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Cita realitāte
Mums jāpiestrādā pie patiesas mūsu vēstures izpratnes ārzemēs, jo šī izpratne 

ir daļa no mūsu aizsardzības arsenāla
Kāda ir mūsu realitāte – kā to var aprakstīt? Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs trešdien, 11.februārī, vieslekcijā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātē uzskaitīja četrus iespējamus scenārijus, kas izrietētu no Vācijas, Francijas, 
Ukrainas un Krievijas sarunām Minskā, piebilzdams, ka mēs varētu jau nākamajā 
dienā pamosties citā realitātē.

Mūsu realitāte – miers, bet skatāmies ar nelielām bažām uz kaŗadarbību 
Ukrainā. Kijeva ir pāri par 800 km attālumā, un kaŗš notiek vēl tālāk. Liekas, ka 
tas ne sevišķi attiecas uz mums.

Bet pirms 75 gadiem Parīze bija (un vēl šodien ir) vairāk nekā divreiz tik tālu, un 
zīmīgā kaŗa aktivitāte notika tieši Parīzes tuvumā. Mūsu kaimiņš nebija tajā konfliktā 
iesaistīts, izņemot ar savu neuzbrukšanas līgumu, kas deva nacionālsociālistiskai 
Vācijai brīvu roku darboties rietumu virzienā. Mums pat bija iepriekšējā gadā 
parakstītais Savstarpējās palīdzība pakts ar Padomju savienību, kas mūs pasargāja 
no Vācijas imperiālistiskām tieksmēm.

Cilvēki mierīgi dzīvoja savu dzīvi – gāja darbā, skolā, apmeklēja koncertus.
Un tad... cita realitāte.
Mūsu palīgi uzbrūk Latvijas robežpostenim Masļenkos, slepkavo robežsargus 

un civilistus, iesniedz ultimātu, un padomju tanki pabraukājās pa Rīgas centra 
ielām. Apcietināšanas, spīdzināšanas, slepkavības, deportācijas. Ne jau tikai gadu 
vēlāk 1941.gada jūnijā, bet visa gada gaŗumā.

Viss mainījās divu dienu laikā.
Šī ir realitāte, kuŗu noteikti nevēlamies piedzīvot.
Mūsu valdības uzdevums ir divējāds – vispirms darīt visu, lai pasaules realitāte 

veidojas mums vēlamā virzienā. Otrkārt, sagatavot rīcību, ja tomēr izveidojas 
mums nevēlama realitāte.

Arī jāsaka, ka diemžēl trimdas darbs vēl nav beidzies. Tagad vairs nerunājam 
par veco trimdu, bet gan par diasporu. Ņemot vērā to, ka daudzās valstīs ārpus 
Latvijas dzīvo liels skaits latviešu, šiem cilvēkiem ir iespēja ietekmēt sabiedrisko 
domu valstī, kur dzīvo. Vēl jo vairāk, ja ir pieņēmuši tās zemes pilsonību.

Agrāk trimdas organizācijas nemitīgi atgādināja valsts vadītājiem par Latvijas 
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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, 13. martā, 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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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.

2015. gada februārī SLB ir apsveikusi  

Senioru saiets  
piektdien, 13. martā 

Marta senioru sietu ievadīs pozitīvās 
psiholoģijas speciāliste Aija Brūvere, ar 
referātu par tematu “Stratēģijas gaŗam 
mūžam: laba, laimīga un pozitīva 
novecošana jaunākajos zinātniskajos 
pētījumos”. Aijai ir divi bakalaura un 
viens “Masters” universtātes  gradi  
– biznesā, sociālajās zinātnēs un 
koučinga psiholoģijā. Esmu drošs, 
ka viņas sniegums būs tieši mums 
senioriem piemērots un vērtīgs.

Apciemosim Skrundu, Skrundas 
svētkos, skatīsimies jaunāko no 
Latvijas, un nākošo epizodi no sērijas 
“Atgriešanās Eiropā” 1991.-1993. gads.  
Ceru Jūs redzēt saietā kupla skaitā.

Ivars Šeibelis

SLB valdes sēde  
11. februārī

Kvoruma trūkuma dēļ sēde tika atlikta 
uz 25. februāri. Valdes sēdes vietā notika 
„mini sapulce” kuŗu vadīja Jānis Grauds 
un piedalījās Ivars Šeibelis, Imants 
Līcis, Pēteris Kļaviņš un Ināra Graudiņa. 
Pārējie valdes locekli bija atvainojušies 
dažādu iemeslu dēļ.

1. Jānis Grauds uzņēmās turpināt 
kārtot lietas, lai SLB saņemtu „charitable 
organisation” statusu. Galvenais darbs 
ir sakarā ar biedrības statūtu maiņu.

2. Šinī gadā stāv priekšā lieli 
remonta darbi, it seviški jālabo jumts 
lielai zālei un skolas klasēm.

3. Biedru pēcpusdiena notiks 
25. martā, doma ir mainīt sarīkojuma 
nosaukumu, lai tas būtu vairāk pievilcīgs 
visiem ne tikai biedriem.

Plašāku sēdes aprakstu sniegsim 
marta Ritumā.

DP

Elzu Miezi, Margaretu Gauju, Valentīnu 
Trankeli, Igoru Polikēviču, Veltu 
Krūmiņu, Luīzi Kaktiņu, Ausmu Švānu, 
Jāni Vadzi un Valdi Vilciņu. ■

Cita realitāte turpin. no 1. lpp

pretlikumīgo un varmācīgo okupāciju.
Mums vēl arvien diemžēl jāpiestrādā 

pie patiesas mūsu vēstures izpratnes 
ārzemēs. Jo šī izpratne ir daļa no mūsu 
aizsardzības arsenāla.

Un vēl arvien jāatgādina, ka Latvija ir 

daļa no Eiropas, kaut arī uz kādu laiku 
bija svešas Austrumvalsts jūgā.

Minskā tikās valsts vadītāji, parakstīja 
pamiera vienošanos. Savādi gan, ka 
neparakstīja divpusīgu pamieru starp 
Ukrainas valsti un teroristiem Ukrainas 
austrumos, bet gan starp Ukrainu 
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja 
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230 
E-pasts: abirzulis@bigpond.com
 Aldis Birzulis

AL 55.KD Kopkoŗu 
koncerta atbalss

Atskatā rakstītu rakstu 
par kādu notikumu var 
uzņemt dažādi. No vienas 
puses tās ir vecas ziņas, kas 
nevienam vairs neinteresē, 
no otras,  atskats dod 

iespēju atcerēties, izvērtēt un izvētīt 
paliekošo no pārejošā. Mans kolēģis 
Juris Krādziņš rakstīja par šī sarīkojuma 
tiešo norisi Ritums, nr. 723. Mans nolūks 
– ar video ieraksta palīdzību – ir sniegt 
plašāku perspektīvi uz koncertu kā tādu 
un tā nozīmi mūsu kultūras dzīvē. Ja 
ir tā kā dažkārt saka, ka atskats met 
laipu uz nākotni, lai šai gadījumā tas 
būtu uz jaunu Kultūras dienu veidošanu 
nākotnē. 

Neapšaubāmi Kopkoŗu koncerts ir 
Kultūras dienu kulminācija. Koncerts 
dod iespēju parādīt, ko katrs koris pēdējo 
gadu laikā ir apguvis savās mājās, un 
ko varam veikt visi kopā. Šoreiz, skats, 
kas veidojās mūsu acu priekšā, bija 
kā jauno spēku – jaunu koristu un 

jaunu diriģentu – parāde: 
deviņi kori, astoņpadsmit 
diriģenti – vairums jauni – un 
pieci  solisti – dziedātāji un 
instrumentālisti. Bija spēki 
no Latvijas, spēki no Īrijas, 
spēki no lieliem un maziem 
centriem Austrālijā un spēki 
no kultūras viensētām, kam 
tuvumā nav ne liela ne maza centra. 
Šai gaŗajā ierindā paguruma nemanīt. 
Ja ir gadījies dzirdēt nopūtas, „viss iet 
mazumā,” „nez’ vai nākamās Kultūras 
dienas vairs spēsim sarīkot”, tad šo 
svētku jauno spēku skate parādīja, ka 
nav vietas šaubām, nav vietas nopūtām. 
Mēs augam, topam, un no jauna 
pārveidojamies, iepriekš neparedzētos 
veidos.

Kā konkrētu piemēru lai minu dienu 
neilgi atpakaļ, kad skumām par Sidnejas 
jauktā koŗa tā saucamo “dabisko” 
iziršanu. Nepagāja ilgi. Atbrauca 
diriģents Ints Teterovskis no Latvijas, 
atrada entūziastus – dziedātājus un 
diriģentes Dainu Kainu un Sandru 
Dragūnu mūsu pašu vidū – un dažu 

un trim valstīm, kuŗas it kā nav tieši 
iesaistītas. Nebija Latvijas okupācijas, 
un neesot Krievijas atbalsts teroristiem. 
Daži tic patiesībai un daži - meliem.

Tāda ir šodienas realitāte. Kāda 
būs rīt?

Gunārs Nāgels
Pirmpublicēts Ir 2015.g. 6. februāriī
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dienu laikā sastādīja jaunu kori ar mērķi 
un nosaukumu ”Sidnejas Kultūras dienu 
jauktais koris.” Kā plašākā kultūrā mēdz 
teikt, kas sekoja, pieder vēsturei. Lūk, 
nav jāmeklē tālāk. Kur griba, tur būs arī 
veiksme.

Turpinājumā, neilgi vēlāk atbrauca 
mērķa papildspēki vienā personā, 
proti dir iģents Ivars Cinkuss. Ar 
diriģentes Zanes Riteres un Dainas 
koŗa līdzdarbību uz ātru roku tika 
noorganizēti diriģentu kursi Melburnā, 
kuŗu augļus skatījām un klausījām šai 
dižajā Kopkoru koncertā. 

Vēl brītiņu pie šīs domas pakavējoties, 
ir jāizsaka atzinība mūsu pašu māju 
pieredzējušajiem diriģentiem, kas 
saskatot jaunus, potenciālus diriģentus 
savu koristu vidū, ir devuši tiem iespēju 
savas dotības pilnveidot. Paldies. 

Rakstot  par šo koncertu,  kā 
pirmo gribu izteikt atzinību koncerta 
organizētājai un vadītājai Dainai 
Kainai par programmas izvēli un tās 
vērīgo sakārtojumu. Putna lidojumā 

Jānis Čečiņš pasniedz Kultūras Dienu karogu melburniešiem.
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programmas mets gluži vienkāršs: 
sākām ar himnu, turpinājām ar Tēva 
reizi, un nobeidzām ar visu latviešu, 
visos laikos un vietās vienojošo Pūt, 
vējiņi ar daudz sirds un dvēseles 
maizes pa vidam. Kā pakete, koncerts 
bija pilnīgs. Nekā, ko pielikt, nekā, ko 
atņemt. 

Koncertu atklāja ar valsts himnu 
Dievs, svētī Latviju, Inta Teterovska 
vadībā. Kas sekoja, izvērtās par minēto 
Kultūras dienu jauno spēku skati. 
Viena aiz otras mūsu priekšā stājās 
jaunās diriģentes: Daina Kaina, Sandra 
Dragūna un Elita Luce, kā arī mūsu 
pieredzējušās diriģentes Zane Ritere un 
Lilita Daenke, katra ar vienu dziesmu. 
Pārējās jaunās diriģentes uzstājās 
koncerta otrā daļā. Kā pirmā Kultūras 
dienu publikai debitēja Daina Kaina ar 
Lūcijas Garūtas Mūsu Tēvs debesīs. 
Šai izpildījumā aizkustināja diriģentes 
dziļā iejūtība skaņdarba veseluma 
veidošanā: meistarīgi kontrolētie 
kāpinājumi, klusinājumi un smalki 
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niansētie, saskaņotie frāzējumi. Taču, 
kas saistīja pāri visam, bija lūgšanas 
taustāmais klusums. Kad klusums skan, 
tad zinam, ka esam kautkā liela priekšā. 

Sekoja četras dziesmas, visas ar 
kopēju dzimtenes mīlestības temu. 
Kaut tema visām viena, katra dziesma 
izskanēja ar savu īpašu, diriģentes 
veidotu skaņu un noskaņu. Bija prieks 
vērot, ka koris un diriģentes runā 
vienu valodu, korim lasot diriģenšu 
interpretatīvās vēlmes kustībās un sejas 
izteiksmē. Zanes Riteres vadītā Zigmāra 
Liepiņa Svētī debesīs šo zemi izcēlās 
ar dziesmas gaišo noskaņu, skanīgo 
dziedājumu un Annas Mačēnas dzidro 
solo pienesumu. Tāpat patika ar plašiem 
žestiem un plašu skaņu Sandras 
Dragūnas veidotā Pēteŗa Barisona 
Latvijā. Šim plašajam skaņu audumam 
kā liegi atmiņu dzīpari cauri vijās Saulīt’ 
tecēj un Jāņu dziesmas motīvi. Jāņa 
Lūsēna Karoga dziesma izpildījumā 
diriģente Elita Luce panāca vienkārši 
skaisti niansētu, vijīgu dziesmas 
plūdumu. Vairāk nevajadzēja. 

Nobeidzot šo jauktā kopkoŗa pirmo 
daļu, ar skaidru priekšstatu un pārliecību 
kā dziesmai jāskan, Lilita Daenke ļāva 
izskanēt Jāņa Mediņa Tev mūžam 
dzīvot Latvija. Privilēģija, ko rakstītājam 
piešķir video ieraksts, ir iespēja norisi 
vērot kā no zāles, tā tuvskatā. Dziesmai 
izskanot, smaidīja koris, smaidīja 
diriģente un smaidīja klausītāji, izsakot 
savu prieku sirsnīgos aplausos. 

Pirmās daļas otro pusi izpildīja 
KD vīru kopkoris. Dzirdējām astoņas 
dažāda rakstura, dažādas noskaņas 
dziesmas, sešu diriģentu vadībā. 
Starp tiem, debitanta neviena. Visi ar 
koncertpieredzi azotē. Šai programmas 
da ļā  ievēro jamu v ie tu  ieņēma 
instrumentālie pavadījumi, kas dažādās 
kombinācijās pilnveidoja dziesmu skaņu 
un noskaņu. 

Kā pirmo dzirdējām Valža Zilvera 
skanīgo dz iesmas s lav inā jumu 
Dziesma dziesmai, Astras Kronītes 
vadībā ar v iesu koŗa Pernigele 
koncermeistares Solveigas Bokas 
tikpat skanīgo pavadījumu. Nevarētu 
vēlēties piedienīgāka sākuma spožajai 
priekšnesumu virknei, kas sekoja. 

Bruno Skul tes šūpuļdz iesmu 
Latvijai Aijā novadīja Ivars Štubis tīrā 
a cappella dziedājumā. Iepriecināja 
diriģenta veidotā sakarība starp Teodora 
Tomsona gleznainajiem vārdiem un 
dziesmas liego, līgano melodiju. 

Imanta Kalniņa Lūgšana saistīja 
ar emocionālo intensitāti, ko diriģents 
Jānis Laurs piešķīra šīs īsās, astoņrindu 
dziesmas interpretācijai. Nozīmīgs bija 
Solveigas Bokas klavierpavadījums 
kāpinājumu veicināšanā. Klausītāji 
dz iesmu saņēma ar  dedzīg iem 
aplausiem.

Ērika Ešenvalda dziesma Brīvība ar 
Andreja Eglīša vārdiem, pieņēma īpašu 
nozīmi šī koncerta norisē. Dziesmu 
pieteicot, diriģents Ivars Cinkuss to 
veltīja žurnālistam Pēterim Grestem 
un ģimenei, viņu cīņā par Pēteŗa 
atbrīvošanu no cietuma Kairā. Man 
rakstot šī raksta pirmrakstu š. g. 2. 
februārī, ziņas, ka Pēteris ir atbrīvots 
un ceļā uz mājām, pāršalca pasauli. 
Pēter, vai Tu šo veltījumu un mūsu visu 
sirdspukstus saklausīji pērngada 30. 
decembrī?

Dziesmu Pulkveža atgriešanās 
novadīja Daina Jaunbērziņa, noturot 
dziesmas smago un sēro noskaņu 
līdz pēdējam akordam. Dziesmas 
tumšās, sabiezinātās skaņas izcēla 
Sandras Birzes sāpīgi skaudrais 
klavierpavadījums. 

Nereti gadās pabrīnēties, cik plašs un 
apsviedīgs var būt cilvēka jūtu apjoms. 
Taisnā ceļā no pulkveža pavadīšanas, 
Astra Kronīte mūs dziesmā aizveda 
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uz Jāņu vakaru mūsu visu kādreizējā 
sapņu zemē Latvijā. Sapņaini un līgani 
izskanēja Ērika Ozoliņa Jāņu nakts 
tikpat sapņaina trio pavadījumā. Trio 
sastādīja Solveiga Boka – klavieres,  
Daina Kaina – vijole un Jānis Laurs – 
čells. Dziesmu sveicām ar izjustiem 
aplausiem.

Klausītāju paci lāto omu vairs 
nenojaukt. Gandrīz vai danču solī 
sekojam Inta Teterovska novadītai Laid 
iekšā, saimniece, pa ceļam aujot kājas 
Dainas Jaunbērziņas braši novadītai, 
braši nodziedātai Edgara Račevska 
Nevienami es nedošu marša ritmā. Ar to 
tad arī noslēdzās koncerta pirmā daļa. 

Koncerta otro daļu ievadot, no 
jauna mūsu priekšā stājās KD jauktais 
kopkoris. Ar prieku un pateicību sveicām 
visus – koŗus un diriģentus, solistus un 
pavadītājus no tuviem un tāliem ciemiem: 
diriģenti Ingunu Grietiņu ar Īrijas latviešu 
kori eLVē, Artu Zundi ar Liepupes kori 
Pernigele, un mūsu palīgus, Vispārējo 
dziesmu svētku virsdiriģentus Intu 
Teterovski un Ivaru Cinkusu, ar kuŗu 
vīziju, ticību un darbu mūsu Kultūras 
dienas izvērtās lielākas nekā drīkstējām 
cerēt. Ne mazāk sveicām pašu māju 
– Austrālijas – kā jaunās, tā pieredzē 
bagātās diriģentes 
un diriģentu. Bez 
tiem, kuŗus esmu jau 
minējusi, vēl minu: 
Ritu Hach, Sandru 
Birzi, Ellu Mačēnu, 
Jolantu Lārmani un 
Edgaru Vēgneri, 
kas turpināja pirmā 
daļā uzsākto jauno 
spēku skati.

Ša i  da ļā  do-
m i n ē j a  t a u t a s 
dziesmas. Dzirdē-
jām senās, mīļās 
Rīga dimd, Kur tu 

skriesi, vanadziņi, Pūt, vējiņi šo dziesmu 
klasiskajās apdarēs, kā arī jauno 
laiku darinājumus – Nesmejati, sveši 
ļaudis, Es atnācu uguntiņu un citas. 
Neiztrūka arī sacerēto dziesmu ar 
dzejas vārdiem. Koncerta pirmo daļu 
aprakstot, mēģināju attēlot koncerta 
noskaņu, veltot uzmanību katrai 
dziesmai atsevišķi. Šai daļā pievērsīšos 
vispārīgākiem novērojumiem.

In teresanta  b i ja  p rogrammā 
uzskaitītā dziesmu darinātāju virkne. 
Starp Jāņa Cimzes, Andreja Jurjāna, 
Raimonda Paula un Valta Pūces 
dziesmu apdarēm, godpilnu vietu 
ieņēma pašmājnieku Imanta Līča, 
Vēsmas Putniņas, Sandras Birzes, 
Alža Sila un Dainas Jaunbērziņas 
dziesmu darinājumi un adaptācijas. 
Vēl nesen bija dziesmas, ko zināja un 
dziedāja tikai Latvijā, un dziesmas ko 
zinājām un dziedājām tikai mēs, šeit 
Austrālijā. Ir patiess prieks atskārst, ka 
ar katriem jauniem svētkiem, ar katru 
jaunu sadziedāšanos, arvien vairāk 
dziedam vienu dziesmu, ne vairs katrs 
savu. Dziesmu pūrs mums kļuvis 
kopējs. 

Tāpat kā pirmā daļā, baudījām 
lielu dažādību dziesmu izpildījumos. 

Solisti Anna Mačēna un Ints Teterovskis Ērika Ešenvalda 
Dvēseles dziesmā.
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Bija dziesmas ar dažāda sastāva 
ansambļu pavadījumiem, dziesmas ar 
solo dziedājumiem, kā arī dziesmas 
mūsu tautas daiļrades klasiskajā a 
cappella stilā. Lielisku papildinājumu 
dziesmai Vai tādēļ nedziedāju, ar 
Kristīnes Kārkles-Puriņas tāļskanīgo 
solo, sniedza tautas mūzikas ansamblis 
Laimas Muzykanti, paceļot dziesmu un 
klausītāju sajūsmu zaļumballes līmenī. 
Līdzīgu smaili, kaut ar citu noskaņu, 
piešķīra Benjāmiņa Goldsmita (Benjamin 
Goldsmith) soprānsaksafona partija 

Ērika Ešenvalda dziesmas Dvēseles 
dziesma pavadījumā. Pārējos solo 
dziedājumus šai koncerta daļā izpildīja 
Līga Liedskalniņa Imanta Līča darinātā 
Nesmejati, sveši ļaudis un Anna Mačēna 
kopā ar Intu Teterovski daiļskanīgā 
duetā, jau minētajā Dvēseles dziesmā. 

Tuvojoties koncerta beigām, KD 

jauktajam kopkorim pievienojās vīru 
kopkoris. Visi kopā, Intam Teterovskim 
diriģējot, Solveigai Bokai pavadot, 
nodziedāja Mārtiņa Brauna elektrizējušo 
Saule, Pērkons, Daugava. Pagājušā 
gadsimteņa astoņdesmito gadu beigās, 
šī dziesma atbalsoja tautas brīvības 
ilgas Latvijā. Šodien, tā veic to pašu 
Katalonijā. Kaut citiem vārdiem, ar tādu 
pašu sirds dedzi kā dziesmu dziedāja 
Latvijā, to dzied tauta Katalonijā. 
Dziesma ir kļuvusi par brīvības kustības 
neoficiālo himnu. Vai brīnāmies, ka 
dziesmai tāda vara?

Kultūras dienu karoga nodošanas 
ceremonija sākās visiem diriģentiem 
un māksliniekiem nostājoties koŗa 
priekšā. Sekoja ziedi, aplausi un Rīcības 
komitejas priekšsēdētāja Jāņa Čečiņa 
sirsnīgie pateicības vārdi koŗiem, 
diriģentiem, māksliniekiem, Kultūras 
dienu darbiniekiem un dalībniekiem. 
Vēlot veiksmi un gandarījumu darbu  
veicot, J. Čečiņš nodeva KD karogu 
nākamo KD rīkotājiem, melburniešiem 
Lāra i  Brennere i  un  Markusam 
Dragūnam, kuŗš diemžēl nevarēja būt 
klāt. Karogu saņemot, L. Brennere 
solījās uzturēt Kultūras dienu tradīcijas 
un nodot tās kā mantojumu nākamajām 
paaudzēm. 

Svētki neizskanēja ar vārdiem, bet 
gan ar dziesmu – turklāt divām. Lilitas 
Daenkes diriģētā Ērika Ešenvalda 
Dvēseles dziesma izteica visu, ko 
šīs dienas bija devušas mums. Ar 
Anitas Kārkliņas vārdiem, kas apdzejo 
dvēseles dz iesmu Latv i ja i ,  kur 
dvēsele brīžiem dzied, skumst, raud, 
mīl, un lūdz, varu teikt, ka visu to 
pārdzīvojām arī mēs. Šīs dziesmas 
dueta dziedājumu veica Anna Mačēna 
un Ints Teterovskis. Bagāto pavadījumu 
– Zane Ritere (klavieres) un jau minētais 
Benjāmiņš Goldsmits (Benjamin 
Goldsmith) ar soprānsaksafonu. Uz 
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55.KD Balle
Balles tema: Mirdzošie 1920ie un 1930ie 
gadi! Elegance visos augstumos!

Vēlos pastastīt drusku par manu 
iespaidu par balli un arī pateikties 
paldies balles organizetājām Klārai 
Brūverei un Elitai Lucei. Sidnejas KD 
Balle Bi-Centennial Parkā bija eleganta, 
omulīga un mēs varējam nobeigt 2014 

klausītāju nerimstošajiem aplausiem un 
saucieniem, dziesmu atkārtoja. 

Palikusi vēl tikai viena – sirds dziesma 
Pūt, vējiņi. Klusi, gandrīz nemanīti, vietu 
koŗa priekšā ieņēma diriģents Ivars 
Cinkuss. Tik tuva kā pašu elpa atskanēja 
senā, mīļā dziesma. Dziesmai dziestot, 
tikpat klusi kā uznācis, I. Cinkuss nogāja 
sāņus, ļaujot koncerta vadītājai Dainai 
Kainai dziesmu un koncertu nobeigt. Šo 
vērojot, man tuvumā nebija nevienas 
sausas acs. Ar to izskanēja AL 55.KD 
Kopkoŗu koncerts Sidnejas latviešu 
namā.

Atvadām – Ivar, brauc atpakaļ!

Rakstot šo rakstu, man priekšā 
uz galda guļ maza, necila grāmatiņa. 
Grāmat iņu pašķirstu,  kad gr ibu 
pārl iecināt ies, vai  esmu pareizi 
sapratusi kādas dziesmas vārdus. 
Grāmatiņa ir izdota Latvijā. Ir padomju 
produkts ar nodzeltējušām, drupenām 
lapām. Taču sevī tā satur zeltu – 
Divdesmito Vispārējo Dziesmu svētku 
dziesmu tekstus. Tai laikā (1990.g.) 
brīvības saule vēl nebija uzlēkusi. Kā 
ziemas saule, tā kavējās aiz apvāršņa. 
Grāmatiņai uz vāka ir svētku moto: 
Mana tauta dziedāja, tāpēc nenosala. 
Mans vēlējums būtu, kaut spētu mēs 
šo domu, mazliet pārveidotu, pārnest 
kā saukli, kā mudi Kultūras dienām 
nākotnē. Mēs esam, jo mēs dziedam! 

Lauma Reinfelde

gadu ka arī KD svinības ar 
skaistām atmiņām.

Visi kas tik cītīgi bija 
strādājuši piedalolies balles 
organizēšanā un balles viesi 
varēja baudīt skaisto vietu pie 
ezera ar maigu vējiņu, sēdot 
ārā uz ērtām mēbelēm. Ļoti 
pieklājīgi un enerģiski apkalpotāji mums 
piegādāja pīrāgus un šampānieti.

Balles zāle bija skaisti dekorēta ar 
zilām gaismām kas mirgojās gar sienām 
un skaistām puķēm uz galdiem. Balles 

rīkotājas bija izdomājušas temu par 
1920. un 1930. gadiem un gandrīz visi 
bija piedomājuši kautkādu laikmetīgu 
apģērbu: dāmas mezģīnā un mirdzošām 
stiklu  pērlītēm un kungi smokingos.

Mūzika bija arī tā laika jazza orķestris 
kuŗu izpildīja Laymas Muzikanti kopā ar 
Benny Goldsmitu (Goldsmith) un Annu 
Mačēnu.
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PBLA izdod  
jaunas viegli 

lasāmas grāmatiņas
Pasaules brīvo latviešu apvienība 

(PBLA) ir izdevusi jaunas viegl i 
lasāmās grāmatiņas, kas domātas 
bērniem diasporā, kas mācās latviešu 
valodu – gan latviešu skolā, gan 
mājās pašmācības ceļā. Grāmatiņas 
ir līdzīgas pēdējos pāris gados PBLA 
izdotajām lasāmām grāmatiņām, kas ir 
vieglā valodā un domātas jaunākajām 
klasēm bērnu pašu lasīšanai un valodas 
vingrināšanai. Tomēr tās mazliet atšķiras, 
jo šīs grāmatiņas lasot, bērns ar katras 
gramatiņas lasīšanu, vingrina citu 
gramatikas locījumu. Piemēram, lasot 
grāmatiņu “Mammas dzimšanas diena”, 

stāsta katrā lappusē tiek vingrināts 
akuzatīva locījums, bet grāmatiņu 
“Paslēpes” lasot, izcelts lokatīvs. Katras 
grāmatiņas priekšā un beigās ir locīšanas 
tabulas, kā arī katra stāsta beigās ir 
iespēja grāmatiņas teksta teikumus 
vingrināties pašam, aizpildot iztrūkstošos 
vārdus pareizajā locījumā.

Grāmatiņu autore ir Una Auziņa, 
latviešu valodas skolotāja Rīgas 
starptautiskā skolā Ķīpsalā, kas ikdienā 
māca bērnus ārzemniekiem, kas 
dzīvo Latvijā. Interesantās, brīžiem arī 
asprātīgās ilustrācijas zīmējusi Indra 
Bērziņa.

Unas Auziņas sadarbība ar PBLA ir 
jau turpinājusies vairāku gadu gaŗumā. 
2009. gadā iznāca Unas Auziņas mācību 
grāmata “Roku rokā Latvijā”, kas ir viegli 
sekojama darba burtnīca, kur bērni 
apgūst pirmās iemaņas latviešu valodā. 
Tai 2010.g. sekoja “Vieglā un saprotamā 
latviešu valodas gramatika”, ar kuŗas 
palīdzību vieglā veidā bērniem var mācīt 
latviešu valodas gramatikas pamatus. 
2012.gadā iznāca šīs darba burtnīcas 
turpinājums: “Latviešu valoda 2.grāmata” 
un tajā pašā gadā arī iznāca pirmās 
mazgrāmatiņas. Kopā tagad ir 23 mazas 
lasāmās grāmatiņas. Katrai diasporas 
latviešu skoliņai pasaulē pienākas 
viens bezmaksas komplekts. Pārējās 
var iegādāties, maksājot 1.50EUR par 
grāmatiņu. Mazās lasāmās grāmatiņas, 
kā arī PBLA izdotās darba burtnīcas 
var iegādāties PBLA birojā no Antas 
Spundes, iepriekš piesakoties: anta.
spunde@pbla.lv Grāmatiņas var arī pirkt 
indivīdi, kam ir interese tās iegādāties. 
ASV un Kanadā grāmatas var iegādāties 
ALA Apgādā no Daces Copeland: dace.
copeland@wmich.edu un Austrālijā no 
Dainas Grosas: daina.gross@pbla.lv 
Eiropas latviešu skolu skolotāji aicināti 

Tad vēl Inta Teterovska baritona 
balss atdarināja vecās un uzjautrinošās 
dziesmas un dejas. Bija skaisti redzēt, 
ka visu gada gājumi dejoja, priecājās 
un svinēja sākot no staltās polonēzes 
gājiena līdz „Lambeth Walk”. Te nebija, 
kā dažās iepriekšējās ballēs, kuŗās 
bijā tā saucamā “Jauniešu istaba” un 
“Vecāku jauniešu istaba”.

Bija arī foto kiosks kur varēju uzģērbt 
vēl kādas kostīma daļas piemēram 
kažokādas apkakles, cepures vai 
cigaretes iemuti, lai iezīmētu 1920-30s 
gadus.

Vīns, alus, šampanietis un citi dzērieni 
plūda un bija priecīga atmosfera. Laiks 
tik ātri aizskrēja, ka gandrīz negribējās 
iet mājās, bet turpināt dziedāt, dejot lai 
varētu sagaidīt saules lēkšanu 2015. 
gadā turpat kur iesākām vakaru, pie 
ezera ar silto vējiņu un labiem, mīļiem 
draugiem. Paldies!

Judīte Šmita
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atnākt uz PBLA biroju grāmatiņas savākt, 
iepriekš piesakoties pie Antas Spundes.

Atsauksmes par jaunajām lasām-
grāmatiņām: 

Unas Auziņas jaunās mazgrāmatiņas 
papildina 16 grāmatu sēriju, kas izdotas 
pēdējos 3 gados. Jaunās mazgrāmatiņas 
katra pievēršas vienam lietvārdu 
locījumam, dodot skolēniem iespēju 
vienlaikus vingrināties lasīšanu un 
gramatiku. Skolotājiem atliek piedomāt 
klāt pāris nodarbības un izmantojot 
mazgrāmatiņas sanāk vesela mācību 
stunda.  Piemēram, 1.  grāmata, 
„Mammas dzimšanas diena”, pievēršas 
akuzatīvam.  Sākot nodarbību, skolotājs 
lūdz skolēniem pārrunāt savas dzimšanas 
dienas, atbildot uz jautajumiem, „Ko Tu 
lūgtu ciemos?”, „Ko Tu liktu galdā ēst?”, 
utt. Pēc tam, skolotāja izlasa grāmatu 
skolēniem un liek skolēniem pašiem 
lasīt. Skolēni pārraksta grāmatu, lai 
atspoguļotu savas dzimšanas dienas 
svinības, katrā lapaspusē izmantojot 
akuzatīva locījumu. Beigās jaunie 
autori savas ilustrētās grāmatas nolasa 
jaunākiem skolēniem. Šāda integrēta 
pieeja latviešu valodas mācīšanai ir 
efektīva. Skolēni vingrinās visas četras 
valodas prasmes, un vēl gramatiku 
- vienā nodarbībā. Paldies PBLA par 
finansiālo atbalstu mazgrāmatiņām. 

Andra Zommere, ALA Izglītības 
nozares vadītāja

Grāmatiņas sniedz lasāmvielu 
skolēniem par lietām, kas ir piemērotas 
jauniem lasītāj iem. Kā ar visām 
grāmatām, gan pieaugušajiem gan 
bērniem, vielai ir jābut saistošai – šīs 
grāmatas tādas ir.

Aldis Sveilis, 3./4. klases skolotājs 
Melburnas latviešu skolā “Daugava”

Daina Grosa

Elvīras Čalupskas 
dāvinājums 

Okupācijas mūzejam
Jau 1. maijā 2010. gadā Elvīra 

izteica vēlēšanos nokārtot sava nelaiķa 
tēva Rūdolfa Žaņa Sudmaliņa 25 
zemes īpašuma, Dankeri-2, kas atrodas 
Laucenes pagastā starp Daugavpili un 

Baltkrieviju, lietu, jo 
pašai nebija iespējas 
to apsaimniekot.

Būdama patriote 
un Okupācijas mūzeja 
aizstāve, kad mūzeju 

Rīgas dome gribēja pārcelt citā vietā, 
jo tas „neiederoties” Vecrīgas izskatā, 
kam sava tēva zemi labāk novēlēt, nekā 
Okupācijas mūzejam!

Uzsākās sarunas, radās visādi 
šķēršļi, bet beidzot, 2014. gadā izdevās 
lietu izvest līdz pozitīvam iznākumam, 
pateicoties advokātam Jurim Liepiņam, 
notāram Aleksandram Gāršam un 
Latvijā mūzeja uzdevumā, Anitai Kalējai.

Ieguvums mūzejam no šīs dāvanas 
ir EUR 14004. Okupācijas mūzejs 
izsaka lielu pateicību Elvīrai Čalupskai 
(Chalupsky) par lielo ziedojumu, kas 
palīdzēs iekārtot jauno ekspozīciju 
Nākotnes namā.

Ināra Graudiņa, 
OM pārstāve Austrālijā.

Pēteris Greste 
atbrīvots

Trīs Al Jazeera žurnālisti – Austrālijas 
un Latvijas pilsonis Pēteris Greste, 
Ēģiptes pilsonis Bahers Muhameds un 
Muhameds Fahmijs, kuŗš ir gan Ēģiptes, 
gan Kanadas pilsonis, – tika arestēti 
2013. gada 29. decembrī Kairā un 
jūnijā notiesāti par sakariem ar aizliegto 
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“Musulmaņu brālību” un “melīgu ziņu 
pārraidīšanu”. Pēteris Greste ir latviešu 
izcelsmes Austrālijas žurnālists, kas 
strādājis Reuters, CNN, BBC un citur. 
Viņš kopā ar citiem tika arestēts un 
2014. gada 23. jūnijā notiesāts uz 
septiņiem gadiem. Kasācijas tiesa 2015. 
gada 1. janvārī lēmumu atcēla, nosūtot 
jaunai iztiesāšanai.

1. februārī  Ēģiptes amatpersonas 
paziņoja, ka Pēteris Greste atbrīvots un 
iesēdināts lidmašīnā uz Kipru, lai tālāk 
dotos uz Austrāliju. Kiprā Gresti sagaidīja 
viņa brālis Miķelis. Paziņojumā teikts, 
ka „ir prezidenta lēmums par Pēteŗa 
Grestes deportēšanu uz Austrāliju”.

Plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka 
Pēteris Greste atbrīvots pēc prezidenta 
Abdelfataha as Sisi rīkojuma, pa-
matojoties uz novembrī pieņemto 
likumu, kas ļauj deportēt ārvalstu 
aizdomās turamos un noziedzniekus. 
Grestes kollēgas joprojām atrodas 
Ēģiptes cietumā.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs apsveica  Pēteri Gresti 
ar atbrīvošanu no cietuma Ēģiptē. 
„Apsveicu Pēteri Gresti un viņa ģimeni 
ar atbrīvošanu. Tā ir laba diena visiem, 
kuŗi cīnījās par atbrīvošanu un vārda 
brīvību pasaulē. Vēlos pateikt paldies 
Latvijas un Austrālijas diplomātiem, 

Senioru saiets 2015. 
gada februārī.

Jauno senioru saietu darbības 
gadu iesākot, Ivars Šeibelis novēlēja 
visiem laimīgu jauno gadu. Bija gan 
paredzēts sarīkojumu iesākt ar filmām 
no AL55KD, bet tās vēl nav sagatavotas. 
Irēne Dzirnekle ierosinājusi senioriem 
rīkot kādus izbraucienus, bet tad 
vispirms jāatrod kāds organizētājs, kuŗu 
mēģinās sameklēt, jo Ivars Šeibelis pats 
neveselības dēļ to nevar izdarīt. Kas 
attiecas uz AL55KD sarīkojumiem, tad 
tautas deju sarīkojumu tās uzveduma 
zālē bijis aizliegts fotografēt, tomēr 
kāds to slepus veicis un tā nu parādīja 
kādus izvilkumus. Pēc Ivara Šeibeļa 
domām labākā tautas deju grupa bijusi 
no Adelaides, bet izpildījums nav bijis 
gluži latvisks, kā to bijām pieraduši agrāk 
redzēt. 

Sekoja tūrisma veicināšanas filma no 
Latvijas angļu valodā par Kuldīgu ar tās 

īpaši Latvijas vēstniecei Ēģiptē Ivetai 
Šulcai, kas kopā ar Austrālijas kollēgām 
bija  aktīvi iesaistījusies Grestes 
atbrīvošanā,” uzsvēra Rinkēvičs.

Pēteris Greste pateicās Austrālijas 
valdībai un visiem, kas cīnījušies par 
viņa atbrīvošanu. Viņa ģimene paziņoja, 
ka Greste nerimsies, līdz netiks atbrīvoti 
arī viņa kollēgas. “Pēteris Greste ir 
brīvs cilvēks. Viņš ir drošībā, vesels 
un ļoti priecīgs, ka ir ceļā uz mājām,” 
žurnālistiem Brisbenā atklāja viņa brālis 
Andrejs. Grestes vecāki pauda prieku 
un atvieglojumu par dēla atbrīvošanu. 
“Ir grūti apjaust, ka šī diena ir patiesi 
pienākusi, lai gan es par to klusībā 
sapņoju, neuzdrīkstoties pārāk daudz 
par to domāt,” sacīja Pēteŗa  māte Luīze.

Brīvā Latvija -  03.02.2015
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platāko ūdenskritumu pāri upei Eiropā, 
ar skriešanu pa Alekša upīti, vietējiem 
daiļamatniekiem  un raksturīgākām 
celtnēm. 

Kādā citā filmā par darbību pie NATO, 
vispirms pieminēja, ka no Latvijas 1940. 
gadā izveda uz Sibiriju kādus 15.000 
cilvēkus, no kuŗiem puse gāja bojā. 
Parādīja krievu slepenpolicijas KGB 
cietumu, kuŗā 1 metru gaŗumā un 1 metru 
platumā trokšņaina vieninieku celle, 
kuŗā nevarēja gulēt. Cietumniekiem tur 
vēl bija paredzēta 10 minūšu pastaigas 
telpa. Cietumniekus nošāva pirms vācu 
kaŗaspēka ienākšanas Rīgā.  Pieminēja 
arī baltiešu ķēdi jeb Baltijas ceļu 1989. 
gadā. Pēc neatkarības atgūšanas Latvija 
pievienojās NATO organizācijai, lai 
varētu labāk nosargāt savu neatkarību. 
Pieminēja arī Grūzijas un Ukrainas 
gadījumus, kas NATO nav varējušas 
pievienoties. Krieviski runājošie turpina 
sūdzēties, ka viņus apspiež. Tagad jau 
Latvija ir 10 gadus pie NATO, tā uzlabojot 
savu drošību.

C i t a  f i lma  b i j a  pa r  La t v i j as 
Zemessardzi, kuŗai tagad jau 15 gadu. 
Rādīja, ka zemessardzes locekļus nosūta 
uz Havaju, bet vēlāk pievieno dāņu 
militārām vienībām miera saglabāšanai 
Kosovā. Savā laikā Zemessardzei bija 
35 bataljoni ar 10.000 zemessargiem, 
vēlāk 17.000. Zemessardze ir dzīves 
veids. Filmā pieminēja, ka 1994. gadā 
krievu armija atstāja Latviju un 1995. 
gada saspridzināja Skrundas lokatoru. 
Rādīja Cēsīs zemessargu apmācības 
britu vadībā. 1993. gadā Ogrē bija 
sakarnieku apmācību centrs, bet 1995. 
gadā Dobelē izlūku mācību centrs 
angļu un amrikāņu vadībā, kur bija 
vairāk par 400 zemessargu. Sapieri 
apmācīti Amerikā, Vācijā un Lielbritānijā.  
Zemessargu aviācijas vienību apmāca 
lidošanā un lēkšanā ar izpletni. Augstāko 
izglītību iegūst Nacionālā aizsardzības 

akadēmijā.  Jaunsargiem rīko nometnes. 
Citā reizē pieminētas 5 brigādes ar 

35 bataljoniem un 15.000 brīvprātīgo. 
Zemessargi savas mācības iegūst no 
darba brīvā laikā un bez atlīdzības. 
Vajadzības gadījumā tos var ātri mobilizēt. 
Bez pieminētām vienībām ir arī artilerijas 
un pretgaisa baterijas. Te pieminēti tikai 
izvilkumi no ļoti informatīvi bagātās filmas.

Filmā par Ziemsvētku tradicijām rādīja 
baznīcas apmeklēšanu, pēc tam mielastu 
ar medalu. Sekojot senču tradicijām, 
rādīja arī bluķa vilkšanu no mājas uz 
māju gada īsākajā dienā, 21. decembrī. 
Bija laiks padomju gados, kad Ziemsvētki 
bija aizliegti, no veikaliem pazuda sveces 
un Ziemassvētku dekorācijas, bet atļāva 
vai pat mudināja svinēt Vecgada vakaru 
ar sarkanu zvaigzņu rotājumiem. Cilvēki 
tad Ziemassvētkos aizsedza logus, lai 
varētu svinēt klusumā, citi devās slepus 
uz baznīcu. 

Kādā tūrisma propagandas filmā 
rādīja Latvijas dabas skatus un meža 
dzīvniekus, bet citā filmā par medicīnu 
Latvijā dažādas modernas ierīces, kā 
skannerus u. c.  un arī pieminēja, ka 
cilvēki dodoties ārstēties uz Latviju par 
piemērotām cenām.

Pēc starpbrīža rādīja daļu no filmas 
par Latvijas atgriešanos Eiropā no 1988. 
– 2008. pirmo daļu par laiku no 1988 – 
1990. To darinājis un tur paskaidrojumus 
deva Ēriks Niedra, kas gan pagājušā gadā 
miris. Te sekos izvilkumi.

1988. gadā bija vēl divas pasaules, 
bet Michails Gorbačovs sāka runāt 
par demokratiju un perestroiku. Notika 
Azerbeidžanas strīds ar Armēniju, 
bet Grūzijā 20 demonstrantus policija 
nogalināja ar asām sapieŗu lāpstiņām. 
Neviens vēl neparedz Padomju Savienības 
sabrukšanu. Armēnijas zemes trīcē iet 
bojā 25.000 cilvēku. Baltijas republikās 
dibinās tautas frontes, par kuŗām runā, ka, 
ja kaut ko gribētu aizliegt, vispirms jāļauj 
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Sidnejas Latviešu biedrības

2015. gada 

SAVIESĪGA UN JAUTRA PĒCPUSDIENA
SLB biedriem un draugiem un ikkatram,  

kas vēlas piedalīties

Svētdien 15. martā, plkst. 12.00

Varēs iegādāties
Dāmu kopas pusdienas. Atspirdzinājumus. Būs pārsteigumi.

Būs iespējams nogaršot jaunos Latvijas produktus.

UZSTĀSIES
Ella Mačēna un Ivars Štubis

un SLT ansamblis.

Ieeja BRĪVA
Visi mīļi gaidīti – būs iespēja iestāties Biedrībā.

tām izveidoties un no apakšas. Sarkanie 
karogi vēl plīvo uzvaras svētkos 9. maijā 
un revolūcijas svētkos 7. novembrī, bet 
atļauj arī sarkanbaltsartkanos karogus, 
piemēram, Jāņos. Radošo savienību 
plēnuma dalībnieki jūnijā sēž zālē, bet 
vadība ar Jāni Peteri, Džēmu Skulmi, 
Borisu Pugo u. c. uz skatuves. Plēnumā 
Mavriks Vulfsons piemin, ka Latvijā nav 
bijusi sociālā revolūcija, bet tā okupēta, 
par ko Boriss Pugo viņam saka, ka viņš 
nogalinājis padomju Latviju. 

Vasarā uzved Zigmāra Liepiņa un 

Māras Zālītes rokoperu Lāčplēsis, kuŗā 
gan rāda vācu iebrukumu Senlatvijā, bet 
iebrucēji ir sarkanos tērpos.

Šajā gadā ir arī pirmā modes skate 
Latvijā, kur karalienes kroni iegūst Cintija 
Jonale, bet  koncertos spēlē Zilo lakatiņu 
un Vecās likteņdzirnas, un klausītāji 
pirmo reiz uzzina, ka komponists ir  
EduardsRozenštrauchs. Ieva Akurātere 
dzied Ritmaņa Manai tautai.

Rīgā protesti pret Metro celšanu, jo 
Rīgas pazeme neesot tai piemērota un 
varot iebrukt, bet īstais iemesls ir novērst 
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nevēlamu imigrantu ieplūšanu Latvijā. 
Valodā demokratiju un demokratizāciju 
salīdzina kā kanāli ar kanalizāciju.

1989.  gadā l ie las  pārmaiņas 
Austrumeiropā, kur samērā mierīga 
pāreja no komūnisma uz demokratiju 
Čechoslovakijā, Polijā, Ungārijā un 
Bulgāri jā, bet Rumānijā diktators 
Čaučesku grib aizbēgt it kā ar helikopteri 
uz Kubu, bet viņu  ar sievu noķer un 
nošauj. Ķīnā sūta tankus pret studentiem. 
Austrumvācijā Egons Krencs atver 
vispirms Vācijas robežu, bet pēc tam 
Berlīnes mūri, kas bija 1961. gada 13. 
augustā iemerīts  140 kilometru gaŗumā 
un kuŗu pāriet vai apiet gribēdami gāja 
bojā 136 cilvēku. 

No Latvijas var izbraukt uz Rietumiem 
ar prāmi Traveminde. Latvijā valdību 
vada Bresis, kas atļauj iekārtot 700 
saimniecību.

Baltijas ceļā 2 miljoni izveido cilvēku 
ķēdi, par kuŗu Sandra Kalniete stāsta, ka 
katram kilometram bijis savs atbildīgais. 
Mierīgos laikos kaut ko tādu nevarētu 
noorganizēt.

Gorbačovs sola Baltijā nepielietot 
militāra spēka vardarbību. Padomju 
Savienība atstāj Afgānistānu, kur krituši 
arī 65 no Latvijas iesaukto un pāri par 
200 ievainoto. Augstākā padome pieņem 
likumu par latviešu valodu valdības 
iestādēs un ir grūtības ar latviešu burtiem 
rakstāmmašīnām, jo pirms tam oficiālā 
valoda bija krievu ar krievu burtiem. 
Latvijā 9 koncerti ar Čikāgas piecīšiem, 
kuŗos pavisam kopā 180.000 klausītāju. 
Vasarā izceļas ugunsgrēks VEF’a fabrikā, 
kuŗā darbinieki vairs nevar atgriezties.

1990. gadā apvienojas Rietumvācija 
ar Austrumvāciju. Austrumvācijas veikalos 
vairs nav jāvaicā: „Vai jums ir?”, bet tā 
vietā : „Es vēlos nopirkt.” 

Iraka iebrūk Kuvaitā, kur sauszemes 
kaŗš gan sāksies tikai vēlāk, 1991. gada 
februārī.

Latvijā 4. maijā Augstākā Padomē 
nobalso par neatkarību 138 deputati. Ja 
būtu 7 balsis mazāk, tad ierosinājums 
nebūtu izdevies. Vasarā Amerikas 
prezidents Džordžs Bušs, vecākais, 
pieņem viesos Godmani un Jurkānu, un 
amerikāņi Latvijā atveŗ informācijas biroju. 

No veikaliem pazūd preces, kā, 
piemēram divriteņi un kafijas dzirnaviņas, 
kuŗas valdība pārdod citām republikām. 
Mainās ielu nosaukumi. Tūristi Latvijā    
var izbraukt no Rīgas. 

20. Dziesmu svētkos piedalās arī 
dziedātāji no ārzemēm. Rīgā atveŗas 
spēļu kazino, kuŗā ieejas maksa 6 dolāri 
un spēlēs var piedalīties  tikai ar ārzemju 
valūtu.

Padomju armijā atļauj izvēlēties 
alternatīvu dienestu neejot armijā, bet 
iesauktos tomēr vēl tvārsta un grib ievilkt 
padomju armijā. Visiem jau zināms, ka 
vairākus iesauktos, īpaši no Baltijas 
republikām, militārā dienesta laikā nosit. 

Cukuru sāk pārdot uz taloniem un filmā 
piemin arī vairāku preču cenas, kuŗas 
tomēr tik ātri nevaru pierakstit.

Nākamā reizē plānots parādīt 
Atgriešanos Eiropā turpinājumu no 1991 
līdz 1993. gadam.

Seniori  ar aplausiem pateicās 
Ivaram Šeibelim par interesantām un 
informatīvām filmām.

Juris Krādziņš

Sidnejas Latviešu 
skola sākusi jauno 

mācību gadu
Liels prieks uzsākt jauno mācību 

gadu. Beidzies lielais gatavošanās 
gads Kultūras Dienām. Mūsu skola 
Kultūras Dienās paveica ļoti lielu darbu. 
Gatavojāmies visu pagājušo gadu. 
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Pulkveža Oskara Kalpaka,
viņa bataljona un studentu rotas

PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS  
UN AKTS

svētdien, 2015. g. 8. martā plkst. 15.00  
Sidnejas latviešu draudzes Svētā Jāņa baznīcā,  

30 Bridge Rd Homebush. 
Diekalpojumu vadīs mācītājs fil! C MacPherson, Patr! 

Svētku runu aktā teiks com! Rūdis Dancis, Sel!

Korporāciju Kopa Sidnejā un Daugavas Vanagu Sidnejas  
nodaļa laipni lūdz visus piedalīties dievkalpojumā, aktā un  

pēc akta saviesīgā brīdī.

Skolēni piedalījās vairākos 
pasākumos – foto izstādē, 
b ērnu rītā, teātrī, tautas 
deju uzvedumā, un Pīrāgu 
īsfilmu konkursā, kā arī kā 
skatītāji, trauku mazgātāji 
un ēdienu pasniedzēji. 
Tagad atgriežamies pie 
ierastā mācību ritma.

Skola sākās ar pel-
dēšanas sacensībām, ko 
rīkoja Toms Veidners un 
Viktors Sīkais. Paldies 
Sparam par atbalstu, tā nu katru gadu 
bērni var kopā pasportot. Pēc kārtīgas 
peldēšanas visi kopā nosvinējām ar 
ceptām desiņām.

Šogad skolā darbu uzsākusi jauna 
skolotāja – Amanda Ruņģe, kas mācīs 
bērniem Latviešu valodas gramatiku. 
Viņa mācīs Ezīšu un Zaķīšu klasi. 

Valdis Krādziņš mācīs bērniem 
vēsturi un ģeografiju. Sandra Dragūna 
turpinās ar dziedāšanas klasēm. 
Esam mainījuši skolas mācību grafiku. 

Tagad  katrai klasei būs 
atsevišķas stundas mācību 
pr iekšmetiem. Mari ta 
Lipska mācīs vidusskolas 
klasi un Dace Celinska 
mācīs vismazākos bērnus.

Otrs jaunums ir, ka 
sāksim Tautas deju kopu 
lielākajiem bērniem no 
9 gadiem. Sākot ar 14. 
februāri mēģinājumi notiks 
katru otro sestdienu no 
12.30 līdz 13.30. Laipni 

lūgti arī latviski nerunājošie bērni. 
Paldies Lindai un Andrim Galviņiem un 
Sarmai Strazdai par organizēšanu.

Spēļu grupa sākas 10 no rīta. Prieks 
redzēt jaunus bērnus kas pievienojas 
mūsu latviešu pulciņam. Spēļu grupu 
vada Māra Goldsmita.

Kafejnīcā turpināsim Latviešu skolas 
pusdienas un protams kafiju var dabūt 
jebkurā laikā. Mums ir jauka atmosfēra 
katru sestdienu.

Ieva Lapiņa
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Rīga 2014  
Eiropas kultūras 

galvaspilsēta 
novembrī –  

valsts svētku mēnesī
Novembŗa  sākumā 

ļaudis, pat nemudināti, pie 
apģērba piesprauž Latvijas 
karoga lentītes, apliecinot 
savu cieņu, piederību 
Latvijai. Eiropas kultūras 

galvaspilsētas ietvaros ir iespēja 
apmeklēt virkni sarīkojumu gan par 
maksu, gan par brīvu.

Kino teātŗos parādās latviešu 
režisoru filmas. Dažas savu pirmizrādi 
jau pieredzējušas, bet man, par 
laimi, ir iespēja nokavētās filmas 
novembrī noskatīties. Piemēram: 
Signes Baumanes Akmeņi manās 
kabatās; Pētera Krilova Uz spēles 
Latvija; Normunda Puča Segvārds 
vientulis; Reiņa Kalnaeļļa Zelta zirgs; 
Juŗa Kursieša Modris; Andŗa Gaujas 
Izlaiduma gads. 2014.gada decembris 
būs Lielā Kristapa balvu un arī Eiropas 
Kinoakadēmijas balvu mēnesis – 
par filmām un maniem iespaidiem 
aprakstīšu nākošā rakstā.

K a d  p i e n ā c a  11 . 
novembris – Lāčplēša diena 
(varoņu piemiņas diena) – 
karoga lentītes, karodziņus, 

svecītes ar aizsegu, lāpas, ziedus ļaudis 
jau bija iegādājušies. Mums dārzā 
aug dzīvības koku rinda, un katru 11. 
novembŗa rītu, kad esam bijuši Rīgā, 
no dzīvības koka zariem pagatavoju 3 
vainagus – vienu noliekam pie Brīvības 
pieminekļa, vienu pie Stūŗa (čekas) 
mājas pieminekļa, vienu pie Kalpaka 
pieminekļa. Vakarā pievienojamies 
svecīšu nolikšanai pie Rīgas pils Divu vīru pūtējorķestris
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mūriem. Šogad svecīšu novietošana 
bija apgrūtināta, jo Rīgas pašvaldības 
policija uzraudzīja, lai ļaudis nenovietotu 
svecītes paaugstinājumos pie atjaunotā 
pils mūra. Iepriekšējā gadā svecīšu 
nolikšanai bija uzceltas stalažas, bet 
stalažu apakšā esošās svecīšu liesmas 
izrādījās par karstu augšējiem plauktiem, 
tādējādi izraisot mazu ugunsgrēku. 
Šogad ap pils mūri svecītes drīkstēja 
novietot vienīgi uz zālāja. Ļaudis centās 
svecītes novietot uz citām augstākām 
vietām – krastmalas margām, baznīcu 
vaļņiem, tomēr svecīšu gaisma pie 
krastmalas šogad bija blāvāka, lai gan 
ļaužu bija ļoti daudz. Ar lielu piesardzību 
vajadzēja spraukties cauri cilvēkiem, 
bērniem, lai kādu nepagrūstu, kādam 
neuzkāptu uz kājām. (Ainas Gailītes 
fotogrāfijas Laikrakstā Latvietis Nr 335 
izcili ilustrē Lāčplēša dienas un vakara 
notikumus.)

Apceļo dzimto zemi! Tāds bija sauklis, 
ko atceros no bērna dienām. Izrādās, 
ka nepazīstu pat dzimto pilsētu Rīgu, 
un it sevišķi nepazīstu Pārdaugavu, 
centīšos laboties. Rīga / 2014 ietvaros 
atbalstīja Bolderāja grupas rīkoto 
ekskursiju uz Bolderāju un Daugavgrīvas 
cietoksni. Pieprasījums bija tik liels, ka 
ekskursijai bija jānodrošina trīs pilni 
lielie pasažieru autobusi. Pārsteigums 
bija divu vīru pūtēju orķestris, kas 
ekskursantus sagaidīja katrā pieturā, 
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Sporta kopas 

Spars 

Apbalvošanas pēcpusdiena 
notiks sestdien, š.g. 14. martā 
Mārtiņa Siliņa zālē plkst. 12.00 

Ieeja brīva un viesi varēs iegādāties garšīgas pusdienas

Visi laipni lūgti. 

pat uz Daugavgrīvas cietokšņa vaļņa 
jautri spēlējot Pie dzintara jūras. Man 
personīgi likās, ka orķestris visjaukāk 
nospēlēja Dievs kungs ir mūsu stiprā pils 
Daugavgrīvas Baltajā luterāņu baznīcā, 
kur, man un citiem ekskursantiem 
nemanot, divu vīru pūtēju orķestris bija 
uzkāpis mazajā baznīcas balkonā, no 
kurienes tad arī braši pūta meldiju.

Šo ekskursiju vadīja Sandra (uzvārdu 
nezinu, jo mājaslapā nav atrodams), 
kas bija ļoti zinoša, jautra, interesantu 
notikumu un anekdošu stāstītāja. Ceļā 
redzējām stikla rūpnīcas drupas; Spilves 
pļavas, kur pavasarī griež griezes; 
Spilves lidlauku no kurienes Cukurs 
izlidoja uz Gambiju; ģimenes dārziņus, 
kur ļaudis jūtas kā burkāni, jo viņus 
var pēc vajadzības novākt (kā sapratu, 
Rīgas dome komercvajadzībām); 
Latvijas Finiera rūpnīcu; silikātu rajonu 
ar mazajām strādnieku mājiņām, kas 
silikātu ķieģeļu rūpnīcas vajadzībām tika 
sabūvētas 1960. gados. No stāstītā un 
Sandras attieksmes varēju nepārprotami 
nojaust, ka Sandrai Bolderāja ir ļoti, ļoti 
mīļa vieta, un pēc šīs ekskursijas arī es 
vēlreiz gribētu tur atgriezties.

Kā veltījums Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienai, Rīgas Latviešu 
biedrībā, 16.novembrī notika Pēteŗa 
Vaska autorkoncerts. Arī šis sarīkojums/
koncerts publikai bija pieejams bez 

maksas. Ieradāmies 35 minūtes pirms 
sākuma. Labi vien ka tā, jo tad jau 
biedrības Lielajā zālē vietu bija ļoti maz 
atlicis, un tuvojoties koncerta sākumam, 
klausītāji stāvēja gar zāles sienām. 
Koncerta programma bija izcila. Svētku 
uzrunu teica Guntis Gailītis, kuŗa runas 
ikreiz ir bijušas kodolīgas, patriotiski 
uzmundrinošas, un Guntim Gailītim ar 
savu vareno balsi mikrofonu pat lielajā 
zālē nevajag.

Piedalījās Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas koris, stīgu orķestris 
ar diriģentu Māri Sirmo, Sandi Šteinbergu 
(vijole), Gunu Šnē (čells). Pēteris Vasks 
par koncerta saturu citēts programmā: 
”Atsaucoties Rīgas Latviešu biedrības 
Mūzikas komisijas uzaicinājumam, šo 
programmu veidojām kopā ar diriģentu 
Māri Sirmo. Programmu noteica arī 
diriģenta izvēlētais koncertā iespējamais 
dalībnieku sastāvs. Atlasīju darbus, kas 
atbilst svētku koncerta programmai, 
kas arī man pašam ir būtiski un tuvi 
...Mūsu Tēvs (Pater Noster) – Tēvreize. 
Ikvienam komponistam, ja viņš ir ticīgs 
cilvēks, vajag mūžā šādu darbu, ko 
varētu dziedāt arī ticīgi ļaudis, uzrakstīt. 
Kādreiz mans tēvs, garīdznieks, jautāja: 
- Kad, dēls, tu uzrakstīsi Tēvreizi, ko 
varētu dziedāt daudzi cilvēki? – Toreiz 
vēl nejutos gatavs ķerties pie šī darba. 
Tēvs aizgāja mūžībā, tad sapratu, 
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Lāpu gājiens 18. novembŗa vakarā Rīgas ielās
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ka jāraksta – gan tēva piemiņai, gan 
visu mūsu kopīgajam Tēvam. Tas ir 
visdziļākā ticībā tapis sacerējums, 
kas, manuprāt, ir cienīgs, lai ar to 
sāktu svētku koncertu.” Bez liekiem 
papildinājumiem no manis, Pētera 
Vaska vārdi izsaka šī koncerta būtību.

18.novembŗa vakarā steidzāmies uz 
Raxtu Raxti Latvijas svētku lielkoncertu 
jaunatklātajā koncertzālē „Rīga”. 
Nolēmām braukt ar publisko transportu. 
Pietura no mūsmājas nav pārāk 
tālu, un novietot privāto automašīnu 
šovakar Rīgas ielās būtu ļoti grūti – 
krastmala būs slēgta, Zigfrīda Annas 
Meierovica bulvāris, kas iet garām 
Brīvības piemineklim arī būs satiksmei 
slēgts, varbūt ar draugiem vajadzēs 
uzdzert laimes Latvijai, tādēļ mana 
šoferēšana šoreiz atkrīt – priecājos, jo 
varēšu iedzert kādu glāzi šampanieša. 
Kad tikām pie autobusu pieturas – 
pirmais autobuss ļaužu pārpildīts, 
otrais pārpildīts, pēc trešā pārpildītā, 
nolēmām iet ar kājām pāri Vanšu 

tiltam. Gājiens nav tāls, bet uz tilta ir ļoti 
vējains - frizūras un cepures aiziet vējā! 
Arī citi neuzņemtie pasažieri nāca pāri 
vējainajam tiltam – ģimenes ar maziem 
bērniem, ar līdzpaņemtām neaizdegtām 
lāpām. Kaut kur ap tilta vidu sapratām, 
ka arī tilts satiksmei uz Centru noslēgts. 
Labi vien, ka negaidījām, jo diezin kur 
šie pārpildītie autobusi pasažierus 
aizveda? Kad tikām tilta augstākajā 
punktā un sākām lejupceļu, domāju, 
ka visus pārsteidza spožā gaisma, kas 
tuvojās visas Valdemāra ielas platumā, 
četru braucamo joslu platumā! Kaut 
kas neredzēts! Lāpu gājiens sākas pie 
Kārļa Ulmaņa pieminekļa un parasti 
iet gar kanālmalu - tik iespaidīgu 
gājienu nevienā citā 18. novembŗa 
vakarā nebijām redzējuši. Dziedādami, 
bungu pavadījumā! Manā fotogrāfijā 
ir redzama tikai maza daļa no lāpu 
nesējiem, kas tuvojās kā uguns lavīna. 
Domāju, ka mana roka drebēja, jo 
nesagaidīju šādu gājienu. Otrā rītā 
lasīju, ka 14000 lāpas bija sagādājusi 
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Telpu pieteikumi 2015.  
gadam

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

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

SLB valde

Nacionālā apvienība, bet šim gājienam 
pievienojās arī citi lāpu nesēji, kas 
bija iegādājušies savas lāpas, bija arī 
ļaudis kam nebija lāpas tādēļ skaitlis 
būtu vēl lielāks. Vai šī bija patriotisma 
izpausme, ko šogad nevarēja pilnība 
pavēstīt Lāčplēša dienas vakarā, dēļ 
Rīgas domes aizlieguma un pašvaldības 
policijas klātbūtnes?

 Anita Apele

Ieskats Okupācijas 
mūzeja darbā  

2014. gadā
Janvārī notika Okupācijas mūzeja 

biedrības biedru sapulce. Šāda sapulce 
notiek ik pa sešiem mēnešiem. Tiek 
pārrunāta Mūzeja darbība, pieņemti 
lēmumi par nākotnes plāniem, apspriestas 
problēmas un uzsvērta Okupācijas 
mūzeja pēdējos gados pieaugušā loma un 
tā vajadzīgā nozīme, īpaši jaunatnei, lai tā 
zinātu un saprastu Latvijas neseno vēsturi.

2014.gadā Okupāci jas mūzeju 
apmeklējuši kopā 135,685 cilvēki. Mūzejs, 
pa vasaras laiku vēl darbojās Strēlnieku 
laukuma telpās, līdz eventuāli sāksies 
pārbūves darbi un taps ilgi gaidītais 
Nākotnes nams. Jaunas ekspozīcijas, 
tādas kā izstāde ,,Trimdas stāsts“  pirmā 

kārtā (Došanās trimdā 1944-45.g.) jau 
uzstādītas mūzeja pagaidu telpās Raiņa 
bulvārī. Arī izgatavota jauna ekspozīcija 
„1941. gada 14. jūnija deportācijas”

2014.gadā OM izgatavoja izstādi 
Stūra mājā (bijušajā LPSR Valsts 
drošības komitejas ēkā). Šo izstādi 
apskatījuši 44 513 apmeklētāji, papildus 
tūrēs ar gidu devušies vēl 27 059 cilvēki. 
Ņemot vērā lielo interesi, Kultūras 
ministrija izstrādājusi plānu izstādes 
turpināšanai arī 2015. gadā un sniegs 
OM  finansējumu šim projektam.

Bez tam, mūzeju šai laika posmā, 
apmeklējušas  vairākas valsts vadītas 
delegācijas – zviedru karāļpāris, Austrijas 
prezidents, Turcijas prezidents, Japānas 
parlamenta augšpalāta prezidents, 
Kanādas ārlietu ministrs, kā arī daudzi 
vēsturnieki.

Izglītības nodaļa veic lielu darbu. 
Notiek konkursi skolēniem, semināri 
skolotājiem, gidu apmācības. Mūzejā 
notikušas skolēnu nodarbības, kuŗās 
piedalījušies 3 500 skolēnu. Pateicoties 
ziedotājiem, turpinās skolu atbalsta 
programma, skolēniem no ārpus Rīgas 
dodot iespēju apmeklēt mūzeju un 
piedalīties izglītības programmās.

Turpinās arī Ceļojošā izstāde, to 39 
skolās apmeklējuši 12 450 skolēnu, kā 
arī apkārtējie iedzīvotāji.

No 2014. gada 1. janvāŗa līdz 31. 
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decembrim liecības videolentā sniegušas 
23 personas, tagad ierakstīto liecību 
kopskaits ir 2 229. Gadu gaitā pazūd 
paaudze, kas piedzīvojusi okupāciju, šo 
posmu Latvijas valsts un tautas vēsturē. 
Katra liecība ir ļoti svarīga.

Par Grāmatu galdu – tas darbojās 
sekmīgi. Mūzeja mājas lapā www.omf.lv 
iespējams iegūt informāciju par grāmatu 
klāstu. Tās var vai nu pirkt ne tikai muzejā, 
bet pasūtīt elektroniski, vai sazinoties 
tieši ar mani vai nu telefoniski (02 
93993708) vai pa e-pastu (graudinsiv@
bigpond.com). Dažas no grāmatām 
varat iegādāties Sidnejas Latviešu nama 
grāmatnīcā.

Jāuzsver, ka Okupācijas mūzejs 
ir privāts mūzejs un ir ļoti atkarīgs no 
ziedotāju atsaucības. Krīzes gados Valsts 
dotācija mūzejam bija niecīga, tagad tā 
atjaunota līdz 25% no operatīvā budžeta 
apjoma. Saeimā nodibināta OM atbalsta 
grupa. Jācer, ka atbalsts turpināsies. 
Vislielākie izdevumi jau ir darbinieku 
atalgojumi, attiecīgie nodokļi un telpu 
uzturēšanas kārtējie izdevumi. Ziedojumi 
Nākotnes namam un Nākotnes fondam 
nav aiztikti.

Okupācijas mūzeja biedrības un savā 
vārdā izsaku pateicību visiem mūzeja 
atbalstītājiem 2014. gadā!

Pievienoju Ziedotāju sarakstu par 
pēdējiem sešiem mēnešiem.

Ināra Graudiņa,  
Okupācijas mūzeja pārstāve Austrālijā

Ziedojumi 
Okupācijas mūzejam 
No 2014.g. 1. jūlija līdz 2014.g. 31. 
decembrim
No $ 1 līdz $100

Inese Drēziņa
Gunārs Freimanis

Mirdza Gratz
Ivars Mirovics
Elfrida Rimšāne
Arvīds Winters
Skaudrīte Veidnere
Vija Zars
M. un A. Balodis
M. un J. Paegle
Silvija Freiverte
Ausma Rozīte
I. un V. Graudiņš

Kopā: $1067.00
No $101 līdz $200

Australian Baltic Friendship Society
Gunta Anspal
Brigita Voitkus
Velta Krūmiņa
Z. un A. Francis

Kopā: $820.00
No $201 līdz $500

Artis Medenis
KārlisŽubeckis
Ausma Bļodniece
Ilgas Nemmes bērēs, ziedu vietā
Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā
Pertas Daugavas Vanadzes (pulkv. 

Januma piemiņai)
Melburnas Daugavas Vanagi (pulkv. 

Januma piemiņai)
Kopā: $4730.00

No $1001 līdz $2000
Pertas Daugavas Vanagi (pulkv.

Januma piemiņai)
Imanta Roņa bērēs, ziedu vietā

Kopā: $3790.00
No $2001 līdz $5000

Elzas Pētersones testaments
Anonīms

Kopā: $4780.00
No $5001 līdz $10,000

LAAJ ziedojumu akcija
Adelaides Daugavas Vanagi (pulkv. 

Januma piemiņai)
Kopā: $14,669.00
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Šai laika posmā Austrālijā Okupācijas 
mūzejam saziedoti $29,859.00

Bez tam, Okupācijas mūzeja kontā, 
Rīgā, iemaksāts tieši:

Ivara Birzuļa testamenta fonds  EUR 
35,536.00

Eigits Timermanis  EUR 5,650.00 
(Trim daudzvalodu tekstu monitoriem 
un Kartei – Otrais Pasaules kaŗš)

Elvīra Čalupska EUR 15,000.00 
(Par novēlēta zemes gabala ,,Dankeri” 
pārdošanu)

Gunta Rudzīte AUD 500
Valdis Graudiņš EUR 200

Latvijas karogs  
Kanberas  

Daudzkultūru festivālā
Jau gadiem ilgi februāŗa mēnesī 

Kanberā notiek Daudzkultūru festivāls 
(National Multicultural Festival). Šis 
festivāls tiek rīkots vienā 
no lielākajiem Kanberas 
tirdzniecības un valsts 
iestāžu centriem Civic,  
un tas ilgst visu nedēļas 
n o g a l i .  C e n t r a  i e l u 
satiksme ir slēgta, un 
ielu un pilsētas laukumos 
ir teltis ar skatuvēm kur 
notiek  dažādu  tautību 
deju, dziesmu un mūzikas 
priekšnesumi, un ielās 
atsevišķas novietnes ar 
ļoti plašu lielās  pasaules 
ēdienu izvēli.

Latvija patlaban, kā 
prez idē jošā E i ropas 
S a v i e n ī b a s  v a l s t s 
piedalījās šajā festivālā 
ES ietvaros.

Pagājušā gada oktobŗa 

mēnesī, darba vizītes laikā, Kanberā, 
Latvi jas vēstnieks (Lielbri tāni ja, 
Austrālija un Jaunzēlande) A. Teikmanis 
tikās ar Kanberas latviešu organizāciju 
pārstāvjiem. Pēc tam telefonsarunā ar E. 
Eversonu viņš aicināja Kanberas latviešu 
saimi uzņemties atbildību pa Latvijas 
novietnes (ES ietvarā) izkārtošanu šajā  
festivālā. Šo pienākumu  uzņēmās Vita 
un Egons Eversoni, un saziņā ar Latvijas 
Ārlietu ministrijas pārstāvi Oļegu Orlovu,  
veica visus priekšdarbus, novietnes 
iekārtošanu un apkalpi  festivāla laikā.

Visas ES valstu novietnes bija 
iekārtotas vienā lielā teltī, katrai valstij 
2 x 2m novietne. Latvijas novietne bija 
viena no pirmajām pie telts ieejas, un 
pie tās, statnē, Latvijas karogs, kas 
pievilka apmeklētāju uzmanību. Pašu 
novietni ar Ārlietu ministrijas atsūtītajiem 
materiāliem mākslinieciski iekārtoja 
Dace un Pēters Dedekeri (De Deckker).

Festivāla apmeklētāji varēja skatīt 
Latvijas dabas skatus, tautas tērpus, 
kā arī saņemt brošūras un skrejlapas ar 

Latvijas novietnē, Kanberas deju kopas Sprigulītis 
dejotāji, no kreisās Ansis Eversons, Benita Beer, Lisa 
Bruzgule, Mikus Eversons, Valdis Strazds, Laura 
Daenke, Ērika Marosekija (Marosszeky) un Tomass 
Volšs (Tomas Walsh)
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informāciju par Latvijas vēsturi, politisko 
iekārtu, folkloru un mākslinieciskiem 
sasniegumiem.

Šai teltij blakus esošā estrādē, 
pēcpusdienas sesijā, Kanberas tautu 
dejas kopa Sprigulītis Valda Strazda 
vadībā, dejoja četras tautas dejas, 
ko skatītāji apveltīja  ar spēcīgiem 
aplausiem.

Skatītāju vidū bija gan Kanberas 
latvieši, gan arī latvieši no Sidnejas. 
Viņu vidū varēja skatīt Strazdu ģimeni, 
Sarmu un Aleksi ar mazuļiem – Miku un 
Aivaru, Kārkliņu Gintu u.c.

Mani  personīg ie  novēro jumi 
– Apmeklētāju skaits bija tūkstošu 
tūkstošiem. Lielajā cilvēku pūlī varēja 
skatīt tik daudz pasaules tautas. 
Staigājot pa ielām nokļuvu  pie estrādes 
kur patlaban uzstājās Klusā Okeāna 
salu dejotāji. Un, salīdzinājumā, cik liela 
atšķirība ir starp šīm divām dejotāju 
kopām – latviešiem un šiem salinieku 
dejotājiem. Latvieši tērpti smagos 
ziemeļnieciskos apģērbos, ar vieglu 
dejas soli, tikmēr šo salu dejotāji  

Latvijas novietnē -Vita Eversone un 
Dace Dedekera (De Deckker). 
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tradicionālajos tikai no jostas vietas 
apsegumos, ar smagiem kāju, roku 
sitieniem un skaļiem saucieniem. 
Un tomēr, visi ir nākamie Austrālijas 
demogrāfijas veidotāji.

Noslēgumā, paldies Egonam un 
Vitai Eversoniem, paldies Sprigulīša  
dejotājiem un visiem palīgiem par pielikto 
darbu Latvijas vārda popularizēšanā  
šajā festivālā.

Skaidrīte Dariusa

Sanita Lūka
Šī gada Austrālijas Dienā aptuveni 

16 000 personas ieguva Austrālijas 
pavalstniecību. No šīm 16 000 personām 
Austrālijas Imigrācijas departaments 
izraudzīja 25 personas kas tika ieaicinātas 
piedalīties Kanberā, Flag Raising and 
Citizenship Ceremony, un  saņemt savus 
pilsonības dokumentus. Viņu vidū bija 
latviete Sanita Lūka, kanberieša Pētera 
Griguļa dzīves biedre.

Šī ceremonija notika Austrālijas Dienā, 
ezera Burley Griffin krastmalā ar skatu uz 
Austrālijas Federālā parlamenta ēkām. 
Ceremonijā piedalījās  Federālās valdības 
locekļi, ieskaitot premjerministru Toniju 
Abotu (Tony Abbott), kas Sanitai pasniedza 
pilsonības sertifikātu, bruņoto spēku 
vadību un citas sabiedrībā prominentas 
personas. Šī ceremonija tika pārraidīta 
televīzijās tiešraidē.

Sanita Lūka, ir dzimusi Cēsīs, 
bet skolas gaitas un tālākais dzīves 
posms norit Vecpiebalgā, kur viņa 
pabeidz pamatskolu un ģimnāziju, un 
pēc tam Jelgavā viņa studē Latvijas 
Lauksaimniecības Universitātē.

2006. gadā viņa iepazīstas ar Pēteri 
Griguli no Kanberas, kas tajā laikā 
apciemo Latviju. Draudzības saites no 
gada uz gadu kļūst ciešākas, un 2012. 
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Sanita Lūka sarunā ar Austrāli jas 
premjerministru Toniju Abotu (Tony Abbott)

gadā vaiņagojas ar Sanitas un Pēteŗa 
laulībām.

Darbā Sanita ir saistījusies Kanberā, 
Starptautisko lidostu Aviation Security 
nodaļā. Ar savu darba prasmi viņa 
ir izpelnījusies savas priekšniecības 
atzinību.

Savā laikā Sanita dejoja Kanberas 
tautas deju kopā Sprigulītis

Skaidrīte Dariusa

Latvija spēlējusi  
galveno lomu 

Grestes atbrīvošanā
DELFI.lv 03. februāris 2015

“Maza Eiropas nācija spēlējusi galveno 
lomu Pēteŗa Grestes atbrīvošanā,” raksta 
Austrālijas medijs “Herald Sun”. Tas atzīmē, 
ka Latvijas diplomāti palīdzējuši Austrālijai, 
jo Grestem ir arī Latvijas pilsonība.

Austrālijā dzimušais “Al Jazeera” 
žurnālists, kuŗš Ēģiptē tikai aizturēts 
pirms gandrīz pusotra gada un atbrīvots 
pagājušajās nedēļas izskaņā, Latvijas 
pilsonību ieguvis pēc tam, kad Latvija 90. 
gadu sākumā atjaunoja neatkarību.

“Viņa tēvs ir Latvijas pilsonis, un 
automātiski arī viņš par tādu kļuva,” 
laikrakstam “Herald Sun” norādīj is 
Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvis Kārlis 
Eihenbaums. Pasi gan Greste saņēmis 
vien pagājušā gada nogalē, jau atrodoties 
Ēģiptes cietumā.

Austrālijas medijs norāda, ka Latvijas 
valdība veikusi  lobēšanu Eiropas 
Savienībā un Ēģiptē, lai panāktu žurnālista 
atbrīvošanu. “Es īpaši gribu pieminēt 
Pēteŗa senču izcelsmes valsti Latviju –
Latvijas valdība sniedza lielu palīdzību,” 
teikusi Austrālijas ārlietu ministre Džūlija 
Bišopa.

Kampaņas “Free Peter Greste” 
interneta vietnē arī minēts, ka Pēteŗa 
Grestes ģimenē nekad nav bijusi fiksēta 
krimināla apsūdzība. “Daudzās kultūrās 
liela nozīme ir ģimenes godam un labajam 
vārdam. Tāds tas ir arī Pēteŗa tēva Juŗa 
atstātajā mantojumā savam dēlam un visās 
citās godīgās austrāliešu ģimenēs.”

Greste un divi viņa kolēģi, “Al Jazeera” 
Kairas biroja vadītājs Muhameds Fahmijs 
un producents Gahers Muhameds, tika 
arestēti 2013.gada 29.deceembrī Kairā. 
Savukārt 2014. gada 23. jūnijā viņi tika 
notiesāti par “melīgu ziņu pārraidīšanu” 
un sazināšanos ar aizliegto “Musulmaņu 
brālību”.

Tiesa Grestem un Fahijam piesprieda 
septiņu gadu cietumsodu, bet Muhamedam 
tika piespriesti divi cietumsodi 

Grestes atbrīvošanu 
uztver kā uzvaru cīņā 

par preses brīvību
LETA, 2015. gada 2. februārī
Saeimas priekšsēdētāja Ināra 

Mūrniece (VL-TB/LNNK), sveicot 
Kataras telekanāla «Al Jazeera» 
žurnālistu Pēteri Gresti un viņa ģimeni ar 
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  Vienības draudzes 
eglīte

Vienības draudzes Eglītes sarī-
kojums notika pagājušā.gada 14. 
decembrī Mārtiņa Siliņa zālē. Draudzes 
locekļi un viesi bija sanākuši kuplā skaitā 
- ap 45 cilvēkiem. Sarīkojums sākās ar 
mācītāja Raimonda Sokolovska uzrunu 
par Ziemassvētku vēsti un Jēzus Kristus 
dzimšanas īpašo nozīmi. Tam sekoja 
video ar brīnišķīgu dziesmu „Ticot, 
mīlot un gaidot”, ko vienā no Latvijas 
baznīcām izpildīja populārais aktieris 
Artūrs Skrastiņš un dziedātāja Ieva 
Kerēvica un citi. Pēc kopdziesmas 
„Ak eglīte” tika rādīti vairāki video 
fragmenti par dažādām Ziemassvētku 
temām. Pirmais sižets bija par tūristiem 
no vairākām valstīm, kuŗi ieradušies 
Latvijā – Rīgā, lai tieši šeit baudītu 
Ziemassvētku noskaņu un svinētu 
svētkus. Nākamais video aplūkoja 
Ziemassvētku dāvanu pirkšanas 
tradicijas pasaulē. Pētījumi atklāja, ka 
pirmā vieta dāvanu izvēlē tiek dota 
rotaslietām un juvelierizstrādājumiem, 
la i  gan dāvanas t iek iegādātas 
visdažādākas – sākot ar raibām zeķēm 
un beidzot ar pasakaini dārgu jachtu, ko 
sev uzdāvinājis kāds krievu miljardieris. 
Tad žurnālisti mēģināja noskaidrot kur 
tad īsti dzīvo Ziemassvētku vecītis 
un kāds viņš izskatās. Ļoti sirsnīgs 

Turpinājums 31.lpp.

atbrīvošanu no Kairas cietuma, norāda, 
ka viņa atbrīvošanu uztver «kā uzvaru 
cīņā par preses brīvību un cilvēktiesību 
ievērošanu».

«Vēlos pateikt lielu paldies Latvijas 
Ārlietu ministrijai, Latvijas un Austrālijas 
diplomātiem, kuŗi darīja visu iespējamo, 
lai šī diena pienāktu,» pateicību 
par ieguldīto darbu pauž Saeimas 
priekšsēdētāja, atgādinot, ka tam 
bija nepieciešams vairāk nekā gads, 
kas šajā gadījumā pierāda, ka tikai 
ar milzīgu neatlaidību, uzņēmību un 
profesionalitāti var panākt vēlamo 
rezultātu.

Mūrniece pateicas arī žurnālistiem 
un visai aktīvajai sabiedrības daļai, 
kas ne vien juta līdzi, bet arī iesaistījās 
un atbalstīja Pēteri Gresti un līdz ar to 
arī demokrātijas principus, informēja 
Saeimas Preses dienestā.

Ēģipte svētdien atbrīvojusi un 
deportējusi Kataras telekanāla «Al 
Jazeera» žurnālistu,  Austrālijas latvieti 
Gresti, svētdien paziņojušas Ēģiptes 
amatpersonas un vēsta mediji.

«Ir prezidenta lēmums par Pēteŗa 
Grestes deportēšanu uz Austrāliju,» 
ziņu aģentūrai AFP iepriekš apstiprināja 
kāda augsta ranga Ēģiptes Iekšlietu 
ministrijas amatpersona.

Arī citi mediji ziņoja, ka Greste tiks 
atbrīvots pēc prezidenta Abdelfataha 
as Sisi rīkojuma, pamatojoties uz 
novembrī pieņemto likumu, kas ļauj 
deportēt ārvalstu aizdomās turamos un 
noziedzniekus.

Jau vēstīts, ka trīs «Al Jazeera» 
žurnālisti – Austrālijas un Latvijas 
pilsonis Greste, Ēģiptes pilsonis Bahers 
Muhameds un Fahmijs –  tika arestēti 
2013.gada 29.decembrī Kairā un jūnijā 
notiesāti par sakariem ar aizliegto 
«Musulmaņu brālību» un «melīgu ziņu 
pārraidīšanu».

Grestem un Fahmi jam t iesa 

piesprieda septiņu gadu cietumsodu un 
Muhamedam - desmit gadu cietumsodu.

«Al Jazeera» žurnālistu notiesāšana 
izraisīja plašu starptautisko cilvēktiesību 
un preses brīvības organizāci ju 
nosodījumu. Virkne rietumvalstu, tostarp 
ASV, mudinājušas Ēģiptes prezidentu 
Sisi notiesātos žurnālistus apžēlot.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Grāmatas
Jauns izdevums
Lidijas Mednes „Atmiņas” Vētras traukti dziedātājputni, cena $40.
Birutas Clark „Domu kamols” Dzejas un patiesi stāsti, cena #20.

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

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
Nēģi želejā 
un citi.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2015. gada martā

Latviešu leģiona piemiņas svētbrīdis
Atcerēsimies un godināsim savus leģionārus!

Sestdien, 2015. g. 14.martā plkst 11.00 
Rukvudas latviešu kapu nodalījumā

Svētbrīdi vadīs mācītājs Kolvins Makfersons(Colvin Macpherson)
Ar karogiem piedalīsies DV Kanberas nodaļas un 

Korporāciju kopas Sidnejā pārstāvji.
Pusdienas plkst. 12.00 Sidnejas DV namā (lūdzu pieteikties līdz 12. martam) 

un plkst. 13.00 Leģiona atceres dienas sarīkojums
kuŗā piedalīsies Ivars Štubis.

Visi laipni aicināti.

Pārdomas
Piezīmes ceļā uz 64.DV Austrālijā 
delegātu sanāksmi un Daugavas 
Vanadžu salidojumu Melburnā

Vēl atmiņā nesen Sidnejā notikušās 
55.Austrālijas Latviešu Kultūras dienas, kas 
pārsteidza publiku ar jaunām vēsmām un 
idejām. Pretstatā DV delegātu sanāksmes 
un Vanadžu salidojumi stingri turas (kaut 
samazinātā apjomā) pie savām gadu 
gaitā pieņemtajām tradicijām. Delegātiem 
un viesiem ceļš uz DV mītni Melburnā 
21.un 22.martā ir labi iestaigāts un ērti 
sasniedzams.

DV organizācijas 70 gadu pastāvēšanas 
ietvaros DV Minsteres kopa Vācijā aicina 
iemūžināt leģendārā pulkveža Januma 
piemiņu Latvijas Okupācijas mūzeja 

Nākotnes namā. Plkv.Vilis Janums (1894-
1981) bija pirmais DV vadītājs. Viņam arī 
lieli nopelni Minsteres Latviešu ģimnazijas 
izveidošanā un pastāvēšanā (53 gadi). 
Pulkveža pelni atdusas Brāļu kapos Rīgā.

Šim nolūkam, sadarbībā ar Latvijas 
Okupācijas mūzeju, ir noteikti divi mērķi. 
Savācot 10,000 euro, Pulkveža piemiņa 
tiks iekļauta atskatā uz pirmo Latvijas 
neatkarības posmu. Savācot 17,000 
euro, viņa piemiņu iemūžinās jaunās 
ekspozīcijas sadaļā Neatkarības prasības.

Savukārt, vanadžu darbības 65 gadu 
atcerei, DV fonda (DVF) Londonas nodaļas 
vanadžu kopa aicina uz līdzīgu akciju 
vanadžu kustības pamatlicējas Marijas 
Ķeņģes piemiņai. Viņas vadībā vanadzes 
izveidojās par lielāko latviešu sieviešu 
kopību trimdā, kas ar laiku ieguva ne tikai 
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Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru
Jāni Zvirbuli – dzimis 1927. g. 29. janvārī, Latvijā

miris 2014. g. 1. decembrī, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja no 1980. gada (34 gadus)

Par viņu sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.

DV, bet visas latviešu sabiedrības uzticību 
un cieņu. Aicinājums ir iekļaut arī Marijas 
Ķeņģes piemiņu Latvijas Okupācijas 
mūzeja Nākotnes namā! Daugavas 
vanadzes Austrālijā kopš 1995.gada ir 
izveidojušas Marijas Ķeņģes piemiņas 
stipendiju Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes mājsaimniecības fakultātes 
3.kursa studentei-studentam.

Nākotnes nams ir architekta Gunāra 
Birkerta Okupācijas mūzeja pārbūves un 
piebūves projekts. Latvijas valdība financēs 
būvdarbus, bet iekštelpas jāiekārto ar 
sabiedrības ziedotiem līdzekļiem. Projekts 
ir aizkavējies par trim gadiem. Ir cerības, 
ka šovasar varēs ielikt pamatakmeni. 
DV organizācija jau 2009.gadā ir devusi 
savu solījumu atbalstīt  mūzeja auditorijas 
iekārtošanu. Kā optimistiski e-pastā raksta 
OM biedrības valdes priekšsēdis Valters 
Nollendorfs: Ja celtniecības konkurss 
izdosies, tādā gadījumā DV auditoriju 
varēsim iekārtot 2016.gadā. Nu, līdz 2018.
gadam ceram būt pilnās burās par godu 
Latvijas simtgadei!  21 gada pastāvēšanas 
laikā mūzeju ir atbalstījuši 6245 ziedotāji 
ar kopsummu 6 239 699 euro.

Atbalsts Latvijas Zemessardzes 
vēstures grāmatai

Latvijas Zemessardze 2016.gadā 
atzīmēs 25 gadu pastāvēšanu (dibināta 
1991.g.23.augustā). Zemessardze (ZS) 
bija pirmie Latvijas bruņotie spēki, kur 
iestājās bijušie Latvijas kaŗavīri un brīvības 
cīnītāji – leģionāri, aizsargi, partizāņi 
un citi mūsu tautas patrioti. Vairums no 
viņiem janvārī bija stāvējuši uz barikādēm. 
Sakarā ar jubileju Zemessardzes vadība ir 

nolēmusi izdot grāmatu un lūdz DV atbalstu 
šim projektam. Piekrītošu atbildi jau deva 
DV centrālās valdes sēdes dalībnieki 
pagājuša gada jūlijā Kanadā. Tagad 
lūgums ir nonācis līdz nodaļām. Grāmatas 
manuskripta sagatavošanai, redakcijai un 
citiem izdevumiem ir aprēķināti ap 6,000 
euro. Par grāmatas iespiešanu rūpēsies 
Aizsardzības ministrija. Saistībā ar Latvijas 
likumiem par Zemessardzi, grāmatu 
nevarēs pārdot, tikai dāvināt skolām, 
bibliotēkām, jaunsargiem, vanadzēniem, 
skautiem u.c., ieskaitot DV nodaļas. 
Grāmatas atvēršana paredzēta  25 gadu 
jubilejas dienā 2016.g. 23.augustā.

Skolēnu olimpiada „Pazīsti Latviju” 
Valmierā

Raksts ar šādu virsrakstu bija lasāms 
Amerikas laikrakstā Laiks pagājušā 
gada 29.novembŗa izdevumā. Valmieras 
Pārgaujas ģimnazi jā 19.novembrī 
pulcējušies 9.klašu skolēni no 18 Valmieras 
rajona skolām, lai piedalītos mācību 
olimpiādā „Pazīsti Latviju”. Pavisam 
piedalījušās 22 komandas, katra ar trīs 
dalībniekiem (kopā 66 !).  Katrai komandai 
bijis jāatbild uz sešiem jautājumiem par 
Latvijas vēsturi un ģeografiju, valsts 
pārvaldi un citiem jautājumiem par Latviju.  
Atbildes izvērtējusi piecu skolotāju žūrija.

Olimpiādas iniciatore un balvu 
sagādātāja bijusi valmieriete DV Latvijā  
Vanadžu priekšniece Klāra Mētra. Savukārt 
organizēšanu uzņēmusies vēstures, 
sociālo zinību un ģeografijas skolotāju 
metodiskā apvienība. Pēc sacensībām 
katram dalībniekam pasniegts atzinības 
raksts un grāmata par vienu no Latvijas 
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brīvības cīnītājiem  un Lāčplēša kaŗa 
ordeņa kavalieriem. Trīs labākās komandas 
saņēmušas arī naudas balvu. Trešo vietu 
dalījusi Valmieras Viestura viduskolas 
1. un 3.komanda. Otro vietu nopelnījusi 
Valmieras valsts ģimnazijas 1.komanda, 
bet pirmo vietu ieguvusi Valmieras 
Pārgaujas ģimnazijas 1.komanda.  
Balvu pasniegšanā piedalījušies  arī DV 
globālais priekšnieks Andrejs Mežmalis 
un DV Latvijā priekšnieks Juris Vectirāns. 
Nobeigumā skolotāji pauduši cerību, 
ka olimpiāda „Pazīsti Latviju” kļūs par 
ikgadēju tradiciju.

Ilga Niradija

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 5. martā, plkst. 12.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena.
Svētdien, 8.martā, Sv. Jāņa baznīcā 

Hombušā plkst. 15.00 Pulkveža Oskara 
Kalpaka piemiņas dievkalpojums un 
akts. Sidnejas DV nodaļa piedalīsies 
ar karogu.

Sestdien, 14. martā,
plkst.  11.00 Latviešu leģiona 

piemiņas svētbrīdis latviešu kapos 
Rukvuda kapsētā, DV nodalījumā. 
Vadīs mācītājs Kolvins Mekfersons. 
Ar karogiem piedalīsies Kanberas un 
Sidnejas nodaļas un Korporāciju kopa 
Sidnejā.

plkst. 12.00 Pusdienas DV nama.
plkst. 13.00 Leģionu atceres sarī-

kojums. Ar leģionāru un citām dziesmām 
piedalīsies Ivars Štubis

Ceturtdien, 2. aprīlī, plkst. 12.00 
saiets un draudzības pēcpusdiena.

DV 2015. g. delegātu 
sanāksme

64. DV Austrālijā delegātu sanāksme 
notiks Melburnā svētdien, 2015. g. 22. 
aprīlī.

Delegātu sanāksmē ārpus parastiem 
financiāliem un nodaļu pārskatiem un 
ziņojumiem 15. darba kārtas punkts 
apskatīs sekojošos atbalsta un palīdzības 
lūgumus:

a. Plkv. Januma stends okupācijas 
mūzejā

b. Lestenes baznīcas zvans (ierosina 
G.Rudzīte)

c. „Sidrabenes” konta izmantošana 
(ierosina I.Kronītis)

d. DV Austrālija valdes finanču kontu 
izmantošana (ierosina I.Kronītis)

e. Zemessargu grāmata (ierosina 
A. Mežmalis)

f. Vanadzēni Latvijā
g. R. Igovens
h. Citi
DVAustrā l i jas valdes locekļu 

vēlēšanās kandidēs K.Nemiro un 
I.Ābele un DVCV Austrālijas locekļu 
vēlēšanās kandidēs A.Grimms.

Dažādos jautājumos un pārrunās 
apskatīs starp citu DV Mēnešrakstu un 
DV mūža biedru lietas.

DVA nozaru ziņojumos apskatīs DV 
skaņu un video lenšu bibliotēku.

Šā gada 5. februārī apsveicām 
ilggadēju apmeklētāju Veltu Krūmiņu 
(sēž pie galda) kuŗa nākamajās dienās 
sasniegs 99 gadu slieksni!
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.

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

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

     Daugavas Vanagu un Latvijas Okupācijas 
mūzeja sadarbībā ir iznākusi vērtīga 
lielformāta grāmata Latviešu leģionāri. 
Grāmatā sakopoti vēl nepublicēti foto 
uzņēmumi no leģionāru cīņām un dzīves 
frontē. Attēliem paskaidrojumi latviešu 
un angļu valodās. Grāmatas cena $A 
98.– ar piesūtīšanu un tā pasūtināma un 
nauda iemaksājama Okupācijas mūzeja 
pārstāvei Austrālijā Inārai Graudiņai, 141 
Darley Rd   RANDWICK, NSW 2031, tel. 
(02) 9399 3708. Grāmatu piesūtīs tieši 
no Okupācijas mūzeja Rīgā, un parasti 
paiet tikai 10 – 12 dienas no samaksas 
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.
   For those interested in the Latvian 
Legion, the Daugavas Vanagi organization 
and the Occupation Museum of Latvia 
have joined forces and produced quarto 
sized book LATVIAN LEGIONAIRES 
which includes never before published 
photographs of battles and life on the 
frontline. All commentaries are in English 
and Latvian.

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
     Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
    The office and bookshop is open every 
Tuesday from 9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.

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

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

Full/associate membership $25 / 
Concession $20.

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

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

Sestdien 25. un svētdien 26. aprīlī 
DV novuss klubs rīko JDV novusa 
meistarsacīkstes – vienspēlē un 
dubultspēlēs. 

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

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

Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz 
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.
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Vienības drau...  Turpin. no 25. lpp.

bija Ziemassvētku vecītis no Latgales, 
kuŗš uzsvēra, ka vēstules viņam nemaz 
nevajag rakstīt, jo viņš tāpat jau redz, 
kas katram mazam un lielam bērnam 
ir sirsniņā. Pēdējais sižets stāstīja par 
fantastiskiem cilvēkiem, kuŗi Latvijā ziedo 
un organizē Ziemassvētku dāvanas 
tiem cilvēkiem kuŗiem tās vajadzīgas 
visvairāk. Pēc video programmas 
sekoja svētku pusdienas, kas arī šoreiz 
bija izdevušās ļoti gardas un latviešu 
gaumei tīkamas. Nākošā sarīkojuma daļa 
iesākās ar mūzikāliem priekšnesumiem. 
Deklamēja I.Rēbauma, B.Apene-Klarka 
uzstājās ar dzejoli no savas tikko izdotās 
grāmatas „Domu Kamols”, klavieru solo 
sniedza A.Mednis, I.Līcis atskaņoja 
savas komponētās melodi jas un 
dziesmas, ko izpildīja arī R.Sokolovskis. 
Turpinājumā tika rādīts interesants sižets 
par laimes liešanas tradicijām Latvijā, 
kam sekoja neliela pauze un intriga – pa 
kuŗām durvīm vai logu tūlīt ieradīsies 
sniegbaltīte un rūķi. Mūzikai skanot 
zālē ieradās sniegbaltīte (M.Lipska) 
un divi rūķīši (Laura un Jānis Moļņiki). 
Tad sakās jautra atrakcija ar „laimēm” 
, kuŗas bija izlējis Ziemassvētku vecītis 
tieši mūsu sarīkojuma dalībniekiem 
un katram galdiņam atlika tikai ievēlēt 
„laimīgo  roku”, kas izvilka laimi savam 
galdiņam un savukārt pārējie varēja 
piedalīties svarīgajā – izvilktās „laimes” 
izskaidrošanā un tulkošanā, kas nu 

Jānis Moļņiks, Marita Lipska, Raimonds 
Sokolovskis un Laura Moļņika.

sagaidāms nākošajā gadā. Šeit nu 
varēja redzēt dažādas brīnumlietas 
un asprātīgus tulkojumus – sākot ar 
došanos uz Venēcijas karnevālu, lidošanu 
kosmosā un beidzot ar mazgāšanos 
dušā. Ziemassvētku vecītis bija sagādājis 
arī vairākas dāvaniņas, kuŗas laipni 
izdalīja sniegbaltīte un rūķīši, pretī 
sagaidot kādu jauku pantiņu. Kad rūķīši 
un sniegbaltīte bija devušies prom uz 
citiem ciemiem, sākās loterijas izloze. 
Galvenā balva šoreiz tika Irēnai Dzirneklei 
un tā izrādījās tik smaga, ka bija jāsauc 
palīgā Raimonds Lācis, lai to nogādātu 
līdz mašīnai. Sarīkojumu noslēdza ar 
kopdziesmu „Klusa nakts, svēta nakts” 

un mācītāja Raimonda īsu pateicības 
lūgšanu. Sarīkojums bija labi izdevies un 
cilvēki ar līksmām sirdīm devās mājup. 
Visiem, visiem svētku dalībniekiem 
izsakām lielu paldies par piedalīšanos, 
dāsnajām loterijām un ziedojumiem. Īpaši 
liels paldies saimniecēm Birutai Apenei-
Klarkai, Gundegai Zariņai, Kristīnei 
Kugrēnai un Solvitai Kugrēnai , Benitai 
Ērei, Vinei (Wynne) Jumiķei un mazajiem 
palīgiem Laurai un Jānim Moļņikiem, kā 
arī  Ingrīdai Rēbaumai un Raimondam 
Lācim.

Marita Lipska.
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Sidnejas Latviešu 
biedrības darbinieku 

eglīte
Darbinieku eglīti pagājušā gada  

7. decembŗa pēcpusdienā Sidnejas 
Latviešu nama lielajā zālē atklāja SLB 
valdes priekšsēdis Jānis Grauds ar 
uzrunu, kuŗā viņš apsveica atnākušos 
Z iemassvē tkos ,  kau t 
gan pareizāki būtu teikt 
Vasaras svētkos, jo tāds te 
ir patlaban gada laiks. Kad 
viņš pagājušā gadā šini 
laikā bijis Toronto, Kanādā, 
tur gan bijusi ziema un 
snidzis sniegs.

V iņš  pa te i cās ,  ka 
b iedr ībā i r  t ik  daudz 
cilvēku, kas ziedo savu 
laiku un strādā kopības 
labā. Mēs varam būt lepni 
uz savu biedrību. Atsevišķi, 
v i s p i r m s ,  j ā p a t e i c a s 
dāmu kopai, kas ir mūsu stūŗakmens. 
Pateicība arī Pēterim Kļaviņam ar 
darbiniekiem, kas sagatavo Ritumu. 
Vēl ir arī skolas darbinieki, tautas deju 
dejotāji, koristi, un teātŗa darbinieki. 
Raimonds Krauklis sakārto pie sienas 
kafejnīcā jaunākās fotografijas. Beigās 
Jānis Grauds paziņoja, ka par goda 
biedriem SLB ievēlēta Anita Apele, Vija 
Bruzgule un Vija Erdmane un 
pasniedza viņām atzinības 
nozīmes.

 Pirmai  Ziemassvētku 
kopdziesmai Jūs, ticīgie, nāciet 
sekoja mielasts ar auksto 
galdu, bet Zintis Dakmantons 
(Duckmanton)  p iep i ld ī ja 
atspirdzinājumu glāzes. 

Priekšnesumus iesāka 
Valts Pūce pie klavierēm un 
Andris Kariks ar vijoli.Valts 

Dāmu kopas uzvedums – „Mēs biedrības 
meitenītes, kā sarkanas zemenītes”.

Pūce pastāstīja, ka kopā ar Pēteri Brūveri 
sacerējis Burvi no Oza zemes, kuŗu rādīs 
Kultūras dienās Sidnejā. Viņam esot 
jauns tvarts (CD) ar pus-tradicionālām 
dziesmām un nosaukumu Ziemsvētki 
smej, ko darinājis Aivars Neibalts. Par 
A. Neibaltu V. Pūce pastāstīja, ka tas 
lietojot savdabīgus vārdus: nav vietā 
ne – ir, dzert vietā trimpelēt un televīziju 

saucot par glūnekli. Kā 
pirmo nodziedāja Neibalta 
dziesmu Zvaigznes met kā 
piparkūkas.

Otra dziesma bija no 
Sūnu ciema zēniem. Tā 
ir literātūrā tāda vieta, kur 
dzīvojot sliņķi un kur viss 
ir aizaudzis. Viņi doma, 
ka kāds viņus nolādējis, 
bet vajagot sagaidīt lāci, 
kas atvedīs labākus laikus. 
Beigās tomēr Sūnu ciema 
zēni saprot, ka pašiem 
jāstrādā. Apģērbjas lāča 
ādā,lai tīrītu savu ciemu. Ja 

paši nedarīs, lācis apēdīs. 
Trešā dziesma saucās Dzimtene no 

Burvis no Oza zemes.
Otrajā priekšnesumā biedrības dāmas 

ar moto „Mēs biedrības meitenītes, kā 
sarkanas zemenītes” dziedāja Bēdu 
manu lielu bēdu Ināras Krūmiņas vadībā. 

Selga Pešudova deklamēja Armanda 

Jānis Grauds atklāj 
sarīkojumu.
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Birkena Es nevaru, bet Marita Lipska 
Imanta Līča Ziemsvētku vecītis (Kā 
es gribētu ko skaistu un vērtīgu). Pēc 
kopdziesmas Jūs bērniņi nāciet Laura 
Moļņika deklamēja  Ziemsvētku dzejoli, 
bet Jānis Moļņiks Ziemsvētku prieks. 
Kārlis Gulbergs lasīja Jāņa Jaunsudrabiņa 
stāstu par plāceni, un Vija Veita sveicināja 
no Latvijas un nolasīja dzejoli. 

Pēc kafijas ar kūkām  vispirms Gunārs 
Zodiņs lasīja Voldemāra Kārkliņa stāstu 
par veģetārieti. Biruta Apene-Klarka no 
jaunās grāmatas Domu kamols lasīja  

atmiņu stāstiņu par kaŗa gadiem.
Raimonds Sokolovskis ar Imanta Līča 

pavadījumu dziedāja Tu, mazā, klusā 
Betlēme, Dieva dēls kad nāk un I. Līča 
Ziemassvētkos ar Elgas Lejas vārdiem.

Ivars Šeibelis pateicās M. Atkinsonei 
par mielasta galda sarūpēšanu, bet 
Jānis Grauds pateicās Maritai Lipskai, 
A. Vītoliņam un I. Krūmiņai. 

Sarīkojumu pabeidza ar Klusa nakts, 
svēta nakts.

 Juris Krādziņš

PBLA ZIŅU APSKATS

23. februārī
Mūrniece: Jāstiprina Latvijas austrumu 
robeža 

Latvijas austrumu robežas sakārtošana 
ir viens no neatliekamajiem darbiem 
valsts drošības stiprināšanā, pēc Latvijas-
Krievijas robežas apmeklējuma aģentūrai 
Leta sacīja parlamenta priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK). 

Mūrniecei bija iespēja apmeklēt 
Latvi jas-Krievijas robežu vairākos 
posmos un viņa secinājusi, ka šobrīd 
robežsargi strādā godprātīgi un ir ļoti 
daudz apņēmības šo robežu labiekārtot. 

Politiķe secinājusi, ka daudzas lietas 
tiek darītas arī uz entuziasma pamata un 
godprātīga darba pamata, kā rezultātā 
arī ar ļoti pieticīgu materiāli tehnisko 

nodrošinājumu tiek atrasti maksimāli 
iespējamie efektīvākie risinājumi. Ir pilnīgi 
skaidrs, ka robeža ir jāturpina labiekārtot, 
jo tā ir ne vien Latvijas-Krievijas, bet arī 
vienlaicīgi ES Austrumu robeža, uzsvēra 
Mūrniece. 

“Ja ir iespēja saņemt ārvalstu palīdzību, 
tad šī iespēja ir vienkārši jāizmanto, to 
nevaram palaist garām. Šobrīd jābeidz 
runāt par to, ka ir nepieciešami darbi, kas 
jādara - vienkārši jāsāk ir darīt,” uzsvēra 
parlamenta priekšsēdētāja. Robežu 
sakārtošana ir kā viens no neatliekamajiem 
darbiem - tas ir viens no darbiem, kas 
ļautu stiprināt Latvijas drošību. Protams, 
ir jādomā arī par pārējo, kas ļauj stiprināt 
valsts drošību, norādīja Mūrniece. (nra.lv)
Zviedrijas aizsardzības ministrs: Pret 
Baltijas valstīm Krievija ir izvērsusi 
spiedienu 

Drošības situācija Baltijas jūras reģionā 
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Nākamais Ritums būs 2015. gada aprīlī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

ir mainījusies uz slikto pusi, bet pret Baltijas 
valstīm Krievija ir izvērsusi spiedienu, 
intervijā aģentūrai BNS sacīja Zviedrijas 
aizsardzības ministrs Pēters Hultkvists. 
Šobrīd Baltijas jūrā tiek novērota daudz 
lielāka militārā aktivitāte nekā kādreiz. 
Notiek arī vairāk Krievijas bruņoto 
spēku mācību un ir izvērstas plašākas 
izlūkdienestu aktivitātes, sacīja Hultkvists. 

«Tas rada tādu klimatu, kurā mēs savus 
ātrās reaģēšanas spēkus izmantojam 
biežāk nekā daudzos iepriekšējos gados. 
Ātrās reaģēšanas spēki nodrošina to, lai 
Zviedrijas suverenitāte [tiek aizstāvēta] 
un tiek nodrošināta Zviedrijas pozīcijas 
paušana,» teica Hultkvists, kurš Rīgā 
aizvadītajā nedēļā piedalījās Eiropas 
Savienības (ES) aizsardzības ministru 
neformālajā sanāksmē. 

Viens no sanāksmes jautājumiem 
bija hibrīdkarš un ES valstu spējas uz to 
atbildēt. Zviedrijas aizsardzības ministrs 
uzsvēra, ka hibrīdkarš ir reāls fakts. 
«Mums ir jāattīsta mūsu pašu metodes, 
lai cīnītos ar šādām aktivitātēm. Hibrīdkaru 
mēs esam novērojuši Krimā. Tā ir reāla 
situācija, kurā ir tikušas izmantotas šīs 
metodes. Domāju, ka šobrīd daudzām 
valstīm un politiskajiem līderiem ir skaidrs, 
ka tas ir kaut kas tāds, kas prasa rīcību. 
Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir jārisina 
visas ES ietvaros,» uzskata ministrs. 

Hultkvists arī pauda, ka ir ļoti svarīgi 
pārrunāt situāciju Krievijā, kā arī to, kas 
ir noticis saistībā ar Krimas aneksiju, kā 
arī konfliktu Ukrainā. «Krievija izdara 
spiedienu pret Baltijas valstīm. Mēs esam 
novērojuši [Krievijas militārās mācības un 
izlūkdienestu aktivitāti] Baltijas jūrā. Es 
domāju, ka ir ļoti svarīgi, ja mēs spējam par 

šiem jautājumiem runāt,» atzina Zviedrijas 
aizsardzības ministrs. [...] (apollo.lv)
Laikraksts: Vācija atsakās piegādāt 
Lietuvai modernas bruņumašīnas 

Vācijas federālā valdība noraidījusi 
Lietuvas lūgumu piegādāt tai modernās 
bruņumašīnas “Boxer”, svētdien vēsta 
laikraksts “Welt am Sonntag”. Vācijas 
Aizsardzības ministrijā ziņu aģentūrai 
DPA apstiprināja laikrakstā publicēto 
informāci ju. “Bundesvēra bruņoto 
transportlīdzekļu nodošana vai arī tādu 
mašīnu tālākpārdošana, kuras tiks 
ražotas tuvākajos gados, nav paredzēta,” 
laikraksts citē Aizsardzības ministrijas 
pārstāvja teikto. 

Atbilstoši viņa sacītajam Vācija kopumā 
“pozitīvi vērtē Lietuvas bruņoto spēku 
modernizāciju, ņemot vērā pieaugošās 
vajadzības, kas ir saistītas ar NATO 
dalībvalstu drošību”, un tā centīsies 
atbalstīt Lietuvu “iespējamā robežās”. 
Lietuvai bruņumašīnu piegādes atteiktas, 
jo ir jāgādā par Bundesvēra vajadzību 
apmierināšanu. 

Lēmums izpelnījies Vācijas “lielās 
koalīcijas” partiju militāro ekspertu 
nopēlumu. Sociāldemokrāts Rainers 
Arnolds norādīja, ka Vācijas interesēs ir 
“nostiprināt NATO Baltijas valstu partneru 
iespējas”, tā labā darot visu, atskaitot 
sauszemes karaspēka nosūtīšanu uz šo 
reģionu. Ņemot vērā pieaugošos Krievijas 
draudus, Baltijas valstis ir jāatbalsta tik 
lielā mērā, cik tas ir iespējams, izrādot 
pretimnākšanu to centiem iegādāties 
bruņutransportierus “Boxer”, sacīja Kristīgi 
sociālās savienības Bundestāga deputāts 
Florians Hāns. [...] (irir.lv) 
Diriģentam Marisam Jansonam 
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ
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Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
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vai arī
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Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

piešķirts augstākais Francijas kultūras 
apbalvojums 

Diriģents Mariss Jansons 22. februārī 
saņēmis Francijas augstāko kultūras 
apbalvojumu Ordeni mākslā un literatūrā 
augstākajā pakāpē (Commandeur), 
informēja Latvijas vēstniecībā Francijā. 

Jansons ar Karalisko “Concertgebouw” 
orķestri pirmo reizi uzstājās jaunajā Parīzes 
Filharmonijas koncertzālē (Philharmonie 
de Paris). Koncertzāle tika atklāta janvāra 
vidū, tā ir arhitekta Žana Nuvela (Jean 
Nouvel) jaunākais arhitektūras šedevrs 
un neapšaubāmi viena no modernākajām 
koncertzālēm pasaulē. 

Pēc koncerta “Philharmonie de Paris” 
prezidents Lorāns Bails (Laurent Bayle) 
Francijas kultūras un komunikāciju 
ministres vārdā maestro Jansonam 
pasniedza Ordeni mākslā un literatūrā 
augstākajā pakāpē (Commandeur). 
Latvijas vēstniece Francijā Sanita Pavļuta-
Deslandes bija ieradusies uz koncertu 
un apsveica maestro ar šo augsto 
apbalvojumu. 

Ordenis mākslā un literatūrā (Ordre 
des Arts et des Lettres) ir Francijas goda 
apbalvojums, ko 1957. gada 2. maijā 
iedibināja Kultūras ministrija. Ar šo ordeni 
tiek apbalvotas personas, kuru radošie 
darbi ir snieguši īpašu devumu mākslas 
un literatūras jomā un kas ir veicinājušas 
mākslas un literatūras prestižu Francijā un 
pasaulē. (lsm.lv) 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
saglabās savu nosaukumu 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
(LLU) Konvents piektdien (20. februārī) 
sēdē nolēma saglabāt universitātes 
nosaukumu, informēja LLU pārstāve Lana 
Janmere. Balsojumā par LLU nosaukuma 
maiņu piedalījās 209 Konventa locekļi, 
no kuriem 120 balsoja par nosaukuma 
nemainīšanu, 78 uzskatīja, ka nosaukums 
ir jāmaina, savukārt 11 Konventa locekļi 
atturējās. [...] (la.lv)
20. februārī
Knuts Skujenieks: Mums šobrīd jābūt 
morāli un fiziski gataviem aizstāvēt 
tēvzemi 

“Nekad nevajag gulēt uz ausīm. 
Vajadzīga modrība, uzmanība un gatavība 
jebkādiem likteņa pavērsieniem,” uzsver 
padomju laikos represētais dzejnieks 
Knuts Skujenieks, piebilstot - pašlaik 
mums jābūt fiziski un morāli gataviem 
aizstāvēt savu tēvzemi. 

Dzejnieks intervijā LNT atgādināja, ka 
Latvijai nekad nav bijusi mierīga dzīve, un 
maldīgi domāt, ka jauni plaša mēroga kari 
mūsdienās nav iespējami. Tas, ko varam 
darīt - mācīties piemēroties dzīvei arī 
nestabilā ģeopolitiskā situācijā. 

“Vienu brīdi likās - beidzot Eiropa būs 
tikusi tik tālu, ka no Eiropas vairs jauni kari 
necelsies. Divi pasaules kari izcēlās tieši 
Eiropā. Diemžēl pašreiz situācija Ukrainā 
ir tāda, ka mēs nevaram to prognozēt. 
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Katrā ziņā tas ir ļoti tuvu lielam konfliktam, 
kas var iziet arī ārpus Ukrainas,” brīdināja 
Skujenieks. 

Konf l ik ta gaisotnē ierast i  t iek 
pretnostatīta Krievija un Eiropa (jeb 
paplašināti - Rietumi, iekļaujot arī ASV). 
Tomēr Skujenieks atgādināja, ka situācija 
pašā Eiropā ir sarežģīta, un to var izmantot 
Krievija. “Eiropa kā apvienība, kolektīvs, 
vēl nav pienācīgi izveidojies. Mēs zinām, 
cik tur ir visādu iekšējo pretrunu, cik tur 
ir dažādu ambīciju,” norādīja dzejnieks. 
Tomēr Latvijas dalību Eiropas Savienībā 
un NATO viņš vērtēja pozitīvi, un uz kritiķu 
teikto, ka ar dalību šādās organizācijās 
valsts zaudē daļu suverenitātes, atbild: 
“Neko nevar dabūt par velti. Ar to 
suverenitātes daļu, kas mums ir, mēs arī 
lāgā neprotam tikt galā, kā izrādās.” 

Kas attiecas uz Krievijas rīcību, aizvien 
turpinot pieliet eļļu ugunij, proti, atbalstot 
separātistus Ukrainas austrumos un 
izvēršot agresīvu ārpolitisku retoriku, 
Skujenieks pauda uzskatu, ka Krievijai nav 
citas izejas. “Krievija ir faktiski bezizejas 
situācijā. Bezizejā, kuru tā pati ir radījusi. 
Krievijas apmātība ar ārējo ielenkumu 
pastāv jau no pirmajiem krievu cariem. 
Šī ir doktrīna par ārējo ielenkumu, kurš ir 
obligāti naidīgs – viss kas atrodas ārpus 
Krievijas, ir obligāti naidīgs. Tas ir jau no 
tiem laikiem, kad Krievija sāka iekarot 
apkārtējās cittautu zemes,” norādīja 
dzejnieks. Viņš atgādināja, ka tolaik citu 
zemju iekarošanu krievi paši gan dēvēja 
par “krievu zemju apvienošanu”, taču 
tagad izskatās, ka Krievija atklāti tēmē uz 
“nekrievu zemju apvienošanu”. 

“Ukraiņi tomēr nav krievi, kaut arī ir 
tuvi radinieki. Bet tas nav tas pats, un viņi 
tādi arī nevēlas būt,” sacīja Skujenieks, 
skaidrojot, ka Krievijai pamazām bija 
iespēja veidot nacionālu valsti, taču tagad 
izskatās, ka Putins atkal mēģinās no jauna 
veidot impēriju. (diena.lv)
Māra Libeka: Partiju izmēģinājuma 

‘trusīši’ 
Latvijā ir sākušies devītā Valsts 

prezidenta kandidātu meklējumi, un, kā 
jau tas pie mums ierasts, par kandidātiem 
apspriežas Saeimas aizkulisēs. No turienes 
tiek iznests, ka Zaļo un zemnieku savienība 
joprojām uzticas pašreizējam prezidentam 
Andrim Bērziņam, Nacionālā apvienība 
vēlas augstākajā amatā ieraudzīt Eiropas 
Kopienas tiesas tiesnesi, konstitucionālo 
tiesību speciālistu Egilu Levitu, Latvijas 
Reģionu apvienība ir vienīgā, kas oficiāli 
nosaukusi Mārtiņu Bondaru. 

Par “Vienotību” vēl nav skaidrības - 
izskan gan Sandras Kalnietes vārds, gan 
arī neoficiālas runas, ka par Rīgas pils 
saimnieci varētu kļūt Solvita Āboltiņa. 
Zinātāji stāsta, ka arī Inese Vaidere 
neņemtu ļaunā, ja tiktu aicināta nomainīt 
Bērziņu. 

Pa vidu šiem uzvārdiem, kā jau pirms 
katrām Valsts prezidenta vēlēšanām, 
dzirdams arī Latvijas vēstnieka NATO 
Māra Riekstiņa vārds. Riekstiņš gan bija 
pārsteigts, uzzinot no masu medijiem, 
ka arī viņš ir iekļuvis neoficiāli nosaukto 
kandidātu skaitā, kaut arī neviens ar viņu 
par to neesot runājis. Tomēr Riekstiņa 
kungam pie tā jau nu gan vajadzēja 
pierast. 

Viņš regulāri nokļūst Valsts prezidenta 
amata kandidātu sarakstā, jo ar savu 
solīdo izskatu un diplomātisko runāšanu 
daudziem atstāj visnotaļ pieklājīga un 
inteliģenta cilvēka iespaidu. Tas nekas, 
ka kādreiz bijis tautpartijieša Andra Šķēles 
komandā - ne viens vien vēl atceras, kā 
Riekstiņš pēc pilnas programmas 2007. 
gadā gatavojās kļūt par Valsts prezidentu, 
aicinot uz tikšanos žurnālistus Misiņa 
bibliotēkā. Bet pēc tam saņēma kurvīti no 
Šķēles un citiem viņa domubiedriem par 
labu ķirurgam Valdim Zatleram, par kura 
kandidatūru augstākajam valsts amatam 
plašāka sabiedrība uzzināja tikai deviņas 
dienas pirms balsojuma Saeimā. 
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Arī Sandra Kalniete Valsts prezidenta 
amata pretendentu sarakstā nav nokļuvusi 
pirmo reizi. Šoreiz gan viņu neviens nav 
uzrunājis - Kalnietes uzvārds izskanēja 
pēc intervijas “Rietumu radio” , kad 
žurnāliste vaicāja, vai viņa būtu gatava 
kandidēt. 

Kalniete atbildēja, ka būtu ar mieru, 
jo esot vairāk pieredzējusi nekā 2006. 
gadā, kad tika oficiāli izvirzīta. “Jaunais 
laiks” jau 9. Saeimas vēlēšanu kampaņas 
laikā Kalnieti pieteica par savu prezidenta 
amata kandidāti, bet viņa, būdama Eiropas 
Parlamenta (EP) deputāte, atteicās 
par labu “Saskaņas centra” izvirzītajam 
juristam Aivaram Endziņam. Kāpēc gan 
lai tagad ticētu, ka EP deputāte piekritīs 
kļūt par Latvijas augstāko amatpersonu, 
ja šāda iespēja rastos? Ar to vien, ka 
Kalniete ir vairāk pieredzējusi, nepietiek, 
ir jābūt pārliecībai, ka Eiropas Parlamenta 
deputāte, tāpat kā kādreiz Valdis 
Dombrovskis, spēs atstāt labi atalgotu 
darbu Briselē, lai brauktu kalpot Latvijai. 

Cik no šīm neoficiāli izskanējušajām 
personām varētu kļūt par reāliem 
kandidāt iem, nevis izmēģinājuma 
“trusīšiem” Valsts prezidenta amatam? 
Andris Bērziņš vēl nav izlēmis, vai 
kandidēs uz otro termiņu, bet tieši no šīs 
viņa spējas un drosmes pieņemt lēmumu 
pēc iespējas ātrāk varētu sākties atklāta 
diskusija par konkrētām personām, kuras 
Rīgas pilī vēlētos redzēt gan partijas, gan 
sabiedrība. 

E. Levits, kurš ir viens no inteliģentajai 
s a b i e d r ī b a i  p i e ņ e m a m ā k a j i e m 
nosauktajiem kandidātiem, sacīja, ka 
neteiks savu “jā” tiem politiķiem, kas ar 
viņu neoficiāli runājuši par kandidēšanu, 
iekams nebūs pārliecināts par pašreizējā 
prezidenta lēmumu un Saeimas vairākuma 
atbalstu. Visticamāk, arī citiem kandidātiem 
ir tieši tāda pati argumentācija un atkal 
sāksies jau tradicionālā partiju tirgošanās 
par atbalstu vienam - īstajam. 

Nav izslēgts, ka tā atkal varētu būt 
Vaira Vīķe - Freiberga, kura saka: “Esmu 
patriote un, ja valsts būtu kaut kādās 
briesmās, draudos, es būtu gatava likt 
galvu uz altāra.” (delfi.lv, autore Māra 
Libeka, Latvijas Avīze) 
C i m d a r u  a t k ā r t o t i  v i r z a  C V K 
priekšsēdētāja amatam 

Pašreizējo Centrālās vēlēšanu 
komisijas (CVK) priekšsēdētāju Arni 
Cimdaru Saeimas deputāti atkārtoti 
izvirzījuši šim amatam, aģentūrai BNS 
pastāstīja Saeimas Preses dienestā. 
Iesniegumu parakstījuši septiņi deputāti 
no visām parlamentā pārstāvētajām 
frakcijām. Saeimas kuluāros nekādas citas 
kandidatūras priekšsēdētāja amatam bez 
Cimdara netika minētas. 

CVK ir deviņi locekļi, no kuriem 
priekšsēdētāju un septiņus pārstāvjus 
ievēlē Saeima. Savukārt vienu locekli 
no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā 
plēnumā. Komisijas pilnvaru termiņš ir 
četri gadi, un kārtējām Centrālās vēlēšanu 
komisijas vēlēšanām jānotiek ne vēlāk kā 
sešu mēnešu laikā pēc jaunās Saeimas 
sanākšanas. Pašreizējā CVK ievēlēta 
2012. gada 22. martā, un tās priekšsēdētājs 
ir Cimdars. (apollo.lv)
Carnikavas nēģi iekļauti ES nacionālo 
produktu reģistrā 

Līdzās nacionālaj iem ēdieniem 
sklandrausim un salinātai rupjmaizei 
arī Carnikavas nēģi iekļauti Eiropas 
Savienības (ES) nacionālo produktu 
reģistrā, liecina Eiropas Komisijas (EK) 
paziņojums. 

Patlaban Eiropas Savienības (ES) 
Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
reģistrā ir reģistrēti un pieteikti vairāk nekā 
700 produkti, no tiem Aizsargātu cilmes 
vietu nosaukumu reģistrā ir apmēram 
600 produkti, bet Garantēto tradicionālo 
īpatnību reģistrā - vairāk nekā 60 produkti, 
kuru vidū savukārt reģistrēti arī divi Latvijas 
produkti - sklandrausis un salināta rudzu 
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rupjmaize. 
Kā iepriekš informēja Pārtikas un 

veterinārais dienests, patlaban notiek 
darbs, lai ES pārtikas kvalitātes shēmās 
varētu iekļaut arī Latvijas lielos pelēkos 
zirņus. Pieteikums par pelēkajiem zirņiem 
EK iesniegts 2014. gada 4. februārī. 

Uz ES preču zīmi var pretendēt tikai 
tādi ES valstu pārtikas produkti, kas 
tradicionāli tiek lietoti konkrētā teritorijā 
un kam vismaz 25 gadu garumā ir 
apliecinājums par receptes nodošanu 
no vienas paaudzes nākamajai. Šī preču 
zīme patērētājiem visā ES liek pievērst 
uzmanību konkrētajiem produktiem, jo tā 
norāda - šie produkti ir tradicionāli tikai 
vienam ES reģionam. 

Līdz šim preču zīme Eiropā piešķirta 
virknei produktu, no kuriem Latvijā 
zināmākie ir Itāli jas svaigais siers 
Mozzarellaun Pizza Napoletana, Spānijā 
ražotais īpašos apstākļos žāvētais šķiņķis 
Jamon Serrano, kā arī Beļģijas augļu alus 
Kriek. Preču zīmi EK piešķīrusi arī Lietuvas 
tradicionālajam ēdienam skilandim - cūkas 
kuņģī pildītai kapātai gaļai. [...] (diena.lv)
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis un LU 
pētniece Evija Kļave par politisko un 
sabiedrisko aktivitāti diasporā 

Svētdien, 22. februārī, pulksten 13:05 
Latvijas Radio 1 raidījums „21. gadsimta 
latvietis” par to, kā diasporā tiek saglābāta 
politiskā un sabiedriskā aktivitāte. 

Dzīvojot ārpus Latvijas, daudz latviešu 
vēl aizvien saglabā politisko un sabiedrisko 
aktivitāti arī Latvijā. Kā to nodrošināt 
mūsdienās un cik viegli pārstāvēt savas 
intereses Latvi jas kopējo lēmumu 
pieņemšanā? Sarunas ar Jāni Kukaini, 
Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
valdes priekšsēdi, un Eviju Kļavi, Latvijas 
Universitātes Diasporas un migrācija 
pētījumu centra pētnieci. Lai labi klausās! 

Klausieties mūs arī iTunes kā arī citās 
podkāstu (podraides) vietnēs. Raidījuma 
podkāstus meklējiet: https://itunes.apple.

com/us/podcast/21.-gadsimta-latvietis/
id902433400 Svaigāko, kā arī vecos 
raidījumus, katrs var sev izdevīgā laikā 
noklausīties Latvijas radio mājas lapā: 
http://lr1.latvijasradio.lv/lv/lr1/raidijumi/21.-
gadsimta-latvietis/ („21. gadsimta latvietis” 
redakcija)
19. februārī
Britu aizsardzības ministrs: Krievija 
rada draudus Baltijas valstīm 

Krievija rada nopietnus draudus Baltijas 
valstīm - Latvijai, Lietuvai un Igaunijai, 
norādījis Lielbritānijas aizsardzības 
ministrs Maikls Falons. Viņaprāt, Krievijas 
prezidents Vladimirs Putins izdara 
spiedienu uz Baltijas valstīm. Situācija 
šajās valstīs var tikt destabilizēta tāpat, kā 
tas notika Ukrainā, vēsta „Korrespondent.
net”. 

Britu laikrakstos Falons paziņojis, ka 
NATO ir jābūt gatavai Krievijas agresijai 
jebkādā formā, un brīdināja par “reālām 
un pastāvošām briesmām” Baltijas valstīm, 
kas ir NATO un eirozonas dalībvalstis. 
“NATO ir jābūt gatavai jebkādai agresijai no 
Krievijas, jebkādā formā. NATO gatavojas 
tam,” Falons sacīja trešdien (18. februārī). 

Laikraksta “The Times” publicētos 
izteikumos Falons teicis, ka ir “satraukts 
par Putinu. Es esmu satraukts par viņa 
spiedienu uz Baltijas valstīm, par to, kā 
viņš pārbauda NATO”. 

Lielbritānijas premjerministrs Deivids 
Kamerons trešdien (18. februārī) par 
Ukrainas situāciju sacījis: “viena valsts 
efektīvi uzbrūk otras valsts suverenitātei”. 
“Kr iev i jas atbalst ī t ie  nemierniek i 
Austrumukrainā lieto Krievijas raķešu 
iekārtas, Krievijas tankus, Krievijas 
artilēriju - šo ekipējumu nevar nopirkt 
“eBay”, tas nāk no Krievijas,” paziņoja 
Kamerons. “Mums ir jābūt ļoti spēcīgiem 
un stingriem attiecībā uz sankcijām un 
jāsaka Vladimiram Putinam - “tas, ko 
jūs darāt, nav pieņemami un tam būs 
ekonomiskas un finansiālas sekas ilgus 
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turpmākos gadus, ja jūs neizbeigsiet šādu 
uzvedību”,” sacīja Kemerons. 

Aizsardzības ministrs norādījis, ka 
situācija nav jauns Aukstais karš, jo tas ir 
jau “diezgan silts”. 

Falons atsaucās uz tuvu Lielbritānijas 
gaisa telpai lidojošo Krievijas bumbvedēju 
pārtveršanu un Igaunijas policista 
sagūstīšanu, kas saasināja saspringtās 
Maskavas un Tallinas attiecības. 

“Pāri Ukrainas robežai brauc tanki 
un bruņojums, un Igaunijas robežsargs 
tika sagūstīts un joprojām nav atbrīvots,” 
norādījis Falons. “Kad pa Lamanšu 
lido lidmašīnas, kad pa Ziemeļjūru peld 
zemūdenes, man šķiet, tas paliek siltāks.” 

Falons sniedza šos komentārus pēc 
tam, kad tūkstošiem Ukrainas kareivju 
trešdien (18. februārī) atkāpās no 
stratēģiskā dzelzceļa mezgla Debaļceves 
pēc spēcīga promaskavisko kaujinieku 
uzbrukuma. 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs 
Andrejs Pildegovičs ceturtdien (19. 
februārī) intervijā Latvijas Radio teica, ka 
mūsu pienākums ir lokalizēt un uz laiku 
iesaldēt konfliktu Ukrainā. Latvijas viens 
no galvenajiem uzdevumiem ir noturēt 
Eiropas un starptautiskās sabiedrības 
uzmanību Ukrainai. Pasaule nedzīvo 
tikai ar šo konfliktu, bet seko notikumiem 
visā pasaulē, Pildegoviča teikto atreferē 
aģentūra Leta. 

Pildegovičs atzina, ka situācija Ukrainā 
ir ļoti sarežģīta. Viņš atzina, ka Krievija 
līdz šim nav bijusi konsekventa un nav 
izrādījusi ieinteresētību nomierināt šo 
konfliktu un tas esot mūsu pienākums 
šo konfliktu lokalizēt un varbūt uz laiku 
iesaldēt, lai pēc tam ar diplomātiskiem 
līdzekļiem to risinātu, teica Pildegovičs. 

Tikmēr Ukrainas Nacionālā drošības 
un aizsardzības padome trešdien (18. 
februārī) pieņēmusi lēmumu vērsties pie 
ANO un Eiropas Savienības ar lūgumu 

nosūtīt uz Ukrainu miera uzturētājus. [...] 
(irir.lv)
Baltijā jābūt gataviem visām iespējamām 
konflikta formām, brīdina Igaunijas 
aizsardzības ministrs 

Baltijas valstīm jābūt gatavām visām 
iespējamām konflikta formām. Mēs 
nevaram izcelt vienu no tām un teikt, ka šī 
konkrētā konflikta forma būtu visvairāk vai 
vismazāk ticamā, intervijā portālam “Delfi” 
uzsver Igaunijas aizsardzības ministrs 
Svens Miksers. 

“Šobrīd nevarētu nosaukt, kurai no 
formām - konvencionālajai, kiberkara vai 
hibrīdkara iespējai mēs būtu vismazāk 
gatavi, jāspēj identificēt vājie punkti un 
jāspēj tos uzlabot,” stāsta Miksers. 

“Es gribētu teikt, ka hibrīdkarš nav 
jaunums, kas mums pirms tam būtu bijis 
pilnīgi nezināms, mēs tā draudus un 
pazīmes esam redzējuši arī iepriekšējās 
desmitgadēs. Kad runājam par Putina 
režīmu, viņš pats sevi šobrīd redz konfliktā 
ar rietumiem un nebaidās arī šo konfliktu 
uzturēt dažādos līmeņos – ekonomikas, 
propagandas, militārajā. Viņš gan vēlētos, 
lai Krievijas rīcība neizraisa kolektīvu 
militāru pretreakciju, tāpēc eksistē šī “zaļo 
vīriņu” taktika. Mēs tam esam gatavi,” 
pārliecināts ir Miksers. 

Jautāts ,  va i  Igauni ja  a tba ls ta 
aizsardzības ieroču piegādi Ukrainai, 
Miksers atbildēja izvairīgi, norādot: “Mums 
ir jāpalīdz Ukrainai visiem iespējamiem 
līdzekļiem.” 

“Ticu, ka sankcijas vājina Krieviju. 
Konflikta augstās izmaksas un vājais 
rublis ir ievainojis režīmu, [Putins] gan vēl 
joprojām ir pārliecināts, ka spēs to izturēt 
un sagaidīs Ukrainas sakāvi, jo arī Kijeva 
šobrīd ir ļoti vāja. Mēs palīdzēsim Ukrainai, 
palīdzēsim izdzīvot,” stāsta Igaunijas 
aizsardzības ministrs. 

Miksers  ie rad ies  v iz ī tē  Rīgā, 
lai apmeklētu Latvijas Nacionālajā 
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bibliotēkā notiekošo Eiropas Savienības 
aizsardzības ministru neformālo sanāksmi, 
kurā notiek gatavošanās 2015.gada jūnija 
Eiropadomes diskusijai par aizsardzību. 
Tas ir būtiskākais aizsardzības jomas 
notikums Latvijas prezidentūras laikā. [...] 
(delfi.lv)
Saeimā vairs nav atbalsta Bērziņa 
pārvēlēšanai, ziņo LTV 

Situācija ir mainījusies, un Saskaņas 
centrs (SC) vairs nebūs prezidenta Andra 
Bērziņa pārvēlēšanas garants, kā tas bija 
pirms četriem gadiem, trešdien ziņo LTV 
raidījums “Panorāma”. 

SC pārstāvis Valērijs Agešins nu 
prognozē sīvu cīņu un to, ka būs vairāki 
kandidāti uz Valsts prezidenta amatu. 
Savukārt raidījums norāda, ka viens no 
iemesliem atbalsta maiņai esot SC līdera 
Jāņa Urbanoviča situācija ar pielaidi valsts 
noslēpumam, jo ticis cerēts uz Prezidenta 
kancelejas atbalstu. 

Vienīgie, kas vēl publiski pauž atbalstu 
Bērziņam ir Zaļo un zemnieku savienība, 
tomēr, kā esot teicis saviem biedriem kāds 
šī spēka līderis, viņš neredzot iespēju 
Bērziņa pārvēlēšanai. Tāpēc publi
18. februārī
Aizsardzības budžetu līdz NATO 
prasītajiem 2% no IKP palielinās ātrāk 

Valsts augstākās amatpersonas ir 
vienisprātis, ka aizsardzības budžets 
līdz 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP) 
jāpalielina jau līdz 2018. gadam, kas ir 
par diviem gadiem ātrāk, nekā līdz šim 
plānots, aģentūrai Leta pavēstīja Ministru 
prezidentes Laimdotas Straujumas (V) 
preses sekretāre Aiva Rozenberga. 

Straujuma 17. februārī aicinājusi 
Aizsardzības ministriju un Finanšu 
ministriju kopīgi veikt aprēķinus, lai varētu 
saprast, kā tas finansiālā izteiksmē 
izskatīsies 2016., 2017. un 2018.gada 
valsts budžetā. Aprēķini būs jāiesniedz 
valdībā izvērtēšanai. Pagaidām gan nav 

noteikts konkrēts termiņš, kādā ziņojums 
valdībā būtu iesniedzams. 

Jau ziņots, ka pagājušā gada 3. jūlijā 
Saeimā tika pieņemts Valsts aizsardzības 
finansēšanas likums, kurā skaidri noteikts 
mērķis aizsardzībai nodrošināt 2% no 
IKP 2020. gadā, katru gadu pakāpeniski 
palielinot aizsardzības finansējumu 
attiecībā pret IKP. Tāpat tika atbalstīts 
priekšlikums par nepieciešamo līdzekļu 
novirzīšanu aizsardzībai, lai 2015.gadā 
aizsardzības budžets sasniegtu 1% no 
IKP, 2016. gadā - 1,1% no IKP un 2017. 
gadā - 1,3% no IKP. (diena.lv)
Kristīne Opolais gada pirmajā pusē 
dziedās Bavārijas Valsts operā un 
Koventgārdenā 

Februārī, martā un aprīlī soprāns 
Kristīne Opolais titullomu Džakomo 
Pučīni operā Madama Butterfly dziedās 
divos nozīmīgos Eiropas opernamos 
- Bavārijas Valsts operā Minhenē un 
Londonas Karaliskajā Koventgārdena 
operā, informēja Opolais pārstāve Liene 
Jakovļeva. 

21., 23. un 26. februārī Kristīne Opolais 
iejutīsies Čo-Čo-sanas lomā Bavārijas 
Valsts operā Minhenē. Iestudējumā pie 
diriģenta pults būs Stefāno Rancāni, kura 
muzikālajā vadībā ritēja operas Bohēma 
izrāde Ņujorkas Metropolitēna operā, 
kurā pērn “ielēca” Kristīne Opolais, raisot 
milzīgu operas sabiedrības interesi. 
Pinkertonu izrādēs Minhenē dziedās 
pazīstamais maltiešu tenors Jozefs 
Kalleja. 

Savukārt četrās Madama Butterfly 
izrādēs martā (20. 23., 28. un 31. martā), 
kā arī 4. un 9. aprīlī Kristīne Opolais 
Čo-Čo-sanas lomu izdziedās Londonas 
Karaliskajā Koventgārdena operā. 
Jāatzīmē, ka tieši ar šo lomu 2011. gadā 
māksliniece debitēja šajā opernamā. 
Iestudējumu veidojis režisoru tandēms 
- Patriss Korjē un Moše Leizers. Šajās 
izrādēs pie diriģenta pults būs Nikola 
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Luizoti, bet Pinkertona lomā iejutīsies 
amerikāņu tenors Braiens Džeids. (diena.
lv)
Ne tikai hibrīdkarš – Krievija pret 
Lietuvu varētu vērst konvencionālo 
karadarbību, brīdina analītiķi 

Vairums analītiķu ir tik ļoti fokusējušies 
uz Krievijas prezidenta Vladimira Putina 
īstenoto hibrīdkaru, ka neņem vērā 
iespējamību, ka atsevišķās vietās viņš 
varētu sākt konvencionālo karu, portālā 
“Estonian World Review” raksta amerikāņu 
analītiķis Pols Goubls. 

Viļņas Austrumeiropas pētījumu centra 
analītiķis Mariuss Laurinavičs uzsver, 
ka Maskava ļoti labi varētu izmantot 
hibrīdkara stratēģiju Igaunijā un Latvijā, 
bet pret Lietuvu vērst konvencionālo karu, 
lai nodrošinātu koridoru uz Kaļiņingradu, 
norāda Goubls. 

Viņa argumenti ir pietiekami svarīgi, lai 
tos ņemtu vērā Rietumu militārie eksperti, 
jo vairums diskusiju par iespējamo Krievijas 
agresiju Baltijā fokusējas uz Latviju un 
Igauniju, kur, salīdzinot ar Lietuvu, ir 
nosacīti lielas krievu vai krieviski runājošo 
minoritātes, uzsver Goubls. 

“Mēs pārāk lielu uzmanību veltām 
hibrīdkara draudiem. Krievija ir valsts, kas 
dažādās situācijās var rīkoties dažādi. 
Ja tā pielieto hibrīdkaru Ukrainā, tas 
nenozīmē, ka to pašu viņa darīs Baltijas 
valstīs, jo katru reizi tā risina specifiskus 
un dažādus uzdevumus,” portālam “Delfi.
lt” stāstīja Laurinavičs. 

Lietuvas analītiķis skaidro, ka, atkarībā 
no mērķa, Krievija var izmantot dažādus 
līdzekļus. “Iespējams, ka nebūs nekāda 
kara, iespējams, ka Krievija Eiropas 
Savienību (ES) un NATO spēs sagraut 
ar citiem līdzekļiem. Ja tā, karš nebūs 
nepieciešams,” skaidroja eksperts. Tomēr 
viņš uzskata, ka pašlaik netiek pienācīgi 
novērtēti draudi, ko rada Kaļiņingrada 
un Maskavas iespējas izmantot brutālu 
spēku vien. 

Cits lietuviešu drošības analītiķis 
Aleksandrs Matonis norāda uz to, ka kopš 
Putina nākšanas pie varas ir palielināta 
militārā klātbūtne Kaļiņingradā, bet visi 
Krievijas spēki tagad “ir pastāvīgā militārajā 
gatavībā”, raksta Goubls. 

Kaļiņingrada ir “stipri militarizēta 
teritorija ar lielām sociālajām problēmām 
un diezgan augstu bezdarba līmeni, jo 
reģions ir atdalīts no Krievijas, tā darba 
tirgus ir izolēts, un tranzīts uz pārējo 
Krieviju šķērso Lietuvas teritoriju, vai notiek 
pa gaisu”, skaidro Matonis. 

Vis i  š ie  fak tor i  rada draudus 
Kaļiņingradai, turpina Matonis. “Un 
mēs zinām, ka liela daļa Kaļiņingradas 
apgabala militāro objektu ir izvietoti pie 
Lietuvas robežas,” pasvītro speciālists. 

Daudzi militārie eksperti uzskata, ka 
no Kaļiņingradas konvencionāla konflikta 
gadījumā varētu notikt potenciālais 
uzbrukums L ie tuva i .  Uzbrukums 
iespējams gar Nemunas upi, mēģinot 
bloķēt Klaipēdas ostu. Cits uzbrukuma 
virziens varētu būt saistīts ar Baltkrieviju, 
kā to ir parādījušas Krievijas militārās 
mācības, uzskata Matonis. [...] (delfi.lv)
Raivis Dzintars: Kāpēc mēģina 
“pārmācīt” Saeimas priekšsēdētāju? 

Vairāki pol i t iķi  un medij i  aktīvi 
ķērušies pie Saeimas priekšsēdētājas 
Ināras Mūrnieces krit izēšanas par 
uzdrošināšanos paust, ka Rietumiem būtu 
jāpiegādā Ukrainai ieroči aizsardzībai. 
Tā esot riskēšana ar Latvijas drošību un 
otrajai valsts amatpersonai nepieņemama 
brīvdomība, kas nav saskaņota ar 
Ārlietu ministrijas pozīciju. Laikraksta 
“Neatkarīgā Rīta Avīze” redaktore Anita 
Daukšte sociālajā tīklā “Facebook” pat 
uzdod visai tiešu jautājumu: “Kāpēc no 
Ārlietu ministrijas informatīvās aprūpes ir 
pamukusi Saeimas priekšsēdētāja?” 

Protams, būtu labi, ja visām augstajām 
valsts amatpersonām būtu identiska 
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pozīcija par starptautiskiem drošības 
jautājumiem. Bet ko darīt, ja līdz šim 
valdošais viedoklis ir bijis Latvijas 
interesēm neatbilstošs? Kā vajadzētu 
uzvesties Saeimas priekšsēdētājam? 
Izlikties neredzam vienkāršu patiesību tikai 
tāpēc, ka to dara citi? 

Saeimas priekšsēdētāja nav Ārlietu 
ministrijas ierēdne, kam nebūtu tiesību 
skaļi pateikt acīm redzamo. Eiropā 
siro agresors, kuru apturēt var tikai ar 
spēku, nevis diplomātiskiem lūgumiem. 
Agresora motīvi nav ekonomiski, bet 
impēriski: tas ņem tik daudz, cik ir spēka 
paņemt. Agresoru nevar nopirkt, kur nu vēl 
diplomātiski pierunāt pārtraukt agresiju. 

Rietumu lielvalstu rīcība lielā mērā 
balansē starp reāli nepieciešamo rīcību 
kontinenta ilgtermiņa drošībai un pašu 
īslaicīgām, ekonomiskām interesēm. Viņi 
var atļauties lielāko nozīmi pievērst otrajam 
motīvam, mums – Krievijas robežvalstīm 
– savā pozīcijā jābūt aktīvākiem, ko 
labi apzinās Lietuvas prezidente Daļa 
Grībauskaite. Mums jārunā skaidrāka 
valoda. 

Jo mazāka ir Ukrainas spēja pretoties, 
jo vieglāk Krievijai ir īstenot savus plānus 
bez zaudējumiem. Vienīgais arguments, 
kas var atturēt Krieviju, ir pārāk augsta 
agresīvās rīcības cena. To skaļi atļāvusies 
norādīt Saeimas priekšsēdētāja un par to 
tagad tiek publiski šaustīta. 

Kāpēc? Vai nu kāds šādi cer Ināru 
Mūrnieci “pārmācīt”, kas, zinot politiķes 
principialitāti, būtu vienkārši naivi, vai arī 
tiek zīmēts pamatojums iespējai, par ko 
publiski nesen izteicās kāds nepaklausīgs 
“Vienotības” biedrs Jānis Egliņš, – 
valdībai bez Nacionālās apvienības. Tad 
diplomātija Krievijas virzienā kļūtu pavisam 
vienkārša. (Latvijas Avīze, Raivis Dzintars, 
Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs)
Levits vēl nav izlēmis, vai piekritīs 
kandidēt Valsts prezidenta amatam 

Eiropas Savienības tiesas tiesnesis 
Egils Levits vēl nav izlēmis, vai piekristu 
kandidēt uz Valsts prezidenta amatu, viņš 
atzina intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā 
Rīta Panorāma. Nacionālās apvienības 
politiķu šim amatam piesauktais Levits 
atzina, ka patlaban viņam šis jautājums 
nav aktuāls. 

Pēc Levita domām, politiķiem būtu 
jāsagaida pašreizējā Valsts prezidenta 
Andra Bērziņa lēmums, vai kandidēt uz 
otro termiņu šajā amatā. Tad, izrietoši 
no Bērziņa rīcības, partijām jāizlemj, vai 
atbalstīt viņu vai kādu citu kandidātu. Tikai 
tādā situācijā Levits sāktu apsvērt, vai 
kandidēt uz valsts pirmās amatpersonas 
amatu. 

Savukārt uz jautājumu, vai deputātiem 
Valsts prezidents būtu jāievēlē atklāti, 
Levits atzina, ka no konstitucionālo tiesību 
viedokļa visas politiskas amatpersonas ir 
jāievēlē atklāti. 

Jau vēstīts, ka Bērziņš lēmumu par 
to, vai kandidēs uz otro termiņu, plānojot 
paziņot aprīlī. Vēl gatavību kandidēt uz 
šo amatu publiski jau pauduši Mārtiņš 
Bondars (Latvijas Reģionu apvienība) un 
Sandra Kalniete (Vienotība), taču neoficiāli 
tiek piesauktas vēl vairākas kandidatūras. 
(diena.lv)
17. februārī
Par Ingunas Daukstes-Silasproģes 
monogrāfiju “Tāla zeme, tuvi ļaudis. 
Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais 
process, personības” 

C e ļ u  p i e  l a s ī t ā j i e m  s ā k u s i 
literatūrzinātnieces Ingunas Daukstes-
Silasproģes monogrāfija par latviešu 
literātiem un kultūras darbiniekiem 
Austrālijā laikā no 1947. gada nogales 
līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai. 
Izdevuma “Tāla zeme, tuvi ļaudis” autores 
uzmanības lokā trimdas literātu dzīve un 
radošā darbība atradusies arī iepriekš – 
vismaz daļai lasītāju noteikti atmiņā palikusi 
kāda no I. Daukstes-Silasproģes agrāk 
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sarakstītajām monogrāfijām: “Latviešu 
literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu 
gados Vācijā (1944 – 1950)”, par kuru 
zinātniecei piešķirta Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Viļa Plūdoņa balva, vai 
arī darbs par trimdas latviešu kultūras 
darbiniekiem ASV un Kanādā. 

Pētīt un analizēt Otrā pasaules kara 
laikā bēgļu gaitās devušos latviešu 
autoru darbus,  pēc hronoloģi jas 
principa sistematizēt un lasītājam līdz 
pat niansēm atspoguļot šo kultūras 
darbinieku izveidotās tradīcijas jaunajā 
mītnes valstī būtu izaicinājums ikvienam 
zinātniekam. Saistībā ar Austrāliju runa 
ir aptuveni par 22 tūkstošiem latviešu 
– galvenokārt izglītotiem, inteliģentiem 
– ļaudīm, sākotnēji pārliecinātiem par 
drīzu atgriešanos dzimtenē. Kaut arī ar 
kultūru saistītu cilvēku starp viņiem bijis 
ievērojams skaits un pirmie iespaidi jau 
fiksēti, atrodoties ceļā uz jauno mītnes 
valsti, trimdas arhīvi, kas monogrāfijas 
tapšanas gaitā bija pētnieces galvenais 
uzziņas avots, ir stipri izkliedēti. Autore 
ar problēmu godam tikusi galā un darbā 
sniegusi iespaidīgu latviešu kultūras 
dzīves panorāmu, sākot ar 40. gadu 
nogali. 

Monogrāfijas tapšanas gaitā daudz 
izmantots emigrējušo latviešu autoru 
vēstuļu, piezīmju, dienasgrāmatu, 
publikāciju trimdas preses izdevumos 
“Austrālijas Latvietis” un citos, kā arī viņu 
literāro darbu. 

Grāmatu lasot, dažkārt rodas iespaids, 
ka autores pašas teksts salīdzinājumā ar 
neskaitāmiem citējumiem un atsaucēm ir 
mazākumā. 

Monogrāfijā uzsvērts, ka trimdinieku 
dzīve Austrālijā ļoti atšķīrās no tās, kāda 
tā bija latviešiem citās mītnes valstīs. Tas 
attiecas ne tikai uz šā kontinenta savrupību 
no ārpasaules un ļoti atšķirīgo klimatu, 
floru un faunu, salīdzinot ar Eiropu, bet arī 
uz apstākļiem, kādos nokļuva bēgļu gaitās 

devušies tautieši. “Austrālijas izaugsmē 
liela nozīme un savs ieguldījums ir arī 
katram bēglim no Latvijas, no Baltijas, no 
Eiropas. [..] Austrālijas imigrācijas ministrs 
atzinīgi novērtēja baltiešu ieceļošanu šajā 
zemē.” (25. lpp.) 

I. Daukste-Silasproģe niansēti attēlojusi 
sarežģītos sadzīves apstākļus, kādos 
latviešu kultūras darbinieki pavadījuši 
daudzus gadus, pašaizliedzīgi kopjot 
latvietību. Kā gan citādi skaidrojami 
tādi fenomeni kā Austrālijas latviešu 
Kultūras dienas, Austrālijas latviešu 
Rakstnieku dienas, Sidnejas Latviešu 
teātra uzvedumi un citi sarīkojumi, kas 
izveidojās par neatņemamu viņu dzīves 
sastāvdaļu? Pārsteidzoša ir tautiešu 
uzņēmība sarakstīt latviešu literatūras 
vēstures grāmatu, lai radošos procesus 
fiksētu un par tiem pastāstītu pēcnācējiem! 
Diemžēl ideja īstenota netika. 

Būt literātam svešā zemē, turklāt tik 
atšķirīgā kā Austrālija, prasa izturību. 
Andrejs Eglītis, tur viesodamies 1956. 
gadā, konstatējis: “Nekas nav dvēselei 
rada, nav draugu starp puķēm, zāli, 
putniem un ūdeņiem.” (Autore citē A. 
Eglīša darbu “Zem Dienvidu krusta”; 429. 
lpp.). Pēc smagā darbā pavadītas dienas 
atrast laiku jaunradei, rakstīt valodā, kas 
saprotama vien saujiņai lasītāju, labi 
apzināties, ka iespējas publicēties būs 
minimālas, – šādu grūtību pārvarēšana 
vienoja latviešu autorus Austrālijā. 

Vērtīga informācija apkopota arī 
monogrāfijas pielikumā. Tur atrodami 
literātu, literāro procesu vērtētāju un 
analizētāju Austrālijā biogrāfiskie dati, 
ziņas par šīs valsts latviešu rakstnieku 
daiļliteratūras darbiem, izraksti no autoru 
dienasgrāmatām un piezīmes, kas tapušas 
literāro sanāksmju laikā, hronoloģiski 
dati par Austrālijas latviešu kultūras 
dienu rakstnieku sarīkojumiem, literāro 
sarīkojumu (1949 – 1990) pārskats, kā 
arī avotu un izmantotās literatūras, kuru 
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Turpinājums 50. lpp

izmantojusi monogrāfijas autore, saraksts. 
Autore apkopojusi arī Kraistčērčas 
(Jaunzēlande) dramatiskās literārās kopas 
literāro sarīkojumu hroniku un informāciju 
par Sidnejas latviešu teātra literārās 
sekcijas darbu. Noslēgumā – personu un 
ģeogrāfisko vietu nosaukumu rādītājs. 
Monogrāfiju papildina fotomateriāli no 
autoru privātkolekcijām un Latvijas muzeju 
fondiem. (Latvijas Avīze, autore Lāsma 
Gaitniece)
Ojārs Kalniņš: Daļa ES valstu vēstnieku 
uzskata, ka ieroču piegāde Ukrainai 
būtu bīstama 

Daļa vēstnieku uzskata, ka ieroču 
piegāde Ukrainai būtu bīstama, sacīja 
NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas 
delegācijas vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš. 
Viņš norādīja, ka sanāksmē Briselē, 
kurā piedalījās NATO parlamentārās 
asamblejas vadītāji, lielākā daļa diskusiju 
bija par Ukrainu un Krieviju. 

«Vairāki dalībnieki aktualizēja jautājumu 
par ieroču piegādēm Ukrainai, un [NATO 
ģenerālsekretārs Jenss] Stoltenbergs 
vēlreiz atkārtoja iepriekš pausto, ka tas ir 
atsevišķu valstu, nevis NATO jautājums, jo 
organizācijai nav ieroču,» viņš sacīja. Tāpat 
Kalniņš vērsa uzmanību, ka vairākums 
klātesošo vēstnieku norādījuši, ka ieroču 
piegāde Ukrainai pašlaik būtu bīstama, jo 
tas varētu tikai veicināt vardarbību. 

«Protams, visi bija satraukušies par 
Minskas vienošanos, jo vakar izskatījās, 
ka pamiers ir lauzts. Mēs diskutējām par 
tālāko rīcību,» viņš lakoniski sacīja. 

Tāpat tikšanās laikā diskutēts par 
NATO ātrās reaģēšanas spēkiem. «Mēs 
vairāk diskutējām par plāna detaļām 
- kā tas darbosies. Viena lieta, par 
ko diskutējām, bija tā, ka programma 
pagaidām ir saistīta tikai ar sauszemes 
spēkiem. Izskanēja viedoklis, ka jādomā 
arī par jūras spēkiem,» viņš sacīja, 
piebilstot, ka Stoltenbergs šādu iespēju 
vērtēja samērā atzinīgi. 

«Interesanti bija arī tas, ka mēs visi 
uzstādījām jautājumus, bet atbildes nāca 
no visiem vēstniekiem un tikai pašās 
beigās Stoltenbergs kaut ko pateica,» 
diskusijas gaitu skaidroja Kalniņš. 

NATO Parlamentārā asambleja ir 
1955. gadā dibināta konsultat īva 
s ta rppar lamentā ra  o rgan izāc i ja , 
kas apvieno Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas valstu parlamentāriešus. 
Asambleja palīdz uzturēt parlamentu un 
sabiedrības atbalstu alianses politikai. 
(tvnet.lv) 

5. Ziņojums: Latvija aizvien ir iecienīts 
naudas atmazgātāju mērķis 

Latvija aizvien ir kriminālnoziedznieku 
iecienīts mērķis no bijušajām PSRS valstīm 
naudas atmazgāšanā, cenšoties šos 
līdzekļus iepludināt Eiropas Savienības 
(ES) banku sistēmā, atsaucoties uz 
pētījumu „Latvija un naudas atmazgāšana”, 
vēsta portāls eng.lsm.lv. 

Pētījumu ir radījis „Wikistrat” politiskā 
riska konsultants Endrjū Bovens un 
pazīstamais akadēmiķis, Ņujorkas 
Universitātes profesors Marks Galeoti. 

Ziņojumā atzīts, ka, no vienas 
puses, Latvija cenšas reformēt savas 
pārraudzības spējas un valsts institūcijas, 
lai apturētu nelegālās naudas plūsmu. 
Tomēr, no otras puses, labie nodomi ne 
vienmēr pārvēršas par reālu darbību. 
Pastāv dažādi uzlabojumi normatīvajos 
aktos, ko valsts institūcijas dzīvē nerealizē, 
līdz ar to neseko pārmaiņas naudas 
atmazgāšanas apjomu mazināšanā. 

Ziņojuma autori atgādina vairākus 
gadījumus, kad bijušas aizdomas par 
naudas atmazgāšanu caur Latvijas 
bankām. Piemēram, tā saucamās 
Magņitska afēras laikā caur Latvijas 
bankām „izgāja” 63 miljoni ASV dolāru. 
Vēl viens piemērs ir nauda, kas saistīta ar 
darījumiem par ieročiem Sīrijā. 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MARTĀ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums.
Svētdien, 8. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. plkst. 15.00 – Kalpaka 

piemiņas dievkalpojums.
Svētdien, 15. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 22. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 29. plkst. 10.00 – Pūpola 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

APRĪLĪ
Piektdien, 3. plkst. 10.00 – Lielās 

Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 5. plkst. 10.00 – Kristus 
Augšāmcelšanās svētku diev-
kalpojums 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

MARTĀ
Svētdien, 1. I.Liepiņš
Svētdien, 8. A.Kristovskis
Svētdien, 15. J.Rīmanis
Svētdien, 22. U.Hāgens
Svētdien, 29. J.Turmanis
APRĪLĪ
Piektdien, 3. J.Trumpmanis
Svētdien, 5. I.Birze

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

MARTĀ
Svētdien,1. L.MacPherson
Svetdien,8.  I. Mačēna/ I.Upīte
Svētdien,15.  M.Timermane/A. Zodiņa
Svētdien,22.  T.Koškina/V.Parcell
Svētdien,29. A. Medne/S. Graudiņa
APRĪLĪ
Piektdien,3. L.MacPherson
Svētdien,5. L.MacPherson

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
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Pieņem draudzes locekļus drau-
dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss  (02) 9764 3318
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes  mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 9715  3424

 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
“Un pie Viņa atnesa visus neveselos, 

dažādu sērgu un sāpju pārņemtus un 
velna apsēstus, mēnessērdzīgus un 
triekas ķertus, un Viņš tos dziedināja.” 
(Mt.4:24)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

MARTĀ
Svētdien, 1. martā, plkst. 9.30 II Gavēņa 

dievkalpojums.
Svētdien, 8. martā plkst. 9.30 III Gavēņa 

dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 15. martā plkst. 9.30 IV 

Gavēņa dievkalpojums.
Svētdien, 22. martā plkst. 9.30 V 

Gavēņa dievkalpojums.
Svētdien, 29. martā plkst.  9.30 

Pūpolsvētdienas dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 1.  Amans Myla
Svētdien, 8.  Olafs Šics
Svētdien, 15.  Amans Myla
Svētdien, 22.  Olafs Šics
Svētdien, 29.  Juris Liepiņš

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 1.   Gundega Zariņa 
Svētdien, 8.  Marita Lipska
Svētdien, 15.  Gundega Zariņa
Svētdien, 22.  Marita Lipska
Svētdien, 29.  Gundega Zariņa

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.
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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

Latvieša asinis un 
Austrālijas gaiss

Tikšanās ar Austrālijas “Boomers” 
galveno  treneri, Andreju Lēmani.

2014.gada decembrī pie sporta 
kopas “Spars” prezidenta un NSW 
Jaundienvidvelsas (NSW) sporta 
apvienības priekšsēžā Viktora Sīkā,  
viesojās tautietis Andris Vanags, kas 
savukārt ir 2008. un 2010. gada Latvijas 
basketbola čempionvienības un 2008. 
gada FIBA Eiropas kausa komandas 
“Rīgas Barons” ģenerālmenedžeris.

Andris Vanags ir jau otro reizi 
Austrālijā un 2007. gadā sarunās 
ar Viktoru Sīko un Andreju Lēmani,  
veiksmīgi izdevās piesaistīt Townsvilas 
komandas basketbolistu E.J. Rowlandu, 
kas bija pirmais no Austrālijas NBL, 
spēlēt Latvijas čempionātā “Rīgas 
Barons” komandā.

Arī šoreizi varēja izkārtot tikšanos 
ar mūsu tautieti Andreju Lēmani,  
kuŗš šobrīd ir Austrālijas nacionālās 
izlases (Boomers) galvenais treneris 
un strādā Kanberas pilsētā, Austrālijas 
sporta insitūtā (AIS), un patreiz gatavo 
Austrālijas basketbola izlasi uz Rio de 
Ženeiro olimpiskajām spēlēm 2016. 
gadā. 

Viktors Sīkais un Andris Vanags tikās 
ar Andreju Lēmani  12. janvārī  Kanbērā.   
Pie sirsnīgām sarunām,  kuŗās klāt 
bi ja arī sporta kopas “Daugava” 
pārstāvji, Andris Andersons, viņa dēls 
Timotejs, un vēl Latvijas viesis, Guntis 
Eiduks,  bija interesanti uzzināt par 
Andreja Lēmaņa profesionālo gaitu 
sākumu. Pēc trīs gadu spēlēšanas pie 
Melburnas “Magic” saņemot čempiona 
gredzenu 1992 gadā, galvenais treneris 
Brians Goorijians piedāvāja Andrejam 
iesaistīties treneru korpusa darbā, ko 
viņš arī pieņēma.  Pēc pāris sezonām, 
1996.gadā  Andrejam  jau tika piedāvāts 
trenera asistenta darbs ar “Džīlongas  
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Wild Cats”,  NBA līgā. Pēc “Džīlongas  
Wild Cats” izjukšanas, Andrejs sāka 
strādāt SBL līgas komandā par trenera 
asistentu  un arī par stadiona menedžeri.  
Tas protams viņu neapmierināja, bet par 
laimi, bijušais “Džīlongas Wild Cats” 
galvenais treneris Ians Stackers bija 
iepriekš novērtējis viņa dotības, un 
kad  Stackers kļuva par galveno treneri 
“Taunsvilas Crocs” komandā viņš 
aicināja Andreju par savu asistentu, 
un tā viņš atgriezās NBL.  Andrejs 
mērķtiecīgi,  bija veidojis savu trenera 
karjeru, lai agri vai vēlu kļūtu par kādas 
NBL komandas galveno treneri. Tāpēc, 

No kreisās: Viktors Sīkais, Andrejs Lēmanis, Andris 
Andersons un Timotejs Andersons
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2005. gadā, tiklīdz saņēma piedāvājumu 
no “New Zealand Breakers” kļūt par 
galveno treneri, viņš nekavējoties 
pieņēma šo iespēju. Ar neatlaidīgu 
darbu, soli pa solim, pēc sešiem gadiem 
“New Zealand Breakers” kļuva trīs 
reizes pēc kārtas par NBL čempioniem 
2011, 2012 un  2013 gados, un  to NBA 
apzīme par “dynasty”.   

Kopš 2009. gada, Andrejs strādāja 
par  “Boomers:“ galvenā trenera palīgu 
un 2013. gadā aprīlī,  Andrejs Lēmanis 
tika  iecelts par  Austrālijas nacionālās 
izlases vienības (Boomers) galveno 
treneri. 

Mums visiem bija liels 
gods un prieks atkal satikties 
a r  l a t v i ešu  i zce l smes 
s p o r t i s t u ,  “ B o o m e r s ” 
galveno treneri Andreju 
Lēmani. Pavadījām jauku 
un interesantu pēcpusdienu, 
kur starp citu, apskatījām 
Austrālijas Sporta institūta 
plašās telpas un treniņzāles.

Ceram, ka latviešu asinis 
un Austrālijas gaiss, atnesīs 
Andre jam Lēmanim un 
“Boomeriem”,  veiksmīgus 
rezultātus 2016. gada Rio 
olimpiskajās spelēs.  

Ināra Sīkais

Sidnejas latviešu 
peldēšanas  

sacensības 2015
Šogad, sestdien, 31 janvārī no-

tika Sidnejas latviešu peldēšanas 
sacensības. Vakars bija patīkami silts 
un bērniem iznāca pat peldēt sildītā 
peldbaseinā! Sapulcējās 21 peldētājs 
no 4 lidz 49 gadiem vecumā. Kaut 
vairums, kas piedalījās sacensībās bija 

bērni, arī vecākiem iznāca sacensties 
peldbaseinā.  Sacensības vadīja Spara 
prezidents Viktors Sīkais un Džims 
(Jim) Vāgners. Džims iemācija visiem 
bērniem pareizos likumus un kā oficiali 
jādarbojas peldēšanas sacensībās, ko 
visi bērni ātri iemācijās.  

Bērni piedalījās vairākās sacensībās 
no 25 metru līdz 100 metru distancēs.  
Visi peldētāji bija  patiešām sajūsmināti 
par sacensībām un ar prieku un 
entūziasmu gaida kad varēs piedalīties 
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nākošās peldēšanas saietā. Varis 
Hislops (Hyslop) peldēja izcili labi 
ar ļoti zemiem laikiem savā vecuma 
grupā. Jāpiemin arī Emils Galviņš, kas 
sešu gadu vecumā piedalījās sešās 
sacensībās un pat nopeldēja 100 
metrus ar lieliem bērniem – malacis! 

Liels paldies Džimam Vāgnerim 

(Wagner) par vadību, Dainai Vāgnerei, 
kas sagādāja desiņas, Inārai Sīkai, kas 
cepa desiņas un visiem vecākiem, kas 
palīdzēja ar sacensību nodarbībām. 

Visi bērni un vecāki pavadīja jauku 
vakaru un dūšīgi piedalījās sacensībās.

Toms Veidners

Sidnejas latviešu peldēšanas sacensību 2015 dalībnieki

PBLA ziņas – turpinājums. no 45. lpp.

P ē t ī j u m a  a u t o r i  u z s v e r,  k a 
vēl joprojām ir aizdomas par valsts 
institūciju nevēlēšanos apkarot naudas 
atmazgāšanas apjomus bankās. „Lai arī 
ir pieņemti starptautiski standarti naudas 
atmazgāšanas apkarošanā, Latvijā 
aizvien ir jūtami naudas atmazgāšanas 
gadījumi un finanšu sistēmas nelikumīga 
izmantošana,” teikts ziņojumā. 

Bovens un Galeoti arī vērš uzmanību 
uz briesmām, ko slēpj termiņuzturēšanas 
atļauju (TUA) izdošana. Tiesības dzīvot 
Latvijā savulaik ieguva gan Maskavas 

bankas prezidents Andrejs Borodins, kuru 
tur aizdomās par dalību 443 miljonu ASV 
dolāru naudas atmazgāšanas shēmā. 
Tāpat Itālijā ar Latvijā iegūtu uzturēšanas 
atļauju iepriekš dzīvoja kazahu baņķieris 
Muhtars Abjazovs, kuru dzimtenē arī turēja 
aizdomās par naudas atmazgāšanu. 

Fakts, ka Latvija apstiprina 98% no 
TUA pieprasījumiem, rada jautājumu, cik 
efektīvi Latvijas valsts institūcijas izzina 
potenciālos TUA īpašniekus. Tomēr tieši 
tāpēc Latvija ir kļuvusi par pievilcīgu mērķi 
ārzemniekiem. (lsm.lv)
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Grain Harvest in 2014 Sets New 
Record

According to preliminary data, harvested 
production of grain in 2014 accounted for 2.2 
million tons, which is 278,500 tons or 14.3 
percent more than in 2013, thus exceeding 
the previous record set 2012 and reaching 
the highest level of harvested production of 
grain in the history of Latvia.

The significant growth in the harvested 
grain was mainly affected by increase in 
the cereal cropland area. In 2014, the area 
of cereal cropland was 655,200 hectares, 
which is 71,300 hectares or 12.2 percent 
more than in 2013.

Spring wheat yield also had a positive 
impact on the growth of harvested production 
of grain. Due to unfavorable wintering 
conditions, the area of winter wheat 
decreased by 89,600 hectares or 35.3 
percent. The areas of frosted winter cereals 
were re-sown with spring cereals, the share 
of which in the total sown area of cereals 
reached 67.9 percent (in 2013 - 48.6 
percent). In 2014, the sown area of spring 
wheat was two times or by 12,300 hectares 
larger than in 2013. 

The purchase of grain grown in Latvia 
reached its peak in the last four years - 1.947 
million tons (412,000 tons or 26.8 percent 
more than a year before). Wheat accounted 
for 77.6 percent of the total amount of 
purchased grain. 
„Moody’s” Upgrades Latvia ’s 
Government Bond Ratings to ‘’A3’’

“Moody’s Investors Service’’ (‘’Moody’s’’) 

has upgraded the government bond ratings 
of Latvia to ‘’A3’’ from ‘’Baa1’’. Latvia’s (P)
P-2 short-term rating has not changed. The 
outlook on the rating is stable, the ratings 
agency informs.

‘’Moody’s’’ points out that the key drivers 
for improving the rating action are the 
durable strength of the government’s balance 
sheet, and well as a reduced banking 
sector risk. ‘’The stable outlook on the 
rating incorporates ‘’Moody’s’’ assumption 
that policies that support these positive 
developments will remain on track. Moreover, 
it also recognizes Latvia’s ability to largely 
withstand shocks emanating from Russia’s 
economic contraction and related geopolitical 
risks,’’ the ratings agency points out.

Meanwhile, Finance Minister Janis Reirs 
(Unity) points out that the ratings upgrade is 
a signal to investors that investing in Latvia 
is more secure than before, and strengthens 
Latvia’s position in the ‘’A’’ rating group. The 
finance minister indicates that this is a serious 
achievement of Latvia, as the country has 
continued to strengthen its national economic 
and fiscal policies.

‘’Moody’s’’ points out that the resilience 
of the government’s balance sheet is the 
first driver of the decision to upgrade Latvia’s 
rating to ‘’A3’’. ‘’Latvia has demonstrated 
a strong ability to consolidate the public 
finances in a short period of time, and the 
country’s fiscal deficit is forecast to remain 
below 1.5 percent of GDP throughout 
the forecast period. Fiscal consolidation 
savings between 2008 and 2013 were 
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frontloaded and amounted to approximately 
18 percent of GDP, which has set the 
country’s debt trajectory on a firmly declining 
path,’’ ‘’Moody’s’’ said.

‘’Moody’s’’ also points out that a further 
reduction in banking sector risk is the second 
driver of the decision to upgrade Latvia’s 
rating to ‘’A3’’. ‘’Relative to other countries 
in the euro area, the sector is relatively 
small, with total banking sector assets being 
equivalent to around 123 percent of GDP. 
Profitability in the sector has continued to 
improve, in part reflecting improvements 
in asset quality, with non-performing loans 
continuing to fall,’’ ‘’Moody’s’’ goes on to say.
Latvia Still Amongst Fastest Growing 
European Economies

Latvian Institute, 18.02.2015,
European Commission Vice President 

and Commissioner for Social Dialogue 
Valdis Dombrovskis stated that Latvia is 
still amongst the fastest growing European 
economies.

For the first time since 2007, the 
economies of all European Union member 
states are expected to grow again this year, 
according to the European Commission’s 
winter forecast. Commenting the European 
Commission’s latest economic growth 
projections, Dombrovskis told that Latvia’s 
economic growth forecast for this year and 
next year have not been changed since the 
previous projections.

‘’The Commission projects that Latvia’s 
GDP will increase 2.9 percent this year, and 
3.6 percent next year. This means that Latvia 
is still amongst the fastest growing European 
economies,’’ Dombrovskis explained, adding 
that growth risks are connected to external 
factors related to the situation in Ukraine and 
a deterioration of the economic situation in 
Russia.

Growth this year is forecast to rise to 
1.7 percent for the EU as a whole and to 
1.3 percent for the euro area. In 2016, 

annual growth should reach 2.1 percent 
and 1.9 percent respectively, on the back of 
strengthened domestic and foreign demand, 
very accommodative monetary policy and a 
broadly neutral fiscal stance, the Commission 
said.

According to the Commission’s forecast, 
Latvia’s economy will increase 2.9 percent 
this year and 3.6 percent in 2016.
Vike-Freiberga: popular vote for 
president would be dangerous in 
current climate

The Baltic Times 2015-02-19
The former President of Latvia, Vaira 

Vike-Freiberga believes that it would be very 
dangerous to elect a president by popular 
vote in the current geopolitical situation.

She said that this would be dangerous 
because foreign money could be used to 
support a candidate who would not be a 
suitable president. If in the past electing a 
president by popular vote would have been 
a supportable initiative, it is no longer, Vike-
Freiberga told members of the press today.

‘’In the current global situation as it is, 
and seeing how candidates are being elected 
with the help of financing from the outside, 
this would not be a supportable initiative,’’ 
she said.

Regarding the discussions on the 
president being elected by parliament in an 
open vote, Vike-Freiberga said that, as this 
is a closed process, politicians have much 
freedom to vote as they please, and that 
this freedom is sometime used by some 
politicians to vote against the best interests 
of the state. ‘’If it was an open vote, each MP 
would be responsible for his or her vote,’’ the 
former president reminded listeners.

As reported,  the Saeima (the Latvian 
Parliament) last week repeatedly rejected 
amendments to the constitution, put forward 
by the political party All For Latvia-For 
Fatherland And Freedom/LNNK, proposing 
that the president should be elected in an 
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open vote.
At the moment, the constitution stipulates 

that the President of Latvia is elected by 
MPs during a secret ballot. All For Latvia-
For Fatherland And Freedom/LNNK filed a 
motion suggesting that the president should 
be elected in an open vote.

Altering the Constitution requires at least 
two-thirds or 67 MPs to be present at the 
Saeima meeting.

Vike-Freiberga served as President of 
Latvia between 1999 and 2007, wnning two 
terms.  Latvia’s current president, Andris 
Berzins is currently deciding whether or not 
to stand for a second term of office in the 
presidential election that will take place later 
this year. 
European Capital of Culture in Rīga 
– a Resounding Success

“Riga’s year as a European Capital of 
Culture and the implemented programme 
have been a success story for Riga and 
Latvia, and this experience should be put 
to good use in the long term,” Diāna Čivle, 
Director of the “Riga 2014” Foundation, said 
while meeting with members of the press on 
Monday, the 1st of December, one month 
before the “Riga 2014” Programme comes 
to a close. The other organisers of the 
Programme agreed saying that what had 
been done this year would have a lasting 
positive impact for years to come.

Riga, as a European Capital of Culture, is 
being held up as one of the most successful 
Capitals of Culture, with an unchanging team 
and resolutely implemented artistic concept; 
the programme approved in advance by 
the international jury was implemented 
and involved 90 different countries; the 
programmes implemented by Riga municipal 
and non-government bodies and institutions 
were of high artistic quality and achieved 
a high profile both in the local community 
and internationally; new cultural traditions 
were established; the numbers of people 
attending cultural events increased; initiatives 

were implemented and issues raised with 
the intention of having a positive, long-term 
impact on the cultural, social and economic 
environments in Riga and Latvia.

Given the above, it is imperative to 
convert the European Capital of Culture 
outcomes into long-term initiatives and 
experience.

“This year is a turning point. We all 
wanted to build this year in a meaningful 
way with substance, with projects that were 
implemented to a high-quality artistic and 
professional organisational level. And we 
succeeded.”

We have been able to show that the 
status of European Capital of Culture can 
be more than a formal slogan, but a way to 
underscore our own cultural identity, talent 
and excellence in the European mix, which 
would reinforce every person’s awareness of 
their creativity and special worth. This is the 
leap in terms of quality, the fulfilment of which 
we have been thinking about and contributing 
to all the way through – that the presence of 
culture in everybody’s life should be a daily 
need rather than an occasional, spontaneous 
choice” emphasised Diāna Čivle, the head of 
the “Riga 2014” foundation and curator of the 
“Riga Carnival” thematic line.

Putting together and implementing the 
European Capital of Culture programme 
throughout 2014 involved more than 12,000 
participants from nearly a hundred different 
cultural bodies, national and municipal 
cultural institutions, and non-government 
cultural organisations.

M o r e  t h a n  1 , 9 0 0  a r t i s t s  a n d 
representatives of creative groups took 
part in implementing the European Capital 
of Culture artistic programme. They were 
directors, producers, musicians, dancers, 
actors, artists, and many, many more creative 
personalities from Latvia and many other 
places.

The “Riga 2014” organisers are pleased 
with the very high attendances at European 
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Capital of Culture events, for concerts, 
theatre performances, film screenings, 
festivals and exhibitions. To date (up to 1 
December), more than 1.5 million people 
have already attended “Riga 2014” events.

Many of the European Capital of Culture 
events could be enjoyed without being there 
as they were broadcast live on television and 
radio or streamed online via the internet. 
Latvian Television viewing figures show that 
broadcasts of “Riga 2014” events, concerts, 
opera and other activities reached a total of 
6.2 million views.

Data collected in an impact assessment 
study of the European Capital of Culture 
programme by an expert working group 
(research group leader Anda Laķe, a Doctor 
of Sociology, sociologist Gints Klāsons and 
Doctor of Art History Baiba Tjarve) shows 
that the “Riga 2014” Programme made it 
possible for a large number of people to 
enjoy the cultural and arts content for free: 
63% of events were free or freely accessible 
(freely meaning outdoors, in parks, etc.); 
provisionally, 37% of events required an 
entry fee; at 37% of events the audience 
comprised not only spectators, but either 
a) participants; or b) both spectators and 
participants. (Data source – Analysis and 
typology of “Riga 2014” projects according 
to different features).

The programme created by “Riga 2014” 
for this year has given the whole of Latvia 
tangible benefits both in terms of international 
recognition and economically.

According to a report by the European 
Travel Commission, the number of foreign 
tourists in Latvia increased by 18.9% in 
the first half of the year, the second largest 
increase in Europe in that period. Most 
of that happened thanks to Riga being 
awarded the title of European Capital of 
Culture and focused co-operation with 
the Latvian Ministry of Foreign Affairs, all 
Latvian representations abroad, the Latvian 
Institute and tourism authorities in promoting 

European Capital of Culture events in Latvia 
and worldwide for several years beforehand.

As early as in 2013, foreign media took 
very intense and consistent interest in Riga’s 
role as a European Capital of Culture. Up to 
the 1st of December, there had been 1,503 
foreign articles, reports or TV spots about 
Riga as a European Capital of Culture, 
created by media representatives from 66 
countries (in total, 460 foreign journalists 
visited Latvia, a further 100 or so foreign 
journalists are expected for the European 
Film Academy Awards ceremony).

“Overall, the European Capital of Culture 
programme has been substantive in content, 
diverse, compelling and included both public-
participation projects and so-called high 
culture. Internationally, Riga is being rated 
as a very successful European Capital of 
Culture, with an excellent performance and 
a high level of organisational quality. Cities 
from other countries are already visiting us 
to benefit from this experience and this will 
definitely continue for the next ten years, so 
this experience should be put to good use” 
stressed “Riga 2014” Programme Manager 
Aiva Rozenberga.

The European Capital of Culture year 
has introduced new events to Riga’s cultural 
calendar, new festivals have announced 
themselves and enriched Riga’s cultural 
space: the “Blank Canvas: art-ground, play-
ground, crime-ground” street art festival, the 
“RE RE Riga!” international festival of street 
art and world music, and others.

A number of international events 
have been founded, setting themselves 
international and ambitious goals. For 
instance, the European Film Academy 
Awards ceremony, to be held on the 13th 
of December, has motivated Latvia’s film 
professionals to present themselves as 
widely as possible by screening Latvian 
cinema in this international environment, 
so laying the foundations for the Riga 
International Film Festival, enabling the 
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Latvian film industry to develop international 
contacts.

The “Born in Riga” concert has become 
an international musical calling card for 
Riga. Having already been broadcast in nine 
countries around the world, it encourages 
us to continue to present special large-
scale musical events that present our city 
to the world as the birthplace of outstanding 
musicians and musical events of high artistic 
calibre.

During the World Choir Games, held 
as part of the European Capital of Culture 
programme, 27,000 singers in 460 choirs 
from 73 countries in five continents gathered 
in Riga. 1,600 people from 15 countries were 
involved in their organisation.

“I am convinced that we have put down a 
clear dividing line – Riga before the Capital 
of Culture year and Riga after the Capital of 
Culture year. People’s self-esteem is also 
different after this year, because being the 
European Capital of Culture means achieving 
one’s own goals,” stated Uģis Brikmanis, 
curator of “Riga 2014’s” thematic line “Thirst 
for the Ocean”...
KGB Building Reopened

Latvian Institute, 18.02.2015
The “Corner House” exhibition at the 

former KGB building at 61 Brīvības Street in 
Rīga is reopened to the public.

The exhibition on the first floor of the 
former KGB headquarters, organized by 
the Museum of the Occupation, is free of 
charge. Visitors can also go on guided tours 
of the building. The “Corner House” will be 
open every day except Tuesdays - from 10 
a.m. to 5:30 p.m. on Mondays, Thursdays 
and Fridays, from 12 noon to 7 p.m. on 
Wednesdays, and from 10 a.m. to 4 p.m. on 
Saturdays and Sundays.

The former KBG building, also known 
as the “Corner House” by locals, opened 
last May, offering several exhibitions and 
guided tours of the building, and hosting 

various conferences, discussions, concerts 
and seminars. It became one of the most 
popular events in Riga’s European Capital 
of Culture program. The exhibition in the 
building, set up by the Museum of the 
Occupation of Latvia, tells about the activities 
and atrocities committed by the Soviet State 
Security Committee (KGB) in Latvia. The 
building was closed last fall to prepare it for 
the winter period.
Students get to experience everyday 
life for a diplomat at the Latvian 
Foreign Ministry

On 11 February, the Ministry of Foreign 
Affairs took part in the annual career 
development campaign, ‘Job Shadowing 
Day’ 2015. This year, students had an 
opportunity of shadowing Foreign Minister 
Edgars Rinkēvičs and ten diplomats in the 
Foreign Ministry Headquarters in Riga. Two 
students went to London to shadow the 
Ambassador of Latvia, Andris Teikmanis. 
Diplomats at the Foreign Ministry were 
shadowed by 30 students who had been 
selected from 135 applicants.

The Job Shadowing Day began with a 
guided tour through the Foreign Ministry and 
a presentation of the rich history of the foreign 
service and the building. Before the students 
started to follow their hosts, Foreign Minister 
Rinkēvičs gave a presentation on the work in 
the foreign service, the Latvian Presidency 
of the Council of the European Union, and 
current issues in international affairs.

At the end of the Job Shadowing Day, 
the visitors recognised that the time spent 
at the ministry has changed their perception 
of a diplomat’s profession and the work of 
a public institution in general. The students 
were surprised by the hectic schedules of 
those employed in the diplomatic service and 
extensive knowledge required.

Elīna Peiseniece, Riga 1st Gymnasium, 
shared her impressions of the Job Shadowing 
Day: “My idea of this institution changed 
dramatically, and for the best of course. 
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I got to know what these people do on a 
daily basis and understood how hectic and 
unpredictable their working day is. You can 
see in their eyes that they are enjoying 
what they do, and that’s what I wish for my 
life. In my opinion, most Latvians only see 
the negative side of Latvia’s politics, and 
are unaware of how much effort is being 
invested, how little sleep these people get 
and how busy their phone lines are.”

Lauma Vilciņa, Riga 3rd Gymnasium: 
“The Job Shadowing Day gave me valuable 
insights into the work of the Press and 
Information Division that provided me with 
a broader perspective. I was surprised 
by the dynamism of the diplomatic work 
and the enthusiasm of the ministry staff. 
This particular profession demands huge 
commitment.”

Dārta Mendziņa, Riga 3rd Gymnasium: 
“I expected the atmosphere at the ministry 
to be overly serious, technocratic and 
unwelcoming; I was pleasantly surprised 
how flexible and open the diplomats who 
work here are in fact. And when it comes to 
diplomats whom I shadowed, I must admit 
that these people made me believe that I 
could also be one of them.”

The aim of the Job Shadowing Day is 
to introduce students to the requirements 
of various possible careers, helping them 
in the process of selecting an appropriate 
profession and preparing them to enter 
the job market. For a number of years, the 
programme has been successfully integrating 
questions about an eventual career into the 
educational process, and encouraging young 
people to make plans for their future while 
still in school. By building cooperation with 
schools, society and potential employers, 
the Job Shadowing Day promotes inclusion 
of young people in their community and 
increases their connection to the future 
labour market.

The Latvian Foreign Minister invites 
Peter Greste to take part in the 
celebration of UNESCO World Press 
Freedom Day in Riga

Latvia’s Minister of Foreign Affairs, 
Edgars Rinkēvičs, has invited journalist Peter 
Greste to take part in UNESCO World Press 
Freedom Day events in Riga from 2 May to 4 
May. Peter Greste has been invited to share 
his experience of working as a journalist in 
“hotspots” around the world. The original 
invitation will be presented to Mr Greste in 
person by the non-resident Ambassador of 
Latvia to Australia, H.E. Andris Teikmanis. 

The Latvia’s National Commission for 
UNESCO has nominated Peter Greste 
as a candidate for UNESCO/ Guillermo 
Cano World Press Freedom Prize 2015. 
The nomination, prepared by the Latvian 
Journalists Association, will be considered 
by a jury of experts chaired by Cilla Benkö, 
Director-General & CEO of the Swedish 
Radio. The jury is expected to make a 
decision in the middle of March 2015.

Peter Greste is a citizen of both Latvia 
and Australia. He was arrested in Cairo on 
29 December 2013 while performing his 
professional duties as a reporter. Peter Greste 
was released from prison on 1 February 
2015.  He is currently living in Australia.

Latvia has always actively advocated 
freedom of expression and freedom of the 
media, and the strengthening of a high 
quality independent media. Latvia is currently 
defending these values as the country 
presiding over the Council of the European 
Union and as a member state of the United 
Nations Human Rights Council and the 
Freedom Online Coalition. Latvia ranks 28th 
among 180 countries in the World Press 
Freedom Index compiled and published by 
“Reporters without Borders”  on 11 February 
2015.
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