ibasspēku pret karaspēku”, 
slavējot Latvijas neatkarības atgūšanu 
nevardarbīgā ceļā. Bans atskatījās uz 
to, kā Latvija atguva neatkarību, kā 
ANO iesaistījās, lai Latvijai šajā posmā 
palīdzētu, un to, kā Latvija kopš neatkarības 
atgūšanas ir attīstījusies. 

ANO ģenerālsekretārs uzteica Latvijas 
darbu, atzīmējot, ka nu Latvija palīdz 
attīstīties citām valstīm. Viņš pieminēja 
sadarbību ar eirokomisāru Andri Piebalgu, 
ar kuru kopā tiek strādāts pie attīstības 
vairākās Āfrikas valstīs. Bans savā 
uzrunā pieminēja situāciju Afganistānā, 
apstiprināja, ka turpinās sniegt atbalstu 
novārdzinātajai Sīrijai, kā arī uzteica 
progresu Kongo. Tāpat viņš minēja 
iespējas, ko Latvijai sniegs prezidentūra 
Eiropas Savienības Padomē, piemēram, 
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virzot klimata līguma pieņemšanu un 
veicinot ilgtspējīgu attīstību. 

ANO ģenerālsekretārs sacīja, ka jūtas 
daudz tuvāk Latvijai, un novēlēja tai saules 
mūžu. 

Arī Valsts prezidents Andris Bērziņš 
uzstājās konferencē, uzrunas priekšplānā 
izvirzot nepieciešamās aktivitātes, kas 
Latvijai jāveic jau tuvākajā nākotnē. 
Bērziņš uzsvēra, ka savā starpā vairāk 
jāsadarbojas Baltijas valstīm, Latvijai 
jāraugās Austrumu partnerības valstu un 
Centrālāzijas virzienā. (nra.lv) 
14. novembrī
Atklās piemiņas plāksni

Sestdien tiks atklāta piemiņas plāksne, 
kas veltīta Latvijas dibināšanai Nacionālā 
teātra ēkā. Plāksne vēstīs: “Šeit 1918. 
gada 18. novembrī dibināta Latvijas 
valsts”, kam sekos informatīvs teksts 
par šo dienu vairākās valodās. Piecas 
Kalpaka bataljona Studentu rotas studentu 
korporācijas un Pulkveža Oskara Kalpaka 
fonds jau 11 gadus rīko Kalpaka ziedojumu 
balli, kuras mērķis pērn bija atjaunot 
plāksni, ko 1938. gada 18. novembrī 
atklāja pie teātra fasādes par godu Latvijas 
dibināšanas 20. gadadienai. (Latvijas 
Avīze)
Latvijā pirmoreiz viesojas ANO 
ģenerālsekretārs

Ceturtdien (14. novembrī) un piektdien 
(15. novembrī) Latviju oficiālā vizītē 
apmeklē ANO ģenerālsekretārs Bans 
Kimūns (Ban Ki-moon). Šī ir pirmā viņa 
vizīte Latvijā un tiek vērtēta kā simboliska. 
Kopīgā preses konferencē ar Valsts 
prezidentu Andri Bērziņu viņš uzteica 
Latviju par paveikto cilvēktiesību un 
sieviešu tiesību stiprināšanā. Viņš pauda 
solidaritāti Latvijai un reģionam kopumā. 
Bans uzteica Latvijas iesaistīšanos ANO 
darba kārtībā, lai nodrošinātu miera un 
cilvēktiesību ievērošanu pasaulē. “Latvija 
ir palīdzējusi īstenot definētos mērķus un 

turpinās to darīt turpmāk,” sacīja Bans. 
Tāpat viņš slavēja Latvijas atveseļošanos 
no ekonomiskās krīzes, ziņo Leta. Uzrunas 
laikā ANO ģenerālsekretārs aicināja 
palīdzēt taifūnā skartajām Filipīnām. “Šis 
ir īstais brīdis starptautiskajai sabiedrībai 
sadoties rokās un kopīgi sniegt atbalstu 
Filipīnām,” uzsvēra Bans. Bans un 
Valsts prezidents Andris Bērziņš tikšanās 
laikā pārrunāja situāciju Afganistānā 
un partnerību starp ANO un Latviju. 
Prezidents pateicās ANO par atbalstu, 
ko Latvija saņēma pēc neatkarības 
atgūšanas. “No saņēmējvalsts esam 
kļuvuši par sniedzējvalsti,” valsts attīstību 
raksturoja Bērziņš. ANO ģenerālsekretārs 
uzaicināja prezidentu nākamgad septembrī 
piedalīties sanāksmē, kas veltīta klimata 
pārmaiņām.

Kimūns kā goda viesis 15. novembrī 
piedalīsies starptautiskā konferencē 
“Latvijas valsts veidošana un atjaunošana 
vēsturiskā skatījumā”, kurā uzstāsies 
ar savu referātu. Konferenci rīko Valsts 
prezidenta kanceleja sadarbībā ar 
Latvijas Vēsturnieku komisiju. Tā būs 
veltīta Latvijas valsts dibināšanas 95. 
gadadienai un Latvijas Tautas frontes 
dibināšanas 25. gadadienai. Konferencē 
atklāšanas runu teiks Valsts prezidents 
Andris Bērziņš. Jubilejas konferencē 
tiks apskatīta demokrātiskas pārvaldes 
iekārtas iedibināšana Latvijā, demokrātijas 
tradīciju veidošana un politisko režīmu 
nomaiņas aspekti. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta nevardarbīgai demokrātiskas 
sabiedrības veidošanai, atbrīvojoties no 
totalitāra režīma, kā arī Baltijas valstu 
politisko kustību lomai neatkarības 
atgūšanā, tiesisku un demokrātisku 
principu nostiprināšanai, nodrošinot 
Latvijas atgriešanos starptautiskajā 
apritē. Pēc viesošanās mūsu valstī ANO 
ģenerālsekretārs dosies uz Igauniju un 
Lietuvu. [...] (ir.lv)
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
DECEMBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Ziemsvētku 

ievada koncerts. Piedalās SLVK; Lilija 
Sīle; Imants Līcis; Arnolds Gūtmanis; 
Draudzes Ansamblis. BBQ pusdienas.

Svētdien, 8. plkst. 10.00 – 2. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 15. plkst. 10.00 – 3. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 22. plkst. 10.00 – 4. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

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

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

2014.g.JANVĀRĪ
Svētdien, 26. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Otrdien, 24. decembrī, plkst. 14.00 

– Kristus dzimšanas svētvakara  
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

PIPARKŪKAS 
Piparkūkas var iegādāties pirms un pēc 

dievkalpojumiem.
JAUNAS GRĀMATAS

Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 
ir darbības vārds”  var iegādaties no 
mācītāja. Cena $12.00.

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

BĪBELES STUNDAS
notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 

Atvaļinājums
Draudzes mācītājs būs atvaļinājumā 

no 26. decembŗa līdz 2014. g. 26.jan-
vārim. Steidzīgos gadījumos zvanīt uz 
mācītāja mobilo.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 1. J.Trumpmanis
Svētdien, 8. I.Birze
Svētdien,15. J.Rīmanis
Svētdien,22. I.Liepiņš
Otrdien,24. U.Hāgens
Trešdien,25. I.Birze
2014.g.JANVĀRĪ
Svētdien,26. A.Kristovskis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 1. B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 8. T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,15. K.Baumane/S.Veidnere
Svētdien,22. M.Timermane/A.Zodiņa
Otrdien,24. L.MacPherson
Trešdien,25. L.MacPherson
2014. g. JANVĀRĪ
Svētdien,26. L.MacPherson
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GAIŠUS, PRIECĪGUS, DIEVA SVĒ-
TĪTUS KRISTUS DZIMŠANAS 
SVĒTKUS VISIEM VĒL DRAUDZES 
MĀCĪTĀJS UN PADOME.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss  (02) 9764 3318
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes  mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 9715  3424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts cpherson@optusnet.com.au
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
“Jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 

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

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

DECEMBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 9.30 I Adventes 

dievkalpojums.

Svētdien, 8. plkst. 9.30 II Adventes 
dievkalpojums. Bībeles stunda.

Svētdien, 15. dievkalpojums nenotiks, 
bet notiks draudzes sarīkojums – 
Ziemsvētku “Eglīte”  plkst. 12.00 SLB 
namā, M.Siliņa zālē. 

Svētdien, 22. plkst. 9.30 Ziemsvētku 
dievkalpojums. 

Svētdien, 29. plkst. 9.30 Vecgada 
izskaņas dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

Svētdien, 1.  Olafs Šics
Svētdien, 8.  Amans Myla 
Svētdien, 22.  Alberts Zālfelds
Svētdien, 29.  Olafs Šics    

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 1.  Marita Lipska
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Svētdien, 8.   Gundega Zariņa
Svētdien, 22.  Judīte Zālfelde
Svētdien, 29.  Biruta Apene

DRAUDZES “EGLĪTE”
Gadskārtējais Ziemsvētku “Eglītes” 

sarīkojums notiks svētdien, 15. 
decembrī, plkst. 12.00 Sidnejas 
latviešu namā M. Siliņa zālē, kur 
tas iesāksies ar svētbrīdi. Svinēsim 
Ziemsvētkus – ar gardumiem, 
priekšnesumiem un loteriju! Ņemsim 
līdzi draugus! Visi mīļi gaidīti!  

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell Street, Strathfield, 2135  
 Tel. mob.  0438 694 520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

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

Draudzes mācītājs, priekšniece, dia-
kones, valde un dāmu komiteja 
pateicas visiem draudzes locekļiem un 
draugiem par atbalstu, ziedojumiem 
un ražīgu darbu aizvadītajā gadā. 
Novēlam gaišus Kristus dzimšanas 
svētkus, un laimīgu un svētīgu Jauno 
gadu!

Nr 652 2013. g. decembrī

2013. g. Centralā 
Krasta atklātais  
novusa turnīrs

Centralā Krasta novusa kopa nolēma 
pārcelt savu gadskartējo atklāto novusa 
turnīru uz Sidneju ar domu pievilkt vairāk 
spēlētājus no Adelaides un Melburnas. 
Šī doma sniedza labus panākumus jo 
ieradās četri spēlētāji no Adelaides un 
arī četri no Melburnas. Kopā ar vietējiem 
2. un 3. novembrī Daugavas Vanagu 
namā Benkstaunā pulcējās 24 spēlētāji.

Vienspēlēs piedalījās 22 spēlētāji, 
to starpā arī četras sievietes. Spēlētāji 
bija sadalīti četrās grupās un spēlēja 
katrs ar katru. Trīs labākie no katras 
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grupas izvirzījās uz „A” finālu 
un parējie turpināja cīņu „B” 
finālā. Interesanti piezīmēt, 
ka priekšgrupu sacensībās 
ilggadīgais rangu tabulas vadītājs 
Roberts Kārkl iņš (MDVNK) 
nesasniedza „A” finālu un bija 
jāsamierinājās ar pirmo vietu „B” 
finalā. Edgars Nemme (SNK) un 
Selga Pešudova (CKN) ieguva 
vienlīdzīgu rezultātu un trīs reizes 
pārspēlēja, kamēr beidzot Edgars 
izcīnija trešo vietu savā grupā un 
iekļūva „A” finālā.

Finālos katrs spēlētājs spēlēja 
četrus setus ar katru un cīņas ilga 
gandrīz sešas stundas kamēr 
beidzot meistara godu sasniedza 
sidnejietis Edgars Nemme ar 
17 punktiem un 28 uzvarētiem 
setiem atstājot otrā vietā Dimi 
Pešudovu (CKN) 15/30 un trešā 
vietā Jāni Brakovski (ASK) 15/29.

L inda  Pešudova (CKN) 
pirmo reizi iekļuva „A” finālā un 
ar rezultātu 6/14 un 10. vietu 
saņēma zelta medāli dāmām, tad 
sekoja Anita Misiņa (ASK) 4/11 un  
saņēma sudraba medāli dāmām 
un bronza medāli saņēma Selga 
Pešudova (CKN).

Dubultspēlēs piedalijās 12 pāri 
spēlējot divus setus katrs ar katru. 
Pārliecinoši  uzvarēja sidnejieši 
Richards Puisēns un Guntis 
Kaufmanis ar 17 uzvarētiem 
setiem. Sudraba medāļus saņēma 
adelaidieši Reģīna Berķe un Jānis 
Brakovskis ar 14 uzvarētiem 
set iem un bronza medāļus 
nopelnīja Selga Pešudova un 
Dimis Pešudovs no CKN arī ar 
14 uzvarētiem setiem.

In te re sa n t i  a t z īmē t  ka 
Pešudovu ģimene no Centralā 
Krasta ieguva piecus medāļus, 

vienu zelta, vienu sudraba un trīs bronza, 
adelaidieši aizveda mājā četrus medāļus, trīs 
sudraba un vienu bronza, sidnejiešiem tika trīs 
medāļi visi zelta, bet melburniešiem iznāca 
braukt mājās tukšā.

Andris Ruņģis, CKN vadītājs, pasniedza 
balvas un turnīru noslēdza jautrā garā ar 
vakariņām un dziesmām.

Juris Zemītis

Vieglatlētikas 
sacensības Sidnejā

Šā gada Sidnejas vieglatlētikas sacensības 
notika 19. oktobrī Sidnejā, Kanterberijas 
priekšpilsētā (Canterbury). Braukšana 
uz sporta laukumu no rīta caur Sidnejas 
priekšpilsētām likās ļoti dramatiska – tā kā 
kādā filmā, caur pelēkiem dūmu mākoņiem, jo 
Sidnejas pievārtē – Zilajos kalnos – vēl dega 
vairāki ugunsgrēki. 

Sporta rīts sākās plkst. 9.00 no rīta 
un beidzās ap 11.30, tieši, kad saule 
palika viskarstākā. Laiks bija ļoti piemērots 
sacensībām, un ne pārāk karsts. Bija pareģota 
apmēram 22 grādu temperātūra, un tā arī 
bija. Dienas nodarbības/sacensības sākās 
ar skriešanu; diska mešana, tāllē kšana 
un augstlēkšana sekoja. Bērni sadalījās 
vecuma grupās. Kaspars Mors (Moore) bija 

Linda, Dimis and Selga Pešudovi
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vienīgais no vidusskolas klases, 
bet piebiedrojās absolventu 
klasei, kur sportoja Diminika 
Drēziņa, Laima Jurāna, Zinta 
Mora (Moore), Kārla Tuktēna, 
un no nākošām klasēm – Elza 
Svilāna,  Minna Teilora (Taylor), 
Selga Tuktēna, Lāra Veidnera, 
tad no pēdējām klasēm Marta 

un Konrads Svilāni, Sophie Poulos, Sigrīda 
Veidnera, Aleksis Teilors (Taylor), un arī 
pievienojās  no iepriekš bijušās skolas ģimenes 
– Mitch un Genevieve Audette. Izcili labus 
rezultātus veica Varis Hislops (Hyslop), kas 
sava vecuma grupā uzvarēja gan skriešanas, 
mešanas un lēkšanas disciplīnās.  

Šogad sacensības vadīja Toms Veidners ar 
palīgiem – kuŗš ļoti ātri un efektīgi sadalīja bērnus 
pa grupām un uzsāka oficiālās nodarbības. 
Spēļu grupas sportistus vadīja Alekss Strazds, 
un mazie piedalījās – skriešanas sacensībās, 
lēkšanā pār šķēršļiem, bumbas grūšanā, 
skriešanā caur tuneli, tāllēkšanā un ļoti 
oficiālā sporta nodarbībā – skrējienā ar olām 
uz karotēm. No spēļu grupas piedalījās 
James Poulos, Mikus Strazds, Lilita un Ansis 
Goldsmits, Anika Mora (Moore), Oskars Grauds 
un Oskars un Nina Roņi.

Sirsnīgs paldies no Sidnejas Latviešu 
skolas mūsu Spara organizētājiem – Tomam 
Veidneram, un vairākiem palīgiem – Andris 
Andersons (Sportu kopas Daugava vadītājs), 
Martiņš Tuktēns, Andris Drēziņš un Aleksis 
Hislops (Hyslop). Diena izdevās, kā parasti, 
ļoti laba, un Sidnejas skola tiešām ir laimīga, 
ka Spars atbalsta mūsu skolu ar peldēšanas 
sacensībām un vieglatlētiku.  

Paldies Valdai Teilorai (Taylor) un Ingrīdai 
Veidnerai par augļiem un aukstiem dzērieniem.

Māra Mora (Moore). 

Varis Hislops (Hyslop)

Fo
to

: M
ār

a 
M

or
a 

(M
oo

re
)

Kārla Tuktēna

Fo
to

: D
ai

va
 T

uk
tē

na

Fo
to

: M
ār

a 
M

or
a 

(M
oo

re
)

Vieglatlētikas sacīkšu dalībnieki un viņu 
atbalstītāji
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Death toll reaches 54 in Rīga supermarket 
roof collapse

November 23, 2013
The death toll in the Nov. 21 collapse of 

the roof of a supermarket in Rīga has reached 
54 , according to Latvian authorities and 
media reports. Rescue workers continue the 
search for victims, but hopes are dimming that 
anyone is left alive in the rubble.

The roof of the Maxima XX supermarket at 
20 Priedaines St. in the Zolitūde neighborhood 
of western Rīga collapsed during the late 
afternoon, trapping dozens of shoppers 
and store employees. The State Fire and 
Rescue Service reported that the first call 
for assistance was received at 17:46 hours. 
A secondary collapse occurred as rescue 
workers were clearing rubble in an effort to 
find victims.

Among the dead are three firefighters 
who were killed in the secondary collapse, 
according to the fire and rescue service. 
Another 12 firefighters have been injured, 
according the Latvian Ministry of the Interior.

The Cabinet of Ministers announced Nov. 
22 that three days of mourning have been 
set from Nov. 23-25. On Monday, Nov. 25, 
a three-minute long moment of silence has 
been scheduled at 10 a.m. Latvian time.

Letters of sympathy have been received 
by the Latvian government from a number of 
countries, while several Latvian embasses 
and consulates have announced that they 
will make available books of condolences for 
visitors to sign.

Initial reports said two persons had 

died and several more were injured, but 
throughout the night the death toll increased 
as more rubble was cleared. Media reports 
said mobile telephones could be heard ringing 
in the rubble as people searched for the 
whereabouts of loved ones.

Investigators have begun looking into 
the collapse. Some eyewitnesses initially 
reported hearing what sounded like an 
explosion, according to media reports, but 
that could have been the sound of glass or 
building materials shattering. One possible 
reason for the collapse may be tied to 
construction of a rooftop green area that was 
underway at the supermarket.

The State Fire and Rescue Service 
identified the dead firefighters as First Lt. 
Edgars Reinfelds, Capt. Vilnis Šteinītis and 
Cpl. Sergejs Ižiks.

The Maxima chain of markets is owned by 
Lithuania-based Maxima Grupė. It operates in 
all three Baltic republics as well as in Bulgaria.

The company’s Latvian website, maxima.
lv, on Nov. 22 displayed a message of 
sympathy, with white letters on a black 
background. “A tragedy has occurred,” the 
message read, translated from Latvian. “This 
is a misfortune for all of us.” The company 
promised to cover medical costs for the 
injured and funeral costs for the dead.

The Maxima project on Priedaines Street, 
which includes the retail center and a nearby 
12-story residential building, in 2011 was 
chosen among winners of the “Show of the 
Year” by the Latvian Association of Architects 
(Latvijas Arhitektu savienība). The project 
was designed by SIA Kubs and built by SIA 
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RE&RE. The latter is among Latvia’s leading 
construction companies and includes among 
its projects the new National Library of Latvia.

The Latvian Ministry of the Interior 
announced that donations to help its 
employees and their families may be made 
to a Swedbank account held by the Trade 
Union of Latvian Interior Employees (Latvijas 
Iekšlietu darbinieku arodbiedrība). The 
ministry oversees the State Fire and Rescue 
Service. Besides the killed and injured 
firefighters, the ministry confirmed that an 
employee of the ministry’s Information Center 
is among the dead. Information about how to 
donate is found on the trade union’s website, 
lidarodbiedriba.lv.

Meanwhile, a donation account for 
victims and their families has been set up on 
the Ziedot.lv portal. By the late morning of 
Nov. 23, more than LVL 150,000 had been 
donated. (For the English version of the 
Ziedot.lv page, click here.)
Construction Grows 11.6% in Q3

Compared to the third quarter of 2012, 
construction volume in the third quarter of 
2013 has increased by 11.6%, according to 
calendar adjusted data at constant prices.

The latest data compiled by the Central 
Statistical Bureau of Latvia shows that the rise 
in construction of residential buildings and 
office buildings comprised 82.5% and 78.6%, 
respectively. Also the construction of civil 
engineering structures has grown by 20.6%.

In comparison with the nine months of 
2012, construction volume in nine months of 
2013 (according to calendar adjusted data at 
constant prices) has grown by 8.5%, of which 
construction of buildings has increased by 
4.9% and construction of civil engineering 
structures – by 11.3%.

- Latvian Institute
President Issues Credentials to Latvian 
Ambassadors to Australia, New Zealand 
and Tunisia

- Ministry of the Foreign Affairs

On November 5 in an official ceremony 
in the Blackheads House, the President of 
Latvia Andris Bērziņš presented credentials 
to the new Ambassadors of Latvia:  Andris 
Teikmanis, posted to the Commonwealth 
of Australia and to New Zealand, and Rets 
Plēsums, posted to the Republic of Tunisia.

Andris Teikmanis has been working for 
the Ministry of Foreign Affairs since 1994 
and has been posted as Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the 
Republic of Latvia to the Council of Europe, 
the Federal Republic of Germany and the 
Russian Federation. He has also held the 
positions of the Foreign Ministry State 
Secretary and Under-Secretary of State. 
Andris Teikmanis has received a number of 
awards for his contribution to the promotion 
and strengthening of Latvia’s diplomatic 
relations. Since May 2013, Mr Teikmanis 
has been Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Republic of Latvia to the 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland. Latvian Ambassador to Australia and 
New Zealand will reside in London, U.K.

Rets Plēsums joined the foreign service in 
1994 and has been Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the Republic of Latvia 
to the Republic of Kazakhstan. At the Foreign 
Ministry, he has worked for the Western 
Europe Division and then held the posts of 
Press Secretary, Director of the Press and 
Public Relations Department and Chief of 
State Protocol. Mr Plēsums has also been 
a foreign affairs advisor to the Speaker of 
the Saeima. As from January 2013, Rets 
Plēsums is Director of the Second Bilateral 
Relations Department and in the quality of 
Ambassador to the Republic of Tunisia will 
reside in Riga.
Dace Melbārde Appointed as Culture 
Minister

On October 31, the Saeima confirmed 
Dace Melbārde, the Director of the Latvian 
National Centre for Culture, as the new 
minister of culture.
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The new minister considers increasing 
salaries for employees in the culture sector 
and funding for the State Culture Capital 
Foundation as her main priorities.

Until 2009, Melbārde worked at the 
deputy state secretary for culture policy in 
the Ministry of Culture. In 2005, she received 
a Spīdola Award for her contribution to 
the development of Latvia’s culture policy 
guidelines.

Later on, Melbārde became the country 
manager for the British Council in Latvia, 
whereas in 2011 she was appointed as 
the director of the Culture Education and 
Intangible Heritage Centre.

Melbārde has also worked as a member 
of the National Song and Dance Festival 
and Youth Song and Dance Festival’s artistic 
committees, and as the secretary general of 
UNESCO Latvian National Commission.

Melbārde supervised the work of all 
three Baltic countries’ on application for 
the proclamation of their Song and Dance 
Festival tradition as UNESCO Masterpieces 
of the Oral and Intangible Heritage of 
Humanity.
Zigmars Liepiņš Takes Charge at Latvian 
National Opera

- Latvian Institute
Composer and former chief at “Radio 

SWH”, Zigmars Liepiņš, has been appointed 
as the new artistic director and chairman of 
the board for the Latvian National Opera 
(LNO).

The popular composer revealed that he 
intends to switch the focus from an opera’s 
staging back to the music, but that he will not 
reject any good directors.

He said that the “repertory needs to be 
revamped”, making it accessible to everyone, 
not just an “elite audience.” Also, the new 
leader at LNO said that he will devote time 
to [improving] the in-house communication, 
and address the matter of salaries.
Latvia’s Riga triumphs as prettiest 

European city
They describe the capital of Latvia as 

“sitting at the crossroads of the great empires 
that wrote the pages of Europe’s elaborate 
history”.

The TOP also takes notice of the 
transformations Rīga has gone through in 
the last 20 years, namely “hipster-chic cafes 
have spread like wildfire throughout the city 
centre, sweaty pork-and-potato dinners 
have been swapped for savvy new-Nordic-
inspired dishes, and hundreds of crumbling 
facades are being restored to their brilliant, 
art nouveau lustre”.

Of course, Rīga being the European 
Capital of Culture in 2014 is also mentioned 
by Lonely Planet, calling it a “long-deserved 
honour”.

Rīga has been chosen as the pre ttiest 
European city in the readers’ vote of a USA 
Today poll. We know – no surprise there, 
we all knew it already, but it’s still nice to be 
recognized.

The winners in the ‘Prettiest European 
City’ contest category for 10Best Readers’ 
Choice are as follows:

Riga, Latvia
Bergen, Norway
Innsbruck, Austria
Dubrovnik, Croatia
Chester, England
Prague, Czech Republic
Budapest, Hungary
Santorini, Greece
Venice, Italy
Bruges, Belgium
Voting was heavy in this contest;  congrats 

to all our winners!  
It became apparent early on that a trip 

to Europe makes a very lasting and positive 
impression upon a traveler.  Therefore we’d 
like to suggest this list of winners be used as 
a Bucket List for future travel.  
President to Host Conference on Creation 
of Latvian State
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- Baltic News Service
On November 15, 2013, the Latvian 

president’s office is association with the 
Latvian Historians Commission is organizing 
an international conference on the creation 
and restoration of the Latvian state, which 
will be dedicated to the 95th anniversary of 
the Latvian state and the 25th anniversary 
of the Latvian Popular Front, the movement 
that spearheaded Latvia’s freedom drive in 
the late 1990s.

Latvian President Andris Bērziņš will 
make the opening remarks at the conference, 
and UN Secretary General Ban Ki-moon, 
who is scheduled to visit Latvia on November 
14 and 15, will deliver a speech as the 
conference’s honorary guest.

Latv ia ’s anniversary conference 
is expected to focus on the creation of 
Latvia’s democratic system, the creation 
of democratic traditions and the change of 
political regimes. Special attention will be paid 
to the development of a peaceful, democratic 
society after breaking free of the totalitarian 
regime, as well as the role of the Baltic states’ 
political movements in the restoration of 
independence and the strengthening of the 
rule of law and democratic principles as Latvia 
returned to the international scene.

Speakers at the conference will include 
Inesis Feldmanis, dr. habil. hist., Professor, full 
member of the Latvian Academy of Sciences, 
Eriks Jekabsons, dr. hist., Associate Professor 
Faculty of History and Philosophy, University 
of Latvia, Ilgvars Butulis, dr. hist., Professor, 
Faculty of History and Philosophy, University 
of Latvia, Professor Aivars Stranga, Professor 
Talavs Jundzis, Latvian Institute director 
Karina Petersone, parliament legal office 
director Gunars Kusins and Zaneta Ozolina, 
Professor and Chair of the Department of 
Political Science of the University of Latvia.
Saeima Restricts Issuance of Residence 
Permits

- Saeima.lv
On Thursday, October 31, the Saeima 

adopted in the f inal reading urgent 
amendments to the Immigration Law in order 
to introduce quotas for issuing residence 
permits to real estate buyers and prevent 
foreigners from obtaining residence permits 
in exchange for purchase of real estate 
containing agricultural land or forest.

In 2014, the Office of Citizenship and 
Migration Affairs will be limited to accepting 
not more than 700 applications for first-
time residence permits on the grounds of 
purchasing real estate worth more than EUR 
150,000. This quota will be reduced to 525 
permits in 2015 and 250 in 2016.

The Office will also annually grant 100 
first-time residence permits to buyers of real 
estate worth more than EUR 500,000. If more 
than 100 such applications are submitted, 
the Office may consider fewer applications 
submitted for transactions below EUR 
500,000.

The amendments will also prevent 
foreigners from applying for residence permits 
if they have purchased real estate containing 
agricultural land or forest.

The amended Law will have a new 
threshold for transactions enabling foreigners 
to apply for permits. Five-year residence 
permits will be granted to foreigners who have 
bought a plot of built-up land worth at least 
EUR 150,000. Previously the threshold was 
LVL 100,000 in the planning region of Riga 
or cities, and LVL 50,000 in the rest of Latvia. 
The new threshold is universally applicable 
regardless of the location of the real estate.

Also, foreigners who invest at least EUR 
280,000 (previously LVL 200,000) in a Latvia-
based credit institution will be entitled to apply 
for term residence permits.

Five-year residence permits will also be 
made available to foreigners who purchase 
specific interest-free government bonds with 
a total nominal value of EUR 250,000 or who 
pay EUR 50,000 into Latvia’s state budget.

According to the amendments, in order 
to apply for residence permits, alongside the 
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financial investments or investments in real 
estate, foreigners will also have to pay EUR 
25,000 into Latvia’s state budget.

The EUR 25,000 payment will be 
transferred to the Economic Development 
Programme of the basic state budget. The 
Programme is administered by the Ministry 
of Economics. The use of these funds will be 
specified in the annual state budget, and the 
procedure for spending them will be set by 
the government.

It is expected that the amendments will 
come into force on 1 January 2014.
Ticket policy divides public

Cheap seats proposal for Riga’s transit 
will mean those not registered as residents 
in the city will pay more for tickets.

Former Latvian President and current 
Saeima member Valdis Zatlers said on Sept. 
27, with irony, that Riga Mayor Nils Usakovs’ 
(Harmony Center) proposals to implement 
differentiated tariffs for Riga residents and 
city guests for the use of bus transport can 
be seen as doing things the way the “Soviet 
occupiers used to think.”

“Such a proposal reminds me of something 
I have experienced in Moscow, when I was 
asked to pay a higher price to visit a museum 
than my wife, who was able to speak in better 
Russian than me. She got herself a ticket [at 
a price] meant for locals,” Zatlers said.

“I would much rather pay the same price 
for a ride on Riga public transportation as my 
colleague in parliament from Liepaja, Valerijs 
Agesins (Harmony Center),” Zatlers added.

What is all the commotion about? On 
Sept. 25, Usakovs announced the changes 
up ahead for Riga’s public transportation 
system on his Facebook account. The ‘bad 
news’ is for those persons without official 
residency in Riga, including tourists: as of 
Jan. 1, one ride will cost them 1.20 euros, or 
twice as much as they pay now.

The ‘good news’ is for registered Rigans 
where, as of the new year, one ride on public 
transportation will cost less - 0.60 euros (0.42 
lats), lower than the current 0.50 lats.

Usakovs calls the new system “simple.” 
Up to Dec. 31, residents will have to take out 
a personalized e-ticket, the so-called “Rigan 
card.” The mayor explains that “the rest will be 
automatic, no papers or any other document 
will be necessary.”

And, for those registered Rigans signing 
up by Dec. 31, a one-month e-ticket for free 
as a special bonus awaits them, beams the 
mayor.

Those living in local communities outside 
of Riga should not criticize the Riga City 
Council; instead, they should turn to their 
mayors and request the signing of contracts 
with the Riga City Council, “for everyone to 
benefit,” believes Usakovs.

Local governments around Riga should 
not make jokes about imposing mushroom-
picking taxes on Rigans. Instead, their 
local governments should sit down at the 
negotiating table and seek mutually beneficial 
solutions. The Riga City Council is ready to 
sign contracts with all local governments in 
the vicinity of Riga and to do so on mutually 
beneficial terms, regarding the new ticket 
pricing, explains Usakovs.

It is not fair, and it also means that Rigans, 
when purchasing public transportation 
tickets, are forced to pay for non-Rigans, 
says Usakovs.

This is price discrimination. One wonders 
how far Usakovs and his government will take 
this. Maybe next will be charging a higher 
VAT tax for visitors to have lunch in a city 
restaurant? There are legitimate concerns 
in the taxation policy between Riga and 
the suburbs, as he mentions, but targeting 
one section of public services isn’t the most 
effective way to deal with it.
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