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Piedalīsimies Saeimas vēlēšanās!
Cienījamie lasītāji! Šis raksts nav saistīts ar kādas konkrētas partijas 
interesēm. Tas ir pilsonisks aicinājums visiem Latvijas vēlētājiem 
mobilizēties Saeimas vēlēšanām, kas šoreiz tiešām ir ļoti izšķirošas 
mūsu valsts liktenim!  
Mēs visi atceramies ārkārtējo mobilizāciju, kad vienojāmies referendumā 
savas valsts valodas aizstāvībai. Šobrīd ne tikai valodas, bet visas 
Latvijas valsts pastāvēšanu apdraud ārkārtīgi sarežģītā iekšpolitiskā un 
īpaši ārpolitiskā situācija. Tas, kas vēl nesen likās neiedomājams, ļauns 
murgs, tepat Ukrainā nu ir kļuvis par nežēlīgu īstenību, neprognozējamu 
asinspirti. 
Arī Latvijā ir skaidri redzami mēģinājumi provocēt, šķelt, sanaidot 
sabiedrību. Tas tiek darīts mērķtiecīgi, profesionāli un bezgala ciniski. 
Viens no galvenajiem šo manipulatoru mērķiem ir iedragāt ticību 
demokrātiskai Latvijai, panākt, ka cilvēki nepiedalās vēlēšanās vai nobalso 
par bezatbildīgiem populistiem. Ja mēs nebalsosim atbildīgi tad var tikt 
izveidota koalīcija un valdība, kas jebkurā brīdī var pazudināt Latviju, ja 
ne šobrīd, tad pārskatāmā nākotnē. Nebalsosim par partijām kuŗām nav 
izredzes pārvarēt 5% barjeru. Balsojot par partijām kas netiek Saeimā vai 
ignorējot Saeimas vēlēšanas un nebalsojot, mēs patiesībā nobalsosim 
par politiķiem, ar kuŗiem mums var būt pavisam pretēji uzskati, jo katra 
nenodotā balss pataisa nodotās balsis vērtīgākas – kas ir tas pats ka 
nenodotā balss tiktu proporcionāli sadalīta starp visām ievēlētām partijām. 
To nedrīkstam pieļaut. Tādēļ ir jāmobilizējas – visiem jāiet un jābalso! 
Šobrīd vairāk nekā jebkad mums ir nepieciešami politiķi, kas ar skaidru, 
vēsu prātu un stipru, nelokāmu garu spēs pienācīgi aizstāvēt Latvijas 
intereses. Pārbaudīti, pieredzējuši un godprātīgi. Atšķirībā no valodas 
referenduma šoreiz izvēle nav vienkārša un pašsaprotama. Daudzi ir 
apmulsuši un vīlušies. Tomēr arī šajā brīdī nedrīkstam nolaist rokas un 
padoties.

Informācija ņemta no „Nākotnes fonda”  raksta „Mobilizācijas pavēste”.
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 10. oktobrī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

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

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

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

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

SLB valdes sēde 
10. septembrī

Sēdi vadīja valdes priekšsēža 
vietnieks Jānis Čečiņš, protokolēja 
Ināra Graudiņa.

Klāra Brūvere pievienojās valdei kā 
valdes kandidāte un uzņēmās „sociālās 
medijas” pienākumus. Rūdolfs Nemme 
atgriezās valdē un turpinās darboties 
elektriskās kārtības un techniskās 
iekārtas uzdevumos. 

Četri jauni biedri iestājās augustā, 
bet septiņi bijušie biedri atstāja biedrību.

Jumts virs sestdienu skolas klasēm 
ir nonācis bēdīgā stāvoklī un ūdens 
pil klasēs kad uznāk spēcīgi negaisi. 
Jumts ir steidzīgi jāremontē un tāmes 
vākšanas darbi ir sākušies.

Augustā notika visām skolas klasēm, 
ieskaitot spēļu grupu, evakuācijas 
apmācība. Darbu paveica samērā veikli, 
8. minūtēs.

Biedrība iegādājās jaunus podestus 
un tos uzstādīs un lietos vīru koŗa 
dziesmu pēcpusdienas sarīkojumā. 
Podesti būs vajadzīgi Kultūras dienu 
koŗa sarīkojumam. Virtuvei tika nopirkta 
un ievietota jauna plīts. Abi pirkumi kopā 
izmaksāja pāri par $23,000.

Jānis Čečiņš piedalījās Melburnas 
Latviešu Biedrības 65. gadu juilejā un 
nodeva sveicienus no SLB.

Augustā bija daudz lielu izdevumu 
un lai atgrieztu SLB darba kontu uz 
normālu stāvokli $40,000 tika izņemti no 
ieguldījumiem un ievesti darba kontā. Lai 
turpinātu uzlabot peļņu no ieguldījumiem 
SLB iegādājās banku akcijas $260,000 
vērtībā. Peļņa no akcijām ir apmēram 
7% gadā salīdzinot ar 3,4% no „term 
deposit” ieguldījumiem. ■

D.P.

Senioru saiets
Oktobŗa senioru saietā Ilona 

Brūvere pastāstīs un parādīs slidītes 
par savu neseno apciemojumu Islandē. 
Kā mēs zinām Ilona vienmēr sniedz, 
interesantu un saistīgu stāstījumu.

Pirms saieta, un arī starpbrīdī, 
Dāmu kopas dāmas mūs atkal vilinās 
ar visādiem gardumiem ko varēsiem 
iebaudīt pačalojot ar draugiem. 

Pēc starpbrīža, skatīsimies po-
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Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2014. gada septembrī SLB ir apsveikusi    
Annu Bičevski, Kārli Gulbergu, Miķeli 
Danci, Jāni Stambuli, Bruno Poriteru, 
Inesi Roni, Alisi Auziņu, Birutu Freiju. ■

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

12. Saeimas vēlēšanas
Latvijas pilsoņi, kam ir derīgas 

LR pases ir laipni lūgti piedalīties 12. 
Saeimas vēlēšanās sestdien, šā gada 
4. oktobrī.

Vēlēšani iecirknis darbosies Sidnejas 
Latviešu namā, Stratfīldā, no plkst. 7.00 
līdz 20.00. ■

Aldis Birzulis
LR goda konsuls Sidnejā.

12. Saeimas 
kandidātu saraksti
Latvijas Centrālā vēlēšanu komisija 

ziņo ka 12.Saeimas vēlēšanām ir 
reģistrēti sekojoši deputātu kandidātu 
saraksti.
1. “Latvijas attīstībai”
2. “SUVERENITĀTE”
3. Partija “Brīvība. Brīvs no bailēm, 

naida un dusmām”
4. Partija “VIENOTĪBA”
5. “POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME”
6. Partija “Vienoti Latvijai”
7. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-

”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

pulāro Latvijas filmu „Sapņu komanda 
1935” (Dream Team 1935), par 
Latvijas basketbola izlases vienības 
p i rmo Ei ropas meistersacīkšu 
uzvaru. Nupat filma atkal saņēma 
balvu internacionālā filmu festivālā 
– “Andreja Ēķa un Aigara Graubas 
pēdējā spēlfilma „Sapņu komanda 
1935” turpina gūt sasniegumus filmu 
pasaulē. Šoreiz filma ieguvusi balvu 
par labāko drāmu, kā arī Aigars 
Grauba saņēma labākā režisora godu 
Brekenridžas filmu festivālā – vienā 
no vecākajiem filmu festivāliem ASV, 

portālu “Delfi” 14-9-2014 informē 
filmas veidotāji.” ■

Ivars Šeibelis
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8. Latvijas Reģionu Apvienība
9. Jaunā konservatīvā partija
10. “Latvijas Krievu savienība”
11. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
12. Zaļo un Zemnieku savienība
13. No sirds Latvijai

Sīkāku informāciju par kandidātiem 
un viņu priekšvēlēšanu programmu var 
atrast Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājas lapā www.cvk.lv. ■

Kopības nodevu  
akcija

Ir atkal sākusies gadskārtējā 
LAAJ Kopības nodevu vākšanas 
akcija.

Maksājumus var nosūtīt pa 
pastu, vai arī nodot Sidnejas 

Latviešu biedrības namā.
Pavisam līdz 2014. gada 26. sep-

tembrim ir saziedoti $3,600.
Ziedojumi līdz $50
A.Cinis Auburn
A. Grigora Windsor
S. Muldiņa Sussex Inlet
D. Sūruma West Pennant Hills
I. & V. Šeibelis Beecroft

Kopā: $250
Ziedojumi no $51 līdz $100
A. Black Kingsford
I. Drēziņa Kirrawee
I. Dzirnekle Punchbowl
I. Garofali Glenhaven
I. Graudiņš Ashfield
V. Kalna Cherrybrook
S. Kašs Strathfield
A. Nicmane Fairy Meadow
M. & J. Paegle Thirroul
L. Rudzis Berridale

A. Sveile Oyster Bay
A. & V. Šics Cherrybrook
J. Turmanis Elanora Heights
E. Zaļums Lindfield

Kopā: $1400
Ziedojumi no $101 līdz $200
V. Sieriņa Ryde
L. Graudiņa West Pymble
V. & V. Ozols Panania
J. Rīmanis Strathfield

Kopā: $750
Ziedojumi no $201 līdz $500
E. & A. Birzulis Leichhardt
Iveta Rone Greenwich
I. Rumba-Tomsone Edgecliff

Kopā: $1200
Pavisam kopā: $3600
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Četri balti krekli 
Sidnejā

Ceturtdien, 21. augusta 
vakarā, Sidnejas kino klubs 
rādīja Rolanda Kalniņa filmu, 
Četri balti krekli, kas Latvijā 
darināta 1967. gadā bet 

uzvesta tikai Gorbačova atkušņa laikā 
pēc 19 gadiem 1986. gadā.

Rolands Kalniņš dzimis 1922. gadā 
un esot viena no talantīgākajām Latvijas 
kino personām, kam kā paskaidrojumu 
lapiņā rakstīts, ir nācies izjust personīgu 
ideoloģijas mašinērijas un cenzūras 
represijas. Filmas nosaukums tikai daļēji 
atbilst tās saturam, bijis filmai domāts arī 
cits nosaukums „Elpojiet dziļi.”

Pirms pašas filmas kādā pielikuma 
daļā Ronalds Kalniņš mēģina izskaidrot 
filmas noraidīšanas iemeslus. Pa daļai, 
varbūt, tāpēc, ka kultūras komitejas 
darbību cenzori mēģinājuši pārnest uz 
augstākas valdības instances pakāpi, 
kas jau būtu polītiskas dabas kritika, 
bet, pa lielākai daļai cenzori savus īstos 
iemeslus nemaz nepasaka, tikai norāda 
uz to, kas labojams. 

Filmas varonis ir Jūlijs jeb Cēzars 
Kalniņš, kas raksta dziesmas. Īstie 
dziesmu autori, protams, ir citi: Imants 
Kalniņš, kas komponējis mūziku Māŗa 
Čaklā tekstiem. Cēzars Kalniņš, kā 
jau, dabiski, autors dziļi izjūt cenzoru 

uzspiestās dziesmu tekstu maiņas un 
ar visu gribas spēku cīnas uzspiestām 
pārmaiņām pretīm. Galvenā cīņa viņam 
ar komitejas darbinieci Anitu Sondori 
(tēlo aktrise Dīna Kuple), kas domā, 
ka autors ir pārāk iedomīgs un spītīgs, 
neciešot pret sevi vērstu kritiku.

Viņa darba biedri, mūzikanti un 
draugi domā, ka nav liela bēda kaut 
ko pārveidot, lai tikai iegūtu atļauju un 
kas par to, ja kādai dziesmai jāizlaiž 
pants, bet autors to visu iedomājas kā 
uzbrukumu viņa personīgās daiļrades 
izjūtai.

Filmā daudz dziesmu, gan Imanta 
Kalniņa komponētās:  par alvas 
zaldātiņiem (Paņem savus alvas 
zaldātiņus un nāc uz manām trepēm 
spēlēties), kuŗu atkārtoja vairākas 
reizes kā filmas saturam piemērotu, 
Dzeguzes balss, Cik mēs varam viens 
par otru zināt, Viņi dejoja visu vasaru un 
Dziesma par četriem baltiem krekliem, 
kas vakaros topot melni, bet dziesma 
tomēr neesot par krekliem, bet par 
sirdsapziņu. Cēzars ar draugiem dzied 
arī citas dziesmas: Pie Dzintara jūŗas, 
Māte teica Jancīšam un Mājās jāiet, 
mājās jāiet. 

Zīmīga ir aina ar kultūras komitejas 
sēdi, kur dalībnieku daudz, jo tas 
norāda, ka liels daudzums kritikas 
darbinieku turas pie ieteiktām maiņām 
kāda rakstnieka darbā. Lai būtu arī kā 
demokratijā, tad galvenais runātājs 
un cenzors Tralmans prasa arī kādai 
citai dalībniecei, bet tad, kad tā atbild, 
ka pievienojas visam iepriekš teiktam, 
liek mazliet paskaidrot par to, un tā tad 
atbild, ka ir vietas, kas jālabo, jāmaina 
un jāpilnveido.

Cēzars Kalniņš, protams, vēlas 
cīnīties pret ieteiktām pārmaiņām, bet 
gan reizēm it kā pagurst un tad saka, 
ka, ja neļaus rakstīt tā, kā viņš vēlas, 
tad dzejošanu atmetīs un strādās tikai 
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savu maizes darbu kā telefonu aparātu 
labotājs. Kad Tralmans viņam piezvana 
un apsūdz Anitu Sondori labojumu 
ieteikšanā, viņš dod Anitai tā sarunu 
noklausīties. Cik saprotu, tad filmā labota 
tā vieta, kur Anitai vajadzēja  „bosveidīgi” 
Cēzaram uzspiest savu gribu un viņas 
loma mīkstināta, lai atļautu saprast arī 
autora domas.

Filmā daudz norādes uz tīrību, 
piemēram dziesmas vārdos, ka domas 
ir tik tīras ka krītošs sniegs.  Priecīga 
nobeiguma nebija un  nevarēja arī 
būt, jo varonim bija jāpadodas tā laika 
likumiem. 

Bija vērtīgi iepazīt kāda vismaz man 
nepazīstama kino režisora filmu, kam 
esot pat vesels aizliegto filmu cikls. ■

Juris Krādziņš

Pļaujas svētki
Pļaujas svētku dievkalpojums 14. 

septembrī Svētā Jāņa baznīcā iesākās 
ar dziesmu Mans Dievs es Tevi slavēt 
sākšu. Svētrunai mācītājs Kolvins 
Mekfersons (Colvin MacPherson) bija 
izvēlējies Pāvila vēstules efeziešiem 
1. nodaļas 7. pantu „Viņā mums dota 
pestīšana pēc Viņa bagātās žēlastības.” 
Kopš bērnības mēs esam atšķirti no 
Dieva. Bet tikai ar Jēzus palīdzību 
mēs nonākam sakarā ar Dievu. Jēzus 
mums skaidri pateicis, ka pestīšana 
ir ticība Viņam. Jēzus teicis, ka visi 
kas Viņam tic, nezudīs, bet saņems 
mūžīgo dzīvību. Jo stāv rakstīts, ka 
ikviens, kas Viņam tic, nepaliks kaunā. 
Dievkalpojumu pabeidza ar dziesmu 
„Spēku dod, spēku dod!”

Mielasts notika draudzes namā, 
kuŗu bija sagatavojušas draudzes 
dāmas T.Koškinas vadībā. Pēc tā 
visi apmeklētāji dziedāja Sanāciet, 

sadziediet, sasadancojiet.
Arnolds Gūtmanis nolasīja dzejoļus 

„Katram dzīvē ir kāds mērķis” un „Kas 
cilvēks ir?”

Sekoja dziesma Kurzemē, pēc kuŗas 
Arnolds Gūtmanis atkal izteiksmīgi 
deklamēja Antona Austriņa „Reņģu 
sieva” un „Eiropietis”. Kad visi bija 
nodziedājuši Raimonda Paula Mana 
dzimtene, Arnolds Gūtmanis vēl 
deklamēja dzejoli „Vai zini zemi?”

Pļaujas svētku nobeigumā bija 
lotereju izloze gan mazai loterijai, gan 
lielai loterijai. ■

Juris Krādziņš

Vīru koŗa dziesmu 
pēcpusdiena

Latviešu Namā iesākās pēc pusdienām 
plkst. 13.00, sestdien 21. septembrī Lielajā 
zālē ar Aleksandra Valles dziesmu (vārdi un 
melodija) Mēs mīlam zemi šo, kam sekoja 
Imanta Līča Tur Vidzemē ar Ilzes Kalnāres 
vārdiem, Toma Mačēna basa solo abas 
dziesmas diriģējot Dainai Jaunbērziņai. 
Pavadīja Ingrīda Šakurova ar klavierēm un 
Daina Kaina ar vijoli. 

Dir iģent iem mainot ies,  nākamo 
Raimonda Paula dziesmu Teic, kur zeme 
tā J. Lindberga apdarē ar Alfrēda Krūkļa 
vārdiem un atkal Toma Mačēna basa solo, 
vadīja Ivars Štubis.  Jāpiemin arī, ka šoreiz 
dziedoņi bija nostājušies uz kāpnēm pie 
Sidnejas Latviešu Nama dibensienas, lai 
būtu kāda pārmaiņa.  Pēc tam koristi kopā 
ar apmeklētājiem dziedāja Še kur līgo 
priežu meži. Kopdziesmām akordeonu 
pavadījumu deva Ivars Štubis un Indulis 
Krādziņš.  Pēc kopdziesmas vispirms 
Daina Jaunbērziņa diriģēja Ērika Ešenvalda 
dziesmu Brīvība ar Andreja Eglīša vārdiem. 
Tad diriģenti atkal mainījās  un  Ivars Štubis 



8

novadīja Bruno Skultes Aijā ar Teodora 
Tomsona vārdiem un Māŗa Lasmaņa  
dziesmu Mans mantojums ar Ārijas Elksnes 
vārdiem un Oskara Štubja deklamāciju. 

Tad vēlreiz mainījās diriģenti  un Dainas 
Jaunbērziņas vadībā koris nodziedāja 
Georga Dovgjallo  dziesmu Imanta Līča 
apdarē Tēvu zeme ar Gunāra Selgas 
vārdiem un Ivara Štubja un Oskara Štubja 
tenoru solo un Raimonda Paula Kurzemē 
ar Jāņa Petera vārdiem, bet pirmās daļas 
noslēgumā kopdziesma Šeit ir Latvija. 

Otrā koncerta daļa iesākās ar divām 
dziesmām, kuŗas izpildīja Jauno vīru 
ansamblis, kuŗu vadīja Ivars Štubis, 
nodziedot Artūra Reinika dziesmu (vārdi 
un melodija) Latviešu puikas un tautas 
dziesmu Vai tādēļ nedziedāju Juŗa Vaivoda 
apdarē. Tad sastājās atkal pilns koris, 
vispirms nodziedot tautas dziesmu Cīrulīti, 
mazputniņi Ivara Štubja apdarē, diriģējot 
Dainai Jaunbērziņai.

Notika atkal diriģentu maiņa un Ivars 
Štubis novadīja draisko tautas dziesmu 
Šitā, brāļi, dzīvodami Romualda Jermaka 

apdarē.
Atkal mainījās diriģenti un Daina 

Jaunbērziņa šoreiz novadīja tautas dziesmu 
Laid iekšāi saiminiece Alža Sila un savā 
apdarē un tautas dziesmu Visi ceļi guniem 
pilni Zigmāra Liepiņa apdarē ar norunātiem 
buŗamiem vārdiem. 

Starpbrīža laikā izlozēja loteriju ar 
daudziem vertīgiem laimestiem..

Koncerta trešo daļu iesāka ar Valža 
Zilvera apdarināto tautas dziesmu Dziesma 
dziesmai diriģenta Ivara Štubja vadībā. 
Tad atkal mainījās diriģenti un Daina 
Jaunbērziņa novadīja Brigitas Ritmanes 
dziesmu (vārdi un melodija) Ar latvju 
dziesmu Viktora Bendrupa apdarē un 
draisko šlāģerdziesmu (kas nav tautas 
dziesma) Kad vēl puika biju es  Edgara 
Račevska apdarē. Sekoja kopdziesma 
Jauns un traks tu, puika, esi bijis ar 
jedritvaikociņu nobeigumā. Pēc tās Daina 
Jaunbērziņa vadīja četras dziesmas: 
vispirms Raimonda Paula Sanāciet, 
sadziediet, sasadancojiet savā apdarē 
ar Jāņa Petera vārdiem, tad Raimonda 

Pēdējā kopdziesma - Lai kopā sanākam.
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Septembŗa senioru 
saietā par Kultūras 

dienām
Kultūras dienas atkal atgriežas Sidnejā. 

12. septembŗa senioru saietā par iecerētiem 
sarīkojumiem pastāstīja 55. Kultūras dienu 
rīcības komitejas priekšsēdis Jānis Čečiņš. 
Par to tīmeklī varot redzēt ar www.al55kd.
com. Kā jau zināms, KD logo gatavojusi 
Maija Medene no Fremantles, bet to lietos 
dažādās krāsās atkarībā no sarīkojuma 
paveida. No Eiropas piedalīsies 2 latviešu 
koŗi: Liepupes Pernigele no Salacgrīvas un 
Īrijas latviešu koris. Viesosies arī ansamblis 
Laimas Muzykanti. Pavisam būs 14 
diriģenti, bet no Latvijas Ivars Cinkuss, Ints 

Teterovskis, Arta Zunde un Inguna Grietiņa. 
Būs Atklāšanas koncerts, Garīgās mūzikas 
koncerts, Laimas Muzykantu koncerts, 
kopkoŗu koncerts, tautas dejas, danči, 
teātris Burvis no Oza zemes un Raibais 
sarīkojums, saviesīgie vakari, kuģīša 
izbraukums pa Sidnejas ostu, tautas deju 
apkūlības, sadziedāšanās pēc kopkoŗu 
koncerta, Ģimenes dienas sarīkojums 
Ev.lut. draudzes namā, KD dievkalpojums 
Vienības draudzes baznīcā, izstāde, 
īsfilmu konkurss „Pīrāgs”, Tālava Jundža 
referāta rīts, balle ar temu 1920. gadi 
Latvijā Divsimtgades parkā (Bicentennial 
Park). Pēc Kultūras dienām 1. janvārī 
atsevišķs koŗa Pernigele koncerts ar 
saviesīgu vakaru pēc tam. Viņiem arī ir 
deju un tautiskais ansamblis. Viņi ir vecumā 
no 18-54 gadus veci un vēlas naktsmājas 
Sidnejā.

Kultūras dienu komiteja lūdz palīdzību 
v iesu nomi t ināšanā,  vakaros p ie 
ēdināšanas un informācijas sniegšanā 
un biļešu pārdošanā. Īsa programma ir 
septembŗa Ritumā. Teātŗa izrāde arī būs 
pirms Kultūras dienām. 

Pēc J.Čečiņa uz ekrāna rādīja ASV 
prezidenta Baraka Obāma viesošanos 
Tallinā. Sagaidītāju vidū bija igauņu 
studenti korporāciju deķeļos. Runāja 
Baltijas valstu prezidenti: Tomass Hendriks 
Ilvess no Igaunijas, Daļa Grībauskaite no 
Lietuvas un Latvijas prezidents Andris 
Bērziņš, kas teica, ka līdz 2020.gadam 
Latvija aizsardzībai pagādās 2% no valsts 
budžeta. ASV prezidents Obama solīja, ka 
NATO pildīs savu pienākumu pret Baltiju 
kā tas paredzēts statūtu 5. pantā. ASV 50 
gadus atzina Baltijas valstu neatkarību, kad 
tās bija zem komūnistu jūga.

Tūrisma filmā par Aglonu  rādīja, 
ka tās novadā ir pavisam 63 ezeru. 
Aglonas bazilikā piedalījušās 3 konfesijas: 
katoļi, pareizticīgie un vecticībnieki. Tā 
celta baroka stilā. Aglonā ir svētavots 
un ceļmalās daudz krucifiksu. Grāveru 

Paula patriotisko Kāpēc man dziedāt svešu 
dziesmu ar Alfrēda   Krūkļa vārdiem, tad 
Rainonda Paula Tēvs, māmiņa ar Jāņa 
Petera vārdiem un Ivara Štubja un Oskara 
Štubja tenoru solo un brašo un patriotisko 
Nevienami es nedošu, kas, uz publikas 
pieprasījumu, bija jaatkārto. 

Diriģenti, pavadītāji un solo izpildītāji 
saņēma puķes un Daina Jaunbērziņa 
izteica pateicību sarīkojuma izpalīgiem  un 
mielasta gatavotājām. Beigās kopdziesma 
Lai kopā sanākam ar Ernesta Dinsberģa 
vārdiem. Vienu rozi korim deva, kā vienmēr, 
Kārlis Gulbergs.

Koncerta plakātu un programmas vāku 
bija zīmējis Andris Kristovskis, par gaismas 
un skaņu sistēmu gādāja Gints Kārkliņš un 
Voldis Kains, ēdienu galdu sagatavoja un 
pasniedza Māra Timermane, Ārija Zodiņa 
un Rita Plikša, par atspirdzinājumiem 
un karstvīnu rūpējās Ivars Birze, loteriju 
pārzināja Gunārs Zodiņš, bet par 
datorsalikumu bija parūpējies Pēteris 
Kļaviņš. ■

Juris Krādziņš 
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dievnams pabeigts 1836.gadā. Bērzgales 
katoļu baznīca taisīta no koka. Novadā 
ir arī Dieva dārzs, kur atrodas bībeles 
sižeta figūras. Ir arī vēl Aglonas maizes 
mūzejs, kaŗa mūzejs un Velnezers, 
Aglonas kafejnīca Turība, bērnudārzs un 
vidusskola Cirīša ezera krastā, kuŗā ir 7 
salas; Jaunaglonas ārodskola, bibliotēka, 
bazilikas koŗa skola, brīvdabas estrāde, 
tautas deju ansamblis un koŗi. Aglonu 1993.
gadā apmeklēja pāvests Jānis Pauls II. 
Aglonieši ielūdz:”Mēs gaidām jau rīt.”

Jānis Čečiņš vēl paskaidroja, ka Latgalē 
ēdot „kļockas”, kas esot saldas klimpas – 
viegla maizīte aplieta ar vanilas olu mērci. 
Tās varot sagrābt no katla ar uzrullētām 
piedurknēm.

Citā f i lmā rādīja Mežaparku un 
Čiekurkalnu, kas atrodas  ap pus kilometru 
no Mežaparka. Kā redzams, mājas 
Čiekurkalnā  nav tik izsmalcinātas kā 
Mežaparkā.

Citā uzvedumā rādīja dziedāšanu 
Tautas deju lieuzvedumā Mežaparkā, bet 
no operas La Boheme dziedāja Kristīne 
Opolais.

Tūrisma filmā par Dobeli vispirms 
rādīja latviešu pilskalnu, kas apdzīvots jau 
1.gadu simtenī pirms Kristus. Zemgalieši 
paši nepadevās, nodedzināja savu pili 
un pārgāja uz citu novadu. Kādu laiku 
pilskalns bijis tukšs, bet tad 1354.gadā. 
Livonijas ordeņa mestrs licis uzcelt jaunu 
tajā pašā pilskalnā mūŗa pili. Pils pārbūvēta 
17.g.s. un drupas redzamas vēl tagad. 
Hercoga Jēkaba krustmāte Elizabete fon 
Magdalēna esot vākusi ārstniecības augus. 
Lai izvairītos no mēŗa, Ofenbergs neesot 
nevienu ielaidis pilī, ne arī laidis ārā un tā 
visi iemītnieki izglābušies. Ofenbergam 
bijušas 22 meitas un viens dēls. Tālāk 
aiz Dobeles ir Pokaiņu mežs, kuŗā 1990s 
gados atrastas akmeņu kaudzes koku 
ciršanas laikā. Te ir arī svētavots ar 
dziedinošām spējām. Pie Dobeles atrodas 
arī Kārļa Ulmaņa Pikšu mājas ar piemiņas 

mūzeju, ko vada viņa radinieks Gunārs 
Ulmanis.

Tieši Dobeles robežās atrodas augļu 
koku un ceriņu dārzs. Tur atrodas arī LU 
augļkopības institūts, ko vadīja Pēteris 
Upītis. Ir arī mūzejs.

Saieta otrajā daļā bija filma par 
Ulmaņlaiku 1919.gadu, kur runāja Ēriks 
Niedra. Šajā gadā Parīzē bija miera 
konference, kuŗā no impēriju drupām 
izveidoja un atzina nacionālas valstis un 
radīja smagus noteikumus pret Vāciju. 
Berlīnē notika spartakiešu dumpis, ko 
vadīja Lībknechts un Roza Luksemburga. 
Berlīnē nogāza ģenerāļa Hindenburga 
pieminekli. Vācijā bija Veimāras satversme, 
kas ir arī mūsu satversmes pamatā. A. 
Šikelgrūbers iestājās vācu strādnieku 
partijā.

Rīgā janvārī ienāca 6. sarkano 
strēlnieku pulks, bet Latvijas pagaidu 
valdība ar Kārli Ulmani pārcēlās uz Liepāju, 
ar vilcienu izbraucot cauri Lietuvai. Sarkanā 
armija nonāca līdz Ventai. Pie Airītēm 
krīt pulkvedis O.Kalpaks 6. martā. Viņu 
vispirms apbedīja Liepājas Ziemeļu kapos. 
Komūnistu valdīšanas laikā sākās pārtikas 
trūkums un terors. Vācieši sastādīja sev 
16. aprīlī pakļāvīgu valdību ar mācītāju 
Andrievu Niedru priekšgalā. Vācieši ienāca 
Rīgā, bet latviešu bruņotiem spēkiem, ģen. 
Baloža brigādei, bija jāiet gar Jūrmalu un 
to tikai vēlāk ielaida Rīgā, kur pulksteņi 
bija pagriezti uz Vācijas laiku. Kopā ar 
igauņiem Cēsu kaujās 23.jūnijā sakāva 
vāciešus, izbeidzās A. Niedras valdība, kas 
bija pastāvējusi tikai 40 dienas. 27. jūnijā 
Liepājā ienāca kuģis Saratova, uz kuŗa bija 
paglābusies K. Ulmaņa valdība A.Niedras 
puča laikā. No ostas līdz pilsētas namam 
gāja latviešu organizāciju gājiens. Pēc 
16. aprīļa Niedras puča latvieši pirmoreiz 
saprata, ka Ulmaņa valdība nav atkarīga 
no vāciešiem. 25.novembrī Latvija pieteica 
kaŗu Vācijai.

Oktobrī Latviju apdraudēja Bermonta 
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Ģimenes diena
Viena no jaukākajām Austrālijas 

latviešu Kultūras dienu tradīcijām nu 
jau vairākus gadus ir Ģimenes dienas 
sarīkojums. Arī šajās Kultūras dienās 
mēs turpināsim šo tradīciju ar neformālu 
sarīkojumu bērniem, viņu vecākiem un 
vecvecākiem, kā arī visiem pārējiem, kas 
vēlas pavadīt rītu jautrā, latviskā vidē, 
satikties ar ilgi neredzētiem draugiem, kā 
arī iepazīt jaunus draugus, un stiprināt 
latvisko ģimeņu sadraudzību.

Ģimenes dienas sarīojums būs pirmais 
KD pasākums kas simbolisiki ieskandēs 
Sidnejas Kultūras dienas. Tas notiks. 26. 
decembra rītā latviešu īpašumā Hombušā, 
Sv.Jāņa baznīcas pagalmā un draudzes 
nama zālē.

Srīkojumā varēsim kopīgi dziedāt, 
dejot, iet rotaļās, kā arī darīt latviskos 
rokdarbus, kas būs piemēroti, gan dažāda 
vecuma bērniem, gan pieaugušiem. 

kaŗaspēks, ko izveidoja no krievu 
gūstekņiem un vācu armijas daļām. 10. 
oktobrī Latvijas kaŗaspēks atkāpās uz 
Daugavas labo krastu Rīgā. 15. oktobrī 
sākās pretuzbrukums ar angļu un franču 
flotes atbalstu. 11. novembrī zvanīja Rīgas 
baznīcu zvani pēc Rīgas atbrīvošanas. 
No 8. oktobŗa Rīgas latviešu biedrība bija 
paēdinājusi kareivjus. 14. novembrī Kārli 
Ulmani Daugavmalā ievainoja ar šrapneļa 
šķembu kājā. 11. novembrī nodibināja 
arī Lāčplēša kaŗa ordeni ar devīzi – `Par 
Latviju`.

Tautas padome uzticēja Kārlim Ulmanim 
vaidot 3. valdību. Jūrā plosījās liela vētra 
no Neibādes (Saulkrastiem) līdz Buļļiem. 
Valdība nolēma ka bērniem līdz 16 gadiem 
jāmācās bez maksas, bet par vidusskolu 
jāmaksā skolas nauda. ■

Juris Krādziņš

P l ā n o j a s m  g a t a v o t 
prievītes, pinumus, izšu-
vumus u .c .  rokdarbus. 
Tiem, kam interesē dzintars, 
būs iepēja izgatavot kādu 
dzintara rotas lietu. Dažādi 
rokdarbu izstrādājumi būs arī 
nopērkami.

Arī Sidnejas latviešu skolas bērni cītīgi 
gatavojas Kultūras dienām. Viņi ne tikai 
piedalīsies teātŗa izrādē un tautas deju 
uzvedumā, bet gatavos arī  dažādus 
lietišķās mākslas darbus, kas tiks izstādīti 
Ģimenes dienas rītā, draudzes zālē.

Ar mums kopā dziedās un mūzicēs 
vairāki dalībnieki no Latvijas folkloras 
grupas “Laimas Muzykanti” Artūra Uškāna 
vadībā. Tie, kuŗi Artūru jau pazīst, zinās, 
ka viņš ar savu mūzicēšanu un spilgto 

SLB skolas bērni gatavojas Sidnejas 
Kultūras dienu Ģimenes dienai.
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personību spēj aizraut ikvienu.
Ļoti  ceram sagaidīt kuplu dalībnieku 

skaitu, gan pašmāju ģimenes gan senus 
un jaunus draugus no citām pilsētām

B ū s  n o p ē r k a m s  ē d i e n s  u n 
bezalkaholiskie dzērieni.

 Visi mīļi gaidīti 26. decembŗa rītā, 
9.30, latviešu īpašumā Hombušā, Sv.Jāņa 
baznīcas pagalmā un draudzes nama 
zālē. ■

Sandra Dragūna

Lidijas Mednes 
grāmata un gleznu 

skate
21. septembŗa priekšpusdienā, plkst. 

11.00 bija gleznu skates atklāšana un 
Lidijas Mednes atmiņu grāmatas Vētras 
traukti dziedātājputni atvēršana Sidnejas 
Latviešu Nama Baltajā zālē. Gleznu 
izstādi atklāja ALMA’s vicepriekšsēde 
Biruta Apene–Klārka (Clark). Apsveicot 
un uzrunājot apmeklētājus viņa pieminēja 
Lidijas Mednes devīgo dabu un mierīgo, 
draudzīgo smaidu. Šodien esam pulcējušies 
Baltajā zālē, bet interesanti, ka šo vārdu 
zālei devusi Lidija Medne. Kad zālei meklēja 
vārdu, viņa to ierosināja un viņas ideju 
tūlīt pieņēma. Un kaut gan viņai kā mātei 
ģimene bija pirmā vietā, viņai mīļākās bija 
studenšu korporācija Zinta un  mākslinieku 
apvienība ALMA (te vēl vajadzētu pieminēt 
arī kā jauktā koŗa dziedātāju). Abās viņa 
sastāvēja no to dibināšanas un ALMĀ 
bija gan priekšniece, gan vicepriekšniece. 
Šodien ir Lidijas sevišķā diena, jo redzam 
pie sienas viņas gleznas (40) un keramiku 
(8), bet galvenā kārtā esam pulcējušies 
uz jaunās, lidz šim nezināmās grāmatas 
atvēršanu. Grāmatu angļu valodā tulkojusi 
viņas meita Astrīda un Vija Sieriņa, un 
grāmata publicēta abās valodās. Kā 

nākošo, aicināja goda konsulu Aldi Birzuli 
atvērt grāmatu.

Aldis Birzulis pastāstīja, ka grāmatu 
lasījis divas reizes. Vacijā bijis ar Lidiju 
Medni vienā nometnē un ar viņas tēvu vienā 
barakā. Radniecība vai sagadīšanās, ka 
abiem no mātes puses uzvārds Ansons. 
No grāmatas pieminēja trīs izvilkumus: 
viena par nabadzīgo kolrābju pārtiku 
angļu zonā, tad par strādāšanu slimnīcā 
bez grūtību pieminēšanas un, beidzot par 
Birzuļu zēnu pieminēšanu un raksturošanu 
120. lappusē, bet tik liela slavināšana gan 
neesot piemērota. 

Atsevišķi vēl aicināja runāt Lidijas dēlu 
Andreju, kas pateicās Astrīdai un Vijai 
Sieriņai par darbu grāmatas izdošanā. 
Meita Elga Medne pateicās goda konsulam 
un ALMA vicepriekšsēdei par runām. Tad 
goda konsuls pieteica ar Lidijas Mednes 
balsi stāstīto par savu bērnību. Korporācijas 
Zinta pārstāve Gundega Zariņa pieminēja 
Straumēnu vasaras nometni, kur Lidija 
Medne viņai ieteikusi iemācīties dziedamo 

Lidijas Mednes grāmata augustā bija 
pērkama Rīgā Valtera un Rapas grāmatnīcā.
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Gaismas pils
Tautas dēli uzminēja

Sen aizmirstu svētumu:
Gaismu sauca, Gaisma ausa!

Augšām ceļas Gaismas pils
(Auseklis)

Šogad, pēc ilgiem un sarežģītiem 
gadiem, kuŗi pagāja no ieceres līdz 
realizācijai, iemirdzējās Gaismas pils 
logi Daugavas krastā. Ziemas salā 

Priekšā: Aivars Mednis, Jūlija Raša (Rush), Andrejs Mednis, Astrīda Medne, Elga 
Medne. Aizmugurē: Gundega Zariņa, Vija Zara, Vija Sieriņa, Aldis Birzulis, Biruta 
Apene-Klarka (Clark), Baiba Bērziņa, Edīte Birzule.

Fo
to

: V
ik

to
rij

a 
M

ač
ēn

a

dziesmu vārdus no galvas. Visi  klātesošie 
kopā nodziedāja Lidijas Mednes mīļāko 
dziesmu par Vecpiebalgu. Arī Astrīda 
Medne pateicās visiem, kas palīdzējuši 
grāmatas tapšanā. Orchidejas saņēma 
Vija Sieriņa, Baiba Bērziņa un Vija Zars no 
Kanberas. Puķes vēlāk saņēma arī goda 
konsuls un ALMA vicepriekšsēde.                                                                                               

Aldis Birzulis tad aicināja klātesošos 
pacelt šampānieša glāzi jaunai grāmatai, 

ar ko grāmata skaitījās atvērta un pēc tam 
aicināja grāmatu iegādāties pie Lidijas 
jaunākās mazmeitas Jūlijas. Apmeklētājus 
pacienāja arī no diviem kriņģeļiem, kas 
bija cepti šim gadījumam un varēja aplūkot 
Lidijas Mednes gleznas un keramiku. 
Izstādi bija iekārtojusi Astrīda Medne kopā 
ar Ojāru Gresti, kuŗš bija gatavojis arī 
katalogu. ■

Juris Krādziņš

grāmatu ķēdi veidoja simtiem roku, 
kuŗas saudzīgi un ar neaprakstāmu 
dvēseles siltumu veidoja dzīvo ceļu, 
pa kuŗu grāmatas nonāca mūsu 
Nacionālajā bibliotēkā. Ja starplaikā 
starp ieceri un realizāciju reizēm likās, 
ka Gaismas pils celtniecība tiks aprauta 
pusceļā vai visādi citādi bremzēta, tad 
tagad, kad tā jau sāk dzīvot savu dzīvi, 
mēs skaidri redzam, ka lielajās lietās 
ceļš arvien,  kaut grūts, nav apturams 
un tauta, kuŗa to patiesi grib, var uzcelt 
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savu Gaismas pili. 
Gaismas pils ir simbols. Tāpat kā 

Brīvības piemineklis, kuŗš tika celts 
laikā pirms Otrā pasaules kaŗa, simbols, 
kas dara stiprus savas tautas gara 
mantojuma apziņā, tautas spējā dzīvot 
un dzīvot gudri pāri laikiem. Vai šodien 
mums ir jāvelk paralēles, vai runas par 
trešo pasaules kaŗu, ko vieni uzskata 
par jau sākušos, bet citi par vēl tikai 
iespējamības procesā esošu, ir tās, 
kas var ko mainīt, un kā mēs paši, 
šeit Latvijā, varam paveikt šķietami 
neiespējamo – uzcelt Gaismas loku ap 
mūsu tēvu zemi Latviju tā, lai neviena 
tumsas vara to nespētu iedragāt?

Jāatceras, ka Baltijas ceļš bija kā 
Gaismas ceļš, ka mums ir jau sava 
Gaismas pils, un ka Gaismas loks, kas 
jāveido tagad, ir apziņas un Mīlestības 
ceļš. Apziņas ceļš jākopj tā, lai Latvija, 
kas ir Eiropas un NATO valsts, spētu 
nest spēku, drošību un pastāvēšanu 
ne tikai sev, bet arī dot apziņas un 
domu Gaismas staru pāri visai Eiropai, 
liekot pārējām Eiropas valstīm sevi kā 
piemēru, esot tauta, kuŗa spēj nest, 
noturēt brīvību, vērtības un gaismu arī 
tad, kad kaimiņos ir agresīva vara, kam 
nedz savu, nedz citu kaŗavīru un tautu 
patiesībā nav žēl. Ko darīt, lai paveiktu 
šķietami neiespējamo? 

Atceramies, ka lielās lietas nav 
vienas dienas, pat ne gada darbs, ka 
arī Gaismas pils savulaik bija nogrimusi, 
taču augšām cēlās un tagad tā ir nākusi 
Daugavas krastā. Tajā notiks visas 
Eiropas prezidentūras pasākumi un tā 
būs vieta, kuŗā arī lems par darbiem ne 
tikai Latvijai, bet arī visai Eiropai. Svarīgi 
ir saprast, ka mēs kā tauta to varam, ka 
varam mest Gaismas loku apkārt savai 
zemei, ka varam būt stipra un saliedēta 
tauta. Mēs varam būt un pastāvēt pāri 
laikiem, mums ir sava Satversme, mums 
ir sava valsts un sava valoda. Taču 

Latvija ir joprojām  sargājama!
Daudzi bažījās un joprojām ar 

nemieru gaida kārtējo Saeimas 
vēlēšanu laiku, šogad 4. oktobri, kad 
tauta izdarīs savu izvēli par labu tam 
vai citam politiskam spēkam. Mediju 
vidē notiek gan tīra, gan netīra dažāda 
kalibra un virzienu spēku  sacensība par 
iekļūšanu nākamajā Saeimā, cenšas 
žurnālisti, politiķi un visam tam pa vidu 
Ukrainas notikumi piedod šim laikam 
īpašu nopietnību un arī trauksmi. Tomēr 
arvien skaidrāk izkristalizējas Baltijas 
tautu, tajā skaitā Latvijas tautas spēja 
saprast un virzīt notikumus, nepieļaut 
jaunu 1940. gadu un nepieļaut jaunu 
pasaules kaŗu Eiropā, kad kaŗš jau norit 
Sīrijā, Irākā, daudzviet pasaulē, kad 
aktivizējas islāma pasaules radikālie 
spēki. 

Tas nav viegli, tas nav ne ātri, ne 
uzreiz, tas ir process, kuŗu pa spēkam 
noturēt un virzīt eiroatlantiskajiem 
spēkiem kopā - vienoti un gudri. Taču tas 
ir iespējams. Kāpēc. Tādēļ ka neviena 
tauta patiesībā nevēlas kaŗu, izņemot 
saujiņu varas, naudas un neprāta 
pārņemtu oligarhu, kuri, lai noturētu 
savu zūdošo varenību, ir gatavi izliet 
citu, ne jau savas asinis. Krievijas tauta 
kaŗa sāpes pieredz tagad, saņemot 
savus mirušos kaŗavīrus atpakaļ no 
Ukrainas, kaŗavīrus, no kuŗiem daudzi 
pat nezināja, ka tiek sūtīti uz reālu 
kauju pret savu brāļu tautu Ukrainā. 
21. septembrī Maskavā kārtējo reiz 
pulcēsies demokrātiskie spēki, lai 
pateiktu - NĒ kaŗam. 

To jau pateica daļa Krievi jas 
inteliģences, Krievijā ir demokrātiskie 
spēki, kuŗi ir sirdsapziņas izpausme, 
bet kuŗu arvien ir par maz, lai reāli 
pārņemtu varu. Taču tas ir process, kuŗā 
atmostas un kuŗš agri vai vēlu uzvarēs 
neprātu. Tas ir apziņas un Mīlestības 
ceļš. Ukraiņu tauta pašreiz iznes visu to 
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smagumu, ko atnesusi Krievijas vadības 
agresija realizēt savas varas ambīcijas 
citas valsts teritorijā par katru cenu, arī 
savu tautiešu un kaŗavīru asiņu cenu. 

Vai Latvija šajās vēlēšanās sapratīs, 
ka nav pa ceļam ar Kremļa inspirētām 
partijām un ka savs ceļš ejams pasaulē, 
tikai Baltijas valstīm iespējamais? Es 
ticu, ka sapratīs un nedos vaļu tiem, 
kuŗi slēpjoties kā Kangars viltus drānās, 
sola izmaiņas varā, kas var nest Latvijai  
sašķeltību un palielināt apdraudējumu. 
Saskaņas partija pašreiz runā par daudz 
ko, bet tautas atmiņā ir gan valodu 
referendums, kuŗā tās vadība nobalsoja 
pret latviešu valodu kā vienīgo valsts 
valodu, tādejādi nostājoties pret Latvijas 
valsts pamatlikuma Satversmes būtību, 
gan nespēja skaidri un nepārprotami 
atzīt okupācijas faktu, gan korupcijas 
skandāli un nespēja uzņemties atbildību 
Zolitūdes traģēdijā. Uzticību šobrīd 
nekādi neraisa arī Sudrabas-Gavrilova-
Gapoņenko partija ar izskanējušām 
ziņām par neskaidrībām parti jas 
finansējumā un dīvaino dibināšanu, 
uzticību neraisa Repšes – Jaunupa 
biznesa interešu vadītais veidojums, 
par cik tieši Jaunups savulaik bija par 
Saskaņas centru, kuŗam ir līgums ar 
Putina partiju, klātbūtni valdībā. Šaubos 
arī par Reģionu aliansi, jo nesaskatu 
v isaugstākās pakāpes lo ja l i tā t i 
atsevišķos darbos, tāpat es noteikti 
nebalsotu par Ždanokas partiju, kuŗa 
slavē Krimas notikumus nesaprotot, 
ka tā nevar aizstāvēt krievu intereses 
Latvijā, tikai pakļaut tos asiņainam 
kaŗam. Godprātīgākā no jaunajām 
partijām liekas bijušā tieslietu ministra 
Jāņa Bordāna partija, bet Ukrainas 
notikumu kontekstā svarīgi ir katram 
pašam izvērtēt savus spēkus vispirms 
Latvijas interesēs, kuŗš spēs pārstāvēt 
Latviju visaugstākajā līmenī vislabāk 
un aizsargāt to, ja nepieciešams tam ir 

vajadzīgs ne tikai mērķis, bet arī reālas 
iespējas to realizēt tīri procentuāli. 

Partiju sarakstos ir atrodami ļaudis, 
kuri ir par Latviju un ir lojāli tai, taču 
svarīgākais, lai ievēlētie spētu reāli 
ikdienā strādāt. Vienotība ir lielākais 
valdošais un pieredzes bagātākais 
spēks, kuŗu veidoja trīs partijas ar mērķi 
radīt stabilitāti un drošību politiskajā 
sistēmā, virzīties uz stipru un drošu 
Latviju NATO un Eiropā. Tas arī ir 
politiski ļoti aktīvs un pārliecinošs spēks, 
kuŗš nodrošināja un nodrošina reālo 
ikdienas darbu Eiropā un Latvijas 
pastāvēšanu NATO ietvaros, spēks uz 
kuŗu var paļauties. Bet Latvijas politiskā 
sistēma vienmēr ir cietusi no dažādiem 
vairāk solītājiem, tāpēc īpaši svarīgi ir 
veicināt vienotību, nevis šķelšanos.

Bažas rada atsevišķi notikumi kā ZZS 
bijušā premjera kandidāta tuvošanās 
Putina Krievijas interešu sfērai, kas 
izpaudās gan vizītē pie Vešņakova, gan 
NATO nopulgošanā, tāpat bažas rada 
Nacionālās apvienības neveiksmīgās 
ministru izvēles un maksātnespējas 
administratoru jautājumi. Ideālu politika 
kopumā ne vienmēr ir spējusi gūt 
virsroku esošajos politiskajos spēkos, 
taču šobrīd, kad tomēr ģeopolitiskā 
izvēle ir vissvarīgākā un noteicošā, 
katram pašam pēc savas sirdsapziņas 
ir jāizvēlas, kuŗš no spēkiem vislabāk 
un spēcīgāk spēs joprojām noturēt 
Latviju Eiropā un NATO, bet kuŗš 
ir par sadarbību ar Putina režīmu 
vistuvākajā nākotnē - it kā mīļā miera 
labad, bet varbūt pat kaŗa stratēģijas, 
tikai citā formātā labad, kuŗā Krievijas 
intereses tiek izspēlētas savādāk. 
Saskaņas līgums ar Vienoto Krieviju 
šogad it īpaši liek raudzīties ar vēl 
lielāku uzmanību uz procesiem, kuŗi 
tiek saskaņoti Kremlī. Pašreizējām 
koalīcijas partijām, īpaši Vienotībai, 
kuŗas aktīvi iestājās par Latvijas 
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pozīciju pret kaŗu Ukrainā, par brīvu un 
neatkarīgu Ukrainu sagaidāma lielākā 
tautas uzticība, jo par demokrātijas 
saglabāšanu eiroatlantiskajā blokā trešā 
pasaules kaŗa draudos būs smaga cīņa 
un saprāts nosaka to, ka to  paveikt var 
vienīgi pieredzējuši un ļoti gudri spēki. 

Tā ir un būs gluži kā Lāčplēša cīņa 
ar Kangaru un Melno bruņinieku, taču 
ne velti mūsu tauta ir gudrībā Gaismas 
pils tauta, kuŗa spēj izšķirošā brīdī 
celties cīņai par Latviju, tās brīvību 
un neatkarību atkal un atkal. Svarīgi 
ir  iet uz vēlēšanām un balsot. Balsot 
par Latvijai lojāliem spēkiem, lai Latviju 
nekad neuzvar tumsas spēki un lai 
Latvija augtu gudri un vienoti, lai Latvija 
spētu būt paraugs visai Eiropai un 
pasaulei izturībā un gudrībā cīņā pret 
kaŗa un naida kurinātājiem, kuŗi nevēl 
labu ne Latvijai, ne Eiropai. Tikai no 
katra viena uzdrīkstēšanās un spējas 
iestāties par stabilitāti un mieru būs 
atkarīgs tas, vai izdosies pacelt apziņas 
loku, Gaismas loku kā augstu sētu ap 
Latviju to sargājot, vai Gaismas pils 
tiks pietiekami piepildīta ar mūsu visu 
ticību, cerību un mīlestību, vai Melnais 
bruņinieks tiks sakauts.  

Vai demokrātija būs arī Krievijā, tas 
ir pašas krievu tautas ziņā, vai tā vēlas 
dzīvot mierā vai mirt bezjēdzīgā kaŗā par 
Putina režīma impēriskajām ambīcijām, 
kuŗas nes nāvi pašu cilvēkiem jau kaŗā 
Ukrainā. Atcerēsimies bīskapa Jāņa 
Buļa uzrunu Aglonas svētkos, tajā bija 
pateikts daudz no tā, par ko nemīl runāt 
ikdienā, taču tā saviļņoja tūkstošus. 
Ticu, ka latviešu tauta, krievu tauta, 
neviena tauta pasaulē nevēlas kaŗu, 
ka tautas nevēlas, lai no debesīm 
kristu miruši bērni kā Doņeckā, kad tika 
notriekta lidmašīna. 

Svarīgi, lai kaŗu nevēlētos valstu 
vadītāji, lai Putina impēriskās ambīcijas 
nesaņemtu ne vismazāko atbalstu 

Austrālijas Latviešu 
55. Kultūras dienu 

sejas
Turp inam pagā jušā 

mēnesī iesākto iepazīšanos 
ar Latvijas māksliniekiem kuŗi 
kuplinās Sidnejas Kultūras 
dienas šā gada beigās. 

Š o r e i z  u z  m a n i e m 
jautājumiem atbild Valdis Rudzāns, Inta 
Uškāne un Kristīne Karkle-Puriņa.

Rita Vīksniņa

Valdis Rudzāns
Mūziķis un komponists Valdis 

Rundzāns ir  vairāk pazīstams kā 
Latvijā leģendārās grupas “Elpa” 
dibinātājs, vadītājs un basģitārists. Valdi 
Sidnejā redzēsim spēlējam basģitāru 
un cerams, ka dzirdēsim arī kādu no 
viņa paša komponētajām dziesmām.  
“Laimas Muzykanti”  par Valdi saka, 

Latvijā. Tieši tāpēc mūsu ikkatra 
pienākums ir iet un vēlēt, iet un darīt tā, 
lai Latvija būtu stipra, brīva un vienota 
pret jebkādu ļaunumu un agresiju. Ticu, 
ka mūsu tauta, Gaismas pils tauta, 
būs vienota un spējīga ļaut puķēm 
un bērniem ziedēt, spējīga uz augstu 
apziņas Gaismas loku Latvijā, visapkārt 
Latvijai un visai Baltijai, kas dos arī 
impulsu un augstu drošību visai Eiropai, 
jo mēs esam tie, kas veido Eiropas 
Savienības un NATO ārējo robežu par 
stipru un nesadragājamu nevienam. 

Dievs, svētī Latviju, tā ir mūsu himna, 
tas ir tas īstais Latvijas spēks, kuŗu 
nevar salauzt neviens. Naids ir vājš. Jo 
Dievs ir Mīlestība. ■

Silvija Kaugere
In Patria Credere



17

ka viņš atšķirībā no pārējiem grupas 
dalībniekiem neesot traks, izņemot uz 
skatuves, tāpēc arī iesaukts par “Guru”. 
Valda īpašā pazīme esot: alkoholu 
nelieto, runā.....

Inta Uškāne
R.V.: Ar ko Inta nodrabojas, kad 

nedzied grupā „Laimas Muzykanti”?
I.U.: Mans pamatdarbs ir Daugav-

p i l s  novada pašva ld ībā ,  esmu 
Daugavpils novada Kultūras centra 
direktore. Ikdienā nodarbojos vairāk ar 
administratīvām lietām, kas saistās ar 
novada Kultūras centra darbību: darba 
plānošana, amatiermākslas kolektīvu 
darbības nodrošināšana, Daugavpils 
novada lielāko pasākumu organizēšana. 
Atbildu arī par Daugavpils novada 
amatierteātru kustību. Papildus šim 
darbam esmu novada Kultūras centra 
teātra trupas “Trešais variants” režisore. 
2015. gadā “trešajam variantam” paliks 
20 gadi. Visus gadus esmu vadījusi šo 
teātri. Vēl esmu vieslektore Daugavpils 
Universitātes mākslas menedžmenta 
studentiem. Lasu lekcijas: „Mākslas 
pasākumu režija” un „Kultūras un 
mākslas institūciju darbība”. 

Avīzē „Daugavpils novada vēstis” 
ir rubrika „Personība”. Laikraksta jūlija 
numurā ir intervija, kuŗu var izlasīt : http://
www.dnd.lv/UserFiles/file/2014/junijs/

DNVestis_Nr_42_Lat.pdf
R.V.: Kad un kā sākāt 

nodarboties ar mūziku? 
Va i  p a r a l ē l i  “ L a i m a s 
Muzykantiem” esat iesaistīta 
arī kādos citos muzikālos 
projektos?

I.U.: Laikā, kad mācījos 
skolā, dziedāju korī, vēlāk arī jauktajā 
korī “Saskaņa” Rēzeknē. Esmu beigusi 
Rēzeknes bērnu mūzikas skolas 
akordeona klasi. Ar tautas dziesmām 
tuvāka saskare izveidojās, kad Artūrs 
aicināja spēlēt kopā akustiskajā 
sastāvā grupai „Laimas muzykanti”, kur 
piedalījāmies dažādos  folkloras deju 
festivālos Eiropā. Spēlēju perkusijas, 
cītaru un dziedāju. 2010. gadā Matīss 
un Artūrs pierunāja piedalīties LNT 
rīkotajā šovā „Dziedošās ģimenes”, 
kur piedalījāmies kā Uškānu ģimenes 
ansamblis. Tā man ir bijusi lielākā 
skatuves pieredzes skola, kuŗu esmu 
ieguvusi līdz šim.

R.V.: Vai jūsu saknes meklējamas 
Latgalē?

I.U.: Jā, esmu dzimusi Rēzeknē. 
Mācījos Rēzeknes 1. vidusskolā. 
Brīvdienas pagāja pie vecmāmiņas 
Nagļu pagastā, Ļodānu sādžā.

Valdis Rudzāns

Inta Uškāne
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Trīsreiztrīs Austrālijā 
 

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

 
LUTANDA YARRAMUNDI 

Atpūtas centrā 
           River Park, 761 Springwood Rd 

Yarramundi NSW 2753 
www.lutanda.com.au 

 
 

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

Dalības maksas ir sekojošas:                              

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

1 pieaugušais un 2 bērni $650 

1 pieaugušais un 1 bērns $500 

1 pieaugušais   $400 
 
Pieteikšanās lapas  tiks drīzumā izsūtītas  elektroniski, kā arī dabūjamas  Austrālijas latviešu 
sabiedriskajos centros. 
Lūdzu sekojiet turpmākai  informācijai par saieta programmu un norisi latviešu presē un 
elektroniskajos saziņu līdzekļos. 
 
Uzredzēšanos Sidnejas  3x3 saietā, 2015.g. janvārī !   
 
Sidnejas 3x3 2015 vadības vārdā: 
Sandra Dragūna, Valda Taylor 
Epasts: valda.email@gmail.com, Tel: 0432 920 623 
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R.V.: Kādi ir jūsu iespaidi par līdz šim 
Austrālijā pieredzēto un šeit satiktajiem 
l atviešiem?

I.U.: Tas būs mans trešais Austrālijas 
apmeklējums. Pirmo reizi bijām Austrālijā 
2007. gadā kopā ar Artūru un dēlu 
Matīsu. Protams, pirmais, kas pārsteidza 
bija atšķirīgie klimatiskie apstākļi, flora un 
fauna. Toreiz uz Austrāliju mūs aicināja 
Rudīte un Andis Bērziņi, kas rīkoja 3x3 
nometni Nanjārā. “3x3” iepazināmies ar 
daudziem, nu jau var teikt, draugiem, 
ar kuŗiem sazināmies arī šodien (Ojārs 
Greste, Viktorija un Andrejs Mačēni, 
Jānis Čečiņš un Linda Ozere, Anita 
Andersone un daudzi, daudzi citi). Man 
ir vislabākie iespaidi un vislabākās 
atmiņas un domas par cilvēkiem, kuŗus 
pazīstu. Es apbrīnoju to, kā tik tālu esot 
prom no Latvijas, cilvēki spēj uzturēt 
latvietību, dzīvot saskaņā ar savu esību 
un nodot savu latvietību nākamajām 
paaudzēm. Tas tiešām ir apbrīnojami!

 Emocionāli ļoti saviļņota biju par 
to, kas notiek Annas Ziedares Vasaras 
vidusskolā. VV bija iespēja strādāt 
ar teātri. Pirmajā reizē iestudējām 3. 
tēlojumu no Annas Brigaderes lugas 
“Maija un Paija”. Biju pārsteigta par 
to, kā jaunieši paši radoši iesaistījās 
uzveduma veidošanā, paši izdomāja 
tēlus, paši izveidoja orķestri, piemeklēja 
mūziku, veidoja dekorācijas. VV esmu 
iepazinusies ar ļoti jaukiem, radošiem, 
izdomas bagātiem cilvēkiem (Zinta 
Ozoliņa, Lilita Daenke, Māra Baumane).      

Kā jau minēju iepriekš, mani ļoti 
pārsteidza Austrālijas daba. Salīdzinoši 
ar Latviju, viss ir tik liels. Zilie kalni, kur 
mūs aizveda Ojārs Greste, Latvijas 
latvietim tā īsti nemaz nav aptverami, 
ka kaut kas tāds var būt pasaulē. Tāpat 
arī ekskursija uz Victor Harbour – lielie 
akmeņi ir tik ļoti lieli, ka to nevar izstāstīt. 
Kur nu vēl ķenguri brīvā dabā un okeāna 
krasts.

R.V.:Ārpus Sidnejas Kultūras 
Dienām, noteikti ir lietas, kuŗas ar 
nepacietību gaidat piedzīvot šī gada 
decembrī?

I.U.: Visvairāk es gribu atkal satikties 
ar cilvēkiem, kuŗus jau pazīstu un, 
protams, iepazīties ar citiem. 

Man ļoti gribas redzēt žirafes (es 
varētu nodot sveicienus Sidnejas žirafēm 
no Rīgas žirafītēm), atkal izgaršot 
austeres ar baltvīnu un mangooooo!!! 
Ja nopietni, tad kādreiz dzīvē gribētu 
aizbraukt uz Uluru. 

Kristīne Kārkle-Puriņa
R.V.: Šī tev nebūs pirmā viesošanās 

reize Austrālijas Kultūras dienās. Vai 
ir kādas spilgtas atmiņas no pirma 
koncerta brauciena?

K.K.P.: Atmiņas ļoti jaukas un siltas. 
No Latvijas ziemas ierašanās siltajā 
Austrālijas vasarā, kur sagaida brīnišķīgi, 
latviski cilvēki. Tik daudz patīkamu 

Kristīne Kārkle-Puriņa
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garšu, smaržu apkārt, saules dūriens, 
apdegumi un trakais piedzīvojums uz 
Austrālijas ziemeļiem-Darvinu. Un jauni 
draugi, ar kuŗiem kopā vēl joprojām 
atceramies kopā piedzīvoto.

R.V.: Ik pa laikam redzam tevi aktīvi 
darbojamies kādā jaunā muzikālā 
apvienībā. Kāds ir tavs šī brīža 
aktuālākais mūzikas projekts?

K.K.P.: Muzikālu aktivitāšu ir daudz. 
Vairāku CD albumu izveide, tai skaitā 
ar “Laimas Muzykantiem”. Ar muzikālo 
apvienību „Raxtu raxti” gatavojam 
albumu un koncerttūri pa Latviju.

R.V.: Kādi ir tavi nākotnes plāni? 
Varbūt prāta ir kādi īpaši ar mūziku saistīti 
projekti? Vai ir kas tāds ko vēl gribētos 
sasniegt?

K.K.P.: Svarīgākais - darīt to, kas 
patīk, spēlēt un būt kopā ar brīnišķīgiem 
domubiedriem, mūziķiem un draugiem. 
Un klausītājs, kas dzīvo ar mums mūzikā.

R.V.: Vai tev pašai ir kāds mīļākais 
mūziķis, kuŗš iedvesmo un kuŗa 
sasniegumi tev kalpo kā paraugs?

K.K.P.: Muzicējot dažādos projektos, 
esmu iepazinusi t ik daudz izci lu 
personību. Šie cilvēki māca, iedvesmo 
un pilnveido arī mani gan mūzika, gan 
dzīvē.

R.V.: Vai ir kas tāds ko tu ļoti, ļoti gaidi, 
ierodoties Austrālijā šī gada decembrī?

K.K.P.: Gribētu satikt sen neredzētus 
draugus, apēst kādu mango, baudīt 
svētkus un justies kā mājās.

R.V.: Kādas ir tavas atmiņas par 
iepriekšējām Austrāli jas Latviešu 
Kultūras dienām, kuŗās esi piedalījusies? 
Vai ir kas tikai Austrālijas latviešiem 
raksturīgs?

K.K.P.: Tikai tās labākās. Katru 
reizi ir sanācis pabūt citā pilsētā. Jūsu 
viesmīlība, vienkāršība, degsme, 
latvietība iedvesmo gan mani, gan 
manus draugus, kuŗiem daudz esmu 

stāstījusi par Austrālijā piedzīvoto. 
Lepojos ar Jums! 

R.V.: Tava pirmā bērnības atmiņa 
saistībā ar mūziku?

K.K.P.: Kopš sevi atceros, vienmēr 
apkārt ir skanējusi mūzika. Un tas 
sākās ģimenē. Tāpēc varu būt pateicīga 
saviem vecākiem, vecvecākiem par tik 
skaistu bērnību. Un nu šo sajūtu gribu 
nodot arī savai meitai Madlēnai.

R.V.: Vai vijoļspēle vienmēr ir bijusi 
patiesa sirdslieta un neatņemama tavas 
dzīves sastāvdaļa?

K.K.P.: Bērnībā bieži bija tā, ka 
lūdzu mammai, ļaut man neiet uz 
Mūzikas skolu. Mamma bija uzstājīga- 
darbiņš, kas iesākts, jāpabeidz. Tā nu 
es vēl joprojām spēlēju. Neesmu izcila 
vijolniece, bet spēlējot un dziedot jūtos 
labi, un tas jau pats galvenais.

R.V.: Tavs novēlējums Sidnejas 
Kultūras dienu dalībniekiem.

K.K.P.: Novēlu jums nepazaudēt 
vienam otru šai lielajā kontinentā. 
Sanākt kopā, dziedāt, dejot, kopt to 
skaistāko, kas mums ir – latviešu valodu 
un kultūru. Lepoties ar to, kas mēs esam 
un iedvesmot arī šeit Latvijā palicējus!

Ar šiem un citiem māksliniekiem 
tiekamies Sidnejas Kultūras dienās! ■

Rita Vīksniņa

Pirmais Baltiešu 
Filmu festivāls 

Austrālijā
Sidnejas Latviešu biedrība turpina 

veicināt latviešu kino kultūru Austrālijā, 
ne tikai caur kino klubu seansiem, 
bet arī atbalstot pirmo Baltiešu Filmu 
Festivālu Austrālijā!

Pirmais Baltiešu Filmu festivāls 
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Austrālijā būs Sidnejā jaunājā Dendy 
Newtown kino teātrī no 15.-18. oktobrim. 
Festivālu rīko liela komanda, kas sastāv 
gan no baltiešiem gan arī austrāliešiem. 
Latvieši, kas piedalās festivāla rīkošanā 
ir: Klāra Brūvere, Tija Lodiņa, un Edgars 
Greste. Festivāla komanda ir visu 
gadu cītīgi strādājusi, lai skatītājiem 
būtu iespēja redzēt visslabākās un 
vissjaunākās no latviešu, lietuviešu, 
un igauņu filmām. Būs gan komēdijas, 
d rāmas,  dokumentā lās  f i lmas, 
animācijas, un pat seanss bērniem!

F e s t i v ā l ā  t i k s  r ā d ī t a s  t r ī s 
latviešu filmas. Pirmo latviešu filmu, 
ko rādīsim būs Lailas Pakalniņas 
jaunākā aktierfilma Picas. Šī filma 
izrāda Pakalniņas interesanto stilu, 
ko var salīdzināt ar eksperimentāliem 
modernisma režisoriem kā Andy 
Warhol, Ingmar Bergman, un Luis 
Bunuel. Vizuāli bagāta filma, tā ir traģi-
komēdija par diviem picas veikala 
strādniekiem, kas piedzērušies, nozog 
picas restorāna seifu. Šo filmu iesakam 
tiem, kas uzskata filmas kā vizuālu 
mākslu!

Otra latviešu filma, ko rādīs būs 
bērnu filma Mazie Laupītāji. Šī ir 
apbalvota filma kuŗā parādās aktiers 
Karl Markovics no slavenā televīzijas 
seriāla Komisars Rekss. Louise un 
Robs ir galvenie tēli filmā. Viņi ir brālis 
un māsa, kas izdomā aplaupīt banku, 
jo banka ir atņēmusi ģimenes dzīvokli 
Rīgā. Šī ir jautra un sirsnīga filma, kas 
ir piemērota visiem – no viena gada 
vecuma līdz 100 gadu vecumam, filma 
visai ģimenei!

Trešā filma ir slavenā kino rezisora 
Krīva Stendera filma Motherland. Krīvs 
ir latviešu izcelsmes kino režisors kuŗš 
kļuva slavens ar savu austrāļu filmu 
Red Dog. Motherland ir viena no viņa 
pirmām filmām. Tā ir dokumentāla filma 
par viņa vecmammu un vecmammas 

labāko draudzeni, kuŗi emigrēja uz 
Austrāliju pec otrā pausaules kaŗa. Filma 
ir skaisti uzfilmeta un ļoti aizkustinosa! Šo 
filmu izrādīs festivāla noslēguma vakarā 
un pats Krīvs būs klāt pastāstīt par šīs 
filmas tapšanu. Solas būt ļoti interesants 
vakars, noteikti nepalaidiet garām šo 
iespēju satikt pasaules slavenu latviešu 
izcelsmes kino režisoru! Krīvs arī atvērs 
Baltiešu filmu festivālu.

Un ne t ikai  latviešu f i lmas i r 
pirmklasīgas! No lietuviešu un igauņu 
filmām īpaša ir Atvads, pēc šīs filmas 
izrādes varēs satikties ar filmas režisoru 
un prasīt vissvisādus jautājumus. Igauņu 
dokumentālā filma Regilaul: Senās jūru 
dziesmas ir burvīga dokumentālā filma 
par senām dziedāšanas tradīcijām 
Igaunijā. 

Informāciju par pārejām filmām var 
atrast tīmeklī: www.thebalticfilmfestival.
com 

Turpat var arī nopirkt biļetes un 
noskatīties filmu „treilerus”. Biļetes 
var arī iegādāties pie kases Dendy 
kino teātrī. Tikai ievērojiet, ka biļetes 

Krīvs Stenders
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Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu 
norise

Svētdien, 21. decembrī
14.00 Teātris „Burvis no Oza zemes“ Latviešu namā

Piektdien, 26. decembrī  
09.30  Ģimenes diena  Sv. Jāņa baznīcā
10.00  Atklāšanas koncerta mēģinājums Latviešu namā
14.00  Dievkalpojums Vienības draudzes baznīcā
16.00  Atklāšanas koncerts Latviešu namā
18.00  Iepazīšanā un izstāžu atklāšana Latviešu namā
19.30  Danču vakars Latviešu namā

Sestdien, 27. decembrī  
08.00  Tautas deju 1. mēģinājums Latviešu namā
09.30  Garīgā koncerta mēģinājums Sv. Jāņa baznīcā
13.30  Garīgais koncerts Sv. Jāņa baznīcā
16.00  „Laimas Mūzykantu“ koncerts Latviešu namā
19.45  Kuģīša izbraukums Sidnejas ostā

Svētdien, 28. decembrī  
08.30  Kopkoŗa koncerta 1. mēģinājums Latviešu namā
16.00  Teātris „Burvis no Oza zemes“ Latviešu namā
19.30  Īsfilmu konkurss „Pīrāgs“ Latviešu namā

Pirmdien, 29. decembrī  
08.00  Tautas deju mēģinājums Paramatta Riverside Theatre
10.00  Referātu rīts Latviešu namā
17.00  Tautas deju uzvedums
      „Mēs puisēni jaun būdami”  Paramatta Riverside Theatre
20.30  Tautas deju apkūlības un Saviesīgs vakars Latviešu namā

Otrdien, 30. decembrī  
09.00  Kopkoŗa koncerta 2. mēģinājums Latviešu namā
16.00  Kopkoŗa koncerts  Latviešu namā
20.00  Sadziedāšanās Latviešu namā

Trešdien, 31. decembrī  
08.00  Raibā sarīkojuma mēģinājums Latviešu namā
13.00  Raibais sarīkojums Latviešu namā
19.00  KD Balle „WatervieW“ Bicentennial parkā

Visu Kultūras dienu laiku, Latviešu nama dažādās zālēs notiks izstādes. 
Ceturtdien, 1. janvārī
16.00 Liepupes koŗa „Pernigele” koncerts Latviešu namā
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ir jānopērk pirms filmas seansiem, jo 
kino zāles nav lielas un biļetes ātri būs 
izpirktas! 

Neaizmirstiet pateikt visiem jūsu 
austrāl iešu draugiem arī .  Mūsu 
galvenais mērķis, rīkojot šo festivālu, ir 

Sveiciens no  
„Pernigeles” koŗa
Salacgrīvas novada Liepupes 

pagasta tautas nama jauktais koris 
“Pernigele” atklāj sezonu ar gatavošanos 
Sidnejas Kultūras dienām.

Latvijas vasara veiksmīgi aizvadīta 
un kā jau daudzi Latvijas koŗi arī koris 
“Pernigele” ir atsācis savu mēģinājumu 
rudens/ziemas sezonu. Koŗa pirmais 
mēģinājums notika 19. septembrī, 
kuŗa laikā tika uzņemts šis Austrālijas 
latviešiem veltītais foto sveiciens.

Koris Sidnejā ieradīsies 23. decembrī, 

izplatīt baltiešu tautas kultūru plašākai 
Austrālijas sabiedrībai!

Uzredzēšanos Balt iešu Fi lmu 
festivālā! ■

Klāra Brūvere

lai kopā ar mūsu pašu 
dziedātājiem, vietējo un no 
Latvijas aicnātā diriģenta 
Inta Teterovska vadībā 
piedalītos Sidnejas Kultūras 
dienu kopkoŗa koncertā.

Ar koristiem iepazīties, 
tos redzēt un pats galvenais 
dzirdēt, Sidnejas Kultūras dienu ietvaros, 
varēsit garīgās mūzikas koncertā 27. 
decembrī un kopkoŗa koncertā 30. 
decembrī. Korim paredzēts arī atsevišķs 
koncerts Sidnejā janvāra sākumā.

Uz t ikšanos un sadziedāšanos 
Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienās ■!

Rita Vīksniņa
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

Biedrības 2014. gada KALENDĀRS

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

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

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

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

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

CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori

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

LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas Šprotes - $3.00
Nēģi želejā - $6.00
Rīgas Balzāms - $36.00
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Sidnejas Latviešu 
nams...  

Atvērtās durvis...
Ko tad tas tieši nozīmē?
Šī ir iespēja visiem tautiešiem, vai viņi 

bieži ierodas namā vai nekad, apskatīt 
kas tur notiek, (ja vēlas) piedalīties pāris 
nodarbībās, iedzert un ieēst, parunāties 
ar draugiem, jeb satikt jaunus draugus.

Kad tad tas notiks?
4. oktobrī no plkst.  8.00 līdz 16.00. 

Pie reizes varēs arī nodot savu balsi 
Latvijas Saeimas vēlēšanās.

Un kā tad varēs pavadīt laiku?
Vispirms jānobalso – un tad varēs 

atpūsties! Varbūt ieēst brokastis? Varbūt 
iedzert kafiju un parunāt ar draugiem 
jeb pašķirstīt jaunāko “Ir” žurnālu. 
Tad apskatīt Sestdienas skolas klašu 
skulptūras un piedalīties vēl vienās 
vēlēšanās – šoreiz par vislabāko 
darbu! Var iegriezties Baltajā zālē un 
aprunāties ar organizācīju pārstāvjiem 
un apskatīt viņu sniegto informācīju. Un 
tad vai nu plkst. 10.15 pirms pusdienām 
kafejnīcā, jeb pēc tām plkst. 13.00, 
varēs noskatīties SLT teātra spēles 
(angliski “theatre sports”). 

Varbūt gribēsies apsēsties un lēnā 
gaitā iebaudīt kādu Latvijas alu! Ideāla 
vieta būs Mārtiņa Siliņa zālē kur no 
plkst. 9.00 Kino klubs rādīs dažādas, 
gan jauniem gan veciem piemērotas 
multiplikāciju filmas. Bet diena jau 
nevarēs beigties ja neaizies pie Kultūras 
dienu Informācījas galda. Tur varēs 
pasūtīt biļetes sarīkojumiem, nopirkt 
KD T-kreklus – tieši laicīgi jo laiks sāk 

uzlaboties, un arī iegādāties dažādus 
Latvijas  produktus!

Tātad ir vairākas lietas ko varēs 
baudīt, varēs palikt uz īsu laiku vai 
gandrīz visu dienu. Dabīgi par ēdienu un 
dzērienu būs jāmaksā, bet nodarbības 
būs bez maksas.

Cik forši! Jūs dabūsit nobaudīt 
latviešu ēdienu un alu, pasmieties teātrī, 
papriecāties par filmām, sagatavoties 
Kultūras Dienām un varbūt pat uzzināsit 
ko jaunu par namu un kas tur notiek! ■

Ilona Brūvere

Atkārtots aicinājums 
sidnejiešiem!

S e p t e m b ŗ a  R i t u m ā 
aicināju sidnejiešus nākt 
talkā pie 55. Kultūras dienu 
rīkošanas darbiem un atvērt 
savas durvis aizjūras viesu 
uzņemšanai. Tagad līdz 

Kultūras dienām palikuši nepilni trīs 
mēneši un darāmo darbu skaits nebūt 
nepaliek mazāks. Jo tuvāk nākam pie 
Kultūras dienām, jo sīkāk visu izplānojam 
un jo vairāk ir vajadzīgas palīdzīgas 
rokas. Un mājvietu vajadzība, vairāk nekā 
40 aizjūras viesiem, arī nekādā ziņā vēl 
nav atrisināta!

Šomēnes baudījām skaistu Vīra koŗa 
Dziesmoto pēcpusdienu un bija prieks 
redzēt pilnu zāli atsaucīgu, priecīgu un 
čalojošu klausītāju! Bet ne tikai dziesmas 
priecēja kalusītājus. To panāca viss 
pēcpusdienas izkārtojums. Tur vesela 
komanda strādāja lai zāli sakārtotu, 
viesus paēdinātu un padzirdītu un pēc 
koncerta lai zāli atkal satīrītu un traukus 
novāktu. Un to visu visi darīja brīvprātīgi!

Kultūras dienās mēs ceram panākt 
līdzīgu jautru, pacilājošu gaisotni. Bet 
tur koristu būs 4 vai 5 reizes vairāk. 



28

Apmeklētāju arī cerams, ka 
būs vairāk. Un tas neilgs 
tikai vienu vienīgu skaistu 
pēcpusdienu bet veselu 
burvīgu latvisku nedēļu!

Kultūras dienu sarīkojumu 
biļetes jau tagad var pasūtīt. 
Kad domājiet par svētku 
izbaudīšanu un biļešu pirkšanu, lūdzam 
sidnejiešiem arī padomāt par to kā ikkatrs 
no Jums varētu sekmēt Kultūras dienu 
labo izdošanos – piepalīdzot ar kādu 
darbiņu vai piedāvājot aizjūras viesiem 
mājas vietu. 

Pēc pagājušā mēneša aicinājuma 
Ritumā, daži drošsirdīgie ir nākuši un 
piedāvājušies palīdzēt. Bet ar tiem vien 
nepietiek. Vēl ir vajadzīgi palīgi un vēl ir 
vajadzīgas naktsmājas! Lūdzu, neesiet 
kautrīgi. Mēs katru no Jums personīgi 

Tirdziņš 3x3 saietam
Sestdien, 20. septembrī Sidnejas 

latviešu skola un 3x3 rīcības komiteja 
p ieda l ī j ās  Burvudas  (Burwood) 
pašvaldības „lietoto mantu sestdienā” 
(second hand Saturday) rīkojot Sidnejas 
Latviešu Biedrības priekšā tirdziņu. Uz 
ielas varena lelle pievilka garāmgājēju 
uzmanību. Pagalmā bija liela izvēle: 
l ietotas grāmatas, drēbes, 
virtuves piederumi, rotaļlietas 
un vēl. Varēja arī iegādāties 
stādus, desas ar maizi un raibi 
izrotātas kūkas. Kamēr vecāki 
tirgojās, skolnieki nobeidza savas 
skulptūras, kas tiks izrādītas 
Sidnejas latviešu nama Atvērtajā 
durvju dienā, 4. oktobrī. Kāds 
tirgus apmeklētājs bija ļoti 
vīlies, ka stārķa skulptūra, ko 
tas pamanījis aiz vārtiem, nav 
pārdodama!

Esam ļoti pateicīgi visiem, 

nepazīstam un arī nepazīstam Jūsu 
apstākļus. Vai Jums trešdienas ir brīvas, 
vai Jums labi padodas sēņu salāti, vai 
Jums mājā lieka istaba...!

Esam pārliecināti, ka kopīgiem 
spēkiem varēsim sarīkot skaistas Kultūras 
dienas kas visiem ilgi paliks atmiņā. Un 
kad kaut kas labi izdodas, tad iznākums 
ir vēl tik daudz patīkamāks, ja pats esi pie 
tā pielicis pirkstu!

Lūdzu zvaniet vai rakstiet. Nav 
jākautrējas sniegt palīdzīgu roku. Palīgu 
nekad nebūs par daudz! ■

AL55.KD Rīcības komitejas vārdā

Jānis Čečiņš
Rīcības komitejas priekšsēdētājs
Tālr. - (02) 9642 1385
Mob. - 0419 220 728 
E-pasts  - info@AL55KD.com 

kas ziedoja mantas tirgum, un visiem kas 
tirgus dienā palīdzēja ar darbiem. Paldies 
SLB par atļauju izmantot pagalmu. 
Nopelnītā nauda tiks izmantota ½ x ½ 
programmas vajadzībām 3x3 saietā 
kas notiks 2015. gada sākumā no 2. 
līdz 8 janvārim, Lutanda Yarramundi 
atpūtas centrā. Nepārdotās mantas 
tika noziedotas vietējām labdarības 
organizācijām. 

Valda Teilora (Taylor)
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Kultūras dienu biļetes
Kultūras dienu biļetes var pasūtināt jau tagad lietojot Ritumam klātpielikto anketi.

No 1. novembŗa biļetes varēs nopirkt SLB grāmatnīcā.
Biļetes ir jāizpērk tūlīt – tās nevar aizrunāt.

PBLA ZIŅU APSKATS

26. septembrī
Bijušais Putina padomnieks: Rietumi 
nav izturējuši eksāmenu, Baltija nevar 
cerēt uz mierīgu miegu 

Pasaules karam Krievija gatavojas 
vismaz no 2003. gada, Ukrainas sašķelšanai 
un Krimas aneksijai - no 2004. gada, kad 
Ukrainā sākās Oranžā revolūcija, ceturtdien 
(25. septembrī) Palangā notiekošajā 
Baltijas valstu biznesa līderu konferencē 
Lūzuma punkts norādījis bijušais prezidenta 
Vladimira Putina padomnieks Andrejs 
Illarionovs. Illarionovs uzskata, ka Rietumi 
nav izturējuši eksāmenu Kijevas, Donbasa 
un Krimas gadījumā un, kamēr agresors 
netiks sāpīgi sodīts gan ar ekonomiskiem, 
gan militāriem līdzekļiem, uz mierīgu miegu 
nevar cerēt arī Baltija. Lai gan situācija 
izskatās drošāka pēc solījumiem, ko Tallinā 
šomēnes izteica ASV prezidents Baraks 
Obama, tomēr NATO spēki Baltijā nav 
pietiekami. 

“Rietumi nav gatavi runāt vienīgajā 
agresoram saprotamajā valodā, ko 
uzņēmās ASV prezidents Džordžs Bušs, 
[apturot Krievijas rīcību Gruzijā]. Šobrīd 

mēs redzam, ka nenotiek gatavošanās ne 
tādiem, ne mazākiem soļiem, bet tas paver 
ceļu ļoti bīstamam laikmetam. Tas ļauj 
agresoram vēl divus gadus līdz nākamajām 
ASV prezidenta vēlēšanām turpināt savu 
militāro politiku un censties īstenot savus 
mērķus. Situācija ir mainījusies. Cilvēki 
Baltijā nevar gulēt droši,” viņš norādījis. 

Pēc viņa teiktā, ja pašreizējā situācija 
tiek dēvēta vienkārši par krīzi Ukrainā, 
tad jau to vien var uzskatīt par lielu Putina 
propagandas uzvaru. “Tā ir Kremļa uzvara 
informācijas karā. Tā nav krīze. Tas ir karš,” 
viņš uzsvēris, piebilstot, ka to nekādi nevar 
uzskatīt tikai par Krievijas un Ukrainas 
karu vien. 

Illarionovs, kas patlaban ir ASV Katona 
institūta analītiķis, pieminējis 2008. gada 
publikāciju žurnālā Russkij žurnal, kurā 
izklāstīts sīks plāns, kā ar dažādiem 
paņēmieniem uzbrukt un ieņemt Krimu, 
vēlāk arī Austrumukrainu, Ukrainas vidieni 
un sasniegt Kijevu. 

Tai pašā gadā par Kremļa plāniem 
Ukrainā licis noprast arī pats Putins, NATO 
apspriedē Bukarestē paziņodams, ka 
Ukraina neesot īsta, bet mākslīgi izveidota 
valsts, kas ieņēmusi vēsturiski Krievijai 
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pienākošās teritorijas un vienlaikus arī 
Ungārijas, Polijas un Rumānijas zemes. 

Otrs Maskavas plāns izstrādāts 
2010. gadā gadījumam, ja Ukrainas 
prezidenta vēlēšanās būtu uzvarējusi 
Jūlija Timošenko. Trešo iespēju sākt karu 
Kremlis bija paredzējis saistībā ar 2015. 
gadā paredzētajām Ukrainas prezidenta 
vēlēšanām, taču Maidana notikumi likuši 
šos plānus grozīt. 

Pašreizējais karš, kā uzskata Illarionovs, 
sācies jūlija nogalē, kad Putins savā 
runā Krievzemes kristīšanas gadadienā 
atgādināj is par “Kr ievu pasaules” 
koncepciju. 

Analītiķis norādījis, ka Krievijas 
likumdošanā Krievijas tautieši iedalīti četrās 
grupās - etniskie krievi neatkarīgi no tā, vai 
viņi dzīvo Krievijas teritorijā; krievvalodīgie 
neatkarīgi no tautības; visi bijušie Padomju 
Savienības iedzīvotāji un viņu pēcteči, 
kas dzīvo bijušajās PSRS teritorijās; 
bijušie Krievijas impērijas iedzīvotāji un 
viņu pēcteči, kas dzīvo bijušajās Krievijas 
impērijas teritorijās. “Šāda likumiskā bāze 
ļauj Krievijas karaspēkam aizstāvēt visus 
minētos tautiešus. Tādēļ šādu Krievijas 
karaspēka darbību ārpus Krievijas robežām 
no Krievijas puses var saprast kā likumīgu,” 
viņš skaidrojis. 

Kā uzskata eksperts, šobrīd norisinās 
imperiālistisks karš, kas vēl “uzlabots” 
ar hibrīdkaru, pastiprinātu informācijas 
karu un teroristiskiem uzbrukumiem, 
konkrēti, Malaizijas pasažieru lidmašīnas 
notriekšanu. Pēc viņa teiktā, daļa 
akadēmisko aprindu pārstāvju to uzskata 
par Krievijas karu pret Rietumiem, kas 
it kā pieļāvuši daudz kļūdu un virzās uz 
nepareizo pusi, un Putina Krievija cenšas 
aizstāvēt savas vērtības. Otra daļa saskata 
citādu karu, kur Putins Rietumus dala divās 
nometnēs - anglosakšu (ASV, Lielbritānija, 
Kanāda, Austrālija) un “pirmās līnijas” 
(Baltijas valstis, Polija, Rumānija). Protams, 
ir arī kontinentālā Eiropa - Vācija, Francija, 

Itālija, un tiek pieļauts, ka šīs valstis var 
konfrontēties ar Krieviju, bet vienlaikus 
Maskava arī cer uz šo valstu neitralitāti vai 
pat aliansi ar tām. (diena.lv)
NATO ģenerālis: Ir jāpretojas Krievijas 
i n f e k c i o z a j a i  u n  n e k a u n ī g a j a i 
propagandai 

Atbilde draudiem, ko pašlaik drošībai 
Eiropā un pasaulē rada Krievija, nevar būt 
tikai tikai militāra. Jāņem vērā politiskā, 
ekonomiskā un sociālā dimensi ja, 
tostarp jāpretojas Krievijas propagandai 
plašsaziņas līdzekļos, tā intervijā Latvijas 
Televīzijas raidījumam Panorāma piektdien, 
26. septembrī, norādīja NATO bruņoto 
spēku virspavēlnieka vietnieks Eiropā 
ģenerālis Adrians Bredšovs. 

“Domāju, ka nepieciešams pretoties 
infekciozajai un nekaunīgajai propagandai, 
kas tiek pārraidīta Krievijas televīzijas 
kanālos. Šis pasākums ir ļoti svarīga 
aizsardzības stratēģijas daļa, un tas 
nepavisam neatrodas militārajā pusē,” 
norādīja Bredšovs, piebilstot - ja ar 
Krievijas ģeopolitisko interešu propagandu 
nodarbotos militāristi, visdrīzāk tiktu 
pārmests par kontrpropagandu. “Tas, ko 
mēs vēlamies – lai cilvēki zinātu patiesību,” 
pauda ģenerālis. 

Intervijas gaitā Panorāmai Bredšovs 
kārtējo reizi apliecināja, ka 5. pants jeb 
“uzbrukums vienai NATO dalībvalstij ir 
uzbrukums visai aliansei” darbojas, un 
NATO par kolektīvās aizsardzības principu 
“stāv cieti kā klints”. 

Runājot par ātrās reaģēšanas spēku 
izveidi, ģenerālis sīkāk neizklāstīja 
to plānoto struktūru, vien minēja, ka 
tiem būs “ievērojamas operacionālās 
spējas, atbilstošas tiem spēku veidiem 
[bruņotajiem nemierniekiem un Krievijas 
armijas vienībām], ko redzam pie Ukrainas 
austrumu robežas”. 

Komentējot Krievijas provokācijas ārpus 
Ukrainas - tostarp militāro lidaparātu biežos 
lidojumus gar Latvijas robežu, Igaunijas 
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Sidnejas Latviešu namā ir pieejams lasīšanai žurnāls IR

drošībnieka nolaupīšanu un Lietuvas 
zvejas kuģa aizturēšanu -, ģenerālis pauda 
uzskatu, ka tā ir “Krievijas pašapliecināšanās 
un attieksmes parādīšana”. 

“ K r i e v i j a s  a t t i e k s m e  p r e t 
starptautiskajām attiecībām - pretlikumīgā 
Krimas aneksija un konvencionālās armijas 
lietošana suverēnas valsts teritorijā - ir 
jauna atkāpe pēckara starptautiskajās 
attiecībās Eiropā. Tas ir lielu rūpju avots 
mums visiem,” izteicās Bredšovs. (diena.lv)
Klavieru dieviete Cēsīs 

Gandrīz neticami – 12. oktobrī jaunajā 
Cēsu koncertzālē kopā ar Gidonu Krēmeru 
un kamerorķestri Kremerata Baltica 
uzstāsies ģeniālā pianiste Marta Argeriha 
(Martha Argerich). Viņa un Gidons Krēmers 
ar Kremerata Baltica muzicēs gan atsevišķi, 
gan duetā. Skanēs Bartoka, Bēthovena un 
Mocarta opusi. Šo programmu gaida arī 
Minhenes, Barselonas, Turīnas, Milānas 
un Viļņas koncertzāles. (Diena)
Pasaules latviešu simfoniskās mūzikas 
koncerti Cēsīs un Rīgā 

Oktobra sākumā - 4. un 5. oktobrī - ar 
diviem krāšņiem simfoniskās mūzikas 
koncertiem un diriģentu Aināru Rubiķi 
pie diriģenta pults Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas /JVLMA/ simfoniskais 
orķestris atklās savu koncertsezonu. 

Sestdien, 4. oktobrī pulksten 19:00 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” un svētdien, 
5. oktobrī pulksten 18:00 Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Lielajā zālē izcilā latviešu 
diriģenta, JVLMA absolventa, Aināra 
Rubiķa vadībā izskanēs unikāla, pasaules 
latviešu komponistu darbu programma, 
lielākoties līdz šim Latvijā nedzirdētu darbu. 

Ievērojamās latviešu vijolnieces 
Lauras Zariņas interpretācijā savu 
pirmatskaņojumu Latvijā beidzot piedzīvos 
ārkārtīgi virtuozais, taču arī dzīvas un 
atjautīgi izteiktas muzikālas domas 

apgarotais Jāņa Kalniņa Vijoļkoncerts, kura 
partitūru pēc 50 pazušanas un nebūtībā 
pavadītiem gadiem īpaši šiem koncertiem 
restaurējis Juris Ķeniņš. 

Koncertos skanēs arī prestižās Emmy 
balvas laureātes Lolitas Ritmanes īpaši 
šiem koncertiem radītais jaundarbs 
“Uvertīra gaismai”, Bruno Skultes pretstatu 
bagātais simfoniskais skerco “Nerrs”, 
Imanta Ramiņa dziļi personisku domu un 
atmiņu par Latviju inspirētā simfoniskā 
poēma “Odiseja” un Tālivalža Ķeniņa 
savulaik par godu dziesmu svētku simtgadei 
sacerētā divdaļīgā Ceturtā simfonija. 

Abi koncerti ievadīs PBLA Kultūras 
fonda II konferenci “Latvija ārpus Latvijas” 
kas notiks 6. un 7. oktobrī Rīgā, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas telpās. 

Pasaules latviešu simfoniskās mūzikas 
koncertus atbalsta Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija, Valsts kultūrkapitāla 
fonds, Vidzemes koncertzāle “Cēsis”, PBLA 
Kultūras fonds un PBLA Kultūras fonda 
Mūzikās nozare. Biļetes Biļešu Paradīzes 
kasēs, www.bilesuparadize.lv vai stundu 
pirms koncerta norises vietā. 

Mazliet vairāk par dir iģentu un 
so l i s t i .  D i r iģen ts  A inārs  Rub iķ is 
absolvējis Latvijas Mūzikas akadēmiju 
kordiriģēšanas un simfoniskā orķestra 
diriģēšanas specialitātēs. 2010. gadā 
viņš guva starptautisku ievērību ar 
uzvaru 3. starptautiskajā Gustava Mālera 
diriģentu konkursā Vīnē. 2011. gadā viņš 
saņēma Nestlé u n Zalcburgas jauno 
diriģentu festivāla balvu. Kopš 2012. 
gada Ainārs Rubiķis ir Novosibirskas 
valsts operas muzikālais vadītājs un 
galvenais diriģents . Ar panākumiem 
sadarbojies ar izciliem kolektīviem – 
Jaunā Nacionālā Tokijas teātra, Poznaņas 
filharmonisko, Hamburgas simfonisko, 
Liverpūles Karalisko, Heidelbergas, 
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Toronto, Melburnas, Lucernas, Igaunijas 
simfoniskajiem orķestriem , Gulben-kian 
fonda u.c. orķestriem. Sadarbojies arī ar 
LNO diriģējot divas V.A.Mocarta operas 
- “Burvju flauta” un “Dons Žuans”, kā arī 
Kristapa Pētersona operu-lekciju “Mihails 
un Mihails spēlē šahu”. 

Vijolniece Laura Zariņa. Publika un 
prese atzīst latviešu vijolnieces Lauras 
Zariņas muzikalitātes augstāko kvalitāti 
un mirdzoši skaisto toni, aprakstot 
viņas spēli kā smalku, bet piepildītu ar 
raksturu un, īstajā mirklī, ar valdzinošu 
intensitāti , neierobežota instrumentālā 
meistarība…..izsmalcināts frāzējums un 
spilgta interpretācija … 

Saņēmusi daudzkārtējas balvas 
nacionālos un starptautiskos konkursos, 
nesenā pagātnē saņemot Aloiza Kotmana 
klasiski dziedošās vijoļspēles balvu, 
pagodinājumu kā gada kamermūziķe 
Vācijā ( Villa Musica ), kā arī balvu par 
izcilu Šūberta mūzikas interpretāciju 
starptautiskajā vijolnieku konkursā Premio 
Rodolfo Lipizer Itālijā. 

Rīgā mācījusies pie Andra Baumaņa, 
Romāna Šnē, Igora Doriņa, bet Vācijā, 
Rostokā pie prof. Petru Munteanu un 
Berlīnē pie prof. Ulfa Valina, kur 2012. 
gadā saņemusi maģistra grādu. Vērtīgu 
ieguldījumu meistarības sasniegšanā 
devušas arī meistarklases pie Mirjamas 
Frīdas, Tomasa Brandis, Tokijas stīgu 
kvarteta u.c., kā arī māksliniecisko impulsu 
guvusi, piedaloties pasaules slavenā 
dirigenta Seidži Ozavas kamermūzikas 
akadēmijā Šveicē un spēlējot kopā ar 
Beaux Arts trio pianistu Menahemu 
Presleru. [...] Papildus savai solistes 
koncertdarbībai, Zariņa ir spēlējusi Berlīnes 
Filharmoniskaja orķestrī (2010/2011) un kā 
pirmā koncertmeistare Kotbusas operas 
filharmoniskajā orķestrī (2011/2012). Kā 
viesmūziķe Zariņa ir spēlējusi dažādos 
festivālos gan Eiropā, gan Amerikā, 
spēlējot kopā ar maestro Bruno Džurannu, 

Mariju Elizabeti Hekeri, Evu Binderi, Lilitu 
Grigorjanu un citiem. 

Esat laipni gaidīti būt klāt! (bns.lv) 
Edvards Lūkass: Putins tēmē uz Baltijas 
valstīm... Lai radītu šaubas par NATO 

Pazemojusi Rietumus Ukrainā, Putina 
Krievija sāk pievērsties Baltijas valstīm. 
No Krievijas ir nākuši četri nozīmīgi signāli, 
kas pagaidām nav izraisījuši pienācīgu 
pretreakciju. 

Tikko prezidents Obama šā mēneša 
sākumā Tallinā bija sniedzis skaidru 
paziņojumu par Eiropas robežu aizsardzību, 
Krievija sagūstīja igauņu drošības ierēdni 
Estonu Kohveru netālu no abu valstu 
robežas. Viņu apsūdz spiegošanā un 
viņam draud 20 gadu cietumsods, ja 
Maskavas tiesa viņu atzīs par vainīgu. Kā 
nākamo Krievija pieprasīja Lietuvai izdot 
1500 tās pilsoņu, kuri nav pildījuši obligāto 
militāro dienestu Padomju Savienībā. Tas 
ir draudīgs un atbaidošs gājiens, ko varētu 
salīdzināt ar mūsdienu Vācijas prasību 
Nīderlandei vai Dānijai izdot to pilsoņus, 
kas dezertējuši no Hitlera armijas. Un 
19. septembrī Krievija sagrāba Lietuvas 
zvejas kuģi, to apsūdzot maluzvejniecībā 
Krievijas teritoriālajos ūdeņos. Kuģis un 
tā apkalpe aizturēti Murmanskā, un šī 
rīcība ir izraisījusi spēcīgu protestu no 
Lietuvas valdības puses. Tikmēr Rīgā 
kādas konferences laikā Konstantīns 
Dolgovs, augsts Krievijas ierēdnis, 
sniedza draudošu brīdinājumu, ka Baltijas 
valstis veicinot neonacismu, diskriminējot 
etniskos krievus un krievu valodu, rupji 
pārkāpjot cilvēktiesības, un ka Rietumi 
kūdot uz šīm rīcībām. Pēdējos divdesmit 
gados Maskava ir ik pa brīdim centusies 
uzjundīt diskriminācijas jautājumu, bet 
šā temata atdzīvināšana, īpaši piesaistot 
Rietumu līdzatbildību, ir ievērojams 
kāpinājums Krievijas informācijas karā. 
Tas, ka kāpinājums notiek šajā brīdī, varētu 
nozīmēt, ka Krievija varētu mēģināt atkārtot 
veiksmes Ukrainā arī citur – bet šoreiz 
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NATO dalībvalstīs. Ja Putinam veiktos 
destabilizēt kādu no šīm valstīm, tas būtu 
iznīcinošs belziens alianses ticamībai. 

Attiecībā uz Baltijas valstīm Krievija jau 
ilgi ir paudusi nevis faktus, bet fikciju. Tā 
noliedz, ka 1940. gadā Padomju Savienība 
okupēja toreiz neatkarīgās Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas valstis, pastāvot 
uz to, ka tās tikušas likumīgi anektētas. 
Tāpat Krievija neizrāda nožēlu par 200 
000 vīriešiem, sievietēm un bērniem, kuri 
represiju laikā tika deportēti uz tāliem 
Padomju Savienības reģioniem. Jau pirms 
Putins un viņa KGB biedri nāca pie varas, 
Krievija bija uzbāzīgs kaimiņš. 

Bet situācija pasliktinās. Dolgova kunga 
Rīgā izteiktās apsūdzības ir izgudrotas – 
un viņa tituls “Krievijas Ārlietu ministrijas 
pārstāvis cilvēktiesību, demokrātijas un 
likumības jautājumos” šķiet tikpat ticams 
kā lapsu speciālists vistu labklājības 
lietās. Bet šādi draudi diemžēl spēj vest uz 
izrēķināšanos. Dolgovs brīdināja Baltijas 
valstis par “tālejošām, bēdīgām” sekām, ja 
tās turpinās viņa izdomātos pārkāpumus. 

Arī Krievijas slepenais karš Ukrainā 
sākās ar trikiem un propagandu. Kad 
Krievijas protežē Ukrainā toreizējais 
prezidents Janukovičs aizbēga no valsts, 
Krievija nekavējoties nosauca jauno valdību 
par “huntu”. Maskava tūlīt arī sūdzējās, ka 
krievvalodīgie ukraiņi tiek vajāti un ka 
Ukrainā trako neonacisti. Apsūdzības tika 
veidotas, lai uzjundītu senus aizvainojumus 
un bažas un lai sagatavotu augsni pilsoņu 
karam. 

Vai kas līdzīgs varētu notikt Baltijā? 
Arī Baltijas valstīs, tāpat kā Ukrainā, mīt 
skaitliski liela krievu minoritāte – kopā ap 
miljons personu jeb septītā daļa no kopējā 
iedzīvotāju skaita –, un Latvijā šī proporcija 
ir vislielākā. Etnisko krievu starpā ir kā 
pilnībā integrēti vietējie pilsoņi, tā kaismīgi 
krievu nacionālisti. Bet Baltijas valstis nav 
etnisku spriedžu perēkļi – vismaz līdz šim. 
Ikdienas dzīvē valodas un kultūras sadzīvo 

bez problēmām. Igaunija un Latvija piedāvā 
pilsonību visiem iedzīvotājiem neatkarīgi 
no etniskās izcelsmes, prasot tikai valsts 
valodas un vēstures zināšanas. Lietuva 
savai nelielajai krievu minoritātei 1991. 
gadā piešķīra automātiskas pilsonības 
tiesības. 

Bet iemesls spiedienam pret Baltiju nav 
rūpes par ārzemēs dzīvojošiem krieviem 
– jautājums, kuram Krievija nepievērš 
vērību vairākumā citu valstu. Drīzāk Kremļa 
mērķis ir demoralizēt šīs valstis, uzrādot 
Rietumu apņēmības trūkumu. 

Līdz šim prezidentam Putinam ir veicies. 
NATO vēlīni un lēni aprod ar domu, ka tai 
jāsargā teritorija no Krievijas draudiem. 
Aptuveni gada laikā aliansei būs ātras 
reakcijas spēki, kas krīzes gadījumā varētu 
pastiprināt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
aizsardzību. Bet NATO spārni ir apcirpti. 
Vairākums tās biedru aizsardzībai nevelta 
nepieciešamo naudu, un dažas alianses 
senākās dalībvalstis – Francija, Itālija un 
īpaši Vācija – uzskata, ka pat aizsardzības 
pasākumi pret Krieviju ir “provokācijas”. 

Krievija strauji bruņojas. Tās militārajos 
plānos ir iekļauta taktisko kodolieroču 
agrīna lietošana, ko vairākums NATO 
dalībvalstu uzskata par tabu. NATO 
alianses galvenā problēma – tā ir izveidota 
šobrīd nepareizam kara veidam. Krievija 
negrasās karot ar konvencionālām 
metodēm. Tā meklē, kā mīkstināt valstis, 
kur tā vēlas dominēt, lietojot mulsinošas, 
neparedzamas taktikas, stratēģiju, 
ko militārie eksperti dēvē par “hibrīdo 
karadarbību”. Tā iekļauj tirdzniecības 
sankcijas, enerģijas piegādes pārtraukšanu 
(Baltijas valstis importē no Krievijas visu 
dabas gāzi, ko tās patērē), propagandu, 
kiberuzbrukumus, mērķtiecīgu noziedzības 
izmantošanu, politiķu uzpirkšanu un 
kūdīšanu uz etniska rakstura nemieriem. 

NATO un Rietumi nav sagatavoti šāda 
veida draudu atvairīšanai, kas nāk reizē ar 
krietnu devu “maskirovkas”, kas apzīmē 
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maskēšanos un maldinošu militāru rīcību. 
Padomju Savienība šo stratēģiju attīstīja, 
bet mūslaiku Krievija to pacēlusi augstākā 
līmenī. 

Pamats šai stratēģijai ir liegšanās. 
Nogriezta gāze? Tīri komerciāls apsvērums. 
Kiberuzbrukums? Patriotisku krievu hakeru 
pašrocīga darbība. Propaganda? Krievu 
redaktoru izpratne. Un spēcīgie, kareivīgie 
vīri, kas musina uz etniskiem nemieriem, – 
varbūt privātpersonas, kuras izdomājušas 
šādi pavadīt savas brīvdienas. 

Šāda taktika varētu viegli destabilizēt 
vienu vai vairākas no Baltijas valstīm, 
uzspiežot valdības maiņu un iznīcinot 
Eiropas kopējās drošības jēdzienu. 
Diemžēl NATO rāmie politiskie vadoņi 
vēl nav izrādījuši gribu šos posta draudus 
novērst. (Latvijas Avīze, autors – „The 
Economist” apskatnieks Edvards Lūkass, 
tulkojis Pēteris Bolšaitis, tulkojums īstenots 
ar PBLA atbalstu)
25. septembrī
Forbes: Putins ir bīstamāks par «Islāma 
valsti»; Latvija - viņa nākamais mērķis 

Rietumiem būtu jāapzinās, ka Krievijas 
karš dienvidaustrumu Ukrainā potenciāli 
ir bīstamāks par džihādistu grupējuma 
«Islāma valsts» (IV) radītajiem draudiem, jo 
būtībā var sagraut NATO, uzskata žurnāla 
«Forbes» apskatnieks Pols Gregorijs, 
kā vienu no iespējamākajiem Krievijas 
prezidenta Vladimira Putina mērķiem minot 
Baltiju un īpaši Latviju. Redzams jau, kā 
Putina jaunā taktika jau pārbaudīta Gruzijā 
un Ukrainā. 

«Vai tiešām ASV un Eiropa cer - ja 
novājinātā Ukraina parakstīs miera līgumu, 
tas pieliks punktu Putina sapņiem par 
impērijas restaurēšanu? (..) Diemžēl šķiet, 
ka [Vācijas kanclere Angela] Merkele un 
[ASV prezidents Baraks] Obama spiež 
Ukrainu piekrist neizdevīgiem noteikumiem, 
kas Putinam uzdāvinās uz laiku laikiem 
destabilizētu, no Eiropas Savienības un 

NATO norobežotu Ukrainu. Un par to viņš 
maksās vienīgi ar sankcijām, kuras, kā viņš 
cer, pēc zināma laika tiks atkal atceltas,» 
raksta Gregorijs. 

Apskatnieks atsaucies uz pazīstamā 
krievu analītiķa Andreja Piontkovska 
izteiktajām prognozēm, ka panākumi 
Ukrainas dienvidaustrumos var pamudināt 
Putinu izmēģināt šo taktiku arī citur un par 
viņa pirmo mērķi var kļūt Baltijas valstis. 
Turklāt šo valstu dalība Ziemeļatlantijas 
aliansē Krievijas prezidentu neatturēs, 
drīzāk vēl uzkurinās, solot iespēju  faktiski 
sagraut savu lielāko pretinieku - NATO. 
Šāda avantūra saistīta ar milzīgu risku, taču 
ieguvumi būtu astronomiski, viņš spriedis. 

Viņaprāt, var paredzēt, ka šajā ceļā 
Putins liks lietā jaunā tipa taktiku, ko jau 
pārbaudījis Gruzijā un Ukrainā. Tas varētu 
sākties jebkurā no trim Baltijas valstīm, bet, 
visticamāk, Latvijā ar tās lielo krievvalodīgo 
iedzīvotāju un nepilsoņu īpatsvaru. 

Putina galvenais propagandas ierocis - 
Krievijas televīzija - jau šobrīd paļā Latviju 
par krievvalodīgo diskrimināciju. Gregorijs 
ieskicējis scenāriju, ka šī propaganda 
pastiprināsies, Latvijā iefiltrēsies Krievijas 
drošības dienestu aģenti un algotņi, kas 
būs apgādāti ar naudu un iespējamo 
atbalstītāju sarakstiem, Latvijas austrumu 
pilsētās, kur ir liels krievvalodīgo iedzīvotāju 
īpatsvars, tiks sarīkoti nemieri, ieņemtas 
administratīvās ēkas un pasludināta 
«Brīvās Latvijas tautas republika», un 
tad Krievijas armija sāks «sen plānotas 
mācības» pie Latvijas robežas. Kremlis, 
iespējams, atzīs, ka krievu «brīvprātīgie» 
šķērsojuši robežu, bet uzsvērs, ka viņiem 
ir tiesības aizstāvēt tautiešus, un Maskavai, 
kas vēlas tikai mieru pie savām robežām, 
ar to neesot nekāda sakara. 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas spēki 
centīsies padzīt no okupētajām ēkām un 
pilsētām pašpasludinātos «mērus» un 
«gubernatorus», izraisīsies apšaudīšanās, 
augs upuru skaits. Latvija paziņos par 
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Krievijas uzbrukumu un aicinās palīgā 
NATO saskaņā ar alianses līguma piekto 
pantu. Krievija savu vainu noliegs, paudīs 
satraukumu par pilsoņkaru pie savām 
robežām un «būs spiesta iejaukties», ja 
reiz tautiešiem draud briesmas. 

Ko šai brīdī darīs NATO un ASV? - vaicā 
apskatnieks, atzīstot, ka atbilde nebūt nav 
pašsaprotama. Iespējams, NATO izlems 
nogaidīt, jo «varbūt viss vēl nokārtosies». 
Putina apoloģēti Vācijā, Francijā, Itālijā 
un ASV sev jautās - vai tiešām mēs esam 
gatavi mirt par Latviju vai Igauniju? 

Tai brīdī Putins piedāvās palīdzību 
miera uzturēšanā, Latvija iegūs iesaldētu 
konfliktu, kuram nav saskatāms gals, bet 
pasaule sapratīs, ka NATO ir tukša vieta 
un Putins ir situācijas noteicējs, kurš lems, 
kuru pasaudzēt un kuru sodīt. 

«Gan «Islāma valsts», gan Putins māca 
mums vienu - ja Rietumi grib uzvarēt, 
ir jādod pretspars, kamēr nav par vēlu. 
(..) Apturēt Putinu būtu bijis viegli, ja 
Rietumi jau pēc pirmajām Krimas aneksijas 
pazīmēm būtu nosūtījuši uz Poliju vai 
Ukrainu kara floti, aviācijas bāzes kuģus 
un NATO spēkus. (..) Tas scenārijs, kuru 
es aprakstīju, ir pārdomu vērts. Visai drīz 
varētu izrādīties, ka esam nokavējuši,» 
brīdina Gregorijs. 

Līdzīgas bažas pirms dažām dienām 
portālam «Delfi.lt» izteica arī Piontkovskis, 
gan akcentējot citus iespējamo notikumu 
aspektus. Pēc viņa teiktā, tas, kas patlaban 
norisinās Ukrainā, ir «globāla projekta 
daļa», un Putins to neslēpj. Runājot par 
Baltijas valstīm, analītiķis uzskata, ka 
Putins «ies tik tālu, cik tālu viņam atļaus 
iet». 

«Viss būs atkarīgs no Ukrainas konflikta. 

Ja Putinam veiksies, proti, ja viņam pilnībā 
izdosies pakļaut sev Ukrainas politiku, 
bloķēt tās eiropeisko vektoru, viņš šo 
kampaņu turpinās. Nākamā būs Baltija. 
Kamēr Putins ir aizņemts ar Ukrainu, 
jūs kaut kādā ziņā varat justies drošībā. 
Bet jums ir jāizskaidro saviem Rietumu 
draugiem, kuri ne sevišķi aktīvi palīdz 
Ukrainai, ka šobrīd viņiem ir iespēja apturēt 
Putinu ar tīri ekonomiskiem un politiskiem 
līdzekļiem,» viņš norādījis. 

«Neviens negaida militāru dalību. 
Pirmie Obamas un [NATO ģenerālsekretāra 
Andersa Foga] Rasmusena vārdi pirms 
pusgada bija par to, ka militāra iejaukšanās 
tiek pilnībā izslēgta , jo Ukraina nav 
alianses dalībvalsts. Tādas atrunas nebūs 
iespējamas, ja «zaļie cilvēciņi» nekaunīgi 
rīkos referendumu [Baltijas valstīs]. 
Saskaņā ar savām saistībām Rietumiem 
nāksies karot - karot ar kodolvalsti, kas 
noteiktā veidā, domājams, liks lietā 
kodolšantāžu, draudot Rietumiem ar 
ierobežotiem kodoltriecieniem. Vienīgā 
iespēja nepieļaut tādu murgainu scenāriju ir 
uzvarēt Putina projektu Ukrainā,» uzsvēris 
pazīstamais Kremļa kritiķis. (tvnet.lv) 
Valsts riskē, bet netraucē 

Neskatoties uz valsts ekonomiskajiem 
ieguvumiem, termiņuzturēšanās atļauju 
saņēmēji no Krievijas var paaugstināt 
apdraudējuma risku Latvijas drošībai. Tādu 
uzskatu vakar (24. septembrī) Saeimas 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisijas sēdē pauda Drošības 
policijas (DP) pārstāvis. 

“No drošības iestāžu viedokļa ļoti 
vērtējams aspekts ir tas, ka pieaug atļaujas 
saņēmēju Krievijas pilsoņu skaits. Šīs 
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valsts pilsoņi individuāli valsts drošībai 
apdraudējumu nerada, bet, ņemot vērā 
Krievijas retoriku, ka tā ir gatava aizstāvēt 
savus pilsoņus arī ārvalstīs pie jebkuriem 
apstākļiem, šāds apstāklis var paaugstināt 
apdraudējuma risku,” DP priekšnieka 
vietnieka Inta Ulmaņa teikto citē aģentūra 
Leta. Tas sakrīt ar to politiķu bažām, ka 
uzturēšanās atļauju izsniegšana īpašumu 
pircējiem no Krievijas ir Latvijai bīstama, 
tāpēc, viņuprāt, uz laiku to vajadzētu 
apturēt. 

Taču oponenti iebilst – no 1. septembra 
jau stājušies spēkā lielāki ierobežojumi. 
Termiņuzturēšanās atļauju aizstāvji arī 
apgalvo, ka četros gados ārzemnieku 
ieguldītais miljards eiro bijis ļoti būtisks 
atspaids Latvijas ekonomikai, sevišķi krīzes 
gados. Taču kur palicis šis miljards, par 
to īstas skaidrības nav. Tieslietu ministrs 
Gaidis Bērziņš atzīst, ka izsekot šai naudas 
plūsmai neesot iespējams. “LA” arī sarunā 
ar diviem maskaviešiem skaidro, kas 
viņiem licis izvēlēties Rīgu. 

Nekustamo īpašumu tirdzniecības 
uzņēmumos atzīst, ka šogad tirgū bija 
ievērojami vairāk to ārzemnieku, kuri Latvijā 
gribējuši nopirkt nekustamos īpašumus 
apmaiņā pret termiņuzturēšanās atļaujām. 

Šogad līdz 1. septembrim, kad spēkā 
stājās Imigrācijas likuma grozījumi, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
saņēma (PMLP) 1781 pieprasījumu 
piešķirt termiņuzturēšanās atļaujas 4148 
ārzemniekiem, kas ir par 53% vairāk nekā 
pagājušā gada astoņos mēnešos. 

«Visvairāk pieprasījumu bija augustā, 
kas skaidri l iecina par vēlmi iegūt 
atļaujas vēl pirms nekustamā īpašuma 
pirkuma summas minimālā sliekšņa 
paaugstināšanas,» apstiprina «Arco 
Real Estate» starptautiskās nodaļas 
vadītāja Oļesja Bogodistaja. «Visticamāk, 
padzirdējuši, ka no 1. septembra īpašumu 
iegādes «griesti» pacelsies līdz 250 000 
eiro, visi steidzās nopirkt lētāk – par 140 

000 eiro, kā tas likumā bija noteikts līdz 
šim,» spriež «Latio» mājokļu tirdzniecības 
nodaļas vadītāja Vija Gailīte. Uzņēmuma 
«OberHaus» mārketinga vadītāja Evita 
ZembergaZakalovska atzīst, ka septembrī 
pircēju rosība noplakusi, taču pieprasījumi 
pēc īpašumiem joprojām esot. 

Daži nekustamo īpašumu speciālisti 
uzskata, ka iepriekšminētais miljards 
Latvijas ekonomikā patiesībā nav ieplūdis. 
Ārzemnieki lielākoties pērkot jaunus 
dzīvokļus un savrupnamus, bet gandrīz visi 
tie Rīgā un Jūrmalā tiek būvēti par ārzemju 
firmu naudu. Aplami esot arī apgalvojumi, 
ka šie ārzemnieku darījumi par lielām 
summām nekā neietekmējot blakus esošo 
īpašumu kadastrālo vērtību. Ārzemnieki 
par īpašumiem maksājot vairāk, nekā spēj 
vietējie. Tā kā kopā ar mājokļiem pērk arī 
zemi, tās kadastrālā vērtība, sevišķi Rīgā 
un Jūrmalā, strauji ceļas, raujot tiem līdzi 
vietējo iedzīvotāju maksātos nekustamā 
īpašuma nodokļus. 

«Arco Real Estate» pārstāve Oļesja 
Bogodistaja vēsta, ka l ielākā daļa 
ārzemnieku izvēlas moderni labiekārtotus 
dzīvokļus Rīgas centrā, kā arī dzīvokļus 
jaunajos projektos Jūrmalā, namos ar 
estētisku fasādi un ērtu autostāvvietu. Tāpat 
citu valstu pilsoņiem patīkot savrupmājas, 
kas atrodas tuvu Rīgai. Ņemot vērā likuma 
grozījumus, varot prognozēt, ka populārāki 
kļūs īpašumi cenu robežās no 250 000 līdz 
300 000 eiro. 

DP pr iekšn ieka v ie tn ieks  In ts 
Ulmanis vakar Saeimas sēdē stāstījis, 
ka termiņuzturēšanās atļauju pieprasītāji 
ir turīgas personas, kas to dara dažādu 
iemeslu dēļ. «Atsevišķām personām 
patīk, ka šeit ir sakārtots un ir Eiropa. 
Citām personām atļaujas ir vajadzīgas, lai 
ceļotu pa Eiropas valstīm, un tās praktiski 
neuzturas Latvijā,» par Ulmaņa teikto ziņo 
aģentūra Leta. 
Nacionālās enciklopēdijas projektu 
vadīs Dr. hist. Valters Ščerbinskis 
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Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

Ir noslēdzies konkurss uz Latvijas 
Nacionālās enciklopēdijas projekta vadītāja 
amatu, un no 1. oktobra tajā stāsies 
vēstures doktors Valters Ščerbinskis, 
portālam la.lv atklāja LNB komunikāciju 
speciālists Augusts Zilberts. 

Valters Ščerbinskis dzimis Rīgā 1969. 
gadā, 1998. gadā LU ieguvis vēstures 
maģistra, 2003. gadā turpat somu profesora 
Kalevo Hovi vadībā – vēstures doktora 
grādu. Strādājis Latvijas Valsts arhīvā, kopš 
2003. gada vada RSU bakalaura studiju 
programmu “Politika un valsts pārvaldība”, 
līdz pat tās darba apturēšanai līdzdarbojies 
Latvijas – Krievijas kopējā vēsturnieku 
komisijā. Pētījis 15. maija notikumus, 
Latvijas politiku starpkaru periodā, studentu 
organizāciju vēsturi. Vairāku grāmatu 
autors. (la.lv)
Saeima nosaka kriminālatbildību par 
būvdarbu aizlieguma ignorēšanu 

Saeima ceturtdien, 25. septembrī, 
trešajā galīgajā lasījumā pieņēma 
grozījumus Krimināllikumā, paredzot 
kriminālatbildību personām, kuras turpina 
veikt būvdarbus pēc to apturēšanas. 
Deputātu atbalstītā Krimināll ikuma 
redakcija paredz kriminālatbildību par 
būvdarbu veikšanu laikā, kad tie ir apturēti, 
trešās grupas būvē vai daudzdzīvokļu ēkā, 
ja būvdarbi apturēti sakarā ar to veikšanu 
bez būvatļaujas vai sakarā ar būvdarbu 
uzsākšanu pirms būvatļaujas nosacījumu 
izpildes. Plānotais sods par šīm darbībām 

ir īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu 
darbs vai naudas sods. 

“Līdzšinējais regulējums, kas par 
patvaļ īgu būvniecību paredz vien 
administratīvu atbildību, ir acīmredzami 
nepilnīgs un neattur būvniekus no 
darbu turpināšanas pat pēc tam, kad 
būvinspektors liek apturēt būvniecību. 
Būvdarbu veicēji klaji ignorē iestāžu 
lēmumus un smiedamies maksā salīdzinoši 
niecīgos sodus. Tiesāšanās ilgst gadiem, 
tikmēr bez dokumentiem uzceltās ēkas 
aug kā sēnes pēc lietus un ar laiku tiek 
legalizētas. Šādam tiesiskajam nihilismam 
ir jāpieliek trekns punkts,” iepriekš skaidroja 
par likumprojekta virzību atbildīgās 
Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma 
Čepāne. [...] (leta.lv) 
«Zolitūde 21.11» vēršas pie Nīderlandes 
karaļa par «Homburg» plāniem 
traģēdijas vietā 

Zolitūdes traģēdijā cietušo biedrība 
“Zolitūde 21.11” vērsusies ar vēstuli 
Nīderlandes karalistes vēstniecībā, 
vēršot uzmanību uz „Homburg Zolitūde” 
turpmākajiem plāniem attīstīt projektu 
lielveikala „Maxima” traģēdijas vietā. 

Biedrība vēstniecībā iesniegusi 
Nīderlandes karalim, premjeram un 
vēstniekam Latvijā adresētu vēstuli. 
Biedrība skaidrojot, ka SIA “Homburg 
Zolitūde” iecere turpināt attīstīt blakus 
traģēdijai dzīvojamās ēkas projektu un 
pazemes stāvvietu zem sabrukušā veikala 
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neļaus izveidot piemiņas parku šajā 
teritorijā. „Zolitūde 21.11” tādējādi vēlas 
pievērst Nīderlandes sabiedrības un mediju 
uzmanību traģēdijai, kurā gāja bojā 54 
cilvēki, un „Homburg” rīcībai. 

Nīderlandes vēstniecība pieņēma 
vēstuli un apstiprināja, ka uz to tiks sniegta 
atbilde, tomēr konkrētu rīcību nesolīja, 
jo „Homburg” ir privāts uzņēmums. SIA 
“Homburg Zolitūde” pieder Nīderlandes 
uzņēmumam “Homburg Eastern Europe 
Fund”, kura īpašnieki vairāki simti 
Nīderlandes pilsoņu. 

Traģēdijā Zolitūdē, kur zem veikala 
„Maxima” iebrukušā jumta dzīvību zaudēja 
54 cilvēki un vēl vairāki desmiti tika 
ievainoti, policija sāka apjomīgu notikušā 
izmeklēšanu. Nepilnus divus mēnešus pēc 
traģiskajiem notikumiem, policija atzina, ka 
uz ātriem rezultātiem Zolitūdes traģēdijas 
izmeklēšanā nevar cerēt. Zolitūdes 
traģēdija kļuvusi arī par iemeslu premjera 
Valda Dombrovska (Vienotība) demisijai. 

Jau izskanējis, ka vairāki cietušie ir 
arī vērsušies tiesā ar civilprasībām pret 
vairākiem uzņēmumiem un pašvaldību 
saistībā ar „Maxima” ēkas būvniecību un 
ekspluatāciju. Viens no cietušo advokātiem 
ir Aldis Gobzems. Šajās civilprasībās 
lielākie viena cietušā prasījumi ir 50 miljoni 
latu jeb 71 miljons eiro. Gobzems uzsvēra, 
ka šīs summas nav mākslīgi izdomātas, bet 
pamatotas juridiski. (lsm.lv) 
Gunārs Nāgels: Kāpēc Stūra māja 
jātur vaļā izstādei un ekskursijām un 
jāmeklē ilgtermiņa risinājums nama 
izmantošanai 

Stūra māja ilgu laiku ir bijusi šausmu un 
baiļu objekts, kam labāk apiet ar līkumu. 
Cik tas ir mainījies šogad, kad beidzot ir 
iespējas ierindas cilvēkam to apciemot, 
nebaidoties, vai atkal tiks ārā? Pašai ēkai ir 
nepārprotama aura, ko vairāki gadi, stāvot 
tukšai un bez apkures, ir tikai pastiprinājuši. 

Iespēja iepazīties ar Stūra māju tika 
radīta kā daļa no „Rīga 2014” - Rīgas gads 

kā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Bet reizē 
ar apkures sezonas atklāšanu, Stūra māja 
tiks atkal aizvērta. Pēdējās ekskursijas 
notiks 19. oktobrī. 

Bet šis gads ir pierādījis, ka ir liela 
interese par mūsu vēsturē šo tik zīmīgo 
ēku, un nelietībām, kas tur tika veiktas. 
Tāpēc ir svarīgi neaizvērt Stūra mājas 
vārtus uz nezināmu laiku, bet jārada 
iespēja tos turēt vaļā un turpināt jau iesākto 
demistifikācijas procesu. Kamēr kādam vēl 
ir bailes apciemot šo ēku, tikmēr neesam 
pilnībā tikuši galā ar savu pagātni. 

Šajās dienās Ministru kabinets 
spriedīs par līdzekļu piešķiršanu, lai Valsts 
nekustamie īpašumi varētu Stūra māju 
sagatavot ziemas sezonai un lai Latvijas 
Okupācijas muzejs pilnībā pārņemtu 
administratīvo vadību par tās sagatavoto 
bezmaksas izstādi un par tās izstrādāto 
ekskursiju. Apskatei ziemas sezonā paliktu 
tikai pirmais stāvs un pagrabi. Bet ir jau 
plānoti daži jauninājumi ekskursijai, jo 
pētniecības darbs visu laiku kaut ko atklāj. 

Par ēkas senāko vēsturi laikam daudzi 
zinās, ka to cēla 1911.-1912. gadā, un tās 
arhitekts bija Aleksandrs Vanags, kuru 
boļševiki nošāva 1919. gadā. 

Sākotnēji tas tika saukts par Tetera 
namu, un ilgu laiku ēkas adrese bija 
Brīvības iela 37/39 (pašreizējā adrese ir 
Brīvības iela 61). Iekšlietu ministrija nopirka 
namu 1920. gadā un izdarīja lielākus mājas 
remontus, lai piemērotu telpas ministrijas 
vajadzībām, aizņemot 172 istabas, bet 
atvēlot pārējās 29 istabas Valsts statistiskas 
pārvaldei. 

Daudz mazāk zināms par Stūra 
mājas lomu 1918. gada 18. novembra 
neatkarības proklamēšanā. Tieši šai 
dienā Ministru prezidents Kārlis Ulmanis 
sastādīja pārņemšanas komisiju un 
ievietoja to tieši šai ēkā. „Komisija saņēma 
no toreizējā Vācijas valsts priekšstāvja 
Vinniga dažādas mantas, kā galdus, 
krēslus un rakstāmmašīnas. Pārņēma arī 
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vācu pārtikas valdes darbvedību līdz ar 
kādiem 50 000 rubļ. naudas, kura pārgāja 
mūsu pārtikas valdes rīcībā. Tālāk komisija 
saņēma no vācu valdības kases uz Vinniga 
kga orderiem vienu miljonu rubļu, kurus 
viņa iemaksāja toreizējā Latvijas valsts 
kasē.» („Policijas Vēstnesis», No. 58, 1923. 
g. 20. nov.). 

Stūra māja - Tetera nams ir jātur vaļā 
izstādei un ekskursijām. Vēstures pētījumi 
jāturpina. Un jāmeklē ilgtermiņa risinājums 
nama izmantošanai. (ir.lv, autors Gunārs 
Nāgels ir Latvijas Okupācijas muzeja 
direktors)
24. septembrī
Aptauja: Pieaugusi “No sirds Latvijai” 
popularitāte. Samazinājies atbalsts 
“Vienotībai”, “Saskaņai” un ZZS 

Septembra vidū nedaudz samazinājies 
Latvijas lielāko partiju - “Saskaņas”, 
“Vienotības” un Zaļo un zemnieku 
savienības - popularitāte, bet pieaudzis 
bijušās valsts kontrolieres Ingunas 
Sudrabas dibinātās partijas “No sirds 
Latvijai” reitings, tā liecina otrdien Latvijas 
Televīzijas publiskotās “Latvijas faktu” 
aptaujas rezultāti. 

Saskaņā ar 12.-22. septembrī veiktās 
aptaujas rezultātiem par “Saskaņu” 
būtu bijuši gatavi balsot 18,7% vēlētāju. 
Septembra sākumā laikraksta “Diena” 
publiskotajā “Latvijas faktu” aptaujā šo 
politisko spēku bija gatavi atbalstīt 21,8% 
balsstiesīgo.  “Vienotību” septembra vidū 
bija gatavi atbalstīt 11,8% salīdzinājumā 
ar 17,5% mēneša sākumā, bet par Zaļo 
un zemnieku savienību bija gatavi balsot 
7,6%, kas ir mazāk nekā 9,1% septembra 
pirmajās nedēļās. 

“No sirds Latvijai” atbalsts sasniedzis 
7,3% iepretī iepriekš gūtajam 6,2% vēlētāju 
atbalstam. 

Saskaņā ar “Latvijas faktu” aptaujas 
datiem Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-
”Tēvzemei un brīvībai”/LNNK noslīdējusi 

uz piekto vietu, lai arī šī politiskā spēka 
atbalstītāju skaits pieaudzis līdz 6,9% no 
6,3% mēneša sākumā. 

Joprojām liels ir neizlēmušo skaits 
- 22%, bet vēlēšanās pilnīgi noteikti 
nepiedalīsies 16,4% aptaujas dalībnieku. 

Arī SKDS septembrī veiktais pētījums, 
kas tapis pēc Latvijas Reģionu apvienības 
(LRA) pasūtījuma, liecina, ka 12. Saeimas 
vēlēšanās 5% barjeru var pārvarēt un 
parlamentā iekļūt seši politiskie spēki, 
tomēr tajā popularitātes līdere ir “Vienotība. 

Izvēloties to pilsoņu atbildes, kuri 
pauž gatavību piedalīties vēlēšanās, un 
atmetot balsotājus, kuri nolēmuši vēlēšanās 
nepiedalīties, par partiju “Vienotība” 
gatavību balsot pauduši 20,8% aptaujāto, 
par partiju “Saskaņa” - 17,7%, par Zaļo un 
zemnieku savienību (ZZS) - 14,1%, par 
apvienību “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un 
brīvībai”/LNNK (VL-TB/LNNK) - 10,9%, par 
partiju “No sirds Latvijai” (NSL) - 7,8% no 
aptaujātajiem. 

Neviens cits politiskais spēks saskaņā 
ar šo aptauju nepārvarētu 5% barjeru, 
taču Latvijas Reģionu apvienība (LRA) tai 
ir salīdzinoši tuvu ar 4% aptaujāto vēlētāju 
atbalstu. Tālāk seko partija “Vienoti Latvijai” 
ar 1,5% aptaujāto atbalstu, “Latvijas 
attīstībai”, Jaunā konservatīvā partija un 
Latvijas Krievu savienība (LKS) - pa 0,7%. 
21% no aptaujātajiem ir norādījis, ka vēl 
nezina, par ko balsos. 

Šādā aptaujas variantā izmantotas 
718 respondentu sniegtās atbildes. Šajos 
datos nav iekļauti tie balsotāji, kuri nolēmuši 
vēlēšanās nepiedalīties - ja šī informācija 
būtu atspoguļota, tad partiju atbalsta 
līmenis procentos būtu mazāks. (ir.lv) 
Klintone: ASV ir dziļi ieinteresētas 
atbalstīt Baltijas enerģētisko neatkarību 

ASV ir dziļi ieinteresētas atbalstīt Baltijas 
valstis stiprināt enerģētisko neatkarību, tā 
pēc Triju Zvaigžņu ordeņa lielvirsnieka 
krusta saņemšanas Valsts prezidentam 
Andrim Bērziņam atzina bijusī ASV valsts 
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sekretāre Hilarija Klintone. 
Kā aģentūru Leta informēja prezidenta 

Preses dienestā, pasniedzot Triju Zvaigžņu 
ordeni Klintonei, prezidents īpaši pateicās 
par augstās ASV amatpersonas personīgo 
iesaisti un ieguldījumu Latvijas un ASV 
stratēģisko attiecību stiprināšanā, uzsverot, 
ka abu valstu attiecībās šobrīd ļoti nozīmīga 
ir ekonomiskās sadarbības dimensija, kurā 
ASV investīcijām Latvijas ekonomikā ir 
būtiska loma dažādos tās sektoros. 

Klintone, turpinot šo tematu, atzina, 
ka ASV investoru iesaistīšanās Latvijas 
finanšu sektorā ir stingrs signāls arī citu 
jomu investoriem iesaistīties Latvijas un 
Baltijas reģiona ekonomikas sektoros, 
tostarp enerģētikas jomā.

Pārrunājot Krievijas-Ukrainas konflikta 
ietekmi uz Baltijas reģiona drošību, 
prezidents uzsvēra, ka situācijas ietekmē 
Baltijas reģiona valstis ir sākušas daudz 
ciešāku un mērķtiecīgāku sadarbību 
drošības nostiprināšanā - gan nesen 
notikušā NATO samita lēmumu ietvaros, 
gan pirms tam, vienojoties par kopīgu 
pozīci ju un stratēģisku partnerību 
savstarpēji un kopīgi ar ASV kā uzticamu 
stratēģisko partneri. (focus.lv)
Edvards Lūkass: Baltijas valstis pašreiz 
ir iesaistītas nopietnākajā drošības 
krīzē, ko Rietumi ir piedzīvojuši vairāku 
desmitgažu laikā 

Krievijas prezidentam Vladimiram 
Putinam ir trīs mērķi, uzskata žurnāla „The 
Economist” vecākais redaktors Edvards 
Lūkass, kurš ir arī eksperts jautājumos, 
kas saistīti ar enerģētiku, izlūkošanu un 
kiberdrošību. 

Pirmais - Putins vēlas pavājināt 
Amerikas un Eiropas Savienību, uzskata 
Lūkass. Otrais mērķis ir izveidot jaunu 
kārtību Eiropā, kuras pamatā būtu ietekmēs 
sfēru sadalījums. Krievija vēlas veto 
tiesības ne tikai iepriekšējās padomju 
impērijas teritorijās, bet arī Somijā un 
Zviedrijā. Krievijas drošības pamatā 

jābūt nedrošībai citās valstīs, intervijā 
Polijas izdevumam „Newsweek” saka britu 
eksperts. 

Trešais mērķis Putinam ir izbeigt 
laikus, kad Eiropas Savienība diktēja 
pasaules noteikumus. „Tas ir ļoti svarīgi, 
īpaši enerģētikas jautājumos. Krievijai ļoti 
nepatīk enerģijas tirgus liberalizācija un 
caurspīdīgums. Tieši tāpēc „Gazprom” ir tā 
„piespiests pie sienas” - citādi tas nozīmētu 
Kremļa lielāku vājumu,” uzskata Lūkass. 

Britu žurnālists, kurš gadiem ilgi sekojis 
norisēm Krievijā un Baltijas valstīs, teic, 
ka Kremļa saimnieks tagad rīkojas ātri 
un kaismīgi, un iemesls tam ir viens - kad 
Rietumi visu sapratīs, būs par vēlu. Tieši 
tāpēc, pēc Lūkasa domām, tuvākajā 
laikā mums jāgaida daudz nepatīkamu 
pārsteigumu, ko sagādās Maskava. 

Tomēr viņš skeptiski raugās uz 
ieguvumiem Latvijā no Krievijas un 
Ukrainas „bēgošās” naudas, meklējot 
drošu noguldījumu vietu. Tai jātiek 
pareizi uzraudzītai, pievēršot uzmanību 
naudas atmazgāšanai un visiem pārējiem 
aspektiem. Tomēr svarīgākais ir, lai 
Latvija pievērstu uzmanību visām savām 
vājākajām vietām, norāda Lūkass, jo 
Krievija neuzbrūk valstīm tikai ar militāru 
spēku. 

Te viņš min enerģētisko drošību, kurai 
būtu jātērē daudz vairāk naudas, jo „tuvāko 
piecu gadu nākotne būs krietni sarežģītāka, 
jo mums nāksies izmantot mazāk Krievijas 
gāzes, tā vietā pielietojot citus kurināmos 
vai samazinot kopējo patēriņu, vai arī 
pērkot dārgo sašķidrināto gāzi, ceļot tam 
krātuves”. 

I zdevumam „Newsweek ”  v i ņš 
apliecinājis, ka ir apmierināts ar NATO 
darbību, taču Rietumiem joprojām neesot 
militārās aizsardzības stratēģijas, kas 
varētu apturēt Krieviju. Viņš atkal atgādina, 
ka tas, kas notiek Ukrainā patlaban, ir īsts 
hibrīdkarš, kurā Krievija izmanto ne tikai 
savas regulārās armijas daļas, bet arī 
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Turpinājums 46. lpp

citus spēkus, turklāt izmanto diplomātiskus 
draudus un īsteno kiberkaru, mēģina citus 
ekonomiski pakļaut. 

Lūkass arī norāda, ka Eiropas 
ekonomikā nonāk Krievijas mafijas 
struktūras. „Putina ierocis ir blefs, diversija 
un informācijas karš. NATO nav gatava 
cīņai ar tādiem draudiem,” secina Lūkass. 

Lūkass arī atzīst, ka Krievija nespēj 
sākt karot ar Rietumiem, jo tā patlaban 
ir vājāka par tiem. Krievijai ir viens 
komandcentrs, bet Rietumiem ir grūtības 
darboties kopīgi. Tāpēc vājākā Krievija 
turpina apspēlēt Rietumus, norāda 
politologs.

„Putins ir ļoti nopietns pretinieks, 
tādu pretinieku psiholoģiskajā karā 
reti sastapsi. Un tagad viņš sūta jaunu 
signālu: ja jūs kaut ko izdarīsiet, būs vēl 
sliktāk. Konflikta eskalācija ir Kremļa 
iemīļots instruments,” saka Lūkass. 

Sliktākais prezidents kopš NATO 
izveides izrādījies Baraks Obama, norāda 
Lūkass. ASV pozīcijas Eiropā nekad 
iepriekš nav bijušas tik sliktas, kā tās 
ir tagad. Nepasludinātais karš Ukrainā 
izrādījies smags pārbaudījums ASV 
iesaistē Eiropā. Lūkass uzskata, ka 
Obama vispār nesaprot Putinu, jo viņam 
ir pārāk racionāla pasaulsuztvere. „Viņš 
uztver Putinu kā pārejošu neprāti. Un 
viņam ir mānīga cerība, ka šīs neprāts 
drīz beigsies,” saka Lūkass. 

Kāds ir risinājums, vaicā Lūkass, un 
atbild „Newsweek” - Rietumi var izlemt 
neaizstāvēt Baltijas valstis no Krievijas, 
un tad tās ļoti ātri tiks zaudētas. „Krievijai 
par nevajadzēs tām uzbrukt, tikai efektīvi 
iebaidīt,” uzskata politologs, norādot, ka 
Baltijas valstu ģeogrāfiskā atrašanās ir 
to vājā vieta. 

Otrs risinājums ir aizstāvēt Baltijas 
valstis. Tad Krievija, protams, paziņos, 
ka Rietumi izrāda agresiju un mēģinās 
iebiedēt Rietumu sabiedrību, kas vēlas 

visu, tikai ne karu. „Jāsecina, ka otrais 
risinājums ir sarežģītāks, taču bez 
šaubām labāks,” teic Lūkass. 

Lūkass uzskata, ka Putins vēlas 
iznīcināt NATO ar piespiedu bezdarbību. 
„Ja mēs nedarīsim visu, lai aizsargātu 
Baltijas valstis, aliansei būs beigas. Un tas 
būs uz visiem laikiem. Kāda tad jēga no 
5. panta?” saka Lūkass. Šāds iznākums 
iezīmētu jauna laikmeta sākumu, kad nav 
spēkā nekādas starptautiskās normas, 
bet gan stiprākais ar vājāko var darīt visu, 
ko tas vēlas. 

Tāpēc Lūkass atkal uzsver, ka 
nepieciešams aizstāvēt Lietuvu, Latviju 
un Igauniju tāpat, kā aukstā kara laikā 
Rietumi aizstāvēja Rietumberlīni. 
„Krievijai ir jāsaprot, ka uzbrukums Baltijas 
valstīm nozīmē, ka sekos uzbrukums tās 
teritorijai,” saka Lūkass. [...] (ir.lv)
23. septembrī
Latvijas Universitāte atzīmēs 95 gadu 
jubileju 

Sestdien, 27. septembrī, Latvijas 
Universitāte (LU) svinēs savu 95. jubileju. 
LU (tolaik Latvijas Augstskola) tika 
dibināta drīz pēc Latvijas neatkarības 
iegūšanas 1919. gada 28. septembrī. 
Par godu šai jubilejai, šogad notiek virkne 
pasākumu - ekspertu diskusijas, izstādes, 
konferences, svinības u.c. 

Sestdien, 27. septembrī, notiks 95 
gadu jubilejas svinīgie pasākumi. Tie 
sāksies pulksten 10.00 ar ekumēnisku 
svētku dievkalpojumu Rīgas Doma 
baznīcā. To vadīs Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis 
Vanags, piedalīsies Romas Katoļu 
Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts 
Zbigņevs Stankevičs. Aicināti piedalīties 
arī citu lielo konfesiju vadītāji. Uzstāsies 
LU jauktais koris “Juventus” un absolventu 
koris “Jubilate”. 

Pilna pasākumu programma pieejama 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
OKTOBRĪ
Svētdien, 5. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 12. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 19. plkst. 10.00 – Kapu svētki 

Rukvudas kapsētā.
Svētdien,  26. plkst. 10.00 – Reformācijas 

svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma, 
pankūkas  un  Ojara  Grestes 
stāstījums par savu ceļojumu uz Ēģipti 
un tikšanos ar apcietināto žurnālistu 
Pēteri Gresti.

NOVEMBRĪ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlase var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
OKTOBRĪ
Svētdien, 5. J.Turmanis
Svētdien, 12. J.Trumpmanis
Svētdien, 19. I.Birze
Svētdien, 26. J.Rīmanis
NOVEMBRĪ
Svētdien, 2. U.Hāgens

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

OKTOBRĪ
Svētdien, 5. L.MacPherson
Svētdien, 12. I.Mačēna/ I Upīte
Svētdien, 19. Kapu svētki
Svētdien, 26. R.Plikše/V.Galviņa
NOVEMBRĪ
Svētdien, 2. T.Koškina/V.Parcell

DIEVKALPOJUMS VOLONGONGĀ
Svētdien, 12.oktobrī, plkst.14.00 – Svētā 

Jāņa baznīcā, Burelli St, Wollongong.

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 
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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
 Ir viedoklis, ka lai dotos dziļi ārējā 

Kosmosā, mums papriekšu ir jādodas 
dziļi iekšēji Sevī. Jo Sevī mēs atrodam 
savu reinkarnāciju atbalsis, sava 
ego aspektus, Garu un Autoritāti. Jo 
Visumā mēs atrodam būtnes, līdzīgas 
sev.

R.S.
(sk. Imants Ziedonis “ Es ieeju Sevī”, arī 

Darryl Anka/ Bashar, Dolores Canon 
u.c.) ( Bībelē sk. Ecehiēla I nod., I Kor. 
2:10, Mat.2:2, Atkl.2:28 u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

OKTOBRĪ
Svētdien, 5. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 12. plkst. 9.30 dievkalpojums. 

Bībeles stunda.

Svētdien, 19. plkst. 9.30 dievkalpojums. 
Svētdien, 26. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 5. Olafs Šics
Svētdien, 12. Amans Myla
Svētdien, 19. Olafs Šics
Svētdien, 26. Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 5.  Gundega Zariņa
Svētdien, 12. Biruta Apene
Svētdien, 19. Marita Lipska
Svētdien, 26. Marita Lipska

ATVĒRTO DURVJU DIENA
Latviešu namā 4. oktobrī būs Atvērto 

Durvju diena. Laipni aicinām viesoties 
pie Vienības draudzes stenda Baltā 
zālē! 

PĻAUJAS SVĒTKI UN 50 GADU 
JUBILEJA 

Svinēsim gadskārtējos Pļaujas svētkus 
un mācītāja Raimonda Sokolovska 50 
gadu Jubileju svētdien, 2. novembrī 
Latviešu namā, sākums plkst. 12.00. 
Visi mīļi aicināti!
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Nr 658 2014. g. oktobrī

Novusa 
meistarsacīkstes 

Adelaidē
Astoņpadsmit novusa entuziastu, to 

starpā četras dāmas, pulcējās Adelaidē 
13. septembrī, lai izcīnītu 2014. g. 
Dienvidaustrālijas meistara godu novusā 
vienspēlēs un dubultspēlēs. Spēlētāju 

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

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

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

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

skaits bija mazāks kā iepriekšejos gados, 
bet spēļu standards nebija krities un ļoti 
tuvās un sīvās cīņās gala rezultāts nebija 
zinams līdz pēdējai spēlei

Vienspēlēs pirmos septiņus spēlētājus 
dalīja tikai divi punkti. Uzvarētāja godā 
pēc smaga pleca savainojuma atgriezās 
melburnietis Saša Grimms ar 11 punktiem 
un 21 uzvarēto setu atstājot otrā vietā 
adelaidieti Agri Ezeriņu 10/19 un trešā 
vietā adelaidieti Alvilu Valodzi 10/17. Tad 
sekoja Ivars Mirovics (MDVNK) 9/19, 
Ēvalds Paegle (MDVNK) 9/18, Richards 
Puisēns (SNK) 9/17, Dimis Pešudovs 
(CKN) 9/16, Anita Misiņa (ASK) 3/9 un 
Linda Pešudova (CKN) 2/8. B-fināla 
rezultāti  Jānis Brakovskis (ASK) 11/19, 
Sigis Andersons (MDVNK) 11/19, Andris 
Ruņģis (CKN) 9/19, Pēteris Dancis 
(ASK) 9/18, Selga Pešudova (CKN) 
9/16, Roberts Kārkliņš (MDVNK) 8/16, 
Jānis Lindbergs (ASK) 6/14, Regina 
Berķis (ASK) 6/14, Helmuts Schultz 
(CKN)  4/11.

Sacensība starp dāmam tika izšķirta 
ātri. Anita Misiņa (ASK) ar rezultātu 3/9 
A-finalā paņēma pirmo vietu atstājot 
otro A-finalistu Lindu Pešudovu (CKN) 
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Dubultspēlēs apbalvotie spēlētāji; no kreisās puses: Linda Pešudova (CKN)  
2.v., Dimis Pešudovs (CKN)  2.v., Sigis Andersons (MDVNK) 1.v., Roberts Kārkliņš 
(MDVNK) 1.v., Andris Ruņģis (CKN) 3.v., Richards Puisēns (SNK) 3.v.
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PBLA ziņas – turpinājums. no 42. lpp.

2/8 otrā vietā. B-finalā Selga Pešudova 
(CKN) paņēma dāmām trešo vietu ar 
rezultātu 9/16 un Reģina Berķis (ASK)  
6/14 palika ceturtā vietā.

Dubultspēles nobeidzās ar viena 
punkta starpību trīs pirmām vietām. 
Roberts Kārkliņš ar Sigi Andersonu 
(MDVNK) un Dimis Pešudovs ar meitu 
Lindu (CKN) beidza spēles ar vienādu 
rezultātu 10/17, bet tā kā priekšspēlēs 
Roberts ar Sigi pieveica Dimi ar Lindu 

viņiem pienācās pirmā vieta un Dimim 
ar Lindu otrā vieta. Trešā vietā palika 
Richards Puisēns (SNK) ar Andri Ruņģi 
CKN) 9/17 un tad sekoja Alvils Vālodze 
ar Agri Ezeriņu (ASK) 8/17, Pēteris 
Dancis ar Anitu Misiņu (ASK)  7/16, Ivars 
Mirovics ar Sašu Grimmu (MDVNK) 7/15, 
Reģina Berķis (ASK) ar Helmutu Schultz 
(CKN) 3/8 un Jānis Lindberks ar Jāni 
Brakovski (ASK) 2/5. ■

DP

http://www.lu.lv/par/par/95/. (LU preses 
centrs)
Edvards Lūkass: Pie Latvijas ievai-
nojamības esat vainojami tikai jūs paši 

„The Economist” vadošais apskatnieks 
Edvards Lūkass intervijā portāla Delfi 
žurnālistam Filipam Lastovskim: „Pie tā, 
ka Latvija šobrīd ir ievainojama, vainīga 
ir jūsu pašu valsts. Latvija izveidoja 
finanšu sistēmu, kurā lielā apjomā 

brīvi apgrozās Krievijas līdzekļi; Latvija 
pieļāvusi augstu korupciju; Latvija pati 
izlēmusi aizsardzībai neziedot šos 
2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), 
Latvija pati vainojama pie tādām vājām 
institūcijām kā Korupcijas apkarošanas 
un novēršanas birojs; Latvija pati 
pieļāvusi, ka valstī tiek atmazgāti 
Krievijas netīrie finanšu līdzekļi. Tikai 
Latvijas rokās ir sniegta iespēja šos 
trūkumus izlabot.” [...] (delfi.lv)
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12th Saeima elections
Kārlis Streips – September 22
The people of Latvia will be going to 

the polls on October 4 to elect members 
of the 12thSaeima, or Parliament. 100 
seats are up for grabs, and voters are 
almost spoilt for choice, as there are no 
fewer than 13 lists of candidates to choose 
from. True, most of them have virtually 
no hope whatever of overcoming the 5% 
vote barrier that is needed to win any 
seats at all.

What is certain is that four of the five 
parties that are in the Saeima right now 
will retain seats there after the election. 
The exception is the Reform Party that 
was set up in advance of the previous 
election by former President Valdis Zatlers, 
who dissolved the 10th Saeima after 
becoming entirely fed up with its venal 
approach toward life and then established 
his own party, going on to win more than 
20 seats. Alas, the party’s faction split 
up almost before parliamentary work 
began, the RP nominated several fairly 
eccentric government ministers who did 
nothing so much as to annoy the sectors 
for which they were responsible, and by 
the time this year’s election rolled around, 
the party threw in the towel. Some of its 
more popular and visible members were 
scooped up by the governing Unity party, 
but the RP as such remains present only 
at the local government level.

Unity will certainly return to Parliament. 
It won’t get anywhere near the nearly 

one-half of votes that it received in this 
spring’s European Parliament Election, 
but it will not do too shabbily. The others 
that will return without a problem are 
the Latvian Alliance of the Green Party 
and Farmers Union (ZZS), the National 
Alliance (NA), and what is now known 
as the Social Democratic Harmony Party 
– the one that grew out of the old far-left 
For Human Rights in a United Latvia and 
has undergone various transmogrifications 
ever since in an attempt to make nice with 
people outside of its traditional electorate 
of non-Latvians who are nostalgic about 
the Soviet Union. Polls right now suggest 
that Unity and Harmony are at the top of 
the rankings, with the ZZS and NA lagging 
behind. One or the other should win the 
largest number of votes, but as plenty of 
people who are polled still say that they are 
undecided, it would be foolhardy to make a 
guess as to which one it will be. Certainly 
people at Unity are hoping that they, the 
ZZS and the NA will win a majority so that 
they can put together the new governing 
coalition and leave Harmony, as always, 
in opposition.

Among the other parties that are 
contesting the election, the best chances 
appear to rest with the rather clumsily 
named From the Heart for Latvia party 
that was set up by Latvia’s former National 
Auditor, Inguna Sudraba. Some polls 
have suggested that the party may 
overcome the 5% barrier, one going 
so far as to suggest a rating of nearly 
9%.   Coming from the hard left is the 
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Alliance of Latvians in Russia, which is 
unapologetically pro-Russian, continues 
to insist that Russian should be a state 
language in Latvia, continues to insist that 
citizenship must automatically be given 
to everyone, has cosy relations with the 
terrorists in South-eastern Ukraine and 
Crimea, etc.   Any votes that it gets will 
come from the Harmony column, and 
although the alliance is lagging far behind 
in the polls, experience shows that people 
who are planning to vote for the hard left 
sometimes do not tell pollsters that they 
are planning to do so. Certainly one of 
the leading lights of the party, Tatjana 
Zdanoka, found enough support in the 
European Parliament election to return 
to Brussels for another five years in spite 
of the fact that she basically represents 
Moscow and the Kremlin there, not Latvia 
as such.

Several other parties have been set 
up with big hopes, but, as Texans would 
put it, “that dog won’t hunt.” Former 
Prime Minister Einars Repše is hoping 
that people will forget that he was a fairly 
eccentric prime minister back in the day 
– raised his own salary as the first order 
of business after taking office, conducted 
a big, supposedly anti-corruption-based 
witch hunt at government agencies with 
the result that plenty of those who were 
sacked were later reinstated by the courts, 
once said that Latvian cinema should not 
receive any government funding because 
he personally could not think of even one 
Latvian movie that he liked, etc.   The 
peripatetic former transportation minister 
and deputy mayor of Rīga Ainars Šlesers, 
for his part, is hoping that people will have 
forgotten that he was the poster boy for 
nepotism at the Transportation Ministry, 
famously once appointing someone to a 
job at a state-owned company because 
the man’s father had once been Šlesers’ 
chauffeur. He has brought together 

some true dinosaurs of Latvian politics, 
including Jānis Jurkāns, who was Latvia’s 
first post-independence foreign minister, 
spent some time in hopeless opposition 
in Parliament, and has been gone from 
politics for a while now, former Prime 
Minister (twice) Ivars Godmanis, who 
lost his seat in the European Parliament 
when the party from which he had been 
elected (one of Šlesers’ many political 
projects during the past decade and more) 
dissolved, and, God help us, former Prime 
Minister Aigars Kalvītis, who presided over 
the orgy of spending that drove Latvia 
straight into the ditch when the global 
financial crisis erupted in 2007 and 2008.   
In both cases, it appears that there is little 
chance that the parties will win any seats 
at all.

Beyond that there are the usual 
more or less loony tunes – a party called 
Sovereignty, a party called Growth, a 
party called Freedom: Freedom from Fear, 
Hatred and Anger, the New Conservative 
Party, the Latvian Alliance of Regions, and 
so on. Almost certainly losers one and all.

Inasmuch as there has been 
mudslinging in this campaign, it has 
primarily been focused on Unity, which 
has led the government since March 2009 
and may be suffering a bit of road fatigue 
insofar as the electorate is concerned, 
and on Sudraba and her party, apparently 
because she and it are seen as the biggest 
threat against the established parties. In 
the former case, some fuss has been 
raised about the fact that several visible 
Unity people (as well as the country’s 
defence minister, who comes from the 
ZZS) went on holiday this past summer 
with a man representing a company that 
earlier this month was chosen by the 
Cabinet of Ministers in a process that was 
rather less than transparent to become the 
lead investor in Latvia’s Citadele Bank. In 
Sudraba’s case, there have been many 
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claims from others that she is a Trojan 
horse for Russian interests in Latvia, 
though little in the way of hard evidence in 
support of that claim has been produced 
and presented. Worse for her has been 
the fact that several members of her own 
party, including a few who were actually 
on the party’s candidate list, resigned 
earlier this year, with some of them going 
to law enforcement agencies to claim that 
documents were forged when the party 
was founded.

T h e  c a m p a i g n  h a s  b e e n  a 
comparatively quiet one, largely because 
a few years ago Parliament voted to ban 
television advertising for a month before 
an election. This has led parties to focus on 
radio, the Internet, outdoor advertising and 
direct mail. A few times a week I find party 
“newsletters” in my mailbox (and toss them 
into the bin straight away).   Sudraba’s 
face is on billboards all around Riga, while 
many mini-buses are decorated with the 
photogenic image of Mārtiņš Bondars from 
the Alliance of Regions. Latvian Television 
and Radio Latvia give all of the candidate 
lists free airtime as a matter of law, debates 
are being held on television and radio, but 
TV ads are gone. That is all for the best.

Foreign policy is traditionally not 
much of a focus for Latvia’s political 
parties during election campaigns, and 
that remains true today. In the face of 
Russia’s ongoing misbehaviour in the 
geopolitical world, Unity, the ZZS and the 
NA all talk in their campaign platforms 
about strengthening defence, raising the 
defence budget, developing the Latvian 
Home Guard, and so on. The Harmony 
platform says nothing whatsoever about 
foreign policy at all, which is probably 
logical seeing as how the party probably 
would like everyone to forget that it is still 
an agreement-based partner of Vladimir 
Putin’s dictator party in Russia and that 
Harmony has been all over the map in 

relation to the annexation of Crimea and 
the invasion of Ukraine.

To summarise, it is likely that the next 
Saeima will be rather similar to the present 
one, with the possible exception of the 
Sudraba party. For Latvian citizens who 
live abroad, I would suggest that there are 
really no more than two sensible choices. 
Unity has led Latvia out of the economic 
crisis, and although it is not at all perfect, 
it is the logical choice for those who wish 
to continue down the path of economic 
reform and international co-operation. 
The National Alliance is rather much too 
xenophobic for my tastes, but there are 
those in the electorate who favour its 
“everything for Latvia” approach to life. 
The ZZS in my view is disqualified both 
because it is utterly abnormal for pesticide-
using farmers and environmental activists 
to be in a single party and because the 
party still has its agreement with the 
Ventspils Party and its venal boss, Aivars 
Lembergs. I absolutely cannot and will 
not recommend a vote for anyone else. A 
vote cast for a party that does not reach 
5% is a vote wasted, because such votes 
will be redistributed among the parties that 
have surpassed the barrier, and so a vote 
for a petty party may mean accidentally 
voting for Harmony and its pro-Russian 
interests. Certainly I hope that citizens 
will make the effort to go to the polls on 
October 4 or have already voted by mail. 
I know that in many countries Latvian 
election precincts are far, far away. In 
Canada, for instance, precincts can only 
be open in official diplomatic facilities, 
which means Ottawa and Toronto, and 
that does nothing for someone in Alberta 
or Vancouver. But at the end of the day we 
are all co-responsible for the future of our 
country. We live in terribly complex times, 
and it is of utmost importance to elect a 
Saeima and, thus, a government that is 
sensible. This relates not only to Russia’s 
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aggression, but also to the fact that during 
the first half of next year, Latvia will be the 
presiding country of the European Union. 
No time for fools.
The Speech That Angela Merkel Did 
Not Make

Uldis Ozoliņš | September 1
Latvia is among all the countries in 

Eastern Europe watching with trepidation 
as Russian aggression unfolds in Ukraine. 
When Putin annexed the Crimea, and 
sent his forces into Ukraine, Germany’s 
Chancellor Angela Merkel might have at 
any stage, but did not, give this speech:

“In late December of 2013, President 
Vladimir Putin signed a law making the 
promotion of separatism in Russia illegal; 
any action aimed at separatism in any 
part of the Russian Federation, or even 
advocacy of such separatism, has become 
illegal.

Since January, however, the same 
President Putin has done nothing but 
engaged in separatism – first in Crimea 
– which is a legitimate and internationally 
recognized part of Ukraine, and since 
then in Ukraine itself. These actions were 
carried out accompanied by systematic 
lying about Russia’s intentions and 
involvement, and all too quickly revealed 
to be lies.

Two other palpable lies have been 
broadcast by Putin to justify his actions. 
One is that he is carrying out such 
military activity, with thinly disguised and 
fraudulent referendums in areas his forces 
control, in order to protect Russians, 
or so-called ‘Russian-speakers’. This, 
significantly, has been a constant theme 
of all Russian efforts to destabilize all 
those countries that were part of the Soviet 
Union and were only too willing to leave 
the Soviet empire. The truth is that there 
is not one Russian – anywhere in Eastern 
Europe – who is under threat. I repeat, not 

one Russian is under threat in Eastern 
Europe, not one who needs protection 
from anything. Neither is the Russian 
language under threat; it is widely used 
and respected. That is the reality. But the 
lie continues.

The second major lie that has come 
with Russia’s aggression is that Ukraine 
no longer has a legitimate government 
but is now in the hands of usurpers and 
– most of all – fascists. Well, I am sorry, 
but President Putin is wrong on both 
counts. The Ukrainian Maidan revolution 
was a democratic revolution, carried out 
by Ukrainian citizens – including many 
Russians in Ukraine – against a corrupt 
and disgraceful government that President 
Putin believed he could manipulate as he 
liked. Putin, it seems, cannot recognise 
democracy, but chose to support those 
who tried to suppress democracy, through 
thuggery and criminal sniper attacks 
and murder. His present actions are a 
consequence of his failure to be able to 
manipulate Ukraine through his puppet.

The second claim – that Ukraine has 
been overtaken by fascists, is a lie, but a 
lie where this time the German nation itself 
has something to say. We know something 
about fascism, and something about 
how fascism can be stopped, and we will 
not be lectured about fascism by Putin, 
who turns out this out-of-date bombastic 
rhetoric about fascism when anyone or 
any state chooses not to go along with 
Russian bidding.

But the historical record shows a 
number of inconvenient truths about this 
grandstanding on fascism: we know, that 
one of the great crimes of the 20th century 
was not Nazi Germany alone, but Nazi 
Germany in partnership with the Soviet 
Union beginning World War II, when the 
Molotov-Ribbentropp pact in 1939 saw 
Nazi Germany and the Soviet Union in a 
perfectly friendly partnership dividing up 
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Eastern Europe between them. Starting 
with Poland, divided up between Nazi 
Germany and the Soviet Union, to begin 
World War II. Until Hitler turned on the 
Soviet Union in 1941, no criticism was 
made of fascism.

We Germans know what fascism 
was and Maidan was the very opposite 
of fascism. We also know how to stop 
fascism: after World War II and the 
harm that fascism had done to the world 
and not least to Germany itself, we 
pursued a policy of lustration, where it 
was impossible for any significant figure 
in the Nazi party or Gestapo to ever 
hold public office. Such a policy was 
not pursued when the Soviet Union was 
dissolved. The Soviet Union has always 
been acknowledged in its victory over Nazi 
Germany, but then it proceeded to set up 
its own authoritarian regimes, which were 
often just as oppressive as what it had 
overthrown.

Now, Putin must be careful his own 
state is not defined as having all the marks 
of fascism itself. Very telling here is Putin’s 
use of the ethnic argument – protecting 
Russians – that Hitler used of Germans 
in other countries, before World War II.

I mention these historical truths 
because the Russian people have been 
lied to terribly, and not by President Putin 
alone. They have been lied to for most of 
the last 97 years – and most significantly 
lied to about their own history and realities, 
as well as lied to about the rest of the 
world and its attitude to Russia. His control 
over the media in Russia makes this lying 
complete. No country has any desire in 
relation to Russia except to live in peace 
with it. The only country not wanting such 
a peace is Russia itself.

And finally, a piece of legislation in 
Russia this year that some may have 
missed was a law making it a criminal 
offence to criticise or to cast aspersions 

on any aspect of Soviet behaviour during 
World War II, including the behaviour 
of the Soviet Army. Anyone criticising 
that army of 70 years ago faces criminal 
prosecution.

President Putin shows appalling 
judgment in the laws he promotes. Or 
rather, perhaps the laws he passes are a 
good guide to his future actions. Just as the 
law against separatism in Russia shows 
the hypocrisy of promoting separatism 
in Ukraine, so the law on criticism of the 
Soviets and the Soviet Army in World War 
II only serves to draw attention to it and to 
any actions of the present Russian army 
in a new war. Speaking from this place, I 
can only say that the people of Eastern 
Europe, and let me say specifically the 
women of Berlin, have not forgotten the 
Red Army and its behaviour.

Put in’s invasion of Ukraine is 
unacceptable and must be reversed. The 
fog of lies that enshrouds this aggression 
must be exposed for the hypocrisy it is.“

Angela Merkel, the one leader in Europe 
with the obvious stature to challenge Putin, 
did not make this speech or anything like 
it, but has chosen an uncertain private 
telephone diplomacy instead, urged 
keeping lines of communication open, 
stressed the need for good relations with 
Russia, and tended to see the Ukrainian 
situation as an internal issue only. This 
could have grave consequences for all 
of Europe, not least Latvia. Putin seems 
confident that Germany will not be too 
harsh in its response to his aggression. 
The danger is that, parallel to the Molotov-
Ribbentropp pact, we may have a Merkel-
Putin pact to divide Europe into spheres 
of influence once again.
Latvian president in address at UN 
focuses on Russia’s aggression in 
Ukraine

RIGA, Sep 26, BNS -  Latvian President 
Andris Berzins during his address in the 
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Edited by Pēteris Kļaviņš

69th session of the UN General Assembly 
in New York said that our way ahead 
must be based on the triangle of security, 
development, and human rights -- if one 
of these elements is not advanced, then 
the other two will fail.

“ As we enter a crucial session of 
the General Assembly, we will define 
our post-2015 direction. Our way ahead 
must be based on the triangle of security, 
development, and human rights. If one 
of these elements is not advanced, then 
the other two will fail,”  the President`s 
Chancery cited Berzins.

Berzins noted that this year we 
commemorated the grim anniversaries 
of the First and Second World wars. Both 
wars began in Europe but quickly spread 
throughout the world destroying the lives of 
countless millions. The League of Nations 
and the United Nations were built on the 
ashes of these wars.

“Today again, global security and 
peace is challenged by forces willing 
to rewrite the history and rules of the 
international order,” the Latvian president 
said.

“The aggression of Russia against 
Ukraine has defied the basic principles 
of the United Nations, uprooting the very 
foundation of the international system. It 
has grabbed a part of a sovereign European 
country using previously unseen tactics of 
warfare and immense propaganda against 
its neighbor. It enabled the tragic shooting 
down of a civilian airplane. It has shown 
that agreements and commitments do 
not matter, and it wantonly ignores and 
manipulates international opinion. These 
actions can only be qualified as a threat to 
global peace and security,”  said Berzins.

He said that Russia has a vital role 
in security and stability in Europe and 
should be part of the solution, not part 

of the problem. Latvia hopes that the 
cease-fire agreed on September 5 will be 
implemented in a genuine and sustainable 
manner.

“Latvia calls on Russia to immediately 
withdraw its armed forces from Ukrainian 
territory and to stop sending weapons 
and mercenaries to the terrorist groups. 
We call upon Russia to return to respect 
its international commitments and uphold 
international law,”  he said.

The president also spoke about the 
Baltic Way 25 years ago, when more 
than 2 million people joined hands and 
formed a human chain across Estonia, 
Latvia and Lithuania. “The Baltic Way 
clearly illustrated the people’s demand 
for freedom and restoration of their 
statehood,” he said.

He also mentioned the protracted 
conflicts in Transnistria, Abkhazia, South 
Ossetia and Nagorno-Karabakh, the 
fragile security situation in the Middle 
East, completion of the ISAF mission in 
Afghanistan, and the alarmingly growing 
negative impact of violent extremist 
ideologies in Syria, Iraq and other 
countries.

Berzins also noted that in the first half 
of 2015 Latvia will assume the Presidency 
of the Council of the European Union.

“Europe needs the world as much 
as the world needs Europe. That is 
why the Latvian Presidency will focus 
on strengthening the European Union’s 
involvement globally. We will actively work 
to promote Europe’s cooperation with 
its neighbors and with the countries of 
Central Asia. I assure you of my country’s 
commitment to actively engage in efforts 
to shape our common future,” the Latvian 
president said.

Riga newsroom, +371 6708 8611, 
zinas@ bns.lv
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