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Turpinājums 4. lpp

Likteņdārzs pusceļā līdz mērķim
Agita Grīnvalde-Iruka. 2013. gada 23. augustā
Cauri mežam līdz pelēkam saulrietam, ar lūgšanām cauri pakalnam, kas būvēts no 

600 tūkstošiem akmeņu, līdz amfiteātrim Daugavas krastā, kur rast mierinājumu. Tāda 
bija japāņu ainavu architekta Sjunmjo Masuno ideja, pirms astoņiem gadiem piesakot 
savu dārza skici projektu konkursā par piemiņas vietas izveidi XX gadsimta totalitārajos 
režīmos cietušajiem latviešiem uz salas Daugavā pie Kokneses.

Šodien Likteņdārzā notiek Latvijas Televīzijas un šī projekta īstenotāja Kokneses 
fonda rīkotais koncerts - akcija, lai parādītu, kas pa šiem gadiem te paveikts un piesaistītu 
līdzekļus jauniem darbiem. Tieši akcijās saņemtie līdzekļi devuši būtisku ieguldījumu 
dārza tapšanā. 2009.gadā par skatītāju saziedoto naudu izbūvēja perimetrālo ceļu. 
2010. un 2011.gadā dārza centrālajā daļā - amfiteātrī - pabeigti zemes darbi un izbūvēta 
vidusdaļa. 2012.gadā uzbūvēta pirmā pastāvīgā Likteņdārza būve - skatu terase. Piecos 
gados šī projekta īstenošanā kopumā ieguldīts gandrīz miljons latu, kas iegūti, īstenojot 
dažādas ziedojumu vākšanas akcijas, piemēram, stādot kociņus, pārdodot piemiņas 
zīmes, izveidojot ziedojumu tālruni, piedāvājot bruģakmeni ar iegravētu vārdu centrālajā 
ejā un citas.

Šogad uzsvars tiek likts uz amfiteātra akmeņu krāvuma Sirmais saulriets izveidi. 
Viens no šīs piemiņas vietas izveides nosacījumiem bija - lai tajā parādītos tik elementu, 
cik cilvēku Latvija zaudējusi XX gadsimtā: kas gājuši bojā kaŗā vai svešumā, izsūtīti, 
bijušie spiesti emigrēt. Kokneses fonda dibinātāji aprēķinājuši, ka tādu varētu būt ap 600 
tūkstošiem. Ir vēsturnieki, kas šo skaitli apstrīd, tomēr projekta īstenotāji šo ieceri nav 
mainījuši, un tie ir pelēkie akmeņi, ko cilvēki uz Likteņdārzu ved no malu malām un kas 
Sirmajā saulrietā simbolizēs zudušās dvēseles. “Katrs no 11 000 laukakmeņiem, kas kopš 
2010. gada atceļojuši uz Likteņdārzu, ir ar savu emocionālo stāstu un unikālo veltījumu. 
Tie katrs ir atraduši savu vietu krāvumā, bet nepieciešams vēl, tāpēc akcijas mērķis ir 
piesaistīt ziedojumos ap 30 000 latu, kas vajadzīgi darbu turpināšanai,” norāda Kokneses 
fonda valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa. Blakus akmeņu krāvumam Likteņdārza 
amfiteātrī šogad akcijas dienā tiks iestādīta simboliska Ozolu godasardze, kuŗas tapšanu 
atbalstījušas 34 pašvaldības. Katrs ozols ir veltījums sava novada represētajiem.

Līdzās amfiteātrim taps apaļa piemiņas ēka, kuŗā varēs ieiet no kalna augšas un 
kā pa spirāli nokāpt lejā, piemiņas ēkas sienas būs noklātas ar šo cilvēku vārdiem. 
“Tāpēc ir svarīgi, lai katrs atvestais akmens tiktu piereģistrēts un mēs saprastu, kam 
tas ir veltīts. Vēlāk šie vārdi tiks salīdzināti ar Latvijas Vēstures archīva sarakstiem un 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 13. septembrī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

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

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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SLB valdes sēde  
7. augustā

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds un protokolēja Ivars Šeibelis.

Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik 
Biedrībā sastāv 495 biedri, no kuŗiem 19 
ir goda biedri un 115 mūža biedri. Ritumu 
abonē 69 tautieši. Uz Latviju ir aizsūtīti 
5 biedru naudas pārvedumi kopsummā 
$9,183.

Jūlija mēnesī Biedrībā ir iestājusies 
viena jauna biedre – Amanda Hikija 
(Hickey).

Biedrība pašlaik pārrunā noteikumus 
ar Raimondu Sokolovski un Maritu Lipski 
kā iespējamus nama uzraugus. 

Nama priekšā dārza puķu dobei 
iekārtos automātisku apūdeņošanu.

Pēteris Kļaviņš

Senioru saiets
Nākošais Senioru saiets notiks piektdien 

13. septembrī pulkst. 12.00 un kafejnīca, 
kā parasti, būs atvērta jau no pulksten 
11.00 lai mēs varētu satikties ar draugiem 
un paziņām un pārrunāt dzīves notikumus.

Pirmā daļā skatīsimies Dziesmu svētku 
noslēguma koncerta beigu daļu apmēram 
60 minūšu garumā. Šo DVD  mums atsūtija 
mūsu čaklais palīgs Osvalds Aizstrauts bet 
dažu problēmu dēļ viņam bija iespējams 
ieskaņot tikai koncerta beigu daļu. No šī 
DVD skatīsimies tikai 60 minutes. Dziedot 
koncerta beigās redzami ir arī divi sidnejieši.

Otrā daļā skatīsimies Latvijas Okupācijas 
Mūzeja DVD  Kūjenieks Jānis Pūķis kuru 
ar tēvu un māti izsūtija uz Sibīriju 1941. 
gada 14 jūnijā. Redzēsim cik drausmīgs ir 
viņa piedzīvojums un viņš ir vienīgais no 

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 
cienījamu gadu vecumu sākot ar 

sešdesmitpieciem gadiem, viņu piecu, 

Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 1974. gada

Ira Koka
Dzimusi 1927. g. 17. martā, Latvijā

Mirusi 2013. g. 29. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2013. gada augustā SLB ir apsveikusi 

Herbertu Bisenieku, Pēteri Heimani, 
Martu Rozentālu, Ilgu Riņģi, Ligitu 
Legzdiņu un Annu Usanovu.
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veidots tāds nosacīti mūsu Likteņdārza 
saraksts,” izrādot salā paveikto, piebilst 
Likteņdārza projekta vadītājs Koknesē 

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

Prāvesta 50. 
dzimšanas diena

Svētdienas, 28. jūnija dievkalpojumā, 
prāvests Kolvins Macfersons (Colvin 

viņa ģimenes kurš ir dzīvs un atgriezies 
dzimtenē. Šis būs skaists turpinājums par 
Sibīrijas dzīvi par to ko mums stāstija Ojārs 
Greste pagājušā saietā. DVD garums 60 
minūtes.

Uldis Misiņš

Likteņdāzs pusceļā līdz...
Turpinājums no 1. lpp

Bruno Cīrulis. Viņš saka: “Ņemot vērā 
iecerēto un paveikto, domāju, ka esam 
pusceļā līdz izvirzītajam mērķim – visas 
tautas dāvanai Latvijai 100.gadadienā, ko 
mūsu valsts atzīmēs 2018.gadā.”

Ņemot vērā arvien pieaugošo cilvēku 
informētību un apmeklētāju skaitu, pieaug 
arī saziedoto līdzekļu apjoms, kas ļauj 
īstenot projektā paredzēto.

Salīdzinot 2011. un 2012.gadu, pērn 
apmeklētāju skaits ir dubultojies. 2011.gadā 
tie bija apmēram 50 000, bet pagājušajā 
gadā jau vismaz 100 000 cilvēku.

Diena

S. MacPherson) pieminēja savu 50. 
dzimšanas dienu ar sprediķi, kam 
pamatā 27. psalma 11. pants: „Māci 
man, Kungs, Tavu ceļu un vadi mani 
pa līdzenu teku manu ienaidnieku dēļ. 
”Viņš piedzimis pirms laika un bijis 
zem svara, bet māte viņam mācījusi 
Dieva vārdus, lūgšanu un dziesmu 
„Pie rokas ņem un vadi.” Vārds viņam 
dots tāds, kas bijis ārstam, kas glābis 
viņa dzīvību. – Stjuarts Kolvins. Dzimto 
zemi Jaunzēlandi viņš atstājis, 17 
gadu vecumā ierodoties Austrālijā 
ar niecīgiem naudas līdzekļiem un 
vienu koferīti ar drēbēm, bet ticējis, 
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Pagājušā  
un šinī  
gadā  

augstskolu 
beigušo  
ievērībai

 Katru gadu Latvijas Universitātes 
dibināšanas atceres aktā ziņo par 
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta 
beiguši augstākās mācību iestādes vai 
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.

Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu meitas, 
dēla, kāda cita rada, paziņas vai kāda 
latviešu drauga vārdu nolasa šā gada 
aktā 21. septembrī, lūdzu paziņojiet 
vārdu, iegūto gradu vai diplomu un 
mācības iestādi, kā arī kvalifikācijas 
piešķiršanas datumu, Dacei Celinskai, 
3 Downing Street, Epping, 2121; epasts: 
maris.celinskis@gmail.com, līdz šā 
gada 10. septembrim.

Dace Celinska 
Studenšu Korporāciju Kopas  

Sidnejā viceseniore

ka, ja klausīšot Dievam, Viņš par viņu 
rūpēšoties. Kā sava ceļa rādītājus 
vārdus viņš pieminēja 22. psalma 9. - 
10. pantu, 23. psalmu, vārdus Mateja 
ēvaņgelija 8. nodaļas 36. panta vārdus: 
„Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš 
iemanto visu pasauli un zaudē savu 
dvēseli?”, Paula vēstules galatiešiem 
1. nodaļas 10. pantu: „Jo vai tad es 
tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai 
Dievam par godu? Jeb vai es cenšos 
cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem 
censtos patikt, tad es nebūtu Kristus 
kalps” un citus. Dievkalpojumu iesāka 
ar baznīcas dziesmu „Cik jauki, cik 
skaisti, kad tuvi un tāli nu ķēniņa 
pagalmos pulcēties sāk” un nobeidza 
ar dziesmu, kam Sibeliusa Finlandijas 
meldija: „Ved mani, Dievs, un manas 
gaitas svētī.” Dievkalpojumu kuplināja 
draudzes ansamblis ar dziesmu „Ak, 
svētais vārds” un dziesmā komponēto 
23. psalmu. 

Dievkalpojumam sekoja draudzes 
dāmu kopas gatavotās pusdienas 
franču gaumē. Tā kā prāvests pats šajā 
sarīkojuma daļā nevēlējas runāt, ievada 
vārdus teica draudzes dāmu komitejas 
priekšniece Tamāra Koškina, bet īsu 
galda lūgšanu un apsveikuma vārdus 
draudzes priekšnieks Eigits Timermanis. 
Vēlāk  nolasīja apsveikuma vārdus, 
kuŗus bija teicis goda konsuls Aldis 
Birzulis, no Volongongas draudzes 
Lauma Reinfelde, laikraksta Austrālijas 
Latvieša vārdā Iveta Laine, bet Gunārs 
Zodiņš personīgi nodeva apsveikumu 
no Sidnejas Latviešu vīru koŗa un 
diriģentes Dainas Jaunbērziņas. Visi 
vēl nodziedāja „Pie rokas ņem un vadi”, 
bet Arnolds Gūtmanis deklamēja dzejoli 
„Vai zini zemi”. 

Tā kādi 50 viesi palīdzēja jubilāram 
nosvinēt 50. dzimšanas dienu. 

Juris Krādziņš

Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

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

Kandidāti pieteicami ar rakstu līdz š. 
g. 31. oktobrim. Vēstules adresējamas: 
Spodŗa Klauverta Piemiņas fonda valdei, 
PO Box 457, Strathfield NSW 2135, fax (02) 
9744 7652, vai atstājamas Latviešu namā.
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Trīs nedēļas Japānā
S i d n e j a s  L a t v i e š u 

biedrības Dāmu kopas 3. 
augusta priekšlasī jumā 
Ināra Krūmiņa pastāstīja par 
redzēto 3 nedēļās Japānā, 
kur viņa bija devusies, lai 

svinētu sava mazmazdēliņa Reona pirmo 
dzimšanas dienu. Jubilāra tēvs Arne ar 
sievu, japānieti Ajaku dzīvo vidēja lieluma 
pilsētā Hamamatsu, kuŗā viņš kopā ar 
austrālieti Tamiju māca angļu valodu savā 
skolā, uz kuŗu bērni nāk sestdienās un 
viņiem obligāti jāgatavo arī pusdienas. 
Šajā pilsētā ražo automašīnas (Honda, 
Suzuki) un arī mūzikas instrumentus, 
un tur atrodas arī mūzikas instrumentu 
mūzejs, viens no lielākajiem pasaulē. Par 
to lielāki esot vienīgi Eiropā un Amerikā. 
Pa mazām ieliņām ejot, gājējiem jādalās 
ceļā ar automašīnām, jo trotuāra visur 
nav. Pie mājām esot podi un podiņi ar 
puķēm un zelta zivtiņām, kuŗas neviens 
nezog, ne izposta. Nav arī redzami grafiti, 
visur apkārtne tīra un kārtīga. Vecus 
cilvēkus ļoti ciena, bet arī par maziem 
bērniem ļoti gādā. 

Bijis interesants brauciens uz Inatori 
pilsētu Izas pussalā, kur bijis ķiršu 
festivāls meiteņu dienai. Zied arī plūmes 

Ajaka, Irēnas Krūmiņas mazmazdēliņš 
Reons un mazdēls Arne.

kā baltas kupenas. Pa ceļam daudz 
viesnīcu ar meksikāņu, itāļu un franču 
nosaukumiem angļu valodā. Japāņi ik 
pēc divu stundu braukšanas apstājoties 
ieēst. Ēdot bieži, bet ne tik daudz kā 
latvieši un austrālieši vienā reizē. Pa 
ceļam izdevies redzēt Fudži kalnu no 
Fudžikavas, kad mākoņi izklīduši un arī 
Joranas ūdens kritumu. Pusdienas laikā 
ēsta nūdeļu zupa, kuŗā nūdeles jāvelk 
mutē ar lielu troksni, lai neapvainotu 
nama māti. Jāēd ar irbuļiem, ko jau pirms 
brauciena iemācījusies. 

Hamamatsu pilsētā, tāpat kā citur 
ir gan dārgi veikali, gan arī lēti, kur 
pārdod Ķīnas ražojumus. Visur arī jaunā 
technoloģija, piemēram mazmājiņas 
ar apsildītiem podu vākiem, bet vannā 
drīkst kāpt tikai pēc nomazgāšanās dušā.

Brauciens uz Kioto pi lsētu un 
atpakaļ ar patīkamām viesnīcas telpām 
pārnakšņošanai katram 19.000 jennu 
(ap 195 dolāru). Kioto pilsētā apmeklējusi 
arī kādus septiņus tempļus, no kuŗiem 
iespaidīgākais bijis bambū templis ar 
gaŗo bambū gatvi, kuŗas bambū esot tik 
gaŗi ka koki. Šis templis neesot grezns, 
bet esot pat pieticīgs savā pirmatnībā ar 
sūnām apaugušiem akmeņiem dārzā. Bijis 
klusums un miers un svētsvinīga sajūta. 

Daudzi apmeklējot Circeņu templi, 
kur sēdējuši zemē pie zemiem, gaŗiem 
galdiem un klausījušies, ko kāds mūks 
stāsta, kas varējis būt ar humorisku 
saturu, jo cilvēki, kas viņa runu sapratuši, 
esot smējušies. Katram priekšā uz galda 
tējas tase un cepums ar „circeni”, kas gan 
nav bijis īsts circenis, bet mazi smalkumi. 
Ārā pie statujām varēja nolikt naudu, 
lai saņemtu svētību un dzīvē ietu labi. 
Lai vēlēšanās pipildītos vajadzēja tikai 
pateikt savu vārdu un adresi. Jaunas 
sievietes vēlējušās sev bērnus. 

Zelta templis bijis iespaidīgs ar dīķi 
visapkārt, kuŗā redzams tā atspīdums, 
bet iekšā nav varējuši tikt. Sudraba 
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Bambū (Bamboo) gatve Kioto pilsētā.

templī sudraba nav bijis. Vēl bijuši 
citi grezni tempļi ar solījuimiem, ka 
piepildīsies viss, ko vēlēsies. Bijis arī 
romantisks vilciens, kas populārs medus 
mēneša svinētājiem. Brauciens bijis 
gaŗām  ielejai ar krāčainu upi un augstiem 
krastiem, bet upē varēja redzēt, kā vizina 
tūristus tradicionālās laivās ar jumtiem.

Tā kā viņa vēlējusies nogaršot 
Japānā dažādus tradicionālos ēdienus, 
tad arī  nomēģinājusi dažādus suši, miso 
zupu un citus, bet nekad vairs nevēlētos 
ēst fermentētās sojas pupas (natto), 
pie kuŗām būtu jāpierod no bērnības, jo 
tās esot staipīgas un smirdīgas, un arī 
daudzi japāņi tās neēdot. 

Japānas vēsture esot pārāk 
sarežģīta, lai par to stāstītu un dzīves 
veids atšķiras no vienas provinces 
uz otru, kādēļ priekšlasījumam bija 
izvēlēti dažādi pašas redzēti notikumi 
un piedzīvojumi. Par vilcieniem 
uzzinājām, ka tie ierodas stacijā 
vienmēr noteiktā laikā un apstājas tā, 
lai katra vagona durvis būtu pareizā 
vietā, jo gar perona malu ir margas.

Tā kā jau no bērnības radusies 
interese no krāsainiem attēliem 
Atpūtā par geišām, tad Kioto pilsētā 
ar meitu Māru un vedeklu Ajaku Zelta templis Kioto pilsētā

gājusi skatīt geišas jeb gājušas 
geišu medībās. Lasīts, ka par 
1000 jennām iespējama vienas 
stundas un četrdesmit minūšu 
vakara apskate geišu kvartālā. 
Kioto pilsētā vairs palikušas tikai 
200 geišas un 100 jaunās „maiko”. 
Jaunās japānietes vairs nevēlas 
par geišām mācīties, kas prasa 
lielu atdevi, jo jāmācās dziedāt, 
spēlēt kādu mūzikas instrumentu, 
dejot un jābūt ļoti izglītotai, lai 
būtu interesanta sarunu biedrene 
bagātiem kungiem. Patlaban vecākai 
geišai esot 85 gadi, bet vairākas 
esot astoņdesmitgadīgas. Geišas 

nedrīkst sajaukt ar „onsen  geišām”, 
kas piedāvā citus pakalpojumus. Esot 
dažas tējas mājas, kur pie geišām varot 
tikt tikai ar ielūgumiem. Stāstīts, ka pat 
Gorbačovs tur neesot ielaists. 

Pēc starpbrīža v ēl atsevišķi rādīja 
attēlus uz ekrāna un varēja nobaudīt 
japāņu ēdienu paraugus. Pateicībā 
par referātu Edīte Birzule pasniedza 
referentei puķes, bet Ināra Graudiņa 
pateicās par naudas ziedojumiem, kuŗus, 
par 6 dolāru ieejas katram, nodeva 
Okupācijas mūzejam.

Juris Krādziņš
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2011/2012 
Izpildīts

2012/2013 
Izpildīts

2012/2013 
Budžets

2013/2014 
Budžets

Ienākumi

$11,495 Biedru naudas $10,320 $11,000 $10,000

$49,941 īres ienākumi  - Latviešu nams sveštautiešiem $35,246 $30,000 $29,900

īres ienākumi  - Latviešu nams latviešiem $11,763 $20,000 $13,100

$6,464 īres ienākumi  - Dulwich hill $0 $0

$24,000 SLB Dāmu kopa - kafejnīca $24,000 $24,000 $24,000

$125,735 Noguldijuma procenti $125,098 $135,920 $104,000

$6,179 Ritums abonamenti & sludinājumi $5,830 $6,500 $7,000

$3,474 Rīgas grāmatnīca un naudas sūtijumu nodokļi $3,156 $2,600 $2,500

$6,317 Dažādi ienākumi ( ziedojumi) $1,338 $3,000 $2,220

$233,605 KOPĀ $216,750 $233,020 $192,720

Izdevumi
$11,827 Administrācija, grāmatvedība utt. $7,008 $19,600 $16,000

Amortizācija $24,729

$14,020 Algas $28,615 $30,000 $26,000

$21,692 Tīrīšana $5,626 $10,000 $6,000

$28,647 Apdrošināšana $25,973 $27,650 $27,400

$35,760 Elektrība, telefons, ūdens & nodokļi $34,811 $42,700 $35,000

$8,865 Sarīkojumi $5,797 $10,000 $10,000

Bēru pabalsti $669 $5,000 $1,000

$16,761 Pabalsti & ziedojumi $9,272 $15,000 $10,000

$18,145 Rituma izdevumi $16,362 $16,500 $20,500

$29,027 Remonti  & apsaimniekošana $46,340 $38,500 $41,500

$5,950 Revizija $4,091 $5,500 $4,500

$2,945 Dulwich Hill dzīvoklis $0 $0 $0

$2,500 Vēstures grāmata - NSW $0 $20,000 $10,000

Dažādi $245 $0

$196,139 KOPĀ $209,538 $240,450 $207,900

$37,466 SLB Darbības atlikums/iztrūkums $7,212 -$7,430 -$15,180

Kapitāla ienākumi un izdevumi

Kapitāla izdevumi baltās zāles uzlabošanai $91,386

U Jostiņš mantojums $9,865

$364,250 J & M Ošiņa mantojums $67,355

-$23,083  Zaudējums un  & pārdošanas izdevumi D/Hill

$378,633 Gada atlikums/Iztrūkums -$6,954 -$7,430

 SLB Finansiālais  pārskats par 2012/2013 gadu
un 2013/2014 gada budžets
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Draudžu dienas 
Sidnejā 2013

Draudžu dienas iesākās 9. augustā 
ar atklāšanas svētbrīdi Sv.Jāņa baznīcā, 
kuŗu teica prāvests Kolvins Makfersons 
(Colvin S. MacPherson). Viņš arī 
apsveica dalībniekus, kas bija ieradušies 
ne tikai no Jaundienvidvelsas, bet arī no 
Melburnas, Brisbenas un Adelaides 
un arī no Latvijas un Amerikas. Viesu 
referenti bija prāvests Krists Kalniņš 
no Rīgas un mācītājs Aldis Elberts 
no Melburnas, bet noAustrāl i jas 
Latviešu Evaņģēliski Luterisko Draudžu 
Apvienības (ALELDA) Melburnas ev. 
lut. draudzes priekšnieks Eduards 
Lēmanis un  Kvīnslandes draudzes 
priekšniece Māra Siksna un Baznīcas 
Virsvaldes garīgā viceprezidente, 
Latvijas Evaņgēliski Luteriskās baznīcas 
Amerikā (LELBA) priekšniece un 
Milvoku Trīsvienības draudzes mācītāja, 
prāveste Lauma Zušēvica. Ievada vārdi 
bija no Pāvila vēstules korintiešiem 
un Jāņa Atklāsmes grāmatas, kuŗā 
nosodīts remdenums, jo „ko es mīlu, 
to es pārmācu un pamācu” un „tad nu 
iekarsies un atgriezies!” Tā kā draudžu 
dienu vadmotīvs bija „Staigāšana 
garā”, tad par šo tematu runāja arī 
visās lekcijās.Temats ir plašs un nav 
iespējams visu ne pieminēt, ne atstāstīt, 
ne kopā savilkt, bet savu iespēju 
robežās tikai vēlos pieminēt lekcijās 
ievēroto. Pa starpam bija arī daudz 
dziesmu gan no dziesmu grāmatas, 
gan tās, kas īpaši sacerētas Latvijā, 
kuŗas visas arī te nevarēšu pieminēt, bet 
dažas attiecīgā vietā atzīmēšu. 

Savu pirmo lekciju iesākot,  prāvests 
Krists Kalniņš īsumā arī pastāstīja par 
savām gaitām. Mācītāja gaitu viņš 
iesācis Cēsu Sv. Jāņa draudzē, pēc tam 
bijis 4 gadus Čikāgas Ciānas draudzē, 
no kuŗas atgriezies Latvijā un tagad ir 

Vecās Ģertrūdes baznīcas draudzē un 
arī Rīgas iecirkņa prāvests. Prāvestam 
Kolvinam Makfersonam viņš dāvināja 
jauno Bībeles tulkojumu latviešu valodā  
ar ierakstītu vēlējumu no 121. psalma 
„Es paceļu acis uz kalniem, no kurienes 
gan  man nāks palīdzība” un vārdiem no 
M. Lutera dziesmas „Tam Dieva vārdam 
nebūs rimt”. Pēc tam visi nodziedāja 
dziesmu „Nāc, Svētais Gars”, kuŗu tāpat 
kā citas Latvijas dziesmas pavadīja 
Krists ar ģitāri.

Pieminot draudžu dienu mudi 
„Staigāsim garā”, Krists Kalniņš teica, ka 
Kristus baznīca var pastāvēt tikai  caur  
Svēto Garu. Dieva priekšā mums jānāk 
kā tukšiem traukiem,  lai Viņš varētu 
katram no mums kaut ko iedot un tādēļ 
gribētos, lai  mēs nāktu ar iztukšotu sirdi 
un lai tajā kaut ko saņemtu.

Otru lekciju teica Aldis Elberts, kas 
vispirms pastāstīja, ka pēdējos trīsarpus 
gadus kalpo austrāliešu draudzē, bet 
jau 2007. gadā sastapis Kristu Kalniņu 
Čikāgā. Draudžu dienām viņam dots 
temats par misijas darbu un liecināšanu, 
bet viņš sākšot ar liecināšanu. Katrs 
kristietis ir aicināts liecināt. Viens tāds 
liecinātājs bijis moceklis un mācītājs 
Richards Vurmbrands (Richard 
Wurmbrand). Jāņa evaņgēlijā rakstīts 
par kādu aklo, kas bija neredzīgs 
piedzimis. Jēzus viņu padarīja redzīgu 
un teica: „ne viņš ir grēkojis, ne viņa 
vecāki, bet Dieva darbiem vajaga 
parādīties viņā. Tā aklais kļuvis par 
liecinieku. Pirmā vēstulē Timotejam 1:7-
9 rakstīts: „Jo Dievs nav mums devis 
bailības garu, bet spēka, mīlestības 
un savaldības garu. Tad nu nekaunies 
liecināt par mūsu Kungu.” Mateja 
evaņģēlijā 28:18-20 Jēzus teica saviem 
atlikušiem 11 mācekļiem, lai viņi dara 
par mācekļiem visas tautas.

Tālāk Aldis Elberts stāstīja par misijas 
darbu, kas ir paplašināta liecināšana, 
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bet vispirms pieminēja par latviešu 
pirmo garīgo atmodu, kas iesākās 18. 
gadsimteņa sākumā, kad Vidzemē 
ieradās Brāļu draudzes sludinātāji 
no Vācijas, kas mācīja dievvārdus 
saprotamos un vienkāršos vārdos. Brāļu 
draudzes locekļi sevi dēvēja par brāļiem 
un māsām un mācījās pazīt burtus, 
lai varētu lasīt dziesmu grāmatu un 
Svētos Rakstus. Pēdējā garīgā atmoda 
bija atdzimšanas un atmodas kustība 
Latvijā, kad viņš 1984. gadā ieradies 
Mežaparka baznīcā, kas bijusi pilna ar 
jauniešiem. 

Amer ikāņu bapt is tu mācī tā js 
Čaks (Charles=Chuck) Kellijs (it kā 
puslatvietis) rakstījis grāmatu „Dieva 
pārsteidzošais plāns”, kuŗā pieminējis 

Krievijas-Zviedrijas misijas prezidentu 
Ingemāru Martinsonu, kas uzrunājis 
krievu klausītāju auditoriju Rīgā 1990. 
gadā, aicinādams tos doties pie Āzijas 
musulmaņu tautām: turkmēņiem, 
uzbekiem, tadžikiem un citiem, lai tiem 
mācītu kristietību. Viņš teicis, ka līdz 
ar reliģisko brīvību dota reta izdevība 
doties uz Sibiriju. Martinsons pats bija 
ilgu laiku atradies Padomju Savienības 
melnajos sarakstos. 

Pēc pusdienām bija otra Krista 
Kalniņa lekcija, kuŗas sākumā viņš 
turpināja Alda Elberta iesākto domu, 
ka mēs esam sūtīti par lieciniekiem, 
bet spēks, ar kuŗu varam liecināšanu 
panākt, nav mūsējais, bet Dieva spēks, 
jo Svētais Gars var izdarīt to, ko cilvēks 

Sidnejas Latviešu biedrības 
Dāmu kopas

Referāts
svētdien, 2013. gada 15. septembrī, plkst. 13.00

Latviešu nama, Mārtiņa Siliņa zalē

Brigita Voitkus

„Dementia un Alceimers”
Ieeja pret ziedojumiem sākot ar $6.00

par labu Okupācijas mūzejam

Visi laipni lūgti.
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viens pats nevar. Viņš gājis arī liecināt 
cietumniekiem, ko sākumā nav vēlējies 
darīt. Arī apustulis Pāvils sludināja citām 
tautām, dodams liecību par to, ko Dievs 
darījis viņa dzīvē. Par sevi Krists Kalniņš 
pastāstīja, ka nav audzis kristīgā 
ģimenē. Kāds draugs viņu aicinājis uz 
baptistu baznīcu. Kad draudzes locekļi 
krituši ceļos, viņš bailēs izbēdzis no 
baznīcas, jo padomju vara brīdinājusi, 
ka nedrīkstot krist ceļos. Viņš dienējis 
arī 2 gadus padomju armijā. Kad māte 
aizsūtījusi viņam Jāņa evaņģēliju, 
viņš nolēmis kristīties un iesvētīties. 
Kad viņam teikts, ka bez iesvētes 
mācības nevar, viņš norādījis, ka neesot 
laika, jo nākamā dienā jāatgriežas 
armijā. Tad viņš tomēr iesvētīts, kad 
apsolījis, ka ies iesvētes mācībā pēc 
atgriešanās no armijas. To tad arī darījis 
1991. gadā. Mācības vadījusi Skaidrīte 
Bikova. Kaut gan vēlējies kļūt par teātŗa 
režisoru, klausījis padomam kļūt par 
mācītāju. Tomēr pagājuši 9 gadi, līdz 
viņš ordinēts par tādu. Bija jānotiek 
īstam pagriezienam, līdz radusies 
apņemšanās.

Vēstulē galatiešiem 5:22 pieminēti 
gara augļi: mīlestība, prieks, miers, 
paciet ība,  la ipnība,  labprāt ība, 
uzticamība, lēnprātība, atturība. Latvijā 
katru ceturtdienu mazgājis kājas 
draudzes locekļiem, kas sākumā licies 
grūti. Bet arī tā ir staigāšana garā, 
ļaušanās Dieva gaismai sevi vadīt. 

 Pirmās dienas noslēgumā bija 
prāvesta Kolvina Makfersona pārdomas. 
Te pieminēja Jēzus kārdināšanu 
tuksnesī, ko darījis velns. Bet Jēzus 
teicis, ka stāv rakstīts, lai nekārdina. Ir 
arī teiciens, nespēlēt šachu ar velnu. 
To der atminēt, lai neielaistos sarunās 
ar, piemēram, kārdinātājiem tirgotājiem. 
Jo ilgāk runās ar tiem, jo būs mazāka 
pretestība. 39. psalmā rakstīts: „Es 
uzmanīšu savu ceļu, lai negrēkoju ar 

savu mēli. Es uzlikšu iemauktus savai 
mutei, kamēr bezdievīgais vēl manā 
priekšā”. Vakarā tiem, kas to vēlējās bija 
kopējas vakariņas ar 22 dalībniekiem. 
Dievvārdus pirms azaida teica  Sidnejas 
draudzes priekšnieks Eigits Timermanis.

Otro dienu, 10. augustu, iesāka Aldis 
Elberts ar svētbrīdi un tajā īpaši ar 5. 
nodaļas 25. pantu no Pāvila vēstules 
galatiešiem:” Ja dzīvojam garā, tad arī 
staigāsim garā”. Šajā staigāšanā ir 3 
soļi. Pirmo varam saukt par Brīvības 
soli. Kristus ir mūs atsvabinājis. Lai 
kāds tu nebūtu grēcinieks, Dievs  tevi 
mīl. Otrais solis ir Miršanas solis, jo no 
vecās miesas ir jāatsvabinās, un Dievs 
grib jaunu radīt. Trešais solis ir Dzīvības 
solis, jo jāstaigā Jēzus pēdās, jāstaigā 
garā – jaunā dzīvē. Sekoja Krista 
Kalniņa lekcija, kuŗā viņš pieminēja 
sapni, kādu redzējis pirms došanās 
uz Čikāgu. Kāds ezers bijis pilns ar 
tīkliem, bet tie pilni ar sapuvušām 
zivīm. Katram no mums dota brīva 
griba, bet tas nenozīmē darīt visu, kas 
ienāk prātā. Nav īsta garīga dzīve, ja 
nenotiek attīrīšanās. Sevis nojaukšana  
ir sevis uzcelšana no jauna materiāla. 
Pāvils teicis vēstulē korintiešiem, ka 
viņš dēstījis, Apollo aplaistījis, bet tikai 
Dievs devis spēku augšanai, tādēļ nav 
cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet 
Dievs, kas audzē. Un tas ir Svētais gars. 
Cilvēks ar brīvo gribu var darīt miesas 
darbu, bet tikai ar Svēto Garu var darīt 
dievišķīgo darbu. 

Krusta zīme ir Dieva mīlestības 
apliecinājums, bez Svētā Gara cilvēks 
krustā redz tikai apsūdzību. Bez Svētā 
Gara neredzam draudzē ģimeni. Lauvas, 
uzbrūkot mēģina atšķelt vienu no otra, 
lai atšķeltais kļūtu nespēcīgs un viens 
pats. Bez Svētā Gara nav piedošanas. 
Kā Kristus piedeva, tā piedodiet viens 
otram Kristus dēļ.

Savā otrā tās dienas lekcijā Krists 
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Kalniņš pieminēja baznīcas tēvus, jo 
nav jau M. Luters vienīgais, kas rakstījis. 
Sakarā ar sapuvušām zivīm viņa sapnī, 
izskaidrojums būtu, ka ar tām domāti 
tie, kas gan pieder baznīcai, bet no tās 
izspieduši Svēto Garu. Teicienā „daudz 
aicinātu, bet maz izredzētu”, izredzētie 
ir tie, kas atbild Dieva aicinājumam. 
Rakstos teikts, ka nevar piedot tiem, 
kas zaimo Svēto Garu. Svētā Gara 
zaimošana notiek tad, kad neļaujam 
Svētam Garam darboties mūsu dzīvē. 

Līdz debesu valstībai viens solis, 
līdz ellei divi. Nekad nav par vēlu 
paklausīt Svētajam garam. Pāvila 
vēstulē galatiešiem 3. nodaļā ieteikts  
tiekties pēc tā, kas augšā. 

Kas notiek ar puķēm, ja tās nelaista? 
Tās novīst un sakrīt putekļos.

Lekcijas laikā arī visus klausītājus 
sadalīja 3 grupās, kuŗās mācītāju vadībā 
pārrunāja un iztirzāja dzirdēto.  

Pirmās daļas beigās un pirms 
p u s d i e n ā m ,  p r ā v e s t a  K o l v i n a 

 1919 – 1990  
1991 –
 

Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā
laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
1919 – 2013

Sestdien, 2013. g. 21. septembrī, plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā

Akadēmisko runu par tematu:
vvv.latvieši (vēstura – veiksme – vienotība)

teiks fil. Ilze  Radzina (Dzintra) B.A., Grad. Dip. Business  
(Human Resources Management/Industrial Relations).

Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem

*  *  *  *  * 
Plkst. 18.00 Korporāciju Kopas Sidnejā alus vakars
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Makfersona aicināta, prāveste Lauma 
Zušēvica teica lūgšanas vārdus, bet pēc 
pusdienām pateicās par pacienāšanu 
draudzes dāmām un deva dāvanu dāmu 
kopas priekšniecei Tamārai Koškinai. 

Savu otro lekciju, ko Aldis Elberts 
nosaucis par Bībeles stundu, viņš teica 
pēc pusdienām. Vēstulē romiešiem 
Pāvils teicis, ka taisnais dzīvos no 
ticības, bet citur, ka grēka auglis ir 
nāve, bet Dieva balva – mūžīgā dzīvība. 
7. nodaļas 19. pantā teikts, ka labo, 
ko gribam, nedarām, bet slikto, ko 
negribam, to darām. Šīs vēstules 
kalngals ir 8. nodaļā, jo 15. pantā 
rakstīts „jūs esat saņēmuši dievbērnības 
garu, kas mums liek saukt Aba –tēvs.” 
Visi esam Dieva bērni, ne tā kā citās 
reliģijās, kur Dievam var tuvoties tikai 
ar bailēm.

Lekcijām sekoja Vitas Kristovskas 
intervijas, vispirms ar Aldi Elbertu, kas 
pastāstīja, ka viņa tēvs bijis skolas 
pārzinis Mineapolē, Savienotās Valstīs. 
Vispirms Aldis studējis tautsaimniecību, 
bet pēc tam teoloģiju. Divus gadus bijis 
par mācītāju Kalifornijā, pēc tam aicināts 

par mācītāju uz Austrāliju, kur Melburnā 
bijis Sv. Krusta draudzē, kur bija daudz 
jauniešu. Bijis sāpīgs gadījums, kad 
bijis liels jauniešu atbalsts, bet viņa 
darbība pārprasta. Tad radās dziļāks 
aicinājums iet sludināt citai tautai. Bībeli 
nevar mainīt, jo Dieva vārds nemainās. 
Par atšķirību latviešu starpā varēja 
pastāstīt gadījumu, kad kāda kundze no 
Austrālijas Mārtiņa ballē Čikāgā viņam 
atsegusi dalībnieku maskas. Latvijā tik 
daudz masku neesot. Viņš arī pastāstīja, 
ka pēc dažām nedēļām apmeklēšot 
Filipīnu salas.

Krists Kalniņš ir komponista Imanta 
Kalniņa dēls. Tēvs aizgājis no ģimenes, 
bet vēlāk lūdzis dēla piedošanu. Latvijā 
daudz gadījumu, ka vispirms kristas 
bērni, bet pēc tam vecāki. Par baznīcas 
tēviem teica, ka no viņiem mācamies 
garīgo ceļu. Ir derīgi lasīt dzīves stāstus 
par māti Terēzi, Asīzes Francisku, 
Augustīnu un citiem, kas esot garīgie 
chirurgi un dvēseļu pazinēji. 

Dienas noslēgumā Linda Makfersona 
pastāstīja par jaunām Kolvina grāmatām, 
kuŗas viņa pārrakstījusi uz datora. 
Kolvins pats paskaidroja, ka nav zinājis, 
kad grāmatas iznāks. Bībelē ir vienkārša 
un skaidra valoda, tādēļ arī viņš nav 
nācis ar augstu valodu.  Vienā grāmatā 
ar nosaukumu Ticība ir darbības vārds 
ir sakopotas 15 svētrunas, bet otrā 
ar nosaukumu Dzīvības maize, jau 
otrā izdevumā ir Dieva vārdu izlase, 
lai mudinātu lasīt Bībeli, un ar dažām 
svētrunām. Abu grāmatu izdošanu 
svētīja Aldis Elberts, bet dienu noslēdza 
ar dziesmu „Kas esmu es”.

Draudžu dienu dievkalpojumu 11. 
augustā iesāka ar Asīzes Franciska 
dziesmu Paceliet balsis, slavējiet, 
Dzīvības Kungu godiniet.  Dieva vārdu 
lasījumu ievada liturģijā, ko vadīja 
prāvests Kolvins Makfersons, iesāka 
ar 33. psalma 12.-22., kuŗu nolasīja 

Pirmā rindā – Eduards Lēmanis, Kolvins 
Mekfersons, Linda Mekfersona
Aizmugurē – Linda Kalniņa, Krists 
Kalniņš, Aldis Elberts, Anita Elberta, 
Dagmāra Stils un Rita Mancs.
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Mūžībā aizgājusi mūsu draudzene

BIRUTA VALDA STRAZDIŅŠ dzim. ANTONS
Dzimusi 1932. gada 25. oktobrī, Rīgā, Latvijā

Mirusi 2013. gada 3. augustā, Sidnejā, Austrālijā

 Dzied tālu dārza putns,
 Tas tevi vārdā sauc.
 Tas paņem tavu sirdi
 Un tālu projām trauc.

Viņu piemiņā paturēs
 Elga un Jānis Veiss
 Brigita Kubuliņš ar ģimeni

SLB Dāmu kopas 
dāmas

Dāmu kopa jau darbojās 39 gadus, 
brīvprātīgi bez financiāla atbalsta 
darbiniecēm. Kāpēc?

Liekas, ka esam viesmīlīgas mājas 
mātes, kas gaida ciemiņus savās mājās.
Esam latvietes savā namā, kam prieks 
darboties latviskā vidē un pelnīt līdzekļus 
nama uzturēšanai, kā arī atbalstīt Latvijā 
un šeit dažādus pasākumus. Esam 
sūtījušas naudu Okupācijas mūzejam, 
skolām, slimnīcām, bērnu namiem un 
trūcīgām ģimenēm.Šeit Sidnejā no Jāņu 
svinēšanas peļņas ziedojām Jautram 
pārim un skolai. 

Mūsu kopa sastāv no 45 dāmām un 8 
kungiem kuŗi atbalsta mūsu saimniecību. 
Šinī darbnieču sarakstā ir dāmas 
kuŗas strādā katru nedēļu, citas pāris 
reizes mēnesī un dažas, kuŗām laiks ir 
ierobežots, retāk. Mūsu dāmas dzīvo 
tuvu un tālu no Latviešu nama – pat Zilos 
kalnos un Krukvelā (Crookwell). Dāmu 
kopas vadītāja ir Edīte Birzule kuŗa šo 
amatu pilda 15 gadus, bet tas ir nieks 
salīdzinot ar mūsu kasieres Inas Rones 
darbu jau 39 gadus – vienīgā DK kasiere.

No dibināšanas vēl strādā Ināra 

Linda Kalniņa, bet Lūkasa evaņģēlija 
10. nodaļas 21.-28. lasīja Anita Elberte. 
Svētrunu teica Krists Kalniņš, izvēloties 
tematu no Pāvila vēstules ebrejiem, 12. 
nodaļas 7.-13., kur pieminēta Dieva 
pārmācība mums kā pret bērniem. 
Pārmācības nav patīkamas, bet tās nes 
svētību.  Zemes dzīve ir kā nepārtraukta 
pārmācību rinda.  Ciešanas ir spēks, kas 
darbojas pretim ļaunumam. Lūgšanu 
teica Aldis Elberts, bet pie dievgalda 
Kolvins Makfersons ar Kristu Kalniņu. 

Dievkalpojumam sekoja draudžu 
dienu noslēguma pusdienas draudzes 
namā, par kuŗām prāvests vēlāk 
pateicās draudzes dāmu kopai, bet 
mācītājiem pasniedza dāvanas par 
piedalīšanos draudzes dienās. Arī viņam 
pašam pasniedza kādu dokumentu, kas 
redzams uz fotografijas. Dalībnieki 
vēl kādu laiku pakavējās Draudzes 
namā, turpinot iesāktās pārrunas 
un fotografējoties. Ar to arī beidzās 
ļoti intensīvās Draudzes dienas ar 
interesantām lekcijām, piemēriem 
no pašu lektoru personīgās dzīves 
un Bībeles pantu izgaismojumiem 
un izskaidrojumiem, kas tos padarīja 
saprotamākus. 

Juris Krādziņš
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Krūmiņa un Vija Bruzgule.
DK valdē darbojas sekretāre Ieva 

Trankele, sekretāres palīdze Ilona Glebe, 
ekonome un DK sirds Ināra Krūmiņa, 
ekonomes palīdze Vija Bruzgule, kasiere/
grāmatvede Ina Rone, sarīkojumu 
vadītāja Ieva Eikena. Padomes locekles 
ir Ināra Rumba-Tomsone, Alīse Auziņa, 
Maruta Pogule, Ligita Legzdiņa, Silvija 
Okonora (O’Connor), Alīda Medna, Māra 
Timermane. Revīzijas komitejā darbojas 
– Biruta Apene-Klarka (Clark), Ināra Upīte 
un Ģiedra Vadze.

Kafejnīca ir atvērta visos Biedrības 
sarīkojumos un pieņemšanās. Katru 
ceturtdienu tiek pasniegtas pusdienas. 
Visbiežāk pusdienas gatavo Alīda Medne, 
Ģiedra Vadze un Ieva Trankele.Retāk, 
pēc vajadzības, pusdienas ir gatavojušas 
Ināra Krūmiņa, Biruta Klarka (Clark), 
Edīte Birzule, Ieva Eikena, Ivars Birze, 
Ilga Mačēna, Inese Pētersone, Jānis 
Ronis. Palīdzes pusdienām, divas vai 
trīs, ir Dace Celinska, Herta Sūna, Baiba 
Liberte, Līga Strunga, Ināra Rumba-
Tomsone, Silvija Okonora (O’Connor), 
Māra Timermane, Maruta Pogule, Erna 
Adolfa, Ligita Legzdiņa, Alise Auziņa, Velta 
Cielēna. Katru mēnesi senioru saietā, 
kafejnīcā strādā Ināra Krūmiņa un Vija 
Bruzgule.

Katru gadu cepam piparkūkas. 
Notiek četras talkas, kur katrā piedalās 
apmēram 11 dāmas. Mīklu gatavo 
Ināra Krūmiņa un Edīte Birzule. 
Kopš dibināšanas rīkojam „Lielo 
sarīkojumu” kur peļņa paliek DK 
vajadzībām. Šinī sarīkojumā tiek 
uzvests „teātris” kuŗā zvaigznes ir 
mūsu dāmas. Režisori ir bijuši Kārlis 
Gulbergs un Ieva Eikena. Lielās un 
mazās loterijas organizēja Ina Rone 
un tagad Ināra Upīte.

Rīkojam arī referātu pēcpusdienas 
kur peļņa paliek mūsu vajadzībām 
– parasti tiek ziedota Okupācijas 

mūzejam. 
Sestdienas rītos kafejnīcā strādā 

skolēnu mātes. Pirmdienās vīru koŗa 
mēģinajumos koristus mielo Ārija Zodiņa 
un Māra Timermane, otrdienās jauktā koŗa 
mēģinājumos strādā Lauma Krādziņa.

Kafejnīca var tikai tad darboties, 
ja ir ko pārdot. Par smalkmaizīšu un 
tortes cepšanu gādā Ināra Krūmiņa. 
Dzeltenmaizi cep Ārija Zodiņa, pīrāgus 
Māris Celinskis, biezpienkūkas Edīte 
Birzule, smalkmaizītes sestdienas rītos 
cep Lolita Jurāne. Par galveno iepirkšanos 
kafejnīcas vajadzībām gādā Ieva Trankele. 
Lielākām viesībām produktus gādā Edīte 
Birzule, Ināra Krūmiņa un Ieva Trankele.

Ik gadu Dāmu kopa gatavo mielastus 
Sidnejas Latviešu biedrības marta 
dibināšanas sarīkojumā, 18. novembŗa 
pusdienās, kā arī senioru eglītes 
sarīkojumā. SLB Jāņu sarīkojumos DK 
mielo līgotājus ar jāņu sieru, desām un 
skābiem kāpostiem. Biedrībā Jāņus svin 
arī veco ļaužu aprūpe Laima. Baltiešu 
komitejas rīkotajā 14. jūnija sarīkojumā 
Dāmu kopa gādā par uzkodām, kā arī 
attiecīgi uzpostām telpām.

Lai varētu visu šo darbu veikt ar prieku 
strādā daudz dāmu – Ieva Trankele, 

Alīda Medne, Dace Celinska, Ina Rone un 
Laima Bresa.
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PĻAUJAS  SVĒTKU SARĪKOJUMS

Gadskārtējais Vienības draudzes 
Pļaujas svētku – bazāra sarīkojums notiks 

svētdien, 29. septembrī, plkst. 12.00 
Sidnejas latviešu namā,

Mārtiņa Siliņa zālē. 

Sarīkojums iesāksies ar svētbrīdi.
 

Svinēsim svētkus – ar gardumiem, 
priekšnesumiem un loteriju!

 
Visi mīļi gaidīti! 

Ināra Krūmiņa, Vija Bruzgule, Edīte 
Birzule, Līga Strunga, Ģiedra Vadze, Alīse 
Auziņa, Maruta Pogule, Ligita Legzdiņa, 
Silvija Okonora (O’Connor), Ilona Glebe, 
Ināra Rumba-Tomsone, Ināra Upīte, 
Irēne McKenzie, Silva Ikauniece, Dace 
Bogdanoviča, Velta Cielēna un Ina Rone, 
Inese Rone un Dace Celinska.

Bez šiem ik gada sarīkojumiem mēs 
gatavojam maltītes pēc pasūtinājumiem, 
t.i. sanāksmēm, kristībām, dzimšanas 
dienām, jubileju svinībām, bērēm (ja viesu 
skaits ir vairāk kā 20).

Bez jau pieminētām dāmām negribu 
piemirst nevienu, kas palīdz DK darboties 
– šīs čaklās dāmas ir: Laima Bress, 
Ilona Brūvere, Zenta Feldmane, Baiba 
Haringtona, Linda Ķepīte, Anete Pearce, 
Aija Podžūna, Andra Rone, Anita Štube, 
Māra Sproģe, Terēze Zundāne, Rasma 

Zoliņa un Tatjāna Vītola.
No kungiem, kas atbalsta mūsu darbību, 

pateicamies Valentīnam Trankelim, 
Pēterim Kļaviņam, Raimondam Krauklim, 
Imantam Līcim, Rūdolfam Nemmem, 
Ivaram Birzem, Mārim Celinskim un 
ceturtdienu pusdienu „dibinātajam” un 
bijušam pavāram Jānim Ronim.

Dāmu kopa, kas nākamgad svinēs 40 
gadu pastāvēšanu, ar godu un mīlestību 
ir nesušas latviešu tautas darba tikumu 
ar Kronvalda Ata vārdiem „mosties, celies 
strādā”.

Sirsnīgi pateicos visām dāmām kas 
pašaizliedzīgi, bez pienācīga? atalgojuma, 
ir vienmēr gatavas atbalstīt mūsu otrās 
mājas – Latviešu biedrību – tā turpinot 
dzīvot latvju kultūrai un tradīcijām Sidnejā.

Edīte Birzule
Dāmu kopas priekšniece
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Senioru saiets augustā
16. augusta senioru saietā Sidnejā runāja 

Ojars Greste un Ilona Brūvere.
Pēc Dziesmu svētkiem Ojārs Greste 

piedalījās 30 cilvēku grupā, kas devās uz 
Sibiriju, kuŗā daudzi no braucējiem vai nu 
kā bērni izsūtīti, vai tur dzimuši, vai aizsūtīti 
uz vietām, kur pavadījuši bērnības gadus, 
vai kam vecvecāki izsūtīti un tur apbedīti, 
lai aplūkotu viņu kapu vietas.  Braucienu uz 
Sibiriju vadīja Dzintra Geka un tajā piedalījās 
arī divi mācītāji: Guntis Kalme no Rīgas 
Augšāmcelšanās draudzes un Karlis Žols no 
Ziemeļkalifornijas draudzes Amerikā. Šogad 
atkal nolikuši piemiņas plāksnes angļu un 
krievu valodā (līdz šim jau noliktas kādas 
17). Dzintra Geka ar grupu sākusi ceļojumu 
Magadanā, no kurienes devusies uz Irkutsku, 
bet Ojārs Greste tai pievienojies pēc Dziesmu 
svētkiem Irkutskā pēc 6 stundu brauciena no 
Rīgas, kur viņam palīdzēja orientēties Dace 
Kokarēviča. Par sava brauciena iemeslu Ojārs 
Greste pastāstīja, ka 35 gadu vecumā viņam 
māte stāstījusi, ka dzimusi Krasnojarskā, 
Sibirijā, kur viņas tēvs, mērnieks, kādreiz 
ieradies no Baltkrievijas. Pēc viņa nāves pēc 
saslimšanās ar plaušu karsoni, kad laiva 
apgāzās Baikala ezerā viņa vecmamma un 
māte atgriezušās Latvijā. Par Baikala ezeru 
tur stāstīts, ka tajā bīstami peldēt, kur nu vēl 

dzert. No Baikala ezera devušies 
atpakaļ uz Irkutsku un pēc tam ar 
Sibirijas vilcienu uz Kansku.

Ojārs Greste vēl paskaidroja, 
ka viņa brālis vēlējies braukt uz 
Sibiriju ziemā, kad tur temperatūra 
ir ap – 60C, bet Ojāram tas likās 
par aukstu. Vasarā temperatūra 
esot  no 25 – 30C, kas jau labāki. 
Kad vēlējies fotografēt vietas 
Sibirijā, Dzintra Geka ieteikusi 
to darīt neuzkrītoši, jo tur vēl 
komūnistu laika domāšana, ka 
tiltus nedrīkst fotografēt. Sibirijā 
daudzas mājas ir zilā krāsā, kas 
iecienīta, jo zila krāsa dodot labu 
laimi. Kioski ir ar režģiem un 
maziem lodziņiem, līdzīgi, kā tie 
redzami Āfrikā, Nairobi pilsētā. Pa 
Sibiriju braukuši lielāko tiesu ar 
maziem autobusiņiem, parasti no 
9:00 rītā līdz 21:00 vakarā.

Kanskas apgabala Ozornoje 
pilsētiņā dzimuši divi dvīņu brāļi 
Jānis un Tālis Veismaņi, kas te 
braukuši senās vietas apskatīt. 
Kad vietējiem iedzīvotājiem par to 
pastāstīja, tie pasniedza kūku un 
kādā skatuvē uz pļavas dziedājuši.  
Kāds vietējais, Viktors, taisījies 
Ojāram par labu draugu, it sevišķi 
pēc tam, kad Ojārs nodziedājis 
krievu valodā no krievu čigānu 
dziesmas Ugunskurs nakts tumsā 
kvēlo, ko bija kādreiz iemācījies, 
bet nevarēja iestastīt krievam, ka 
no tā valodas saprot maz. Ojārs 
domāja, ka sastaptie krievi bijuši 
sirsnīgi.

Izbrīnu gan sagādāja tas, ka 
benzīna pildītavās nav kārtīgu 
mazmājiņu, bet tikai  netīra 
apkārtne. Kad Ojārs jautāja, 
kāpēc tā, vietējie atbildējuši, ka 
pie tā pieraduši. 

Arī Sibirijā sastopami daudzi 
Ojāra Grestes mātes dzimtā vietā, Krasno-
jarskas apgabalā. 
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nosaukumi angļu valodā. Kārļa Marksa ielā 
pārdod koka-kolu un pepsi. Automašīnas 
ir japāņu vai eiropiešu. Pa Jeņisejas upes 
tiltu vietējie brauca ar skrituļu slidām. Visus 
iebraucējus sauca par vāciešiem.

Krasnojarskā dzīvojot kāds miljons 
cilvēku. Viesnīcā pavārs cepa šašļikus ar 

Viesības brāļu Jāņa un Tāļa Veismaņu 
dzimtā sādžā Ozernji, pie Kanskas. 
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Svētbrīdis pie Kārļa Eglīša kapa vietas, 
Tjuhtetas kapsētā, kas atrodas ap simtu 
kilometru no Ačinskas. Kārlis Eglītis bija trīs 
mēnešus vecs, kad 1941. gadā tika izsūtīts 
uz Sibīriju kopā ar brāļiem un māti. Viņš 
aizgaja mūžībā ceļā uz Tjuhtetu. Kapu ar 
piemiņas plāksni izveidoja Karļa brāļi, kuŗi 
izdzīvoja izsūtīšanu uz Sibīriju. Kapu kopa 
vietējie skolas bērni. Kapsētā apbēdīti vēl 
seši latviešu bērni.

cigareti zobos. Daudzos ciemos 
ir novadu mūzeji. Tajos rakstīts: 
„Paldies izsūtītajiem, jo viņu 
darbs pacēla mūsu ekonomiju”.
Še pieminēta arī rūgtā patiesība 
– lielais terors 1937 – 1938 un 
parādīta izstāde izsūtītajiem.  
Dāvanām braucēji ņēmuši līdzi  
balzāmu, rupjmaizi un I. Knaģa 
grāmatu par viņa uzaugšanu 
Sibirijā. 

Dace Kokarēviča  braukusi 
uz kapsētu, kur apbedīts viņas 
vectēvs, 2. saeimas un Rīgas 
domes deputāts Kārlis Dišlers 
(1878. I – 1954  IX). Nolika pļavas 
puķītes tur, kur viņš varētu būt 
apbedīts. 

Saieta sarīkojuma otrā daļā  
Ilona Brūvere pastāstīja par 
Dziesmu svētkiem Rīgā, sākot ar 
došanos turp, ko salīdzināja ar 68 
mazu velniņu iziešanu no elles, 
kad vārtu sargs iesnaudies.  Korī 
dziesmu svētkos kopā dziedājuši 
pavisam 15 000, kuŗu starpā arī 
Raimonds Krauklis, Ojārs Greste, 
Pēteris Kļaviņš un pavisam kopā 
68 no Austrālijas.

B i j i s  jau  pav isam grū t i 
mēģinājumos,  kas sākušies 
8.30 no rīta un beigušies ap 
11.00 vakarā. Viņas meita Klāra 
dejojusi dejotāju izlasē Vektors. 
Sarīkojumā bijuši arī 1500 pūtēju 
un 14 000 tautas deju dejotāju.  
Reiz mēģinājumā uznācis lietus, 
kur salīj is arī diriģents Ints 
Teterovskis. 

Noslēguma gājiens bijis no 
10.00 līdz 14.00, kas sācies 
Vecrīgā un turpinājies pa Brīvības 
gatvi līdz Dailes teātrim. Gājienā 
arī piedalījušies japāņi dziedot 
dziesmas latgaliešu valodā.
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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

Kopkoŗu koncerts sācies 
ap 19.00 vakarā un beidzās 
1.30 no rīta. Pēc tam sekoja 
apdziedāšanās, bet braucot 
mājās pēc 5.00 no rīta atkal 
sākuši tramvajos dziedāt.

Katram diriģentam  bijusi 
citāda pieeja. Ilona demonstrēja 
viņu roku kustības. Bija arī 
daudz līgo dziesmu un vienu 
saukuši Par Līgo – Jāņu 
nakts; mistēriju bet viņa to 
drīzāk sauktu par līgo histēriju. 
Dažreiz koncerta laikā koŗa 
priekšā arī dejoja tautas deju 
dejotāji. Pēc koncerta meitenes 
gaisā metušas vainagus. 

Sarīkojuma nobeigumā 
Ivars Šeibelis ziņoja, ka pēc 
nedēļas, 24. augustā būs pirmā 
izrāde Sidnejas kino klubam,  
kur paredzēts rādīt pēdējo 
gadu labākās filmas.

Kā pirmā būs plkst. 13.30, 
78 minūšu gaŗā Mammu, es 
tevi mīlu, kuŗai režisors Jānis 
Nords, bet lomās Krištofers 
Konovaliovs, Vita Vārpiņa, 
Matīss Livčāns un Indra Briķe. 
Pēc kādas pusstundas otrā 
filma, 55 minūšu gaŗā Trejādas 
saules kuŗā par sevi pastāsta 
Vaira Vīķe-Freiberga.

Juris Krādziņš

Raimonds Krauklis (Sidneja) un Kārlis Ātrēns 
(Melburna)

Ivars Štubis (Sidneja), Dāvids Zemdegs 
(Melburna) un Viktors Brenners (Melburna)
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Mūža piepildījums
Daudzu gadu gaŗumā lielākā daļa 

mūsu vecākās paaudzes savu garīgo 
barību atradusi Sidnejas Latviešu namā 
apmeklējot koncertus, teātŗa izrādes 
un literāros sarīkojumus. Teātŗa izrādēs 
redzēts daudz latviešu rakstnieku lugu un 
no citām valodām tulkotās. Mūsu teātŗa 65 
pastāvēšanas gados neaizstājams aktieris 
un režisors ir bijis Kārlis Gulbergs. Viņš ir 
personība šī vārda vislabākajā nozīmē. 
Es vienmēr esmu augsti novērtējusi viņa 
devumu Sidnejas latviešu sestdienas 
skolai palīdzot ar ludziņu iestudēšanu. Viņa 
vadībā viens otrs no bērniem ielauzījās 
teātŗa spēlēšanā un pat iemīlēja teātŗa 
mākslu.

Sidnejas Latv iešu teāt r is  nav 
iedomājams bez Kārļa Gulberga. Viņa 
pirmā loma Austrālijā bija Ernests R. 
Blaumaņa viencēlienā „Pēc pirmā mītiņa” 

 Sidnejas latviešu 
vīru koŗa koncerts, 
svētdien, 6. oktobrī

A t g r i e z u š i e s  n o 
Dziesmusvētkiem Latvijā, 
v ī r i  d i r i ģen tes  Da inas 
Jaunbērziņas vadībā, turpina 
apgūt un noslīpēt koncerta 
dziesmas. Koncertam Daina 
izvēlējusies plašu vispusīgu 

izlasi no bagātīgā latviešu dziesmu 
klāsta, gan tautas dziesmu apdares, gan 
oriģinālkompozīcijas. Klausītāji varēs 
iepazīties arī ar kādām 7 dziesmām, 
dziedātas 25. Vispārējo dziesmu svētku 
noslēguma koncertā. Mežaparka estrādē 
Sidnejas latviešu vīru kori pārstāvēja 
rekordliels skaits – sešpadsmit dziedātāju 
dažādās vīru koŗa balsu grupās, gan pat arī 
jauktā koŗa rindās.

Šis gads izsludināts kā Jāzepa Vītola 
gads. Vīru koŗa koncertā skanēs vairākas 
viņa komponētās dziesmas. Viena no 
tām būs Kalējs ar Kārļa Skalbes vārdiem. 
Dziesmu svētkos šo dziesmu atkārtojumā, 
uz klātesošo nemitīgiem pieprasījumiem, 
diriģēja 100 dzīves gadu sasniegušais 

Roberts Zuika. Viņš šo pēdējo Vītola 
kompozīciju saņēmis tieši no komponista 
rokām.

Diriģente Daina Jaunbērziņa vīru koŗa 
koncerta vidus daļā devusi vārdu – izdziedātu 
dziesmās koŗa jauno vīru ansamblim. 
Koncerta pavadītājas būs pianiste Ingrīda 
Šakurova, vijolniece Daina Kaina un čelliste 
Kaija Upeniece.

Raimonds Krauklis

Daži SLVK dalībnieki un klausītāji 25. 
Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos: 
Eigits Timermanis, Raimonds Krauklis, 
Lina Čempiona (Lynn Champion), 
Baiba Liberts, Pēteris Kļaviņš un Māra 
Timermane.
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Latviešu skolas 
bērnu ceļojumi pa 

Latviju
Sestdien, plkst. 12.00 Sidnejas latviešu 

nama Mārtiņa Siliņa zālē sestdienas 
skolas skolēni stāstīja par savu ģimeņu 
piedzīvojumiem šovasar Latvijā. Uz 
ekrāna rādīja slīdītes. 

Lāra Veidnere brauca uz Latviju ar 
māsu Sigrīdu un vecākiem Tomu un 
Ingrīdu. Viņa vispirms stāstīja par Jāņu 
svinībām pie Usmas ezera. Viņa vija 
vainagus no saplūktām lauku puķēm. 
Ģimene dzīvoja teltīs. Vēlak viņi uztaisīja 
jāņuguni.

Nākamā dienā viņi apciemoja Ventspili, 
kur sasveicinājušies ar visiem radiem. 
Ventspilī ir bijušas ap 30 mākslīgas 
govis. Viņi vēl redzēja pulksteņa torni, 
„Simpsonus” pie kā nofotografējās un 
piedzīvojumu parku. Parkā šļūkusi lejā 
pa kalnu. 

Rīgā parkā uz tilta bija pieķēdētas 
atslēgas, ko tur atstāja laulātie. Viņi vēl 
redzēja Nacionālo bibliotēku, torņus 
un Brīvības pieminekli ar uzrakstu 
„Tēvzemei un Brīvībai”. Pieminekļa 
galā „Kundze” rokās turēja zvaigznes – 
Vidzemi, Kurzemi (un Zemgali) un Latgali. 
Rīgā vēl redzēja Trīs brāļus, Doma 
baznīcu un Melngalvju namu.

Garciemā viņi bijuši jūŗā, kas bija silta. 
Vēlāk Bērnu Folkloras koncertā satikusi 
savas radinieces Austrālijā –  māsīcas 
Selgu un Kārlu ka arī draudzeni Elzu. 
Baltezerā viņi vizinājušies ar motorlaivu, 
kur Lāra redzēja varavīksnu. Turaidā 
apskatījuši baznīcu un pili, kur bija mūzejs 
un cietums.

Aizbraucot uz Tērveti, viņi pastaigājās 
pa pasaku mežu, kur no koka bija taisīti 
rūķīši un kur arī satika īstu raganu. Pasaku 
mežā bija pūķis un viņi sēdēja starp 
karaļiem un karalienēm. Ciemojoties vēl 
pie kāda ģimenes drauga, dīķītī redzēja 
vardītes.

Rīgā ģimene skatījās tautas dejas, kur 
salijuši, un kopkoŗu koncerta mēģinājumu.

Tad skatītāji redzēja Kārlas Tuktēnas 
filmu par Latviju. Filmā redzēja Jāņu 
svinēšanu pie Usmas ezera, kopā ar 
māsīcām. Selga ar Kārlu arī dzīvoja teltīs. 
Bija jāņuguns un uzvilkts Latvijas karogs. 

1951. gadā; pirmā režija E. Skujenieka 
ludziņā Robinsons 1955. gadā. Kopš tā 
laika viņš spēlējis ap deviņdesmit lomu un 
vadījis gandrīz tikpat daudz režīju. (Man 
vēl šodien atmiņā aizkustinoši dzīvs Kārļa 
Gulberga Tota tēlojums Raiņa lugā Spēlēju 
dancoju, 1966. gadā). Sidnejas Latviešu 
teātrī Kārlis Gulbergs ielicis savu sirdi 
un enerģiju. Teātŗa māksla viņam devusi 
mūža piepildījumu.

Par darbu Sidnejas Latviešu teātrī 
Kārlis Gulbergs saņēmis PBLA Kultūras 
fonda Krišjāņa Barona prēmiju, pulkveža 
Januma balvu un daudzas paijas Austrālijas 
latviešu teātŗa festivālos.

Aina Sveile
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Kārla Tuktēna
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Elza Svilāne
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Selga Tuktēna

Redzēja Selgu šaujot ar bultu un loku. 
Citā bildē redzēja noķerto līdaku. (Tā ir 
plēsīga, bet garšīga zivs! VK)

Piedzīvojumu parkā Selga pārcēlās 
ar virvi.

Tālāk redzēja tautas dejas un Dziesmu 
svētku gājienu. Visubeidzot redzējām 
mūziku spēlējot roku grupa „Dzelzs vilks”.

Selga Tuktēna tad stāstīja par Latvijā 
redzēto. Viņa bijusi pie vecmāmiņas 
Blaumaņa ielā. Tur ir lifts, bet Selga 
skrējusi augšā pa kāpnēm. Viņa ir bijusi 
uz Zāļu tirgu, Rīgā, kā katru gadu. Tur 
Aldis, mātes brālis, pārdevis T-kreklus.

Tad viņi braukuši kādas divas stundas 
lai tiktu pie Usmas ezera. Pa ceļam, viņi 
apbrīnoja magones un ēda zemenes. 
Pie Usmas ezera viņa pina vainagus. 
Ģimene noķēra piecas līdakas. Pie ezera 
bijuši lieli odi. Aldis viņai uztaisīja loku un 
bultas. Selga jau esot Latvijā astoto reizi!

Kārla, Selgas māsa, tad pastāstīja 
par saviem piedzīvojumiem. Viņa noķera 
līdaku, kurai iekšā bija otra zivs, ko 
līdaka bija aprījusi. Viņai ļoti patika pie 
Usmas ezera, kur viņa gulēja teltī. Kārla 

arī gulējusi šūpuļtīklā, kas karājās starp 
diviem kokiem. 

Elza Svilāne bija uz Latviju ar brāli 
un māsu un vecākiem Paulu un Ievu. 

Viņa bijusi pie vecmammas un opīša. 
Dārzā viņa lasīja zemenes. Viņas opītim 
ir bites. Vēl mēs fotografijās redzējām 
krupi un stārķi ar trim mazuļiem ligzdā. 
Redzējām vecmammu Limbažos pie 
Lielezera. Tur bija virtuve un šķūnis ar 
daudz vecām mašīnām. Opis tās krājis. 
Redzējam lauku skatus ar siena ruļļiem. 
Viņi arī bijuši pie Igates pils. Elza šūpojas 
ar šūpolēm. Limbažos viņa redzēja 
strūklaku.

Elza arī noskatījās Dziesmu svētku 
gājienu pie Brīvības pieminekļa. Viņa 
nogaidīja kamēr Latgolas dalībnieki 
pagāja garām. Viņa arī pavadīja laiku 
Saunagā, Kurzemes jūrmalā. Tur 
uztaisīja ugunskuru un ar draudzeni 
Bellu, cepa „marshmallows”. Elzai tur 
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Latvijas populāro aktieru viesizrādes  
Zane un Vilis Daudziņi

Tāda es esmu
Izrāžu apvienības „Panna” izrāde – Aivas 

Birbeles „Tāda es esmu” ar Zani Daudziņu 
galvenajā lomā ir absolūti atklāts latviešu sievietes 
miesas stāsts, kuŗā tiek veikta pilnīga ķermeņa 
inventarizācija un apkopota intīmo zonu bilance:
- vai dibens nav par lielu un krūtis par mazu?
- vai esi bijusi laba meitene, neesi par daudz 

ēdusi un par ilgu skatījusies televizoru?
- skūt vai epilēt?
- masēt ar medu vai karstajiem akmeņiem?
- botulīns vai jau skalpelis?
- bet varbūt vienkārši pierīties, jo tāpat neviens 

tevi nemīl?

Starplauks ir zemes josla, kas atrodas starp 
pretinieku pozīcijām. Joslas platums ir atkarīgs no vietas 
topogrāfiskajām īpatnībām. Reizēm šī josla ir tik šaura, 
ka var dzirdēt, kā otrā pusē sarunājas. 1945. gada ziemā 
Kurzemes cietoksnī bija gadījumi, kad abās ierakuma pusēs 
runāja latviski.

 Abi mani vectēvi krita. Viens – sarkanarmietis,   
  otrs – leģionārs.

Es mēģinu saprast – kāpēc?

2008./2009.gada latviešu autora iestudējums!
Skatītāju balva – labākā izrāde!

Režisors – Alvis Hermanis
Mākslinieks – Uģis Bērziņš

Cilvēks, kuŗš meklē vectēvu – Vilis Daudziņš

Vectēvs

Sidnejā
Tāda es esmu –  sestdien, 31. augustā, plkst. 15.00 – ieeja $25.00/$20.00
Vectēvs –  svētdien, 1. septembrī, plkst. 13.00 – ieeja $25.00/$20.00 

Luga ‘Tāda es esmu’ ir Sidnejā redzēta SLT iestudējumā. Tagad tiem kas to 
nokavēja ir iespēja redzēt šo humora pilno izrādi un tiem kas jau to redzēja, nākt 
un salīdzināt, redzēt citādu iestudējumu. Noteikti atmaksāsies redzēt vēl reiz.
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ir sava personīgā būdiņa. Redzējām 
arī viņas brāli un māsu, pūšot sveces 
dzimšanas dienas svinībās. Elzai ļoti 
garšo  tomātu un diļļu „čipi”.

Visas meitenes bija lielā sajūsmā par 
Latvijā redzēto un izjusto. Klausītāji arī.

 Valdis Krādziņš

Divas Latvijas 
televīzijas filmas 

Sidnejā
Latvietim būt?

Kas ir latvietība? Valoda, kultūra, 
dzīvesveids vai kas cits, vārdos 
netverams? Vai angliski, krieviski vai 
kā savādāk runājošs cilvēks, kas dejo 
latviešu tautas dejas un dzied korī, ir 
latvietis? Un kā tad saglabāt latvietību, 
pat ja tai ir dažādas definīcijas?

Šie ir būtiskākie jautājumi, par kuŗiem 
vēsta televīzijas dokumentālā filma 
“Latvietim būt?” Filma ir tapusi divu gadu 
pētījumu rezultātā, kas radās raidījuma 
“Jauna nedēļa” komandai, kad tika filmēti 
vidostāsti par latviešu kopienām ASV 
un Austrālijā. Tā saucamajās “vecās” 
trimdas zemēs latvietība ir saglabāta jau 
sešus gadu desmitus, taču to darīt kļūst 
arvien grūtāk un grūtāk. Vēl sarežģītāk 
to ir darīt cilvēkiem, kas labākas dzīves 
meklējumos ir aizbraukuši no Latvijas 
beidzamajos desmit gados.

Filma “Latvietim būt?” uzdod šo 
jautājumu, lai skatītājs par to padomātu 
un censtos pats rast atbildi – vai ir 
iespējams saglabāt savu nacionālo 
identitāti mūsdienu apstākļos ārpus 
Latvijas un kas ar mums var notikt pēc 
20 gadiem.

Filmā parādās skati no 2011-12. 
gada vasaras latviešu pasākumiem 
Austrālijā: Jaunatnes dienām un 3x3 
Sidnejā, Tērvetes bērnu nometnes pie 
Melburnas, kā arī intervijas ar vairākiem 
Austrālijas latviešiem. Filmas garums 
57 minūtes.
Dziesmu svētki – tautas kustība

Šī gada 5. jūlija vakarā uz lielā ekrāna 
Esplanādē Rīgā notika pirmizrāde 
dokumentālajai filmai «Dziesmu svētki 
- tautas kustība», kur filmas autori 
ļauj skatītājam sajust Dziesmu svētku 
nozīmi visai latviešu tautai, jo pirmo 
reizi kopā ir salikti arhīva materiāli no 
pirmajiem līdz XXV Dziesmu svētkiem.

Filma vēsta, kā no Dikļiem, kur, 
mācītāja un rakstnieka Juŗa Neikena 
aicināti, uz kopkori pulcējās pirmie 
dziedātāji no visa novada, tālāk ceļš 
veda līdz pirmajiem Dziesmu svētkiem 
Rīgā, kur Latviešu biedrības namā 
izskanēja Pirmajiem Dziesmu svētkiem 
Kārļa Baumaņa sarakstītā dziesma 
«Dievs svētī Latviju», kuŗa kļuva par 
mūsu valsts himnu. Šīs dziesmas mūžs 
ir līdzīgs mūsu Latvijas mūžam. Svešu 
varu nievāta – tautā atzīta un mīlēta.

«Latviešu dziesmu svētki aizsāka 
garīgu kustību, kuŗa vairoja tautas 
nacionālo pašapziņu.  Savukār t 
nacionālā pašapziņa radīja vajadzību 
pēc savas valsts. Mūsu valsts - Latvija 
un dziesmu svētki ir vienoti. Kamēr 
Latvijā skan Dziesmu svētki, tikmēr 
ideja par savu valsti ir dzīva,» stāsta 
filmas producents Andrejs Ēķis. Filmas 
garums 28 minūtes.

Izrādes būs Latviešu namā svētdien 
22. septembrī plkst. 15.00. Ieeja $10, 
SLB biedriem (uzrādot biedra karti) $5, 
latviešu sestdienas skolu skolniekiem 
ieeja brīva.

Jānis Čečiņš

Turpinājums no 23.lpp.
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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!
„TO BONEGILLA FROM SOMEWHERE” – by Wanda Skowronska. Stāsts 
par diviem DP emigrantiem, angļu valodā. Tiks izdota šā gada 8. septembrī.

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

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

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

CD & 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 septembrī

Gadskārtējā Daugavas Vanagu  
Sidnejas nodaļas biedru pilnsapulce,  

Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley St., Bankstown,  
sestdien, 2013. gada 12. oktobrī, plkst. 12.00

Dienas kārtība:
1. Sapulces atklāšana
2. Sapulces vadītāja ievēlēšana
3. Iepriekšējās sapulces protokola pieņemšana
4. Pieņemt:
 a) Financiālo pārskatu
 b) Ārpus organizācijas Auditora pārskatu
 c) Nodaļas sekciju ziņojumus
5. Valdes locekļu un revidentu vēlēšanas
6. Dažādi jautājumi un ierosinājumi

Nominācijas anketas valdes amatiem ir dabūjamas DV birojā, kuŗas ir 
jāizpilda un jāatgriež līdz šā gada 4. oktobrim.

 Pārdomas
Nodaļas financiālais gads noslēdzās 

jūnijā ceru ar pieņemamiem rezultātiem. 
Es, kā jau biedri to zin, esmu zudis no 
apvāršņa. Vecuma dienas prasa savu 
nodevu. Neesmu spējīgs aktīvi dalīties 
nodaļas darbībā un darbu ritmā. Likteņa 
roka mani ielika veco ļaužu mītnē, kur 
tieku pabarots un pieskatīts, kas man 
vecam vīram patreiz ir vajadzīgs. Dzīvoju 
no dienas dienā. Ar kustēšanos man ir 
grūtības. Sēžu ratos un pārvietojos 
ar ratu palīdzību, bet pagaidām esmu 
pie dzīvības. Tā domājot rodas bažas 

par nodaļu un klubu. Vai būtu vērts 
cīnīties tālāk un nodaļas un kluba darbu 
turpināt, jo daļa no biedriem ar laiku 
paliek vecāki un nespējīgāki.

Tuvojās pilnsapulce, kur biedri varēs 
lemt vai darbību turpināt vai mest plinti 
krūmos un padoties. Kārtīgi cīnītāji 
turpina cīņu līdz pēdējam brīdim kamēr 
ir rezerves spēki vai biedri kuŗi vēlētos 
piedalīties darbības turpināšanā. Ir 
žēl mūsu biedru un palīgu darbs, kas 
palīdzēja nodaļu un klubu līdz šim 
uzturēt. Vai vēl ir kāds no biedriem un 
draugiem, kas gribētu šo pasākumu 
uzturēt. Biedru, kas būtu spējīgi kaut ko 
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Kartupeļu pankūkas ar Latvijas 
garšu.

21. augusts – ir mēneša trešā 
trešdiena, un „Daugavas Vanagu namā” 
smaržo pēc kartupeļu pankūkām – 
tādām īstām – no rīvētiem kartupeļiem 
ar sīpoliņu un garšvielām, tādām ar 
kraukšķīgu garoziņu, kas pašas kūst 
mutē. 

Jau agra rīta stundā rosāmies virtuvē, 
lai laikā varētu pasniegt iecerēto cienastu 
mūsu tautiešiem. Kā viedi cilvēki saka – 
lai pastāvētu sadraudzība, nepieciešama 
kopā sanākšana, kopīga maltīte un 
vienotība, kas var izpausties lūgšanās, 
dziesmās, dejās un sarunās. Šoreiz kopā 
sanākušie nododas kulinārām baudām 
un sarunām. 

Fonā uz lielā ekrāna tiek atspoguļots 
kāds Latvijas pasākums. Liels ir mans 
pārsteigums aptverot, ka fonā slīdošās 
bildītes ir no Latvijas Televīzi jas 

veikt kļūst arvien mazāk. Ar palīdzību 
un atbalstu veciem un invalīdiem, kas 
bija minēts Organizācijas darbībā un 
darbos sāk pietrūkt, jo paši biedri  un 
palīgi ietilpst minētos novecojušos 
darbiniekos.

Patreiz ir daudz jāpārrunā par mūsu 
nākotni. Ceru ka pilnsapucē kādam 
radīsies kopēja ideja un ieteikums 
mūsu nākotnei. Es atvainojos biedriem, 
jo nekādu atbildīgu amatu nespēju 
vairs veikt vai uzņemties. Varbūt, 
ka pilnsapulcē būs kāds, kuŗš spētu 
palīdzēt nodaļas patāvēšanā arī 
nākošās dienās, ja tādu neatradīsim 
tad nodaļas eksistence beigsies. 

Ar nožēlu jāskatās, ka pulkveža 
Januma dibinātā organizācija Sidnejā 
tad nespēs darboties. Tas viss ir atkarīgs 
no biedriem un viņu ieteikumiem. 
Pilnsapulce būs noteicošs faktors.

Elmārs Vanags

Latvian Relief Society „Daugavas Vanagi”
Sydney Branch Annual General Meeting

at the DV Club, 49 Stanley Street, Bankstown,
on Saturday, 12th October 2013, 12 noon.

 Agenda:
 1. Meeting opening
 2. Election of moderator
 3. Acceptance of previous AGM minutes
 4. Acceptances:
  a) Financial Statement
  b) External Auditors report
  c) Commitee reports
 5. Elections 
  a) Board members (7)
  b) Internal Audit commitee (3)
 6. General Business

Nomination Forms for Board positions available from DV Club  
ph 02 9790 1140. Nominations must be submitted by 4th October, 2013.
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Sarīkojumi DV namā
2013. gada septembrī un 

oktobrī. 
Ceturtdien / Thursday, 5. septembrī, plkst. 
12.00 saiets un draudzības pēcpusdiena.

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.

Trešdien, 18. septembrī, „trešās 
trešdienas”  saiets – Leģionāru 
saviesīga pēcpusdiena.

sagatavotā materiāla - no Kuldīgas 
pilsētas svētkiem 2006, kas tika iezīmeti 
zem „Venēcijas zīmes.” Un pārsteigums 
ir ne tikai tāpēc, ka Kuldīga ir mana 
dzimtā pilsēta, bet tāpēc, ka šajā gadā 
arī pati piedalījos svētku karnevālā un 
vairākas reizes pamanu sevi uzņemtajā 
videomateriālā. Teikšu godīgi – kaut kur 
sirdī iesmeldzas sentiments pēc „mājām.”

Da lo t i es  savās  emoc i j ās  a r 
k l ā t e s o š a j i e m ,  u z k l a u s o t  c i t u 
piedzīvojumus un pieredzi no viesošanās 
Latvijā, aizvien vairāk sajūtams šo īpašo 
trešdienu nozīmīgums.

Ne vienmēr visu var izteikt vārdos, 
gluži tāpat kā nevar tā līdz galam aprakstīt 
kartupeļu pankūku nozīmīgumu un 
garšu. Viss jau ir sajūtās. Esot kopā ar 
tautiešiem, mēs stiprinām savas sajūtas, 
savu izcelsmi, savu esību un piederību. 

Maza, bet stipra šūniņa šeit Austrālijā 
– tālu no dzimtenes – pāri jūrām un 
okeāniem, un tomēr mēs esam un 
paliekam vienoti tradīcijās, vērtības un 
protam kopīgai maltītei piešķirt Latvijas 
garšu.

Uz tikšanos nākamo ikmēneša trešo 
trešdienu, lai izdzīvotu sadraudzību, 
garšīgi paēstu un pasmeltu gabaliņu 
Latvijas no dziesmām, sarunām un 
sajūtām.

  Ilze Viļuma (Bonija)

2013.g. pilnsapulce
Kā jau redzat 2013.g. pilnsapulces 

dienas kārtībā nav atsevišķs punkts 
„nodaļas likvidēšana”, bet 6. punktā gan 
būs obligāti nopietni jāpārrunā Sidnejas 
nodaļas turpmākā darbība.

Valde vēlas zināt ko DV biedri 
sagaida nākotnē, kā arī jaunas idejas 
un ierosinājumus turpmākai darbībai. 
Ja nevarēsit ierasties pilnsapulcē lūdzu 
iesniedziet ierosinājumus rakstiski vai 
pa e-pastu.

Atceroties Pēteri Ķepītii un 
Arnoldu Jumiķi.

Šogad aizsaules pulkiem pievienojās 
divi Sidnejas nodaļas biedri  kuŗiem kaut 
tikai 5 gadu starpība vecuma  ziņā ceļi 
uz DV organizāciju bija atšķirīgi, bet 
tikpat vērtīgi.

Kad Arnolds ar ģimeni pievienojās 
bēgļu straumei un devas uz Vāciju 
Pēteris jau bija ierauts kaŗa gaitās.

Pēc pavadītajaiem gadiem Vācijas 
DP nometnēs abi atradās Sidnejā. 

Pēteris tūlīt bija klāt pie DV Sidnejas 
nodaļas dibināšanas 1951.g. 9. de-
cembrī un līdz mūža beigām bija DV 
biedrs  un  atbalstītājs.

 Arnolda sirdslieta bija sports, 
kā dalībnieks un administrātors, bet 
iestājās  DV Sidnejas nodaļā tikā 1999. 
gadā. Uzreiz iesaistījās ar sirdi un 
dvēseli nodaļas darbībā, vai nu birojā 
vai sarīkojumos un saimniecībā. 

Pēteris un Arnolds – abi krietni 
latvieši, katram savs stāsts,  abi krietni 
vanagi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Full/associate membership $25 / 
Concession $20.

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

Ceturtdien / Thursday, 3. oktobrī, 
plkst. 12.00 saiets un draudzības 
pēcpusdiena.

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

Katru piektdien no plkst. 15.00 līdz 
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām 
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards 
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.

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

Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souveniers and traditional 
Latvian jewelery.
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Izrāda

Divas Latvijas televīzijas dokumentālās filmas

LATVIETIM BŪT?
“Vai ir iespējams saglabāt savu nacionālo identitāti 

mūsdienu apstākļos ārpus Latvijas?”

un

DZIESMU SVĒTKI – TAUTAS 
KUSTĪBA

“Kamēr Latvijā skan Dziesmu svētki, tikmēr ideja par 
savu valsti ir dzīva.”

Latviešu namā svētdien 22. septembrī plkst. 15.00.

Ieeja $10, SLB biedriem (uzrādot biedra karti) $5, 
latviešu sestdienas skolu skolniekiem ieeja brīva.
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LASĪTĀJU DOMAS
Pateicība

Sirsnīgi pateicamies prāvestam 
Kolvinam (Colvin) Mekfersonam 
(MacPherson) un ērģelniecei Tamārai 
Koškinai par mūsu tēva Pēteŗa Ķepīša 
izvadīšanu pēdējā gaitā.

Liels paldies arī Dāmu komitejas 
priekšniecei  un  pārējām darbiniecēm 
par skaisto bēru mielastu. 

Tāpat arī sirsnīgi pateicamies visiem, 
kas mūs atcerējās gan tuvumā, gan 
tālumā.

Paulis, Linda un Baiba  
Ķepīši ar ģimenēm.

Alceimers
Izlasījusi augusta Ritumā ziņojumu 

par Brigitas Voitkusas referātu, sāku 
gudrot, vai nebūtu vērts uz to aiziet un 
paklausīties, kas viņai stāstāms. Tikai 
nebiju skaidrībā, par kādām dimensijām 
viņa runās, un kāds sakars dimensijām 

Pateicība
Vēlos pateikties Sidnejas Latviešu 

biedrības (SLB) valdei par apsveikumu 
manā 80 gadu dzimšanas dienā; tāpat 
arī SLB Dāmu kopai (DK) par ziediem un 
dzimšanas dienas vēlējumiem.

Liels paldies DK čaklām darbiniecēm 
par garšīgi sagatavoto mielastu. 
Nedrīkstu arī aizmirst Ināru Krūmiņu, 
kuŗa bez “pūlēm” izcepa speciāli lielu 
dzimšanas dienas torti.

Trešo reizi pirmā 
godalga

Māksliniecei Birutai Apenei-Klārkai šogad 
jau trešo reizi tika piešķirta Pirmā godalga. 
Benkstaunas pilsētas galva pasniedza 
goalgu ar naudas balvu Benkstounas „Pace 
Way” grandiozās telpās.

Izstādes tema bija „The Spirit of the 
Horse” un Birutas glezna bija slavenā 
sacīkšu zirga „Black Caviar” portrets.

Šī izstāde, kuŗā ir izstādīti darbi ar 
zirgiem dažādās formās un situācijās, ilgst 
vienu nedēļu.

Redakcija

Biruta un Lens Klārki (Clark) ar godalgoto 
gleznu.

(t.i, gabarītiem vai izmēriem) ar tādu 
lietu kā Alceimers. Vai būtu uz referātu 
jāņem līdz collštoks?

Jeb vai varbūt tur sāks mērīt 
klausītāju izmērus?

Jeb vai ,,Dimensia” ir sievietes 
vārds? Tādā gadījumā Alceimers būtu 
viņas draugs vai mīļākais, kā, piemēram, 
Eloize un Abelārds?

Nesaprašanā Vija Sieriņa
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NO MĀKSLAS DZĪVES LATVIJĀ

Viljama Šekspīra 
Venēcijas tirgotāja 

surogāts Nacionālajā 
teātrī

Šī izrāde būs skatītājiem pieejama 
2013/2014.g. repertuārā. Izrādē ir 
ieguldīts liels darbs un līdzekļi, bet 
izrāde neatbilst Nacionālā Teātŗa 
standartiem. 

Ieraugot televīzi jā iespaidīgo 
Nacionālā teātŗa reklāmas klipu, ka 
daudzsološais armēņu izcelsmes 
r e ž i s o r s  i e s t u d ē j i s  Š e k s p ī r a 
šedevru, steidzīgi nopirku biļeti. Pēc 
izrādes biju sašutusi, bet neticēju 
savam spriedumam. Laikam būšu 
pārskatījusies, varbūt pārklausījusies, 
tādēļ, lai pārliecinātos, ka pēc pirmajām 
izrādēm režisors būs uzlabojis kaut 
ko jēdzīgāku ar aktierspēli, tekstu, ar 
mūzikālo pavadījumu – nopirku biļeti 
uz vēl vienu izrādi. Es gan prasos! Otra 
Izrāde bija tikpat nejēdzīga. 

Šekspīra Venēcijas tirgotājs ir par 
tirgotāja, Antonio, parāda saistībām, 
un likstām, kas viņam radušās viņa 
dāsnuma dēļ, viņa draudzības dēļ. 
Lielākā daļa Šekspīra dramaturģijas 
ir balstīta uz personībām un viņu 
likteņiem, akcentējot tēmu, kas tajos 
laikos ir bijusi publikas degpunktā, vai arī 
par aktuāliem apstākļiem par ko autors 
ir iecerējis savu publiku „apgaismot”, 

vai par to, kas autoru personīgā dzīvē 
ir skāris. Hamlets ir par sērām, Makbets 
ir par neierobežotu varas kāri, Otello ir 
par greizsirdību un nodevību, Venēcijas 
tirgotājs ir par kristietības piedošanas 
tēmu pretstatā jūdaisma „aci pret aci” 
nostājai. Šekspīrs ar Venēcijas tirgotāja 
tekstu skaidri norāda savu, un sava 
laika publikas, nostāju pret augļotājiem. 
No Šekspīra laikiem, Šeiloka tēls ir 
ierindojies bēdīgi slaveno prototipu 
rindās. Mūsdienās augļotāju rīcībai, 

 Tāpat pateicos ģimenei, radiem un  
draugiem par apsveikumiem un tiem 
kuŗi man palīdzēja daudzos darbos.

Paldies arī, ka visi piekrita dāvanu 

vietā ziedot Latvi jas Okupācijas 
mūzejam.

Liels paldies visiem!
Līga Strunga
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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

piedzenot procentus un ķīlas, tikpat 
nežēlīgi kā simbolisko mārciņu miesas, 
netrūkst piemēru. Modernizētā lugas 
versijā Šeiloks varētu nēsāt cepuri ar 
uzrakstu „Banka ...”, „ātrais kredits”, 
utt. 

Tāpat kā mūzikas kompozīciju 
var interpretēt, tā arī lugu režisors 
var pārnest citā laikmetā, citā vidē. 
Citēju Šekspīra drāmaturģijas analītiķi, 
Norsropu Fraiju (Northrop Frye): „Jūs 
esat pakļauti režisoram, un ja viņš 
ir nopietns un atbildīgs tad jums ir 
paveicies, bet ja režisors ir idiots, 
kas vēlas sagrozīt Venēcijas tirgotāju 
„anti-nacistu” melodrāmā, tad jums nav 
paveicies un lugai arī nav paveicies.” 
Režisors Aiks Karapetjans(AK) nebija 
modernizējis Venēcijas tirgotāju, 
nebija traktējis lugu kā „anti-nacistu” 
melodrāmu, bet AK bija nežēlīgi 
apcirpis Šekspīra meistarīgo tekstu, 
neģēlīgi izkropļojis dažus lugas tēlus, 

sagrozījis būtiskas situācijas Šekspīra 
lugā, un N.Fraija apzīmējumu šādam 
paviršam režisoram var droši piemērot. 

1600.g. teātŗa izrādes reklāma 
paziņo, ka notiks: „Ļoti iecienīta 
vēstures liecība par kādu Venēcijas 
tirgotāju... ar žīda Šeiloka ārkārtīgu 
nežēlību pret šo tirgotāju, lai viņam 
nogrieztu mārciņu miesas; kā arī par 
Poršas iegūšanu izvēloties saturu no 
trīs lādēm...”

Režisors Karapetjans izrādes 
programmā raksta (saīsināti citēju): 
„Manas ieceres pamatā ir ideja par divu 
dažādu pasauļu – kristiešu kopienas 
un citai reliģijai piederīgo – sadursmi 
vienas pilsētas sienās. [...]Pirmajā 
daļā – 16.-17.gs. teātra vieglprātība, 
virspusējība, jautrība, tukšas kaislības 
un ārišķība – šādi venēciešu sabiedrība 
izskatās Šeiloka acīs. Otrajā daļā – 
drūma, nopietna, pat traģiskā Šeiloka 
tēma – kristīgās civilizācijas attieksme 
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Nākamais Ritums būs 2013. gada oktobrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

pret svešajiem, īpaši citu reliģiju 
pārstāvjiem, piespiežot tos atteikties no 
savas identitātes un tiecoties asimilēt. 
Kā mēs redzam, pēdējos 500 gados 
Eiropā maz kas ir mainījies.” Par 
šiem AK vārdiem neņemšos diskutēt, 
piemetināšu, ka Šekspīrs savu lugu nav 
rakstījis no Šeiloka skatpunkta. 

Lai īstenotu savas ieceres un tēmu, 
kas minēta programmā, AK vajadzēja 
uzrakstīt savu lugu, nevis izkropļot 
Šekspīra. Šis paviršais režisors nav 
spējīgs iestudēt Šekspīru. Nacionālā 
teātŗa direktora, Ojāra Rubeņa, nesen 
atklātā „brīnumzēna” (Wonder –boy,) 
Karapatjana, nedarbiņš glīti iegulsies 

viņa CV ar ko AK varēs palepoties kā 
veikumu Latvijas Nacionālajā teātri. 
Nacionālais teātris ar šo izrādi nevarēs 
lepoties. Apbrīnojami ir dot iespēju 
iestudēt Šekspīru nepiedzīvojušam 
teātra režisoram. Tas ir tikpat neatbildīgi 
kā pilsētas centrā piesēdināt pie 
l imuzīna stūres mazgadīgo, kas 
nesen apguvis r i teņbraukšanas 
māku. Vai Nacionālajam teātrim ar šo 
inscenējumu jāapmāna publika, ka šī 
izrāde ir Šekspīra šedevrs? Šekspīra 
teksta burvība, veiklā retorika, poēzija, 
kas ierindo dramaturgu pasaulslaveno, 
nemirstīgo klasiķu rindās, neinteresē šo 
režisoru. Es uzskatu AK rīcību ar svešu 
materiālu kā zemisku. Šekspīram vairs 
nav autortiesības un viņš sūdzēties 
nevar. Šo inscenējumu varētu attaisnot, 
ja reklāmā būtu norādīts, ka AK režisētā 
izrāde ir tikai Šekspīra Venēcijas 
tirgotāja interpretācija. 

Scenografs, Aigars Ozoliņš ir 
„uzcēlis” Venēcijas ielas, kanāla skatu 
ar tiltu, bagātās mantinieces Poršas 
nama istabas. Dekorācijas ceļas, 
veras, gāžas, kustas un izrādei ir 
iegūts vērienīgs, acij tīkams fons. Trīs 
muzikantu ansamblis, pirmā ložā spēlē 
uz nebēdu, kad vien viņiem ir paredzēts 
spēlēt. Skatos kur Porša un Nerisa 
apspriež preciniekus, spēlmaņu mūzika 
pārspēj aktrišu maigās balstiņas. 
Skatos, kur aktieriem ir uzliktas 
maskas, skatītājam jau tā būtu pagrūti 
saprast tekstu, bet mūzikas skaļuma 
dēļ, bija tikpat kā neiespējami. Šekspīra 
tekstam šajā izrādē bija maznozīmīga 
loma.
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Kooperātivam ir nauda ko 
Aizdot 

4.99%   6.09% 
 pirmā gadā                       „Comparison Rate” 

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

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

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

izdevumiem $900.00 kopsummā. 
 

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

Zvanot P Delverim 1300 658 528 
 

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

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

RIT078-06/13 
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Šī iestudējuma galvenā zvaigzne 
ir Uldis Dumpis – Šeiloka lomā. Par 
Ulža Dupja aktierspēli žūrijai būtu 
jādod pirmā godalga – nosvērts, iekšēji 
patiess, pirmklasīgs teksta sniegums.

Šekspīra lugas pirmā ainā notiek 
uz ielas. Šai ainā Šekspīrs skatītājam 
ir devis iespēju  iepazīties ar pieciem 
Antonio draugiem, un viņu rakstura 
īpašībām. Draugi ar asprātībām pūlas 
Antonio uzjautrināt, jo Antonio jūtas 
sevišķi nospiestā garastāvoklī. AK 
režijā šīs ainas nav - tā ir aizvietota 
ar skatu gultā. No rīta Antonio ceļas 
blakus savam radiniekam un draugam, 
Basanio, un atzīstas, ka jūtas nomākts. 
Ir jāceļas un jāģērbjas diena Basanio 
uzvelk sievišķīgas lašakrāsas, kloša 
piegriezuma tuniku. Vai šis skats 
norāda uz režisora programmā 
minētajām tukšajām kaislībām? Laikam 
gan, jo Basanio, lomā - Jānis Vimba, 
visā lugas garumā turpina uzvesties kā 
jampampiņš, kā gražīgs hermafrodīta 
tips. Jāņa Vimbas attēlotais Basanio, 
gorās, vaibstās, knibina degunu, kož 
nagus, krata galvu, ģībst kā sieviete, 
tricinās kā „puņķis uz drāts”. Basanio 
tēla interpretācijas, un šīs izrādes 
pēdējā skata dēļ arī nolēmu skatīties 
izrādi vēlreiz. Jāni Vimbu esmu 
redzējusi citās lomās un nesapratu, kas 
ar viņa aktierspēli noticis. Jāatzīst, ka 
režisors, prātiņ nāc mājās, šādu lomas 
interpretāciju ir no aktiera ir vēlējies, 
jo cita izskaidrojuma trūkst. Ir skati kur 
kalps, savam kungam, Basanio vaigā 
iecērt pliķus, bukņī, un svarīgā vietā, 
kur Basanio un Porša pēc derībām 
skūpstīsies, kalps, Graciano, iesper 
Basanio pa dibenu un izjauc mīlas 
skatu. 

Porša, Madara Saldovere, mani 
nepārliecināja nedz „lādes izvēles” 
skatos ar prinčiem, nedz tiesas skatā. 

Poršas loma ir slavena ar to kā pasniegt 
Šekspīra teksta interpretāciju, un ir 
viena no pasaules aktrišu iekārotākām 
lomām. Tiesas skatā Poršas tērps bija 
no galvas līdz kājām melns, spīdīgs 
triko, kas zem zoda viņai sadrapējās 
kā melna krunkaina guzna.

 Sir Džona Gilberta ilustrācija – 
Džesikas un Lorenzo mīlas skatam 

Ne izpro tams i r  a r ī  mī lē tā ju 
pāra, Lorenco un Džesikas, lomu 
interpretāci jas.  Varbūt režisors 
arī šī pāra starpā saskata savā 
programmas paskaidrojumā minētās 
tukšās kaislības? Lorenco, AK režijā, 
uzvedas līdzīgi Basanio sievišķīgajam 
tipam, savu tekstu nokliedzot kā 
temperamentīgs itālis, bez jēgas un 
seguma.

 Trūkst maigā, poētiskā Džesikas 
un Lorenco mīlas skata mēnesnīcas 
gaismā, kad mūzikas pavadījumā, 
romantiskais Lorenco drošina savu 
mīļoto Džesiku viņam uzticēties. Šī 
skata vietā, režisors AK ir izrādes 
dekoratoram l ic is  tumšā te lpā, 
nokarināt liela izmēra kandelabru 
ar divpadsmit svecēm, ko Lorenco 
lēnā gaitā iededzina. Seko izrādes 
izskaidrošanās skats starp mīlas 
pāriem, un ar to arī ir Šekspīra lugas 
nobeigums.

To m ē r  r e ž i s o r a m  A i k a m 
Karapetjanam ir cits nobeigums: 
patumšās, sveču izgaismotās telpas 
durvīs parādās pie grīdas sakņupis 
stāvs, kas lēnām rāpo uz priekšu, 
līdz kļūst skatītājiem ieraugāms un 
atpazīstams, ka tā ir Džesika. Džesika, 
ar asinīm aptraipījusies, brauka savu 
pavērto muti ar asinīm, un šāda 
asiņaina seja, skatuves dziestošā 
gaismā, ir pēdējais, ko skatītājs redz.

Anita Apele
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PBLA ZIŅU APSKATS

23. augustā
Baltijas premjeri 23. augustā nāk klajā 
ar kopīgu paziņojumu 

Baltijas valstu premjerministri, kuri 
piektdien (23. augustā) pulcējas ikgadējā 
neformālajā tikšanās reizē Sāmsalā, 
nākuši klajā ar kopīgu paziņojumu, kas 
veltīts Staļinisma un nacisma upuru 
atceres dienai. 

Šodien, 23. augustā jeb Eiropas 
staļinisma un nacisma upuru atceres 
dienā, pasaule piemin 20. gadsimta 
totalitāro režīmu upurus. «1939. gada 
23. augustā Padomju Savienība, ko 
vadīja Josifs Staļins, un Vācijas Reihs, 
ko vadīja Ādolfs Hitlers, noslēdza slepenu 
vienošanos, lai sadalītu un iekarotu 
Eiropu. Brīvību mīlošās Eiropas nācijas 
tika pakļautas totalitārajam režīmam, 
un sāka valdīt terorisms,» kopīgajā 
paziņojumā norāda Baltijas valstu valdību 
vadītāji. 

Valdis Dombrovskis (V), Andruss 
Ansips un Aļģirds Butkevičs norāda, ka 
komunisms un nacisms atņēma dzīvības 
miljoniem cilvēku, un Baltijas valstīs nav 
nevienas ģimenes, kuru nebūtu skārusi šo 
ļaunprātīgo režīmu vardarbība. «Bēdas 
skāra visas etniskās un sociālās grupas,» 
teikts paziņojumā. Tajā norādīts: «Mēs 
atceramies totalitāro režīmu upurus un 
izrādām godu tiem, kuri cīnījās pret tirāniju 

un apspiestību. Mēs pieminam Baltijas 
tautu vēlmes pēc brīvības visspilgtāko 
izpausmi. 1989. gada 23. augustā divi 
miljoni cilvēku no Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas stāvēja roku rokā Baltijas ceļā no 
Viļņas cauri Rīgai līdz Tallinai, lai pieprasītu 
neatkarības atjaunošanu, ko bija laupījis 
padomju režīms. Mūsu mierīgā tiekšanās 
pēc brīvības bija stiprāka par padomju 
varu, jo taisnīgums bija mūsu pusē.» Jau 
ziņots, ka Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
premjeru neformālās tikšanās notiek reizi 
gadā kādā no trīs Baltijas valstīm. Šogad 
sanāksme notiek Igaunijā, pērn tā notika 
Lietuvā, bet 2011. gadā - Latvijā. (tvnet.lv)
Lietuvā rosina referendumu par 
zemes pārdošanu ārvalstniekiem 

Lietuvas Centrālā vēlēšanu komisija 
reģistrējusi iniciatīvas grupu, kas aicina 
rīkot referendumu par grozījumiem valsts 
konstitūcijā, paredzot aizliegt Lietuvas 
zemes pārdošanu ārvalstniekiem. 
Referenduma ierosinātāji uzsver, ka 
vēlas atjaunot valsts konstitūciju 1992. 
gada redakcijā, kas bija spēkā līdz 
1996. gadam, bet tad tika grozīta, gaidot 
iestāšanos Eiropas Savienībā. (Latvijas 
Avīze)
Ozolu goda sardze Likteņdārzā 

Šodien “Kokneses fonda” darbinieki 
kopā ar 34 pašvaldību pārstāvjiem un 
politiski represētajiem iestādīs 15 ozolus 
Likteņdārza centrālajā daļā – amfiteātrī. 
“Ozoli ir simbolisks pašvaldību veltījums 
sava novada politiski represētajiem,” stāsta 
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“Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja 
Valda Auziņa. “Pavisam šajā vietā ir 
plānots iestādīt 38 ozolus, tā ka ar 
pašvaldību atbalstu stādīšanu turpināsim, 
visdrīzāk, nākamā gada pavasarī. Esam 
aicinājuši pašvaldības atbalstīt Likteņdārzu 
arī finansiāli. Kopējais šā gada pašvaldību 
ieguldījums Likteņdārza tapšanā ir ap 15 
000 latu.” 

Pulksten 21.15 uz Likteņdārzu aicināti 
visi TV skatītāji, lai tiešraidē noskatītos 
koncertu, kura laikā notiks ziedojumu 
akcija «Top Latvijas Likteņārzs!». Šāds 
koncerts tiek rīkots jau piekto reizi. Kopš 
jūlija LTV skatītāji tiek aicināti zvanīt pa 
ziedojumu tālruni 9000 6382 un ziedot 1 
latu Likteņdārza amfiteātra pelēko akmeņu 
krāvuma «Sirmais saulriets» tapšanai. 
Katrs no 11 000 laukakmeņu, kas kopš 
2010. gada uz Likteņdārzu atceļojuši 
no visām Latvijas malām, ir ar savu 
emocionālo stāstu un unikālo veltījumu. 
Šobrīd tie katrs ir atraduši savu vietu 
krāvumā, bet ir nepieciešams vēl, tāpēc 
akcijas mērķis ir piesaistīt ziedojumos ap 
30 000 latu darbu turpināšanai. (Latvijas 
Avīze, autore Dace Kokareviča)
Dr. hist. Edvīns Šnore: 23. augusta 
mācība 

1939. gada 23. augustā Latvijas gaisa 
telpu šķērsoja divas vācu pasažieru 
lidmašīnas, kas uz Maskavu veda Vācijas 
ārlietu ministru Ribentropu ar pavadošo 
svītu. Hitlera delegāciju Kremlī uzņēma 
PSRS ārlietu tautas komisārs Molotovs. 
Klātesot Staļinam, tika noslēgts bēdīgi 
slavenais Ribentropa–Molotova pakts. 
Šodien Latvijas kalendārā esošās sēru 
dienas – 14. jūnijs, 25. marts un 4. jūlijs – 
tādas nebūtu, ja nebūtu bijis 1939. gada 
23. augusta pakta. Tieši Hitlera un Staļina 
noziedzīgā vienošanās ir pamatā Latvijas 
okupācijai un kolonizācijai, ar kuras sekām 
cīnāmies vēl šodien. Tādēļ nav brīnums, 
ka Latvijas pārstāvji Eiropas Parlamentā 
bija vieni no iniciatoriem, nosakot 23. 

augustu par visas Eiropas piemiņas dienu 
un aicinot Eiropu šajā datumā atcerēties 
nacisma un komunisma šausmas, lai 
nepieļautu neko tamlīdzīgu nākotnē. Taču 
tā nav vienīgā 23. augusta mācība. 

Ir vēl kāda, kuru konstatēju, pārlapojot 
1939. gada augusta Latvijas presi. 
Jāpiebilst, ka tolaik žurnālistiem vēl 
nebija zināms Ribentropa–Molotova 
pakta slepeno protokolu saturs. Tomēr 
publiski pieejamās ziņas par PSRS un 
Vācijas līgumu bija gana nopietns signāls, 
lai tādas valstis kā Polija, Lielbritānija, 
Francija, Nīderlande u. c. uzsāktu savu 
bruņoto spēku mobilizāciju un gatavotos 
visļaunākajam. 

Latvijā turpretī valdīja relatīvs miers 
un pat zināma pacilātība. Lieta tāda, ka 
mūsu valsts bija noslēgusi neuzbrukšanas 
līgumu ar Vāciju jau 1939. gada jūnijā, par 
to saņemot kritiku gan no PSRS, gan no 
Rietumu sabiedrotajiem. Pēc 23. augusta 
šiem kritiķiem bija zudusi argumentācija, 
jo nu arī pati PSRS sekoja Latvijas 
piemēram. 

“Brīvā Zeme” triumfējoši rakstīja: 
“Blakus šim mūsu psiholoģiskam 
gandarī jumam mūs pi lda arī l iels 
apmier inājums, jo vācu–padomju 
neuzbrukšanas līgumam ir izšķiroša 
nozīme austrumu un ziemeļu Eiropas 
miera nodrošināšanai. Ja šai nedēļā 
parakstīs minēto līgumu, tad ar to mūsu 
Eiropas daļa ir pasargāta no nejaušībām 
un bruņoto sarežģījumu draudi no mums 
ievērojami attālinās.” 

No šodienas viedokļa saprotam, 
ka šāda Ribentropa–Molotova pakta 
interpretācija bija pilnīgi aplama. Tomēr 
līdzīgus secinājumus atkārtoja arī citi 
Latvijas laikraksti. Pat ja Ulmaņa valdībai 
un armijas vadībai bija šaubas par 
pakta patieso nozīmi, tās nekādā veidā 
netika publiskotas. Tieši otrādi, Latvijas 
iedzīvotājiem tika apgalvots, ka stāvoklis 
ir pat uzlabojies. Var pieņemt, ka daudzi 
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tam arī noticēja. 
Vēlamā uzdošana par esošo raksturīga 

arī mūsdienās. Ilgtermiņā gan tā pie laba 
gala neved. 23. augusta pieredze to spilgti 
parāda. Politkorektuma vārdā noklusētās 
problēmas un draudi mazāki nekļūst. Tie 
tikai samilst, jo netiek risināti. Latvijā mēs 
daudzas parādības negribam saukt to 
īstajos vārdos. Taču viena lieta, manuprāt, 
kļūst sevišķi akūta, un tā ir Krievijas 
ietekme Latvijā. 

Es neticu, ka iesaistīto Latvijas pilsoni 
Čalovski vesela advokātu komanda 
aizstāvēja “aiz labas sirds”, sarīkojot 
Šlesera vēriena PR kampaņu. Es neticu, 
ka Krievijas vadošo mafiozu un Putina 
valdības ministru apmeklētais “Jaunais 
vilnis” Jūrmalā ir ar pozitīvu bilanci Latvijai. 
Es arī nedomāju, ka, piemēram, Puškina 
pieminekli Rīgā “Saskaņas centra” mērs 
atklāja aiz mīlestības pret dzejnieka 
daiļradi. Es uzskatu, ka ar visām šīm 
lietām Krievija apliecina, ka te ir viņu 
teritorija, un pieradina pie šīs domas arī 
citus, tostarp latviešus. - 10 - 

Tādējādi Krievijas “maigā vara” lēnām, 
bet noteikti turpina vilkt mūsu valsti 
ietekmes sfērā, kuras robežas ar sarkanu 
zīmuli tika iezīmētas kartē tālajā 1939. 
gada 23. augustā. Maskavas mērķi 
attiecībā uz Latviju pa šiem gadiem 
nav īpaši mainījušies. Gribas cerēt, ka 
mainījusies ir mūsu spēja kritiski un 
objektīvi novērtēt realitāti. (Latvijas Avīze, 
autors Dr. hist. Edvīns Šnore)
22. augustā
1500 kilometri par Latviju 

Ar skrējienu no Torņakalna stacijas Rīgā 
uz pulkveža Oskara Kalpaka pieminekli 
Esplanādē vakar (21. augustā) noslēdzās 
lāpu skrējiens “Apkārt Latvijai”. Pēdējā 
skrējiena daļā no Brīvības pieminekļa, 
s imbol izējot  skrēj iena dalībnieku 
vienotību un saliedētību, skrēja Nacionālo 
bruņoto spēku, Valsts robežsardzes, 
Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts 

un pašvaldības policijas un “Latvijas 
dzelzceļa” pārstāvji. Svinīgajā noslēguma 
pasākumā pie Kalpaka pieminekļa 
lāpnešus uzrunāja amatpersonas un lāpas 
tika nodotas Jaunsardzes un Skautu un 
gaidu organizācijas pārstāvjiem. 

Lāpu skrējiens “Apkārt Latvijai” sākās 
15. augustā, kad vienlaikus uz Mērsragu un 
Salacgrīvu no Rīgas Brāļu kapiem izskrēja 
divas lāpnešu grupas. Skrējiena kopējais 
garums ir aptuveni 1500 kilometru. Tas 
norisinās septiņas dienas 14 posmos. 
Abas skrējiena “Apkārt Latvijai” lāpnešu 
grupas satiksies šodien puksten 11 Subatē 
Ilūkstes novadā. Skrējiens veltīts Latvijas 
valsts proklamēšanas 95. gadadienai un 
valstiskās neatkarības atjaunošanas 22. 
gadadienai. Tas piesaistīts arī datumam 
– 21. augustā tika pieņemts likums “Par 
Latvijas Republikas valstisko statusu”. 
(Latvijas Avīze)
Āboltiņa pasniedz pateicības rakstus 

Pasaulē ir aptuveni 5000 tautu, bet tikai 
vairāk nekā 200 ir sava valsts, mums sava 
valsts ir, un tā jāsargā katru dienu, uzsvēra 
Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, 
vakar pasniedzot atzinības rakstus 1991. 
gada janvāra barikāžu dalībniekiem. 
1991. gada barikāžu muzejā uzrunājot 
klātesošos, Saeimas priekšsēdētāja savā 
runā akcentēja, ka visi barikāžu dalībnieki 
izrādīja lielu varonību. 

«Mums sava valsts ir un tā jāsargā katru 
dienu. Valsts nav tikai Brīvības piemineklis, 
sarkanbaltsarkanais karogs vai mūsu 
himna: valsts – tie ir cilvēki,» sacīja 
Saeimas priekšsēdētāja. «Varonība bija 
stāvēt uz barikādēm, zinot, ka Lietuvā tikko 
tanki bija braukuši virsū neapbruņotiem 
cilvēkiem. Varonīgi bija arī tie cilvēki, kas 
vārīja zupu, nesa sviestmaizes, vienkārši 
ar labu vārdu nāca uzmundrināt tos, kas 
salā sēdēja pie ugunskuriem, jo zināja – 
ienaidnieks, kas grib mums atņemt valsti, 
var būt nežēlīgs. Jūs arī zinājāt, ka tas 
var maksāt dzīvību, un bija arī cilvēki, 
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kuri ar savu dzīvību samaksāja. Man bieži 
jautā – kā jūs domājat, ja šodien nāktu 
tanki, gribot atņemt mūsu valsti, vai cilvēki 
vēlreiz ietu? Es atbildu ar pilnu pārliecību 
- jā, ietu. Tajā brīdī, kad kāds gribētu 
atņemt to, kas mums ir pats svarīgākais, 
mēs visi kopā ietu un sargātu, lai kāda 
būtu mūsu attieksme, iekšējie strīdi un 
nesaprašanās,» klātesošajiem sacīja S. 
Āboltiņa. 

Pateicības rakstu pasniegšanas 
tradīcija aizsākta 21. augustā – dienā, kurā 
pirms 21 gada beidzās Latvijas Republikas 
«de facto» neatkarības atjaunošana. 
Vairāk nekā 30 000 barikāžu dalībnieku 
jau ir apbalvoti ar 1991. gada barikāžu 
dalībnieka piemiņas zīmi, taču, ņemot 
vērā aizvien pieaugošo cilvēku interesi 
godināt un izteikt pateicību par paveikto 
barikāžu laikā, barikāžu piemiņas zīmes 
valde nolēma iedibināt pateicības rakstu. 
(Latvijas Avīze)
Digitalizēs liecības par ‘’Baltijas ceļu’’ 

Latvijas iedzīvotāji 23. un 24. augustā 
tiek aicināti piedalīties ES projekta 
“Europeana 1989” informācijas dienās 
Rīgā, Esplanādē, nesot līdzi personiskās 
fotoliecības un citas piemiņas lietas, 
kas attiecas uz 1989. gada 23. augusta 
‘’Baltijas ceļu’’. Šīs liecības tiks digitalizētas 
un to digitālās kopijas ievietotas interneta 
vietnē “europeana1989.eu”. Iedzīvotāji 
tāpat tiek aicināti dalīties savos atmiņu 
stāstos par ‘’Baltijas ceļu’’. 

Par  ga idāmo pasākumu,  kas 
minētajās dienās no pulksten 12 līdz 
20 notiks nodibinājuma “Rīga 2014” 
kultūras vasarnīcā, ceturtdien žurnālistiem 
pavēstīja ‘’Europeana 1989’’ pārstāvji 
Džonatans Pardejs un Franks Drauške. 
Projekta Latvijas vēstniece ir Sarmīte 
Ēlerte, un Latvijā kampaņa tiek īstenota 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. 
‘’Europeana’’ ir ES vēstures digitālais 
muzejs, arhīvs un bibliotēka, kuras 
uzdevums ir internetā nodrošināt piekļuvi 

Eiropas daudzvalodīgajam kultūras 
mantojumam, kolekcionēt arī notikumu 
dalībnieku mutvārdu liecības. Šobrīd aktuāli 
ir savākt materiālus par “dzelzs priekškara” 
krišanas notikumiem Eiropā 1989. gadā, jo 
nākamgad revolucionārajiem notikumiem 
Vācijā, Ungārijā, Polijā, Čehijā un Baltijā 
apritēs 25 gadi. 

‘’Europeana 1989’’ materiālu vākšanas 
kampaņa sākās jūnija sākumā Polijā, 
augusta sākumā tā jau notika Viļņā un 
Panevēžā; tagad gaidāma Rīgā, bet 
augusta beigās Tallinā. ‘’Mēs aicinām 
Latvijas iedzīvotājus ievietot internetā 
savas atmiņas un fotoattēlus par vienu no 
viņu dzīves ievērojamākajiem notikumiem 
– ‘’Baltijas ceļu’’, kad viņi veidoja vēsturi,’’ 
sacīja Džonatans Pardejs. Savukārt 
Sarmīte Ēlerte uzsvēra, ka tas ir veids, 
kādā Baltijas valstu iedzīvotāju vēsturiskā 
atmiņa kļūst par daļu no visas Eiropas 
vēsturiskās atmiņas. Nodoms ir projekta 
vietnē izveidot digitālo karti, kurā notikuma 
līdzdalībnieku vai viņu piederīgo atmiņas, 
fotogrāfijas, audio un video ieraksti un 
citas dokumentālas liecības būs izvietotas 
atbilstoši stāstītāju atrašanās vietai 1989. 
gadā. Projekta pārstāvji norāda, ka visas 
atnestās liecības pēc digitalizēšanas tūlīt 
tiks atdotas atpakaļ īpašniekiem, bet tie, 
kuri 23. un 24. augustā nevarēs ierasties 
Esplanādē, liecības par ‘’Baltijas ceļu’’ 
vietnē “europeana1989.eu” varēs ievietot 
arī patstāvīgi. ‘’Europeana’’ jau īstenojusi 
līdzīgu materiālu vākšanas kampaņu 
saistībā ar Pirmā pasaules kara vēsturi. 
(Latvijas Avīze, autors Viesturs Sprūde)
Negrib par komisāru 

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis 
nākamajā Eiropas Parlamenta pilnvaru 
periodā nevēlas ieņemt vienkāršu Eiropas 
komisāra amatu, tomēr savu kandidatūru 
iespējamajam Eiropas Komisi jas 
prezidenta amatam nav atsaucis, premjers 
vakar atzina intervijā LNT raidījumam 
“900 sekundes”. Vienlaikus premjers 
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norādīja, ka nevar izslēgt, ka uz Latvijas 
eirokomisāra vietu varētu pretendēt 
pašreizējā Saeimas priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa. Nākamās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas notiks 2014. gadā. Pēc Eiropas 
Parlamenta ievēlēšanas tiks veidota arī 
jaunā Eiropas Komisija. (Latvijas Avīze)
Skaudrā Latvijas realitāte: bez krievu 
valodas zināšanām nevar atrast 
darbu 

Pārlapojot simtiem darba sludinājumu, 
ir skaidrs – bez svešvalodu zināšanām 
darba meklējumi ir krietni sarežģītāki. 
Lai gan nav noslēpums, ka dzīvojot 
Latvijā, vajadzētu prast krievu valodu, to, 
ka valodas nezināšana ir reāls šķērslis 
jauniešiem darba meklējumos, šķiet, 
atskārš tikai retais. 

Ieva (vārds mainīts) ir 22 gadus jauna 
rīdziniece. Meitene ieguvusi bakalaura 
grādu, studējot sabiedriskās attiecības, 
un stāsta, ka darba meklējumi pagaidām 
norit neveiksmīgi. „Darbu - 7 - 

meklēju, jau studējot augstskolā. 
Tagad, kad tā pabeigta, šis jautājums 
kļuvis par teju nozīmīgāko manas 
ikdienas sastāvdaļu. Rīts sākas ar darba 
sludinājumu pārskati un pieteikšanos atkal 
jaunām vakancēm. Lai arī esmu bijusi uz 
desmitiem interviju, tās vienmēr apstājās 
pie jautājuma – un kā jums ar krievu 
valodu?” [...] 

Lai gan darba devējiem krievu valodas 
zināšanas šķiet pašsaprotamas, ir izaugusi 
tā paaudze, kas krieviski runā slikti vai 
nerunā nemaz. Agrāk, kad bērni šo valodu 
spēja iemācīties, vienkārši rotaļājoties 
pagalmā ar vienaudžiem, kuru dzimtā 
valoda ir krievu, tagad viss ir mainījies. 
Krievu bērni un jaunieši cenšas runāt 
latviski, tādējādi pieprot abas valodas, 
turpretī latviešu bērniem atliek iztikt vien 
zināšanām, kuras iegūtas skolas solā. 
Ieva stāsta, ka būtu pieņemta darbā jau 
vairākos uzņēmumos, taču, kad atklāj, 

cik patiesībā elementāras ir viņas krievu 
valodas zināšanas, darba devējs labāk 
izvēlas citu kandidātu. „Darba intervijā man 
pat ir teikts – mēs jūs ņemtu, bet tā krievu 
valoda. Tāpēc rodas sajūta – Latvijā darbu 
vieglāk atrast krievu tautības cilvēkiem. 
Kaut gan es pat nezinu, cik reāli darba vidē 
šī valoda tiktu pielietota. Protams, būtu 
nepatīkami, ka savas nezināšanas dēļ, 
nespētu izpildīt darba pienākumus, tāpēc 
daļēji saprotu darba devēju prasības, bet 
vai tiešām, man kā latvietei, būtu jābūt tik 
lielām problēmām savā valstī atrast darbu 
citas valsts valodas dēļ?” [...]
ASV Miera fonda pētījumā Latvija 
atzīta par stabilu valsti 

Latvija globālajā nestabilo valstu 
indeksā ierindojoties starp tām valstīm, 
kurās situācija atzīta par stabilu. ASV 
ekonomikas un politikas žurnāla «Foreign 
Policy» un ASV pētniecības fonda «Fund 
for Peace» veidotajā ikgadējā sarakstā 
Latvija ieņem 140.vietu. Salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, situācija Latvijā 
uzlabojusies un līdz ar to sarakstā Latvija 
pavirzījusies par četrām pozīcijām uz leju 
stabilo valstu virzienā. 

Arī Igaunijā un Lietuvā situācija ir 
uzlabojusies, Igaunijai nokrītoties par 
divām pozīcijām līdz 145. vietai, bet 
Lietuvai - par vienu pozīciju līdz 150. vietai. 
Visstabilākās valstis pasaulē ir Somija, 
Zviedrija, Norvēģija, Šveice un Dānija. Par 
pasaulē nestabilākajām valstīm atzītas 
Somālija, Kongo Demokrātiskā Republika, 
Sudāna, Dienvidsudāna un Čada, kam 
seko Jemena un Afganistāna. Fonds 
norāda, ka Somālija saraksta augšgalā 
atrodas jau piecus gadus pēc kārtas. [...] 
(tvnet.lv)
21. augustā
Jūrmalas domei liedz iegādāties 
Ķemeru sanatoriju 

Ķemeru sanatoriju tomēr izsolīs, 
jo Jūrmalas domei faktiski tiek liegta 
iespēja iegādāties šo objektu ārpus 
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kārtas. Par šādu lietu pavērsienu savu 
sašutumu neslēpj Jūrmalas mērs Gatis 
Truksnis, norādot, ka tādējādi tiek dancots 
pēc investoru stabules, liedzot izbeigt 
sanatorijas ieilgušo agoniju. 

Jūrmalas mērs, pirms nedēļas rīkojot 
Ķemeru sanatorijā atvērto durvju dienu, 
bija optimistiski noskaņots – viņš izteica 
cerību, ka nu vairs nav nekādu šķēršļu, 
lai pašvaldība saņemtu aizdevumu un 
iegādātos sanatorijas kompleksu. Sarunas 
ar Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomi it 
kā bija veiksmīgas, un tā deva zaļo 
gaismu kredīta ņemšanai. Tomēr pēc 
tam izrādījās, ka barjeras ne tikai nav 
noņemtas, bet tās pat paceltas augstāk. 
Par to neizpratnē ir G. Truksnis, norādot, 
ka viņam sēdes laikā radies iespaids, 
ka šķēršļi nepastāv. Tomēr, kad viņš 
vēlāk iepazinies ar Jūrmalas domei 
izpildāmajiem mājas darbiem, kā to 
nodēvējusi Finanšu ministrija, nebijis 
nekādu šaubu, ka tas būtībā ir birokrātiski 
formulēts atteikums. 

Par  to ,  ka  va ls ts  ins t i tūc i jas 
noteiktais mājas darbs vietvarai praktiski 
ir neizpildāms, ir pārliecināta ne tikai 
Jūrmalas dome, bet arī SIA Ominasis Latvia 
maksātnespējas procesa administrators 
Ainars Kreics. Viņš paziņojumā presei 
paudis, ka uzdevums atbrīvot ēkas no 
tām uzliktajiem apgrūtinājumiem nemaz 
nav domes kompetencē, tāpēc tā šādas 
prasības nemaz nevar izpildīt. Tāpat 
viņš par neizprotamu nosauc norādījumu 
par izvērtējuma sniegšanu saistībā ar 
zvērinātu advokātu biroja Raidla, Lejiņš 
&Norcous vēstulē minētajiem riskiem, kas 
saistīti ar mantinieku tiesību un interešu 
aizsardzību Latvijā un kreditoru prasījumu 
ievērošanu. Šis birojs nepārstāv nevienu 
no maksātnespējas procesā iesaistītajām 
pusēm, tāpēc neesot saprotams, kāpēc 
tas iejaucas visā šajā lietā. Šie un vēl citu 
fakti padarot par neiespējamu iecerēto 

pārdošanu, tā vietā būs vien jāatgriežas pie 
izsoles rīkošanas. «Tas viss novedīs pie 
tā, ka pieaugs maksātnespējas procesa 
izdevumi un pasliktināsies sanatorijas 
mantiskais stāvoklis. Samazināsies 
kreditoriem izmaksājamie līdzekļi,» atzīst 
A. Kreics. G. Truksnis ir pārliecināts, ka 
dome visus priekšnoteikumus ir izpildījusi 
un patiesībā tieši valsts institūcijas nav 
spējušas atrisināt pašradītas juridiskas un 
saimnieciskas problēmas. Esot skaidrs, ka 
FM lēmumus nepārprotami ietekmē Saūda 
Arābijas investoru intereses, kuru projekta 
realizācija bijusi haotiska un nolaidīga, 
tāpēc pašlaik Ķemeros nav ne apkures, ne 
apsardzes, ne līdzekļu ēkas uzturēšanai. 
«Valsts ierēdņi ļaujas Ominasis pārstāvju 
noalgoto ietekmīgo advokātu īstenotajam 
spiedienam. Viņu shēma esot saprotama: 
vēlme pēc iespējas iegūt lielākus kumosu 
iespējamajā ūtrupē. Un viņiem ir vienalga, 
par kādu cenu tas notiks – pēc gada, 
diviem vai vairākiem,» pauž Jūrmalas 
mērs. 

Viņš nešaubās, ka šādi tiks zaudēts 
tikai laiks: «Ēka ne tikai turpinās ciest 
no saimnieka trūkuma, bet arī kļūs 
par potenciālu marodierisma upuri 
un pārvērtīsies par vēl vienu graustu. 
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, autore 
Aisma Orupe)
20.augustā
Par eiro informēs uz pārtikas 
produktiem 

Informācija par pāreju uz eiro tiks 
izvietota uz pārtikas produktu iepakojuma, 
par ko jau sāktas sarunas ar ražotājiem, 
šorīt intervijā Latvijas Radio 1 paziņoja viens 
no informēšanas kampaņas vadītājiem 
Ēriks Stendzenieks no aģentūras ‘’Mooz’’. 
Nodoms sasniegt 60% sabiedrības 
atbalstu eiro ir blakusmēŗkis, skaidroja 
Stendzenieks. ‘’Galvenais - lai 90% cilvēku 
ir labāk informēti un saprastu, kā notiks 
pāreja uz eiro. Pretestība ir no neziņas, 
neinformētības, varbūt pārāk sarežģītas 
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politiķu un ierēdņu valodas,’’ atzina 
informētājs. Viņš gan atzina - jo augstāks 
mērķis, jo grūtāk tas sasniedzams. 
Savukārt tie 8% cilvēku, kas vēl arvien 
nezina par eiro ieviešanu, ‘’ir tie paši, kas 
joprojām domā, ka Valsts prezidente ir Vaira 
Vīķe-Freiberga’’, uzskata Stendzenieks. 
Viņaprāt, tie mitinās tālu lauku ceļa galā 
un viņu vienīgais komunikācijas veids ar 
sabiedrību ir pastnieks. Šīs sabiedrības 
grupas sasniegšanai liela loma būšot 
pastniekiem un autoveikaliem. 

Tieši tāpēc iecerēts informāciju par 
eiro maiņu pret latiem izvietot uz pārtikas 
iepakojuma, īpaši uz miltu produktiem, 
skaidroja Stendzenieks. LR1 žurnālista 
ieteikumu likt informāciju par eiro uz 
piena un degvīna pudelēm Stendzenieks 
novērtēja - ‘’nav zemē metams’’ un 
solījās padomāt par to. Eiro ieviešanas 
kampaņas budžets ir 280 tūkstoši latu, 
pusi sedz Eiropas Savienība. Tas būs 
‘’milzīgs daudzums ar sabiedriskām 
aktivititātēm’’, tās jau var redzēt un ar 
septembra vidu varēs redzēt arvien 
vairāk, sola Stendzenieks. Jo tuvāk 
Jaunajam gadam, jo lielāks informatīvais 
lauks paredzēts. Atsevišķas kampaņas 
paredzētas Rīgai un reģioniem, lai tieši 
uzrunātu katru iedzīvotāju. Stendzenieks 
atzina, ka uzdevis kritiskus jautājumus 
par eiro ieviešanu, un ‘’tie dzīvo arī 
citu cilvēku galvā’’. ‘’Vajadzētu uz tiem 
atbildēt, piemēram, kāpēc mums jāpalīdz 
Grieķijai,’’ skaidroja informētājs, piebilstot 
- neviena valsts no tā nav pasargāta, un 
pēc desmit gadiem tā var būt Latvija, kam 
vajadzīga palīdzība, tad būs labi, ja to 
varēs saņemt. ‘’Man ir virkne jautājumu, un 
kā kvalificētam dizainerim latu banknotes 
man ir tuvākas. Cita lieta - nekas nenotiek 
ar ozolu un upes līkumu, savukārt Milda 
dodas Eiropā,’’ sacīja Stendzenieks. (Ir)
Mūžībā aizgājis izcilais LNO baleta 
solists Aleksejs Avečkins 

Pirmdien,19.augusta r ī tā,  pēc 

smagas slimības mūžībā aizgājis viens 
no izcilākajiem Latvijas Nacionālā baleta 
solistiem – premjers Aleksejs Avečkins, 
informē Latvijas Nacionālās operas (LNO) 
sabiedrisko attiecību vadītāja Ieviņa 
Ancena. Avečkins dzimis 1976.gada 
26.maijā Brestā, Baltkrievijā. Avečkins 
1994.gadā absolvējis Baltkrievijas Baleta 
akadēmiju, no 1994. līdz 1998.gadam bijis 
Baltkrievijas Lielā Akadēmiskā operas un 
baleta teātra solists.Latvijas Nacionālā 
baleta trupā dejojis kopš 1998.gada. 
Viņa repertuārā – visas vadošās lomas: 
prinči Dezirē, Riekstkodis un Alberts, 
Hozē, Romeo, Slors, Otello un daudzas 
citas, kuru interpretācija izpelnījusies 
gan skatītāju, gan kritiķu sajūsmu. Ne 
velti mākslinieka talants ticis novērtēts 
ar daudzām godalgām: Aleksejs 2001.
gadā bijis Helsinku baleta mākslinieku 
konkursa diplomands,1999.gadā saņēmis 
«Aldara» Starptautisko Gada balvu operai, 
2002.gadā saņēmis Lielo Mūzikas balvu 
un 1999., 2008. un 2012.gadā saņēmis 
Spēlmaņu nakts balvu kā Gada labākais 
baleta mākslinieks. Mākslinieks piedalījies 
viesizrādēs Anglijā, Francijā, Ķīnā, Vācijā, 
Austrijā, Holandē, Beļģijā, ASV, Itālijā, 
Dānijā, Somijā, Krievijā gan kopā ar LNO 
baleta trupu, gan ar citām kompānijām un 
kā patstāvīgs viesmākslinieks. 

«Ir neizsakāmi smagi... No dzīves 
aizgājis ļoti gaišs, poētisks cilvēks: otru 
tik sirsnīgu un pretimnākošu kolēģi grūti 
iedomāties! Mūsu baletam tas ir ļoti smags, 
neaizstājams zaudējums: vairs nebūs viņa 
radīto stalto un mīlošo prinču, nebūs 
kaislīgo mīlētāju... Par ideālu partneri 
viņu sauca ikviena balerīna, visas prīmas 
viņu uzskatīja par savējo,» saka Latvijas 
Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs 
Aivars Leimanis. «Radošs, vienmēr 
izpalīdzīgs un atsaucīgs, perfekts sava 
amata meistars, kurš vienmēr visu darīja 
ar pilnu atdevi. Ikviens varēja apskaust 
Alekseja darba spējas: katru mazāko 
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niansi viņš slīpēja bezgalīgi! Neskatoties 
uz premjera statusu, nekad neatteica 
savu padomu jaunajiem kolēģiem. Tomēr 
vienlaikus Aleksejs bija noslēgts: nekad 
nestāstīja par savām likstām vai sāpēm, 
nekad citus neapgrūtināja ar savām 
problēmām ... Māksla un teātris bija visa 
viņa dzīve,» skumju brīdī pārdomās dalās 
skatuves dejas pasniedzēja, profesore 
un Latvijas Nacionālā baleta repetitore 
Gunta Bāliņa. 

2012. gada aprīlī intervijā laikrakstam 
«Diena» Aleksejs sacīja zīmīgus vārdus: 
«Vairāk par visu es vēlētos aiziet brīdī, 
kad vēl varu, nevis kad uz mani jau 
būs nožēlojami skatīties. (..) Vēl tikai 
mazliet gribu padejot, taču jau sen sevi 
gatavoju tam, ka vajag laikus apstāties. 
(..) Es vēlētos attīstīt karjeru tālāk jau 
aiz baletmākslinieka darba robežām. Es 
vēlos attīstīties, lai nenomirtu pirms laika, 
lai mana dvēsele visu laiku strādātu. (..) 
Esmu pārstājis plānot dzīvi ilgam laikam 
uz priekšu. Vari plānot bez gala, bet dzīve 
tikmēr aizved pavisam citā virzienā. Bieži 
apjaušu, ka dzīvoju pagātnes atmiņās 
vai nākotnes fantāzijās un esmu pārstājis 
sajust sevi šeit un šodien. Pietiek! Tagad 
vēlos dzīvot pa īstam un gūt gandarījumu 
no attiecībām ar cilvēkiem, kuri ir manā 
tuvumā, un no tā, ko izdevies padarīt 
šodien. Jo rītdienas var arī nebūt...» 
Latvijas Nacionālā opera izsaka visdziļāko 
līdzjūtību Alekseja Avečkina tuviniekiem. 
Atvadīšanos no Avečkina notiks trešdien, 
21. augustā, plkst. 14 LNO Beletāžas 
zālē. 7.septembrī izcilā baleta mākslinieka 
piemiņai tiks veltīts P. Čaikovska balets 
«Gulbju ezers». (apollo.lv)
19.augustā
Alpīnisti Pamirā dod virsotnei vārdu 
“Rīga” 

Latvijas alpīnistu ekspedīcija šodien 
sasniegusi Pamira kalnu virsotni, kurā līdz 
šim neviens nebija uzkāpis, un devusi tai 
vārdu Rīga. Kā aģentūru LETA informēja 

ekspedīcijas koordinatore Zane Reķe, 
5608 metrus augstā virsotne, kas atrodas 
grūti sasniedzamā Jazgulemas kalnu 
grēdas rajonā, sasniegta šodien plkst.9 pēc 
Latvijas laika. Pēc Reķes teiktā, saskaņā 
ar alpīnisma tradīciju, tam, kurš uzkapj 
virsotnē pirmais, ir tiesības tai dot vārdu. 
Latvijas alpīnistu komanda Rīgas svētku 
dienā izlēmusi dot virsotnei vārdu “Rīga”. 
“Rīga ir mūsu galvaspilsēta un katrai 
valstij un pilsētai tā ir reta iespēja un goda 
lieta, ja tās vārdā ir nosaukta virsotne,” 
norādījis ekspedīcijas vadītajs Oļegs 
Siļins. Telefoniski komandas pārstāvis 
informējis, ka šī ir reti skaista virsotne, 
kas turklāt bijusi grūti sasniedzma. Rīgas 
virsotnē atstāta kapsula ar informāciju par 
ekspedīciju un Rīgas pilsētas simboliku. 
Tāpat virsotnē ierīkots geokešinga slēpnis 
- nākamais uzkāpējs varēs iegūt īpašu 
monētu. Jau ziņots, ka 31.jūlijā no Rīgas 
uz Tadžikistānas galvaspilsētu Dušanbi 
devās alpīnistu kluba “Traverss” komanda, 
kuru atbalsta hokeja klubs “Dinamo Rīga”. 
Alpīnistu komandas mērķis bija uzkāpt 
vairākās par 6000 metru augstākās 
Pamira virsotnēs, kuras vēl neviens 
nekad nav sasniedzis. Pamirā, Gruma-
Gržimailo un Fedčenko ledāju apkārtnē, 
kā arī Jazgulemas grēdā ir apzinātas trīs 
virsotnes, kurās vēl neviens nav bijis. 
Divām no tām ir dots vārds - Havraza 
virsotne ir 6124 metrus augsta, bet Omāra 
Haijama virsotne - 6315 metrus augsta. 
Trešā virsotne līdz šim vēl bija bez vārda. 
Ekspedīcijā devies tās vadītājs, ilggadējs 
augstkalnu ekspedīciju organizētājs 
un Latvijas zinošākais Pamira kalnu 
eksperts Oļegs Siļins, kā arī viens no 
pieredzējušākajiem Latvijas augstkalnu 
alpīnistiem Valdis Puriņš, spēcīgs 
klinšu kāpējs Timurs Galejevs, 2005.
gada Latvijas ekspedīcijas dalībnieks, 
alpīnists un fotogrāfs Viesturs Silenieks, 
profesionāls fotogrāfs un pieredzējis 
alpīnists Konstantīns Dikovskis un vairāku 
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augstkalnu ekspedīciju dalībnieks, Latvijas 
Alpīnistu savienības valdes loceklis 
Eduards Skuķis. 2005.gadā Latvijas 
alpīnistu kluba “Traverss” komanda 
uzkāpa virsotnē pa jaunu maršrutu un 
sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju 
iesniedza Tadžikistānas varas iestādēm 
lūgumu virsotni pārdēvēt par Latvijas 
smaili. 2009.gada septembrī, pirms 
Tadžikistānas prezidenta valsts vizītes 
Latvijā, virsotnes nosaukuma maiņu oficiāli 
apstiprināja Tadžikistānas valdība. Pēc 
Rīgas virsotnes sasniegšanas komada 
pakāpeniski dosies no Pamira kalniem 
atpakaļ uz Tadžikistānas galvaspilsētu 
Dušanbē, no kurienes tālāk lidos uz 
Rīgu. Ekspedīcijas dalībneiku ierašanās 
paredzēta 22.augustā. “Alpīnistu-
pirmkāpēju komanda šīs pašas īpašības 
novēl arī Latvijai, jo izcilu rezultātu var 
sasniegt tikai paļaujoties vienam uz otru, 
koncentrējoties rezultāta sasniegšanai 
un drosmīgi cīnoties līdz galam,” norāda 
Reķe. (Leta)
“Sveika, Latvija!” jau 30. reizi 

Projekts “Sveika, Latvija!” ir bagātīgs 
un izglītojošs ceļojums visos Latvijas 
kultūrvēsturiskajos novados 13 – 15 gadus 
veciem jauniešiem, kuri prot latviešu 
valodu. Šis brauciens kopš 1997. gada 
ir jau trīsdesmitais, ko ārvalstu latviešu 
ģimeņu bērniem dāvā Amerikas Latviešu 
apvienība (ALA). Arī jauniešu vecāki 
pieliek savu artavu, lai viņu atvases 
redzētu, dzirdētu un izjustu visu to, kas 
pašiem dārgs. Ko jaunieši gaida no 
Latvijas apmeklējuma? “Atbraucu, lai 
redzētu, kas šeit ir citādāks nekā Kanādā”, 
“gribu atpūsties ar draugiem”, “redzēt 
Latviju” ,”uzlabot latviešu valodu”, skanēja 
atbildes. It īpaši par valodas apguvi šie 
jaunieši ir jācildina, jo daudzās ģimenēs 
latviski runā tikai viens no vecākiem un 
jaunieši latviešu valodu apgūst svētdienas 
skolās vai sarunās ar vecvecākiem, kuri 
dzimuši Latvijā. Ne tikai latviešu valodu, 

ikviens vectēvs un vecmamma godā tur 
arī senas fotogrāfijas, atmiņu pierakstus, 
dokumentus. Un nereti mūža izskaņā 
vēlas šo bagātību atdot glabāšanā Latvijas 
Nacionālā arhīva (LNA) Latvijas Valsts 
arhīvā (LVA). Tālab jauniešu saspringtajā 
programmā viens no pieturas punktiem 
bija arhīva apmeklējums. Ar arhīva būtību 
un krātuvēm iepazīstināja speciālisti 
Guntis Švītiņš, Aija Gūtmane un nodaļas 
vadītāja Inese Kalniņa. Kad G. Švītiņš 
jautāja, kas ir arhīvs, vairāki jaunieši zināja 
atbildi. Kad dibināta Rīga? Un kāds puisis 
nekavējoties nosauca pareizo gadskaitli. 
Vai gribat zināt savus senčus? Šeit atbilde 
bija pašsaprotama, tālab jaunieši tika 
iepazīstināti arī ar Latvijas Valsts vēstures 
arhīva projektu “Raduraksti” – iespēju 
internetā katram pašam meklēt savus 
radus. Pats interesantākais, protams, bija 
iespēja tikt tur, kur citi arhīva apmeklētāji 
netiek. Jauniešiem bija sarūpēta īpaša 
izdevība ielūkoties dokumentu glabātavās. 
Viņi redzēja, kā tiek glabāti Latvijas 
kultūras iestāžu, teātru, kā arī cirka un pat 
Zoodārza dokumenti. Latviešu leģionāru 
pases LVA nonākušas no Lielbritānijas 
“Daugavas vanagu” organizācijas. Inese 
Kalniņa pastāstīja, ka daudzi leģionāru 
tuvinieki vēršas arhīvā, lai nokopētu pasē 
ievietoto foto, jo bieži vien tā ir bijusi šā 
cilvēka vienīgā fotogrāfija. Leģionāru pasu 
dati tiek ievadīti datu bāzē, tos paredzēts 
arī digitalizēt. “Digitalizēt, digitalizēt,” 
ejot pa arhīva kāpnēm lejup, meitenes 
mācījās dzirdēto vārdu. Un ekskursijas 
beigās lika to lietā, jautājot: “Kad būs viss 
digitalizēts?” Kad būs viss digitalizēts, 
tad vairs nebrauksiet pie mums ciemos, 
atjokoja arhīva speciālisti. (Latvijas Avīze) 
Demogrāfs: latvieši būs mazs bariņš, 
kas vēlas saglabāt Dziesmu svētkus 
un runā nesaprotamā valodā 

Turpinoties tikpat aktīvai latviešu 
emigrēšanai uz ārvalstīm, jau pēc trīs 
četriem gadiem uzņēmēji Latvijā izjutīs 
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darbaspēka trūkumu. Viena no pēdējā 
laika apspriestajām alternatīvām ir lētā 
darbaspēka ievešana Latvijā no bijušajām 
padomju republikām un Āzijas, kas 
jau radījis sašutuma vētru latviešos 
Lielbritānijā. Viņi jūtas nodoti un Latvijas 
aizmirsti. Tikmēr eksperti norāda, ka no 
imigrācijas Latvijai izvairīties būs grūti, 
tādēļ jau laikus ir jāapzinās, kādas sekas 
tas var radīt. Šobrīd tiek strādāts pie 
Imigrācijas politikas koncepcijas, kur, 
iespējams, šāda iespēja - pieļaut zemas 
kvalifikācijas darbinieku ieceļošanu, 
viņiem maksājot minimālo algu, tiks 
piedāvāta. Tomēr šādam risinājumam ir 
arī savi negatīvie aspekti - nebūs stimula 
nodarbināt vietējo darbaspēku, kurš varbūt 
nevēlēsies strādāt par minimālo algu. Tas 
dos jaunu sparu latviešu aizceļošanai 
prom no dzimtenes. Lielbritānijas 
vadošajā arodbiedrībā UNISON stāsta 
– pašmāju darbaspēka aizstāšana ar 
lētiem viesstrādniekiem nozīmēs Latvijai 
atkārtot Lielbritānijas kļūdu. «Imigrantu 
strādnieku dēļ var rasties virkne problēmu. 
Pamatnācijā radīsies dusmas, jo imigrācija 
iesaldēs jūsu jau tā zemās algas. Darba 
devēji sapratīs, ka iebraucēji ar prieku 
strādā par minimālo algu, un latvieši 
tiks izspiesti no darba tirgus. Taču, no 
otras puses, darba devēji var nebūt 
ieinteresēti valodas barjerā un naudas 
tērēšanā tulkošanas pakalpojumiem, lai 
saprastu šos viesstrādniekus. Sākoties 
lielai imigrācijai, jūs izjutīsiet lētu mājokļu 
trūkumu; bērnudārzos un skolās pietrūks 
vietu; lai tiktu pie ārstiem, būs milzīgas 
rindas. Pirms darba devēji Latvijā sāk 
domāt par viesstrādnieku ievešanu, viņiem 
ir jādomā plašāk, kādu slogu tas uzliks 
visiem nodokļu maksātājiem,» pieredzē 
dalās UNISON Mančestras nodaļas 
vadītāja vietniece Rena Vūdsa. 

Migrācijas pētnieks no pasaulē 
prest ižās Londonas Ekonomikas 
skolas norāda – Latvijas ekonomikas 

izaugsmes rādītājiem turpinot būt starp 
vadošajiem Eiropas Savienībā, alternatīva 
imigrācijai esot minimālās algas būtiska 
palielināšana. Tas Latvijā noturētu 
esošos un atgūtu emigrējušos latviešus. 
Londonas Ekonomikas skolā arī stāsta 
- bez imigrantiem var iztikt, ja ražošanu 
mehanizē vairāk, ja darba tirgū iesaista 
vairāk pirmspensijas vecuma cilvēku 
un ja visus bezdarbniekus kardināli 
pārkvalif icē saskaņā ar uzņēmēju 
vajadzībām. Problēmas Latvijā sāksies, 
ja svešzemju viesstrādnieku skaits īsā 
laika posmā sasniegs piecus līdz desmit 
procentus no visiem strādniekiem. «Ir 
svarīgi panākt, lai imigrantu izcelsmes 
valstis ir pēc iespējas dažādākas, lai nav 
nospiedošs vairākums iebraucēju no viena 
konkrēta reģiona. Šī iegūtā dažādība 
veicina sabiedrībā lielāku toleranci. 
Turpretim, ja viesstrādnieki Latvijā 
būs lielākoties no vienas valsts, viena 
reģiona, jūs piedzīvosiet pamatnācijas 
neapmierinātības pieaugumu. It sevišķi, 
ja ekonomika atkal nonāks nepatikšanās,» 
stāsta London School of Economics 
migrācijas ietekmes uz darba tirgu 
pētnieks Džonatans Vadsvorts. 

Daļa Lielbritānijā dzīvojošo latviešu 
sa t raucas  par  i s lāma ie tekmes 
pieaugumu Latvijā, līdzko Latvijā sāks 
iebraukt viesstrādnieki no musulmaņu 
zemēm. Sasniedzot jau trīs miljonus, 
musulmaņu skaits Lielbritānijā ir viens 
no apspriestākajiem tematiem. Visā 
Lielbritānijā uzcelts pusotrs tūkstotis 
mošeju. Tikai Londonā vien ir trīssimt 
ar pusi musulmaņu lūgšanu namu un 
islāmisko centru. (tvnet.lv)
16.augustā
IZM slēgs vairākas vidusskolas, 
mazās sākumskolas un pamatskolas 
neaiztiks 

Paš la i k  va i rākos  novados  i r 
vidusskolas, kurās 12.klasi absolvēja 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 

30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.

S v ē t d i e n ,  1 5 .  p l k s t .  1 0 . 0 0  – 
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 22. plkst. 11.00 – Pļaujas 
svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 29. plkst. 10.00 – Diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

 Pēc dievkalpojuma ārkārtas piln-
sapulce.

OKTOBRĪ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 13. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
DIEVKALPOJUMS VOLONGONGĀ

Svētdien, 13. oktobrī, plkst. 14.00 – 
Pļaujas svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

JAUNAS GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds” var iegādaties no 
prāvesta. Cena $12.00.

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

Nr 651 2013. g. septembrī

Stāvoklis O. Danča 
balvai tagad ir 

neizšķirts
Piektdien, 2013. gada 23. augustā, 

Be nkstaunā, Centrālā Krasta novusa 
komanda pārspēja Sidnejas Novusa 
klubu un izlīdzināja rezultātu 3:3.

Uzvarētājiem A.Ruņģis/A.Ernšteins 
pārspēja K.Peksi/A.Kārkliņu 4:1, Selga 
Pešudova uzvarēja E.Nemmi 3:1, 
O.Dancis zaudēja R. Nemmem, bet 
viensitienu karalis Dimis Pešudovs 
pārspēja R. Puisēnu (2 viensitieni) 3:0 
un I. Graudiņu 3:2 (1 viensitiens).

Gaidīsim nākošo spēli pēc trīs 
mēnešiem.

Juris Zemītis
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BĪBELES STUNDAS
notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
prāvesta. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 1. A.Kristovskis
Svētdien, 8. J.Rīmanis
Svētdien, 15. U.Hāgens
Svētdien, 22.  J.Trumpmanis
Svētdien, 29. I.Liepiņš
OKTOBRĪ
Svētdien, 6. J.Turmanis
Svētdien, 13. A.Kristovskis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 1. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 8. I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien, 15. D Jansone/D Timermane
Svētdien, 22.  S.Fraser/L MacPherson
Svētdien, 29. T.Koškina/V.Parcell

OKTOBRĪ
Svētdien, 6.  K Baumane/S 

Veidnere
Svētdien, 13. B.Liberta/R.Hāgena

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

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

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

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

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

Mobilais tel.  0421 320 870

Paziņojums
Sekojot Dieva vadībai, esmu atteicies 

no ALELDA pārvaldes priekšnieka 
amata, kā arī izstājies gan no ALELDA, 
gan no LELBĀL.

Turpināšu kalpot Sidnejas ev.lut.
latviešu draudzei, kā viņas mācītājs, 
un esmu apņēmies kalpot jebkurai 
draudzei, kas mani aicina un kas vēlās 
pakalpojumus no manis.

Iemesls izstāties no LELBĀL, ir 
sadarbības sabrukums ar Baznīcas 
Virsvaldi, attiecībā uz Dieva Vārda 
izpratni. Mūsu baznīcas tēvs, Mārtiņš 
Luters pastāvēja uz Dieva Vārdu vien, 
kā absolūt patiesību, un tā arī es esmu 
apņēmies darīt. 
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Saskaņā ar regresijas psihiatri Dr. 

Doloresu Canon, patlaban uz Zemes 
inkarnācijā atrodas vairāki simti 
tūkstošu “ārpuszemes piederības” 
dvēseļu. Tie dzīvo šeit, un viņu galvenā 
funkcija ir – ar savu klātbūtni vairot 
Gaismas Spēku klātbūtni Cilvēcei.

R.S. (Bībelē sk. Ecehiēla 1.nod. 
u.c.) ( sk. arī Dr.Dolores Canon, 
Ruth Montgomery, eceti.org/Eceti.
Multimedia, http://xfacts.com/old, u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 09.30 dievkalpojums.
Svētdien, 8. plkst. 9.30 dievkalpojums. 

Bībeles stunda.
Svētdien, 15. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 22.  plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 29. dievkalpojums baznīcā 

nenotiks, bet notiks Pļaujas svētku 
sarīkojums plkst. 12.00 Latviešu 
namā, M.Siliņa zālē.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS  

Svētdien, 1.   Olafs Šics
Svētdien, 8.  Amans Myla
Svētdien, 15.  Alberts Zālfelds 
Svētdien, 22.  Amans Myla

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

PĻAUJAS SVĒTKI
Gadskārtējie Pļaujas svētki notiks 

svētdien,  29. septembrī plkst. 12.00 
Latviešu Namā – M. Siliņa zālē. 
Būs svētku mielasts, priekšnesumi 
un loterija. Mīļi aicinām draudzes 
locekļus un draugus pēc iespējām 

Man ir bijis gods kalpot, kā jūsu 
prāvestam, septiņpadsmīt gadus, un 
vēlu visiem Dieva svētību uz priekšu.

Sidnejas draudzes padome, pieņēma 
sekojošu lēmumu, š.g.18. augusta sēdē:

Draudzes padomes uzdevums ir 
rīkoties tā, lai draudzes locekļu intereses 
tiktu aizstāvētas, un lai draudze pildītu 
savu misiju.

Draudzes padome atbalsta sava 
mācītāja lēmumu izstāties no LELBĀL, 
un pievienojās viņa pārliecībai, ka 
draudzei turpināt saites ar LELBĀL 
nenesīs tai svētību.

Lai nerastu šķēršļus turpmākai 
darbībai, draudzes padome nolemj 

pārtraukt savas saites ar LELBĀL.
Sidnejas ev.lut.latviešu draudze 

turpmāk darbosies kā neatkarīga 
draudze.

Mācītājs Colvin S. MacPherson

Draudzes  ārkārtējā pilnsapulce 
notiks svētdien, 29. septembrī, pēc 
dievkalpojuma, draudzes namā 30 
Bridge Rd, Homebush, NSW, 2140. 
Dievkalpojums sāksies plkst.10.00.

Pi lnsapulce t iek sasaukta lai 
noskaidrotu draudzes atbalstu, vai 
noraidījumu padomes rīcībai, sakarā ar 
piederību LELBĀL un ALELDA.

Draudzes Priekšnieks
Eigits Timermanis.
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ziedot mantas loterijai. Nāksim paši un 
ņemsim līdzi draugus! Visi mīļi gaidīti!

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 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

mazāk nekā desmit vidusskolēni. Tas 
nav ilgtspējīgi, preses pārstāvjiem šodien 
paziņoja izglītības un zinātnes ministrs 
Vjačeslavs Dombrovskis. V.Dombrovskis 
atzina, ka ministrija iecerējusi optimizēt 
vidusskolu tīklu valstī, slēdzot vai 
pārveidojot vidusskolas ar nelielu skaitu 
skolēnu. Ministrs gan pagaidām nevarēja 
nosaukt, kāds būtu reģionu vidusskolās 
pieļaujami mazākais skolēnu skaits. 
“Ministrija vēl tikai strādā pie kritērijiem, 
pēc kuriem izvērtēt, kādas vidusskolas 
būtu darbotiesspējīgas ilgtermiņā.” 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda 
Mikiško piekrita, ka nelielās vidusskolas 
būtu jāslēdz vai jāorganizē, jo tas arī 
atvieglotu pedagogu atalgojuma jautājuma 
risināšanu, kas tieši mazajās skolās ir 
visproblemātiskākais. V.Dombrovskis 
uzsvēra, ka mazo lauku sākumskolu 
un pamatskolu slēgšana nenotiks. 
“Reorganizējot skolu tīklu mēs vadīsimies 
pēc principa – pamatskolai ir jābūt 
iespējami tuvu dzīvesvietai.” (Diena)

Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā 
piedzimst mazulis 

Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā 
jūlija beigās pie kasēm uz grīdas visu 
acu priekšās sieviete dzemdējusi mazuli, 
vēsta raidījums «Bez tabu».Pēc kāda 
aculiecinieka stāstītā, cilvēki vienaldzīgi 
gājuši garām dzemdētājai, tikai kāda 
pavecāka kundze sākusi kliegt, ka pie 
visa vainīgi ir ārsti un kā pati sieviete nav 
zinājusi, ka viņai gaidāmas dzemdības. 
Vīrietis atklāj, ka skats patiesi bijis 
šokējošs - visapkārt asinis un turpat uz 
grīdas mazulis ar nabassaiti ap galvu. 
Bērniņš neesot kliedzis, tāpēc vīrietis 
nekavējoties izsaucis ātro palīdzību. Kā 
raidījumam atzina Rīgas Dzemdību nama 
pārstāve Dace Rozenberga, sievietei 
saistībā ar dzemdībām komplikācijas 
netika konstatētas, tomēr viņai bijusi 
nepieciešama cita veida palīdzība, tāpēc 
sieviete nogādāta citā ārstniecības 
iestādē, kurā viņai būs jāuzturas vismaz 
mēnesi. Savukārt mazulis nogādāts Bērnu 
slimnīcā. (tvnet.lv)



52

September 2013

PUBLISHED BY THE SYDNEY LATVIAN SOCIETY

Peres in Riga talks of world without 
hatred

Aug 07, 2013 
RIGA - The Latvian government is 

combating manifestations of anti-Semitism 
and this fight must not stop, not even for a 
moment, visiting Israeli President Shimon 
Peres said during a state dinner hosted 
by Latvian President Berzins on July 
29, reports LETA. The atrocities of the 
Holocaust were perpetrated by the Nazis, 
but unfortunately they were also helped by 
local collaborators, said Peres.

Peres said that the Jews were a 
s izeable minor i ty dur ing the f i rst 
independent Republic of Latvia and they 
were represented in each of the four 
Latvian parliaments elected until World 
War II. The Jews of Latvia participated 
in Latvia’s prosperity, but the Holocaust 
destroyed them, said the president.

He recalled that 25,000 Jews were 
killed in Rumbula in just two days, including 
“children, senior citizens, women and men 
- all without reason.”

However, the Nazis “were resisted by 
several dozen Latvians, who were saving 
Jewish lives during these frightening times, 
risking their own lives. Such people were 
awarded the honorary title of ‘Righteous 
among the Nations.’ We will never forget 
this,” said Peres.

Peres said that such small countries as 
Latvia and Israel have a chance to be big 
by creating a better world without racism, 
hatred, anti-Semitism and not ignoring 

individuals’ thoughts.
When speaking about the tragic 

events of the Holocaust in Rumbula, both 
presidents said that Latvia’s society is 
being educated about the Holocaust.

Peres went on to explain that, in the 
course of many years, many Jews who 
survived in Latvia migrated to Israel, 
including influential rabbis, state officials, 
public figures, scientists and intellectuals. 
During the two waves of emigration - in 
the 1970s and 1990s - immigrants from 
Latvia enriched the State of Israel in many 
areas and they actively participated in the 
development of Israel, making use of their 
experience gained in Latvia.

Currently, a small Jewish community 
remains in Latvia, maintaining its identity. 
This community was able to restore 
the Jewish way of life in all areas. Its 
contribution to preserving the memory 
of the destroyed Jewish communities is 
invaluable, emphasized the president.

Property restitution solved
After an official flower-laying ceremony 

at the Freedom Monument, President 
Berzins said while meeting with the crowd 
that the problem of Jewish property 
restitution has been resolved, and that 
this was not the reason for the Israeli 
president’s visit to Latvia.

“All this has been settled, there are no 
more problems. Everyone is interested in 
peace worldwide, and the fundamental 
question is how to achieve this,” said 
Berzins.
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Berzins’ press secretary Liga Krapane 
explained that, in Berzins’ opinion, the 
denationalization process in Latvia had 
concluded. Questions that deal with one 
or another property must be dealt with on 
an individual basis, for instance, by Saeima 
adopting specific legislation. Property 
restitution was not discussed during Peres’ 
visit.

On July 30, President Peres continued 
his visit, participating in the unveiling of the 
Zanis Lipke Memorial.

Peres said that what Zanis Lipke did to 
save lives during the period of Nazi terror in 
Latvia, shows that he is a pride of humanity. 
He said that Lipke symbolizes the best, 
deepest and truest of what humanity has 
to offer, pointing out that there is always 
a minority in society - honest and brave 
persons - who are even prepared to risk 
their lives in the name of righteousness, 
as Lipke did.

Berzins emphasized that Lipke is an 
example that even in the most horrendous 
of circumstances, love of humankind 
cannot be defeated. “It can take just one 
person to change the world for the better,” 
the president said.

Approximately 100 people attended the 
unveiling of the memorial. The memorial is 
only a couple of steps away from where an 
underground bunker was located during 
World War II. During the years of Nazi 
occupation, the bunker was used by Lipke 
to hide and in fact save many people from 
certain death. The memorial invites one 
and all to become familiar with Latvia not 
only as a place where thousands of Jews 
were killed during the Holocaust, but also 
where such brave individuals as Lipke 
risked their lives to save others.

During his two-day state visit, Peres 
also met with Latvian Prime Minister 
Valdis Dombrovskis, where they agreed 
to organize an exchange of visits between 
Latvian and Israeli businesspeople. 

Dombrovskis and Peres discussed work 
on expanding Latvian-Israeli economic 
relations and strengthen cooperation in 
education, science and culture.

8-point re-emigration plan approved
Aug 07, 2013 
RIGA - The government approved 

on July 30 the Economy Ministry’s 
re-emigration support plan for 2013-
2016, allocating 2.4 million lats for its 
implementation, reports Nozare.lv. All that 
is left now is to implement the plan, Prime 
Minister Valdis Dombrovskis (Unity) said, 
expressing hope for its positive results.

Previously, support for the plan was 
postponed several times, since the 
government had to harmonize several 
matters.

 The re-emigration support plan, drawn 
up at the initiative of Economy Minister 
Daniels Pavluts, envisages eight specific 
directions over the next three years. The 
plan stipulates setting up an institution with 
representations in all regions of Latvia to 
provide information and consultation on 
various matters connected with moving 
to or residing in Latvia, ensuring the 
availability of labor market information and 
attracting a highly qualified labor force.

The plan also aims to ensure that 
everyone who is above the age of 15 and 
willing to learn the Latvian language or 
improve his or her Latvian language skills, 
can do so.

It also stipulates cooperation with 
Latvia’s diaspora, particularly in establishing 
and maintaining business ties, support for 
schoolchildren returning to the Latvian 
education system, the requirements of 
state administration, municipal institutions 
or state companies in personnel selection, 
as well as expanding the ranks of people 
eligible for the status of a repatriate by 
amending the Repatriation Law.

T h e  a m o u n t  n e e d e d  f o r  t h e 
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implementation of the plan in 2014 is 
767,700 lats (1 million euros); 839,100 lats 
in 2015 and 840,100 lats in 2016.

At least 55 persons from Latvia in 
carnage-hit Egypt at the moment

BC, Riga, 16.08.2013.
According to the Foreign Ministry’s 

information and public relations department, 
there are at least 55 persons from Latvia in 
carnage-hit Egypt at the moment, reported 
LETA.

The Foreign Ministry points out that 
the Latvian Embassy in Cairo will offer 
assistance to persons from Latvia if 
necessary. The embassy has already 
gotten in contact with many these persons 
and questioned them about their plans in 
regard to their stay in Egypt.

As reported, the Foreign Ministry has 
expressed concern about the worsening 
situation in Egypt and advises residents 
not to travel to the country.

Yesterday Egyptian security forces killed 
hundreds of demonstrators supporting 
former president Mohamed Morsi. The 
Foreign Ministry has repeatedly called 
on Egypt to prevent further violence and 
offered condolences to the victims’ families 
and loved ones.

Taking into consideration the current 
political and security situation in Egypt, 
the Foreign Ministry strongly recommends 
residents not to travel to Egypt.

Residents who are already visiting Red 
Sea resorts are advised to remain within 
hotel grounds and not travel anywhere 
else in Egypt.

Latvian travelers in Egypt are offered 
to register with the Foreign Ministry’s 
Consular 

Department at “kr.am.gov.lv”; in 
emergency they can contact the Latvian 
Embassy in Cairo or call the Foreign 
Ministry’s 24/7 line +371 26337711 or write 
to “palidziba@mfa.gov.lv”.

Fire at Rigas Water Board building in 
downtown Riga brought under control

Riga, 16.08.2013. A fire at the “Ri-
gas udens” administrative building in 
downtown Riga has been brought under 
control by firefighters; the building’s roof 
in a total area of 650 square meters has 
been destroyed in the fire.

Firefighters continue to work at the 
scene to make sure that fire is put out 
completely.

As reported, State Fire and Rescue 
Service was reported the fire at Zigfrida 
Annas Meierovica Boulevard 1 at about 10 
a.m. this morning.

Eight fire trucks with 45 firefighters 
participated in dousing the flames.

“Rigas udens” press secretary Arturs 
Mucenieks told LETA that the fire had 
damaged part of the furniture and personal 
computers in the building. There should be 
no problems with documents, however, 
because all documents are scanned and 
stored in servers, he added.

The company’s work has not been 
affected and the fire has caused no problems 
with water supply or communications, said 
Mucenieks.

The building was insured.
Riga Mayor Nils Usakovs (Harmony 

Center) also visited the scene to thank the 
firefighters and “Rigas udens” staffers for 
their efforts in putting out the fire.

Zaharjins and Segals must hand over 
their Liepajas metalurgs shares by 
August 19 

Riga, 16.08.2013.
Liepajas metalurgs major shareholders 

Sergejs Zaharjins and Ilja Segals must 
hand over their shares in the company 
to creditors for one lat by the evening of 
August 19, the company›s third shareholder 
Kirovs Lipmans informed Nozare.lv.

This ultimatum was issued by consulting 
company Prudentia Advisers board 



55

chairman Karlis Krastins during a meeting 
with Liepajas metalurgs shareholders 
yesterday. If this demand is not met, 
insolvency procedures will be launched at 
the company, explained Lipmans.

«I was not issued such an ultimatum 
because I am still ready to invest my own 
funds in the company,» said Lipmans.

Lipmans currently does not believe 
that Zaharjins and Segals will fulfill this 
demand and hand over their shares to the 
company›s creditors by August 19.

As reported, the club of creditors 
of the financially-troubled metallurgical 
company Liepajas metalurgs  has received 
the company›s legal protection plan from 
Prudentia Advisers and has begun to 
acquaint itself with the plan, the State 
Treasury›s spokeswoman Eva Dzelme 
informed the business information portal 
Nozare.lv.

Last week, Liepajas metalurgs 
submitted its proposals and principles for 
the company›s legal protection plan to 
Prudentia Advisers.

The revised legal protection plan 
for Liepajas metalurgs deals with debt 
capitalization opportunities, separating 
several production facilities from the 
company, selling shares in Liepajas 
metalurgs subsidiaries, and layoffs. The 
plan stipulates that Liepajas metalurgs  
requires investment of LVL 25 million 
for restoration of the company›s current 
assets so the company could resume 
production in September. The plan also 
offers capitalization of unsecured creditor 
debts, reported LETA.

200,000 visitors expected to visit Riga 
TV Tower annually after modernization

BC, Riga, 16.08.2013.
If the necessary funds are collected 

to transform the Zakusala TV Tower into 
an attractive tourism object, it is planned 
that approximately 200,000 visitors could 

visit the tower annually, which is the same 
number of persons that visit Riga Zoo, said 
Janis Bokta, board chairman of the state-
owned joint-stock company Latvijas Valsts 
radio un televizijas centrs (LVRTC).

At the moment, approximately 6,000 
persons visit the Zakusala TV Tower every 
year. Bokta said that the project is expected 
to the completed by 2018, reported LETA.

Bokta said that he hopes to attract LVL 
7 or 8 million from European Union funds 
during the next financial period in order 
to reconstruct the TV tower, however, he 
added that this project will have to compete 
with other Latvian projects.

For example, Tallinn›s TV Tower was 
visited by 240,000 people in the first nine 
months after reconstruction. The tower 
was closed for reconstruction in 2007 and 
reopened last April. Almost EUR 7 million 
from EU funds was invested in the project.

LVRTC hopes to make use of the same 
funding mechanism, and the total amount 
necessary for reconstruction of the tower is 
estimated at LVL 7 million, of which LVRTC 
could provide approximately 20 percent or 
LVL 1.4 million.

The Zakusala TV Tower, constructed 
in the 1980›s, is 368 meters high and is 
the highest tower in the European Union. 
The tower›s viewing platform is located 
97 meters high, and is the highest viewing 
platform in the city, with excellent views of 
Old Town, the Daugava River and the rest 
of the Latvian capital. On clear days, it is 
even possible to see the Gulf of Riga and 
even Sigulda.

Financial indicators of construction 
companies in Latvia improved the 
past three years 

BC, Riga, 16.08.2013.
The financial indicators of the largest 

construction companies improved in the 
past three years, according to a study 
carried out by the Register of Enterprises› 
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Lursoft.
Their average turnover grew 9,350.04 

percent and reached LVL 482,205 per 
company, reported LETA/Nozare.lv.

In 2010, the average turnover of the 
largest construction companies amounted 
to LVL 249,197 per company, compared to 
LVL 428,877 in 2011.

At the moment, there are 6,273 
construction companies registered in 
Latvia. Of these, only 17 percent or 1,065 
companies employ at least ten persons. 
752 turnover at least LVL 200,000 per year.

In regard to the average turnover of 
construction companies in regions, the 
largest amounts were turned over by 
Zemgale construction companies last year 
- LVL 671,070 per company. The smallest 
amounts were turned over by construction 
companies in the vicinity of Riga - LVL 
460,477 per company.

The profit of construction companies 
grew steeper than turnover. Their average 
profit was LVL 791 per company in 2010, 
compared to LVL 8,124 in 2011 and LVL 
16,241 in 2012.

Overall, the profit of construction 
companies employing at least ten 
employees and turning over at least LVL 
200,000 increased 20 times in the past 
three years.

The largest profit per company was 
achieved in Kurzeme - LVL 37,706, the 
smallest - in Zemgale - LVL 6,356.

Kemeri Sanatorium to go to auction
23. Aug. 2013.
RIGA - The property of the insolvent 

Ominasis Latvia, including the Kemeri 
Sanatorium, will be sold at auction on 
Sept. 24, insolvency administrator Ainars 
Kreics said in a statement to the media, 
reports Nozare.lv. The starting price of 
the company’s property will be 3,905,901 

lats (5.5 million euros), which will be partly 
applied to value added tax. This will be the 
first auction of Kemeri Sanatorium.

The auction will be held at 1 p.m. at 
Antonijas Street 7-2, in Riga.

The Finance Ministry’s Communications 
Department Director Aleksis Jarockis told 
Nozare.lv earlier this week that the Jurmala 
City Council had not submitted information 
on the necessary financing needed to 
maintain the Kemeri Sanatorium over the 
next several years, as well as its vision, 
together with financial calculations, on how 
the sanatorium would be utilized.

Kreics, in an effort to prevent Ominasis 
Latvia property from depreciating and due 
to conditions set by the Municipal Loan 
and Guarantee Control and Supervision 
Council, has decided to organize an 
auction of the Kemeri Sanatorium.

This past July creditors of Ominasis 
Latvia, the company that previously 
privatized the Kemeri Sanatorium, decided 
to sell the sanatorium complex to the 
Jurmala City Council without going to 
auction. They unanimously agreed to sell 
the property to the Jurmala City Council for 
4.6 million lats.

However, law firm Raidla Lejins & 
Norcous, representing Ominasis Latvia, 
said in a letter to the Jurmala City Council 
that the sale of the Kemeri Sanatorium to 
the Jurmala City Council without going to 
auction contradicts legal requirements and 
creditor interests.

The letter says that sale of the complex 
to Jurmala City Council and not at auction 
may go against the Insolvency Law and 
also Article 105 of the Constitution (property 
rights). In fact, the Kemeri Sanatorium has 
been seized without just and adequate 
compensation to the complex’s owners, 
believes the law firm.
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