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Turpinājums 4. lpp.

Grozījumi Pilsonības likumā par  
dubult pilsonību

Līdz ar Saeimā ceturtdien atbalstītajām un rudenī ieviešamajām izmaiņām 
Pilsonības likumā Latvijas pilsoņi varēs iegūt arī vairāku citu valstu pilsonības, 
tomēr tas nebūs vienkārši, piektdienas rītā intervijā Latvijas Radio teica Pilsonības 
un migrācijas pārvaldes (PMLP) priekšnieka vietnieks Jānis Citskovskis.

Viņš skaidroja - lai arī likums ļaus iegūt vairāk par divām pilsonībām, tas 
nebūs vienkārši izdarāms, jo kādas citas valsts pilsonība jāmanto no vecākiem, 
jāiegādājas nekustamais īpašums, vai arī jānokārto naturalizācijas eksāmens.

Stāstot par valstīm, kuŗu pilsonību būs iespējams iegūt, Citskovskis norādīja, 
ka tā bijusi politiska izšķiršanās, izvērtējot līdzšinējo sadarbību. Tādējādi jaunais 
pilsonības likums pieļaus dubultpilsonību ar vairākām rietumvalstīm, kas ir “politiski 
un militāri tuvas”.

“Līdz šim dubultpilsonība bija noliegta, tāpēc, ka nevar kalpot diviem kungiem 
militāra konflikta gadījumā. Tiek uzskatīts, ka šīs valstis ir mums tuvas un nav 
iespēju, ka ar tām varētu izcelties militārs konflikts,” sacīja PMLP pārstāvis, kuŗš 
arī uzsvēra - neskatoties uz to, kuŗu vēl valstu pilsoņa pase būs Latvijas pilsoņiem, 
viņi vienmēr tiks uzskatīti par tās pilsoņiem.

Citskovskis nule pieņemtos un pamatīgi izsvērtos likuma grozījumus sauca par 
21.gadsimta situācijai nepieciešamiem līdz ar cilvēku mobilitātes iespējām un pat 
nepieciešamību iegūt kādas trešās valsts pilsonību. Pašreizējais likuma regulējums 
paredz, ka, iegūstot citas valsts pilsonību, no Latvijas pilsonības jāatsakās.

Jau vēstīts, ka, atzīstot dubulto pilsonību, likuma grozījumi paredz, ka Latvijas 
pilsonība saglabājama arī pilsoņiem, kuŗi ir ieguvuši citas ES dalībvalsts, Eiropas 
Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts vai arī Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas dalībvalsts pilsonību.

Tāpat dubultpilsonība varēs būt personai, kuŗa ieguvusi ārvalsts pilsonību, 
ar kuŗu Latvija noslēgusi līgumu par dubultpilsonības atzīšanu. Trešajā lasījumā 
likumprojektā papildināts to valstu loks, ar kuŗām tiek pieļauta dubultpilsonība, tām 
pievienojot arī Austrāliju, Brazīliju un Jaunzēlandi.

Paredzēts, ka Latvijas pilsonību varēs saglabāt arī tie cilvēki, kuŗi ieguvuši 
iepriekš nenosaukto valstu pilsonību, ja būs saņemta Ministru kabineta atļauja. 
Tāpat pilsonība saglabāsies personām, kuŗas citas valsts pilsonību ieguvušas 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

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

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

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

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1987. gada
Valērija Manasa

Dzimusi 1914. g. 30. jūnijā, Latvijā
Mirusi 2013. g. 29. aprīlī, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedrs kopš 1971. gada
Arnolds Jumiķis

Dzimis 1930. g. 16. oktobrī, Latvijā
Miris 2013. g. 4. maijā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde  
1. maijā

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds un protokolēja Pēteris Kļaviņš.

Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik 
Biedrībā sastāv 511 biedri, no kuŗiem 19 
ir goda biedri un 116 mūža biedri. Ritumu 
abonē 70 tautieši. Uz Latviju ir aizsūtīti 
7 biedru naudas pārvedumi kopsummā 
$5,441.

Priekšsēdis ziņoja, ka Biedrības 
biedri 28. aprīļa ārkārtas pilnsapulcē 
ar pārliecinošu vairākumu noraidīja 
Strathfield Partners piedāvājumu pirkt 
Latviešu namu un tā vietā nodrošināt 
Sidnejas Latviešu biedrībai telpas jaunā 
daudzstāvu ēkā uz The Boulevarde un 
Parnell ielas stūra.

Pēteris Kļaviņš

Senioru saiets
Nākošais senioru saiets notiks piektdien 

14. jūnijā pulksten 12.00 un kafejnīca būs 
atvērta kā parasti no pulksten 11.00 lai jūs 
varētu pakavēties ar draugiem un baudīt 
SLB Dāmu kopas sagādātos gardumus.

Pirmā daļā Ivars Šeibelis rādīs 15 
minūšu slīdrādi (slide show) par grupas 
11 dienu, 90km pārgājienu Jaungvinejā 
pa slaveno Kokoda Trail. Džungļi, 
nepārtrauktas stāvas kalnu kravas līdz 
2100 metru augstumam, neskaitāmas 
upes ko krustot, lietus. Skaisti mežonīgu 
džungļu dabas skati. Galapunktā šī gada 
ANZAC dienas ceremonija Kokodā. 
Vēsturisks ceļojums par Austrāliešu 
armijas slavenākām cīņu vietām. Tad 
skatīsimies Latvijas TV video XX Gadsimts 
– Post scriptum 1954/55 dzīve Padomju 
Latvijā, un arī ziņas no Latvijas.

Otrā daļā skatīs imies Latvi jas 
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Pieņemti pilsonības likuma grozījumi
Turpinājums no 1. lpp

Okupācijas Muzeja DVD par Kūjenieku 
Jāni Pūķi kuŗu ar tēvu un māti izsūtija uz 
Sibīriju 1941. gada 14 jūnijā. Redzēsim 
cik drausmīgs ir viņa piedzīvojums. Viņš 
ir vienīgais no viņa ģimenes kuŗš ir dzīvs 
un atgriezies dzimtenē. Lūdzu izlasiet 
Kūjenieka Jāņa Pūķa dzīves aprakstu.

Uldis Misiņš Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 
cienījamu gadu vecumu sākot ar 

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

2013. gada maijā SLB ir apsveikusi Liju 
Pogaini, Tamāru Koškinu, Lidiju Buduli, 
Ilzi Jaunbērziņu, Ingrīdu Kalniņu, Terēzi 
Zundānu un Arni Kārkliņu.

Kūjenieks  Jānis 
Pūķis

Jānis Pūķis piedzimis 1934. gada 31. 
janvārī Liepājā.Viņa tēvs bija galvenais 
mežsargs Rucavā. 1941. gada14. jūnijā 
visa ģimene, tēvs Jānis, māte Anna un dēls 
Jānis tika izsūtīti uz Sibīriju. Tēvs Jānis bja 
notiesāts par politisko noziedznieku un bija 
ieslodzīts cietumā. Māte Anna ar savu dēlu 
Jāni bija aizsūtīti uz citu pusi Sibīrijā un 
strādāja aitu farmā, kas izglāba dēlu un 
māti no nomiršanas badā. 1942. gadā tēvs 
Jānis nomira no bada cietumā.

Pēc kaŗa beigām māte Anna un dēls 
Jānis mēģināja nelegāli atgriesties Latvijā. 
Viņus noķēra un apcietināja, māti Annu 
notiesāja uz 16. gadu ieslodzi cietumā, 
bet dēlu  Jāni novietoja ar krievu ģimeni 
kuŗa bija samērā tuvu pie viņa mātes 
cietuma. Jānis iestājās ogļraču skolā. 
Drīzi pēc tam viņa māti Annu aizsūtija uz 
citu tālāku cietumu. Pēc skolas beigšanas 
Jānis bijā aizsūtīts uz zelta raktuvēm. 
Jānis apprecējās ar krievieti Olgu un 
viņiem piedzimā dēliņš. Tad kad Krievija 
1956. gadā pasludināja anmestiju, Jānis 
devās uz Latviju ņemot līdzi tikai viņa 
vismīļāko lietu, akordeōnu, ar kuru viņš 
varēja nopelnīt dažus rubļus dzīvības 
uzturēšanai. Viņa sieva Olga nevēlējās 
doties uz Latviju. Lai tiktu uz Latviju viņš 
nostaigāja 60 kilometrus līdz tuvākai 
šosejai. Atgriežoties Latvijā viņš nodibināja 
latviešu folkloras un mūzikas grupu. 

laulību vai adopcijas rezultātā.
Pasaules brīvo latviešu apvienība 

(PBLA) norādījusi, ka, pieņemot ilgi 
gaidītos Pilsonības likuma grozījumus, 
kas pieļauj vienlaicīgu Latvijas un kādas 
citas valsts pilsonību, esošajam Latvijas 
pilsoņu skaitam varētu piepulcēties 20 
līdz 23 tūkstoši cilvēku - pārsvarā tie, 
kuŗi vēlēsies iegūt dubultpilsonību.

Pilsonības l ikuma grozījumus 
izstrādāja īpaši šim nolūkam izveidotā 
Juridiskās komisijas apakškomisijā. 
Darbs pie apjomīgās Pilsonības likuma 
reformas ilga teju divus gadus, ciešā 
sadarbībā ar ekspertiem izstrādājot tādu 
likumu, kas atbilst mūsdienu situācijai 
un risina daudzu gadu gaitā radušās 
problēmas.

Paredzēts, ka grozījumi Pilsonības 
likumā stāsies spēkā šā gada 1.oktobrī 
– līdz ar attiecīgo Ministru kabineta 
noteikumu pieņemšanu.

Delfi

Šodien viņš ir pazīstams kā etnografiskā 
ansambļa vadītājs Rucavā. 

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

 Aldis Birzulis

Jā, un – ?
„GĀJPUTNS” – Andris  Klauss 
sadarbībā ar Sandru Damnicu un 
Judīti Šmiti.
SLT izrādes 4. un 5. maijā. Judītes 
Šmites režija.

Tiek baumots, ka cilvēki novecodami, 
vairs īsti nedzīvo ne tagadnē, ne nākotnes 
gaidās, bet pagātnē. Nevaru pieņemt, ka 
Sidnejas latviešu saime, lai kāds dažu 
fiziskais vecums, būtu ieslīdējusi tik 
banālā stāvoklī. Atsakos Sidnejas latviešu 
„sirmgalvjus” patronizēt kā raudulīgus 
vecīšus (raudulīgas vecītes) kas ar 
drebošām sirsniņām tikai vāļājās atmiņās. 
Atmiņas ir dārgas un svarīgas tiem kam 
tās pieder. Bet atmiņas nav viss. Un 
šādas personīgas atmiņas automātiski 
nepārvēršās saistošā drāmā. 

Tas pateikts, runāsim par teātri, jo 

teātris/drāma ir tas ko Sidnejas publika nāk 
skatīties. Sidnejas Latviešu teātris bieži 
savās izrādēs iesaista tēlotājus dažādos 
vecumos, ar labu piedevu jaunu talantu. 
„Gājputns” arī lepojās ar šādu ansambļa 
sastāvu ar vairākām jaunām aktrisēm 
iezīmīgās lomās. Judīti Šmiti atceros kā 
spējīgu aktrisi Teātŗu festivālos. Šoreiz, 
kā režisore, viņa sabūvēja iespaidīgus 
skatuves brīžus. Viņas ansamblis bija 
spējīgs un labi saliedēts. Un tomēr – ?

Kādēļ, par spīti spējām un pūlēm, šī 
izrāde bieži bija tik garlaicīga? Vieglāka 
atbilde būtu ka tā vienkārši bija par gaŗu. 
Tekstu (itsevišķi pirmajā daļā) noteikti 
derētu rūpīgi un uzmanīgi saīsināt. Bet 
neseko, ka „gaŗš” nozīmē „garlaicīgs”. 
„Hamlets”, citējot tikai vienu piemēru, 
pilnīgā uzvedumā var ilgt pāri četrām 
stundām. Šeit mēs rēķinājāmies ar 
apmēram trim stundām.

Problēma tātad nebija ar teksta 
gaŗumu, bet ar tekstu pašu, kas pasniedza 
vienkāršu notikumu un jūtu virkni, 
chronoloģiskā secībā – literāli – atstāstītu. 
Viena vai otra persona mums stāvēja 
priekšā un stāstīja, vai lasīja un stāsīja 
kas vēstulēs. Konflikts, ko katrs pazīst 
kā drāmas esenci, neeksistēja. Iztrūka 
jebkāda motīvu komplicējuma. Un tas 
izdzēsa pretenziju uz drāmatisku sabūvi, 
kas paļaujās uz konfliktu, komplicējumiem 
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un to atrisināšanu.
Viss tika izskaidrots kā Likteņa (Ojārs 

Greste) rotaļa. Varbūt tas arī izskaidroja 
trūkumu pilnīgi realizētu raksturu pat 
svarīgāko personu starpā. Piemēram 
Annas vīrs Žanis (Jānis Grauds) tika 
atstāts faktiski kā „cipars” bez jebkādas 
iekšējas dzīves. Nekas, nekas mums šeit 
neatklāja – kā vislabākā drāma spēj – 
kautko vēl neuzietu pašu vai citu cilvēcībā.

Nekas arī nepārsteidza, jo bēgļu 
gaitu un trimdas gadu norise visiem sen 
pazīstama. Judīte Šmite („AL” nr. 3133) un 
daži aktieri savās programmas piezīmēs, 
ielūdza dalīties šajās atmiņās. Jā, labi. 
Dalīsimies. Latvijas brīvības gadi bija 
cerību pilni. Dzīve zem komūnisma bija 
baismīga. Bēgļu gaitās daudz ciests un 
pārdzīvots. Jā. Otrajā daļā karikaturizētā 
poliete arī to visu, un droši vien vēl 
drausmīgāku, bija cietusi un pārdzīvojusi, 
tāpat kā daudzi latvieši.

Dzīvi atsākt svešā zemē nebija viegli. 
Austrālija ir pavisam citāda kā Eiropa. 
Austrālieši nesapratīgi, bet labsirdīgi, 
lai gan nav dzirdējuši par skābētiem 
gurķiem. Karstums. Citādas zvaigznes. 

Ziemsvētkos nav īstas eglītes. Jā, tā tas 
bija. Un –?

Judīte Šmite bija ļoti centusies šo 
vārdu plūsmi pārvērst teātrālā vielā. Bija 
koriski runājumi un „koriskas” kustības. 
Bija daudz labi aktieru grupējumi (lai gan 
daži par daudz atkārtojās). Vācu armijas 
ienākšana bija itsevišķi iespaidīga.Gaisa 
uzbrukumi un kaŗa trauksmes, Ginta 
Kārkliņa un Edgara Grestes pārziņā, 
bija pienācīgi trokšņaini un iespaidīgi 
apgaismoti.

Bet „ l ielākie momenti” diemžēl 
nesagrāba kā tas būtu pienācies. Ilze 
Viļuma (jaunā Anna) visu iepriekšējo jau 
bija pasniegusi ar tik vienlīdzīgu enerģiju 
un skaļumu, ka degošās Dresdenes 
priekšā, daudz nekas nebija reservē. Pat 
vīra meklēšana pilsētas drupās drīz sāka 
jaukties kopā ar pazudušās bagāžas 
(lādes) sadzīšanu.

Viens īsti saspīlēts, jo ironisks, mirklis 
bija iepriekš Žaņa paziņojumā ka brauc 
uz Dresdeni, lai atrastu drošu patversmi 
savai ģimenei – jo visi labi zinājām, ka tur 
viņu sagaidīs viens no modernās vēstures 
šausmu darbiem.

Žanis (Jānis Grauds) iepazīstās ar Annu (Ilze Viļuma)
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Jāatzīstās, ka ceļojums uz Austrāliju, 
lai cik labi pasniegts un apgaismots, 
šķita nebeidzams. Vienu brīdi pat radās 
bažas, ka redzēsim plaši pazīstamā skata 
imitējumu no filmas „Titanic”. Un pilna 
Latvijas himnas nodziedāšana? Bija grūti 
saprast vai tika sagaidīts, ka dziedāsim 
līdzi, vai celsimies kājās kā pienākās 
valsts himnu dzirdot.

Austrālija vismaz atnesa humoru, 
lielāko tiesu caur valodas pārpratumiem. 
Viens viegli seksuāls joks visus labi 
pasmīdināja, bet ne tik ļoti kā Ojāra Grestes 
tēlotais kaimiņš. Nezinu arī ko viņš, kā 
Liktenis šinī ainā darīja, jo tā neiezīmēja 
nekādu „liktenīgu” pagriezienu. Un vai 
divas latvietes ar bērniem 1949. gadā 
svešā pilsētiņā būtu tik vulgāri uzvedušās. 
Cik zinu cūkas dibenus negora, bet šeit 
dibeni tika ar sparu gorīti pret zāli. Bet 
tad beigās, pat Liktenis mums paklanījās 
ar dibenu. Varbūt tam visam bija kāda 
esoteriska nozīme, ko neuztvēru.

Sīkums, bet viena no māsām, Emma, 

bija spilgti blonda (Sanita Maulāne jaukā 
tēlojumā), otra spilgta tumsmate, laikos 
kad sievietes matus daudz nekrāsoja. 
Viegli pārsteidza arī, ka jaunā Anna, 
viscauri tik skaļa, mundra, bravūrīga – kas 
nemainījās un nenovecoja gadu gājumā 
– bija ieslīdējusi tik mierīgā vecumā kā 
Ilona Brūvere pasniedza. Lomā viņa 
bija protams bija laba, bet tā bija vecītes 
klišeja.

Visaizkustinošākais visā izrādē bija 
tas ka viņa, latviete, ar visiem daudzajiem 
mazbērniem un mazmazbērniem, bija 
atstāta viena veco ļaužu mītnē. Par to 
patiešām varējām liet asaras.

Tija Lodiņa izcēlās ar niansētu tēlojumu 
kā Latvijā palikušā Marta. Patika arī 
Elgas Mednes Rašas sirsnīgi un izjūtīgi 
realizētais Annas mātes attēls. Edgars 
Greste pilnīgi iekļāvās katrā lomā (pat ar 
putna knābi apgrūtināts, viņš „plivinājās” 
graciozi) un ar Andreju Mačēnu (iepriekš 
Martas vīrs Saša) piedeva humoru kā 
neuztvērīgi austrālieši.

Anna (Ilze Viļuma) un Emma (Sanita Maulāne) iet pie vietējā miesnieka (Andrejs 
Mačēns) iepirkties, miesnieka palīgs Edgars Greste) 
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Talantīgai Kirai Bruzgulei gandrīz 
nekas nebija ko tēlot Annas meitas, 
Ainas, lomā. Linda Ozere, kā allaž, bija 
kompetenta visā ko uzņēmās un Jānis 
Čečiņš vēlreiz demonstrēja spējas, kuŗās 
viņš tagad ir meistars – ilgi un sastinguši 
sēdēt. Ilzei Viļumai (Anna) ir apsveicama 
skatuves enerģija un skaidra, skaļa balss. 
Derētu tikai abas šīs dāvanas modulēt, lai 
viss neieslīdētu vienlīdzīgā intensitātes 
līmenī.

Jauki lasīt programmā, ka aktieriem, 
izrādi sagatavojot, viss gājis tik „forši” 
un brīnišķīgi, ar tik „neticami spējīgu” 
un „lielisku komandu”. Jauki, jo skatuve 
pieprasa pūles, laiku un apziņu, ka 
tēlojums bez tā, ko leģendārais Gīlguds 

Dāmu kopas 
sarīkojums

S L B  D ā m u  k o p a s 
gadskārtējais sarīkojums 
28. aprīlī bija pulcinājis pilnu 
Sidnejas Latviešu Nama lielo 
zāli. Par lielo apmeklētāju 
skaitu varbūt var pa daļai 

pateikties arī pirms šī sarīkojuma 
notikušai SLB pilnsapulcei, kuŗā tās 
apmeklētāji ar lielu vairākumu nobalsoja 
par patreizējā nama paturēšanu un 
tā nepārdošanu nevienam kārotājam. 
Sarīkojums iesākās plkst. 12:00 ar siltām 
pusdienām, kuŗas varēja saņemt pēc 
ieejas maksas, 5.dolāru, samaksāšanas 
bez jebkādām atlaidēm. Pusdienās 
izsalkušie varēja saņemt ceptu šķiņķi 
ar kartupeļiem ripiņās, sarkaniem 
kāpostiem, burkāniem un zirņiem, bet 
piedzeršanai karsto vai auksto vīnu, 
pēdējo gaišu vai sarkanu. Bija pērkami 
arī pīrāgi, kūka, tortes gabaliņi, kafija 
un stiprāks malks. Laimes meklētāji 
varēja iegādāties biļetes lielai (ar dažām 
mantām) un mazai loterijai (ar daudzām 

mazām mantiņām). 
Kādu stundu ar ceturksni vēlāk sākās 

dāmu kopas iestudētā teātŗa izrāde, ar 
pieticīgi nosaukto Irēnas Sproģes skici 
Vakars ciemā. Irēna Sproģe devusi 
daudzas līdzīgas skices dāmu kopas 
uzvedumiem un būtu laiks tās apvienot 
un iespiest Irēnas Sproģes kopoto lugu 
grāmatā, kuŗu varētu izmantot arī citas 
interesentu grupas.  Lugu iestudējusi 
Ieva Eikena, dekorators nezināms, bet 
par gaismām gādāja Jānis Grauds. 

Šoreiz ludziņa bija par visā Austrālijā 
pazīstamo Melburnas veco ļaužu 
ciemu, kuŗā ierodas uz dzīvi jaunas 
iemītnieces no Sidnejas: Alīse Ābele 
(Ingrīda Rēbauma) un  Paulīne Plūme 
(Maruta Pogule), bet viņas ciemā uzņem  
Berta Bumbiere (Ināra Krūmiņa) un 
Zenta Zemene (Ieva Eikena). Par nama 
iekārtu pastāsta Berta Bumbiere, ka 
vienā galā esot sarīkojumu zāle, bet 
otrā - ēdamzāle. 

Vēlāk uz proscēnija rādīja drēbju 
modelēšanu,  kuŗā piedalījās Otīlija ( 
Inese Rone) un  Ilga (Annete Pearce).  
Sarunās piemin kādu Kārli, kuŗu pazīst 

(John Gielgud) apzīmē kā „iekšējo 
impulsu”, pārvēršas melodrāmā.

Pielikšu vēl vienu īsu viņa pamācību 
skatuves māksliniekiem. „Vienkāršākajiem 
skatītājiem („hoi polloi”) ļoti patīk ja tu nolej 
dažas asaras, bet problēma ir ka ir ļoti grūti 
raudāt tikai no acīm. Tev deguns sāk pilēt 
un tas ir diezgan slikti.”

Dekorācijas (Vija Spoģe-Erdmane, 
Pēteris Erdmanis, Jānis Grauds) bija 
skatam patīkamas un temai piemērotas, 
ar vieglu (kā man šķita) japānas mākslas 
ietekmi abos „putnu paneļos”. Judītes 
Šmites elegantā, baltā skatuves iekārta 
tam labi piemērojas.

Inta Rodžera (Rogers).
Sidnejā
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divas  iemī tn ieces , 
bet  nezina,  kas ar 
viņu noticis un tāpēc 
is tabā r īko seansu  
gara izsaukšanai, Pēc 
kāda laika atbild  kāda 
vīrieša balss, un, kad 
gara saucēja vaicā, kur 
balss īpašnieks atrodas, 
„gars” atbild: „Tepat!.” 
A tk lā jas ,  ka  ba lss 
īpašnieks bijis kāds 
cits  ciema iemītnieks 
Viktors Vīnogs (Pēteris 
Kļaviņš), kas tajā brīdī 
atradies blakus istabā. 
Tēlotā jas no dāmu 
kopas pēc piedalīšanās 
daudzās ludziņās jau 
veikli iespēlējušās un 
sniedza ticamu izpildījumu. Skatītājus 
arī iepriecina ludziņas ar daudziem 
tēlotājiem. Dāmu kopas sarīkojuma 

Skices Vakars ciemā dalībnieki – no kreisās: Ināra 
Krūmiņa, Inese Rone, Ieva Eikena, Pēteris Kļaviņš, 
Ingrīda Rēbauma, Maruta Pogule un Anete Pīrsa 
(Pearce)
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apmeklētāji bija iepriecināti un pateicās 
ar skaļiem aplausiem.

Juris Krādziņš

„Gājputna”  
lidojums Sidnejā.

4. un 5. maijā Sidnejas 
latviešu nams pulcināja 
visus teātŗa mīļus uz 
jauniestudēto izrādi 
„Gājputns”. Patiesībā šī 
luga pirmo reizi uzvesta 
pirms 18 gadiem, bet nu 

dienas gaismu ieraudzījusi jaunā, 
stilizētā Melburnas režisores Judītes 
Šmites redzējumā. 

„Skaists izaicinājums un pie-
dzīvojums,” stāsta režisore, kas ar 
prieku uzņēmusies iestudēt šo lugu 
Sidnejā, „piedāvājums nāca īstajā laikā, 
un es biju gatava pamest Melburnu uz 
pāris mēnešiem, lai ar sirdi un dvēseli 
nodotos radošajam lidojumam kopā ar 
savu aktieru trupu. Viss sakārtojās pats 

no sevis. Vairākas reizes nomainījās 
aktieru sastāvs un lomu sadale, bet 
gala rezultāts ir lielisks, un to vislabāk, 
protams, var novērtēt skatītājs.” 

Izrādē piedalās jau pieredzējuši, 
visiem labi pazīstami SLT aktieri, kā 
arī pavisam jauni Gājputni no Latvijas, 
kas nupat kā ieradušies, lai īstenotu 
sevi un savus talantus šeit Austrālijā – 
Ilze Viļuma, jau pieredzējusi skatuves 
māksliniece, kā arī Sanita Maulāne, 
kas aktrises tēlā iejūtas pirmo reizi savā 
mūžā.

Izrādes notikumi atdzīvina atmiņas. 
Publika dzīvo līdzi, raud, smejas un 
nekautrīgi iekomentē vienā un otrā 
brīdī. Ikviens, kas sēž zālē, atminas 
savu lidojumu un savu stāstu ierodoties 
Austrālijā. The lucky country.  

Režisores modernā pieeja stāstu 
pasniedz netradicionālā veidā, atstājot 
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Sidnejas Latviešu biedrība 
meklē

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

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

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

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

 Pieredze rāda, ka šos pienākumus vislabāk var veikt pāris

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

brīvu telpu skatītāju interpretācijai.  Viss 
sākās ar vecas kundzītes – ANNAS 
parādīšanos uz skatuves un viņas 
sarunu ar putniem. Viens pēc otra uz 
skatuves paradās aktieri, kas kā atmiņu 
tēli atdzīvina notikumus no jaunības, 
pirmās mīlestības, ģimenes dzīves, 
un vēlāk jau kaŗa laika notikumiem, 
pārcelšanos uz Austrāliju un dzīvi šeit.  
Skatītājs tiek ierauts īstā emociju virpulī.

Ja uz skatuves dzimst kaisle, 
ikviens sajutīs pakrūtē kādu tauriņu 
spārna pieskārienu, bet ainā kad tiek 

pārdzīvotas kaŗa šausmas, kad tik spilgti 
tiek attēlots stāsts par sabumbotām 
pilsētām, uzlidojumiem, un ciešanām, 
kāda asara noritēs pat tiem, kas parasti 
emocijas īsti neizrāda. 

Viss ir tik īsts. Tik patiess. Parunājot 
ar Sidnejā dzīvojošiem sirmgalvjiem, 
viņu pieredze un atmiņas patiesi 
pārsteidzoši sasaucas ar notikumiem 
uz skatuves. Jauniešiem – sirmgalvju 
mazbērniem šī ir lieliska iespēja labāk 
izprast ko pieredzējuši un piedzīvojuši 
viņu senči. Izrāde gan ir latviešu valodā 
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Kurzemes cietokšņa 
atcere Daugavas 

vanadžu gadskārtējā 
sarīkojumā

Sarīkojums iesākās sestdien, 
4. maijā, plkst. 12:00, DV namā ar 
siltām pusdienām, kuŗās apmeklētāji 
iegādājās vērša gaļu mērcē ar vārītiem 
kartupeļiem un skābiem gurķiem. 
Priekšnesumi iesākās ar Ivara Štubja 
nodziedātām, paša ģitāres pavadījumā, 
trim dziesmām: Liela pulka ģeņģu jāja, 
Zilais lakatiņš un Kurzemes leģionārs. 
Atzīmējot Kurzemes cietokšņa atceri, DV 
Sidnejas nodaļas priekšniece Gundega 
Zariņa nolasīja notikumu chroniku. Tā 

kā tajā ir ļoti koncentrēta laika notikumu 
secība, kuŗu nav iespējams saīsināt, 
tad tālāk sekos Gundegas Zariņas 
nesaīsināts lasījums:

„Par Kurzemes c ietoksni  vai 
Kurzemes katlu tiek saukts vācu spēku 
ielenkums Kurzemes pussalā Otrā 
pasaules kaŗa laikā, kas izveidojās 
1944. gada 9. – 10. oktobrī Sarkanai 
armijai sasniedzot Baltijas jūru pie 
Mēmeles un nogriežot vācu spēkiem 
atkāpšanās ceļu pa sauszemi.

Priekšvēsture. Kurzemi, tāpat kā 
pārējo Latvijas teritoriju 1941. gadā 
okupēja vācu armijas grupa „Ziemeļi”. 
1944 gada jūnija beigās sākās Sarkanās 
armijas uzbrukums, kuŗš beidzās ar 
vācu armijas grupas „Centrs” sakāvi 
un Baltkrievijas, Austrumlietuvas un 
Austrumlatvijas ieņemšanu. Oktobrī 
Sarkanā armi ja  turp inā ja  savu 
uzbrukumu, izlauzās līdz Baltijas jūrai un 
sagrāba gandrīz visu Lietuvas teritoriju. 
Armijas grupa „Ziemeļi” tika nošķirta no 
pārējiem vācu spēkiem. Oktobŗa vidū 
vācu spēki atstāja Rīgu un novietojās 
Kurzemē. Tie izveidoja fronti uz līnijas: 
Jūrmalciems, Bārta, Vaiņode, Auce, 
Zebrus ezers, Maisakrogs, Vīksele, 
Klapkalnciems. 1945. gada 15. janvārī 
armijas grupa „Ziemeļi” tika pārdēvēta 
par armijas grupu „Kurzeme.”

Kurzemes ielenkumā atradās 32 
vācu divīzijas (tai skaitā Latviešu 
leģiona 19. divīzija) un apmēram 230 
000 vietējo iedzīvotāju, tai skaitā 150 
000 bēgļu.

Kaujas. Sarkanā armija vairākas 
reizes mēģināja ieņemt Kurzemi. Pirmais 
uzbrukums Kurzemes cietoksnim 
iesākās jau 1944. gada 15. oktobrī.. 
Padomju trieciena pamatvirziens bija 
no Dobeles uz Džūksti. Sasniegtie 
panākumi bija niecīgi, vācu spēkus 
izdevās atspiest tikai par 2 km. Tikpat 
nenozīmīgus rezultātus Sarkanā armija 

ar pāris izteicieniem angliski, bet kā 
vēlāk apliecināja zālē sēdošie skatītāji, 
kas ne vārda nesaprata latviski, tad 
valodas barjera viņus neesot uztraukusi, 
jo emocijas un aktieru tēlojums tiešām 
runājis vairāk par vārdiem.

Atliek vien cerēt, ka izdosies šo lugu 
paradīt gan Melburnā, gan Brisbanē 
sniedzot iespēju maksimāli lielam 
daudzumam skatītāju izdzīvot visus 
notikumus, kas risinās uz skatuves, 
sajūtot klātbūtnes efektu ANNAS 
dzīvesstāstā. 

Krāšņs aktieru ansamblis, spēcīgs 
lomu tēlojums, „Gājputns” sevi ir pieteicis 
un tik ātri vis neaizlidots no skatītāju 
atmiņām un pārdomām. „Šī ir labākā 
izrāde daudzu gadu laikā!” teic kāda 
teātra mākslas cienītāja, kas ierodas 
aizkulisēs, lai samīļotu māksliniekus 
un pateiktu sirsnīgu paldies. Arī mums 
aktieriem prieks kalpot jums skatītāji 
parādot visdažādākos stāstus tik 
daudzšķautņainā redzējumā. 

Bonija – Ilze Viļuma
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Kurzemes septiņas divīzijas, starp tām 
arī abas tanku divīzijas. Tādējādi 170 
km gaŗās frontes aizstāvēšanai bija 
palikušas 25 divīzijas. 23. janvārī sākās 
ceturtā kauja, padomju spēkiem mēģinot 
izlauzties uz Liepāju un Saldu. Liepājas 
virzienā uzbrūkošajiem padomju 
spēkiem izdevās izveidot priekštilta 
nocietinājumus Bārtas un Vārtājas 
krastos, bet jau februāŗa sākumā vācu 
pretuzbrukumos tos likvidēja, un 3. 
februārī kauja pierima. Pēc Kurzemes 
virspavēlniecības ziņām sarkanarmieši 
zaudēja 541 tanku, ap 100 lidmašīnu un 
45 000 kritušo.

P i e k t a i s  S a r k a n ā s  a r m i j a s 
uzbrukums sākās 12. februārī Džūkstes 
– Irlavas virzienā. Pirmais uzbrukums 
tika atvairīts, bet, pēc jaunu kājnieku 
un tanku vienību ievadīšanas kaujā, 
sarkanarmiešiem izdevās ieņemt 
Džūksti un vēlāk arī Lesteni. !8. februārī 
19. divizijas 43. pulks pretuzbrukumā 
atguva Lesteni. 20. februārī Sarkanā 
armija sāka uzbrukumu Liepājas virzienā 
ap 30 km platā iecirknī abpus Priekulei.  
Sīvās cīņās, kas ilga līdz 1. martam, 
sarkanarmiešiem izdevās atspiest 
vacu līnijas 1 – 2 km atpakaļ un ieņemt 
Priekuli. 5. martā sākās uzbrukums 
uz dienvidaustrumiem no Saldus, 
kuŗā iesaistījās 8 Sarkanās armijas 

sasniedza arī otrajā lielkaujā, 
kuŗa ar 10 dienu pārtraukumu 
ilga no 27. oktobŗa līdz 25. 
novembrim un risinājās 
P r ieku les  –  Va iņodes 
sektorā, un pie Auces. 
Ciešot milzīgus zaudējumus 
sarkanarmieši ieņēma Auci 
un ieguva 4 km dziļu un 12 
km platu telpu Priekules – 
Vaiņodes sektorā. Pēc vācu 
virspavēlniecības ziņām 
sarkanarmieši zaudēja 602 
tankus un 239 lidmašīnas. 
Arī vācu puse cieta smagus zaudējumus. 
No 1. līdz 7. novembrim vācu kritušo un 
ievainoto skaits saniedza 19 000. 

No  14 .  l ī dz  15 .  decembr im 
padomju aviācija veica spēcīgus 
gaisa uzbrukumus Liepājai. Vācu 
zenītartilērijai un iznīcinātājiem izdevās 
notriekt 76 pretinieku lidmašīnas. 

Trešā aizstāvēšanās kauja (saukta 
arī par Ziemassvētku kaujām) ilga 
no 1944. gada 21. decembŗa līdz 
31. decembrim. Tā sākās Saldus 
apvidū, kur nepilnu 35 km gaŗā frontē 
ofensīvu ievadīja 20 Sarkanās armijas 
divīzijas. Vēlāk sarkanarmieši pārgāja 
uzbrukumā visā Kurzemes frontē, ar 
smaguma punktiem Saldus, Vaiņodes 
un Dobeles sektoros. Par vienu no tās 
degpunktiem izvērtās 19. divīzijas un 
21. vācu divīzijas (tās sastāvā atradās 
106. latviešu pulks) aizstāvētais frontes 
iecirknis (starp Dobeli un Džūksti). 
Šajā kaujā Sarkanās armijas sastāvā 
piedalījās 130. Latviešu strēlnieku 
korpuss ar divām divīzijām. Sarkanās 
armijas ieguvums šajās kaujās bija daži 
kvadrātkilometri, bet tā zaudēja 513 
tankus un 257 lidmašīnas. 

1945. gada 15. janvārī  vācu 
sauszemes kaŗaspēka ģenerālštāba 
komandierim Heincam Guderiānam  
izdevās panākt atļauju izvākt no 

Kurzemes cietokšņa sarīkojuma dalībnieki
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Senioru saiets maijā
10. maija senioru saietā redzējām 

vairākas filmas. Pirmā daļā vispirms 
bija filma darināta no Kaŗa mūzeja 
materiāliem par notikumiem I Pasaules 
kaŗa laikā no Krievijas sairšanas līdz 
Latvijas neatkarības nostiprināšanai. 
Kādu laiku Latvijā bija trīs valdības; viena 
1918. gada 18. novembrī nodibinātā ar 
ministru prezidentu Kārli Ulmani, bet 
tad arī vēl padomju armijas uzceltā  
Pēteŗa Stučkas valdība un vāciešiem 
draudzīgā Andrieva Niedras valdība. 
Padomju valdības laikā, kas īsu laiku 
pārvaldīja gandrīz visu Latvijas teritoriju, 
atskaitot mazu rajonu ap Liepāju, bads 
bijis tik liels, ka Rīgas zvēru dārzā 
apēduši pat ziloni. Rādīja citu starpā arī 
skatus no Ulmaņa valdības atgriešanās 
Rīgā 1919. gada 8. jūlijā un Bermonta 
uzbrukumu Rīgai no Jelgavas puses, 
kas iesākās 8. oktobrī. Tematisku dzeju 
filmas laikā lasīja Uldis Bērziņš. 

kājnieku divīzijas un 2 tanku vienības. 
Šeit sarkanarmiešiem izdevās dziļāks 
iebrukums vācu pozīcijās austrumos 
no Saldus un vietām sasniegt Saldus 
– Liepājas lielceļu. 14. martā padomju 
uzbrukums atslāba. Sarkanās armijas 
zaudējumi bija 70 000 kritušie un 
ievainotie kaŗavīri, 608 tanki un 178 
lidmašīnas, bet ieguvums – neliela 
apvidus josla, ieskaitot Džūksti un 
Priekuli.

Pēdē ja i s  Sa rkanās  a rm i j as 
uzbrukums risinājās no 17. marta līdz 
3. aprīlim abpus Saldum. Uzbrukums 
rietumos no Saldus tika atvairīts, 
taču austrumos, Pilsblīdenes virzienā 
sarkanarmiešiem izdevās sasniegt 
Liepājas dzelzceļu rietumos no Blīdenes 
stacijas. 21. martā sarkanarmieši sāka 
uzbrukumu uz ziemeļiem no Dobeles, 
Saldus virzienā, un 24. martā arī 
Liepājas telpā abpus Vārtājas upei. 
Šo uzbrukumu vācu vienības atvairīja. 
Turpmākajās dienās zem Sarkanās 
armijas spiediena Kurzemes frontes 
vidus daļa tika pakāpeniski atvilkta 
un 4. aprīlī nostabilizējās uz līnijas: 
Jūrmalciems, Priekule (padomju rokās, 
Pampāļi, Saldus, Grenči, Radziņciems, 
Klapkalnciems (vācu rokās). Pēc šīs 
kaujas aktīva kaŗadarbība Kurzemē 
vairs neatsākās. 

1945, gada 8.maijā Ezerē vācu 
kaŗaspēka grupas”Kurzeme” vadība 
parakstīja kapitulācijas aktu. Sarkanajai 
armijai gūstā padevās 146 000 vācu 
armijas kaŗavīŗu, no tiem 9000 latviešu 
leģionāru. Diezgan daudzi leģionāri 
izlēma turpināt cīņu pret padomju 
okupantiem, iesaistoties nacionālo 
partizānu vienībās.”

Šim lasījumam, ko Gundega Zariņa 
bija sameklējusi tīmeklī, sekoja vēl 
trīs Ivara Štubja dziedātas dziesmas: 
Kurzemes pēdējie leģionāri (no Vilku 
dziesmām), Nu ardievu, Vidzemīte 

Ivars Štubis
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un Ak Latvija, kur 
tavi dēli? Pēc tām 
Gundega Zariņa 
pateicās solistam, 
bet , tā kā nebija 
varējusi izvēlēties, 
vai pateicībā dot 
v i ņ a m  p u ķ e s 
vai pudel i ,  tad 
p a s n i e d z a 
a p l o k s n i .  P ē c 
saldā ēdiena un 
kafijas vai tējas ar 
smalkmaizēm apmeklētāji, kuŗu skaits 
gan šoreiz tuvojās tikai divdesmitiem, 
pirms loterijas izlozes nodziedāja divas 
kopdziesmas: Dažu skaistu ziedu un Pie 
Dzintara jūras.

Juris Krādziņš
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Ģimenes diena  
SLB skolā

Sestdien 11. maijā, Sidnejas latviešu 
skolas bērni iepriecināja savas māmiņas, 
vecmāmiņas un pārejos ģimenes 
locekļus ģimenes (vai mātes) dienas 
sarīkojumā. Skolas vadītāja Māra Mora 
sveica klātesošos ar Imanta Ziedoņa 
vārdiem, un priekšnesumi iesākās ar 

Aprūpe sniedz pakalpojumus klientu mājās – mājas darbus, 
ēdienu gatavošanu, veļas mazgāšanu, iepirkšanos, dušošanu, 
transportu pie ārstiem.

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

Lūdzu zvaniet Baibai Liepiņai (02) 9744 0870.

Veco ļaužu aprūpe LAIMA meklē darbiniekus

Kā nākamā bija f i lma no otrā 
padomju laika un no 1951. līdz 1953. 
gadam, par kuŗu blakus notikumu 
attēlojumiem stāstīja Ēriks Niedra. 
Par Rīgas priekšnieku tajā laikā bijis 
iecelts Arturs Deglavs, bet par tā 
palīgu krievs Kņigovs. 1952. gadā 
bijuši pirmie latviešu čempioni sportā. 
Par lielu panākumu pasludina gaļas 
paviljona ierīkošanu Centrāltirgū 1952. 
gadā, kāds tur laikam iepriekš nav bijis 
(lai nav jāēd ziloņus !). 1951. gadā 
svinējuši 10 gadu jubileju jaunam 
teātrim, kas dibināts 1941. gadā. 1951. 
gadā svinējuši arī zvejnieku svētkus pie 
Rīgas jūŗas līča. Piena kombinātā pirmo 
reiz sākuši ražot saldējuma tortes. 1953. 
gada 4. martā ziņo par „tautu tēva un 
skolotāja” Staļina aiziešanu un filmas 
„kadros” rāda iedzīvotājus slaukām acis.

Pirmās daļas noslēgumā Ivars 
Šeibelis rādīja dažas ainas par jaunākiem 
notikumiem Latvijā. Kāds medaļām 
apkāries „tēvijas kaŗa veteranis” iet 9. 
maijā pie uzvaras pieminekļa Uzvaras 
laukumā un stāsta, ka priecājoties, ka 
esot līdz šai slavas dienai nodzīvojis,  
Notika ielas satiksmes sastrēgums 
un uztraukums pēc paziņojuma, ka 
Okupācijas mūzejā sprāgšot bumba. 
Atmīnēšanas komanda izmeklēja 
mūzeja telpas, bet nekā aizdomīga 
neatrada. 

Starpbrīdī Uldis Misiņš aicināja 
pacelt šampānieša glāzes (rozā un 
baltā) par godinājumu mātēm mātes 
dienā.

Sarīkojuma otrā 
daļā Ojārs Greste 
rādī ja f i lmu par 
Australijas latviešu 
mākslas izstādes 
atklāšanu šī gada 3. 
aprīlī ar atklāšanas 
runām,  kas  jau 
aprakstītas agrāk. 
Labi uzņemtai filmai 
seniori pateicās ar skaļiem aplausiem, 
bet Ojars Greste vēl pakavējās pie 
daudziem izstādē redzamo gleznotāju 
darbiem, pastāstot par tiem, kā arī par 
pašiem māksliniekiem, kur  tie dzīvo un 
ko savos darbos parāda. 

Juris Krādziņš.
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vidusskolas audzēkņu Aijas Dragūnas 
un Kaspara Vokera (Walker) dziedātu 
duetu. Kaspars un Aija dziedāja Vara 
Vētras „Māmiņai” Sandras Dragūnas 
klavierpavadījumā. Dziesmā bērns 
izjūt drošību, kad māte blakus lasa 
pasaku. Klausītāji priecājās par skaisto 
dziedāšanu. Aija ne pirmo reizi skolas 
saimes priekšā dzied, bet Kasparu biju 
iepriekš redzējusi tikai, kā daļu no lielāka 
ansambļa. Priecājos gan par viņa balsi, 
gan par to, ka viņš ir pieņēmies drosmē, 
lai dziedātu solo mūsu priekšā.

Skolas vecākajiem audzēkņiem 
sekoja visjaunākie. Mazie spēļu grupas 
dalībnieki ar palīgiem nodziedāja Sijā 
auzas tautu meita un Man cepurei trīs 
stūri. Bērnu galvas rotāja trīsstūrainas 
avīžpapīra cepures ko paši bi ja 

dekorējuši. Rokās tie turēja plastikas 
banānus, citronus, olas un citus grabuļus 
ko spēlēja līdz. Burvīgs paskats!

Mūsu ģimenes dienas sarīkojumos 
arī katru gadu dodam iespēju bērniem, 
kas mācās kādu mūzikas instrumentu 
parādīt savas spējas, jo iegūt pieredzi 
uzstāties publikas priekšā ir ļoti svarīga 
daļa no mūzikas mācības. Arī šogad 
netrūka spēlmaņu. Diminika Drēziņa 
veiksmīgi bez notīm uz klavierēm 
nospēlēja populārās Britu mūzikas 
grupas „Coldplay” gabalu vārdā „Clocks”. 

Nākamie publikas priekšā stājas 
sagatavošanas klase kas nodeklamēja 
Saulīt silta, māmiņ’ jauka, un gāja rotaļā 
Ai sunīši nerejieti. Tiem sekoja piecas 
meitenes pirmā klasē, kas arī noskaitīja 
dažas tautas dziesmas par māti, un 

Bērnu koris – pirmā rindā: Dainis Galviņš, Alīse Kaņepe, Zigrīda Veidnere, Aleksis 
Teilors (Taylor), Minna Teilora (Taylor); otrā rindā: Emīlija Vokera (Walker), Daila 
Vokera (Walker), Elza Svilāna, Lāra Veidnere, Selga Tuktēna, Kārla Tuktēna un 
Diminika Drēziņa.
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S I D N E J A S  E V . L U T . L A T V I E ŠU  D R A U D Z E 

DRAUDŽU DIENAS SIDNEJĀ 

STAIGĀSIM 
GARĀ 

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

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

Sidnejas draudzes telpās, 

30 Bridge Rd, Homebush. 

T Ū V A K A 
I N F O R M Ā C I J A 

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

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

Piedalīšanās brīva. 

Lūdzu pieteikties pie prāvesta līdz 
2.augustam. 

Prāvests Krists Kalniņš 

Rīgas iecirkņa prāvests . 

Mācītājs  Aldis Elberts 
Sv.Pāvila luterāņu 
draudzes mācītājs.
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nodziedāja Cepa māte pankūkas. 
Noklausījāmies Kārlas Tuktēnas 

klavieru priekšnesumu. Kārla nospēlēja 
divus gabalus ko viņa bija rūpīgi 
sagatavjosui gadskārtējam klavieru 
eksāmenam, uz ko viņa steidzās tajā 
pašā pēcpusdienā pēc sarīkojuma. 
Ceram, ka Kārlai bija labas sekmes.

Skolas otrās klases skolnieki 
noskaitija skaistu dzejoli kuŗā bērns 
pateicās vecākiem, ka devuši spārnus 
un mācījuši lidot.  Dzejolis bija atrasts 
tīmeklī, un diemžēl autora vārds nebija 
uzdots tīmekļa lapā. 

Trešā klase uzveda īsu ludziņu ko 
skolnieki ar skolotāju Maritu Lipsku paši 
sarakstīja. Tēvs ar bērniem mēģina 
mātei izcept svētku pīrāgu, bet iznāk 
sālīts  un sapiparots zābaks. Māte 
pārnāk no veikaliem un priecājās arī 
par Dominos picu, ko ģimene pasūtija 
neizdevušā pīrāga vietā. Kopš Marita ir 
piesaistījusies mūsu skolotāju saimei, 
šī klase ir vairākas reizes ar lielu 
entuziasmu uzvedusi ludziņas. Paldies 
Marita, ka iedvesmo mūsu skolniekus!

Nākamās stā jās pr iekšā t r īs 
astoņgadīgas meitenītes ar saviem 
pūšamiem instrumentiem – Minna 
Teilora (Taylor) un Lāra Veidnere ar 
flautām, un Selga Tuktēna ar spīdīgu 
trombonu, kas ir gandrīz tikpat garš, 
cik Selga. Meitenes šos instrumentus 
ir tikai mācijušās dažus mēnešus 
savos austrāliešu skolas orķestros, un 
nospēlēja kopīgi franču tautas dziesmu 
par mēnesnīcu („Au clair de la lune”). 
Selgai un Lārai šie ir otrie instrumenti. 
Viņas parādija arī savas spējas uz 
klavierēm.

Skatītāju priekšā atgriezās Aija 
Dragūna un nolasīja savu pašsacerēto 
dzejoli par ģimenes dienas nozīmi. Būtu 
jauki mātei dāvināt lidmašīnas biļeti uz 
Rīgu, bet svarīgākais ģimenes dienā ir 
mīlestība. 

Sarīkojumu noslēdza skolas koris 
ar Putras dziesmu, kas ir pazīstama 
no Laiksnes kompaktdiska ko es bieži 
spēlēju savā mašīna. Mani bērni bija 
ieklausījušies vārdos un smējās, ka 
putra apauj kājas un skrien. Viņi bija 
sajūsmā, kad dziedāšanas skolotāja 
Sandra Dragūna izvēlējas šo jautro 
dziesmu mācīt skolā. 

Pēc sarīkojuma skolas saime ar 
viesiem pakavējās pie ēdienu galda. 
Visām mātēm tika piesprausts balts 
zieds pie krūtīm. Sirdīs viņām bija prieks 
par bērnu skaistajiem priekšnesumiem, 
kuŗos bērni bija izrādijuši gan savu 
mīlestību ģimenei, gan savas latviešu 
valodas spējas. 

Valda Teilora (Taylor)

Valērijas Manasas 
izvadīšana

Trešdien 8. maijā no Žēlastības 
Mātes Marijas krematorijas Rukvudā 
izvadīja Valēriju Manasu, kas dzimusi 
1914. gada 30. jūnijā Rēzeknē, bet 
mūžībā aizgāja šī gada 29. aprīlī pirms 
99 gadu sasniegšanas. Izvadīšanu 
vadīja prāvests Kolvins Makfersons 
(Colvin MacPherson), pie ērģelēm Ināra 
Gedgovda, bet pie šķirsta goda sardzē 
stāvēja Studenšu Korporāciju Kopas 
Sidnejā locekles. 

Valērijas Manasas dzīves stāstu teica 
viņas vīra brāļa dēls Pēteris Manass. 
Dzimusi Emīlijas un Jēzapa Kaulača 
ģimenē ar māsām Helēnu, Stefaniju, 
Mariju un brāli Staņislavu. Mācījusies 
Rēzeknes pamatskolā, komercskolā 
un no 1934. studējusi tieslietas Latvijas 
Universitātē, kuŗas beigusi. Studiju laikā 
pievienojusies studenšu korporācijai 
Sororitas Aurora. Kaŗa laikā devās 
bēgļu gaitās uz Vāciju, bet vēlāk, 1948. 
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APVIENOTĀ BALTIEŠU KOMITEJA
AICINA JŪS PIEDALĪTIES

14. JŪNIJA ATCERES 
SARĪKOJUMĀ

Svētdien, 2013. gada 16. jūnijā plkst. 14.00
Sidnejas Latviešu namā, 32 Parnell Street, Strathfield.

Atzīmēt 72 gadus kopš iesākās Padomju varas deportācijas  
no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas.

Atceres runu teiks 

Triinu Rajasalu kundze
Igauņu konsule Austrālijā

Koncerta daļā
Wojciech Wisniekski, klavieres, 

Sidnejas lietuviešu koris, igauņu vokālais ansamblis
un Sidnejas latviešu vīru koris

Kopā ar atceres sarīkojumu notiks Baltiešu 
mākslinieku izstāde

gadā uz Austrāliju, kur vēlāk strādāja 
apdrosināšanas sabiedrībā „Phoenix”, 
kas vēlāk pārmainījās uz „Sun Alliance”, 
līdz aiziešanai pensijā 1975. gadā. 
1961. gadā precējās ar advokātu Juri 
Manasu, ar kuŗu nodzīvoja līdz viņa 
nāvei 1987. gadā. 

Pēdējos atvadu sveicienus nodeva 
SKKS, atsevišķas studenšu korporācijas 
un vīra korporācija Fraternitas Lettica. 
S tudenšu korporāc i ju  locek les 
nodziedāja atvadu dziesmu Šauras 
mums tekas.

Juris   Krādziņš.

Arnolda Jumiķa 
pavadīšana

Sekojot Viļa Plūdoņa dziesmas 
vārdiem „Ak retākas rindas ik gadu 
mums tiek” arī šajā izdevumā dažreiz 
pieminam aizgājušo dzīves gaitas un 
viņu pavadītāju runas. Iemesli viņu 
pieminēšanai rakstos var būt dažādi, 
vai nu pieminētais ir bijis rakstītājam 
labs draugs (tā kā vienam rakstītājam 
ir grūti par visiem rakstīt, neviens nav 
kavēts par saviem tuviniekiem piemiņas 
rakstu uzrakstīt un iesūtīt), vai kāds 
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ļoti ievērojams sabiedrisks darbinieks, 
vai arī  kāda aizgājēja tuvinieki lūguši 
par viņu uzrakstīt. Šoreiz mani ļoti 
saviļņoja Arnolda Tālivalža Jumiķa 
pavadīšana sestdien, 11. maijā. Nelaiķis 
bija sabiedrībā labi ieredzēts darbinieks 
gan sportā, gan Daugavas vanagos un 
nereti rakstīja arī presē par notikumiem, 
kas viņu iepriecinājuši. Dzimis 1930. 
gada 16. oktobrī, Daugavpilī, bet no 
mums aizgājis 4. maijā. Īpaši gan 
neskaitīju, bet domāju, ka pavadītāju 
pulks pārsnieda simtu. Izvadīšana 
notika Rukvudas krematorijas dienvidu 
zālē, kas tomēr par mazu, lai visiem 
sagādātu sēdvietas. Par izvadītāju 
bija aicināts viņa draugs Ivars Osis. 
Ļoti neformālā izvadīšanas kārtībā pie 
sienas rādīja fotografijas no aizgājēja 
dzīves un tvartos dziedāja dažas no 
viņa iemīļotām dziesmām, kā ”Es 
nevaru aizliegt sev tevi nemīlēt” (I can’t 
help falling in love with you”, Nata King 
Kola (Nat King Cole) Neaizmirstamā 
(Unforgettable) un Marka Vincenta 
dziedātā „Tu mani paceli” (You Raise 
Me Up). Izvilkumi no Bībeles bija 
Trevora Vestlija (Trevor Westlay) lasītie 
4. – 8a. panti no 1. Korintiešu vēstules 
13. nodaļas un 1. – 6. panti no Jāņa 
evaņģelija 14. nodaļas. Nelaiķa dēls 
Pēteris lasīja pārdomas par savu tēvu, 
kuŗu uzlūkojis arī kā savu draugu. 
Sieva Vinna (Wynnie) lasīja poētiski 
ievirzītu sava vīra biografiju par viņa 
izbraukšanu no Latvijas, bēgļu gaitām 
Vācijā, iebraukšanu Austrālijā, darba 
gaitām, precēšanos 1955. gadā un 
bērniem un mazbērniem. Mācītājs 
Ivars Osis pēc tam vēl teica meditāciju, 
kam sekoja atvadu vārdi no vairākām 
organizācijām, sporta (V. Sīkais, D. 
Pešudovs), Daugavas vanagiem (E. 
Vanags, G. Zariņa, I. Viļuma), Sidnejas 
Latviešu Biedrības (J. Grauds) un 
daudziem citiem un, noslēgumā, arī 

no Līgas Rutupas, kas daudziem par 
pārsteigumu pastāstīja, ka Arnoldu 
Jumiķi pazinusi jau pirms 65 gadiem, 
jo kopā ar viņu un viņa brāli gājusi 
Vircburgas latviešu ģimnazijā Vācijā. 
Pēc atvadīšanās no ģimenes locekļiem 
un visu svētīšanas izvadīšanu pabeidza 
ar dziesmu „Augšā aiz zvaigznēm.

Tā kā piedalījās arī daudzi angļu 
valodu tikai runajošo, tad runas pa daļai 
bija arī angļu valodā. Pēc pusotru stundu 
ilgās ceremonijas, visus klātesošos 
ielūdza Daugavas Vanagu namā, 
kur visiem bija sagatavots bagātīgs 
mielasts un uz ekrāna vēl varēja skatīt 
fotografijas no Arnolda Jumiķa dzīves.

Juris Krādziņš

Ceļotāj, uzmanies!
4.maijā, atgriezāmies no ļoti 

nogurdinoša ceļojuma. Ne tikai fiziski, 
bet arī garīgi nogurdinoša.

Avīzē parādījās Ēdelveiss tūrisma 
aģentūras vilinošais piedāvājums: 
„Akcija! Pavasaris Horvātijā (maija 
brīvdienās, bez nakts braucieniem 
autobusā!) Gleznainā Adrijas jūras 
piekraste, baltās Dalmācijas pilsētas, 
ziedošie oleandri un Plitvices ezera 
smaragdzaļie ūdeņi... Budapeštā 
brauciens ar kuģīti pa Donavu...”

Dubrovnika vienmēr ir intriģējusi, 
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VĒLOS PIEDĀVĀT TŪRISMA PAKALPOJUMUS
Vai vēlaties plānot savu nākamo braucienu ar pazīstamas latviešu 

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

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

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

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

Erika Pētersone,
Travel Consultant “Well Connected Travel”

0400 849 361
erika@wctravel.com.au

un gala mērķis bija šī UNESCO 
pasaules mantojumā iek ļautā, 
aizsargātā pilsēta. Par papildus 
samaksu, lūdzām atsevišķu istabu 
(double), un it sevišķi pārprasījām vai 
ceļojums un gides pakalpojumi būs 
latviešu valodā. Mums apstiprināja, 
ka visi gides pakalpojumi būs latviešu 
valodā. Šādu apgalvojumu iesaku 
palūgt rakstiski, lai nebūtu tukši 
solījumi. Iesaku arī lūgt iepazīties 
ar tūres gidi, jo paredzētā ceļojuma 
laikā, kas var ilgt  septiņas dienas,  
gide var jums radīt patīkamu, kā arī 
ļoti nepatīkamu ceļojumu. 

Valodas jautājums mums bija 
ļoti svarīgs, jo 2005.gadā jau bijām 
iegrābušies draugu ieteiktā tūrē, un 
atstājām šo tūri pusceļā Slovākijas 
attālā miestā, jo viss notika krievu 
valodā. Toreiz, mēs vienkārši no 
šīs attālās pārnakšņošanas vietas 
pasūtījām taksometru uz tuvāko 
pilsētu, tur pavadījām nakti, un otrā 

rīta ar vilcienu devāmies uz Prāgu. 
Prāgā, pāris dienu, bija jāgaida 
lidojums uz Rīgu. Mēs bijām brīvi un 
varējām, pēc savas patikas, iepazīt 
seno Prāgu. Toreiz paveicās, bet 
šoreiz nevarējām „atkratīties”. 

Kādēļ tieši pieminēju  4. maiju? 
4.mai js  i r  Latv i jas Republ ikas 
N e a t k a r ī b a s  a t j a u n o š a n a s 
2 3 . g a d a d i e n a .  ( R ī g ā  n o t i k a 
ievērojamu sarīkojumu virkne, ko 
diemžēl nokavējām). Autobusa  gide, 
jau dienai sākoties, nosauca šo dienu 
kā Latvijas svētku dienu, bet tūdaļ arī 
autobusa ekrānos rādīja video filmas 
krievu valodā. Tā tas turpinājās, un 
bijām spiesti, dienas garumā, izturēt 
skaļruņos raidīto krievu valodas 
lādiņu.

Jau pirmajā dienā augstprātīgā 
autobusa g ide,  kas  autobusa 
pasažierus uzrunāja kā pamatskolas 
sko lēnus,  paz iņo ja :  „Mēs v is i 
saprotam krievu valodu! Vai ne?” 
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

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

vai arī
www.slb.org.au 

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

Man no autobusa aizmugures bija 
jānokliedzas: „Nesaprotam!” Pirms 
ieradāmies kādā vīna degustācijas 
pagrabiņā, gide pasažierus pamācīja: 
„Bļodiņas ir domātas zupai, glāzes ir 
domātas vīnam! Nu sapratāt? Ja? Nu 
tā! Varat nopirkt, ko mums piedāvās 
degustācijā... tad ejam uz autobusu, 
nekas nav jāslēpj zem dibena! Ungārs 
atļauj pirkt un izvest.” Gides bieži 
lietotie vispārinājumi  – ungārs, 
horvāts. Iecienītākie gides vārdiņi 
virknējās ap čurāšanu – čuru pauze; 
šeit varēsit čurāt par brīvu; (izkāpjot 
no autobusa Dubrovnikā) Tagad mēs 

visi čurājam!” Gides pakalpojumi, 
stāstījums par seno pilsētu bija krievu 
valodā. Tāpat Budapeštas kuģīša 
brauciens naktī noritēja krievu valodā. 
Horvārtijas baltās pilsētiņas pie 
Adrijas jūras krastiem.

Izrādījās, ka gidei ir daudz „draugu” 
pie kuŗiem tad gide mūs vēlas aizvest 
un iesaka „draugu” piedāvātās 
preces, pusdienas, un vēlas, lai 
pasažieri jau priekšlaicīgi piesakās un 
samaksā. Piedāvāto pusdienu cena 
bija pārdārga, un neviens kandidāts 
tik dārgām pusdienām nepieteicās. 
Kļuva neapšaubāmi saprotams, 
ka no „draugu” pakalpojumiem, un 
tūristu tēriņiem, gidei atlēks savs 
„labumiņš”. Tāda bi ja ceļmalas 
pietura pie „duty free” veikala, kur 
cenas bija tādas kā Rīgā. Garajā 
braucienā no Trogiras uz Dubrovniku 
bija jāpiestājas „mīļo draugu” ceļmalas 
netīrajā būdu bodītē, kur vispirms 
pasažierus „ieeļļoja” ar stipra liķiera 
glāzītēm un tad tūristiem piedāvāja 
uzkodas ar maizi, olīveļļu, balto 
sieru. Būdu kakti piemētāti ar netīrām 
plastmasas mučelēm, no kuŗām droši 
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Svinēsim Jāņus visi kopā 
sestdien š.g. 22. jūnijā, plkst. 12.00 

Latviešu namā, Stratfildā 
 

Būs jautra dziedāšana un dejošana - gan krāšņi 
priekšnesumi, gan izdevība pašiem dziedāt un dejot līdz. 

Piedalīsies arī SLB skolas bērni. 
 

Varēsiet baudīt pusdienas, Jāņu sieru, alu, karstvīnu un 
citus Dāmu kopas gatavotus gardumus. 

 
Ieeja brīva! 

 
 

Jūs visus mīļi aicina SLB un Skola 
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vien eļļa pārlieta caurspīdīgās stikla 
pudelēs, kas bija turētas karstā saulē. 
Piebūdas grāvmalas piemētātas; 
turpat zem būdas uz karsta betona 
plāksnes pieķēdēts suns, kas savas 
„vajadzības” turpat nokārtojis, kur 
tad nabadziņš spruks, bet saimnieki 
ciemiņus gaidot pat nevīžojuši pievākt 
suņa čupas, lai mušas neriņķotu ap 
sagādāto cienastu. Šī pietura ilga 1 
½ stundu. 
Adrijas jūras piekrastes seno 
pilsētiņu iela.

Kad nonācām Horvātijas Togiras 
apkaimē, kur četras dienas apmešanās 
bija paredzēta kabīnēs, bija jau tumša 
nakts. Kabīņu komplekts bija plašā 
teritorijā, kur atradās vairāk par 250 
kabīnēm. Katrai kabīnei bija tikai 
viena atslēga un 43 tūres dalībnieki ar 
pekelēm, ratiņkoferiem grabot sekoja 
gidei, jo šajā kompleksā naktī atrast 
savu kabīni, bez baterijas gaismas 
palīdzības, bija ļoti sarežģīti, jo kabīņu 
numuri nebija apgaismoti. Vienā brīdī 
esam tumsā vieni, nevaram atrast 
kabīni, kur derētu mūsu atslēga. 
Būs jāguļ mežā, jo gide savu mobilā 
numuru, drošības pēc, nav iedevusi. 
Skatāmies – baterijas gaismiņa 
šūpojās starp kokiem. Euuu! Vai tur 
ir Ināra?! Izrādās, ka tā ir mūsu gide. 
Lūdzam pēc palīdzības. Gide: „Nu, 
katram jāmeklē pašam!” Mani nervi 
neizturēja, es biju pārgurusi, zvērīgi 
nikna, nesavaldījos un uzbrēcu: „Jūs 
esat mūsu gide, jūs atrodat!” Dažās 
kabīnēs pavērās durvis un logi – kas 
gan tumšā naktī bļaustās? Pārsteidzoši 
ātri, un nu jau tuvu pie divpadsmitiem 
naktī, pareizā kabīne tika atrasta. 
Ļoti nepatīkams pārsteigums bija 
kabīnes stāvoklis, teicām gidei, ka tas 
ir neapmierinošs. „Ja vēlaties luksus 
kabīni būs jāpiemaksā Ls60.00.” Otrā 
rīta aizgājām uz kompleksa recepciju, 

paskaidrojām, ka ledusskapim ir 
sadegušas durvis un mums par Euro 
45.00 iedeva jaunremontētu kabīni. 
Izmaksas ziņā gide būtu iedzīvojusies 
Euro40.00. 

Kad šādas, tādas gides nejēdzības 
pārrunājām ar dažiem līdzbraucējiem, 
viņi paskaidroja, ka esot jau pie 
nebūšanām pieraduši un mums 
nevajadzētu tādēļ „ķert kreņķi”. 

Uzmanies, dārgais tūrist, prasi 
jautājumus un pēc iespējas svarīgās 
lietas lūdz ierakstīt ceļojuma kontraktā. 

Anita Apele

Sprigulītis pateicās
Šā gada 20. aprīlī, Austriešu kluba 

telpās, Mawson, Sprigulītis svinēja 
savu 60 gadu darbības atceri. Bija 
skaista sestdienas pēcpusdiena, un 
sprigulīšu Lielā diena. 

Sprigulīši, draugi un labvēļi bija 
sabraukuši no tālās Adelaides, 
Melburnas un Sidnejas, un viņu vidū 
Kanberas latviešu saime un vēl 8 no 
1953. gada toreiz 11 dibinātājiem.

Ar dejām un mūziku sprigulīšiem 
palīgā nāca Sidnejas deju kopa 
Jautrais pāris,  Austrālijas deju kopa 
Jūrmalnieki, un Sidnejas muzikanti. 

Dejās, atmiņās un pateicībās vijās 
svētku atcrere.

Apsveicēju virknē ar skaistiem 
ziediem un dižiem vēlējumiem  Sprigulīti  
sveica: LAAJ valdes priekšsēdis 
Pēteris Strazds (Adelaide), Miķelis 
Dancis (Adelaide) un Juris Ruņģis 
(Sidneja); no Kanberas latviešu 
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Kurzemes cietokšņa 
atcere, labdarība un 

Gājputns
Mūsu organizācijas pa laikam 

ignorē savus atbalst ī tā jus,  kā 
piemēram Sidnejas Latviešu teātris 4. 
un 5.maijā, samainot ierasto agro izrādi 
no svētdienas uz sestdienu. „Tviterī” 
bija dzirdāms, ka teātra apkūlībām tā 
bijis izdevīgāk. Noskatoties Gājputna 
svētdienas izrādi, bija jādomā par 
1973.gada Kultūras dienām Brisbanē, 
kad izrādija Zigrīdas Frances līdzīga 
satura lugu Ceļā. Ja pareizi atceros, 
lugai bija piecas izpārdotas izrādes 
un jaunieši pat sēdēja skatuves 
priekšā uz grīdu. Toreiz daļa skatītāju 
bija uztraukusies, ka darbība notiek 

LASĪTĀJU DOMAS
latviešu un angļu valodā. Tas atturēja 
lugu no kariķējumiem, kas Gājputna 
izrādē bija ne visai izdevušies. Tāpat 
pavisam samākslota bija aina uz kuģa, 
atstājot Vāciju. Šaubos, vai toreiz 
dziedājām Dievs, svētī Latviju.

4. maijā piedalījos DV Kurzemes 
cietokšņa atcerē, kas bija apvienota 
ar pusdienām un Vanadžu kopas 
gadskārtējo labdarības sarīkojumu. 
Gundega Zariņa sniedza īsu apskatu 
par latviešu leģionāru sīvajām kaujām 
Kurzemē 2. pasaules kaŗa beigu 
posmā, kā arī par viņu traģisko likteni 
pēc kaŗa, nonākot krievu gūstā. 
Patīkams pārsteigums bija Ivars 
Štubis, sniedzot ļoti savdabīgā 
izpildījumā virkni leģionāru dziesmu. 
Nākamā dienā pēc teātŗa izrādes 
domas kavējās pie mūsu likteņgaitām. 

saimes – biedrība (Ēriks Ingevics), 
draudze (Egons Eversons) un DV 
(Edvīns Peniķis). 

Un  sveica visas deju kopas 
Austrāl i jā!  Ar mīļ iem vārdiem, 
krāšņām puķēm un skaisti darinātiem 
personīgiem sveicieniem – Adelaides 
Auseklītis (Ieva Daenke), Melburnas 
Ritenītis (Lāra Brennere) un Piektais 
ritenis (Naomi Withers) Sidnejas 
Jautrais pāris (Juris Ruņģis un Iveta 
Rone) un Austrālijas Jūrmalnieki 
(Lāra Brennere).

Liels klāsts rakstisku apsveikumu 
bija gan no tālās pasaules  (Ruņģu un 
Eversonu dzimtām Latvijā), gan arī no 
visas plašās Austrālijas

60 gadu darbības atcerē Sprigulītis 
saņēma:

Latv i jas Nacionālā kul tūras 

centra –Atzinības raksts horeogrāfei, 
ilggadīgai deju kopas Sprigulītis 
vadītājai  Skaidrītei Darius par mūža 
ieguldījumu tautas dejas saglabāšanā 
latviešu kopienā ārvalstīs un radošu 
devumu Dziesmu un Deju svētku 
tradicijas stiprināšanā Latvijā, sveicot 
kopas 60 gadu jubilejā. 

LAAJ Atzinības raksts Kanberas 
tautas deju kopai Sprigulītis par 
izciliem nopelniem 60 gadus aktīvi 
un sekmīgi kopjot latviešu tautas 
deju tradicijas Kanberas latviešu 
sabiedrībā.

Sprigulīša vārdā paldies visiem 
par atbalstu šajos 60 gados; paldies 
visiem kas bija ar mums kopā šajā 
dienā; paldies par teiktajiem vārdiem, 
ziediem un sveicieniem

Skaidrīte Dariusa un Valdis Strazds
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Ritums ievieto un labprāt pieņem 
rakstus par sabiedrisko organizāciju un 
sabiedrībā pazīstamu personu apaļo 
un šķautnaino gadu jubilejām. Ritums 
tomēr ir kautrīgs, kad jāraksta pašam 
par sevi...  Jau pagājušā gada decembrī 
Ritums gāja tautā ar 700. numuru. Kā 

Ritums
mēnešrakstam, tas būtu ievērojams 
sasniegums, lai to pienācīgi atzīmētu. 
Laiks iet, Ritums rit un rosīgie Rituma 
darbinieki šim Rituma kārtas laidienam 
jau uzlikuši Nr 705. Uzņēmumā ir 
Rituma darbinieki 2013. gada aprīlī.

Raimonds Krauklis

Ja nebūtu Kurzemes cietokšņa, varbūt 
nebūtu Gājputna, nebūtu Ceļā. Varbūt 
nebūtu arī Ivars ar savu jaunību un 
leģionāru dziesmām. Armijai noturot 
Kurzemes frontes līniju, daudziem no 
mums izdevās nokļūt Vācijā.

Ceru, ka man izdosies izpildīt 
Anitas Apeles ieteikumu un noskatīties 
Rīgā Nacionālā teātŗa izrādi Piemiņas 
diena par leģionāru likteni šodienas 
Latvijā.  

Ilga Niradija

Sēž no kreisās puses: – Jānis Ronis,  Ilga Riņģe, Pēteris Kļaviņš, Brigita Aboltiņa, 
Andrejs Ginters, Raimonds Krauklis.
Stāv no kreisās puses: – Imants Līcis, Jānis Keiris, Juris Rīmanis, Juris Kažoks, 
Pēteris Strungs.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

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

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

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

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

CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori

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

ZIŅAS
2013. gada jūnijā

Pārdomām par 9. maiju un 
“blakus” lietām!

Pārlasot 9. maija notikumus Latvijā, 
kā arī Jāņa Kažociņa rakstu / domas 
jau no agrākiem laikiem, varam redzēt 
jau labu laiku, ka Krievijas “maigā vara” 
tiek izmantota un tēmēta pret Latviju 
un latviešiem; tā ietekmē vēlēšanas, tā 
ietekmē Latvijas ekonomiju Rīgā un citur 
“viņu” politiski kontrolētās vietās un tā arī 
ietekmē cilvēku domāšanu Latvijā. Paliek 
skaidrs, ka “maigā vara” tiek koordinēta 
šeit Latvijā un līdzekļi tās vajadzībām 
plūst “maigās varas” darbiniekiem no lielās 
kaimiņvalsts. “Maigās varas” ilgtermiņa 
mērķis arī ir skaidrs – pakāpeniski pārņemt 
polītisko varu Latvijā, kā tas ir jau noticis 
Rīgā, kur “maigās varas” Rīgas domnieki 
var pat ignorēt Latvijas Satversmi un 
l ikumus bez kādām sankcijām par 
pārkāpumiem. Krievu TV un masu mediji 
bieži slavē varonīgo Sarkano armiju un 
parāda PSRS labā gaismā, noliedzot 
PSRS vadītās deportācijas, dezinformāciju 
un noziegumus; kā jau zinām, tagad Staļins 
tiek slavēts Krievijas Federācijā. Šāda 
slavināšana parasti notiek pastiprināti pirms 
vēlēšanām, kā tagad pirms pašvaldību 
vēlēšanām, lai ietekmētu arī mūsu pašu 
tautiešus. Pēdējā laikā tiek atkārtoti 
pausta informācija presē, ka deportācijas 
nav bijušas, jo tikai fašisti esot sodīti, 
nepieminot, ka lielākā daļa no deportācijās 
bojā gājušiem latviešiem bija sievietes un 
bērni. Arī var redzēt, ka daudzi latvieši par 

šādām lietām vairs nedomā un nerūpējās, 
jo ir aizņemti ar ikdienas izdzīvošanas 
raizēm. Ir arī izskanējuši komentāri krievu 
presē, ka Daugavas Vanagi ir vislabāk 
organizētie “viņu pretinieki”, kas laikam 
ir saistīts ar atkārtotiem informācijas 
semināriem un informācijas, faktu un 
patiesās vēstures izplatīšanu Latvijā, kā 
arī līdzdalība dažādās konferencēs un 
pasākumos šeit Latvijā un citur. Pēdējā 
laikā, ļoti koncentrētā veidā, tiek stāstīts, ka 
tādas deportācijas Latvijā nav notikušas, kā 
to arī Rubiks ir paudis Briselē. Cik redzams, 
deportāciju patiesība un fakti “maigai 
varai” ļoti nepatīk, jo tas ietekmē jaunākās 
paaudzes nepilsoņus un naturalizētos 
pilsoņus Latvijā.

Pievienoju dažus avīžu rakstus jūsu 
informācijai un pārdomām.

Visu labu vēlēdams,
Andrejs Mežmalis

Daugavas Vanagu priekšnieks

Divi nopietni jautājumi  
9. maija svinētājiem

Otto Ozols, TVNET, 10. maijā, 2013
Demokrātiskā, brīvā sabiedrībā ir 

jāspēj pieņemt citu, savādāk domājošo 
vēstures izpratni. Saskaņā ar Latvijas 
Satversmi pilsoņiem tiek garantēta vārda 
un pulcēšanās brīvība. Tie ir principi, 
kuŗus valsts pamatlikumā nostiprinājuši 
brīvas un neatkarīgas Latvijas izveidotāji. 
Tādēļ ikgadējās 9. maija svinības ir 
demokrātiskas iecietības pārbaude tiem, 
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Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedri

Arnoldu Jumiķi – dzimis 1930. g. 16. oktobrī, Daugavpilī., Latvijā
miris 2013. g. 4. maijā, Sidnejā, Austrālijā

viņš sastāvēja nodaļā no 1999. gada.

Par viņu  sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.

kuŗi pamatoti uzskata, ka šī diena neatnesa 
brīvību Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem. 
No otras puses, protams, daļai Latvijas 
iedzīvotāju šī diena saistās ar viņu vecāku, 
vecvecāku piemiņu. 

Visbiežāk tie bija vienkārši kaŗavīri, 
kuŗiem ar lielo politiku nebija nekādas 
saistības. Viņi pildīja pavēles, pārcieta 
patiešām šausmīgu kaŗu, redzēja nacistu 
izdedzinātās zemes, savu biedru nāvi. 
Tie bija vienkārši jauni cilvēki, kuŗi tika 
ierauti divu noziedzīgu režīmu asiņainajā 
konfliktā. Viņu bērniem, mazbērniem ir 
svarīgas šīs atmiņas. Tā tas ir bijis un būs. 
Tāpat kā vienmēr būs politiķi, kuŗi izmantos 
sarežģītās vēstures pretrunas.

Vlasoviešu maršs Pārdaugavā?
Tomēr Rīgā šīs ikgadējās svinības 

pieņem aizvien dīvainākas grimases. 
Labi, cilvēki stāsta, ka atnākuši godināt 
savu senču piemiņu, Otrā pasaules kaŗa 
varoņus. Labi, saprotams. Tā, lūk, esot 
cieņa pret vēsturi. Tomēr, ja runājam 
par Otro pasaules kaŗu, tad ļoti nopietns 
jautājums ir - kāpēc tik plaši tiek izmantotas 
Krievijas karoga krāsas - balts, zils, 
sarkans? Kaŗa laikā šīs krāsas izmantoja 
neviens cits kā Andrejs Vlasovs un tā 
saucamā Krievijas atbrīvošanas armija, 
kas cīnījās nacistu pusē. (1) Vēl vairāk - tā 
sadarbojās ar pašu esesiešu virsvadoni 
Himleru. Vai tas nozīmē, ka 9. maija 
svinībās tiek pieminēti, tie krievu kaŗavīri, 
kuŗi cīnījās pret … krievu kaŗavīriem? 
Protams, šīs Krievijas krāsas simbolizē 
arī kaut ko vairāk - Krievijas kādreizējās 
impērijas varenību. Un atliek tikai minēt, 
kāpēc daudziem 9. maija svinētājiem to tik 

ļoti patīk izrādīt? Tomēr daudz nopietnāks 
jautājums ir, kādēļ plaši tiek izmantots tā 
saucamais Andreja karogs - balts karogs 
ar zilu diagonālu krustu? Mūsdienās tas ir 
Krievijas flotes oficiālais karogs.

9. maijā jāpiemin arī Varšavas 
sacelšanās masu slepkavas? 

Tomēr Otrajā pasaules kaŗā tas bija 
visiem zināms vlasoviešu standarts. 
Vlasova armijā iekļāvās arī mežonīgā krievu 
29. SS grenadieru divīzija «Rona». Kaŗa 
laikā tā iemantoja baisu slavu ar mežonīgu 
un brutālu Varšavas sacelšanās apspiešanu 
1944. gada augustā. Noziegumus, kuŗus 
viņi pastrādāja pret poļu civiliedzīvotājiem, 
nespēja pieņemt pat visrūdītākie esesieši.  
Un tagad ar viņu karogu pa Rīgas ielām 
soļo kolonas ar plakātiem krievu valodā 
«krievi nepadodas»? Kā var runāt par 
cieņu pret Otrā pasaules kaŗa veterāniem, 
kuŗi sagrāva nacistus, un tajā pašā laikā 
plātīties ar standartiem, kuŗus izmantoja 
viena no mežonīgākajām SS divīzijām? 
Un pēdējais jautājums atsevišķiem 9. 
maija svinētājiem - vai obligāti ir publiski 
jāapdzeras? Protams, to nedarīja absolūtais 
vairākums svētku dalībnieku. Tomēr tās 
pāris personas, kuŗas aizturēja policija 
un vēl kāds ducis, kuŗi jau pa dienu klīda 
pa pilsētu grīļodamies, noteikti neraisīja 
papildu cieņu pret Georga lentītēm, ar 
kuŗām viņi bija izrotājušies.

Pastmarkas un medaļas  
DV namā

Jau ilgāku laiku DV namā notiek 
sarīkojumi katra mēneša trešā trešdienā 
ar pusdienām pēc kuŗām dalībnieki dzied 
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Sarīkojumi DV namā
2013. gada jūnijā un jūlijā. 

Ceturtdien / Thursday, 6. jūnijā, plkst. 
12.00 saiets un draudzības pēcpusdiena.

dziesmas vai nu no dziesmu grāmatām 
vai lapiņām vai līdzi skaņu platēs vai 
tvartos dziedātām dziesmām. Maija 
mēneša  15.dienā šajā sarīkojumā 
dziesmu vietā Helmuts Vabulis stāstīja  
par Latvijas pastmarkām un parādīja 
pastmarkas un kādu mazāk pazīstamu 
medaļu.

Pirmās pastmarkas Latvijā izdeva jau 
cara laikā Cēsu apriņķī no 1863.gada 
vācu valodā ar nosaukumu „Briefmarke 
Wendenschen Kreises”.  Pirmām 
pastmarkām neatkarīgā Latvijā pietrūka 
papīra, bet atrada tuvu pie 12 000 Vācijas 
armijas ģenerālštāba militārās kartes, 
kuŗu otrā pusē tad iespieda pirmās 
pastmarkas. Pirmās Latvijas pastmarkas 
zīmējuma autors ir grafiķis, gleznotājs un 
lietišķās mākslas meistars Ansis Cīrulis. 
Pirmajā Latvijas pastmarkā attēlotas trīs 
vārpas, kuŗas tiek iekļautas austošas 
saules aplī. Gar saules lauztajiem zariem 
ievietotas trīs zvaigznes, laikam domātas 
Kurzeme (tās daļā arī Zemgale), Vidzeme 
un Latgale.

Latvi jā iznāca pastmarkas arī 
labdarīgiem mērķiem, kā tuberkulozes 
apkaŗošanai, Latvijas sarkanam krustam, 
lidotāju atbalstam, Aizsargu atbalstam, 
izcilu tautas darbinieku piemiņai un 
citiem.

Ģerboņu vēsture
Ģerboņi pirmoreiz radās 1095.gadā, 

kad pāvests Urbāns II aicināja  sanākušos 
steigties  palīgā ticīgajiem Austrumos, 
lai atbrīvotu Svēto Zemi no neticīgo 
(musulmaņu) varas. Lai bruņinieki pazītu 
viens otru, tie uz vairoga ierakstīja savu 
zīmi. Ar laiku radās noteikumi par ģerboņa 
daļu sakārtojumu.

1710.gada 13. maijā Liepājā Hercogs 
Frīdrichs Vilhelms, kas bija Hercoga 
Jēkaba mazdēls, parakstīja statūtus 
jaundibināmam Atzinības ordenim 
(L`Ordre de la Reconnaissance). Latvijas 
valdība ordeni atjaunoja 1938.gadā 12. 

jūlijā. Tam priekšpusē ovāls ar Latvijas 
lielo ģerboni, zem tā 1938. Aizmugurē 
ovālā, emaljas Kurzemes ģerbonis savās 
krāsās, centrā FW hercoga monogramma 
(Friedrich Wilhelm). Balti emaljētam 
maltieša krustam astoņos stūŗos zelta 
lodītes, astoņi riņķi starp krustu un tā lentu. 
Visur astoņa zīme astoņiem Kurzemes 
hercogiem. Ovāla apakšā iegravēts 1710. 
Uz ordeņa malas ir iegravēts „Pour les 
honnātus gens”. Ordenis atjaunots par 
piemiņu  Kurzemes un Zemgales slavas 
laikiem. Atjaunoto krustu piešķīra par izcilu  
tēvijas mīlestību, par nopelniem valsts, 
sabiedriskā un kultūras darbā. 

Latvijas brīvvalsts laikā Latvijas un 
Latvijas pilsētu ģerboņus, kā arī ordeņus 
attēloja uz pastmarkām.

V. Krādziņš

Liels paldies visiem, kas  
ziedoja vanadžu gads-

kārtējai labdarības akcijai
Ziedotāji:
Kanberas Daugavas 
Vanagu nodaļa,
Ināra Rumba,
Jānis Šakurovs,
D. un I.V. Garofali,
Inese Drēziņa,
Terēze Dzītara,
Herberts Tirziņš,

Alberts Cinis, 
Biruta Klarka,
Dace Bogdanoviča,
Dzintra Jurenovska,
Rasma Gulbe,
Alīda Medne,
Zenta Vanaga,
Marta Reinvalde

Paldies Irēnei Dzirneklei par dāsno 
mantu devumu vanadžu labdarības 
sarīkojuma loterijai.
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DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every 
Tuesday from9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souveniers and traditional 
Latvian jewelery.

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

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

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

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

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

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

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

Full/associate membership $25 / 
Concession $20.

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

Monthly lunch: meat-filled pancakes 
(Komm Morgen wieder) and bullion. 
Freshly baked caraway seed buns, 
apple cake, cinnamon buns. Imported 
Latvian black and sweet-and-sour bread 
also available for purchase.

„Trešās trešdienas”  z iemas 
mēnešos (jūnijā un jūlijā) nenotiks – 
gaidīsim 21. augustu, kad pie reizes 
atzīmēsim Augstākās Padomes lēmumu 
par “Latvijas republikas neatkarības 
atzīšanu”.

Latviešu valodas stundas. Ieinte-
resētiem lūdzu sazināties DV biroju 02 
9790 1140 vai Gundegu Zariņu (mob) 
0452 611 449 vai 02 9520 8200, lai 
varētu vienoties par dienu un laiku.

Katru piektdien no plkst. 15.00 līdz 
plkst. 20.00 notiek novusa spēles. Gaidām 
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards 
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.

22. un 23. jūnijā Jaundienvidvelsas 
novusa meistarsacīkstes. Skat. 45. lpp.

Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz 
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.
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NO MĀKSLAS DZĪVES LATVIJĀ
Šogad Nacionālā 

teātŗa „Žurkaiˮ galvas 
nav!

Žurkas programmas vāks labi izsaka 
pašu izrādi: rāmis ir, ietērps ir, ķermenis 
ir, cepure ir, bet galvas nav. Viens no 
programmā minētajiem Žurkas scenārija 
un idejas ko-autoriem, Jānis Balodis, 
programmas ievadā raksta: „Acīmredzot 
kāds tipogrāfijā ir kaut ko sajaucis 
un inerces, vai citu iemeslu vadīts ir 
nodrukājis šo „Žurkas” programmiņu, 
ko jūs mīļais teātra skatītāj, pašlaik turat 
savās rokās”. Balodim programmas 
saturs nevarēja būt nekāds tipogrāfijas 
k ļūdīšanās rezultāts, ja Balodis 
programmas ievadā jau par tipogrāfijas 
sajauceni komentē. Programmas 
noformējums ir profesionālā līmenī, bet 
programmas vāka mākslinieka vārdu tur 
nevaru atrast, nevaru atrast arī izrādes 
satura rādītāju? 

Kādēļ es tā tracinos 
p a r  p r o g r a m m u ? 
Tādēļ, ka Nacionālais 
teātris ir profesionāls 
valsts iestādījums. 
Kur ir uzrādīts izrādes 
režisors? Kur ir uzrādīti 
skeču autori un aktieri, 
kas piedalās skečos? 
Kas ir dziesmu un 
dz iesmu mūz ikas 
autor i? Tik daudz 
cieņas aktieri un autori 
būtu pelnījuši, lai viņu 
vārds un sniegums 
b ū t u  u z r ā d ī t s 
programmā. Šāda 
necieņa un nevērība 

liek domāt par diletantismu. Vai netiek 
pārkāptas autortiesības? 

Programmas sastādītāji, liekas, ir 
prātojuši: Ievietosim programmā kaut ko 
– vienalga - sakarīgu vai ne, izskatīsies 
jēdzīgi, un programma būs sablīvēta! 
Programmā ir nodrukātas divas Žurkas 
dziesmas, bet dziesmu autori nav 
uzrādīti. Četras programmas lappuses 
aizņem nevajadzīgie, no konteksta 
izņemtie Latvijas Valsts prezidentu, 
ministru prezidentu citētie izvilkumi no 
Jaungada uzrunām. Žāvas nāk!

Man izrāde patika. Cerēju uz izklaidi 
un daudzos skečos to arī saņēmu. Tagad 
man palīgā nāktu izrādes skeču, un 
skeču dalībnieku vārdi, bet tā kā aktieri 
bija tipos paslēpušies, varēju atpazīt 
un varu komentēt tikai par dažiem. 
Trīs konferansjē: Mārtiņš Egliens, 
Ainārs Ančevskis, Egīls Melnbārdis 
veiksmīgi vadīja izrādi līdz brīdim, 

kad Egīlam Melnbārdim 
vienā skečā bija jāattēlo 
kādas rokgrupas panks 
ar žuburaino panka 
parūku galvā. No šī 
tipa un parūkas tad arī 
Melnbārdis nespēja 
atteikties un pārspēlējās 
uz nebēdu kā īs ts 
di letants,  ņemoties 
pārspēt abus pārējos 
konferansjē.

Pieminēšu tos, kas 
savās lomās izcēlās: 
D a i g a  G a i s m i ņ a 
teicami iejutās Ingūnas 
S u d r a b a s  v i l t ī g i 
šķelmīgā, koķetīgā ādā 
skeča intervijā par viņas „Žurkas” programmas vāks
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SLB biedru maksas
un Rituma abonementi 2013. gadam

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

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

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

Mūža biedra maksa $440.00

Rituma abonements tiem, kas nav SLB biedri
$44.00.

Minētās summās ir ieskaitīts GST.

vēlmi būt Valsts prezidentei, vai arī 
ministru prezidentei; Uldis Dumpis, bez 
kariķēšanas un tādēļ vēl veiksmīgāk, un 
ticamāk attēloja Valsts prezidentu Andri 
Bērziņu, kam grūti atcerēties tekstu un 
jālieto špikeris; Čikāgas piecīšu skeča 
komplektā izcēlās „Alberts Legzdiņš”, 
un šeit es varbūt kļūdos, jo domāju, 
ka tas atkal bija Uldis Dumpis, un jau 
samērā novecojusī Janīna Ankipāne, 
kuras dziedājumu un tipu izcili sniedza 
Indra Burkovska; Voldemārs Šoriņš, 
pats ar savu dieva doto degunu, tik ļoti 
atgādināja Žerāru Depardjē, ka varēju 
iedomāties Depardjē, speciāli Žurkai 

par godu, ieradies no dziļās Krievijas; 
nezinu kurš aktieris atveidoja Raimondu 
Paulu, bet no viņa pirmās parādīšanās 
uz skatuves man bija skaļi jāsmejas. 
Eirovīzijas dziesmu konkursā piedalījās 
divas peles, apaļīgas, izteiksmīgas un 
es viņas gaidīt gaidīju, lai atkal parādās 
ar savu vienkāršo dziesmiņu: Pelnos 
pelēks pelēns pīkst... – diemžēl nezinu 
aktrišu vārdus, bet viņas man lika domāt, 
ka Nacionālam teātrim repertuārā 
trūkst labu bērnu lugu, un šīs divas 
aktrises būtu ļoti piemērotas Paukam 
un Šmaukam. (2013.g. decembrī un 
2014.g.janvārī repertuārā ir Sudraba 

slidas, bet šī izrāde nu jau 
vairākus gadus pēc kārtas 
tiek atkārtota.) 

Es iesaku Nacionālam 
teātrim satīriskas izklaides 
programmas veidošanai 
importēt no Austrālijas, un 
iesaistīt skeču un dziesmu 
rakstīšanai, nepārspējamo 
Kaleidoskopa meistaru Uldi 
Siliņu. Nacionālam teātrim 
spējīgi aktieri ir, bet vēl nav 
izcila Žurkas materiāla. 

Anita Apele.Aktieri skicē par augstskolu programmu vērtēšanu
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Nākamais Ritums būs 2013. gada jūlijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

PBLA ZIŅU APSKATS

21. maijā
1. Krievija kritizē pieņemtos Pilsonības 
likuma grozījumus

Krievijas Ārlietu ministrija izteikusi 
kritiku Latvijā pieņemtajiem Pilsonības 
likuma grozījumiem. Latvijas Ārlietu 
ministr i ja šos kaimiņvalsts ārl ietu 
resora apgalvojumus sauc vai nu par 
nezināšanu, vai par apzinātu mēģinājumu 
maldināt starptautisko sabiedrību, ziņo 
aģentūra Leta. Krievijas Ārlietu ministrijas 
Informācijas un preses departaments 
pagājušajā nedēļā publicējis komentāru 
saistībā ar Latvijā pieņemtajiem Pilsonības 
likuma grozījumiem.

“Kārtējais oficiālās Rīgas etnopolitiskais 
eksperiments, kas pārvērš nacionālās 
minoritātes par “mūžīgajiem izstumtajiem” 
valstī, kurā viņi ir dzimuši un nodzīvojuši 
v isu dzīv i ,  uzskatāmi l iecina par 
demokrātijas deficītu Latvijā. Ceram, ka 
Eiropas Savienība, kas līdz ar Latvijas 
pievienošanos šai organizācijai uzņēmusies 
garantēt aizstāvību cilvēktiesībām un 
personām, kas pieder pie minoritātēm, 
dos tam objektīvu vērtējumu,” teikts 
paziņojumā. Krievijas Ārlietu ministrija 

uzskata, ka Saeima, pieņemot Pilsonības 
likuma grozījumus, nav ņēmusi vērā 
starptautisko organizāciju un institūciju 
rekomendācijas, tai skaitā Eiropas Drošības 
un sadarbības organizācijas nacionālo 
minoritāšu komisāra Knuta Vollebeka un 
Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 
Nila Muižnieka teikto. Latvijā pieņemtā 
jaunā kārtība neparedzot automātisku 
pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem, 
kā arī padarot stingrākus naturalizācijas 
noteikumus personām, kas ir vecākas 
par 45 gadiem, jo tagad viņām jāpierāda 
fakts, ka dzīvojušas valstī pēdējos piecus 
gadus. “Līdz ar to ir ieviests acīmredzami 
antidemokrātisks stāvoklis, saskaņā ar 
kuru Latvijas valdībai tiek dotas tiesības 
atteikt naturalizāciju. Turklāt personām, 
kurām būs aizliegts iziet šo procedūru, tiks 
atņemtas iespējas pārsūdzēt šo lēmumu 
tiesas ceļā,” norāda Krievijas Ārlietu 
ministrija.

Savukārt Latvijas Ārlietu ministrija 
uzsver, ka Krievijas ārl ietu resora 
komentārs apliecina, ka vai nu kaimiņvalsts 
nav iepazinies ar Saeimas apstiprinātajiem 
Pilsonības likuma grozījumiem, vai 
apzināti mēģina maldināt starptautisko 
sabiedrību. “Latvijas Ārlietu ministrija 
jau iepriekš ir skaidrojusi, Pilsonības 
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AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU MĀKSLINIEKU APVIENĪBA (ALMA) 
AICINĀJUMS MĀKSLAS CIENĪTĀJIEM!

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

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

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

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

Ar pateicību 
Ojārs Greste
ALMA priekšsēdis

likuma jaunā redakcija uzlabo esošo 
regulējumu, tostarp vienkāršo nepilsoņu 
un bezvalstnieku bērnu reģistrāciju 
pilsonībā, kā arī - tieši pretēji Krievijas 
Ārlietu ministrijas apgalvotajam - samazina 
pastāvīgās uzturēšanās termiņa prasības 
naturalizācijas pretendentiem. Likuma 
grozījumi arī nosaka valodas pārbaudes 
atvieglojumus un atbrīvojumus,” uzsver 
Latvijas Ārlietu ministrija. Vienlaikus tā 
norāda, ka Krievijas Ārlietu ministrijai lielāka 
uzmanība būtu jāpievērš starptautisko 
cilvēktiesību mehānismu kritikai par 
pēdējā gada likumdošanas iniciatīvām un 
to piemērošanas praksi Krievijā, liedzot 
Krievijas pilsoņiem konstitūcijā noteiktās 
tiesības uz pulcēšanās, kā arī vārda 
un izteiksmes brīvību. Saeima 9. maijā 
pēc vairāku stundu debatēm pieņēma 
Pilsonības likuma grozījumus, kas sakārto 
arī dubultās pilsonības jautājumu. Par 
grozījumu pieņemšanu balsoja lielākā 
daļa koalīcijas deputātu un daļa Zaļo 

un zemnieku savienības deputātu. Pret 
balsoja vairums apvienības “Saskaņas 
centrs” (SC) deputātu. Pasaules Brīvo 
latviešu apvienība pieļauj, ka pēc likuma 
stāšanās spēkā interesēties par Latvijas 
pilsonības iegūšanu vai atjaunošanu varētu 
20 000 cilvēku. Saeimas Pilsonības likuma 
grozījumu apakškomisijas priekšsēdētājs 
Ingmārs Čaklais (Vienotība) pieļauj, ka 
interesentu loks būs divtik liels un desmit 
gadu laikā, izmantojot likuma dotās 
iespējas, Latvijas pilsonību varētu iegūt 
apmēram 50 000 cilvēku. Normatīvais akts 
papildināts ar likuma mērķi, definējot tajā 
piecus likuma darbības aspektus. Likums 
noteiks personas, kuras uzskatāmas par 
Latvijas pilsoņiem, nodrošinās valstsnācijas 
piederīgajiem - latviešiem un līviem - 
tiesības reģistrēties par Latvijas pilsoņiem, 
kā arī dos iespēju Latvijas trimdiniekiem 
un viņu pēctečiem reģistrēties par Latvijas 
pilsoņiem. Likuma mērķis ir arī veicināt 
saliedētas un uz Latvijas tautas kopīgajām 
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vērtībām balstītas Latvijas sabiedrības 
attīstību, kā arī atzīt dubulto pilsonību 
atbilstoši Latvijas valsts politiskajiem 
mērķiem un interesēm un pieaugošas 
mobilitātes apstākļos saglabāt Latvijas 
pilsoņu kopumu. Neskatoties uz SC lūgumu 
likuma grozījumus nodot parlamentam 
otrreizējai caurlūkošanai, Valsts prezidents 
Andris Bērziņš pieņēma lēmumu likumu 
izsludināt. (ir.lv)
Valsts prezidents izsaka līdzjūtību ASV

Valsts prezidents Andris Bērziņš 
nosūt ī j is  l īdz jū t ības vēstu l i  ASV 
prezidentam Barakam Obamam, kurā 
savā un visas Latvijas tautas vārdā pauž 
visdziļāko līdzjūtību Amerikas tautai, un jo 
īpaši tiem, kuri zaudējuši ģimenes locekļus, 
draugus un kolēģus traģiskajā dabas 
katastrofā Oklahomasitijas priekšpilsētā. 
Valsts prezidents arī novēlējis drīzu 
un veiksmīgu atveseļošanos visiem 
tornado laikā ievainotajiem, [...] pavēstīja 
prezidenta Preses dienestā. (apollo.lv)
Vals ts  prez idents  ar  Vat ikāna 
pārstāvjiem pārrunā valsts un baznīcas 
attiecību attīstību Latvijā

21. maijā Valsts prezidents A. Bērziņš 
tikās ar Vatikāna Kristiešu vienotības 
veicināšanas padomes prezidentu, Viņa 
Eminenci Kurtu Kohu un viņu pavadošajām 
Romas Katoļu baznīcas amatpersonām, 
lai pārrunātu sadarbību kristīgo konfesiju 
starpā, kas Latvijā ir veiksmīgas sadarbības 
paraugs, portālu Diena.lv informēja Latvijas 
Valsts prezidenta kancelejā. Vienlaikus 
sarunā tika skarti arī jautājumi, kas attiecas 
uz Latvijas un Vatikāna sadarbību un 
Latvijas vēlmi 2016. gadā rīkot Pasaules 
jauniešu dienām (PJD). Abas puses 
pauda gandarījumu par labajām attiecībā 
starp Latviju un Vatikānu, atzīmējot arī 
Valsts prezidenta A. Bērziņa dalību jaunā 
pāvesta Franciska inaugurācijā 2013. gada 
19. martā. Vienlaikus Valsts prezidents 
atkārtoti izteica aicinājumu pāvestam 
Franciskam apmeklēt Latviju. “Daudziem 

joprojām ir spilgtā atmiņā tie emocionālie 
un cilvēcīgi sirsnīgie brīži, ko Latvija 
piedzīvoja pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes 
laikā pirms 20 gadiem. Ir pagājis zināms 
gadu skaits, lai Latvijā atkal viesotos 
Vatikāna pirmā persona,” pauda Valsts 
prezidents. Viesi izteica pateicību Valsts 
prezidentam par līdzšinējo veiksmīgo 
sadarbību ar Latviju, kas šī prezidenta 
atbalsta rezultātā guvusi arī sen gaidītu 
risinājumu juridiskajās attiecībās, jo kopš 
2012. gada decembra Valsts prezidenta 
kancelejas vadībā valsts un Romas katoļu 
baznīcas pārstāvji izstrādāja grozījumus 
likumā Par Latvijas Republikas un Svētā 
Krēsla līgumu, lai risinātu vienveidīgu 
līguma normu piemērošanu. Iesniegtie 
grozījumi ir vienbalsīgi apstiprināti Saeimā 
divos lasījumos un sagaidāms, ka grozījumi 
tiks apstiprināti trešajā lasījumā. Izklāstot 
Latvijas kristiešu starpkonfesionālās 
sadarbības pozitīvos piemērus, kā arī 
valsts un kristīgo baznīcu sadarbības 
nozīmi sabiedrības saliedēšanā un 
vienošanā, Valsts prezidents īpaši izcēla 
Romas katoļu baznīcas aktīvo pozīciju 
Latvijā, kā arī iesaistīšanos aktuālo 
izglītības jautājumu risināšanā. Tāpat A. 
Bērziņš uzsvēra, ka Latvijas un Svētā 
Krēsla attiecības ir labas, stabilas un ar ilgu 
vēsturi. To apliecina arī fakts, ka Svētais 
Krēsls bija viena no pirmajām valstīm, 
kas atzina Latvijas Republikas neatkarību 
pēc tās dibināšanas 1918. gadā. Svētais 
Krēsls nekad netika atzinis Baltijas valstu 
inkoporāciju PSRS sastāvā. Savukārt 
diplomātiskās attiecības starp Latviju 
un Svēto Krēslu tika atjaunotas 1991. 
gada 1.oktobrī. Tikšanās reizē ar Valsts 
prezidentu piedalījās arī apustuliskais 
nuncijs Baltijas valstīs, arhibīskaps Luidži 
Bonaci, Rīgas arhibīskaps - metropolīts 
Zbigņevs Stankevičs, Vatikāna Kristiešu 
vienotības veicināšanas padomes 
pārstāvis, monsiņjors Matias Turks un 
apustuliskās Nunciatūras Baltijas valstīs 
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padomnieks, monsiņjors Džiovani Gaspari, 
kā arī Latvijas vēstnieks pie Svētā Krēsla 
Einars Semanis. (diena.lv)
Diasporas bērnu nometnēm tērēs 58 
tūkstošus latu

Lai diasporas bērni neaizmirstu latviešu 
valodu un stiprinātu saikni ar vecāku 
dzimteni, Sabiedrības integrācijas fonds 
(SIF) atbalsta piecas bērnu nometnes 
(bija iesniegti 15 projekti) Latvijā: biedrības 
Sprīdīšu draugi projektu Latvija – mūsu 
mājas (11 984,33 lati), Eiropas latviešu 
apvienības projektu Eiropas vasaras skola 
2013 (12 000 latu), Latvijas Pilsoniskās 
sabiedrības atbalsta centra projektu 
Gājputni (11 366,33 lati), Daugavpils 
lietišķo sieviešu kluba Olivija projektu 
Mana Dzimtene Latvija ir brīnumu pilna 
(11 512,82 lati). «Ārpusskolas pasākumu 
programmā atbalstīti pieci projekti par 
kopējo summu 58 263,48 lati. 2013. 
gadā izvirzītais programmas specifiskais 
mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo 
iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu 
nacionālo identitāti, kā arī veicināt viņu 
pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski 
politiskajā dzīvē,» Neatkarīgajai teic SIF 
sabiedrisko attiecību speciālists Ralfs 
Spāde. «Ja pieņemam, ka ārzemēs dzīvo 
aptuveni 10 tūkstoši latviešu bērnu, lai 
gan patiesais skaitlis noteikti ir lielāks, tad 
nešķiet, ka šis projekts sasniegs mērķi, 
jo netiks aptverts pat viens procents no 
visas mērķauditorijas,» Neatkarīgajai 
pauž Īrijas latviešu portāla balticireland.
ie galvenā redaktore Laima Ozola. 
«Manuprāt, šim ārpusskolas projektam 
jābūt pavisam savādākam: jāaptver 
lielāks ārzemēs dzīvojošo bērnu skaits; 
ārzemēs dzīvojošajiem ir jābūt pieejamai 
informācijai par valsts apmaksātām bērnu 
nometnēm, turklāt nevis aprīļa beigās, kad 
tuvākā vasara jau saplānota un aviobiļešu 
cenas ir dārgas, bet jau rudenī,» uzskata 
L. Ozola. Īrijas latvieši ir vīlušies, ka 
starp valsts finansējumu ieguvušajiem 

projektiem nav Ģertrūdes fonda, jo daudzi 
bērni jau piedalījās konkursā un ieguva 
tiesības piedalīties nometnē Ģertrūde pie 
jūras. Pērn 15 Īrijā dzīvojošie latviešu bērni 
devās uz Latviju – pavadīt saulainas dienas 
Mazirbē pie jūras, tikties ar saviem Latvijas 
vienaudžiem nometnē. (Neatkarīgā Rīta 
Avīze Latvijai)
Apnikusi zagšanas mānija

Latvi jas Avīzes lasītājas Ainas 
Rodriguez-Matas publiska vēstule Raivim 
Dzintaram.

Cienījamais Dzintara kungs, esmu 
Jūsos un NA partijā vīlusies. Pirmkārt, jau 
par Jūsu PRET balsojumu par deputātu 
imunitāti un tagad par pašvaldību deputātu 
sodīšanu, ja viņi ir apsūdzēti noziedzīgos 
darījumos. Acīmredzot Jums ir pielipusi 
Saeimas ‘’saudzīgā’’ apiešanās ar paša 
partijas cilvēkiem un deputātiem VISS ir 
atļauts. Latviešu tauta ir apnikusi skatīties, 
ka visi zog, visi melo un visi ‘’aizmirst’’, 
par ko tauta viņus ievēlēja un par ko 
viņi atbild. Es esmu tieši tikpat veca, cik 
Latvija. Es piedzimu 1918. gada novembrī 
un uzaugu tā saucamajos Ulmaņa laikos. 
Toreiz neviens nezaga! Ulmanis to nebūtu 
pieļāvis. Viņš pats aizgāja trimdā un nāvē 
ar to, kas viņam bija mugurā. Es arī aizgāju 
trimdā un nodzīvoju Spānijā 16 gadus un 
Savienotajās Valstīs 43 gadus. Es atbraucu 
uz Latviju 2003. gadā, lai redzētu, kā mana 
dzimtene atkopjas no 50 okupācijas 
gadiem un atkal uzceļ to labklājības un 
godīguma valsti, kāda Latvija bija pirms 
kara. Zagšanas mānija Latvijā ienāca 
ar krieviem, un acīmredzot visi, kam ir 
vara, uzskata par pienākumu zagt. Un, 
ja paši nezog, tad piesedz un aizstāv 
savus draugus, kas to dara. Latvijas tiesu 
sistēma ir joks. Neviens zaglis cietumā 
nesēž. Viņi visi dzīvo cepuri kuldami tepat 
Latvijā un par mēģinājumiem viņus sodīt 
tikai pasmejas. Un tieši tieslietu ministrs 
ir Jūsu partijas biedrs! Latvija pamazām 
sāk kļūt par izsmieklu pārējai pasaulei. 
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Savienotajās Valstīs neviens Kongresa 
vai Senāta loceklis neuzdrošinātos tik 
atklāti zagt kā šeit. Viņus uzmana ne 
tikai opozīcija, bet arī prese un tiesu 
sistēma. Un tās nav piekukuļojamas. 
Sodi tiek piespriesti ātri un nesaudzīgi, un 
no tiem nevar izbēgt neviens. Tas pats, 
cik lasu, notiek Skandināvijas valstīs, 
kur arī tieslietu sistēma strādā. Mana 
ģimene, septiņi cilvēki, balsoja par Jums 
pagājušajās vēlēšanās, bet mēs laikam 
pāriesim uz ‘’Vienotību’’ vai nebalsosim 
nemaz. Saeimas un pašvaldību deputātu 
imunitāte ir atklāts izsmiekls pret latviešu 
tautu, aizsargājot savus ‘’draugus’’ siltās 
vietiņās. Ja pareizi atceros, Jūlijs Cēzars 
reiz teica, ka Romas tribūnam ir ne tikai 
jābūt godīgam, bet arī jāizskatās godīgam! 
Nu tieši tāpat kā mūsu deputātiem... Bijusī 
Nacionālās apvienības (NA) balsotāja 
AinaRodriguez-Mata. (Latvijas Avīze)
22. maijā
2. Ekonomikas ministrs: Krievijas 
biznesa intereses Latvijā pieaug

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts 
uzskata, ka Latvijas ekonomikas attīstībai 
iespējami divi scenāriji - palikt gudrākiem 
un augt organiski vai augt uz lētu izmaksu 
bāzes, piesaistot lēto darbaspēku, raksta 
„Nozare.lv”. Ministrs norāda uz pieaugošo 
Krievijas biznesa interesi Latvijā, kas var 
būt virziens straujai izaugsmei, ja vien 
esam tam gatavi. “Līdz šim tā (Krievijas 
biznesa interese) vairāk koncentrējusies 
nekustamo īpašumu sfērā, bet ir jūtams, 
ka NVS uzņēmēji arvien vairāk interesējas 
arī par apstrādājošo rūpniecību, faktiski 
par visu, kam ir mērogs un naudas 
plūsmas potenciāls. Jautājums ir, vai 
mēs esam gatavi akceptēt šādu virzienu. 
Jā, tas var dot spēcīgu impulsu, bet 
atkārtoju - vai mēs paši esam tam gatavi?” 
intervijā biznesa žurnāla “Kapitāls” jūnija 
numurā vaicā Pavļuts. Pēc ministra 
domām, ir nepieciešams saglabāt 
līdzsvaru arī ar vācu, skandināvu u.c. 

Rietumu investoru interesi. “Ja runājam 
par darbaspēku - vai mēs esam gatavi 
akceptēt imigrāciju? Ja esam, tad kādu? 
Darbaspēka jautājums šajā vienādojumā, 
manuprāt, ir kritiski svarīgs. Ja gribam 
ātrāku izaugsmi, nedrīkstam to nerisināt. 
Vienlaikus mēs nevaram atļauties iet 
daudzu strauji augošu valstu ceļu, ievedot 
lētu darbaspēku, iespējams, no zemēm 
ar pavisam atšķirīgu kultūru, jo tas galu 
galā vietējā mazkvalificētā darbaspēka 
situāciju vēl pasliktinās,” skaidro Pavļuts. 
Viņš uzskata, ka esam dilemmas priekšā. 
Pirmā izvēle: augt daudzmaz organiski, 
izmantojot to, kas mums ir, spiežot mūsu 
biznesu pamazām kļūt arvien gudrākam, 
starptautiskākam utt. Otrs scenārijs - vilkt 
iekšā daudz lēta darbaspēka, izmitināt to 
vagoniņos, uz lētu izmaksu bāzes notiks 
kaut kāda ekspansija, vienlaikus cerot, ka 
tā visa rezultātā pietiks nodokļu ieņēmumu, 
lai uzturētu pašu bezdarbniekus. “Man, 
atklāti sakot, otrais variants nešķiet 
pievilcīgs,” uzsver Pavļuts, piebilstot, 
ka “mums ļoti derētu paskatīties, kā no 
ģimenes uzņēmumiem veidojušies daudzi 
šobrīd pasaulē slaveni industrijas līderi 
Skandināvijā, Vācijā. Neatlaidīgs darbs 
vairāku gadu desmitu garumā! Ar pieticību 
pašu uzņēmēju tēriņos”. (ir.lv)
Valsts prezidents akreditē jauno 
Lielbritānijas vēstnieci

Otrdien, 21. maijā, Valsts prezidents 
Andris Bērziņš darbam Latvijā akreditēja 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās 
karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci 
Sāru Kouliju (Sarah Cowley). Sarunas 
laikā ar jauno vēstnieci Valsts prezidents 
norādīja, ka Lielbritānija Latvijai ir nozīmīgs 
sadarbības partneris gan divpusējās 
attiecību līmenī, gan arī darbojoties 
starptautiskajās organizācijās, kā arī 
tā ir dzīvesvieta daudziem latviešiem. 
A.Bērziņš pauda cerību par aktīva 
politiskā dialoga turpināšanu arī nākotnē. 
Vēstniece apliecināja, ka abu valstu 
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divpusējās attiecības ir lieliskas, ko 
raksturo vizīšu apmaiņa, īpaši pieminot 
Lielbritānijas premjerministra Deivida 
Kamerona uzturēšanos Rīgā un dalību 
Ziemeļu nākotnes forumā šī gada februārī. 
Runājot par ekonomisko sadarbību, 
Valsts prezidents pateicās Lielbritānijas 
vēstniecībai par ieguldīto darbu Latvijas 
un Lielbritānijas uzņēmēju kontaktu 
veicināšanā un investīciju piesaistē 
Latvijai. „Man ir patiess prieks, redzot 
Latvijas un Lielbritānijas tirdzniecības 
apjoma pieaugumu 2012. gadā, un ceru, 
ka šāda tendence saglabāsies arī šajā 
gadā,” atzina Valsts prezidents. Viņš 
aicināja Lielbritānijas uzņēmējus izmantot 
konkurētspējīgo Latvijas dzelzceļa un 
ostu infrastruktūru. Vēstniece apliecināja 
gatavību darboties, lai ekonomiskā 
sadarbība starp abām valstīm kļūtu 
ciešāka, paplašinot tirdzniecības un 
investīciju iespējas. Andris Bērziņš tikšanās 
laikā arī pauda pateicību par Lielbritānijas 
kā Latvijas cieša sabiedrotā NATO un 
ES atbalstu, atzīmējot, to kā ļoti svarīgu 
savstarpējās solidaritātes apliecinājumu. 
Valsts prezidents ar S. Kouliju pārrunāja 
abu valstu intereses Centrālāzijā un 
atzīmēja līdzšinējo kopīgo iesaisti 
Afganistānas rekonstrukcijā, tai skaitā 
Ziemeļu transporta koridora perspektīvas. 
Valsts prezidents ar vēstnieci pārrunāja 
arī eirozonas aktualitātes, informējot par 
Latvijas plāniem tai pievienoties 2014. 
gadā, kā arī Ekonomiskās un monetārās 
savienības pilnveides iespējas un citas 
ES aktualitātes. Sāra Koulija darbu ārlietu 
dienestā uzsākusi 2005. gadā. Pirms tam 
strādājusi privātajā sektorā, kur ieņēmusi 
dažādus amatus gan Lielbritānijā, gan 
ārvalstīs. S. Koulijai ir darba pieredze 
Pakistānā un Afganistānā. (leta.lv)
Birkerts ieceri nemaina

Rekonstruējamā Okupācijas muzeja 
piebūves – ‘’Nākotnes nama’’ – fasādi 
konceptuāli iecerēts būvēt no Latvijas 

materiāliem, tomēr šajā jomā iezīmējušās 
grūtības, aizvadītās nedēļas nogalē atzina 
ASV dzīvojošais arhitekts Gunārs Birkerts. 
‘’Materiāliem būtu jābūt no Latvijas – 
šūnakmenim vai dolomītam. Bet neviens 
no šiem materiāliem nav dabūjams tādā 
daudzumā vai arhitektoniskā veidolā, 
lai būtu tādās klasiskās dimensijās kā 
Brīvības piemineklī vai Brāļu kapos, jo 
mēs gribam turpināt tradīciju. Ir vajadzīgas 
zināmu dimensiju plāksnes, bet akmeņi, ko 
ņem raktuvēs, ir mazākos gabalos. Līdz 
ar to arī skats ir cits,’’ Okupācijas muzejā 
Rīgā tiekoties ar žurnālistiem, atzīmēja 
‘’Nākotnes nama’’ un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) jaunbūves projekta 
autors. Patlaban tiekot risināts jautājums, 
vai līdzīgus materiālus nav iespējams 
iegūt ārpus Latvijas. Birkerts uzsvēra, 
ka apsūbējušās vara skārda plāksnes, 
kas sedz veco Okupācijas muzeja daļu, 
rekonstrukcijas gaitā netiks tīrītas un 
paliks tikpat tumšas, jo projekta idejā 
saglabājas uzsvars uz krāsu kontrastu 
melnais–baltais, kur vecā muzeja ēka 
glabā pagātnes tumšumu, bet nākotni 
simbolizējošā piebūve ir gaiša. Pret 
Grēcinieku ielu vērstais piebūves gals 
būs stiklā, pilnīgi caurspīdīgs, simbolizējot 
atvērtību. Lai arī kopš ‘’Nākotnes nama’’ 
idejas publiskošanas pagājis jau gandrīz 
divpadsmit gadu, ASV latviešu arhitekts 
norādīja, ka atkāpju no sākotnējām iecerēm 
par tā ideju un izskatu nav. Uz jautājumu, 
kā, viņaprāt, vērtējamas regulārās 
aizķeršanās un termiņu pārlikšana Birkerta 
projektu – LNB ēkas ‘’Gaismas pils’’ un 
‘’Nākotnes nama’’ – realizācijā, Gunārs 
Birkerts atbildēja: ‘’Es neesmu piedzīvojis, 
ka viena tāda ēka kā LNB prasa tik daudz 
laika. Ar muzeju ir citādi, jo muzeja projekts 
sākās vēlāk. Bet tie ‘’gājieni’’ un iemesli, 
kāpēc lietas tā notiek, ir vieni un tie paši. 
Tā ir tipiska Rīgas un Latvijas īpašība – 
mācēt lietas izvilkt garumā. Par to mēs 
varam runāt daudz un dikti. Laiks tiek 
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stiepts garumā daudz vairāk, nekā tas būtu 
vajadzīgs, bet tā mēs daudz zaudējam 
dažādos veidos. Un tas nav veids, kā būt 
produktīvam un kaut ko sasniegt.’’ Martā 
sākta un patlaban notiek ‘’Nākotnes nama’’ 
tehniskās projektēšanas fāze. Pēc plāna, 
projekta izstrādei būtu jābeidzas gada 
beigās, lai nākamgad pavasarī varētu sākt 
būvdarbus. Tādā gadījumā ‘’Nākotnes 
nams’’ jāpabeidz 2015. gadā. Protams, ja 
viss ritēs, kā plānots, un nebūs neplānotu 
aizķeršanos. Pasaules brīvo latviešu 
apvienība (PBLA) un ‘’Daugavas vanagi’’ 
ir izsludinājuši 2013. gadu par Okupācijas 
muzeja gadu. Līdz ar to atsākusies līdzekļu 
vākšanas kampaņa muzeja atbalstam. 
(Latvijas Avīze, autors Viesturs Sprūde)
“Gaismas pils” būvniecības kopējās 
izmaksas būs 187 miljoni latu

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
būvniecības kopējās izmaksas būs 187 
miljoni latu, ieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli. Izmaksās iekļauta gan ēkas 
celtniecība, gan infrastruktūra un mēbeles, 
gan arī aprīkojums, pārcelšanās izdevumi 
un citas lietas, kas saistītas ar to, lai 
bibliotēkas ēku varētu nodot lietošanai. 
Pilnsabiedrības “Nacionālā būvkompāniju 
apvienība” (NBA) padomes priekšsēdētājs 
Māris Saukāns, šodien piedaloties jaunās 
ēkas prezentācijas pasākumā, minēja, 
ka “Gaismas pils” ir teju 100% pabeigta. 
Galvenais uzdevums tagad ir pabeigt 
infrastruktūras būvi, lai bibliotēkas jaunajā 
ēkā var ieklāt atlikušo grīdu un veikt vēl 
citus šādus tādus darbus. Tāpat, ņemot 
vērā to, ka bibliotēka tomēr atteicās 
no saules bateriju izmantošanas uz 
jumta, daļai ēkas nav uzklāts jumts, 
taču nepieciešamais nerūsējošā tērauda 
materiāls jau ir pasūtīts. Saprotot, ka 
Rīga tik drīz nesagaidīs jaunu koncertzāli, 
mainījās plāni arī attiecībā uz “Gaismas 
pili”, kur konferenču un koncerta zāli 
nolemts izstrādāt daudz jaudīgāku un 
atbilstošāku arī koncertiem, tādēļ arī darbi 

šajā zālē vēl turpināsies, klāstīja kultūras 
ministres ārštata padomnieks arhitektūras 
politikas izstrādes jautājumos Jānis Dripe. 

 Viņš informēja, ka visos darbos, cik 
vien iespējams, izmantoti Latvijā ražoti 
materiāli. Izcili kopā sader Latvijas bērzu 
koka sienu paneļi ar Kanādas kļavu, kas 
izmantota grīdā. Jaunā LNB ir viens no 
nozīmīgākajiem 21. gadismta projektiem 
Latvijā, kas bibliotēkai dod iespēju kļūt par 
modernu pasaules līmeņa informācijas un 
kultūras centru. (leta.lv)
Pensionāri sašutuši par Viņķeles 
paziņojumu; vēršas pie premjera ar 
kategorisku prasību

Latvijas pensionāru federācija (LPF) 
ir sašutusi par labklājības ministres 
Ilzes Viņķeles (V) paziņojumu, ka AS 
«Liepājas metalurgs» bankrots neļaus 
veikt valdības un Saeimas vadītāju apsolīto 
pensiju indeksāciju 2013. gadā. LPF 
valdes izplatītā paziņojumā medijiem 
norādīts, ka «ministres izteikumi liecina 
par nekompetenci valsts sociālas 
apdrošināšanas jautājumos», jo izdevumi, 
kas nepieciešami paredzamaj iem 
bezdarbnieku pabalstiem nevar ietekmēt 
speciālo pensiju budžetu. Tāpat LPF 
norāda, ka Viņķeles izteikumi liecinot par 
to, ka ministri neuztrauc gandrīz ceturtās 
daļas valsts iedzīvotāju ārkārtīgi zemais 
dzīves līmenis, ko nepārprotami apstiprina 
Eiropas Savienības institūciju apsekojumi 
«Pirmo reizi atjaunotās Latvijas neatkarības 
laikā labklājības nozari vada cilvēks, kas 
tā vietā, lai rūpētos par labklājības līmeņa 
paaugstināšanu, nepārtraukti meklē 
iespējas, lai nerisinātu lielai sabiedrības 
daļai nozīmīgus jautājumus,» norādīts 
paziņojumā. LPF vērsusies pie Saeimas 
deputātiem un valdības vadītāja Valda 
Dombrovska (V) ar kategorisku prasību 
pārtraukt negatīvo attieksmi pret vecākās 
paaudzes iedzīvotāju problēmām un 
nekavējošu pasākumu veikšanu, lai 
uzlabotu pensionāru dzīves līmeni. Jau 
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ziņots, ka Viņķele trešdien (22. maijā) 
intervijā Latvijas Radio norādīja, ka 
pašreizējā situācijā ir gandrīz pārliecināta, 
ka pensijas būs iespējams indeksēt, 
taču vienlaikus atzīmēja, ka daudz kas 
būt atkarīgs no tā, kādu lēmumu tuvāko 
desmit dienu laikā pieņems uzņēmuma 
«Liepājas metalurgs» (LM) lielie akcionāri. 
«Ar 100% pārliecību varu teikti, ka pensijas 
ir iespējams indeksēt. Bet te ir «Liepājas 
metalurga» jautājums. Valstij ar to jārēķinās. 
Šiem trim akcionāriem ir jāapzinās, ka no 
viņu izvēlēm būs atkarīgs pensionāru 
cerību piepildījums,» sarunā Latvijas Radio 
trešdienas rītā sacīja Viņķele. Ministre 
norādīja, ka situācija ap LM «vienā rāvienā 
var izmainīt budžeta deficīta rādītājus». «Ja 
iestājas nepieciešamība valsts galvojumu 
LM īstenot, tas būtiski izmaina budžeta 
deficīta rādītājus,» brīdināja Viņķele. 
Vienlaikus gan ministre neslēpa viedokli, 
ka LM lielākie akcionāri patlaban neizrāda 
saprāta pazīmes, lai atrisinātu uzņēmuma 
problēmas. «Jārēķinās, ka vismaz 1000 
LM darbinieku būs jāmeklē jauns darbs, 
un tas ir pie optimistiskā scenārija,» pauda 
Viņķele. (apollo.lv)
Latvieša video kļūst par sensāciju ASV

Vienas dienas laikā kopš publicēšanās 
ASV portālā LiveLeak.com latviešu kalēja 
Jāņa Nīmaņa video ir skatīts vairāk nekā 
60 000 reizes. Video redzams, kā ar 
tradicionālām metodēm tiek izgatavots 
cirvis. J.Nīmanis ir kalējs, kurš pasaulē 
guvis atpazīstamību ar savu zīmolu 
Autine by John Neeman. Meistara vadītā 
darbnīca rada ne tikai cirvjus, bet arī 
augstākās kvalitātes kaltus, nažus un 
citus priekšmetus. Savukārt, paša video 
autors ir Elvijs Viškers, kurš jau reiz guvis 
atzinību ar citu vietējo video par “drift trike”, 
kas portālā YouTube skatīts vairāk nekā 
250 000 reizes. Skat. http://www.diena.lv/
diena-tv/izklaide/latviesa-video-klust-par-
sensaciju-asv-14008832 (diena.lv)
Viļa Lapenieka filmas pirmizrāde Latvijā

Režisora Viļa Lapenieka pirmā filma bija 
Viļa Lāča populārā romāna Zvejnieka dēls 
(1939) ekranizācija ar Pēteri Lūci Oskara 
lomā. Tā ir arī pirmā ieskaņotā latviešu 
spēlfilma, kas guva milzīgus panākumus, 
– kā liecina kino vēsture, tik garas rindas 
kā tā gada ziemā pie Splendid Palace 
Rīgā vēl nebija redzētas un pāris mēnešos 
Latvijā Zvejnieka dēlu bija noskatījušies 
250 000 cilvēku. Otrā pasaules kara laikā 
Vilis Lapenieks emigrēja uz Vāciju, pēc 
tam – uz ASV. Vācijā viņš pēc Mārtiņa 
Zīverta lugas uzņēmis vēl vienu spēlfilmu 
Kāds, kura nav (1950) ar Mildu Zīlavu, 
Kārli Lagzdiņu un Robertu Mucenieku 
galvenajās lomās. Ceturtdien, 23. maijā, 
pulksten 17 Latvijas Kultūras akadēmijas 
Rīgas Kino muzejā sadarbībā ar Kanādas 
vēstniecību Latvijā notiks šīs šogad muzeja 
krājumā nonākušās filmas pirmizrāde 
Latvijā.

«Filmas Kāds, kura nav tapšana 
pēckara Vācijā, pārvietoto personu 
nometnes (DP – Displaced Persons) 
Blombergā spaidīgajos apstākļos, ir 
unikāls fakts ne tikai Latvijas, bet arī 
Eiropas mērogā,» uzsver kinozinātnieks 
Agris Redovičs. Bēgot no padomju 
okupācijas, studija Rīgas filma gandrīz 
pilnā sastāvā devās trimdā uz Vāciju, 
paņemot līdzi filmu uzņemšanas un skaņu 
ierakstīšanas tehniku, filmu negatīvus un 
to attīstīšanai nepieciešamās ķimikālijas. 
Tādējādi studija drīz vien varēja atjaunot 
darbu, kļūstot par vienīgo DP nacionālo 
kopienu, kas nometņu apstākļos spēja 
uzņemt filmas. Kāds, kura nav scenāriju 
veidoja Vilis Lapenieks, to saskaņojot ar 
Mārtiņu Zīvertu, kurš tādēļ tika ataicināts 
no Zviedrijas. Pēc gadu ilga darba filmas 
pirmizrāde notika 1950. gada 2. maijā 
Augustdorfā, kur atradās latviešu DP 
administrācija. Kā norāda A. Redovičs, 
«latviešu trimdas sabiedrisko organizāciju 
uzspiestās cenzūras un filmas uzņemšanas 
grupas principiālās nostājas dēļ turpmāk šī 
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filma publiski vairs nav izrādīta.» Filmas 
vienīgā kopija un izejmateriāli nonāca 
Kanādā, jo turp 1952. gadā devās Rīgas 
filmas valdes loceklis Alberts Jekste un 
daļa uzņēmuma darbinieku. Vēlāk viņš 
Rīgas filmas krājumu nodeva glabāšanā 
Kanādas Nacionālajam arhīvam. Tur 
saglabājušies divi nitrāta filmas ruļļi 
ar filmas attēlu (aptuveni 15 minūtes) 
un arī skaņu celiņš (komponists Jānis 
Norvilis). Vilis Lapenieks ir izcēlis savas 
filmas mākslinieciskos sasniegumus, kaut 
atzinis tehnisko iespēju vājumu. Vairāk 
nekā pusgadsimtu pēc filmas tapšanas 
saglabājies materiāls pārnests digitālā 
formātā un atceļojis uz Latviju. (Neatkarīgā 
Rīta Avīze Latvijai)
23. maijā
3. Kā reformisti atpirka ministra krēslu

Skandalozo Augstskolu l ikuma 
grozī jumu nodošana aizmirst ībai , 
izrādās, bija galvenais priekšnoteikums, 
lai izglītības resors paliktu Reformu 
partijas pārziņā. Tomēr politiskām intrigām 
bagātajā stāstā teorētiski vēl ir iespējams 
otrais cēliens: latviešu valodas intereses 
apdraudošie ierosinājumi formāli joprojām 
nav atsaukti. Politiķi tikai sarunājuši 
tos nekustināt – ka nesabrucina līdz 
vēlēšanām koalīciju. Laikraksts Neatkarīgā 
jau vēstīja, ka Izglītības ministrija rosināja 
valsts finansētajās augstākās izglītības 
iestādēs atjaunot padomju laika divplūsmu 
sistēmu, kur latvieši mācītos vienās 
auditorijās, krievi citās un katrs savā 
mēlē. Priekšlikums bija paslēpts āķīgos 
tekstos un labi izreklamēts. «Likumprojekta 
mērķis ir veicināt Latvijas augstākās 
izglītības konkurētspēju un piesaistīt 
Latvijas augstskolām lielāku skaitu 
ārvalstu studentu un mācībspēku, tāpat 
arī nostiprināt Latvijas studējošo valodu 
zināšanas,» sabiedrībai paziņojumā vēstīja 
nu jau demisionējušā ministra Roberta Ķīļa 
birojs. Tomēr Valsts valodas centrs (VVC) 
ātri vien atmaskoja patiesos ministrijas 

mērķus – Reformu partijas iniciatīva, kas 
lobē krievu biznesa intereses, būtu klaji 
kaitnieciska latviešu valodai. Grozījumu 
apkarošanā ātri pieslēdzās arī Nacionālā 
apvienība, Vienotība, un šobrīd reformistu 
ideja tālāk virzīta netiek. VVC Valodas 
kontroles nodaļas vadītājs Antons 
Kursītis pieļauj: «Viņi saprata, ka negūs 
atbalstu.» Tomēr patiesībā runa ir par 
sarežģītāku vienošanos, ko radio Baltkom 
atklāja Roberts Ķīlis, – atteikšanās no 
Augstskolu likuma grozīšanas ir Reformu 
partijas maksātā cena par izglītības un 
zinātnes ministra posteņa paturēšanu 
savā pārziņā. Pēc Roberta Ķīļa demisijas 
amatā stājies viņa domubiedrs Vjačeslavs 
Dombrovskis. Teorētiski konfliktu koalīcijā 
izraisījušos grozījumus vēl ir iespējams 
virzīt tālāk. Vienotības pārstāve, Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
priekšsēdētāja Ina Druviete skaidro, ka 
formāli tie nav atsaukti. Taču Reformu 
partijai ir labi zināma Vienotības pozīcija: 
«Tā ir mūsu sarkanā līnija. Nedomāju, ka 
viņi to pārkāps.» Kas notiks, ja reformisti 
tomēr riskēs? «Tad viss sāksies no gala 
un vecajai operai būs jauns cēliens. 
Vislabākais šos grozījumus ir nodot 
aizmirstībai,» rezumē Ina Druviete. Vai 
tā domā arī Reformu partija un jaunais 
izglītības ministrs, rādīs laiks. Tikmēr iekšējā 
izmeklēšana par to, kurš īsti ir atbildīgs par 
skandalozajiem grozījumiem, ministrijā 
ir izbeigta. Kā aģentūrai Leta pavēstīja 
valsts sekretāre Sanda Liepiņa, pārbaudē 
izdarīti secinājumi par darba organizācijas 
problēmām Augstākās izglītības, zinātnes 
un inovāciju departamentā, taču neviens 
vainīgais likumprojekta tapšanā nav 
atradies. Pārbaude, jāatgādina, tika sākta, 
kad Roberts Ķīlis atbildību par neplānoto 
politisko skandālu mēģināja nevīrišķīgi 
uzgrūst saviem padotajiem, kaut gan 
grozījumu iesniedzējs un virzītājs bija 
viņš pats. (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, 
autors Imants Vīksne)
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Zem Rīgas pils – apslēpts mūris
Rīgas pils rekonstrukcijas laikā atrasta 

gan pudele ar senslāvu valodā rakstītu 
vēstījumu, gan atrakts 13. gadsimta mūra 
fragments. Nekas tāds pat arhīvos nav 
minēts, tāpēc tagad jāizpēta, cik tālu mūris 
zem pils stiepjas. Kopā ar būvuzņēmējiem 
strādā arī arheologi, bet pagaidām nav 
skaidrs, ko iesāks ar seno mūra daļu. 
To, protams, saglabās, bet kādā veidā 
parādīs apmeklētājiem – tik tālu pašlaik 
domāts netiek. Tik plaša rekonstrukcija un 
restaurācija kā tagad Rīgas pilī nav notikusi 
nekad. Pils celtniecība uzsākta jau 1330. 
gadā, un būve vairākas reizes nopostīta. 
Pēdējie lielākie atjaunošanas darbi notikuši 
ap 1515. gadu. 1922. gadā pili pārveidoja 
par Latvijas Valsts prezidenta rezidenci. 
Zem pils bijušas arī apakšzemes ejas, 
bet tikai tagad, 21. gadsimtā, arheologi 
daudzviet pirmoreiz pēta gadsimtos 
uzkrāto kultūrslāni. Interesants ir Austrumu 
piebūvē atrastais 13. gadsimta mūra 
fragments, par ko ziņas nav saglabājušās 
nekur, pat ne arhīvos. Pagaidām tiek 
spriests, ka zem stikla to neieslēpšot. 
Arheologi uzgājuši arī pīpju galus, lodītes, 
uzgaļus un monētas. Pagājušajā nedēļā, 
demontējot grīdu, būvnieki atraduši pudeli 
ar vēstījumu senslāvu valodā. Cik nu bijis 
iespējams uzreiz saprast rakstīto, kādreiz 
tajā vietā atradusies naudas kaltuve, un 
strādnieki 1903. gadā savus vārdus un 
uzvārdus izlēmuši iemūžināt un rakstagalu 
ielikuši pudelē. Atjaunošanas darbu laikā 
tiek pētīta arī pils vecā apmetuma drošība 
un gan uz fasādes, gan iekštelpās notīrīta 
viena krāsas kārta pēc otras. Telpā pirms 
Valsts prezidenta kabineta uz sienas 
bijuši uzklāti pat 12 krāsu toņi – no netīri 
balta līdz ķieģeļbūnam. Tos var apskatīt 
nelielos laukumiņos. Pēc rekonstrukcijas 
pils komplekss beidzot būs vienā – 
dzeltenīgā okera – tonī, jo pēdējos gados 
krāsojums bija raibs. Pirmās kārtas darbus 
paredzēts pabeigt 2015. gadā, un šobrīd 

viss notiekot pēc grafika. Nobīdes gan 
esot pieļaujamas, jo objekts ir sarežģīts. 
Otrajā kārtā paredzēta Kastelas daļas 
projekta izstrāde, termiņš ir 2014. gada 
beigas. Vismaz reizi trijos mēnešos Rīgas 
pils iekšpagalmā notiek aizlūgums par 
celtniekiem un uzsākto darbu izdošanos. 
To rīko Rīgas pils Dievmātes fonds, kurš 
vāc ziedojumus Dievmātes un Livonijas 
ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga 
skulptūru restaurācijai. Tās atrodas pie 
pils sienas, netālu no galvenās ieejas. 
Atjaunots tiks arī mūris, kas apjož Rīgas 
pili. To plānots savest kārtībā līdz 11. 
novembrim. Svecītēm būs paredzēti 
speciāli kronšteini jeb stiprinājumi, lai 
liesmiņas un parafīns nebojātu mūri. 
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, autore 
Antra Gabre)
24. maijā
2. Ivans: skolēnu braucienu uz militāro 
nometni Krievijā palīdzējis organizēt 
Nils Ušakovs un Krievijas vēstniecība

Brauciena uz skandālu izraisījušo 
jauniešu militāro nometni «Sojuz 2012. 
Uzvaras mantinieki» Krievijā organizētājs 
Sergejs Ivans uzskata, ka nodarbojas ar 
jauniešu patriotisko audzināšanu. Ivans 
laikrakstam «Vesti» izteicies, ka jaunieši 
ir kā sūklis, kas iesūc sevī visu apkārt 
esošo, un mūsdienās apkārt ir arī ļoti 
daudz sliktu lietu. «Man patīk nodarboties 
ar patriotisko audzināšanu. Uzskatu to 
par savu pienākumu. Ļoti svarīgi, lai 
mūsdienu jaunatne zina vēsturi, turklāt 
bez labojumiem. Negribu, lai jaunieši lieto 
narkotikas un alkoholu,» sacījis Ivans. [...] 
Pēc Ivana stāstītā, brauciena organizēšanā 
viņam palīdzējuši Krievijas vēstniecības 
Latvijā konsuls Vladimirs Godina, Rīgas 
mērs Nils Ušakovs, Rīgas domnieks Dainis 
Turlais, uzņēmēji Jurijs Daņilko un Juris 
Savickis, Maskavas nams Rīgā un citi. 
Latvijas komanda piedalījusies militarizētās 
sacensībās, kurās startējusi ar nosaukumu 
«Lāčplēsis», bet kādā vakarā uzstājusies 
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uz skatuves latviešu tautastērpos. Jaunieši 
arī piedalījušies Uzvaras dienas parādē 
kopā ar veterāniem un nolikuši ziedus 
pie Aleksandra Matrosova kapa, kurš 
pēc padomju leģendas Otrā pasaules 
kara laikā meties uz fašistu dzota, lai 
ļautu biedriem turpināt uzbrukumu. [...] 
Laikraksts uzsver, ka nometne notika 
pilsētā Veļikije Luki, kas ieguvusi «Kara 
slavas pilsētas» titulu, jo tās apkārtnē 
kaujas ilgušas gandrīz divus gadus. 
Tieši no šīs vietas sākusies Pleskavas 
apkārtnes un pēc tam arī Baltijas valstu 
«atbrīvošana». Saeimas deputāts Gunārs 
Rusiņš (ievēlēts no Zatlera Reformu 
partijas, tagad pie frakcijām nepiederošs 
deputāts – PBLA pārstāvn. piebilde), kurš 
palīdzējis nometnes dalībniekiem sagādāt 
militāros formastērpus, agrāk izteicies, ka 
neko nav zinājis par nometnes ideoloģisko 
ievirzi, tomēr laikrakstam «Vesti» viņš 
sacījis, ka nometne Latvijas jauniešiem 
bijusi ļoti laba skola. «Bērniem no Latvijas, 
Krievijas un NVS savā starpā jādraudzējas. 
Mēs redzam, ka Sergejs Ivans dara ļoti labu 
darbu. Ceru, ka sadarbība turpināsies,» 
teicis Rusiņš. Ivana vārds agrāk publiski 
ir izskanējis saistībā ar Mangaļsalas gaļas 
kontrabandas lietu. Savulaik viņš strādājis 
Ekonomikas policijā. (tvnet.lv)
Sprunguļi latviešu valodai bērnudārzos

Visstingrāk pret likumprojektu, kas 
paredz no nākamā gada 1. septembra 
bērnudārzos pāriet uz apmācībām 
latviešu valodā, iebilda “Saskaņas 
centra” un Reformu partijas deputāti. 
Viņu argumentācija gan ir tik vispārīga, ka 
to varētu izmantot jebkura likumprojekta 
novilcināšanai: šobrīd neesot īstais 
laiks, jo tuvojas pašvaldību vēlēšanas; 
nepieciešama papi ldu izpēte, vai 
likumprojekts nav pretrunā starptautiskajām 
tiesību normām un Latvijas saistībām. 
Tāpat neesot izvērtēta finansiālā ietekme. 
“Bet pats būtiskākais, kam mēs arī gribētu 
pievērst uzmanību, – vai priekšlikumu 

autori, sasteigti virzot šo priekšlikumu, ir 
padomājuši par bērniem. Mēs saprotam, 
ka, nonākot pirmsskolas izglītības iestādē, 
bērnam ir liels stress, jauna vide, jauna 
situācija. Uzliekot dažādas šīs barjeras, vai 
mēs tad nekaitēsim vairāk šim bērnam?” 
aicināja aizdomāties Izglītības un zinātnes 
ministrijas parlamentārā sekretāre un 
deputāte Inga Vanaga (RP). Turpretim 
deputāte Vineta Poriņa (NA) uzskata, 
ka nepieciešama politiska izšķiršanās, 
jo “labāka laika likumprojekta nodošanai 
komisijai nebūs ne pēc pusgada, ne 
gada, ne diviem”. Viņa arī uzsvēra, ka 
likumprojekta tapšanā piedalījušies IZM, 
Tiesībsarga biroja, Latvijas Pašvaldību 
savienības, kā arī daudzu citu valsts un 
nevalstisko organizāciju eksperti. Tomēr 
balsojumā šī jautājuma iekļaušanu darba 
kārtībā atbalstīja tikai 35 deputāti (NA, 
bezpartijiskie, lielākā daļa “Vienotības” 
un Kārlis Seržants no ZZS), pret bija 45 
tautas kalpi (“SC”, RP, lielākā daļa ZZS un 
Jānis Lāčplēsis no “Vienotības”), bet Uldis 
Augulis (ZZS) balsojumā atturējās. Drīz pēc 
balsojuma NA izplatīja paziņojumu, kurā 
pauda sarūgtinājumu, ka pret likumprojekta 
skatīšanu nobalsojuši arī to partiju 
deputāti, kuras līdz šim publiskajā telpā 
runājušas par nepieciešamību Latvijas 
sabiedrību saliedēt uz latviešu valodas 
bāzes. “Citādi kā par liekulību to nevar 
nosaukt,” teikts paziņojumā. Ar liekuļiem 
acīmredzot domāti ZZS, jo saskaņiešu 
un reformistu rīcība nepārsteidz. Šis 
balsojums bija tikai par iekļaušanu 
vakardienas sēdes darbakārtībā, tādēļ, 
visticamāk, parlamentam pie šī jautājuma 
būs jāatgriežas jau nākamo ceturtdien, 
lemjot  par tā nodošanu Saeimas 
komisijām. NA iesniegtie grozījumi 
Izglītības likumā paredz, ka, sākot ar 
2014. gada 1. septembri, visās pirmsskolas 
izglītības iestādēs, kas saņem valsts vai 
pašvaldības finansējumu, apmācības 
notiek valsts valodā. Bērni, kas līdz 
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šim datumam jau uzsākuši pirmsskolas 
izglītības programmas apguvi, varētu 
turpināt apmācības dzimtajā valodā, ja 
vien pašvaldība (vai privātā bērnudārza 
īpašnieks, ja bērnudārzs saņem publisko 
finansējumu) lēmusi, ka to nodrošinās. 
Likumprojekta autori skaidro, ka šāda 
pāreja nepieciešama, lai Latvijā veidotos 
saliedēta un vienota sabiedrība, bērniem 
neatkarīgi no to etniskās piederības jau 
no mazotnes dodot iespēju uzaugt kopā 
un savstarpējā saziņā izmantot valsts 
valodu. Likumprojekta pieņemšana arī 
novērstu absurdās situācijas, kad bērnu 
vecāki, kas vēlas sūtīt savus bērnus 
latviešu bērnudārzos, no pašvaldības 
saņem piedāvājumus sūtīt bērnus krievu 
bērnudārzos, kuros ir krietni mazākas 
rindas. (Latvijas Avīze, autors Ģirts 
Zvirbulis)
ASV ģenerālis: Latvija ir līdere “Jaunā 
zīda ceļa” veidošanā

Latvija ir līdere “Jaunā zīda ceļa” 
veidošanā, kas varētu tikt izmantots 
pēc misijas Afganistānā noslēgšanās, 
sacīja ASV Transporta virspavēlniecības 
komandieris ģenerālis Viljams Freizers, 
augstu novērtējot Latvijas ieguldījumu 
Ziemeļu distribūcijas tīkla darbībā. Viņš 
norādīja, ka no 2012. gada aprīļa līdz 2013. 
gada aprīlim ASV Aizsardzības loģistikas 
aģentūra caur Latviju uz Afganistānu ir 
pārvietojusi 30 miljonus mārciņu (13 620 
tonnas) lielu kravu. “Mēs arī esam spējuši 
savu sadarbību izmantot, lai daļu no 
ekipējuma caur Rīgu nogādātu atpakaļ 
ASV. Kopš pagājušā gada jūnija, kad mēs 
pirmo reizi sākām izvest daļu no precēm 
ārpus Afganistānas, atpakaļ ir pārvesti 14 
miljoni mārciņu (6356 tonnas),” norādīja 
Freizers. ASV sagaida, ka jūnijā būs 
pagrieziena punkts, kad caur Rīgu tiks 
transportēts simttūkstošais konteineris 
kopš kravu plūsmas sākuma. “Ņemot 
vērā šos skaitļus, jūs varat redzēt, ka 
mēs kopīgi ļoti daudz darām, un tas tiek 

ļoti augstu novērtēts,” piebilda ģenerālis. 
Nākotnē ir iespējams pašlaik notiekošo 
procesu izmantot kā ieskrējienu jeb ievirzi 
tirdzniecības un ekonomiskās attīstības 
veicināšanai. Daudzas valstis pašlaik 
strādā kopā, lai saprastu, kādā veidā 
nodarboties ar eksportu un importu. Lielas 
investīcijas ir ieguldītas infrastruktūrā, 
piemēram, ceļos un dzelzceļā, norādīja 
amatpersona. “Pašlaik ir laba iespēja 
raudzīties uz to, kas notiks pēc 2014. gada 
mūsu kopīgās sadarbības noslēguma. 
Es zinu, ka Latvija ir līdere šī jautājuma 
aktualizēšanā, kas izpaudās pagājušajā 
gadā, rīkojot konferenci par “Jauno zīda 
ceļu”. Šo pasākumu atbalstīja arī ASV 
Transporta virspavēlniecība ar augsta 
līmeņa militāro pārstāvju piedalīšanos. 
Latvija ir paziņojusi, ka jūnijā organizēs 
vēl vienu “zīda ceļam” veltītu konferenci, 
un arī šo pasākumu mēs plānojam 
atbalstīt ar savu pārstāvju piedalīšanos, 
lai nodrošinātu mūsu iesaistes pēctecību,” 
uzsvēra Freizers. (leta.lv)
Elīnai Garančai goda tituls: Austrijas 
kamerdziedone

L a t v i e š u  m e c o s o p r ā n a m 
Elīnai Garančai piešķirts Austri jas 
kamerdziedones tituls: Österreichische 
Kammersängerin. Šis ir īpašs goda tituls, 
kuru piešķir uz mūžu par īpaši izciliem 
nopelniem kādas valsts operas mākslā 
un kultūrā. Titula abreviatūra KS turpmāk 
vienmēr tiks ierakstīta Vīnes Valsts operas 
afišās pirms dziedātājas vārda kā īpaša 
atšķirības zīme: KS Elīna Garanča. Šādu 
titulu izpelnījušies vien daži dziedātāji. 
«Šis patiešām ir īpašs tituls, un esmu ļoti 
lepna par tā piešķiršanu. Tā ir atzinība par 
sniegumu un ieguldījumu konkrētas valsts 
kultūras jomā. Būšu kopā «vienā vilcienā» 
ar tādiem dziedātājiem kā Agnese Baltsa, 
Hozē Kurra, Plasido Domingo, Krista 
Ludviga, Feručo Furlaneto, Nina Stemme, 
Huans Djego Floress un Edīte Gruberova,» 
Elīna Garanča priecājās, atbildot Dienai. 
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Turpinājums 50. lpp

Apbalvošanas ceremonijā Vīnes Valsts 
operā šodien, 24. maijā, Österreichische 
Kammersängerin goda titula sertifikātu 
E. Garančai pasniegs Austrijas izglītības, 
kultūras un mākslas ministre Dr. Klaudija 
Šmīde un Vīnes Valsts operas direktors 
Dominiks Meiers. Slavenajā Vīnes 
opernamā viņa jau atveidojusi 15 lomas 
132 izrādēs un šonedēļ redzama titullomā 
Ž. Bizē operā Karmena. (Diena, autore 
Inese Lūsiņa)
27. maijā
1. Ušakova pozīcijas Rīgā pirms 
vēlēšanām joprojām dominējošas

Lai arī mēneša laikā atbalsts Nila 
Ušakova vadītajam “Saskaņas centram” 
(SC) ir sarucis par 2 procentpunktiem, 
Rīgas domes vēlēšanās par to ir gatavi 
nobalsot 60% aptaujāto, atsaucoties 
uz pētījumu uzņēmuma SKDS jaunāko 
aptauju, 26.maijā ziņoja TV3 raidījums 
“Nekā personīga”. Tuvākie konkurenti SC ir 
“Vienotība”, kas ievērojami atpaliek un kuru 
atbalstījuši 12,5% aptaujāto. Trešajā vietā 
seko Nacionālā apvienība ar 11% atbalstu 
un Latvijas Zaļā partija ar 5,8% atbalstu, 
savukārt Latvijas Zemnieku savienībai un 
Reformu partijai atbalstu pauduši attiecīgi 
3,4% un 2,6%, kas varētu neļaut tām 
iekļūt nākamajā Rīgas domes sasaukumā. 
Šādā gadījumā Ušakova saraksts viens 
pats varētu veidot Rīgas domes vadību, 
uzsver raidījums, atzīmējot, ka kaut ko 
izmainīt Ušakova uzvaras gājienā var 
gandrīz tikai brīnums - lai situāciju vērstu 
par labu labēji centriskajām jeb latviskajām 
partijām, tām ir jāspēj piesaistīt ne tikai 
visus neizlēmušos vēlētājus, kuru šobrīd 
ir ap 17 %, bet arī jāpanāk, ka Ušakova 
saraksts pēdējā nedēļā zaudētu vismaz 
10% savu līdzšinējo atbalstītāju. (la.lv)
Pols Goubls lekcijā akcentē Latvijas 
pieaugošo lomu starptautiskajā politikā

23. maijā Ārlietu ministrijā viesojās 
bijušais ASV valsts sekretāra padomnieks 
un Centrālās izlūkošanas pārvaldes 

analītiķis Pols Goubls (Paul A. Goble). 
Ilggadējā darba mūžā P. Goubls aktīvi 
pievērsies Baltijas valstu jautājumam 
starpvalstu attiecībās un pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas bijis viens 
no Latvijas aktīvākajiem atbalstītājiem. 
Pols Goubls vizītes laikā tikās ar Ārlietu 
ministrijas valsts sekretāru Andreju 
Pildegoviču, kā arī uzstājās ar lekciju 
„Baltijas valstis un ģeopolitika”. P. Goubls 
aplūkoja reģiona ģeopolitiskās attīstības 
perspektīvu, īpašu uzmanību pievēršot 
Krievijai un ASV. Pieredzējušais politikas 
teorētiķis uzsvēra Latvijas kā nelielas 
valsts pieaugošo lomu starptautisko 
procesu virzības koordinēšanā, kā arī 
rosināja Latviju turpināt attīstīt reģionālās 
sadarbības projektus. Pols Goubls ir bijušais 
ASV Valsts departamenta un Centrālās 
izlūkošanas pārvaldes analītiķis Padomju 
Savienības jautājumos, ilggadējais radio 
„Brīvā Eiropa” un radio „Amerikas Balss” 
darbinieks, kā arī ASV ārlietu ministra 
Džeimsa Beikera padomnieks Padomju 
Savienības nacionalitāšu un Baltijas valstu 
jautājumos. P. Goubls ir bijis pasniedzējs 
vairākās Eiropas un ASV augstskolās un 
joprojām ir aktīvs starptautisko procesu 
komentētājs. P. Goblam ir piešķirti visu trīs 
Baltijas valstu augstākie valsts apbalvojumi 
par ieguldījumu Baltijas valstu neatkarības 
un Krievijas bruņoto spēku izvešanas 
veicināšanā. (mfa.gov.lv)
Franks Gordons: Staļinekļi aug kā 
sēnes

Padomijas tālajos ziemeļos Staļina 
valdīšanas gados gāja bojā neskaitāmi 
gulaga vergi. Un tieši tagad, 60 gadus pēc 
tirāna nāves, tā vien šķiet, ka Džugašvili 
augšāmcēlies. Jakutijas galvaspilsētas 
Jakutskas centrā dimantu ieguves 
kompānijas “Almazi Anabara” galvenās 
mītnes teritorijā 8. maijā tika svinīgi 
atklāts piemineklis “dižajam karavadonim 
Josifam Staļinam”: uz masīva postamenta 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪNIJĀ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

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

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

Piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 23. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 30. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

JŪLIJĀ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

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

pojums ar Svēto Vakarēdienu
BĪBELES STUNDAS

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

DRAUDŽU DIENAS
Draudžu d ienas ar  v i rs tematu: 

“Staigāsim Garā” notiks no 9. – 11. 

augustam, mūsu baznīcā. Kā galveno 
lektoru, esam ielūguši prāvestu 
Krist Kalniņu no Latvijas. Krists 
Kalniņš patreiz kalpo Rīgas Vecajā 
Sv.Ģertrūdes draudzē, un ir LELB 
Jauniešu centra vadītājs un Rīgas 
Apcirkņa prāvests.  Skat. reklāmu 
šinī Ritumā.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

JŪNIJĀ
Svētdien, 2. I.Birze
Svētdien, 9. J.Rīmanis
Svētdien, 16.  U.Hāgens 
Svētdien, 23. J.Trumpmanis
Svētdien, 30. I.Liepiņš 
JŪLIJĀ
Svētdien, 7. A.Kristovskis
Svētdien, 14. I.Birze

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

JŪNIJĀ
Svētdien, 2. B.Liberta/R.Hāgena 
Svētdien, 9. A. Medne/S Graudiņa 
Svētdien, 16. D.Jansone/D.Timermane 
Svētdien, 23.  L.MacPherson
Svētdien, 30. R.Plikše/L.Vilciņa 
Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

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

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
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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) 97153424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts cpherson@optusnet.com.au 

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

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
“Medijs” ir persona, kam no Debesīm 

dota dāvana komunicēt Viņpasauli, 
resp. - sarunāties ar aizgājušo 
Dvēselēm/Gariem. Bībelē tam 
visspilgtākais paraugs ir Jēzus, kad 
Viņš kalnā satiek Mozu un Eliju, 
kuri jau sen atradās Viņpasaulē, un 
sarunājas ar tiem. Cituviet to dara 
arī Pāvils.. Jēzus piemērs norāda 
uz medijisma (mediumship angl.) 
neapšaubāmu svētību. 

R.S. (Bībelē skat. Mat.17:3, Lūk.9:30, 
II Kor.12:2-4 u.c.) (sk. arī James 
Van Praagh, Gordon Smith, Mary A. 
Winkowski, John Edward u.c)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

JŪNIJĀ
Svētdien, 2. plkst. 9.30 dievkalpojums.

Svētdien, 9. plkst. 9.30 dievkalpojums. 
Bībeles stunda.

Svētdien, 16. plkst. 9.30 Tautas sēru 
dienai veltīts piemiņas dievkalpojums.

Svētdien, 23.  plkst. 9.30 Jāņu dienas 
dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 

Svētdien, 2.  Olafs Šics
Svētdien, 9. Amans Myla 
Svētdien, 16. Olafs Šics 
Svētdien, 23. Amans Myla 

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 2.  Marita Lipska
Svētdien, 9.  Gundega Zariņa 
Svētdien, 16. Marita Lipska
Svētdien, 23. Gundega Zariņa

DIEVKALPOJUMU LAIKU MAIŅA
Lūdzam draudzes locekļus ņemt vērā, 

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

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

Valdemāra Dūšeļa adresi ,  11. 
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Nr 648 2013. g. jūnijā

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

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

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  0452 611 449
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park, 
 NSW, 2133
 Telefons  (02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

NOVUSS
JDV SNK atklātās novusa  

meistarsacīkstes
SNK gadskārtējās novusa meistar-

sacīkstes notiks šā gada 22. un 23. 
jūnijā. Sestdien, 23. jūnijā sacīkstes 
sāksies plkst. 10.00. ar vienspēlēm pēc 
kuŗām sekos Aivara Drēziņa Ceļojošās 
Piemiņas balvas turnīrs.

Svētdien, 23. jūnijā, plkst 09:00 
būs dubultspēles pēc kuŗām sekos 
apbalvošana un vakariņas.

Viesi, arī nespēlētāji, ir laipni lūgti.  
Nespēlētājiem vakariņu maksa ir $25.00 
ieskaitot galda vīnu.

Ludzu piesakaties pie Richarda 
Puisēna (02 9481 8658 / 0418 607 764)

15. martā t ika izspēlēts Juŗa 
Katužāna piemiņas turnīrs. To izspēlēja 
piecos setos ar handikapu. Handikapā 
piešķir no –2 labākiem spēlētājiem līdz 
+4 vājākiem spēlētājiem.

Pirmo vietu ieguva Gundega Zariņa 
(+3) ar 53 uzvarētiem setiem. Otrā vietā 
Andrejs Mednis (+4) at 49 uzvarētiem 
setiem un trešā vietā Jānis Veiss (0) ar 
32 uzvarētiem setiem.

Pārējie rezultāti bija: V. Timšāns 
(+4/31), A. Kārkl iņš (+0/31), R. 
Senkēvičs (+0/29), A. Jumiķis (+2/26), 
D. Palejs (+1/25), E. Nemme (-2/19), 
R. Puisēns (-2/16), I. Graudiņš (-2/5), 
R. Nemme (-2/3).

Kā agrāk rakstī ts, handikapa 
sistēmas mērķis ir izlīdzināt spēli, lai 
arī vājākiem spēlētājiem ir izredzes 
uzvarēt. 

Richards Puisēns
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In memoriam – Arnolds Jumiķis
Ko labu, īsos vārdos, varam teikt par 

mūsu draugu Arnoldu Jumiķi.
Ar mazu grozījumu varam citēt 

Kronvalda Ata vārdus, kas ir arī Rituma 
moto. Arnold, neskatoties uz miesīgām  
sāpēm un ciešanām – Tu modies, Tu 
cēlies, Tu strādāji. Visu ko Arnolds 
paveica, viņa dzīves gudrību, viņa 
latvietību sirsnīgi atbalstīja viņa dzīves 
biedre.

Sidnejas DV Novusa kopas vārdā 
izsakām visdziļāko līdzjūtību Vinnai 
(Wynn) un viņa plašai ģimenei.

Vieglas smil t is!  Tevi un Tavu 
smaidošo seju nekad neaizmirsīsim.

Richards Puisēns. 

– sarkans marmors un melns granīts 
– uzsliets “tēva un skolotāja” krūšutēls 
bronzā, kas sver 400 kilogramus. Krievijas 
kompartijas vadības pārstāvji no visas 
sirds pateicās tam, kas šo staļinekli 
uzcēla un finansēja, – minētās dimantu 
ieguves kompānijas direktoram, oligarham 
Matvejam Ovsejevam, kurš ir pazīstams 
kā Putina partijas “Vienotā Krievija” 
aktīvists. Izrādās, ka šis staļineklis ir jau 
ceturtais tāds Jakutijas (Sahas) Republikā: 
2005. gadā Džugašvili krūšutēls tika 
svinīgi atklāts Mirnijā – dimantu ieguves 
metropolē, 2009. gadā – Amgā, 2012. 
gadā – Čurabčinskas rajonā. Visur 
iniciatori bijuši “komunisti un frontinieki”. 
Interesanti, ka Kaukāza kalnu grēdas 
pakājē Ziemeļosetijā uzstādīti veseli 
24 staļinekļi. Varbūt tāpēc, ka Staļins 
osetīnus atšķirībā no čečeniem, ingušiem 
un balkariešiem nebija deportējis. Varbūt 
arī tāpēc, ka Staļina tēvs Visarions (Beso) 
esot bijis osetīnu izcelsmes. Velns viņu 
zina... Ja neskaita eksotisko Ziemeļosetiju, 
Krievijas Federācijā jau vienus priecē un 

citus biedē 17 staļinekļi. Aug kā sēnes pēc 
lietus! (Latvijas Avīze, autors: publicists 
Franks Gordons)
Noslēdzies valodnieces Rasmas 
Grīsles šīs zemes mūžs

Mīļie latviešu valodas cienītāji! Šai 
skaistā vēlā pavasarī noslēdzies daudzu 
dziļi cienītās valodnieces Rasmas Grīsles 
šīs zemes mūžs. Rasma Grīsle visu savu 
mūžu dzīvoja atbildīgā apziņā par mūsu 
valodas un citu valodu patiesām vērtībām. 
Nepakļāvās nedz ārējiem viļinājumiem, 
nedz liecās bargiem ikdienas dzīves 
apgrūtinājumiem. Mīļas sirds un roku 
aprūpēti noritēja arī viņas pēdējie dzīves 
gadi – valodniecības apgarotā tuvībā, možā 
interesē par pasaules norisēm. Rasma 
Grīsle par saviem nopelniem saņēmusi 
Triju zvaigžņu ordeni; Annas Ābeles balvu; 
Pasaules brīvo latviešu apvienības balvu; 
2012. gadā Rasma Grīsle Rīgā saņēma 
Mīlenbacha Endzelīna balvu. Publicēti 
valodnieciski raksti Latviešu trimdas presē 
un akadēmiskos izdevumos, kā arī daži 
raksti un intervijas Latvijā vēlākos gados 
– Latvijas Vēstnesī u.c. Liels, maz zināms 
ieguldījums savulaik Rasmai Grīslei 
bija vēl LZA darbā pie Jāņa Endzelīna 
Darbu izlases, tās vēlāk izdotiem četriem 
sējumiem. Rīgas Latviešu biedrības 
Latviešu valodas kopa publicējusi 
Rasmas Grīsles darbus Spēkildze I un 
II, Heterotonu vārdnīca un heterotonijas 
pētījumi, Rasmas Grīsles pieraksti latviešu 
valodas ievadkursā: „Jāņa Endzelīna 
latviešu valodas propaideutikas lekciju 
kurss”, kā arī Rasmas Grīsles 1958. gada 
disertāciju „XVII gadsimta gramatikas 
kâ latviešu valodas vēstures avots”. 
Spēkildze I un disertācija arī publicēti 
tīmeklī www.eraksti.lv. Dr. philol. Rasma 
Grīsle mirusi 23. maija vakarā. Izvadīšana 
otrdien, 28. maijā pulksten 13.00 Rīgā, 
Krematorijas Lielajā zālē. (Maija Sinka-
Gobiņa, Rīgas Latviešu biedrības Latviešu 
valodas attīstības kopa)

PBLA ziņas – turpinājums. no 46. lpp
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Auļi 10th anniversary album features 
new arrangements of compositions

Egils Kaljo, May 22, 2013
In celebrat ion of their 10 year 

anniversary, drum and bagpipe ensemble 
Auļi have released a ‘best of’ compilation 
entitled Dižducis (Lauska CD042).

The album gathers twelve new 
recordings of their best compositions with 
new arrangements by multi-instrumentalist 
Kārlis Auzāns who is also the cellist and 
guitarist for the group Autobuss debesīs.

Auļi, made up of bagpipers Kaspars 
Bārbals, Edgars Kārklis, Māris Jēkabsons, 
Gatis Indrēvics, Normunds Vaivads and 
drummers Mikus Čavarts, Edgars Krūmiņš, 
and Kaspars Indrēvics are joined by Gatis 
Valters on bass. These new recordings 
also feature guest appearances by Juris 
Kaukulis of Dzelzs vilks, folk singer Zane 
Šmite, and, from Madagascar, Kilema on 
vocals and valiha, among many other guest 
musicians.

Auļi celebrated their 10th anniversary 
with a concert at the Riga Palladium 
concert hall on May 4th, where they were 
joined by many of the album guests.

In June, the ensemble will appear at 
the Etnosur Festival in Jaén, Spain, and, 
in July, at the Traversées Tatihou Festival 
in Ile de Tatihou, France.

A video of their song ‘Tāltālu’, with 
Kilema, can be found on You Tube

Auļi website - http://www.auli.lv
Track listing:
1. Auļos

2. Zemzeme
3. Sūda dziesma
4. Diņķis
5. Sējējs
6. Var gan
7. Kas dimd
8. Dzīvais ūdens
9. Ūsi ūsi
10. Garā pupa
11. Liftilugu
12. Taltālu
Egils Kaljo is an American-born 

Latvian from the New York area who lives 
in Rīga, Latvia. When not working in the 
information technology field, he sings in 
the Latvian Academy of Culture mixed choir 
Sõla, does occasional translation work, and 
has been known to sing and play guitar 
at the Folkklubs Ala Pagrabs in Old Rīga. 
Kaljo began listening to Latvian music as 
soon as he was able to put a record on a 
record player, and still has old Bellacord 
78 rpm records lying around somewhere.
Nelsons named music director of 
Boston Symphony Orchestra

Latvians Online, May 16, 2013
Andris Nelsons, who has led the City 

of Birmingham Symphony Orchestra in 
the United Kingdom since 2008, has been 
appointed the new music director of the 
Boston Symphony Orchestra.

The Latvian-born Nelsons, 34, will 
be the youngest music director of the 
Boston symphony in more than 100 years, 
according to a May 16 press release 
announcing the appointment.
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“Sought after by the top orchestras 
and opera houses of the world, Maestro 
Nelsons, at age 34, is already considered 
one of the most brilliant conductors of 
our time,” said Ted Kelly, chairman of the 
Boston symphony’s board of trustees.

Nelsons was born in Rīga in 1978 into 
a family of musicians, according to the 
press release. Before studying conducting, 
Nelsons played trumpet in the Latvian 
National Opera Orchestra. From 2003-
2007 he was the music director of the 
Latvian National Opera and from 2006-
2009 conducted the Nordwestdeutsche 
Philharmonie in Herford, Germany. Nelsons 
is married to Latvian opera star Kristīne 
Opolais.

Nelsons first conducted the Boston 
Symphony Orchestra in March 2011 in 
a concert at Carnegie Hall in New York. 
He will be the 15th music director in the 
orchestra’s history.

“Each time I have worked with the BSO 
I have been inspired by how effectively 
it gets to the heart of the music, always 
leaving its audience with a great wealth 
of emotions,” Nelsons said in the press 
release. “So it is with great joy that I truly 
look forward to joining this wonderful 
musical family and getting to know the 
beautiful city of Boston and the community 
that so clearly loves its great orchestra.”

Through this summer, Nelsons will be 
the music director-designate for the Boston 
orchestra. He will appear with the orchestra 
in a July 27 concert at Tanglewood, the 
orchestra’s summer home in Berkshire 
County in western Massachusetts. Nelsons’ 
first official concert after assuming his new 
role as music director of the orchestra will 
be Oct. 17-19.
Saeima approves dual citizenship

Andris Straumanis, May 09, 2013
After several hours of debate, the 

Latvian parliament on May 9 approved 
legislation that will allow dual citizenship 

for many individuals, including World War 
II-era exiles and their descendants.

The amendments to the Citizenship 
Law, which passed on a vote of 54-27, take 
effect Oct. 1.

The amendments also clarify the 
citizenship process for children born to non-
citizens or to those born abroad to Latvian 
citizens. In addition, they spell out changes 
in the naturalization process.

Reworking the Citizenship Law became 
increasingly urgent in recent years as tens 
of thousands of Latvia’s citizens have 
emigrated since the country became a 
member of the European Union in 2004. 
Diaspora organizations have pressured 
Latvian politicians to deal with the question 
of dual citizenship.

The parliament faced 93 proposals to 
review as part of the final reading of the 
amendments. Debate arose around a 
number of proposals that dealt with dual 
citizenship and the granting of citizenship 
to children.

Almost immediately coalition and 
opposition MPs began sparring over a new 
section of the Citizenship Law that outlines 
the goals of the legislation, including the 
guarantee that ethnic Latvians and Livs 
may register as citizens.

Valērijs Agešins of the opposition 
party Harmony Centre (Saskaņas centrs) 
said the language moved Latvia closer 
to becoming an ethnic state that would 
ignore the interests of minorities. Harmony 
Centre’s base of support is largely within 
the Russian-speaking minority.

I lma Čepāne of the Unity party 
(Vienotība) and head of the Legal Affairs 
Committee responded that Latvians and 
Livs are the core of the nation.

In a series of proposals that were turned 
down, Harmony Centre (Saskaņas centrs) 
also sought to broaden the countries 
with which Latvia would recognize dual 
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citizenship.
Under the approved amendments, 

dual citizenship will be allowed for those 
Latvian citizens who have become citizens 
of member states of the European Union, 
the European Free Trade Association 
(EFTA) and the NATO defense alliance. In 
addition, thanks to lobbying by the World 
Federation of Free Latvians (Pasaules 
brīvo latviešu apvienība) and other 
diaspora organizations, dual citizenship 
also will be allowed with Australia, Brazil 
and New Zealand.

Harmony Centre tried unsuccessfully 
to replace EFTA with either the Council of 
Europe or the World Trade Organization. 
Both organizations include Russia as a 
member state.

Boriss Cilēvics of Harmony Centre 
pushed MPs from the ruling coalition to 
name with which countries Latvia would 
not allow dual citizenship, while Nikolajs 
Kabanovs said that the desire to shut out 
Russia was a political effort aimed against 
his party.

The only point on which MPs seemed 
to agree was allowing exiles and their 
descendants to register as Latvian citizens. 
That proposal passed unanimously.

The section on exiles applies to persons 
who were citizens of Latvia on June 7, 
1940, as well as their descendants who will 
have been born by Oct. 1, 2014. Exiles are 
those who left Latvia during the first Soviet 
occupation, during the Nazi occupation 
from 1941-1944, or during the second 
Soviet occupation up to May 4, 1990, the 
day the Latvian Supreme Council declared 
independence from the USSR. Exiles or 
the descendants who register as Latvian 
citizens also are allowed to have dual 
citizenship.

During floor debate, proponents of the 
legislation pointed out that the language 
on exiles applies to Latvians regardless of 
where they live.

The article may be found online at http://
latviansonline.com/news/article/8544/
Foreign Minister Rinkēvičs calls for 
dealing with integration of Baltic region 
into EU energy network

On 21 May, Foreign Minister Edgars 
Rinkēvičs took part in the European Union’s 
General Affairs Council in Brussels.

One of the key topics of the ministerial 
meeting was the preparation of the 
European Council to be held on 22 May, 
which intends to focus on energy policy 
matters and measures to fight tax fraud 
and tax evasion. In a discussion on 
energy issues, Foreign Minister Rinkēvičs 
emphasised the importance of a uniform 
and coordinated EU external energy 
policy. The minister called for resolving as 
soon as possible the issue of integrating 
the Baltic states region into a broader 
network of EU energy infrastructure so as 
to ensure the diversification of supplies 
and put an end to the isolation of the Baltic 
region from the EU energy supply network 
and market.  Foreign Minister Rinkēvičs 
expressed support for the development 
of technologies such as smart grid, while 
accentuating that their implementation 
should be justified and not cause consumer 
price increase. In the discussion on the fight 
against tax evasion and fraud, Mr Rinkēvičs 
voiced support for the initiative of automatic 
exchange of information at the EU level.

At the meeting the Irish presidency 
briefed the ministers about the approval 
process for the EU›s multiannual financial 
framework for the 2014-2020 period. 
Minister Rinkēvičs indicated that the EU 
Council was ready for a further constructive 
and non-contentious dialogue with the 
European Parliament so that the budget 
approval process could be completed 
by the end of June this year. At the 
same time, Foreign Minister Rinkēvičs 
accentuated that in negotiations on the 
budget amendments for 2013 it was vital to 
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preserve the national cohesion envelopes 
of member states.
F o r e i g n  M i n i s t e r  R i n k ē v i č s : 
Amendments to Citizenship Law adjust 
provisions to present-day situation – 
Latvia’s membership in EU and NATO

10 May 2013
Foreign Minister Edgars Rinkēvičs 

commends amendments adopted to the 
Citizenship Law, on which the members of 
the Saeima had been working for almost 
two years.

“The new wording of the Citizenship 
Law upgrades the current regulation, while 
applying the concept of citizenship to the 
dynamic change in the modern world, 
including Latvia’s accession to the family 
of the European Union and NATO states,” 
says the Minister.

The amended provisions consolidate, 
and allow for the expansion of the body of 
Latvian citizens and strengthen the links 
between the state of Latvia and its citizens 
worldwide.

The amendments lay down the concept 
of double citizenship, providing that the 
descendants of Latvian exile citizens and 
Latvians the world over will be able to 
acquire Latvian citizenship while retaining 
their current citizenship. In turn, Latvian 
citizens who have been granted the 
citizenship of an EU Member State, a 
member country of the European Free 
Trade Association, a member country of 
the North Atlantic Treaty Organisation, 
Australia, Brazil and New Zealand will be 
able to retain Latvian citizenship.

The minister highlights, in particular, 
the fact that the procedure for acquiring 
citizenship by the children of non-citizens 
and aliens has been simplified: newborn 
children can be registered as Latvian 
citizens at the wish of one parent together 
with the registration of their birth, and the 
special pledge by non-citizen parents 
has also been cancelled. Those were the 

proposals which the Minister presented to 
the Saeima, and has received support from 
the Latvian parliament for his initiative. That 
is to be evaluated as a significant step on 
the part of the state towards facilitating the 
integration and consolidation of society; 
however, the Minister points out that it is 
equally important that society as a whole 
and the parents of each child also make 
effort so that their children grow up to be 
true patriots of their native country.

The new wording of the Law defines 
more precisely the naturalisation procedure: 
requirements as to the period of permanent 
residence have been simplified for those 
who apply for naturalisation; a separate 
section defines facilitations and waivers; 
and procedures for deprivation, restoration 
and renunciation of citizenship have been 
concretised.
Prime Minister and Foreign Minister 
convey deepest condolences to USA

21 May 2013
Prime Minister Valdis Dombrovskis and 

Foreign Minister Edgars Rinkēvičs convey 
deepest condolences to the Vice President 
of the United States Joseph Biden and the 
Secretary of State John Kerry in relation to 
a massive tornado that struck Oklahoma 
City suburbs and caused devastation killing 
more than 90 people and injuring over 120 
others.

Prime Minister and Foreign Minister 
express their profound sympathy with 
the families of the victims and the entire 
American people, and wish a speedy 
recovery to those injured during the 
tornado.  

As reported, a powerful tornado ripped 
through the suburbs of Oklahoma City, 
U.S., on Monday, 20 May, leaving at least 
91 people dead and causing injuries to 
more than 120 others.
Latvija in brief - 2013-05-16

The Baltic Times ,May 15, 2013 
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Saeima passed amendments to the 
Citizenship Law on May 9, part of which 
deal with the dual citizenship question, 
reports LETA. The amendments will come 
into force on Oct. 1 this year. They stipulate 
that nationals residing abroad, citizens of 
Latvia who were deported or left Latvia as a 
result of the Soviet Union or Nazi Germany 
occupations, or those that were deported 
up to May 4, 1990 and had not returned 
to Latvia permanently, qualify for and will 
be able to apply for dual citizenship. Also, 
citizenship will be granted to newborns, 
regardless of where they are born, if 
one of their parents is a citizen of Latvia. 
Non-citizens’ children born in Latvia after 
Aug. 21, 1991 will also be granted Latvian 
citizenship if they are permanent residents 
of Latvia and currently have the status of a 
stateless person or a non-citizen, and if the 
parents of the child have no objections and 
confirm that they will help the child learn the 
Latvian language and honor and respect 
the Republic of Latvia.

More than half, or 52 percent, of 
economically-active residents believe that 
road repairs should be the main priority of 
local governments, according to a survey 
carried out by the market, social and media 
research company TNS Latvia and the LNT 
television channel. Forty-nine percent point 
out that local government should prioritize 
unemployment reduction measures, 29 
percent mention “freezing” heat, water 
supply and other tariffs, 27 percent say 
support for young families, 25 percent say 
facilitating business activities. Fourteen 
percent believe that local governments 
should focus on increasing social benefits, 
13 percent say actively participating in 
solving health care problems, 10 percent 
demand decreasing public transportation 
fares. The survey was carried out from April 
23 to 25; altogether, 800 residents aged 18 
to 55 were interviewed.

Even though the overal l  public 

sentiment tends to improve in Latvia 
during the pre-election period, the latest 
DNB Latvia Barometer survey reveals 
that this is currently not the case, reports 
Nozare.lv. Residents’ opinions about job 
opportunities in Latvia and the government’s 
performance have grown worse. Residents 
believe that the government should 
prioritize solving social problems (36 
percent), unemployment (34 percent) and 
raising the standard of living (27 percent). 
According to the public, with high current 
unemployment, the government should 
focus on creating new jobs, though this 
reminds one of a socialist state, where 
the state is responsible to create jobs, 
not the private sector. Respondents also 
emphasize the lack of well-paid jobs. In 
regard to raising the standard of living, 
21 percent stress the necessity of raising 
salaries, 6 percent mention combating 
poverty and improving the populace’s 
welfare so that it would be able to live and 
stay in the country, as opposed to making 
ends meet and migrating.
New education minister promises to 
continue reforms

The Baltic Times, May 15, 2013 
RIGA - The newly appointed Education 

and Science Min is ter  Vjaceslavs 
Dombrovskis says that problems in the 
education sector are very difficult, but 
is urging teachers to “keep calm and 
cooperate” with his ministry, reports LETA. 
On May 8 the Latvian Education and 
Science Workers’ Union met with 
Dombrovskis and other leading officials in 
education to discuss further cooperation 
in the direction of changes and raising 
salaries. Dombrovskis was understanding 
regarding the union’s patience running out, 
but urged it to remain calm and patient.

“I am on your side and ministry officials 
are also on your side. We are doing 
one job. All problems, of course, can be 
summed up in two words - insufficient 



56

Edited by Pēteris Kļaviņš

funds,” said Dombrovskis. The situation 
is similar in several other sectors as 
well. Pensioners, doctors and police 
officers also lack funds and the respective 
ministries will do everything in their 
power to solve these problems. Limited 
fiscal space does not allow to fulfill 
all desires,” emphasized the minister. 
He also called on the union to cooperate 
and seek common denominators, pointing 
out that, by working together and objectively 
looking at the sector’s challenges and 
problems, the sides will achieve success.
More pay for teachers

Teacher salaries will be raised gradually 
and in accordance with budget possibilities, 
said Prime Minister Valdis Dombrovskis 
on the LNT morning show ‘900 sekundes’ 
on May 8 as he was commenting on 
Education and Science Minister Vjaceslavs 
Dombrovskis’ resolve to raise teacher 
salaries to at least 500 lats (714 euros) per 
month before taxes.

The government began raising teacher 
salaries in September 2012 and the 
process will continue in accordance 
with budget possibilities. In June, the 
government will have to review all ministry 
requests for additional funds and try to fulfill 
them, if possible.

Though Education and Science Minister 
Dombrovskis is working on raising teacher 
salaries, he remains cautious regarding the 
chances of education receiving considerable 
additional funds in the nearest future. 
The level of salaries per workload is not the 
only element of injustice towards teachers, 
he says. According to the principle “money 
follows the students,” a large share in 
the salary structure is determined by the 
number of students in a program. Rural 
schools, however, cannot attract more 
children. Dombrovskis believes that this 
system could be kept in large cities, and 

other solutions should be sought in rural 
areas.

Commenting on his further actions, 
Dombrovskis points out that the previously 
launched reforms, by Roberts Kilis, will be 
continued. Reforms must go on

During a news conference on May 2, 
the now-former Education and Science 
Minister Kilis said that Vjaceslavs 
Dombrovskis is the best person to continue 
with his ministry’s initiated reforms. 
Describing the current situation, Kilis said 
that there are things that still have been 
done. “We have ploughed the field and 
sown the seeds, which are beginning to 
grow. Now, we need someone to look 
after the field, so that a wild boar does not 
trample it, and someone does not steal 
everything that is growing,” Kilis said.

He said that he has written several 
essays on higher education together with 
Dombrovskis, and believes that the new 
minister is competent. He expressed 
hope that during Dombrovskis’ term as 
minister, education quality, which is priority 
number one, will continue to receive 
much coverage by the Latvian media. 
Meanwhile, the new minister said that 
he is honored to continue the revolution 
started by his predecessor. Dombrovskis 
confirmed that it will be a huge challenge, 
but that he is prepared to continue Kilis’ 
initiated reforms. “All of the reforms will be 
continued,” Dombrovskis said.

Saeima voted in Dombrovskis as 
education minister on May 2. Forty-six 
MPs voted for him from Unity, the Reform 
Party, All for Latvia!-For Fatherland and 
Freedom/LNNK (VL-TB/LNNK) and 
the independent MPs group. Twenty-
eight MPs from Harmony Center voted 
against Dombrovskis. Greens/Farmers 
and Imants Paradnieks (VL-TB/LNNK) 
abstained.
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