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1918. gada 18. novembris – Neatkarīgas Latvijas proklamēšana
Tikai vienu dienu pirms neatkarīgas Latvijas proklamēšanas izveidoja Tautas 

padomi. Šajā pašā dienā Tautas padome ievēlēja pirmo Latvijas Pagaidu valdību un 
pieņēma lēmumu, ka nākamajā 1918.gada 18. novembŗa dienā tiks sasaukta kārtējā 
Tautas padomes sēde Nacionālajā teātrī, lai proklamētu neatkarīgu Latviju. 

Latvijai liktenīgās dienas svinīgais brīdis sākās plkst.16, kad Nacionālajā teātrī uz 
skatuves jau bija sapulcējušies Tautas padomes locekļi. Svinīgo sēdi vadīja Gustavs 
Zemgals, jo Tautas padomes priekšsēdētājs Jānis Čakste nebija paspējis ierasties Rīgā. 
No sākuma sapulcē tiek nolasīts 1918. gada 17. novembŗa Tautas padomes sēdes 
protokols, pēc kura nolasīšanas, skaļiem aplausiem skanot, G. Zemgals paziņo, ka, 
pamatojoties uz notikušo vienošanās faktu, tagad uz Latvijas Tautas padomi pārgājusi 
suverēnā vara. Pēc tam vārds tiek dots pirmajam Latvijas Ministru prezidentam 
Kārlim Ulmanim, kuŗš Pagaidu valdības vārdā pasludina par nodibinātu Latvijas valsti 
kā demokrātisku republiku. Kājās pieceļas Tautas padomes un prezidija locekļi un 
klātesošie pilsoņi. Atskan no Latvju operas dalībniekiem dziedāta Baumaņu Kārļa 
sacerētā tautas himna “Dievs, svētī Latviju”, kuŗu nodzied trīs reizes. 

„Apzinoties šā soļa svarīgumu un nozīmi, kad Latvijas Tautas padome mani ieceļ 
par Latvijas izpildošās varas vadītāju, es ņemu sev drošību tai vienprātībā, kuŗa izteicas 
šai aicinājumā; tāpēc neturēju par iespējamu atteikties. Pagaidu valdības uzdevums 
būs Latvijas valsts izbūve un nostiprināšana uz ārieni un iekšieni. Valsts jānostiprina 
uz ārieni, lai tā stāvētu spēcīga un apvienota, labās attiecībās ar tāliem un tuviem 
kaimiņiem. Iekšējā pārvaldīšanas darbā stāv daudz uzdevumi priekšā; bez kavēšanās 
jāizved zemē demokrātiskas reformas. Visus uzdevumus tagad neattēlošu sīkumos; 
minēšu tikai svarīgākos un neatliekamos. Darbs nebūs viegls, bet mani stiprina apziņa 
par Latvijas tautas spēku, izturību un ciešu apņemšanos novest iesākto lietu līdz galam. 
Šai brīdī atcerēsimies, ka ilgiem gadiem daudzi mūsu tautas locekļi lolojuši šo mūsu 
cerību, jau agrāk klusībā vai atklāti strādājuši priekš viņas un nesuši domu par brīvo 
Latviju savās sirdīs. Tagad, kad esam brīvi un vairs negaidām no augšas vai ārienes 
pabalstu un palīdzību, paši veidosim savu dzīvi. Uzplauks atkal lauksaimniecība, mūsu 
rūpniecība un tirdzniecība, atjaunosies dzīvība visā mūsu dzimtenē vēl spilgtāk kā 
agrāk un pārspēs visu, kas līdz šim mums bijis,” savā uzrunā sacīja pirmais Ministru 
prezidents Kārlis Ulmanis. 

G. Zemgals, Latvijas Tautas padomes sēdi slēdzot, vēršas pie visiem tautas 
dzīvajiem spēkiem ar uzaicinājumu nākt palīgā pie grūtā Latvijas izveidošanas darba. 
Vienīgā mūsu vēlēšanās – lai Latvijai saules mūžs. Lai dzīvo demokrātiskā Latvija! 
Lielā sajūsmā trīs reizes atkal nodzied “Dievs, svētī Latviju!”.
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

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

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

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

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

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

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

Senioru saiets
14. novembŗa saieta ievadā Jānis 

Grauds pastāstīs un parādīs slīdītes, 
par savu neseno ceļojumu Japānā.

Tad apc iemosim Kuld īgu un 
apskatīsimies kas notiek Latvijā, 

Telpu pieteikumi 2015.  
gadam

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

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

SLB valde

un parunāsim par Ziemassvētku 
sarīkojumu. 

Pēc starpbrīža redzēsim doku-
mentālfilmu „Atgriešanās Eiropā, Latvija 
2008-2010 gads”. ■

Ivars Šeibelis

SLB valdes sēde  
8. oktobrī

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds, protokolēja Ināra Graudiņa.

Andris Galviņš uzņemās sagadāt 
tames skolu klases jumta labošanai un 
atrast firmu kuŗa varetu darbu steidzīgi 
veikt. Jānis Čečiņš ir sācis kartot Latvijas 
produktu iegādi kuŗus pārdos pirms un 
Kulturas Dienu laikā.

Veco ļaužu aprūpes organizācija 
Laimas darbu pārņems „Your Aged 
Care” firma kuŗu vadīs ilg gadīgā 
Laimas darbiniece Heather Pooloo. 
Pārmaiņas darbi virzās ātri uz priekšu, 
visi klienti ir piekrituši maiņai. Jaunais 
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Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 1989. gada
Eiženija Grava

Dzimusi 1923. g. 23. aprīlī, Latvijā
Mirusi 2014. g. 8. oktobrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

birojs ir iekartots Daugavas Vanagu 
namā Bankstaunā. Ja parmaiņas darbi 
turpināsies pēc plāna tad Laimas 
darbība pie Sidnejas Latviešu Biedrības 
izbeigsies pirms Ziemassvetkiem šo 
gad.

Valde nolēma izdaiļot Sidnejas 
Latviešu Nama ieeju un priekštelpu. 
Jānis Grauds aicinās Mārtiņu Tuktēnu 
uzņemties šo darbu.

Māksliniece Anna Pērkone sniegs 
priekšnesumu Valsts svētku pusdienās, 
svētdien, 16. novembrī.

Jānis Grauds, Jānis Čečiņš un 
Dimis Pešudovs satikās ar pārstāvjiem 
no Bova ģimenes kuŗai pieder īpašumi 
latviešu nama kaimiņos uz Parnell 
un Lyons ielām. Kaimiņi plāno būvēt 
piecu stāvu ēku Lyon ielā komerciālo 
un dzīvokļu vaidzībām. Jānis Grauds 
uzņēmās aprunāties ar architektu 
Andreju Andersonu, lai saņemtu viņa 
padomu kādu stāju biedrībai būtu 
jāuzņem šai lietā.

Valde nolēma finansiāli atbalstīt 3x3 
nometnes pasākumu un atbalstīt biedru 
bērnus kuŗi ņems dalību nometnē. 
Biedrība arī atbalstīs antropoloģijas 
studentes Māres Heimātes dalību 
nometnē.

Atvērto durvju diena izdevusies labi. 
Atsaucība no jauniebraucējiem, kam 
pirmā reize Latviešu namā. Izrādīta 
interese par to kas notiek namā. 

J.Grauds ierosina Atvērto durvju dienu 
rīkot biežāk, iespējams saistītu ar Biedru 
pēcpusdienu. 

Ivars Šeibelis ierosina, ka vajadzētu 
iegādāties defibrilatoru, jo biedru skaitā 
daudz vecāka gadu gājuma cilvēki. Valde 
piekrīt. Aptuvena izmaksa $1,200. ■

D.P.

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2014. gada oktobrī SLB ir apsveikusi    
Tatjanu Slaucītāju, Mēriju Rodi, Anitu 

Ziemassvētku  
apsveikumi

SLB biedri, kuŗi vēlas novēlēt 
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu 
2015. gadu saviem draugiem un 
paziņām, to var ievietot decembŗa 
Ritumā. Apsveikumus var pieteikt 
SLB grāmatnīcā darba laikā līdz 20. 
novembrim.

Apsveikumu maksa sākot no $20.00
Ziemassvētku apsveikumiem doto 

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

Kopības nodevu  
akcija

Ir atkal sākusies gadskārtējā 
LAAJ Kopības nodevu vākšanas 
akcija.

Maksājumus var nosūtīt pa 
pastu, vai arī nodot Sidnejas 

Latviešu biedrības namā.
Pavisam līdz 2014. gada 26. oktobrim 

ir saziedoti $13,361.
IZiedojumi līdz $50
Dzintara I. Pennant Hills
Kalniņa A. Umina Beach
Lapa O. Kurrajong
Papworth I. Cessnock
Putnis A. Argenton
Reed A. Strathfield
Ruņģis V. & J. Roseville
Siliņš I. & U. Fairy Meadow
Taylor V. Kirrawee
Vanags J. Tweed Heads
Veidnere S. Turramurra

Kopā: $490

Ziedojumi no $51 līdz $100
Kalniņš I. Galston
Kariks J. Drummoyne

Krādziņš A. Yagoona
Krādziņš V. Yagoona
Rozentāla M. Cessnock
Tuktēns D. & M. Wahroonga
Zemīts V. Ashfield

Kopā: $700

Ziedojumi no $101 līdz $200
Eislers V. Bilgola Plateau
Freimanis G. Revesby
Glebe I. & T. Wahroonga
Krādziņš L. & J. Yagoona
Krauklis R. Strathfield
Trankels I. & V. North Rocks
Upīte I. Glenhaven

Kopā: $1,121

Ziedojumi no $201 līdz $600
Medenis A. Gerringong
Rone A. Wollstonecraft
Rone I. Greenwich
Timermanis E. Clareville

Kopā: $1,450

Ziedojumi no $501 līdz $6000
Drengers J. Penshurst

Kopā: $6000

Pavisam kopā: $9761

Krūmiņu-Štrausu, Laumu Reinfeldi, 
Arnoldu Minderu, Imantu Selingeru, 
Pēteri Kļaviņu, Alfredu Nerbuli, Jāni 

Kairiu, Tālivaldi Tauriņu, Valdi Graudiņu, 
Aivaru Saulīti, Arnoldu Rodi, Annu 
Grigoru un Annu Usanovu. ■
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Sarīkojums,  
kas turpina saistīt

N e k a s  m ū s u  s a -
biedriskā dzīvē neatver 
Sidnejas latviešu nama 
d u r v i s  t i k  p l a š i  k ā 
sarīkojums, kas saistās ar 
Sidnejas latviešu vīru koŗa 

uzstāšanos. Tā arī šogad. Uz vīru koŗa 
Dziesmu pēcpusdienu, 21. septembrī 
bija sabraukuši tautieši no malu malām 
– Kanbēras, Gosfordas, Ņūkasles, 
Volongongas un attālās Džeringongas. 
Vai tautas pieplūdums un sajūsma, kas 
pildīja namu bija gaidāmo Kultūras dienu 
priekšspēle, jeb nojausma par to, kas 
mūs sagaida Dziesmu pēcpusdienā, 
nemācēju teikt. Bet prieks un tīkams 
satraukums apņēma mūs visus ilgi pirms 
sarīkojuma sākšanās.  

Diena namā risinājās 
kā sarīkojumu virkne. Tā 
sākās ar nelaiķes Lidijas 
Mednes atmiņu grāmatas 
Vētras traukti dziedātājputni 
atvēršanu un gleznu skates 
a tk lāšanu.  Grāmatas 
atvēršanu veica goda 
konsuls Aldis Birzulis, bet 
izstādi atklāja ALMA vice-
priekšsēde Biruta Apene-
Clark.  Īpašu sirsnību 
pasākumam p iešķ ī ra 

Lidijas bērnu un mazmeitas klātbūtne un 
viņu teiktie, izjustie pateicības vārdi. Bez 
pārtaukuma, virkne  turpinājās ar vīru 
koŗa dāmu kopas siltājām pusdienām, un 
vīru pašu Dziesmu pēcpusdienu. Dāmu 
sniegtās pusdienas un bagāto kafijas 
galdu it sevišķi novērtēja sarīkojuma 
tālbraucēji. 

Nebijām vēl paēduši, kad mūsu 
priekšā stājās koris, 30 brašu vīru 
sastāvā. Šoreiz vīri ieņēma vietu pie 
zāles dibensienas, kamēr klausītāji 
palika pie galdiem. Klausītāju bija daudz. 
Klātie galdi pildīja ne tikai zāli bet arī 
skatuvi. Ja izvietojums skatam šķita 
neparasts, tad no akustiskā viedokļa 
skaņa bija pilnīgāka, labāka. Īpašais 
izkārtojums it kā paaugstināja mūs, kas 
sēdējām pie galdiem, no klausītājiem uz 
sarīkojuma līdzveidotājiem. Programmas 
kopdziesmās virsdiriģente Daina ar tik 
pat lielu atdevi diriģēja mūs kā savu vīru 
kori. Atsaucībā mēs darījām, ko varējām. 

Programma, kā to vēstīja Andra 
Kristovska romantiskais programmas 
vāks, sastāvēja vairumā no patriotiskām 
dziesmām ar temu: mēs mīlam zemi šo. 
Dziesmu izvēle it kā atbildēja Raimonda 
Paula dziesmai (3. daļā) kas jautā, 
„Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?” Jā, 
kāpēc gan, ja sirds plūst pāri no savējām. 
Dziesmā pārstaigājām dzimtās zemes 
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āres no bangainā Kurzemes krasta līdz 
Vidzemes purviem un siliem. Cildinājām 
dziesmu pašu („Sanāciet, sadziediet”) 
un bagāto vērtību pūru, kas nāk līdzi 
latviskam dzīves stilam („Laid iekšā, 
saiminiece” un „Tēvs, māmiņa”).

Korim tagad ir divi diriģenti: Daina 
Jaunbērziņa un Ivars Štubis. Programmas 
gaitā tie raiti nomainīja viens otru bez 
lūzumiem. Katram piemīt savs stils. 
Ja diriģente Daina raida 34 gados 
izkoptu muzikālo iejūtību, koŗa disciplīnu, 
paredzamību un saskaņu starp kori 
un diriģenti, tad diriģents Ivars nāk ar 
jaunu enerģiju, jaunu iejūtību un jaunu 
interpretāciju sen pazīstamām dziesmām. 

Koŗa ietvaros pastāv arī Jauno vīru 
ansamblis, septiņu puišu sastāvā. Īpašs 
prieks bija vērot diriģenta Ivara kontaktu 
un intuitīvo saprašanos ar šo ansambli. 
Puišiem dziedot tās, ko saucu par puišu 
lielības dziesmām, ritmiski raitais un 
bravurīgais izpildījums pilnībā atspoguļoja 
dziesmu tekstus. Patika. 

Starp dziesmu darinātājiem un 
autoriem priecēja pazīstamie vārdi un 
aiz vārdiem cilvēki, kas darbojušies 
un turpina darboties mūsu vidū. Starp 
tiem stāv Imants Līcis ar nu jau tautā 
iemīļoto dziesmu „Tur Vidzemē” un 
dziesmas „Tēvu zeme” apdari. Kā trīs 
zvaigžņu izpildījumu savā programmā 
atzīmēju Teodora Tomsona sacerēto, 
Bruno Skultes komponēto, 
Ivara Štubja d i r iģēto 
šūpuļdziesmu dzimtenei 
„Aijā”. Nemirstīga dziesma 
nemirstīgai mīlestībai. Tad 
vēl  dzirdējām I.Štubja 
darināto t.dz. „Cīrulīti, 
mazputniņ”, kas atkal 
izpelnīja klausītāju trīs 
zvaigžņu atsauksmi un 
Dainas Jaunbērziņas/
Alda Sila apdarē t.dz. 
„Laid iekšā, saiminiece”. 

Spāņiem ir sakāmvārds: „kaut daudzi 
dzīves gaitā sastop dievus, ne visi zin 
tos sveicināt”. Šodien, bez atlikuma mēs 
sveicinām visus šīs bagātās programmas 
veidotājus, it seviški tos kas apgrozās 
mūsu vidū. Mazliet attālāku sveicienu 
sūtām arī dzejniecei/komponistei Brigitai 
Ritmanei par dziesmu „Ar latvju dziesmu” 
un tās darinātājam Viktoram Bendrupam. 

Neizsīkstošu interesi par koŗa darbību 
veicina dažādība, ko koris spēj piešķirt 
saviem sarīkojumiem. Vienmēr mūs 
sagaida kautkas jauns. Tur ir tradicionālās 
vīru koŗa dziesmas, tur īpaši pielāgota 
programma Jauno vīru ansamblim. Tur ir 
koŗa dziesmas ar solo dziedājumiem, ko 
šoreiz veica Toms Mačēns, Ivars Štubis un 
Oskars Štubis, tur dziesmas ar dažādiem 
pavadījumiem. Ilgadīgajai pianistei 
Ingrīdai Šakurovai šoreiz piebiedrojās 
vijolniece Daina Kaina, tā noapaļojot 
pavadījuma skaņu. Puišu dziesmām 
pavadījumu piespēlēja akordeonists 
Indulis Krādziņš. Kopdziesmām divi 
akordeonisti – I. Krādziņš un I. Štubis. 
Šī gada programmā jauninājums  bija 
Oskara Štubja deklamācija Māra 
Lasmaņa dziesmā „Mans mantojums” 
ar Ārijas Elksnes vārdiem. Dziesmā 
dzejniece apdzejo savas dzimtās zemes 
kokus. Tie ir viņas īstais, no senčiem 
mantotais mantojums. Citēju dzejoļa 
trešo pantu:   

Sidnejas Latviešu vīru koŗa jauno vīru ansamblis
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 Ko mantojusi es no senčiem saviem?
 Ne tituļus, ne zelta gredzenus,
 Vien viņu egles, ozoli un kļavas
 Pār mana mūža ceļiem vējā zuz. 

Skaistie, vienkāršie, skaidrā valodā 
vēstītie vārdi no Austrālijā dzimuša, 
Austrālijā auguša latviešu puiša sariesa 
acīs asaras. Mēs dzīvojam! Paldies, 
Oskar! Tā bija dāvana. 

Raksts ievelkas un Jūs, mīļais lasītāj, 
nogurstat, bet es vēl nevaru rimties. Man 
vēl ir jāpiemin koŗa ģimeniskais sastāvs 
un tā izstarotais siltums. Korī dzied: trīs 
pāri tēvu un dēlu, divi pāri brāļu un trīs 
brālēni. Ja korim pieskaitām virsdiriģenti 
Dainu J. un pavadītāju Dainu K., kam 
abām vīri stāv kora ierindā, tad sastāvs 
jāpalielina vēl par div’ pāriem lauleņu. 
Varena ģimene! Un mēs, klausītāji? Kur 
stāvam mēs šai lepnajā ierindā? Kā šīs 
dienas attālākie radi.

Visbeidzot, zālē izplauka ziedu 
kalni, aplausi, izmainītas sirsnības un 
pateicības visiem Dziesmu pēcpusdienas 
v e i d o t ā j i e m ,  a t b a l s t ī t ā j i e m  u n 
darbiniekiem. 

Nezinu, vai mājās braucot sirds bija 
atvieglota vai pilna, bet no līdzpaņemtā 
tā dzied vēl šodien. 

Lauma Reinfelde,
2014. g. 1. okt. 

Balsošana Sidnejā
Liels nozīmīgs notikums! 12 Saeimas 

vēlēšanas, kuŗu iznākums tik svarīgs 
Latvijas valsts nākotnei. Īpaši mūsu 
balsis svarīgas, jo tās nodotas par 
kandidātiem Rīgas rajonā, kur pārsvarā 
dzīvo ļaudis, kam ir cita politiska nosleja. 
No Latvijas 23116 Latvijas pilsoņiem, 
kas nobalsoja ārzemēs Sidnejiešu skaits 
bija 252, kas ir par 25% vairāk nekā 
iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Paldies 

visiem kas atnāca, kam rūp Latvijas 
nākotne, lai pieliktu roku nododot savu 
balsi

Pirmais balsotājs jau ieradās plkst, 
7.05 Tas bija Jānis Vadzis. Pateicoties 
Raimondam Sokolovskim, Latvijas 
karogs jau plīvoja nama priekšā, 
attiecīgie plakāti, kas rādīja, ka tieši 
šeit ir tā vieta, kur nodot savu balsi. 
Patīkamas aromas lidoja no kafejnīcas. 
Tur varēja stiprināties vai nu pirms, vai 
pēc balss nodošanas. Par daždažādiem 
gardumiem gādāja Ilona Brūvere, gan 
pankūkas, gan ola ar bekonu, gan citi 
labumi.  Par pusdienām gādāja SLB 
Dāmu kopas saimnieces. Latviskāka 
ēdiena, kā desiņas ar kāpostiem, 
klāt vēl pa pīrādziņam un kur nu vēl 
smalkmaizītes, kafija vai pat alutiņš no 
Latvijas! Pie galdiņiem kafejnīcā bija 
gandrīz vai nebija vietas. Tur arī tikai 
spriests un pārrunāts, par kuŗu partiju 
balsot, kam likt krustiņus, kuŗus vārdus 
svītrot. 

Bez tam, vēl Latviešu nama Atvērto 
Durvju diena! Baltajā zālē Kultūras dienu 
komitejas locekļi tirgojās ar produktiem 
no Latvijas. Gan nēģiem, šprotēm 
čipšiem, sulām, alutiņu. Varēja arī 
iegādāties KD t-kreklus. 

Skolas bērni arī bija sagādājuši 
izstādīti ar saviem darbiem, tāpat 
Jautrais pāris, Vienības draudze, 
Daugavas Vanagi un Laima, kas gādā 
par vecākā gadu gājuma ļaudīm.  Vairāki 
jauniebraucēji no Latvijas izrādīja 
izbrīnu un izteica atzinību par to kas 
notiek namā. Cerams, ka tas raisīs viņu 
piesaistīšanos latviešu sabiedrībai šeit.

Bet galvenais jau pašas vēlēšanas. 
Tā, kā ap 150 tautiešiem bija jāsaņem 
jaunās Latvijas valsts pases, vēlēšanu 
iecirkņa telpa bija gandrīz par mazu. 
Pie viena galda sēdēja goda konsuls 
Aldis Birzulis. Aiz šī galda viena rinda! 
Otra rinda veidojās balsu nodošanai. 
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Strādājām četri komisijas 
locekļi. Imants Līcis datora 
speciālists un programmas 
Ba lss  i evad ī tā j s  un 
pārzinātājs, jo dati bija 
jā ievada balsošanas 
gaitā, sēdēja pie datora, 
gan reģistrēja balsotājus. 
Andra un Iveta Rones 
cītīgi reģistrēja balsotājus 
i z sn iedza  Vē lēšanu 
aploksnes un katram paku 
ar 13 partiju sarakstiem. 
Man pašai bez tam vēl bija 
darbiņš stāvēt pie durvīm 
un norīkot, kuŗā rindā lai 
stājas, kur lai iemet kastē 
savu Vēlēšanu aploksni. Vispār jāskatās, 
ka viss norit gludi, bez atgadījumiem. 
Vienu brīdi bija tik daudz ļaužu, ka bija 
grūti mazajā telpā kustēties. 

Pienāca pulksten 20.00, bet īsi pirms 
tam paspēja ierasties pēdējie balsotāji 
Kristīne un Ģirts. Viņu bērni Laura un 

Jānis viņus sagaidīja un 
palīdzēja viņiem nobalsot. 
Abi bērni jau gatavojas 
laikam, kad 2021. gadā 
paši varēs balsot Saeimas 
vēlēšanās.

Ta d  n u  s ā k a s 
V ē l ē š a n u  a p l o k š ņ u 
šķirošana, balsu, krustiņu 
un svītrojumu skaitīšana. 
Milzīgs darbs. Palīgā nāca 
Edite un Aldis Birzuļi.  Viss 
ritēja pavisam raiti, līdz 
pēdējo datu ievadīšanai 
Balss programmā. Kaut 
kas nebija, kā vajaga!  
Pēc vairākām telefona 

sarunām ar Konsulāro departamentu 
Rīgā galu galā ieguvām pareizo 
iznākumu. Bijām jau vairākas dienas 
burušies  šai jaunajā Balss skaitīšanas 
programmā, bet arvien kas tur tika 
mainīts, tā arī pašās beigās! Tomēr 
uzvarējām!  Vēlēšanu iecirkņa telpas 
atstājām pulkst.03.07, svētdienas rītā.  

Sidnejas rezultāti: Vienotība 103,  
Nacionālā apvienība 130, Saskaņa 3, 
Zaļie un Zemnieki 7, Sudraba, 3, Krievu 
savienība 1, Vienoti Latvijai 3, Jaunā 
konservatīvā partija 1.

Pateicos Imantam, Andrai un Ivetai, 
par lielo darbu, lai vēlēšanas noritētu 
raiti, pateicos SLB Dāmām par Komisijas 
locekļu pabarošanu, pateicos Edītei par 
palīdzību un īpaši Aldim, kas izturēja līdz 
pašām beigām.

Ināra Graudiņa,
Sidnejas Vēlēšanu iecirkņa 

priekšsēde.

Pēdējie balsotāji Kristīne Kugrēna un 
Ģirts Moļņiks ar bērniem Jāni Moļņiku 
un Lauru Moļņiku.
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Jānis Grauds nodod savu 
balsi. (Foto: Ināra Graudiņa)

Kultūras dienu biļetes
Kultūras dienu biļetes var pasūtināt jau tagad lietojot Ritumam klātpielikto anketi.

No 5. novembŗa biļetes varēs nopirkt SLB grāmatnīcā.
Biļetes ir jāizpērk tūlīt – tās nevar aizrunāt.
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Sidnejas Latviešu biedrība  
rīko

Latvijas  
96 gadu dibināšanas 

atceres 
PUSDIENAS

svētdien, 16. novembrī, plkst. 14.00 
Sidnejas Latviešu namā

Ar priekšnesumiem uzstāsies: 

Anna Madare Pērkone un

Sindre Fjermenstad

Aukstais galds, atspirdzinājumi un 
kafija ar smalkmaizītēm un kūkām

Piedalīšanās $30.00 no personas 
$50.00 ģimene ar skolas bērniem

Jāpiesakās pie Imanta Līča Rīgas grāmatnīcā, tel. 9744 8500 
līdz 10. novembrim.
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Latvijas 
Universitātes 
dibināšanas 

piemiņas akts
27. septembrī Studenšu 

Korporāciju Kopa Sidnejā 
(S!K!K!S!) un Korporāciju 
Kopa Sidnejā (K!K!S!) rīkoja 
Latvijas Universitātes 95 
gadu dibināšanas atceres 

aktu Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa 
Siliņa zālē. Aktu atklāja K!K!S! seniors 
Indriķis Kalniņš, selonus, ar uzrunu, kuŗā, 
cita starpā, pieminēja, ka pēc I Pasaules 
kaŗa Eiropā nodibinājās daudzas jaunas 
valstis, kuŗu vidū bija arī Latvija. Viens 
no galveniem mērķiem šajā laikā bija 
gadāt par to, lai šajās valstīs būtu 
akadēmiski izglītoti pilsoņi. Tāpēc jau 
drīz pēc Latvijas valsts nodibināšanās 
atklāja arī Latvijas universitāti. Rīgā gan 
bija pastāvējis Politechnikums, bet tajā 
studēja tikai reālos mācību prieksmetus, 
kamēr jaunajā Latvijas Universitātē bija 

12 fakultātes, kas pārstavēja gan reālās 
gan humanitārās zinātnes un galvenais 
bija tas, ka pirmo reizi pasaulē vienā 
augstskolā mācīja zinības latviešu 
valodā. Pēc uzrunas seniors aicināja 
visus kopā nodziedāt Latvijas himnu.

Tālākā akta norisē f i l !  Andra 
Rone, spīdola, pastāstīja par Latvijas 
Universitātes fondu un iepazīstināja arī 
ar šīs dienas akademiskās runas teicēju. 
Viņa atgādināja, ka pirms diviem gadiem 
šeit ciemojās Latvijas fonda pārstāvji kopā 
ar astronomijas fakultātes darbiniekiem 
lai novērotu saules aptumšošanos 
Ziemeļkvīnslandē. Būdama arī Latvijas 
Universitātes fonda pārstāve Sidnejā, 
viņa pastāstīja, ka fonds dibināts jau 
2004. gadā lai veicinātu atbalstu un 
materiālu nodrošinājumu centīgiem 
studentiem, kā arī pētniecību dažādās 
izglītības, zinātnes un kultūras nozarēs. 
Interesanti, ka mums pazīstamais 
profesors Edgars Dunsdorfs bijis viens no 
pirmajiem Latvijas laika stipendantiem. 
Šogad, atzīmējot LU  95. dibināšanu, 
iecerēts šajā jubilejā restaurēt ērģeles  
lielajā aulā, kuŗas 1935. gada pirmo 
reiz iegādājās pēc universitātes 
rektora prof. J. Auškāpa aicinājuma 
un pēc 25,000 latu ziedoto līdzekļu 
saņemšanas. Toreiz no šis summas 
4375 latu ziedojušas korporācijas. LU 
fonds iesāka ziedojumu vāksanu ērģeļu 
restaurācijai pagājušā gada 3. oktobrī, 
kādā sakarībā vēstures zinātņu doktors 
Valters Ščerbinskis tajā dienā literārā 
vakarā Rīgā nolasīja referātu par LU 
studentu un studenšu korporācijām un 
Latvijas Universitāti starpkaŗu periodā.  
Šis referāts ar Latvijas fonda darbinieku 
starpniecību saņemts Sidnejā un to šajā 
aktā atskaņos un parādīs uzņēmumos 
uz  ekrāna. 

Valters Ščerbinskis dzimis Rīgā, 
Grīziņkalnā 1969. gadā, 1996. gadā 
beidzis vēstures studijas, 2003. gadā Fil. Indriķis Kalniņš, selonus
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LATVIJAS VALSTS
96 GADU DIBINĀŠANAS

ATCERES AKTS
otrdien, 18. novembrī, plkst. 19.00

Sidnejas Latviešu namā

Svētku runu teiks  
Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs

Māris Brancis

Aktu kuplinās

Sidnejas Latviešu vīru koris

Par dievkalpojumiem skat. draudžu ziņas

Aktu rīko Sidnejas Latviešu vīru koris.
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aizstāvējis promocijas (paaugstināšanai 
augstāka grada iegūšanai) darbu un 
ieguvis vēstures doktora gradu. Studiju 
laikā viņš strādājis Kaŗa mūzejā, pēc 
tam par pētnieku Latvijas valsts archīvā 
un 2002. gadā bijis docents Stradiņa 
universitātē, strādājis Polītiskās zinātnes 
katedrā un vada maģistra studiju 
programmu „Reģionāla polītika un 
valsts pārvaldība”. Sarakstījis vairākas 
grāmatas, ap 70 zinātnisku rakstu 
un vadījis zinātniskus projektus. Viņa 
galvenās intereses ir par starpkaŗu 
Latvijas polītiku, 1934. gada apvērsumu, 
autoritāro Latviju, Latvijas izglītoto 
elīti un studentu organizāciju vēsturi. 
Uzrakstījis grāmatu ”Uzticīgi draugam”, 
kuŗā ir informācija par visām Latvijas 
akadēmiskajām slēgtajām mūža 
organizācijām. Viņš ir autors vairākām 
biografiskām vardnīcām un dokumentu 
krājumam par 15. maija notikumiem. 
Kopš 1992. gada sastāv  korporācijā 
Fraternitas Cursica, kur ieņēmis gandrīz 
visus amatus, bijis filistru biedrības 
valdes loceklis un priekšsēdētājs, kā 
arī filistru biedrību savienības valdes 
loceklis un priekšsēdētājs. Janvārī viņš 

būs Sidnejā un piedalīsies 3x3 saietā. 
Sekoja Valtera Ščerbinska runa 

„Latvijas Universitātes studentu un 
studenšu korporācijas un Latvijas 
Universitāte starpkaŗu periodā”. Savu 
runu viņš iesāka ar novērojumu, ka 
LU lielā zāle jeb aula esot skaistākais 
visā Ziemeļeiropā. V. Ščerbinska runā 
bija daudz statistisku datu, kuŗus šeit 
nav iespējams atkārtot, jo tie aizņemtu 
pārāk daudz vietas, tāpēc sekos tikai 
daži zīmīgi izvilkumi. 

Studentu dzīve Latvijā iesākās pēc 
atgriešanās no I Pasaules kaŗa bēgļu 
gaitām Krievijā; arī vecas korporācijas 
gan Rīgā, gan citur dibinātās atjaunoja 
darbību. Tā kā bija daudz jaunu studentu 
un būtu neiespējami vai nepraktiski 
iesaistīt tajās vairāk par 20 jaunu locekļu 
gadā, tad dibināja jaunas ar vecāko 
korporāciju palīdzību un padomiem. 
Sāka studēt arī studentes, kuŗām 
caru Krievijas laikā studēt tikpat kā 
nebija iespējams, kaut gan tajā laikā 
pastāvēja īpaši augstākās izglītības 
kursi sievietēm. Tad radās arī lielākā 
skaitā studenšu koporācijas. Pavisam 
kopā studentiem un studentēm varēja 
būt ap 30 korporāciju. 20tos un 30tos 
gados bija arī nodoms grozīt korporāciju 
darbību ar reformām.

Korporācijās sastāvēja gandrīz 
trešdaļa no visiem studentiem. Bija 
arī citas studentu organizācijas gan 
ar mazāku studentu skaitu nekā 
korporācijās. Ar konkordijām, kas arī 
valkāja krāsas, izcēlās strīdi par to, vai 
viņu locekļi drīkst krāsas nēsāt un notika 
pat „olu kaŗi”. 

Vēlākos gados arī strādnieku bērni 
sāka studēt un iestāties korporācijās. 
Runa aplūkoja arī studentu etnisko un 
konfesionālo piederību, arī ģeografisko 
izcelšanos, jo kāmēr no Vidzemes, 
Kurzemes un Zemgales studējošo bija 
vairāk, to skaits bija mazāks no Latgales.

Fil. Andra Rone, spīdola
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Austrālijas	  Latviešu	  55.	  Kultūras	  Dienu	  	  

Balle	  

Mirdzošs Vakars 
Trešdien,	  31.	  decembrī,	  plkst.	  19.00 

Kultūras	  dienu	  balle	  solās	  būt	  sevišķi	  izsmalcināta	  un	  grezna.	  
Šampanietis	  plūdīs,	  ēdiens	  būs	  gards	  un	  mūzika	  tik	  aizraujoša,	  ka	  
visu	  vakaru	  dejojot	  pa	  spožo	  dejas	  grīdu,	  nemaz	  nepamanīsit,	  ka	  

jau	  ir	  pienācis	  Jaunais	  gads! 

 

1920.	  gadu	  mūziku	  atskaņos	  un	  dziedās	  Laimas	  Muzykanti	  un	  	  
Ints	  Teterovskis 

	  

Biļetes	  |	  pilna	  cena	  $150	  |	  zem	  18.g.	  $80	  

	  

Baudīsim	  1920.	  gadu	  atmosfēru	  

Gaidīsim	  staltus	  kungus	  uzvalkos	  un	  izsmalcinātas	  dāmas	  mirdzošās	  kleitās 
 

„WatervieW“	  „Bicentennial“	  parkā	  
Bicentennial	  Drive	  Bicentennial	  Park,	  (off	  Australia	  Avenue),	  Sydney	  Olympic	  Park	  
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Aplūkojot fakultāšu piederību, 
korporācijām bijis mazāk studentu 
no humanitārām nekā no  reālām jeb 
eksaktām zinātnēm. Runas autors 
izpētījis sarunās ar Vācijas studentiem, 
ka arī tur novērota līdzīga parādība. 
Idejiskā jomā izpētīts, ka korporācijās 
ir lielāka loma nacionālistiskam kā arī 
konservatīvam pasaules uzskatam, 
kas gan īsti neesot attīstījies, tāpat arī 
liberāliem uzskatiem. 

Caurmēra korporācijas locekļiem 
studiju laiks bijis ilgāks nekā ārpus 
korporāciju studentiem, tomēr par 
mūžīgo studentu būt arī neatmaksājās. 

Dažreiż dzirdēts uzskats,  ka 
korporācijas esot apolītiskas, ko gan 
nevar apgalvot, jo jāatceras, ka pēc 
Latvijas nodibināšanas Selonijas un 
Talavijas konventi nolēma, ka visiem 
aktīviem studentiem jāiestājas Studentu 
rotā. 

Studentu skaits korporācijās bieži 
mainījies, dažreiz lielāks un citreiz 
mazāks, ko runā pierādīja ar statistikas 
palīdzību. No visām tautībām latviešiem 
un žīdiem bijis Latvijā proporcionāli 
lielākais studentu skaits. Vai tur kāda 
sakarība ar apstākli, ka viņu skaits bija 
daudz mazāks Krievijas caru laikā? 

Pieminēja arī universitātes ēku, kā arī 
mācības spēkus kā Tenteli, Felsbergu, 
Plāķi, Stradiņu un citus. Illustrācijai 
parādīja kā studenti sagaidīja Zviedrijas 
karali starpkaŗu laikā un nobeigumā 
Aristoteļa dienas (studiju gada sākuma) 
vakaru pie universitātes.

S!K!K!S! viceseniore Astrīde Lodēna, 
zinta, nolasīja pēdējā gadā gradus 
ieguvušo sarakstu:

Mārtiņš Gulbis 2014. gada 16. 
maijā Sidnejas universitātē ieguva 
bakalaura gradu ar uzslavu Ķīmijas 
un Biomolekulāras inženierzinatnēs 
(Bache lor  o f  Eng ineer ing,  Ho-
nours,Chemical and Biomolecular 

Engineering),
 Pēteris Ēriks Manass 2013. gada 

25. oktobrī ieguva bakalaura gradu 
humanitārās zinatnēs, valodniecībā, 
„New England” universitātē (Bachelor 
of Arts, Linguistics),

Roberts Jānis Karnups 13. oktobrī 
Sidnejas technoloģiskā universitātē 
ieguva Jurisprudences doktora gradu. 

Visi klātesošie godināja gradu 
ieguvējus, nodziedot čecha Františeka 
dziesmu Nevis slinkojot un pūstot, kuŗu 
atdzejojis Juris Alunāns, bet mūziku 
komponējis Jurjānu Andrejs.

Sekoja skaņu aparātā atspēlētā 
Latvijas Universitātes himna, bet aktu 
pabeidza ar Gaudeamus, kuŗu vadīja 
K!K!S! seniors.

Pēc akta apmeklētāji pakavējās  
saviesīgā brīdī  pie vīna un cepumiem.

Juris Krādziņš  

Senioru saiets 
oktobrī 

10. oktobŗa senioru saietā Sidnejas 
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 
to iesāka ar filmu Sapņu komanda 
par 1935. gada latviešu basketbola 
izlases vienības lieliem, augstākiem 
panākumiem Eiropas basketbola 
sacensībās, kuŗās par pirmo vietu 
cīnījās desmit Eiropas valstis. Kādēļ 
gan sapņu komanda? Laikam gan 
tāpēc, ka sacensību dalībnieki no 
jaunas, nesen neatkarību ieguvušas 
valsts sacentās par pirmo vietu ar 
valstīm, kuŗu iedzīvotāju skaits bija 
ieverojami lielāks un basketbolu pirmo 
reiz Latvijā sāka spēlēt ar amerikāņu 
pamudinājumu tikai pēc neatkarības 
iegūšanas. Sacensības dalībniekiem 
ne tikai bija jatrenējas un jāgatavojas  
un vēlak jācīnas par punktu iegūšanu 
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SARĪKOJUMS 
Svētdien, 2014.g. 2. novembrī ,  
plkst.12.00 Sidnejas Latviešu Namā! 

 
 

          I daļā 
        Pļaujas Svētki  
  (Interesanti video, priekšnesumi, kā arī varēs iegādāties  

                      tradicionālos Pļaujas svētku gardumus) 
                               II daļā 
          Mācītāja Raimonda Sokolovska 
    50 gadu Dzimšanas dienas    

                                   svinības 
        (Priekšnesumi un loterija; cienastā šampanietis,  
                    kūka un našķi ) 
             Visi mīļi aicināti!  
                                     Vienības draudzes sarīkojumu organizētāji 

  

sacensībās, bet jāpārvar arī savas 
sporta savienības neticība panākumiem 
un jāiegūst nauda ceļojumam uz 
sacīkšu vietu Ženevā, Šveicē un 
tur par naktsmāju samaksāšanu un 
pārtiku. Izlases komandā bija desmit 
dalībnieku no Armijas Sporta kluba 
(ASK) un Universitātes sporta (US)/ 
Dalībnieki bija R. Jurciņš, J. Lidmanis, 
V. Melderis, A. Anufrijevs, E. Andersons, 
M. Grundmanis, A. Rūja, A. Krisons, 
D Raudziņš un N. Gubiņš, bet treneri 
Voldemārs Baumanis un Richards 
Dekšenieks. Dalībnieku vidū no 
studentu korporācijām divi no Selonijas, 
viens no Beveronijas un viens no 
korporācijas Tervetia. Lai ietaupītu ar 
grūtībām savākto un saņemto naudu 
sportisti brauca vilciena trešā klasē un 
telpu trūkuma (sacīkšu dēļ) apmetās 

Ženevā kādas viesnīcas bēniņos. Pa 
ceļam uz Šveici sportisti sacentās ar 
basketbolistiem Lietuvā.  Filmā rādīts ar 
kādām grūtībām un treneru pamudināti 
tie guva izcilus panākumus, vispirms 
46:12 ar Ungāriju, 28:19 ar Šveici 
un beidzot 24:18 finālā ar Spāniju. 
Pēdējo sašutumu un uztraukumu sacēla 
sacensību rīkotāju paziņojums, ka 
sportistu formas tērpu krāsas izlozēs un 
var gadīties, ka latviešiem tās jāmaina, 
bet latviešu sportistiem bija tikai vienā 
krāsā izšūti sarkani krekli. Nu, tad 
varot gadīties, ja viņi citus tērpus nevar 
sameklēt, ka viņus diskvalificēs un būs 
jāzaudē bez spēles. Tā tomēr nenotika 
un latviešu sportisti paturēja savus 
tērpus. 

Pa starpam filmā bija arī epizodes 
no iepriekšējās gatavošanās, gan 
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brauciens pa dzelzceļu, arī no danču 
vakara, ko nosauca par balli, kuŗā 
ielūdza tad jau tik ļoti labvēlīgā viesnīcas 
saimniece un V. Baumanis pa danču 
starplaiku nodziedāja pantu no franču 
dziesmas „La rose de la montagne” 
Visas tēlotāju lomas, arī cittautu 
komandās, filmas tēlotāji bija latvieši, 
kuŗu vārdus te nevaru atkārtot, bet 
varu atzīmet, ka treneŗu lomās par V. 
Baumani un R. Dekšenieku bija Jānis 
Amanis un Vilis Daudziņš. 

Kad sacīkstes notika, Eiropā vēl bija 
miers un kā likteņa ironija izskanēja 
tā laika domas, ka kaŗu vairs nākotnē 
nebūs, bet būs tikai sportistu sacensības, 
tomēr filmas beigās pievienoti sportistu 
vārdi un viņu likteņi, kuŗu starpā citi 
krituši kaŗa, bet citi aizvesti izsūtījumā 
uz Sibiriju. 

Filma ir kā pamudinājums tagad 
dzīvojošiem, cik daudz var panākt ar  
cīņas gribu un neatlaidību un grūtību 
pārvarēšana ir filmas pamatā.

Saieta otrā daļā Ilona Brūvere 
pastāstīja par saviem iespaidiem un 
vērojumiem Īslandes apmeklejumā, 
stāstīto ilustrējot ar fotoattēliem uz 
ekrāna. Pats pirmais attēls bija Īslandes 
karte, uz kuŗas viņa parādīja pilsētas 
sākot ar Reikjaviku un ciemus un citas 
ievērojamas vietas. Te varu piebilst, ka 
Īslande bija pirmā valsts pasaulē,  kas 
atzina Latvijas atjaunoto neatkarību 
1991. gada augustā un no seniem 
laikiem un vēstures mēs varam atcerēties 
īslandieti Egīlu Skalagrimesonu, kas 10. 
gadusimtenī siroja Kurzemē un izbēga 
no īslaicīga kuršu gūsta. Ilona Brūvere 
paskaidroja, ka īslandiešu valodas 
izrunā ir daudz savādību,un, piemēram, 
vārdu Egīls izrunājot kā Ejit.  Uz Īslandi 
viņa devās pavasarī un bija tur aprīlī, jo 
vasarā ceļojumi uz turieni esot dārgāki.

Ceļojums sākās galvas pilsētā 
Reikjavikā, kuŗas tuvumā pie apvāršņa 

redzami kalni. Īslandē ir arī daudz 
baznīcu, no kuŗām mums parādīja 
vairākas. Viena no salas dīvainībām 
ir koku trūkums, un es varu no savām 
atmiņām pastāstīt papildinājumam, 
ka pamatskolas ģeografijas stundās 
mums Latvijā stāstīja, ka koku trūkuma 
dēļ Īslandē jāieved pat slotas kāti. 
Šoreiz mums paskaidroja, ka sirmā 
senatnē esot bijuši biezi meži kaut gan 
ar pundurkociņiem, bet vikingu laiku 
sākumā tie nocirsti laivu un celtņu 
pagatavošanai. Kad vaicājusi, kadēļ gan 
neaudzējot kokus, atbilde bijusi, ka  koki 
aizsedz skatu un arī, ka kokiem esot 
saknes, uz kuŗām varot paklupt.

Viņa divas  nedēļas pavadījusi 
Reikjavikā, bet divas nedēļas ceļojot 
apkārt salai. Pa Īslandi viņa ceļojusi 
pulksteņrādītāja virzienā vispirms 
no Reikjavikas uz „Borgarnes”, kur 
palikusi kādā lauku mājā. Pieminēja arī 
kādu senos laikos dzīvojušo vadoni un 
vēsturnieku Snorri  Sturlasonu. Tuvumā 
arī viņa laikā celta veca baznīca. 
Jau sirmā senatnē Īslandē noturēja 
gadskārtējas sanāksmes (Althing) 
jautājumu pārrunāšanai, un Īslandē bijis 
pirmais parlaments Eiropā. Īpatnēji, ka 
tur bija pelēka zāle. Bija arī vulkānu 
krāteri un karstā ūdens avoti – geizeri, 
kas periodiski izšļāc gaisā tvaiku un 
karstu ūdeni. 

Ceļojums gājis pa sekojošām vietām 
(te pierakstīta oriģinālā rakstība, jo 
izrunu pēc rakstības grūti pateikt: no  
„Borgarnes” uz  „Akureyri”, kas esot otra 
lielākā pilsēta Īslandē, tad „Husavik”, 
„Myavatin” ezers, tad „Egilsstathir” 
un pēc tam pa austrumu krastmalu, 
kur bijuši ledus kalni. Pie Husavikas 
atrodas osta. Tur ir arī skaistākā baznīca 
Īslandē. No zemes paceļas sērskābes 
gāzes izvirdumi ar nepatīkamu smaku.  
Ezers bijis sasalis tikai vienā pusē, bet 
otrā atsalis. Ledum zilgana krāsa. Bija 
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Trīsreiztrīs Austrālijā 
 

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

 
LUTANDA YARRAMUNDI 

Atpūtas centrā 
           River Park, 761 Springwood Rd 

Yarramundi NSW 2753 
www.lutanda.com.au 

 
 

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

Dalības maksas ir sekojošas:                              

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

1 pieaugušais un 2 bērni $650 

1 pieaugušais un 1 bērns $500 

1 pieaugušais   $400 
 
Pieteikšanās lapas  tiks drīzumā izsūtītas  elektroniski, kā arī dabūjamas  Austrālijas latviešu 
sabiedriskajos centros. 
Lūdzu sekojiet turpmākai  informācijai par saieta programmu un norisi latviešu presē un 
elektroniskajos saziņu līdzekļos. 
 
Uzredzēšanos Sidnejas  3x3 saietā, 2015.g. janvārī !   
 
Sidnejas 3x3 2015 vadības vārdā: 
Sandra Dragūna, Valda Taylor 
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arī milžu skulptūras ar nosaukumu ”Yule 
lads”, kas Ziemsvētkos nesot dāvanas. 

Sakarā ar iekārtotām ģeotermālām 
ierīcēm, īslandieši saņem karsto ūdeni 
par velti un plāno ierīkot jūrā caurules 
karstā ūdens pārdošanai Skotijā. Mājas 
pa lielākai daļai no sakrunkotas dzelzs 
un neinteresantas.

Īslandiešu zirgi vairāk līdzinoties 
Šetlandes (skotu) ponij iem nekā 
Norvēģijas zirgiem un tie redzami arī 
Bajē gobelena audumā ar bruņiniekiem. 

Citur jūrmalā redzamas melnas 
smiltis. Jūŗā daudz zivju, kas ir īslandiešu 

galvenā barība. Ir lasim līdzīgas zivis, 
krabji un garneles. Ir dažādi cepumi un 
geizeros cepta maize. 

Ir vietas, kur tektoniskās plāksnes 
atdalās ar katru gadu vairāk un varot 
staigāt tām pa starpu. 

Bija kāda skulptūra tikai pa pusei 
iesākta no akmens bluķa apakšas, 
attēlojot kājas un rokā turētu koferi. 

Īslandē dzīve ir dārga, valsts galvenie 
ienākumi ir tikai no zivīm un tūrisma. 
Bijis interesanti īpatno zemi redzēt, bet 
otrreiz gan tur vairs nebraukšot.  

 Juris Krādziņš

Kuģītis Smuģītis  
Sidnejas ostā

Mīļie sidnejieši un tās 
apkārtnē dzīvojošie, domāju 
piekritīsiet faktam, ka Sidneja 
ir pasaulē vislabāk zināmā 
Austrālijas pilsēta. Šeit es 

gribētu turpināt ar piebildi, ka vismaz 
šajā pilsētā mītošajiem, tā noteikti nereti 
liekas arī visskaistākā. Tā pat nebaidos 
apgalvot, ka Sidneja, kādu to pazīstam 
šodien, būtu grūti iedomājama bez tās 
skaistās, pasaulslavenu ēku ielenktās 
ostas, kuru tā kārtīgi nevar izbaudīt 
ineizvizinoties kādā no šīs pilsētas 

p iedāvā ta j i em kuģ īša 
izbraucieniem. Jo viena 
lieta ir Sidneju apbrīnot no 
sauzemes skata punkta, bet 
kas pavisam cits ir to darīt uz 
saulrietā lēni slīdoša kuģīša. 
Un kā pieredzējuši ļaudis 
stāsta, Sidnejas skaistums 
nekad neapnīk! Tāpēc arī šajās kultūras 
dienās mēs negribējām izlaist kuģīša 
izbrauciena tradīciju. 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, 
brauciena laikā tiks piedāvātas uzkodas 
un pie bāra varēsit iegādāties dzērienus. 
Vakars šoreiz aizritēs latviešu mūzikas 
pavadībā, kad varēsiet ieklausīties, 
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Melburnas kauss
 Latviešu namā
	 otrdien,	4.	novembrī
 no plkst. 12.00

	 •	 Zirgu	loterijas	(sweeps)

	 •	 Šampanietis	laimestu	svinēšanai

	 •	 Garšīgas	pusdienas	un	uzkožamie

	 •	 Pārsteiguma	balvas

	 •	 Mūzika	un	jauka	sabiedrība

	 Zirgu	un	naudas	mīļotāji	un	visi	pārējie	 
	 	 ir	laipni	aicināti!

	 Ieeja	$5

Rīko	SLB
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Latvijas vēstnieks 
Sidnejā

Darba vizītes prasa, lai īsā laikā 
paveiktu pēc iespējas daudz. Goda 
konsuls Jaundienvidvelsā, Aldis Jānis 
Birzulis bija noorganizējis dažādas 
tikšanās, gan ar Austrālijas valdības 
pārstāvjiem, gan ar vietējiem latviešiem.

Vēstnieks Andris Teikmanis, ar dzīves 
vietu Londonā, viņam ir divi galvenie 
uzdevumi. Pirmkārt uzturēt saites ar 
Austrālijas un Jaunzēlandes valdībām, 
bet arī uzturēt saites ar latviešu kopienu 
Austrālijā un Jaunzēlandē.

Šajā vizītē vēstnieks apceļo austrumu 
krastu: Sidneju, Brisbani, Kernsu un 
saprotams Kanberu. Nākošajā reizē viņš 
cer apceļot Melburnu, Adelaidi, Pertu. 
Vēstnieks grib uzzināt mūsu intereses, 
censties atrast dialogu par lietām, kas 
mums rūp, interesē vai nodarbina. Tāpat 
viņš cer uz sadarbību, rast atrisinājumus 
sabiedriskā, izglītības un ekonomijas 
laukā .

Vēstnieks paskaidroja par Latvijas 
un Austrālijas sadarbību Pēteŗa Grestes 
lietā. Vēstniece Ēģiptē ir tikusies ar 
ieslodzīto žurnālistu un kopīgi ar 
Austrālijas sūtni cīnījusies, lai žurnālistu 
atbrīvotu.

Jūlijā, kad Rīgā tikās Latvijas goda 
konsuli bija sarīkots īpašs seminārs 

Vēstnieks Andris Teikmanis

dejot un dziedāt līdzi Latvijas visu 
laiku labākajās dziesmās sākot no 
septiņdesmito gadu hitiem līdz pat 
šodienas populārākajiem gabaliem. Tā 
pat netiks piemirsti arī trimdas latviešu 
mūzikas grāvēji.  

Šī ir brīnišķīga iespēja izbaudīt 
Sidneju un izčaloties ar sen neredzētiem 
draugiem pavisam neformālā un brīvā 
atmosfērā, tāpēc naizmirsti visā kultūras 
dienu burzmā pievienoties uz visu laiku 
latviskākās mūzikas skanošā kuģīša 
“Supercat” 27. decmbrī! 

Vairāk informācija atrodama mūsu 
mājas lapā: http://www.al55kd.com.

Rita Vīksniņa

Gaujas Nacionālais 
parks
Rolands Auziņš dzimis 

1970.g. Siguldā. Latvijas 
L a u k s a i m n i e c ī b a s 
universitātē ieguvis Mežziņa 
d i p l o m u  u n  L a t v i j a s 

Universitātē Maģistra grādu Vides zinībās 
un aizsardzībā. Pēc tam papildinājies 
ASV, Anglijā, Somijā un citur. 

Kopš 2002.g. strādājis Valsts mežu 
dienestā un kopš 2009.g. Latvijas Dabas 
aizsardzības pārvaldē.  Vairākus gadu 
bijis Eiropas nacionālo parku federācijas 
EUROPARC Skandināvijas un Baltijas 
reģiona valdes loceklis un arī prezidents. 

Rolands ar sievu un 3 meitām dzīvo 
Siguldā kur viņš patlaban strādā kā 
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes 
reģionālās administrācijas direktors. Viņa 
parziņā ir Latvijas lielākais nacionālais 
parks - Gaujas nacionālais parks.

Rolanda Auziņa stāstījums sestdien, 
15. novembrī, plkst. 14.00.

Jānis Čečiņš
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Latvijas firmām. Šeit gan goda konsuli, 
gan dažādu firmu pārstāvji dalījās savā 
pieredzē un savos ieteikumos. Vēstnieks 
īpaši izcēla Richardu Andersonu (kuŗu 
Sidnejā daudzi satika pagājušā gada 
18. novembŗa svinībās. Richards 
Andersons ir iesaistījis Tomu Mačēnu 
savā firmā, kas ražo ekoloģiskās 

piedevas degvielai. Firma šo produktu 
eksportē pa visu pasauli. Ja tirgus 
Austrālijā augs tad Latvijas eksports 
varētu palielināties par vairākiem 
miljoniem.

Vēstnieks īsumā stāstīja par firmām, 
kā Latvijas finieris, kam ir pieredze 
eksportēt savu produktu pa visu psauli.

Ir arī cerības, ka Air Baltic varētu 
veicināt tūrismu starp Austrāliju un 
Eiropu. Lidsabiedrība nule slēgusi 
līgumu ar Etihad. Tas paver ceļu 
uz Rīgu caur Emirātiem, būtu tikai 
viena nolaišanās. Tas palīdzētu 
abpusējam tūrismam.

Vēstnieks cer, ka pagājušā 
gada eksports, kas bija apmēram 
7 miljoni eiro varētu augt. Jācer, ka 
kompānijas kuŗas attīsta tirdzniecību 
ar  Aust rā l i ju  būs sekmīgas. 
Vēstnieks optimistiski skatās un 

No kreisās: Vita Kristovska, vēstnieks Andris 
Teikmanis, Sidnejas Kultūras dienu vadītājs 
Jānis Čečiņš un goda konsuls Aldis Birzulis.

Sidnejas Latviešu biedrība
sestdien 15. novembrī, plkst. 14.00

rīko

Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes 
Vidzemes reģiona direktora

ROLANDA AUZIŅA
 stāstījumu par

Gaujas nacionālo parku 
un 

Dabas aizsardzību Latvijā.

Filmas, jautājumi, pārrunas.
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saredz iespējas, kas jāattīsta.
Vēstnieks cer, ka sadarbība kultūras 

laukā augs. Zinām, ka šī gada novembrī 
Inese Galante koncertēs Austrālijā. 
Austrālijā ir viesojies Pēteris Vasks. 
A.Teikmanis uzsver, ka šie l ielie 
mākslinieki pieder pasaulei.

Vēstnieks saredz sadarbību starp 
mums un kultūras ministriju. Ar kopīgiem 
spēkiem varam paveikt daudz. Vēstnieks 
piemetina: ”Esam gatavi atbalstīt, 
palīdzēt meklēt naudu... ”

Tāpat mēs varētu palīdzēt izglītības 
laukā. Ir grūti apzināt, piemēram cik 
latviešu studē Austrālijā. Pasaule ir 
kļuvusi mobīlāka. Darbs, mācības 
notiek dažādās valstīs. Ir brīva personu 
kustība, nav obligāts konsulārais 
reģistrs, taču vajadzētu pamudināt 
cilvēkus piekopt saites ar Latviju. Būtu 
vairāk jāizmanto sociālie tīkli. To dara 
vēstnieks. Viņš pašreiz pieder kādās 
20 „Facebook” grupās. Aicinājums ir 
mums atvērt grupu, kur varētu izmainīt 
uzskatus un pieredzi.

Vēstnieks priecājas, ka aktīvi 
piedalījāmies Saeimas vēlēšanās. Mūsu 
skaits Austrālijā ievēlēja vismaz divus 
deputātus. Mūsu balsis ir svarīgas.

A.Teikmanis izceļ goda konsulu 
darbu. „Es ļoti augsti vērtēju visu mūsu 
goda konsulu darbu, jo es pat nezinu 
kā vispār mūsu attiecības starp Latviju 
un Austrāliju būtu attīstījušās, ja mums 
nebūtu šādu goda konsulu. „Sidnejā, 
paldies A. Birzulim. Vēstnieks paskaidro, 
ka vismaz divu gadu laikā atvērs 
diplomātisko vēstniecību austrālijā.

A. Teikmanis nožēlo, ka nevarēs 
piedalīties Kultūras dienās, bet svētku 
laikā nav iespēju tikties ar Austrālijas 
valdības pārstāvj iem, tamdēļ i r 
neiespējami braukt, jo kontakti ar 
Austrālijas valdības pārstāvjiem ir 
Latvijai svarīgi.

Vēstnieks stāsta, ka šoreiz sva-

rīgākais ir bijis sagatavot nākošo vizīti, 
kas notiktu Latvijas prezidentūras 
laikā Eiropas Savienībā (ES). „ES 
prezidējošās zemes statuss dod Latvijai 
iespēju parādīties daudz redzamāk uz 
pasaules kartes”, uzsver vēstnieks. 
A.Teikmanis saka: „Vēstnieka uzdevums 
ir izcelt Latvijas vārdu diplomātiskā 
laukā, pasaulē un Latvijas prezidentūra 
ES dod ļoti labu iespēju to izdarīt”. 

Ja jums ir idejas, ierosinājumi, 
ieteikumi sazināties ar mūsu vēstnieku. 
Veidosim grupu sociālā tīklā, kur varam 
izteikt savas domas un ieteikumus.

Vita Kristovska
2014. gada 8. oktobrī.

No paaudzes 
paaudzē vēl svinam!

Jau 63 gadus Austrālijas 
latvieši ir sanākuši kopā, 
lai svinētu, uzturētu un 
neaizmirstu savas latviskās 
saknes un kul tūru. Tas 
vienam varētu šķist ne tik 
ilgs laiks, bet citam vesels 
mūžs. Šo gadu laikā kultūras 
dienas nenoliedzmi ir mainījušās. Ir 
nomainījušas svētku organizētāju, 
dalībnieku un apmeklētāju paaudzes. 
Tā pa t  ne izbēgami ,  daudz iem 
latviešiem aizejot no aktīvas dalības 
latviešu sabiedrībā un saplūstot ar 
austrāliešu sabiedrību, dažas lietas ir 
neatgriezeniski zaudētas. Šo noteikti 
varētu uzskatīt par neizbēgamu  un 
dabisku procesu, kuram pretī var 
turēties tikai pašas spītīgākas ģimenes 
un indivīdi. Tad nu arī uz šo  cilvēku 
un ģimeņu spītības kredīta, vēl arvien 
varam turpināt svinēt šos svētkus.

Tā, piemēram, par 55. Kultūras dienu  
Jaungada balles sarīkojumu šoreiz 
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Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu 
norise

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

Piektdien, 26. decembrī  
09.30  Ģimenes diena  Sv. Jāņa baznīcā
10.00  Atklāšanas koncerta mēģinājums Latviešu namā
14.00  Dievkalpojums Vienības draudzes baznīcā
16.00  Atklāšanas koncerts Latviešu namā
18.00  Iepazīšanās un izstāžu atklāšana Latviešu namā
19.30  Danču vakars „Zaļumballe” Latviešu namā
Sestdien, 27. decembrī  
08.00  Tautas deju 1. mēģinājums Latviešu namā
09.30  Garīgā koncerta mēģinājums Sv. Jāņa baznīcā
13.30  Garīgais koncerts Sv. Jāņa baznīcā
16.00  „Laimas Muzykantu“ koncerts Latviešu namā
19.45  Izbraukums „Kuģītis Smuģītis” Sidnejas ostā
Svētdien, 28. decembrī  
08.30  Kopkoŗa koncerta 1. mēģinājums Latviešu namā
16.00  Teātris „Burvis no Oza zemes“ Latviešu namā
19.30  Īsfilmu konkurss „Pīrāgs“ Latviešu namā
Pirmdien, 29. decembrī  
08.00  Tautas deju mēģinājums Paramatta Riverside Theatre
10.00  Referātu rīts Latviešu namā
17.00  Tautas deju uzvedums
      „Mēs puisēni jaun būdami”  Paramatta Riverside Theatre
20.30  Tautas deju apkūlības un Saviesīgs vakars Latviešu namā

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

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

Visu Kultūras dienu laiku, Latviešu nama dažādās zālēs notiks izstādes. 
Ceturtdien, 1. janvārī
16.00 Liepupes koŗa „Pernigele” koncerts Latviešu namā
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rūpēseis divas jaunas dāmas Elita 
Lucis un Klāra Brūvere, kuru interese 
par latvietību nenoliedzami ir ielikta 
pašos pamatos – ģimenē. Jādomā, 
ka vienai no šim jaunkundzēm ir īpaši 
ko iespringt. Kā gan citādi, ja esi šī 
pasākuma organizētājs 3 paaudzē, 
jo arī Elitas mamma un vecāmamma 
savlaik tika organizējušas tieši kultūras 
dienu balli; ir ko salīdzināt, apspriest un 
kam lūgt padomu.

Šo svētku laikā atradīsim ne vienu 
vien piemēru, kad plecu pie pleca kopā 
dziedās vienas ģimenes pārstāvji un 
dejos līdzīgi kā viņu vecvecāki. Vai 
dziedāsim, dejosim un ballēsimies arī 
ceturtajā un piektajā paaudzē? Tas jau 
laikam, kā viss šajā dzīvē, ir atkarīgs no 
mums pašiem, bet vismaz pagaidām 

Balles karalienes trīs paaudzēs: Elita 
Lucis, Ināra Zemīte un Māra Lucis. Foto 
autors Elita Lucis
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noteikti to varam un darām. Tāpēc 
tiekamies 55. Kultūras dienās Sidnejā 
un nāciet uz balli!

Rita Vīksniņa

VAKARIŅAS AR VALTU!
SLT un KD Rīcības komiteja rīko vienreizēju iespēju sidnejiešiem  

tikties ar Valtu Pūci1. 

Sestdien 29. novembrī, plkst. 18.00 Sidnejas Latviešu nama Baltā zālē.

 • Vieglas vakariņas.
 • Mūzikāli priekšnesumi – Valts Pūce pieaicinot arī kādu no 
  mūsu mūzikantiem.
 • Sarunas ar Valti 

Pie galdiņiem, ar draugiem – intīmā atmosfērā  
pēc nedēļas ikdienas.

Ieeja, ieskaitot vakariņas – $30.  

  Jāpiesakās pirms 23. novembŗa:
  Imantam Līcim – 9744 8500
  Ilonai Brūverei – 0402 383 628 vai
  Jānim.Čečiņam – 9642 1385

Valts Pūce ir latviešu komponists, kas strādā, savienojot akadēmiskās 
mūzikas, popmūzikas un etniskās mūzikas ietekmes. Viņš būs Sidnejā, lai 
apmācītu SLT ansambli dziedāšanā KD izrādei Oza burvis.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

Biedrības 2014. gada KALENDĀRS

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

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

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

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

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

CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori

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

LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas Šprotes - $3.00
Nēģi želejā - $6.00
Rīgas Balzāms - $36.00
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2014. gada jūlijā

Gadskārtējā Daugavas Vanagu  
Sidnejas nodaļas biedru pilnsapulce,  

Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley St., Bankstown,  
otrdien, 2014. gada 11. novembrī, 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. novembrim.

Vasara pie Daugavas 
vanadzēm Latvijā

Maijā, ielidojot Rīgā, ceļotāju apņem 
ceriņu un jasmīnu smarža. Pēc lielās 
burzmas Helsinku lidostā, Rīga šķiet 
pavisam klusa un mierīga. Lielāka rosība ir 
manā apmešanās vietā studentu viesnīcā 
Mežciemā. Ir eksāmenu laiks. Vēl dažas 
nedēļas, tad sāksies vasaras brīvlaiks un 
deviņstāvīgās mājas gaiteņos pazudīs 
studentu čalas. No savas istabas loga pāri 
koku galotnēm raugos uz Gaiļezeru un lielo 
Gaiļezera slimnīcu. Liekas, ka ainavā nekas 

nav mainījies kopš pagājušās vasaras. Nav 
arī mainījusies mana draudzība ar Latvijas 
Daugavas vanadzēm. Arvien priecājos, ka 
mani aicina uz sanāksmēm, valdes sēdēm, 
ekskursijām, jubilejām un visiem citiem 
pasākumiem.

Latvijas Daugavas vanadžu sa-
lidojums ir gadskārtējs notikums. Šogad 
27. jūlijā vanadzes pulcējās vēsturiskā 
vietā pie lielā Burtnieku ezera, Burtnieku 
pagasta Kultūras namā, kādus 25 km 
no Valmieras. Diena ir neparasti karsta, 
kad divos autobusos dodamies no Rīgas 
uz salidojuma vietu. Latvijas vanadžu 
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Latvian Relief Society „Daugavas Vanagi”
Sydney Branch Annual General Meeting

at the DV Club, 49 Stanley Street, Bankstown,
on Tuesday, 11th November 2014, 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 November, 2014.

priekšniece Klāra Mētra ar savām palīdzēm 
mūs sagaida plašajā Kultūras nama zālē. 
Visapkārt ziedi un gaisā virmo bērzu 
smarža. Kā Latvijā parasts, katram ir līdz 
uzkodu groziņš ar kādu dzeramo. Pie mūsu 
galda esam vairākas „ārzemnieces” – no 
Amerikas, Anglijas, Vācijas, Austrālijas. 
Pēc svinīgās atklāšanas ar DV karoga 
ienešanu un kopīgi nodziedāto valsts un 
DV himnu, sākas salidojuma koncerta daļa. 
Tā šogad ir sevišķi plaša. Dzied populārais 
Daugavas vanadžu koris Ārijas Zeltiņas 
vadībā.

Koris oktobrī atzīmēja 20 gadu 
pastāvēšanu. Seko vīru koris no Valmieras. 
Atmiņā paliek skanīgie tenori un Jāzepa 
Vītola Mežezers. Dziesmai par Valmieras 
puišiem līdzi iet koristu kustības. Šī koŗa 
dziedāšanas maniere ir ieviesusies arī 
Latvijā. Interesanti, kā būs Sidnejas 
Kultūras dienu koncertos? Vīru ansamblis 
no Kocēniem akordeona pavadījumā 
sniedz vieglāka rakstura dziesmas. Žēl, ka 

nav koncerta programmas.
Pavisam gaŗa izvēršas salidojuma 

trešā daļa ar DV vadības uzrunām, 
apsveikumiem, apbalvojumu un ziedu 
pasniegšanu. Ir ieradies DV priekšnieks 
Andrejs Mežmalis, DV Latvijā priekšnieks 
Juris Vectirāns, DV centrālās valdes 
sekretārs Ivars Švānfelds un ap 200 
vanadžu un viesu. Oficiālā daļa beidzas 
ar vanadžu modes skati Vijas Jansones 
vadībā. Plīvo krāsaini apgleznoti zīda 
lakati, šalles, uzmetņi, gaisīgas blūzes. 
Viss vanadžu pašdarināts.

Salidojuma kulminācija ir pēdējā daļa 
– balle. Dejo jauni un veci, kaut vai 
ar klibu kāju vai salīkušu muguru. Arī 
līdzpaņemtie groziņi ir iztukšoti. Vēl 
sadzeram šampanieti ar apbalvojumu 
ieguvējiem. Latvijas Daugavas vanadžu 
salidojumu  2014.gadā nobeidzam ar kopēji 
dziedātu Daugav’s abas malas. 

Ilga Niradija
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Sarīkojumi DV namā
2014. gada novembrī un 

decembrī.
Ceturtdien, 6. novembrī, plkst. 

12.00 saiets un draudzības pēcpusdiena.
Otrdien, 11. novembrī, plkst. 11.00 

Lāčplēša atceres diena
Otrdien, 11. novembrī, plkst. 12.00 

Sidnejas nodaļas pilnsapulce

P a r  A I C I N Ā J U M S  P I E Ņ E M T 
LIKUMPROJEKTU “PAR OTRĀ 
PASAULES KAŖA DALĪBNIEKA 
STATUSU

DV CV valdes priekšsēdis, kopā ar 
citām nevalstiskajām organizācijām, 
kuŗas ir minētas iesniegtajā vēstulē, ir jau 
vairākas reizes iesniedzis lūgumu Latvijas 
Valsts prezidentam, Latvijas Republikas 
Ministru prezidentam un Latvijas valdības 
vadošām politiskajām partijām izskatīt un 
pieņemt likumu par Otrā pasaules kaŗa 
dalībnieku statusa noteikšanu; pēdējais 
iesniegums tika sagatavots un nosūtīts 
šā gada 8. augustā. Visu laiku ir bijušas 
aizrunāšanās no dažādu ministriju 
puses, ka Valsts ir finansiālās grūtībās 
un ka šādam likumprojektam nav līdzekļi, 
kas paredzētu kompensāciju bijušiem 
leğionāriem un citiem. Pārrunājot situāciju 
ar vēstulē minētām navalstiskajām 
organizācijām, lēmums tika pieņemts, 
ka bijušie Otrā pasaules kaŗa dalībnieki 
neprasa nekādu finansiālu atbalstu, bet 
prasa tikai no Valdības puses atzinumu 
par Otrā pasaules kaŗa dalībnieku statusa 
noteikšanu, tadējādi neapgrūtinot Valsti 
un Valdību ar jebkādām finansiālām 
prasībām. DV priekšnieks, kopā ar citu 
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ir 
jau piedalījies atkārtoti vairākās Saeimas 
Civiltiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
rīkotās sēdēs, pēdējā kas notika š.g. 17. 
septembrī.  

Tagad, pēc 12. Saeimas vēlēšanām, 
i r  saņemta atbi lde uz iesniegto 
likumprojektu. Pievienotai atbildei, kuŗu 
ir sagatavojusi Saeimas Civiltiesību un 
sabiedrisko lietu komisija, ir pievienots 
pielikums, kas atspoguļo Saeimas 
deputātu balsojumu šajā lietā par 
“brīvības cīnītāju” statusa noteikšanu. 
Saeimas deputātu balsojuma rezultāti 
ir šādi:
PAR – 31 (12 VL-TB/LNNK; 11 ZZS; 1 

RP; 7 neatkarīgie) deputāti.

PRET – 31 (23 SC; 7 RP; 1 neatkarīgā 
- Latvijas krievu savienība, agrākā SC 
deputāte, kas neiekļuva 12.Saeimā) 
deputāti.

ATTURĀS – 24 (17 VIENOTĪBA; 4 RP; 
3 neakarīgie) deputāti.

NEBALSOJA – 8 (2 RP; 1 ZZS; 1 SC; 4 
neatkarīgie) deputāti.

KOPĀ: 92 deputāti
Kā redzam no balsošanas re-

zultātiem, “atturās” vai “nebalsoja” 
balsis ir kalpojušas kreisajam spārnam 
Saeimā; savādāk to nevar secināt. Jūsu 
informācijai, pievienoju klāt iesnieguma 
vēstuli ar likumprojektu un atbildi no 
Saeimas Civiltiesību un sabiedrisko 
lietu komisijas.

Mēs neuzdos im un atkār to t i 
iesniegsim likumprojektu, kas būtu 
taisnīgi to Valdībai apstiprināt, jo mūsu 
Otrā pasaules kaŗā svešu varu iesauktie 
Latvijas jaunieši to ir pelnījuši cīnoties 
pret totalitārām varām un par Latvijas 
brīvību.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Visu labu vēlēdams,

Andrejs Mežmalis

Nesenā  Baltiešu filmu festivālā (15. 
–18. oktobrī, „Newtown Dendy Cinema”) 
DV Sidnejas nodaļa atbalstīja  filmu 
,,Mazie noziedznieki”. 
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

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

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

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

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

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

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

Tuesday from 9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.
     Available for purchase at the bookshop 
are Latvian artifacts, souveniers and 
traditional Latvian jewelery.

Otrdien, 11. novembrī, plkst. 11.00 
Biedriem pusdienas.

Ceturtdien, 4. decembrī  plkst. 
12.00 Ziemsvētku eglīte.

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

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

Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz 
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.
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Austrālijas 3x3 saiets 
2015. gadā  

no  2. – 8. janvārim
Austrālijas 3x3 saiets 

šoreiz notiks Lutandas 
Ya r ramund i  a tpū tas 
centrā, www.lutanda.com.
au, netālu no Ričmondas 
u n  k ā d a s  s t u n d a s 
braucienā no Sidnejas.  Lutanda ir zilo 
kalnu pakājē, Nepean upes krastā, starp 
nacionāliem parkiem.  Visapkārt ir daba 
un mežs. Vieta ir plaša, un brīnišķīgi 
piemērota āra nodarbībām. Apmešanās 
ērta. Vasaras karstumā atveldzēties 
palīdzēs peldbaseins un vēsinātās 
istabas katrā mājiņā.

Saietu organizē paprāva rīkotāju 
‘komanda’, kura izcēlusies no Sidnejas 
latviešu skolas saimes. Priekšgalā ir 
izstumta Valda Taylor, kuŗa klusi un 
mērķtiecīgi organizē lietas. Šī 3x3 
rīcības komanda sastāv no bērnu 
vecākiem, vecmāmiņas, un skolotājiem. 
Tie rūpīgi plāno bērnu programmu. 
Vecāki varēs bezrūpīgi piedalīties 
pieaugušo programmā, jo par bērniem 
gādās lieliski!

Tālie viesi no Latvijas šoreiz būs 
daudziem jau  pazīstamie Laimas 
Muzykantu mūziķi Artūrs un Inta Uškāni 
un vijolniece Inga Zeile. Ar dziedāšanu 
mums arī palīdzēs Dziesmu svētku 
virsdiriģents Ints Teterovskis. Vēsturnieks 
Valters Ščerbinskis, no Rīgas Stradiņa 
Universitātes Latvijā,  vadīs vēstures un 
politikas ievirzi ar pārrunām par mūsu 
vēsturē šobrīd  svarīgiem jautājumiem. 
Vēl būs 3x3 vadītāja Latvijā, folkloriste 
Inese Krūmiņa un Jānis Atis Krūmiņš, 
daudzpusīgs cilvēks ar plašu pieredzi 
3x3 saietos, Rīgas domē, Okupācijas 
muzejā un Daugavas Vanagos. 

Bērnu programmu vadīs Inga Jakse 
no Melburnas, kas bērniem tā iepatikās 
iepriekšējā 3x3 Tūlangi, ka neko labāku 
nevar vēlēties. Viņai palīdzēs Māra 
More, Laimas Muzykanti un arī citi, jo 
aptaujājot izskatās, ka sidnejiešu bērnu 
pulciņš būs liels. Ceram, ka no citām 
pavalstīm arī piebiedrosies kupls skaits.

Jānis Atis Krūmiņš vadīs Vilku 
mācības bērniem, par kaŗavīru garīgo 
un praktisko pasauli. Vilks esot bijis 
viens no senā kaŗavīru skolotājiem. Tiks 
mācīta izdzīvošana un orientēšanās 
ārēs, zināšanas pirmā medicīnā, loka 
un bultu taisīšana utt. Notiks arī dažādas 

LAIPNS IELŪGUMS
ALELDA’s jaunievēlētais prāvests Dr Jānis Priedkalns sestdien, 

šā gada 15. novembrī izdarīs oficiālu vizīti Volongongas draudzē 
un plkst. 2os pēc pusdienas noturēs dievkalpojumu luterāņu 
baznīcā, 15 Burelli ielā, Volongongā. 

Pēc dievkalpojuma turpat blakus zālē pie kafijas galda Dr Jānis 
Priedkalns nolasīs referātu par ārpus Latvijas luterāņu draudžu 
darbību nākotnē.

Visi tautieši lapni lūgti apmeklēt šo sarīkojumu un izmantot 
izdevību satikt jaunievēlēto prāvestu.

Volongongas draudzes valde.
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Anna un Sindre  
16. novembŗa 

pusdienās
Anna Madara Pērkone un Sindre 

Fjermenstad uzstāsies 16. novembŗa 
pusdienās.

Tie kas taisās svinēt valsts svētkus 
pusdienās, svētdien 16. novembrī varēs 
arī pie reizes iepazīties ar Latvijas 
mūziķi, Annu Madari Pērkoni, kas 
iepriecinās ar vairākām dziesmām 
norvēģa, Sindre Fjermenstada, ģitāres 
pavadījumā.

2014. gada līdzeku vākšanas akcija
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) rīko savu 

gadskārtējo līdzekļu vākšanas akciju. Jūsu atbalsts ir nepieciešams, 
lai LAAJ varētu turpināt savu darbu latviešu sabiedrības labā 

Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī Latvijā.

Maksājumus var nodot Sidnejas Latviešu biedrības namā vai pārskaitīt uz 
LAAJ kontu (skatīt www.laaj.org.au).

spēku un veiklību pārbaudes. Šai ievirzē 
piedalīties varēs arī bērnu vecāki un citi, 
kam tādas lietas interesē.

Šogad Latvijas politikā ir bijušas 
vairākas maiņas - notika Latvijas Eiropas 
parlamenta deputātu vēlēšanas kā arī 
12. Saeimas vēlēšanas. Tāpēc būs 
sevišķi interesanti noklausīties, kā Uldis 
Ozoliņš ar Jāņa Krūmiņa piedalīšanos 
analizēs Latvijas politiku.

Latviskos ēdienus gatavot mums 
mācīs Ināra Krūmiņa. Sidnejā nav 
neviena, kas Latviešu nama kafejnīcā 
nebūtu pagaršojis viņas garšīgās 
maizītes.

Zīmēšanu un mākslu mācīsimies 
no Anitas Misiņas, kas ir ne tikai izcila 
māksliniece, bet pieredzējusi mākslas 
skolotāja, kas ar prieku palīdzēs visiem 
atrast sevī mākslas talantu. 

Mācīsimies adīt, tamborēt, vai arī 
teātri spēlēt no Intas Uškānes. Varēs arī 
prievītes aust.

Būs iespēja spēlēt novusu un 
tiem, kas to vēl nemāk, apgūt spēles 
noslēpumus no mūsu novusa meistara 
Andra Ruņģa. Tiem kam vairāk enerģijas, 
būs arī pastaigas un sports. Ņemiet līdz 
divriteņus vai makšķeres.

Šogad mūsu ilggadīgiem labvēļiem 
ir piebiedrojusies Latvijas Kultūras 
ministrija, ar pabalstu telpu īrei un 
Latvijas viesu ceļa izdevumiem. Esam 
pateicīgi par ikkatru finansiālu atbalstu, 
un priecājamies, ka ar labvēļu palīdzību 

varam pazemināt dalības maksas:
2 pieaugušie un 2 bērni  $900
2 pieaugušie un 1 bērns  $800
1 pieaugušais un 2 bērni $650
1 pieaugušais un 1 bērns $500
1 pieaugušais   $400. 
Programma būs daudzpusīga, 

dalības maksas lētas. Ieteicam  bijušiem 
un regulāriem nometniekiem atgriezties, 
kā arī jauniem dalībniekiem pieteikties. 
Šī būs vienreizēja iespēja,  pavadīt laiku 
latviskā sabiedrībā,  iemācīties ko jaunu 
un skaistā vietā atpūsties! 

Ieva Lapiņa, Valda Taylor,  
Baiba Haringtona

Sidnejas 3x3 2015 rīkotāju vārdā.
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Anna un Sindre ir abi apmaiņas 
studenti, kas pašlaik mācās  UNSW. 
Anna ir beigusi mūzikas mākslas skolu 
Latvijā un tagad studē Maastrichtes 
universi tātē no kurienes viņa ir 
atbraukusi uz Sidneju. 

Annai ļoti patīk Imanta Kalniņa 
kompozīcijas, kā arī jazz un Indie-Rock. 
Mūzika viņu pievelk, jo ar to mainās 
sajūtas, mainās enerģija. Cerēsim ka 
jūs arī piedzīvosiet enerģijas vai sajūtu 
maiņu klausoties uz jauniem mūziķiem!

Ilona Bruvere

Atklāšanas koncerts
Kultūras dienu atklāšana 

vienmēr ir bijusi ļoti nozīmīga 
šo svētku sastāvdaļa, kuŗā ar 
īpašu cieņu mēģinam izcelt 
mūsu tautas mantojumu un 
būt lepni par savu kultūru. Šā 
gada decembrī Austrālijas 
latviešu sabiedrība šos 
svētkus un ar tiem saistīto pozitīvo 
izjūtu klāstu piedzīvos jau piecdesmit 
piekto reizi. 

Turpinot šo, nu jau vairāk kā 
pusgadsimtu eksistējošo tradīciju, šoreiz 
atklāšanas koncertā gribējam izteikt 
aicinājumu Austrālijā dzīvojošajiem 
latviešu izcelsmes komponistiem 
komponēt darbus tieši šiem svētkiem, 
tādējādi apliecinot, ka protam, ne tikai 
apzināt un uzturēt, bet arī radīt ko jaunu, 
līdz šim nebijušu.

Lai gan atklāšanas koncerta galīgais 
koncepts vēl ir izstrādes stadijā, līdz 
šim plānotais ir iezīmējis līdz šim vēl 
“neizpētītas” ap      rises. Koncertā 
paredzētie jaundarbi publikai tiks ne 
tikai izspēlēti uz klasiskajiem mūzikas 
instrumentiem, bet arī izdziedāti un 

pasniegti vizuālā skaņdarba formātā. Tā 
pat koncertu papildinās latviešu dzejas 
lasījumi, kurus uzvedīs mākslinieki no 
Adelaides, Melburnas, Sidnejas un 
viesu koris no Latvijas “Pernigele”.

Mūzikai ir spēks atspoguļot uz dziļi 
uzrunāt tās klausītājus. Mēs ceram, 
ka šie pirmatskaņojumi jūs uzrunās, 
pārsteigs un liks saprast tajos ielikās 
komponistu domas, kas izteiks gan 
sirsnīgu mīlestību tēvzemei, gan 
vienkāši mūzikai un līdz šim vēl nekur 
nedzirdētiem skaņu sakārtojumiem.

Viktorija Mačēna

Latvijas vēstnieks 
Kanberā

Šā gada oktobŗa trešajā nedēļā, laikā 
no 14 – 16. oktobrim, Kanberā, darba 
vizītēs pie Austrālijas Ārlietu ministrijas 
viesojās Latvijas vēstnieks Lielbritānijā, 
Austrālijā un Jaunzēlandē un Āzijas, 
Āfrikas un Okeānijas valstu nodaļas 
otrais sekretārs Oļegs Orlovs.

Ceturtdien, 15. oktobrī, viņi satikās 
ar Kanberas Latviešu biedrības valdi un 
pārējo latviešu organizāciju vadībām.

Sarunās pa-cēlās jautājums par 
Kanberā dzīvojošo latviešu vēlēšanos 
ietilpt Sidnejas Latvijas goda konsulāta 
pakļautībā. Vēstnieks to pieņēma 
zināšanai, un, arī pastāstīja par 
Latvijas Ārlietu ministrijas domu atvērt 
vēstniecības vairākās citās valstīs un, 
iespējams, Austrālijā.

Vakara tālākajās sarunās vēstnieks 
stāstīja par Latvijas Valsts prezidējošo 
lomu Eiropas Savienībā, uz 6 mēnešiem, 
sākot ar 2015. gada 1. janvāri. Šinī 
sakarībā vēstnieks izteica vēlēšanos, 
ka, iespēju robežās, būtu vēlams mums 
stāstīt par Latviju un Latvijas Valsti arī 
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Operdziedātāja Inese Galante trešdien, 26. novembrī koncertēs 
Sidnejā - “City Recital Hall” koncertzālā, Angel Place, Sydney. 

Biļetes tel. (02) 8256 2222.

Latvijas vēstnieks Andris Teikmanis un Oļegs Orlovs ar Kanberas 
latviešu saimes locekļiem.
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šeit Austrālijā.
2 0 1 5 .  g a -

d a  f e b r u ā r ī , 
Kanberā notiek 
Mult i  Cultural 
Festival.  Tajā 
piedalās daudzu 
tautu pārstāvji 
un arī Eiropas 
Savienības val-
s t i s .  E i ropas 
S a v i e n ī b a s 
v ē s t n i e c ī b a 
K a n b e r ā  i r 
izkārtojusi prak-
tisko novietni, 
ku ŗa  v ie ta  i r 
piešķirta Latvijai.  
Latvijas Ārlietu 
ministrijas dar-
binieks O. Orlovs apsolījās sagādāt informācijas materiālus.  Un Kanberas latviešu 
saimes rokās ir šī pasākuma novadīšana.

O. Orlovam līdz bija atnācis Māris Tebēcis, kurš ieņem līdzīgu posteni Orlovam 
Austrālijas Ārlietu ministrijā.

Skaidrīte Dariusa

Uldis Siliņš – 
Carnikavā

Kur tik ātri ir aizpeldējis laiks? Liekas, 
ka nesen vēl kad bijām Carnikavā, 
kur Gauja ietek jūrā, klausīties Ulža 
humorpilno priekšlasījumu? Vai tādēļ 
laiks Latvijā tik ātri steidzas, ka tam 
jāizpilda četri dažādi gada laiki? Nesen 
vēl dārzos ziedēja kuplas pujenes, 
tad nemanot parādījās koši sarkanie 
pīlādžziedi, un tagad jau kokiem rudens 
vējš lapas ir notriecis un zaļo zāli 

pārklājis ar zeltainu lapu segu. Māras 
Zālītes dzejolis izsaka to, ko dzīvojot 
Latvijā vērojam ik dienu: „Nāk rudens 
apgleznot Latviju, bet nepūlies necenties 
tā, man viņa ir visskaistākā - tik un tā.”

Uldis bija atsūtījis ielūgumu apmeklēt 
viņa grāmatas atklāšanu Carnikavā. 
Izmaiņas bērnības atmiņu grāmatas 
atklāšanai Uldim varēja būt sāpīgas, jo 
izdevējs Zvaigzne neatbilda iecerētajam. 
Uldis tomēr carnikaviešus nesarūgtināja 
un savas grāmatas atklāšanu nomainīja 
ar humora pilnu priekšlasījumu par 
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Plakāts uz Carnikavas tautas 
nama notikumu dēļa

s a v ā m  b ē r n ī b a s 
atmiņām. Grāmata 
tomēr taps un būs – 
to visi ceram.

Braucām uz Car-
nikavu trijatā: Ivars, 
Indra Burkovska un es. 
Indra bija uzrakstījusi 
priekšvārdu Ulža bēr-
nību atmiņas grāmatai, 
tādēļ bija pietuvināta 
š i m  p r o j e k t a m . 
U l d i s  a t s ū t ī j a 
z iņu,  ka sagaid īs 
m ū s  C a r n i k a v a s 
kapos. Pievienotās 
fotografijas pat nespēj 
a t a i n o t  s a j ū t a s , 
smaržas, sakopto vidi, 
mīlestību, kas paveras 
Latvijas kapos. Siliņu 
dzimtas kapu vieta un 
piemineklis atrodas 
kapu kalniņā, un ir teiksmaini veidots 
kā zēģeļlaiva, ko vējiņš ir atdzinis 
Carnikavā. Varbūt Uldis kādreiz var 
aprakstīt birokrātisko šķēršļu gājienu 
līdz viņa tēvs, māmiņa un vecmāmiņa no 
tālās Austrālijas nonāca šajā gleznainajā 

Pie Siliņu dzimtas kapakmeņa: Uldis Siliņš, 
Indra Burkovska, Anita Apele un Ivars Apelis.

atdusas vietā. 
Carnikavas tautas 

namā „Ozolainē” jau 
bi ja sapulcējušies 
klausītāji. Sidnejiešus 
vēl bez manis un Ivara 
pārstāvēja Laima un 
Guntis Bērziņi, un 
Osvalds Aizstrauts. 
Tautas nama augšējā 
zāle bija stāvgrūdām 
pilna – carnikavieši 
Uldi pazina un bija 
g a i d ī j u š i .  P i e c u 
mūzikantu folkloras 
ansamblis papildināja 
jauko noskaņojumu 
p r i e k š l a s ī j u m a 
sākumā kā arī īsākos 
starplaikos, dodot 
U ld im a te lpu ,  un 
klausītājiem iespēju 
no smiekliem noslaucīt 

asaras, un sagatavoties nākošam 
humora vilnim. Uldi iepazīstināja 
Carnikavas izglītības un kultūras 
nozares vadītāja Elita Terentjema, 
turot rokā Ulža grāmatu „Mēs esam 
carnikavieši”. 

Pēkšņi mūsu priekšā Uldis, 
būdams aktieris, bija pārvērties 
par neganto prašņātāju – Uldiņu, 
kas visu grib zināt, kas apgrūtina 
vecomāti ar saviem „Kāpēc!?” 
un „Kā!?” jautājumiem. Brīžiem 
pat mazais Uldiņš piecirta kāju, 
lai uzstājīgi apmierinātu savu 
gribam zināt iekšējo gribulīti. 
Bēdīgi gāja Uldiņa mātei ar 
stārķi, ar kāpostgalvu un ar 
bitītes ziedu aplidojumiem. 
Kā man izrādījās – Uldis bija 
viens no tiem ķipariem, kas 
bija piedzimis pirms sava laika. 
Spilgtākais piemērs bija stāsts 
par to, kā Uldis tincināja savu 
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LASĪTĀJU DOMAS
Divas ardievas vienā 

nedēļā
Ir skaists saulains rīts, jūra met 

viļnus krastā. Putniņi čivinā no koka 
uz koku, bet sirds ir skumja, jo šodien 
teicam ardievas mūsu ilggadīgajai 
rokdarbniecei, Laimdotai Balodei. Viņas 
čaklie gadi dzīvos mūsu atmiņās,

Viņai bija devīga sirds, atbalstīja 
katru latviešu pasākumu. Gan ar 
garšīgām tortēm, pīrāgiem un lieliem 
skābo kāpostu katliem.

40 gadu S.R.K.S. viņa ņēma aktīvu 
dalību palīdzot dzimtenei ar lieliem 
saiņiem, daudzbērnu ģimenēm, skolām, 
baznīcām. Laimdota bija lepna, ka ir 
latviete. Daudz stāstīja svešām tautām 
par savu skaisto dzimteni. Mīlēja daudz 
lasīt un prata mūsu tautas dziesmas no 
bērnības. Kā priekšniece vadīja mazo 
kopu Woolongongā 35 gadus. Rīkoja 
mūsu tautas svētkus, kā Jāņus, Mārtiņa 
dienas un Ziemassvētku mielastus. Šī 
kopiņa nebija liela, bet darbi veicās 
sekmīgi.  Iegūstot pirmās vietas 
austrālieš izstādēs, gan rokdarbos, ādas 
un koka darbos, kā arī ar cēlām tortēm. 
Tie bija jaunības gadi – tā pienāk mūža 

otrā daļa un dzīve iet uz otru pusi, gadi 
steidzās. Dzīve paliek grūta.

Dzīve dzīve vakar rīts
Mūžš no baltām dienām tīts
Klusi klusi ratiņš rūts
Ceļš uz laimi allaž grūts.
Dusi saldi Dieva mierā. 

Mērija Paegle
Sidnejas rokdarbnieču vārdā

Mīļā Amanda
Nesam Tev pēdējās ardievas. No 

Sidnejas jauktā koŗa, kuŗā tu pavadīji 28 
gadus un kopā dziedot visās Kultūras 
dienās.Tev bija skaista balss un tu mīlēji 
dziesmas. Tie bija skaisti jaunības gadi. 
Jūs abi ar Maksi braucāt to gaŗo ceļu no 
Bouralas (Bowral) uz mēģinājumiem. 
Paldies, ka palīdzēji Ziemassvētku 
sarīkojumos, mīļa un devīga bija tava 
daba. Dzīve mainījās ar slimību, tā 
beidzās koŗa gadi. Tavas atmiņas dzīvos 
mūsu sirdīs.

Dusi saldi skaistajos Bouralas kapos
Koŗa draugi

Mērija, Jānis, Rasma

vecomāti par to, ka viņš sagriezīs 
ar šķērēm savas vienīgās gaŗ ās 
bikses. Viņš savā „gudrajā” prātā bija 
nodomājis bikses pēc tam atgriezt 
iepriekšējā kārtībā. Vecāmāte Uldim 
teica, lai to nedarot. Bet vai tas 
apturēja ziņkārīti? Kad māte ieraudzīja 
Ulža bikses viss, ko viņa spēja bija 
sasist plaukstas un izsaukties: – 
„Augstā debess!” Mūsdienās Ulža 
sagrieztās bikses būtu pēdējais modes 

kliedziens, un it sevišķi ja bikses ir 
džīnas.

Bija prieks, ka varēju noklausīties 
mūsu Kaleidoskopu karaļa Ulža 
priekšlasījumu. Ar nepacietību gaidīšu 
bērnības atmiņu grāmatas iznākšanu. 
Uldis ir solījis, ka šī būs pirmā atmiņu 
grāmata, jo vēl sekos divi sējumi, kas 
būs veltīti trimdas gadiem. 

Anita Apele
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PBLA ZIŅU APSKATS

24. oktobrī
“Vienotība” kopā ar VL-TB/LNNK valdības 
veidošanā mēģina “nolauzt” ZZS 

Topošās koalīcijas partneri pašlaik 
neplāno izteikt Zaļo un zemnieku savienībai 
(ZZS) citus piedāvājumus par atbildību jomu 
sadali jaunajā valdībā un sagaida, ka ZZS 
piekritīs piedāvātajam kompromisam. 

Savukārt ZZS lēmumu par savu nostāju 
attiecībā uz valdības veidošanu, visticamāk, 
varētu pieņemt pirmdien, 27. oktobrī, valdes 
sēdē pulksten 13, aģentūrai Leta sacīja 
ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs 
Augusts Brigmanis un ZZS valdes loceklis 
un politiskajā spēkā ietilpstošās Latvijas 
Zaļās partijas (LZP) valdes priekšsēdētājs 
Edgars Tavars. Brigmanis gan neizslēdza 
iespēju, ka ZZS lēmumu varētu pieņemt šīs 
nedēļas nogalē. 

Valdības veidotāji neplāno izteikt jaunu 
piedāvājumu atbildības jomu sadalei jaunajā 
valdībā, tātad par kompromisa variantu 
varētu kļūt valdības modelis, par kuru Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma (V) trešdien 
informēja Valsts prezidentu Andri Bērziņu un 
par kuru vienošanās ar koalīcijas partneriem 
vēl nav panākta. 

Saskaņā ar Straujumas piedāvājumu 
“Vienotībai” jaunajā valdībā pienāktos 
premjera amats, kā arī atbildība par Finanšu 
ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, 
Satiksmes ministriju, kā arī Veselības 

ministriju. 
ZZS varētu pārraudzīt Aizsardzības 

ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības 
ministriju, Ekonomikas ministriju, kā arī 
Izglītības un zinātnes ministriju. 

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-
”Tēvzemei un brīvībai”/LNNK (VL-TB/
LNNK) saskaņā ar Straujumas piedāvājumu 
arī  jaunajā valdībā turpinātu vadīt 
Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju, 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju (VARAM), kā arī uzņemtos 
Saeimas priekšsēdētāja amatu. Šādam 
jomu sadalījumam piekrīt gan “Vienotība”, 
gan Nacionālā apvienība, savukārt ZZS 
par šo jautājumu vēl lems. Brigmanis gan 
ir pārliecināts, ka partneriem nākamnedēļ 
izdosies vienoties. 

Tavars norāda, ka valdības veidošanas 
procesā sarkanās līnijas nedrīkst vilkt, taču 
LZP joprojām uztur pozīciju, ka ZZS pienākas 
VARAM ministra postenis, lai būtu iespējams 
uzņemties atbildību par vides jomas politikas 
veidošanu. Arī ZZS kopumā neesot mainījusi 
iepriekš pausto pozīciju, ka tā pretendē uz 
VARAM pārraudzību. 

ZZS valdes loceklis norādīja, ka 
“Vienotības” izteiktais piedāvājums paredz, 
ka ZZS pārrauga Izglītības un zinātnes 
ministriju vai Veselības ministriju. Tavara 
personīgais viedoklis ir, ka jebkuru no abiem 
amatiem var ieņemt 12. Saeimā ievēlētais 
uzņēmējs Guntis Belēvičs (LZP). Viņš būtu 
spējīgs uzņemties atbildību arī par izglītības 
nozari, jo Belēvičs ir gatavs strādāt tā, lai 
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sasniegtu pozitīvu rezultātu, piemēram, 
veselīgas pārtikas brīvpusdienu ieviešanu 
skolās. Arī “Vienotība” neuzstāj uz Veselības 
ministrijas pārraudzīšanu, taču gatava 
uzņemties šīs ministrijas vadību. 

Lai gan ZZS pagaidām nav gatava 
atteikties no pretendēšanas uz VARAM 
ministra posteni, tomēr politiskajā spēkā 
pastāv arī viedoklis, ka varētu nākties 
samierināties, ka šis ministra amats ZZS 
galu galā netiek uzticēts, liecina neoficiāla 
informācija. 

Kā ziņots, Valsts prezidents aicinājis 
topošās koalīcijas partijas līdz nākamajai 
trešdienai, 29. oktobrim, vienoties par 
atbildības jomu sadalījumu jaunajā valdībā, 
žurnālistiem pēc tikšanās ar prezidentu sacīja 
“Vienotības” līdere Solvita Āboltiņa. “Ja šāda 
vienošanās netiek panākta, jārēķinās ar to, ka 
tas ir pierādījums tam, ka šī koalīcija nespēj 
attaisnot vēlētāju doto uzticību,” pauda 
Āboltiņa. (leta.lv) 
“Saskaņa” Augstākajā tiesā apstrīd 
Saeimas vēlēšanu rezultātus Latgalē 

Politisko partiju apvienība „Saskaņa” 
piektdien iesniedza sūdzību Augstākās 
tiesas (AT) Administratīvo lietu departamentā, 
apstrīdot 12. Saeimas vēlēšanu rezultātus 
Latgales reģionā. Par to preses konferencē 
informēja apvienības pārstāvji. AT preses 
sekretāre Baiba Kataja aģentūrai Leta 
apliecināja, ka prasības pieteikums tiesā 
saņemts. AT lietu skatīs 28. oktobrī pulksten 
10. 

„Saskaņa” tiesu lūdz izvērtēt vēlēšanu 
leģitimitāti Latgalē, kā arī anulēt plusiņus, 
kurus saņēmis „Vienotības” saraksta deputāta 
kandidāts Dzintars Zaķis. Tāpat „Saskaņa” 
informēja, ka tai ir savākti pierādījumi, kas 
apliecina balsu pirkšanu, kā arī apzināti 
cilvēki, kuri gatavi sniegt liecības tiesā. 
Augstākajai tiesai savs vērtējums jāsniedz 
septiņu dienu laikā. 

Ja tiesa prasību atzīs par pamatotu, 
tās rokās būs arī iespējamā risinājuma 
piedāvāšana. Centrālās vēlēšanu komisijas 

(CVK) pārstāve Kristīne Bērziņa portālam Ir.lv 
skaidro, ka ne Satversme, ne arī vēlēšanu 
likums atkārtotu Saeimas vēlēšanu rīkošanu 
neparedz, taču varētu būt iespējama mandātu 
pārdale. 

„Saeimas vēlēšanu likumā ir norāde uz 
to, kā jārīkojas, ja kriminālprocesa ietvaros 
par iespējamu balsu pirkšanu tiek pieņemts 
notiesājošs spriedums. Šādā gadījumā 
CVK pienākums būs piecu dienu laikā pēc 
sprieduma saņemšanas izvērtēt, vai vēlēšanu 
tiesību pārkāpumiem ir bijusi ietekme uz 
mandātu sadalījumu. Un, ja ietekme ir bijusi, 
tad pieņemt lēmumu par mandātu pārdali 
starp attiecīgajām vēlēšanām reģistrētajiem 
kandidātiem. Jebkurā gadījumā Augstākās 
tiesas Administratīvo lietu departamenta 
spriedums būs izšķirošais šajā lietā, jo tas 
būs galīgs un to nevar pārsūdzēt, līdz ar to 
visām strīdā iesaistītajām pusēm tas būs 
jārespektē,” komentē K.Bērziņa. [...] (ir.lv)
Lietuva gatavojas ilgi gaidītam un 
vēsturiskam notikumam 

Nākamo nedēļu Lietuvā ievadīs īpašs 
un ilgi gaidīts notikums - pirmdien Klaipēdā 
gaida ierodamies Dienvidkorejā būvēto 
topošā sašķidrinātās gāzes termināļa jauno 
kuģi «Independence», ko lietuvieši uzlūko 
kā savas enerģētiskās neatkarības simbolu. 
Kā atzīst eksperti, šis kuģis jau labu laiku 
pirms ierašanās «atvedis Lietuvai zemākas 
gāzes cenas». 

Pēc prezidentes Daļas Grībauskaites 
teiktā, termināļa darbība «no jauna pārzīmēs 
visu Baltijas valstu enerģētisko karti», pieliekot 
punktu Krievijas koncerna «Gazprom» 
monopolam. «Mūsu rokās tas dos jaunas 
sviras un brīvību lēmumu pieņemšanā. (..) 
Neviens vairs nevarēs mēģināt mūs iebiedēt 
vai piespiest maksāt [par gāzi] politiski 
noteiktu cenu,» viņa uzsvērusi intervijā ziņu 
aģentūrai «Reuters». 

Termināļa jauda būs četri miljardi 
kubikmetru gadā. Lietuvas, Latvijas un 
Igaunijas kopējais patēriņš gada laikā ir 
nepilni pieci miljardi kubikmetru. 
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Nākamais Ritums būs 2014. gada decembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

Vēsturiskajam mirklim Lietuvas dienesti 
gatavojas kā svētkiem un vienlaikus arī kā 
būtiskam izaicinājumam no tehnoloģiskā un 
drošības viedokļa. Oficiālo kuģa sagaidīšanas 
ceremoniju no pulksten 14 tiešraidē solījusi 
translēt LRT televīzija. [...] 

Dienu vēlāk, 28. oktobrī, Klaipēdā gaida 
ierodamies kuģi ar pirmo gāzes kravu, kas 
tiks pārsūknēta jaunajā kuģī. Termināļa 
oficiālā atklāšana paredzēta 3. decembrī. 

Sava peldošā termināļa un gāzes 
glabātavas izveidei Lietuva izraudzījusi 
Klaipēdas jūras ostas akvatorijas dienviddaļu 
līdzās tā dēvētajai Cūkas muguras salai. 
Aizpērn «Klaipedos nafta» ar norvēģu 
kompāniju «Hoegh LNG» parakstīja līgumu 
par peldošās gāzes glabātavas līzingu 
plānotajam terminālim. Pēc desmit gadiem 
Klaipēdas kompānija iegūs tiesības kuģi 
izpirkt, un šo desmit gadu laikā ārvalstniekus 
kuģa apkalpē pakāpeniski nomainīs lietuvieši. 

Peldošās gāzes glabātavas tilpums būs 
170 000 kubikmetru. Kuģis ir 294 metrus garš 
jeb, kā salīdzinājumam atzīmē mediji, 32 
metrus īsāks par Viļņas televīzijas torni, 46 
metrus plats un ar 12,6 metru iegrimi. Tajā ir 
četras tilpnes, kurās tiks uzturēta mīnus 160 
grādu temperatūra. 

Augustā kompāni ja «Li tGas» ar 
Norvēģijas naftas un gāzes kompāniju 
«Statoil» parakstīja sašķidrinātās gāzes 
piegādes līgumu, kas nosaka, ka «Statoil» 
no nākamā gada piegādās terminālim 
540 miljonus kubikmetru gāzes gadā, 
kas nepieciešami, lai, strādājot minimālā 
nepārtrauktā režīmā, terminālī tiktu uzturēts 
stabils tehnoloģiskais process. Šis apjoms 
tiks izlietots valsts regulētai elektroenerģijas 
un siltumenerģijas ražošanai Lietuvā. Piecus 
gadus «Statoil» piegādās gāzi par cenu, kas 

ir zemāka par vidējo cenu pasaules tirgū. 
Lēsts, ka terminālis jau krietnu laiku 

pirms paredzētā darbības sākuma labvēlīgi 
ietekmējis Lietuvas pozīcijas, palīdzot 
gāzes kompānijai «Lietuvos dujos» panākt 
vienošanos ar «Gazprom» par ievērojamu 
cenu samazinājumu. «Gazprom» ilgtermiņa 
līgums par gāzes piegādi beidzas 2015.gadā. 
Pēc Grībauskaites teiktā, jaunu vienošanos 
ar Krievijas koncernu Lietuva parakstītu 
vienīgi tad, ja tas mainīs cenu aprēķina 
formulu un piekritīs piedalīties gāzes tirgū kā 
viens no līdztiesīgiem partneriem. [...] 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma 
pirmdien, 27. oktobrī, kopā ar Lietuvas 
premjerministru Aļģirdu Butkeviču un 
Igaunijas premjerministru Tāvi Reivasu 
piedalīsies Lietuvas sašķidrinātās gāzes 
termināla “Independence” atklāšanas 
pasākumā Klaipēdā (Lietuva). (apollo.lv, 
mk.gov.lv)
Igaunijā ielidojušās Krievijas armijas 
lidmašīnas dēļ gaisā pacelti arī Dānijas 
un Zviedrijas iznīcinātāji 

Krievijas kara aviācijas lidmašīnas IL-20, 
no kurām viena šonedēļ ielidoja Igaunijas 
gaisa telpā, tiek izmantotas elektroniskajai 
izlūkošanai, piektdien sacīja Igaunijas Gaisa 
spēku pulkvežleitnants Janeks Lehiste. Tāpat 
kļuvis zināms, ka šīs lidmašīnas dēļ gaisā 
pacelti arī dāņu un zviedru iznīcinātāji. 

IL-20 Igaunijas gaisa telpā otrdien (21. 
oktobrī) uzturējās aptuveni minūti. Nākamajā 
dienā Igaunija izsauca Krievijas vēstnieku 
Juriju Merzļakovu un iesniedza viņam 
protestu. 

NATO reaktīvie iznīcinātāji tika pacelti 
gaisā un veica vizuālo kontaktu. NATO 
iznīcinātāji ātri identificēja lidaparātu, 
kuram nav bijis lidojuma plāna, kurš bija 
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izslēdzis savu retranslatoru un izvairījās no 
radiokontakta ar Igaunijas gaisa satiksmes 
dispečeriem, sacīja Lehiste. 

Lidmašīnas IL-20 klausās visu, kas notiek 
magnētiskajā laukā, viņš norādīja. Ielidošanas 
mērķis bijis novērot, kā notiek informācijas 
apmaiņa Baltijas valstu starpā, kas ar ko 
sazinās, sacīja parlamenta Nacionālās 
drošības komitejas priekšsēdētājs Mati 
Raidma. 

IL-20 izlidoja no Kaļiņingradas un lidoja 
Dānijas virzienā, tomēr to pārtvēra Dānijas 
iznīcinātāji. Tad Krievijas lidmašīna pagriezās 
Zviedrijas virzienā. Tomēr, kad gaisā tika 
paceltas zviedru lidmašīnas, tā sāka lidot 
uz Igauniju. 

Lidmašīna Igaunijas gaisa telpā ielidoja 
uz rietumiem no Hījumā un Sāmsalas gandrīz 
500 metru dziļumā un uzturējās tur aptuveni 
minūti. Robežpārkāpumu reģistrēja Igaunijas 
Gaisa operāciju komandcentrs Ēmari. (diena.
lv)
23. oktobrī
Apstiprina jauno EK sastāvu: Valdis 
Dombrovskis tiek pie komisāra amata 

Eiropas Parlaments (EP) trešdien (22. 
oktobrī) apstiprinājis 27 komisāru Eiropas 
Komisiju (EK), ar kuras sastāvu deputātus 
oficiāli iepazīstināja nākamais EK prezidents 
Žans-Klods Junkers. Viceprezidenta amatu, 
kā jau bija gaidāms, ieguvis arī Valdis 
Dombrovskis, portālu Diena.lv informēja EP 
birojā. Deputāti nākamo komisāru komandu 
atbalstīja ar 423 balsīm “par”, 209 “pret” un 
67 atturējās. 

Jaunā Komisija oficiāli jāieceļ arī ES 
dalībvalstu un valdību vadītājiem, lai 1. 
novembrī tā varētu sākt pildīt sava piecu 
gadu pilnvaru termiņa pienākumus. Valdis 
Dombrovskis EK darbosies kā eiro un sociālā 
dialoga komisārs. 

Iepriekšējo, Žozē Manuela Barrozu 
vadīto Komisiju EP apstiprināja 2010. gada 
9. februārī ar 488 balsīm par, 137 pret un 72 
atturoties. Savukārt aizpērnā ES Komisija, 

ko arī vadīja Barrozu, 2004. gada novembrī 
guva 449 deputātu atbalstu, 149 balsojot pret 
un 82 atturoties. (diena.lv)
Saeima atbalsta latviešu valodas 
stiprināšanu radio programmās 

Lai veicinātu valsts valodas stiprināšanu 
medijos, radio stacijām, kurām izsniegtajās 
apraides atļaujās noteikts, ka vismaz pusei 
programmu jābūt valsts valodā, būs jāpāriet 
uz apraidi tikai latviešu valodā. To paredz 
Saeimas ceturtdien, 23.oktobrī, galīgajā 
lasījumā atbalstītie grozījumi Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā. 

Radiostacijas valsts valodā drīkstēs 
bez ierobežojumiem iekļaut raidījumus 
vai raidījumu fragmentus arī svešvalodā, 
nodrošinot tulkojumu latviešu valodā. 
Savukārt radiostacijām, kurām pašreiz 
apraides atļaujā programmas daļa latviešu 
valodā noteikta mazāka par pusi, varēs 
izvēlēties - veidot programmu valsts valodā 
vai svešvalodā. Radio programmas, kas 
veidos saturu svešvalodā, drīkstēs bez 
jebkādiem ierobežojumiem iekļaut raidījumus 
arī valsts valodā bez pienākuma nodrošināt 
tulkojumu svešvalodā. 

Likumprojekta mērķis ir atteikties no šobrīd 
radiostaciju apraides atļaujās noteiktajiem 
procentuālajiem ierobežojumiem, kādai daļai 
programmu jābūt valsts valodā un kādai - 
svešvalodā. [...] (saeima.lv) 
VDK izpētes komisijas vadītājs: aģentu un 
informatoru vārdi jāpublisko 

Lai gan pagaidām LPSR Valsts drošības 
komitejas (VDK) izpētes komisija aktīvu darbu 
nav sākusi, bet sanākusi tikai uz atsevišķām 
komisijas sēdēm, tādējādi nosakot komisijas 
sastāvu un tālākos darbības principus, jau 
tagad tās vadītājs Kārlis Kangeris uzskata, 
ka vajadzētu ļaut publiskot VDK darbinieku 
vai informatoru vārdus. 

Intervijā laikrakstam «Latvijas avīze» 
Kangeris stāsta, ka Satversmes aizsardzības 
biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas 
centrā glabātajā kartotēkā ir apmēram 6000 
kartīšu, no tiem kādi 4800 ir čekas aģenti. 
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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

Un tad vēl ir segvārdu žurnāli, kuros ir kāds 
21 000 vārdu. 

«Vai tos publicēt? Mans personiskais 
viedoklis - jā, publicēt. Ja paskatās, tad VDK 
fondos taču ir arī visu deportēto dokumenti, 
un būtībā uz tiem attiecas tas pats likums, 
kas uz VDK aģentu dokumentāciju, bet visu 
deportēto vārdi jau ir nopublicēti. 1941.gada 
14.jūnijā - 16 000, 1949.gadā - 44 000. Tā 
ka tur viss ir publicēts, neprasot skartajām 
personām. Iebildumi nav bijuši, lai arī 
padomju laikā daudzi no saviem bērniem 
slēpa, ka tikuši represēti,» stāsta Kangeris. 

Pēc viņa domām, kopš 1994. gada likuma 
ir pagājuši 20 gadi un viņu vārdi ir jāpublicē, 
jo daudzi, ar kuriem viņš runājis, beidzot 
vēlas pielikt šai lietai punktu. Arī tie 4800 
ziņotāji - vai viņi ir īsti vai neīsti, tas esot cits 
jautājums -, taču viņiem bija 20 gadu laiks 
visu pārdomāt, izstāstīt saviem bērniem, 
mazbērniem un radiem par pagātni. 

«Nevajag jau aizmirst, ka viņi izdarījuši 
kaitējumu citiem! Man arī čekā bija uzskaites 
kartīte, ka esmu izsekots un iedalīts II 
kategorijā kā tāds, ko perspektīvā varētu 
savervēt. Turklāt minēti trīs aģentu vārdi. 
Vienu es pazīstu. Tas cilvēks pēc 1990. gada 
taisīja lielu karjeru. Tagad viņš ir miris, bet 
viņš ne vārda netika teicis par nožēlu, lai arī 
VDK strādāja kopš 60. gadiem. Nu nezinu, 
kāpēc mums tādi cilvēki vēl būtu jāslēpj,» 
atzina Kangeris. (tvnet.lv)

CVK apstiprina 12. Saeimas vēlēšanu 
galīgos rezultātus 

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) šodien 
apstiprināja 12.Saeimas vēlēšanu galīgos 
rezultātus. 12.Saeimā visvairāk mandātu 
ieguvusi partija «Saskaņa» - 24 deputātu 
vietas. «Vienotība» jaunajā parlamenta 
sasaukumā ieguvusi 23 mandātus, Zaļo un 
zemnieku savienība (ZZS) - 21, nacionālā 
apvienība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un 
brīvībai»/LNNK (VL-TB/LNNK) - 17 vietas. 
Latvijas Reģionu apvienība (LRA) Saeimā 
ieguvusi astoņus deputāta mandātus, bet 
partija «No sirds Latvijai» (NSL) - septiņus. 

Kā liecina apstiprinātie rezultāti, par 
«Saskaņu» nobalsojuši 23%, par «Vienotību» 
- 21,87%, par ZZS - 19,53%, par nacionālo 
apvienību - 16,61%, par NSL - 6,85%, bet 
par LRA - 6,66% vēlētāju. 

Pārējās partijas šajās vēlēšanās nav 
pārvarējušas 5% barjeru. Par Latvijas Krievu 
savienību nobalsoja 1,58%, par partiju 
«Vienoti Latvijai» - 1,18%, par «Latvijas 
attīstībai» - 0,89%, par Jauno konservatīvo 
partiju - 0,7%, par partiju «Brīvība. Brīvs no 
bailēm, naida un dusmām» - 0,19%, par 
politisko partiju «Izaugsme» - 0,17% un par 
«Suverenitāti» - 0,11%. [...] (tvnet.lv)
22. oktobrī
Saeima pieņem būtiskus grozījumus 
Darba likumā 

Saeima ceturtdien (23. oktobrī) trešajā 
galīgajā lasījumā pieņēma apjomīgus 
grozījumus Darba likumā, kas paredz noteikt 
jaunus pienākumus, atbildību un tiesības gan 
darba ņēmējiem, gan darba devējiem. 
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Likumprojekts paredz izmaiņas attiecībā 
uz darba līgumos un darba sludinājumos 
iekļaujamo informāciju, asinsdonoriem 
piešķiramo atpūtas dienu skaitu, atvaļinājuma 
naudas izmaksu, darba un atpūtas laika 
regulējumu, kā arī to darbinieču aizsardzību, 
kuras baro bērnu ar krūti. [...] 

Darba sludinājumā juridiskajai personai 
un personāla atlases uzņēmumam būs 
jānorāda darba devēja reģistrācijas numurs. 
Šāda kārtība ļaus iegūt precīzāku informāciju 
par uzņēmumu, kas meklē darbiniekus. 

Darba l īgumā nedrīkstēs iekļaut 
noteikumus par svešvalodas prasmi, ja tā 
nav pamatoti nepieciešama darba pienākumu 
veikšanai. Līgums, tāpat kā līdz šim, būs 
jāslēdz latviešu valodā, bet gadījumā, 
ja ārvalstnieks valsts valodu nepārvalda 
pietiekamā līmenī, darba devējam būs 
pienākums rakstveidā viņu informēt par darba 
līguma noteikumiem. [...] 

Darbiniekam, kura aprūpē ir viens vai divi 
bērni līdz 14 gadu vecumam, tiek paredzētas 
tiesības uz vismaz vienu apmaksātu 
papildatvaļinājuma dienu gadā. Paredzēts arī, 
ka ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu 
pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas 
darbnespējas gadījumā. (apollo.lv)
21. oktobrī
Latvija ievēlēta ANO Cilvēktiesību padomē 

Šodien (21. oktobrī) ANO Ģenerālā 
asambleja ar 175 balsīm par Latviju ievēlējusi 
ANO Cilvēktiesību padomē, aģentūru Leta 
informēja Ārlietu ministrijā. 

Latvija Cilvēktiesību padomē ievēlēta 
uz termiņu no 2015. līdz 2017. gadam. Kā 
uzsver Ārlietu ministrijas pārstāvji, šī ir pirmā 
reize, kad Latvija ir ievēlēta svarīgākajā 
ANO cilvēktiesību struktūrā. No nākamā 
gada padomē darbu uzsāks kopumā 15 
jaunas valstis - Albānija, Bangladeša, 
Bolīvija, Botsvāna, Gana, Indija, Indonēzija, 
Katara, Kongo, Latvija, Nīderlande, Nigērija, 
Paragvaja, Portugāle un Salvadora. 
Ievēlēšana padomē esot apliecinājums 
Latvijas sasniegtajam cilvēktiesību jomā 

nacionālā un starptautiskā līmenī. Būšana 
padomes sastāvā Latvijai ļaušot sniegt 
ieguldījumu cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošanā visā pasaulē. Latvija sniegs 
stingru atbalstu ANO cilvēktiesību mehānismu 
neatkarībai un efektivitātei. Darbojoties 
padomē, Latvija sekmēs savas cilvēktiesību 
jomas prioritātes - sieviešu tiesības un 
dzimumu līdztiesību, vārda brīvību, tā arī būs 
iespēja paaugstināt pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību. 

Latvija arī turpinās savu ilggadējo 
iniciatīvu - aicināt ANO dalībvalstis izsniegt 
pastāvīgo ielūgumu ANO ziņotājiem un darba 
grupām jeb tā saucamajām speciālajām 
procedūrām, kā arī uzturēt atvērtu dialogu un 
konstruktīvu sadarbību ar attiecīgo mandātu 
turētājiem. 

A N O  C i l v ē k t i e s ī b u  p a d o m e  i r 
starpvaldību institūcija, kas ir atbildīga par 
cilvēktiesību veicināšanu un aizsardzību, 
kā arī cilvēktiesību pārkāpumu risināšanu 
pasaulē. Padomi veido 47 dalībvalstis - 13 
no Āfrikas, septiņas no Rietumeiropas un 
citu valstu grupas, 13 no Āzijas, astoņas no 
Latīņamerikas, sešas no Austrumeiropas 
grupas, kuras ANO Ģenerālā asambleja 
ievēl uz trīs gadu termiņu. Latvija darbojas 
Austrumeiropas grupā. (apollo.lv)
Greste saņēmis Latvijas pilsoņa pasi 

Ēģiptē notiesātais Kataras telekanāla 
“Al Jazeera” žurnālists Pēteris Greste 
saņēmis Latvijas pilsoņa pasi, aģentūrai Leta 
pastāstīja Ārlietu ministrijas preses sekretārs 
Kārlis Eihenbaums. 

Eihenbaums jau iepriekš skaidroja, ka 
Greste pirms vairākiem mēnešiem izteicis 
vēlmi saņemt Latvijas pasi. Situācijas 
atrisināšanai šķēršļus gan lika vairāki 
«tehniski jautājumi», tai skaitā fakts, ka 
Greste pašlaik atrodas Ēģiptes cietumā. 

Tomēr pirmdien (20. oktobrī)  uz 
cietumu, kurā pašlaik atrodas Greste, tika 
nogādāta mobilā pasu darbstacija un iegūti 
Grestes biometriskie dati. «Grestem ir 
izsniegta Latvijas pilsoņa pase, kura, pēc 
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viņa lūguma, nodota glabāšanā ģimenei,» 
sacīja Eihenbaums, piebilstot, ka žurnālista 
morālais stāvoklis ir stabils. «Viņš ir ļoti 
pozitīvi noskaņots. Greste vairākas reizes 
pateicās Latvijas Ārlietu ministrijai par 
atbalstu, kas sniegts viņam un viņa ģimenei,» 
skaidroja Eihenbaums. 

Paš la ik  Aus t rā l i j as  vēs tn iec ība 
žurnālistam regulāri piegādā laikrakstus, 
kas ļauj Grestem savu iespēju robežās sekot 
līdzi starptautiskajai reakcijai saistībā ar viņa 
apcietināšanu. 

Savukārt ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
(Vienotība) ir solījis, ka Latvija kopā ar Eiropas 
Savienību (ES) un Austrāliju turpinās cīnīties 
par Grestes atbrīvošanu. Ministrija uzskata, 
ka tiesas procesa gaitā nav ņemti vērā visi 
apstākļi, kas saistīti ar Grestes aizturēšanu, 
arī tiešu pierādījumu trūkums. 

Jau ziņots, ka mobilās pasu darbstacijas 
nogādāšana uz cietumu bija viens no 
variantiem, kuru Latvija apsvēra, lai Grestem 
tiktu piešķirta pase. Paralēli tika apsvērta 
arī iespēja konvojēt žurnālistu uz Latvijas 
vēstniecību, ja Ēģipte neļautu darbstaciju 
nogādāt uz cietumu. 

Kairas tiesa telekanāla «Al Jazeera» 
žurnālistam Grestem piesprieda septiņu gadu 
cietumsodu. Vēl deviņas personas notiesātas 
aizmuguriski, un tām piespriests desmit 
gadu cietumsods. Kopumā lietā apsūdzēti 
20 cilvēki, no kuriem deviņi ir «Al Jazeera» 
darbinieki. Greste ir vienīgais ārvalstu 
žurnālists, kurš aizturēts šajā lietā. [...] (ir.lv)
Edvards Lūkass: Kas ložņā ap Zviedriju? 

Zviedrijas un Polijas jaunās valdības grib 
uzlabot attiecības ar Krieviju, bet Kremlim ir 
citas idejas. 

Ziemeļaustrumu Eiropas trauslā drošība 
ir atkarīga no spiedienam bīstami padevīgas 
valsts: Zviedrijas. Ar pieeju Zviedrijas gaisa 
telpai, radariem, izlūkošanas informācijai un 
militārajai palīdzībai NATO ir labs izvietojums, 
lai aizsargātu alianses visievainojamākās 
dalībnieces – Baltijas valstis Igauniju, Latviju 

un Lietuvu – no Krievijas agresijas. Bez 
Zviedrijas NATO būtu grūtāk atbalstīt Baltijas 
valstis. 

Svarīga nozīme, lai arī mazākā mērogā, 
ir arī Somijai, otrai NATO blokā neietilpstošai 
valstij šajā reģionā. 

Sadūrušies ar šo problēmu, somi un 
zviedri svārstās. Viņi izvairās no pilnas dalības 
NATO, taču apzinās, ka neiesaistīšanās ir 
bezatbildīga. Teorētiski Krievija varētu uz 
to atbildēt ar valdzinājumu un mierinājumu, 
liekot abām valstīm just, ka dzīve bez 
saiknēm ar NATO būtu jaukāka, drošāka un 
lētāka. Taču realitātē stāsts ir cits.

Septembrī Zviedrijas iznīcinātāji pacēlās 
pēc trauksmes signāla, lai atbildētu uz 
Krievijas veikto nopietno ielaušanos tās gaisa 
telpā virs Ēlandes salas. Pirms gada Krievijas 
iznīcinātāji veica nopietnu uzbrukuma 
atveidojumu diviem zviedru militāriem 
mērķiem. Tagad Zviedrijas ūdeņos atklāts 
“nezināms zemūdens objekts”, kas varētu 
būt Krievijas zemūdene, uzjundot militāras 
aktivitātes, kas atgādina laiku 1981. gadā, 
kad padomju zemūdene uzskrēja uz sēkļa 
Zviedrijas piekrastē, izraisot lielāko krīzi abu 
valstu attiecībās pēdējos gadu desmitos. 

Arī somu nervi ir saspringti. Tās gaisa 
spēki saņēma trauksmes signālu augustā, 
kad Krievijas lidmašīnas trīs reizes nedēļas 
laikā pārkāpa Somijas gaisa telpu. Pēc 
dažām dienām Somijai nācās izteikt vēl 
vienu protestu, jo Krievijas karakuģis traucēja 
Somijas vides izpētes kuģa pārvietošanos 
starptautiskajos ūdeņos. 

Šis Krievijas spiediens mudina Zviedriju 
un Somiju ieņemt stingrāku nostāju 
un pārapbruņoties. Somijas laikraksta 
“Aamuleh t i ”  ve ik ta jā  ap tau jā  43% 
atbildētāju izteicās, ka uzskata Krieviju par 
apdraudējumu, kas ir gandrīz par 20% vairāk 
pēdējos sešos mēnešos. Augustā Zviedrijas 
aizejošā konservatīvo vadītā koalīcija ar 
sociāldemokrātu (kas tagad ir valdošā 
partija) atbalstu apstiprināja 60 iznīcinātāju 
“Gripen” pirkumu. Somija iegādājas draudīgo 
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ASV raķešu sistēmu “JASSM”, kas dod tai 
spēju uzbrukuma gadījumā no austrumiem 
veikt iznīcinošu prettriecienu dziļi Krievijas 
teritorijā. Gan Zviedrija, gan Somija tagad 
ir parakstījušas vienošanos ar NATO, ļaujot 
aliansei izvietot bruņotos spēkus to teritorijā 
mācību laikā vai ārkārtas situācijā. 

Krievija neliekas ne zinis. Kremlis savā 
domāšanā, šķiet, vadās pēc citas loģikas: 
ka pastāvīga biedēšana iedragā pretinieka 
apņēmību pretoties, īpaši tad, ja stiprāka 
aizsardzība ir tālu prom. Polija saņems 
jaunās «JASSM» raķešu iekārtas tikai 2016. 
gada sākumā, aptuveni tajā pašā laikā, kad 
tā saņems Zviedrijas jaunos iznīcinātājus. 

Starplaikā daudz kas var noiet greizi. 
Lietuvai nācās pārdzīvot satraucošu brīdi 
augusta beigās, kad vilciens no Krievijas, 
kas devās uz Kaļiņingradu, negaidīti apstājās 
Kauņas tuvumā, netālu no valsts galvenās 
hidroelektrostacijas, tieši tādā samudžinātā 
scenārijā, kas rada murgus militārajiem 
plānotājiem. Ko darītu NATO, ja Krievija 
pieprasītu sūtīt militāros dzelzceļa inženierus, 
lai salabotu vilcienu, bet Lietuva teiktu nē? 
Lietuva izveidoja ap vilcienu slēgtu loku. Galu 
galā vilciens devās tālāk un kaitējums netika 
nodarīts, ja neskaita nervus. 

Taču nervi var tikt pakutināti Kremlī. Polijā 
aizturēti divi Krievijas spiegi – kāds virsnieks 
un jurists, kam ir Krievijas un Polijas pilsonība, 
kuri abi acīmredzot strādājuši Krievijas militārā 
izlūkdienesta GRU labā. Viņu arests iezīmē 
retu, bet apsveicamu vēlmi rīkoties publiski 
sakarā ar Krievijas spiegošanu. Igaunijā 
pēdējos četros gados ir notverti, tiesāti 
un ieslodzīti cietumā četri Krievijas spiegi. 
Ņemot vērā Igaunijas iedzīvotāju skaitu (1,3 
miljoni), tas ir pārliecinoši labākais rezultāts 
NATO, kam vajadzētu likt nokaunēties citām 
valstīm – tajā skaitā Zviedrijai un Somijai – 
un būt centīgākām. (Latvijas Avīze, Edvards 
Lūkass, «The Economist» redaktors, īpaši 
Latvijas Avīzei)
Valters Nollendorfs: Stūra māja un/vai 
Okupācijas muzejs 

Pēdējās nedēļas laikā, noslēdzot sekmīgo 
Stūra mājas atvēršanu publikai “Rīga 2014” 
ietvaros, daudz debatēts par ēkas tālāko 
izmantošanu. Tematiskās līnijas “Brīvības 
iela” kuratora un Stūra mājas atvēršanas 
iniciatora Ginta Grūbes viedoklis zem 
virsraksta “Okupējiet!” publicēts žurnāla 
“Ir” 42.numurā (16.-22.10.2014.) un īsumā 
raksturo publiskās debates, kuras notika 
Stūra mājā pirmdien, 13.oktobrī. 

Vienprātīga atziņa tikai viena: ir jāturpina 
Latvijas Okupācijas muzeja veidotā izstāde 
par Stūra mājas un to saistītās čekas darbības 
vēsturi, kā arī gidu vadītās ekskursijas ēkas 
pirmajā stāvā un cietuma telpās, kas atrodas 
valsts aizsargājama pieminekļa statusā. 

Par tām izrādīta vislielākā interese: 
vairāk nekā 45 000 apmeklējuši bezmaksas 
izstādi un 27 000 piedalījušies ekskursijās. 
Šīs telpas arī vistiešāk liecina par čekas 
vardarbību un iemūžina čekas upuru 
piemiņu. Ēkas apsaimniekotājs valsts akciju 
sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” 
un izstādes veidotājs Latvijas Okupācijas 
muzejs sadarbībā ar Kultūras ministriju ir 
gatavi telpas darīt pieejamas arī ziemas 
mēnešos. Par projekta finansējumu vēl jālemj 
valdībai. 

Otra vienojošā atziņa par pārējiem 7000 
kvadrātmetriem telpu, kuru remonti prasītu 
vismaz 10 miljonu eiro, ir - to lietošana 
nedrīkst būt pretrunā ēkas būtībai kā padomju 
vardarbības memoriālam. 

Grūbe savā rakstā “Ir” runā par ēkas 
atdzīvināšanu kā “Latvijas simtgades 
projektu” un apspriež tās izveidošanu 
par “20. gadsimta vēstures telpu.” Viņš 
piemin dažu labu pirmdienas debašu laikā 
izmestu ideju ēkas piepildīšanai ar atbilstošu 
saturu, ieskaitot Tautas frontes, Barikāžu un 
Okupācijas muzeja pārvietošanu uz Stūra 
māju. Ideju netrūkst, bet nav vienprātības ne 
par ēku piepildošu saturu, ne par atbildīgo 
institūciju, kam būtu jāuzņemas atbildība par 
ēkas tālāko likteni.

Visbiežāk pagājušajā nedēļā izskanējis 
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viedoklis, ka jāpārvieto tieši Latvijas 
Okupācijas muzejs, tādejādi atmetot jau 2011. 
gadā iesākto muzeja pārbūves un piebūves 
projekta “Nākotnes nama” celtniecības 
procesu. 

Grūbe raksta: “... vērts pārdomāt, vai 
Okupācijas muzeja piebūve nav liekama 
vienos svaru kausos ar Stūra mājas 
saglabāšanu.” Te gandrīz izskan doma „vai 
nu viens, vai otrs.” Vadoties no apjomiem un 
izmaksām, tas nav samērīgi. Aprēķinātās 
“Nākotnes nama” izmaksas ne tuvu nesegtu 
nepieciešamo Stūra mājas pārbūvi. Minētie 
pamatojumi muzeja pārcelšanai ir dažādi. 
Vairākums vienkārši uzskata, ka Stūra 
māja kā autentiska vieta būtu muzejam 
piemērotāka atrašanās vieta, bet pirmdienas 
debatēs pārvietošanu Žaņa Lipkes muzeja 
veidotājs Māris Gailis un arhitekte Ausma 
Skujiņa pamatoja ar iebildumiem pret 
“Nākotnes namu”. Muzeja pārvietotājiem 
debatēs Latvijas Radio “Krustpunktā” 
piektdien pievienojās arī iespējamais 
nākamās valdības finanšu ministrs Jānis 
Reirs (Vienotība). Un tas jau ir vairāk nekā 
nopietni, jo gan Strēlnieku laukuma, gan 
Stabu ielas ēka ir Finanšu ministrijas īpašumi, 
kurus pārvalda “Valsts nekustamie īpašumi”. 

Šādi vai nu pārdomāti vai nepārdomāti 
priekšlikumi, ja tie īstenotos, nezin vai 
atrisinātu Stūra mājas nākotnes jautājumus. 
Tai pašā laikā “Nākotnes nama” apturēšana 
nozīmētu ne tikai zaudēt ievērojamos ēkas 
un jaunās muzeja ekspozīcijas veidošanā 
ieguldītos līdzekļus, bet apdraudētu muzeja 
iespēju uz ilgiem gadiem efektīvi turpināt 
savu līdz šim sekmīgo okupācijas vēstures 
skaidrošanas misiju. 

Savos 22 gados muzejs ir izveidojies par 
pasaulē atzītu atmiņas un piemiņas institūciju. 
Bet jau tagad, gaidot uz būvdarbu sākšanos, 
kas tagad paredzēta nākamajā gadā, muzeja 
saime un ekspozīcija izvietota šaurās pagaidu 
telpās un nespēj ne tuvu apkalpot tos vairāk 
nekā 100 000 apmeklētāju gadā, ko spēja 
vecā muzeja ēka, nerunājot par aprēķināto 

«Nākotnes nama» kapacitāti līdz pat 200 000 
gadā. Pat labākajā gadījumā, pieņemot ātrus 
lēmumus un atrodot vajadzīgos līdzekļus, 
kas nebūt nav Latvijai raksturīgi, Stūra māju 
nevarētu muzeja vajadzībām iekārtot nākamo 
piecu vai vairāk gadu laikā. 

Bet tieši tagad, vērojot Krievijas politiku un 
rīcību Ukrainā ir nepieciešami mums pašiem 
sev un pasaulei atgādināt 20. gadsimta 
notikumus visplašākajā vēsturiskajā aspektā, 
kas ir muzeja būtība. 

«Nāko tnes  namā»  i ev i e to j amā 
mūsdienīgā ekspozīcija ir jau tagad daļēji 
izveidota un tikai gaida celtniecības darbu 
beigas 2016. gadā, lai varētu sākt darboties. 
Vai tagad drīkstam apstāties? 

Tiem, kam Stūra māja liekas labāka 
muzeja atrašanās vieta, jāapzinās, ka 
Stūra mājas autentiskums vairāku iemeslu 
dēļ negarantē būtisku muzeja darba 
uzlabojumu. Grūbes pieminētie Vācijas 
nesenās vēstures muzeji Bonnā un Leipcigā 
ir celti specifiski muzeju vajadzībām un nav 
saistīti ar autentiskām vietām. Līdzīgs ir 
Okupāciju muzejs Tallinā, kas atrodas tieši 
vēstures muzejam veidotā mūsdienīgā ēkā. 
«Nākotnes nams» un mūsdienīgā jaunā 
ekspozīcija palīdzēs muzejam vēl efektīvāk 
veikt savu misiju atcerēties, pieminēt un 
atgādināt divu okupācijas varu noziegumus 
pret Latvijas valsti, tautu un zemi plašā 
vēsturiskā kontekstā. 

No satura un vēstījuma viedokļa muzeja 
saistīšana ar autentisku vietu var būt pat 
traucējoša. Jo autentiskāka vieta, jo vairāk 
tā muzeju pakļauj ierobežo savai specifikai. 
Interesants variants ir Budapeštas „Terror 
Haza», kas gan atrodas autentiskā abu 
režīmu slepeno dienestu lietotajā ēkā, bet no 
kuras saglabājušās tikai četras sienas. Pat 
cietuma kameras ir rekonstruētas. Autentiska 
vieta bez autentiskuma, bet - izvērsts muzejs. 
Turpretī Genocīda upuru muzejs Viļņā 
autentiskā ēkā, kas kalpoja gan komunistu 
čekai, gan nacistu gestapo, sastopas ar 
problēmu, kas piemīt daudziem muzejiem 
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autentiskās un pieminekļu aizsardzībā 
esošās ēkās - vajadzību saspiesties 
pieejamās telpās, kuras nedrīkst pārveidot. 
Tartu čekas muzejā, piemēram, okupācijas 
vēsture visai nepārskatāmā veidā saspiesta 
čekas kamerās. 

Nepārprotami: Stūra māju Okupācijas 
muzejs uzskata par ļoti svarīgu padomju 
okupācijas vēstures sastāvdaļu un tāpēc 
jau vairāk nekā 10 gadus ir rūpējies par 
tajā palikušo pagātnes liecību un atmiņas 
saglabāšanu. 2003. gadā par ziedotiem 
līdzekļiem pie muzeja ēkas novietoja 
mākslinieka Gļeba Panteļējeva veidoto 
piemiņas zīmi „Melnais slieksnis» un jau 
2007. gadā sagatavoja priekšlikumus par 
iespējamu izstādi muzeja pirmajā stāvā un 
pagraba telpās, kas īstenojusies šogad. 

Taču savu vēsturisko misiju Latvijas 
Okupācijas muzejs «Nākotnes namā» 
var veikt vislabāk. «Nākotnes nams» nav 
liekams vienos svaru kausos ar Stūra māju. 
Tai pašā laikā muzejs turpinās iesākto darbu 
Stūra mājā un palīdzēs atbildīgi veidot tās 
nākotni. (ir.lv, autors Valters Nollendorfs ir 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes 
priekšsēdis)
Beidzot iegūst Centrālcietuma slaktiņa 
ekshumāciju protokolus 

Daudzi būs pazīstami ar baisajiem 
nostāstiem par padomju režīma mocīto un 
nogalināto Latvijas pilsoņu ekshumāciju, 
kas 1941. gada jūlija sākumā notika 
Rīgas Centrālcietumā. Šie stāsti ir daļa no 
jēdziena “Baigais gads”. Tomēr tikai šogad 
vēsturniekiem izdevies iegūt ekshumāciju 
protokolu norakstus, kuru oriģināli glabājas 
arhīvā Vācijā. 

Vairāk nekā 73 gadi mūs šķir no 
brīža, kad pēc vācu ienākšanas Rīgā 
un  sa rkanās  a rm i j as  a t kāpšanās 
Centrālcietuma pagalmā ekshumēja 99 
nogalinātos Latvijas civiliedzīvotājus. 
Sabiedrība tiešā un nesaudzīgā veidā 
ieraudzīja komunistiskā režīma brutalitāti 
un nežēlību. Tas atstāja smagu iespaidu, 

liekot apjaust arī citu iepriekšējā gada 
laikā arestēto un deportēto cilvēku tālāko 
likteni. Diez vai Latvijā kāds neuzzināja par 
Centrālcietuma pagalmā konstatēto – par to 
rakstīja avīzēs un to savā starpā pārrunāja 
arī tie, kuru tuviniekus šī nelaime nebija 
skārusi. Līdz 1944. gadam notika piemiņas 
pasākumi upuru apbedīšanas vietā Meža 
kapos. Diemžēl Centrālcietumā notikušo 
noziegumu savos nolūkos izmantoja arī 
nacistu antisemītiskās propagandas ideologi. 
Savukārt pēc kara, otrreizējās komunistiskās 
okupācijas laikā, šo traģēdiju pieminēt 
vispār nedrīkstēja. Kapu ”Baltos krustus” 
nogāza, bet teritoriju ļāva izmantot jauniem 
apbedījumiem. Tomēr notikušais saglabājās 
tautas atmiņā un pusčukstus tika vēstīts arī 
nākamajām paaudzēm. Gan propagandai, 
gan noklusēšanai piemīt kopīga īpašība: 
abas noved pie nepatiesas informācijas. 
Tieši tas notika arī konkrētajā gadījumā: pēc 
neatkarības atgūšanas Latvijas iedzīvotāji 
par Centrālcietuma notikumiem zināja tikpat 
daudz vai maz, cik kara laikā. Visa pamatā 
bija nacistu propagandas apgalvojumi par 
“žīdu–boļševiku briesmu darbiem”, kas 
gadu gaitā apauga ar pārspīlēti baisām 
detaļām, kļūstot par savdabīgu šausmu 
stāstu, kam vairs nebija saistības ar realitāti. 
Tā tas turpinājās vēl 2014. gada sākumā, 
kamēr netika noskaidrots, ka Vācijas Ārlietu 
ministrijas arhīvā glabājas Centrālcietumā 
notikušo ekshumāciju protokolu noraksti 
latviešu un vācu valodā. Pateicoties minētā 
arhīvā darbiniekam Herbertam Karbaham, 
ieguvām dokumentu kopijas. Tās beidzot 
sniedz precīzu ainu, kādā veidā notika 
slepkavības, kā arī konstatēt, ka notikusi 
pretošanās nošaušanai. 

Ieslodzīto nogalināšanas fakts kļuva 
zināms 1941. gada 1. jūlijā. Tomēr bija 
nepieciešams laiks, lai sapulcētu cilvēkus, 
kas spētu ekshumēšanu kvalitatīvi paveikt. 
To uzņēmās Atbrīvotās Latvijas organizācijas 
pārstāvji, kuri tobrīd veidoja ko līdzīgu valsts 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
NOVEMBRĪ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

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

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 16. plkst. 10.00 – Valsts svētku 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 23. plkst. 10.00 – Mirušo 

piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 30. plkst. 10.00 – 1. Adventes 
svētdiena. Garīgais koncerts.

DECEMBRĪ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – 2. Adventes 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

PIPARKŪKAS
Var nopirkt pirms un pēc dievkalpojumiem. 

Cena $8.00 par 250gm. 

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 

izlase var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
NOVEMBRĪ
Svētdien, 2. U.Hāgens
Svētdien, 9. I.Liepiņš
Svētdien, 16. A.Kristovskis
Svētdien, 23. J.Turmanis
Svētdien, 30. U.Hāgens
DECEMBRĪ
Svētdien, 7. J.Trumpmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

NOVEMBRĪ
Svētdien, 2. T.Koškina / V.Parcell
Svētdien, 9. A. Medne/S. Graudiņa 
Svētdien, 16. B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 23. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 30. M.Timermane/A.Zodiņa

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

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

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
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Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss  (02) 9764 3318
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes  mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 9715  3424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts cpherson@optusnet.com.au

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

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Un Es viņiem esmu darījis zināmu 

Tavu Vārdu un darīšu To zināmu, lai 
mīlestība, ar ko Tu Mani esi mīlējis, 
būtu viņos un arī Es būtu viņos,” saka 
Jēzus Kristus (Jņ.17:26)

Lai slavēts Tas Kungs! Alleluja.
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
NOVEMBRĪ

Svētdien, 2. dievkalpojums baznīcā 
nenotiks. Sarīkojums SLB namā M. 
Siliņa zālē plkst. 12.00.

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

Svētdien, 23. plkst. 10.00 Kapusvētki 
Rukvudā, latviešu nodalījumā, Mirušo 
piemiņas diena.

Svētdien, 30. plkst. 9.30 I Adventes 

dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    
Svētdien, 9.  Olafs Šics 
Svētdien, 23.  Juris Liepiņš
Svētdien, 30.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 9.   Gundega Zariņa 
Svētdien, 23.  Marita Lipska
Svētdien, 30.  Marita Lipska

PĻAUJAS SVĒTKI UN 50 GADU 
JUBILEJA 

Gadskārtējos Pļaujas svētkus un 
mācītāja Raimonda Sokolovska 50 
gadu Dzimšanas dienu svinēsim 
svētdien, 2. novembrī Latviešu namā, 
sākums plkst. 12.00. Nākam paši un 
ņemam līdzi draugus! Visi mīļi aicināti!

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

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233

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

PBLA ziņas – turpinājums. no 47. lpp.

pagaidu pārvaldei. Ekshumācija notika 4. 
jūlijā, piedaloties prokuratūras darbiniekiem, 
tiesu ārstiem, kā arī citām amatpersonām, 
ieskaitot divus vācu sevišķu uzdevumu 
kara ierēdņus. Atrakšanas process noritēja 
korekti un saskaņā ar Latvijas Republikas 
Krimināllikumu. Nenotika nedz ebreju 
piespiedu iesaistīšana darbos, nedz sekojoša 
izrēķināšanās ar viņiem – atšķirībā no 
ekshumācijām Ļvovā, Zoločivā un citviet. 

Protokoli liecina, ka nogalinātie guldīti 
un sekli aprakti divās bedrēs: pirmie 
noslepkavotie atradās tikai 50 cm dziļumā. 
Pirmajā bedrē atrada 62 nogalinātos, otrajā 
– 36. Kopumā 4. jūlijā ekshumēja 98 līķus, 
bet 7. jūlijā nedaudz tālāk tika atrakts vēl 
viens nogalinātais. Visi noslepkavotie bija 
vīrieši, nogalināti laikā no 27. līdz 29. jūnijam. 
Lielākā daļa, iespējams, visi, bija apcietināti, 
sākot ar 22. jūniju, tātad laikā, kad sākās 
Vācijas–PSRS karš. 

Paralēl i  l īķu apskates protokolu 
sastādīšanai nogalinātos fotografēja. 
Ekshumēšanas laikā identificēja 27 cilvēkus, 
kuru drēbēs atrada dokumentus. Nākamajās 
dienās tuvinieki, draugi vai darba biedri 
atpazina vēl 23 upurus. 

Vairums, 79 cilvēki, bija nogalināti ar 
tradicionālo čekas metodi – šāvienu pakausī. 
Nekādi citi miesas bojājumi viņiem netika 

konstatēti. Atlikušie septiņpadsmit, spriežot 
pēc apskates protokolu ziņām, bija saviem 
slepkavām pretojušies. Desmit cilvēki 
pirms nogalināšanas tikuši pakļauti fiziskai 
vardarbībai. Pārsvarā tie bija sitieni, kuru 
rezultātā radušies dažādas pakāpes miesas 
bojājumi. Ir pamats domāt, ka tā nebija 
spīdzināšana pratināšanu laikā, bet gan 
centieni pārtraukt apcietināto pretošanos 
nogalināšanai. 

Lielāko daļu noslepkavoto 1941. gada 
6. jūlijā apbedīja Meža kapos, taču ķīmiķis 
Matvejs Kuzņecovs, mākslinieks Johans 
Herlings un masieris Kazimirs Burneiko tika 
guldīti ģimenes kapos. Sakarā ar to, ka daudzi 
cilvēki joprojām nebija identificēti, atpazīšana 
turpinājās, izmantojot fotogrāfijas, atrastos 
priekšmetus, drēbes, kā arī minētos apskates 
protokolus. Līdz 1941. gada beigām izdevās 
identificēt vēl 19 upurus, taču 30 cilvēku 
personība vēl šodien nav zināma. Strādājot 
ar dokumentiem un aculiecinieku liecībām, 
pastāv iespēja situāciju nākotnē uzlabot, 
un pie tā tiek strādāts. Tādēļ tie ”Latvijas 
Avīzes” lasītāji, kuru tuvinieki savulaik tika 
Rīgas Centrālcietumā noslepkavoti vai kara 
pirmajās dienās pazuda bez vēsts, tiek lūgti 
vērsties Latvijas Okupācijas muzejā un sniegt 
visu iespējamo informāciju. Šobrīd jau tikai 
kopīgiem spēkiem vēl iespējams kaut ko 
noskaidrot. [...] (Latvijas Avīze, autore Inese 
Dreimane, Okupācijas muzejs)
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Foreign Minister Rinkēvičs: “A 
Common Understanding Should 
be Reached on Strengthening of a 
Common Energy Market”

On 21 October, the EU General 
Affairs Council convened for a meeting 
in Luxembourg. The central item on its 
agenda was preparation for the European 
Council meeting on 23-24 October. The 
Ministers also had a thematic debate 
on “Europe of Freedom, Security and 
Justice”, one of the priorities of the EU’s 
strategic agenda.

The October European Council is 
expected to reach an agreement on the 
new climate and energy policy framework 
from 2020 to 2030. During the discussions, 
the Council is to reinforce principles 
that will underpin the setting of targets 
for reducing specific greenhouse gas 
emissions and determining the available 
compensatory financial mechanisms, 
as well as outlining indicative EU level 
targets in the field of energy resources 
and energy efficiency.

In preparation for the October 
European Council, Foreign Minister 
Rinkēvičs emphasised energy security 
issues. The Minister pointed out that 
it is important to achieve a common 
understanding among the member 
States at the European Council on 
energy security and the strengthening 
of a common energy market. Minister 
Rinkēvičs emphasised that it is of a vital 
importance to establish a fully functioning 

market for electricity, which is related to  
integration of the Baltic States into the 
European energy networks. A common 
EU position in negotiations with suppliers 
for third countries and on the development 
of new projects for diversification of the 
natural gas supply routes is also crucial. 
The Latvian Foreign Minister pointed 
out that efforts must continue to end the 
‘energy isolation’ of the Baltic states.

As regards the climate-related matters, 
Edgars Rinkēvičs emphasised that the 
specific character of member states 
should be taken into account when setting 
the EU’s targets. When establishing 
caps on greenhouse gas emissions, 
it is important that eventual funding is 
increased for transport, agriculture and 
small-scale energy production that form 
the non-ETS sector.  

At the General Affairs Council, the 
Ministers continued their discussion on 
the implementation of the EU strategic 
priorities. This time the debate focused on 
Europe of Freedom, Security and Justice. 
The Ministers also exchanged views on 
the phenomenon of foreign combatants, 
on migration and strengthening the EU’s 
external borders, on combating crime and 
terrorism, and on cooperation among the 
judicial systems of member states.

The Council also considered the 
European Commission’s proposal to 
discuss the composition of the Committee 
of the Regions.
New Baltic Way Commemorative Coin
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Egils Kaljo | October 15
August 23, 1989, saw one of the 

most memorable and inspiring events in 
recent Baltic history. Approximately two 
million residents of Estonia, Latvia and 
Lithuania joined hands to form a human 
chain, called Baltijas ceļš (The Baltic 
Way), linking the capitals of the three 
Baltic States – Tallinn, Riga, and Vilnius, 
in a powerful display of unity to protest 
the then-Soviet occupation. The date 
was chosen to mark the 50th anniversary 
of the fateful Molotov-Ribentropp pact, 
signed August 23, 1939, which divided 
up Eastern Europe into Nazi Germany 
and Soviet Russia spheres of influence.

In August of 2014, the Bank of Latvia 
has released a silver commemorative coin 
to celebrate the 25th anniversary of this 
history making event.

The proof quality silver coin was struck 
by Koninklijke Nederlandse Munt (the 
Netherlands), and was designed by 
Visvaldis Asaris (graphic design) and 
Ligita Franckeviča (plaster model), has a 
face value of 5 euro, and has a mintage 
of 10,000.

For further information, please visit 
the Bank of Latvia website.
The Road to Latvian Citizenship

Jūlija Gifford | October 17
A week ago I voted for the first time 

as a Latvian citizen. I can’t put into words 
the satisfying feeling of completing my 
first official civic duty. I’ve always felt 
that political participation (even if only by 
voting) is one of the top tools to use to 
make an impact on society around you. 
Now I’ve finally been able to participate 
in shaping the society around me with the 
tools available to citizens.

This year, at the ripe age of 25, I 
voted for the first time in Latvia. Not 
because other years I’ve been lazy, but 
because thanks to alterations in the dual 

citizenship law, this summer I became a 
citizen of Latvia. It hasn’t been an easy 
journey, but I’ve finally made it, and have 
a few thoughts that I’d love to share, as 
well as address some frequently asked 
questions. What does Latvian citizenship 
mean to me? What do I need it for in the 
first place? What am I going to do with 
it now?

For those who don’t know, I’m born in 
Canada, and 8 years ago I came to Latvia 
to study, and then later, to work. The entire 
time I wasn’t a citizen of Latvia, so I had 
to apply for residence permits to stay in 
the country. The parliamentary vote in 
October of 2013 to allow dual citizenship 
allowed me to apply for Latvian citizenship 
based on my Latvian heritage on my 
mother’s side.

Knowing that your country wants 
you

At a time when one of the most 
relevant topics in Latvia is its demographic 
status, mass-emigration, I decided to go 
to Latvia. I’ve always classified myself 
as a Latvian, spoke Latvian at home 
with my mother and brother, went to 
Latvian school on weekends, camps, 
folk dancing, etc. Therefore it came as a 
surprise that in different Latvian systems 
it was incredibly complicated, difficult, 
and time-consuming to take care of the 
bureaucratic formalities. At one point it 
was even suggested that I “voluntarily 
leave the territory of the Republic of 
Latvia” (but that’s another story).

The decision to allow dual citizenship 
was an important moment for me – I 
found out that the law was accepted 
while I was at work. I have to admit that 
I shed a few tears of happiness. I hoped 
that none of my colleagues would see 
me in the moment of weakness, though 
in retrospect I wouldn’t call it weakness. 
Luckily, this moment stayed between 
me and the open page of the local new 
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site. But why was it such an important 
moment? Because my country had finally 
acknowledged that they want me. And 
don’t we all want to be loved?

What next? Political activity and 
paying taxes

I’ve always believed that Latvia is the 
land of opportunity – not the US, as most 
people think. If you go to the States, is it 
possible for anyone to become president? 
No, you have to be born in US territory. 
Not to mention if you don’t have the right 
education, don’t come from the right 
family, don’t have a massive amount of 
sponsors, you probably won’t make it very 
far. Unfortunately it would be a long-shot 
in Canada, too.

In Latvia everything is accessible. 
Jobs, businesses, people. You can attain 
anything, if only you want it enough and 
work at it (it sounds cheesy, but it’s true). 
I never thought in a million years that 
I’d have the honour to draw and design 
the symbols that would be painted on 
the Latvian Olympic bobsleigh. But it 
happened. I’ve also met the past three 
presidents face-to-face. In Latvia, it’s no 
big deal. Everything is so accessible. 
What’s in my future? Right now it’s too 
soon to say. Definitely with political 
activity, which had been denied to me 
because of my lack of citizenship. I’ll take 
every opportunity to vote. Maybe even 
later I’d consider being a candidate. I’d 
also like to start by own business. To take 
the reins into my own hands and direct 
my own professional development. Also 
so that I could create small projects and 
pay taxes fairly (keep an eye our for these 
AWESOME t-shirts that I’ll be unveiling 
soon!). Paying taxes is a pretty important 
thing to do – if you don’t pay taxes, then 
you can’t complain about things like the 
quality of roads, healthcare, pensions, 
and teacher salaries. We’re a link in the 
chain, and if the first link is broken, then 

there can be no hope that the money gets 
to where it needs to be. Let’s start with our 
own chain link, and then work on the rest.

I’m not naive enough to believe that 
Latvia is paradise and that there are no 
problems here. There are all sorts of 
challenges, but us citizens have to make 
it a place that we want it to be. So how 
about we put a little effort into it? I want 
this country to be a place where I want 
to be.

Double standards – I’m stil l 
Canadian

I’ve had quite a bit of criticism about 
wanting citizenship, the argument being, 
that if I really wanted Latvian citizenship, 
then I could’ve simply renounced my 
Canadian citizenship and applied for 
Latvian citizenship without a problem. I 
understand that I don’t have a satisfactory 
answer to this question, but I’m not ready 
to completely renounce my rights to my 
country of birth, to cut all ties with the 
country where my closest family and 
childhood friends live. I also still don’t 
know where the rest of my life will be 
spent, so it seems silly to take such a 
finite decision, possibly too soon. Is it not 
enough that I consider myself Latvia, that 
I live here, and want to participate in the 
development of society?

This is  an extract  f rom Jul ia 
Gifford’s blog, published on October 14, 
2014. The blog post was also in Latvian.

More Surprises Than Anticipated in 
Latvia’s Election Results

Uldis Ozoliņš | 10. oktobris
Latvia’s 12th Saeima (Parliament) 

elections on October 4 brought some 
unexpected results, while maintaining 
the dominance of present coalition 
parties. Although the election was fought 
in dramatic circumstances with Russia’s 
invasions of Ukraine and growing threats 
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to the Baltic countries, many parties in the 
campaign made little mention of Ukraine, 
concentrating on domestic matters, and 
rather than an atmosphere of tension a 
curious lethargy was evident, reflected in 
the low (59%) turnout of voters.

The ‘winner’ of the elections – just – 
was also the previous largest party, the 
Moscow-leaningSocial-democratic party 
Harmony (Sociāldemokrātiskā partija 
Saskaņa), but this time with 24 deputies in 
the 100-member Saeima, a drop of 7. The 
party had resolutely refused to condemn 
Russia’s actions in Ukraine or cut its ties 
with Putin’s United Russia party, thereby 
losing voters but also seeing part of its 
traditional supporters simply not coming 
to vote. Just behind Harmony, with 23 
deputies came Unity (Vienotība), the 
previous leading coalition party, an 
increase of 3 but with some leadership 
problems.

Also gaining in the elections were 
the Greens and Farmers Union (Zaļo 
un zemnieku savienība – ZZS) with 21 
deputies, a gain of 8; ZZS is a traditional 
party with a very divided identity – it is 
closely allied to Latvia’s timeless oligarch 
Aivars Lembergs in Ventspils, but also has 
a very loyal base of farmers and small 
businesspeople and a very pro-national 
stance on many issues. The National 
Alliance (Nacionālā apvienība – NA ) also 
gained 3 seats to now have 17, being the 
party most vociferous regarding Russia.

Much of these gains were made at the 
expense of the Reform Party, the hastily 
organised grouping after the previous 
President Valdis Zatler’s initiative to 
dismiss the Saeima in 2011, and which 
had 22 seats, but which had since 
disintegrated.

Unity, ZZS and NA formed the previous 
coalition, and are widely expected to form 
the next, but other events showed this 
would not be business as usual. For a 

start, the previously dominant Unity ran 
into severe leadership problems: Latvia’s 
not always easy to understand electoral 
system is a proportional representation 
system: Latvia is divided into five electoral 
regions, and within each region a party 
gets the number of deputies proportional 
to its vote, but with a proviso that it gains 
5% of the vote overall to get any deputies 
at all. Voters thus vote for one party and 
its list, but within their vote they can select 
out from among the candidates on the 
party’s list – voters can put a plus – “+” 
against an individual candidate’s name 
which promotes that candidate up the 
list, or can strike out a candidate, thus 
demoting them in the list. Unity had 
its leader and former speaker Solvita 
Āboltiņa crossed out by sufficient party 
voters in the western region of Kurzeme, 
and lost two other ministers as well. 
Āboltiņa is a strong and feisty woman, 
and though her professionalism cannot be 
doubted she was perceived as arrogant 
and a controller. But more was to come, 
to which we return below.

New parties in the Saeima
Business cannot continue as normal 

also because two new parties have 
entered the Saeima in these elections. 
One was a party that promoted itsef 
as a “saviour’” party (Latvia has these 
regularly) with an extraordiary name 
which may be translated as ‘For Latvia 
from my heart’(No sirds Latvijai – NSL), 
created by the former Government 
Auditor Ingūna Sudraba. In her work 
she established a solid reputation in 
uncovering many irregularities and 
corrupt practices, them came into politics 
but with an increasingly curious profile – 
she is close to many Russian oligarchs 
and even figures in the Russian security 
service. And her offered policies were 
vague and poorly articulated, but she 
gained a populist following, pointing 
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to poor government practices that she 
vowed to change. Some saw her as a 
pawn of Moscow, some saw her as naive. 
She gained 7 seats.

However, the big surprise came 
from elswewhere: the Latvian Regional 
Alliance (Latvijas reģionu apvienība 
– LRA) was formed by provincial 
representatives, disgruntled both with 
government policy on regional matters, 
and with ZZS , the traditional regional 
party. They found a very representable 
figurehead in Mārtiņš Bondars, former 
head of President Vīķe-Freiberg’s office, 
and slowly gained support to finally pick 
up a surprising 8 seats, also providing 
the real highlight of the election. While 
most of their deputies are the respectable 
regional figures one may expect, one 
candidate was the very opposite – Artūrs 
Kaimiņš is a young Riga actor, radio 
announcer, flim maker and general 
anarchist, publicly criticising everything 
the government does, engaging in 
bizarre stunts, most recently writing to the 
European Commission warning them to 
be careful of former Prime Minister Valdis 
Dombrovskis’ personal ambitions, as 
Dombrovskis was angling for a position 
there! Kaimiņš offered his candidature but 
the LRA brains trust put him in his place, 
as 35th on the list of candidates for Riga, 
where realistically the party could have 
hoped to win only one or two seats.

Readers of Latvians Online will then 
be interested in how Kaimiņš went from 
35th to number one, and become a 
deputy: he did it of course through social 
media, directly addressing the young (no 
other party in Latvia has ever thought of 
that!) and interestingly doing it both in 
Latvia and outside – the many Latvian 
citizens outside Latvia are allocated to 
the Riga electorate, and norrmally have 
little influence on the result. Yet Kaimiņš 
targeted younger Latvians in Europe 

who follow Latvian social media, with 
remarkable results: while most Latvian 
voters in Western Europe vote for either 
Unity or the National Alliance, Kaimiņš got 
the LRA up as the winner in no less then 13 
polling places outside of Latvia (including 
Dublin, Manchester, Birmingham, Bergen, 
Bradford, Peterborough and Rejkjavik,) 
and was second top party in half a dozen 
others including Oslo (by one vote less), 
Aberdeen, Stockholm and the Hague. 
And this avalanche of votes and pluses 
from outside Latvia had tangible results 
– on the Saturday night the electoral 
commission’s first solid provisional results 
gave LRA 7 and Harmony 25 deputies, but 
as the votes came in from overseas the 
tide shifted, with LRA picking up the last 
seat in Riga from Harmony. Anarchy has 
not been a significant theme in Latvian 
politics since, say, 1905; it has now 
returned in novel form. It seems Kaimiņš 
drew in many younger disaffected voters 
who may not have participated otherwise; 
and who did not go to the populist NSL.

Coda
But finally, returning to the big 

players, the demise of Unity’s Āboltiņa 
was in strong contrast to the fortunes 
of Unity’s parliamentary faction leader 
Dzintars Zaķis, who had become notorious 
for cheating on taxation and having 
dubious connections to various oligarchs; 
at the same time he was useful to the party 
for kicking heads and doing deals with the 
Big Boys. Well, in his region of Latgale, he 
had no worries, ethical matters seem not 
to weigh heavily on the voters’ minds, and 
by getting more pluses Zaķis moved up 
the party list in Latgale from third to first. 
But, just to show there was cosmic as well 
as earthly justice in these elections, Zaķis 
has since been accused of buying votes, 
paying people to give him a plus. There 
is considerable interest in the outcome of 
this development.
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Edited by Pēteris Kļaviņš

Residency permit plan burdens 
security services

Oct 01, 2014 From wire report
RIGA - Despite the economic 

benefits, residency permits granted to 
persons from Russia can increase risks 
to Latvia’s security, say the Security 
Police, reports LETA. During a Saeima 
Defense, Internal Affairs and Corruption 
Prevention Committee meeting on Sept. 
24, committee members analyzed a 
report delivered on Sept. 23 from the 
Interior Ministry on the residency permit 
process and its results.

Security Police Chief Ints Ulmanis told 
committee members that the verification 
process of those applying for residency 
permits has become a burden to the 
Security Police, as its capacity, due to 
budget cuts, is not endless. In 2012, the 
Security Police carried out background 
checks on 2,770 persons; in 2013 they 
checked on 4,196 persons, but so far this 
year they’ve already had to investigate 
3,847 persons.

The results of the initial background 
checks do not show that these persons 
are a threat to national security. Over 
the past two years, only six persons 
have been denied residency permits by 
the Security Police. They point out that 
there were various reasons for denying 
the permits, including affiliation with 
organized crime, as well as activities of 
fraud or corruption.

The Security Police also monitors those 
who have been granted residency permits. 
Overall, there has only been one case in 
which an individual’s residency permit has 
been revoked due to his or her activities 
in Latvia.

It has been concluded that those who 
apply for residency permits are mostly 
persons who are well-off financially, who 

for one reason or another wish to obtain 
residency permits in Latvia. “Some people 
like it here, where everything has been 
put in order and we are in Europe. Others 
need residency permits to travel within 
Europe, and basically do not reside here,” 
Ulmanis added.

“However, from the point of view of 
the security services, we see that there 
has been an increase in the number of 
Russian residents granted residency 
permits, and this is something that must 
be seriously considered. Individually, 
these people are not a risk to Latvia’s 
security; however, taking into account 
Russia’s rhetoric, that they are prepared 
to ‘defend’ their citizens abroad, this 
circumstance can increase risks to 
Latvia’s security in the future,” Ulmanis 
emphasized.
Gross Wage to Increase 4.5% in 2015

The experts of the Finance Ministry 
predict that the average gross wage in the 
Latvian national economy will next year 
increase 4.5 percent at current prices.

This year, the average monthly gross 
wage is estimated at EUR 766.3, and it could 
increase to EUR 800.8 next year. In 2016, the 
average gross wage should be around EUR 
840.8, believes the Finance Ministry.

According to the Central Statistical 
Bureau’s data for August, in the second 
quarter of 2014, the average gross monthly 
wage in Latvia increased 6.4 percent, from 
EUR 716 to EUR 762, as compared to the 
second quarter of 2013. In the first quarter 
of 2014, the annual salary growth was 7.5 
percent - from EUR 689 to EUR 740.

The Finance Ministry’s experts also say 
that unemployment will decrease slightly in 
the coming years. This year, unemployment 
rate is expected at around 10.8 percent, it 
will decrease to 10.1 percent in 2015 and 9.5 
percent in 2016.
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