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SLB valde un Rituma darbinieki novēl biedriem 
un Rituma lasītājiem priecīgus Ziemsvētkus 

un laimīgu 2016. gadu!

Valsts prezidenta uzruna ārvalstīs 
dzīvojošajiem tautiešiem

Dārgie tautieši!
Klāt ir 18. novembris, un Latvijas valsts kļuvusi vēl par vienu gadu 

nobriedušāka un pieredzes bagātāka – un man ir prieks nu jau kā 
Valsts prezidentam jūs pirmoreiz sveikt Latvijas dzimšanas dienā!

Daudzi no jums šodien nevar būt Latvijas zemē, taču es priecājos, 
ka, pateicoties mūsu diplomātiskajām pārstāvniecībām, tik un tā mēs 
varam būt kopā, lai svinētu šos svētkus. Mēs varam valsts dzimšanas dienu sagaidīt 
valstī, kur valda miers, un ikvienam ir iespēja ar atbildīgu un mērķtiecīgu darbu piepildīt 
savus mērķus.

Tiesa, ne vienmēr mūsu zemē ir valdījis miers. Savulaik daudzi latvieši Otrajā 
pasaules kaŗa laikā ar smagu sirdi bija spiesti doties prom no dzimtenes, glābjot savu 
un savu tuvinieku dzīvības. Jums tas nav bijis vienkārši – uzsākt dzīvi no jauna citā 
zemē, izcīnīt savu vietu, gūt atzinību sabiedrībā, un tomēr palikt pastāvīgā saziņā ar 
tuviniekiem Latvijā.

Jūsu mērķtiecība un latvisko tradīciju mīlestība, paaudzēs uzturot dzīvu latvisko 
garu, bieži vien ir paraugs Latvijā dzīvojošajiem! Turklāt jūsu pieredze, zināšanas un 
iegūtie kontakti sniedz nenovērtējamu ieguldījumu mūsu valsts attīstībā, aizstāvot 
Latvijas intereses pasaulē.

Bez jūsu atbalsta daudzi Latvijas starptautiskie sasniegumi nebūtu bijuši iespējami 
– kaut vai atcerēsimies Latvijas pozīcijas aizstāvēšanu, lai iestātos NATO. Arī šodien 
viens no nozīmīgākajiem Latvijas drošības garantiem ir mūsu partneri un sabiedrotie. 

Aicinu jūs – dalieties arī turpmāk savā pieredzē un zināšanās, jo – kā redzējām 
šogad Rīgā notikušajā otrajā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā – tas 
sniedz lielisku iespēju domu apmaiņai par to, kā veicināt latviešu uzņēmēju sadarbību 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Senioru Ziemsvētku sarīkojums
piektdien, 11. decembrī, 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 no plkst. 14.00 – 18.30, otrdienās plkst. 14.00 – 17.00, ceturtdienās no 
plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 12.30, 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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Aicinājums
Aicinam tos SLB biedrus, kas lieto 

epastu, paziņot savas epasta adreses 
Imantam Līcim 9744 8500 vai pa epastu: 
sydneylatviansociety@bigpond.com. ■

SLB valde

Svētku laiks Latviešu biedrības namā
SLB bibliotēka

Atvērta līdz ceturtdienai, 2015. gada 17. decembrim un atsāks darbu  
ceturtdien, 2016. gada 4. februārī.

SLB grāmatnīca
Atvērta līdz ceturtdienai, 2015. gada 17.decembrim un atsāks darbu (ieskaitot 

naudas sūtījumus uz Latviju) ceturtdien, 2016. g. 4. februārī.
Kafejnīca

Atvērta līdz pēdējām ceturtdienas pusdienām, 2015. gada 17. decembrim.  
Atsāks darbu ar ceturtdienas pusdienām, 2016. g. 4. februārī.

Senioru saieta  
Ziemsvētku 
sarīkojums

Senioru saieta „eglīte” būs plkst. 12.00. 
piektdien, 11. decembrī. Būs Dāmu kopas 
gatavots mielasts, būs jauki priekšnesumi, 
būs mirdzoša eglīte un draugu pulks 
ar ko pačalot. Imants jau plāno kā 
mūs iepriecināt ar priekšnesumiem, un 
Rūdolfs Nemme gadās par skaistu eglīti, 
un telpas sakārtošanu. Dalībniekus lūdzu 
pieteikties gramatnīcā pie Imanta Līča 
pirms 4. decembŗa. ■

Ivars Šeibelis

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2015 .  gada  novembr ī  S LB  i r 
apsveikusi  Dzidru Mežaku, Ilzi Siliņu, 
Anitu Jāņkalni, Elvīru Pēsli, Ainu Līdi, 
Nameju Jaunalksni, Āriju Āboliņu, 
Loniju Graudiņu, Kārli Mežgaili un Artūru 
Ernšteinu ■

SLB valdes sēde  
11 novembrī

Sēdi atklāj biedrības priekšsēdis Jānis 
Čečiņš un sēdē piedalās Dimis Pešudovs, 
Pēteris Kļaviņš, Jānis Grauds, Toms 
Veidners, Andris Galviņš, Imants Līcis, 
Ināra Krūmiņa, Martiņš Tuktēns, protokolē 
Ināra Graudiņa. Atvainojās: Ivars Šeibelis, 
Klāra Brūvere, Ilona Brūvere.

Dimis Pešudovs paziņoja valdei ka 
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Valsts prezidenta...   turpināj. no 1.lpp.

un meklēt jaunus tirgus.
Arī mums ir jāmācās, mums ir vairāk 

jāieklausās, jāsadzird pieredzē balstītie 
padomi un svaigās idejas, un esmu 
gandarīts, ka šajā ziņā Latvija kļūst arvien 
atvērtāka saziņā ar tautiešiem ārzemēs.

Tautieši! Jūsu vidū ir arī daudz cilvēku, 
kas pārstāv tā dēvēto jauno emigrācijas 
vilni – esat bijuši spiesti doties prom no 
Latvijas ekonomiskās krīzes apstākļos, 
bieži vien pametot savus bērnus, vecākus, 
radiniekus, draugus un dzimtas mājokli, 

lai varētu nodrošināt ienākumus un 
uzturēt savas ģimenes.

Jūs  esa t  va j adz īg i  La t v i j a i , 
taču ir skaidrs, ka ar aicinājumu un 
iedvesmojošiem vārdiem nav gana. 
Ir jārada reāla motivācija, lai ceļi jūs 
atvestu atpakaļ uz Latviju, – lai būtu 
iespēja strādāt darbu dzimtajā zemē un 
saņemt par to cienīgu atalgojumu. To 
esmu izvirzījis kā vienu no prioritātēm 
savā darbā – veicināt valsts izaugsmi 
un Latvijas ekonomisko drošību. Ir jāsāk 
ar stabilu un prognozējamu nodokļu 
sistēmu, pilnveidojot uzņēmējdarbības 

viņš novembŗa beigās pārcelsies uz dzīvi 
Melburnā un šī iemesla dēļ atsakās no 
tālākas darbības SLB valdē. Jānis Čečiņš 
pateicās Dimim par veltīto darbu Sidnejas 
Latviešu biedribai. D. Pešudovam atstājot 
valdi, Mārtiņu Tuktēnu ieceļ par valdes 
locekli. Andris Galviņš uzņēmies SLB 
Sekretāra amatu. Sekretāram jāuztur 
sakarus ar ASIC. Jānis Grauds uzņēmies 
SLB valdes kasiera amatu.

Gaisa kondicionētāja ievilkšānas darbi 
lielā zālē nāk uz beigām un to varēs lietot 
18. novembŗa aktā.

Ilona Brūvere ziņoja kā runājusi ar 
LAAJ priekšsēdi Kristīni Saulīti par grupas 
DeGamba viesošanos Austrālijā. Kristīna 
Saulīte atbalsta projektu un ierosina 
iesniegt pieprasījumu atbalstam no 

Kultūras ministrijas. Pieprasījumam jāiet 
caur Briselei. Tam jābūt īpaši uzrakstītam. 
Ieteic griezties pie personas Latvijā, kas 
iesniegumu uzrakstītu. Tas jāiesniedz līdz 
2016.g. 16. janvārim. 

Jānis Grauds aizrakstījis elektrības 
patēriņa iestādei, lai pārskata elektrības 
patēriņu namam. Pagājušā gadā patēriņš 
bija augstāks, sakarā ar KD sarīkojumiem. 
Uz šī pamata neieguvām iespēju uz 
izdevīgāku plānu.

Biedrības ienākumi turpina kristies un 
valde nolemj ar 2016. gadu pacelt biedru 
maksas – pensionāriem $33; studējošiem 
$15; pieaugušajiem $38. Mūža biedru 
maksa nemainās: $440.

D.P.

Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 2010. gada
Imants Liepiņš

Dzimis 1925. g. 18. aprīlī, Rīgā, Latvijā
Miris 2015. g. 25. novembrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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Kopības nodevu  
akcija

LAAJ Kopības nodevu 
vākšanas akcija turpinas. 

Maksājumus var nosūtīt pa 
pastu, vai arī nodot Sidnejas 
Latviešu biedrības namā. 

Pavisam līdz 26. novembrim ir 
saziedoti $ 12,795.

Ziedojumi līdz $50
Dragūna S. Manly Vale
Kļaviņš P. Ashfield
Līcis I. Homebush West
Reed A. Strathfield
Timermanis M. Claireville

Kopā:$235

Ziedojumi no $51 līdz $100
Black A. Kingsford
Dūšelis V. Castle Hill
Graudiņš I. & V. Randwick
Rone A. Wollstonecraft
Rudzis L. Moruya
Saiva B. & G. Port Macquarie
Sieriņa V.  Ryde
Turmanis J. Elanora Heights
Upīte I. Glenhaven
Watson D. Yowie Bay
Anonims

Kopā:$1,150

Ziedojumi no $200 līdz $500
Bērziņa B. Glebe
Grauds J. Marsfield
Eislers V. Bilgola

Kopā: $950

Pavisam Kopā: $2,335

tiesisko vidi un šādi palielinot uzticību 
uzņēmēju un valsts attiecībās. 

Taču tikpat lielā mērā, lai jūs izvē lētos 
atgriezties Latvijā, svarīgi mainīt ne vien 
uzņēmējdarbības vidi, bet arī mentalitāti, 
pašu attieksmi pret biznesu. Latvietis pēc 
rakstura ir izpildītājs – precīzs, lietpratīgs, 
uzcītīgs darītājs, taču ne vienmēr gatavs 
riskēt un uzņemties atbildību par saviem 
lēmumiem un finansēm, kļūt par īstu 
uzņēmuma īpašnieku un darba devēju.

Mūsu valsts neilgajā pastāvēšanas 
laikā dažādas svešas varas ir mēģinājušas 
mūs pakļaut un salauzt, bet, tuvojoties 
mūsu valsts simtgadei, šī, manuprāt, 
ir reize, kad mums pašiem būtu sevi 
jāsalauž un no izpildītājiem jākļūst par 
jaunradītājiem! Par cilvēkiem, kas paši 
lemj savu likteni un ir gatavi no jauna 
iemīlēt savu valsti.

Tomēr svarīgākais, ko šodien vēlos 
uzsvērt, – ka ikvienam no mums, esot 
dzimtenē vai ārpus tās, ir pamats lepoties 
ar sasniegto un iespēja kopīgi strādāt 
Latvijas labā, lai veidotu mūsu valsti vēl 
labāku; lai mūsu senču izcīnīto Latvijas 
neatkarību atstātu mūsu bērniem.

Ne tikai valsts dibināšanas gadskārtas 
svētkos, bet katru dienu mums jāapzinās 
vērtības, kuŗas ir mūsu valstiskuma 
pamatos, – tā ir ticība Latvijai un Latvijas 
tautas kopīgai nākotnei savā valstī, 
brīvības un dzimtenes mīlestība, darba 
tikums un neatlaidība, kā arī mūsu 
kultūras un dabas bagātības!

Es aicinu ikvienu sajust savas 
latvietības saknes, – un esmu pārliecināts, 
ka tās tik viegli neizraut, – pat svešumā 
esot. 

Svinēsim svētkus un turpināsim veidot 
mūsu valsti kopā! Sveicu Latvijas valsts 
dzimšanas dienā!

Dievs, svētī Latviju!
Raimonds Vējonis

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

18. novembŗa akts 
Sidnejā

18. novembŗa vakarā 
Sidnejas Latviešu nama 
l i e l a j ā  z ā l ē  t a u t i e š i 
pulcējas uz Latvijas valsts 
proklamēšanas 97. gada 
dienas atceri, kuŗu šogad 

rīkoja Sidnejas Latviešu  biedrība. 
Sarīkojuma norisi pieteica Klāra 
Brūvere, vispirms aicinot ieradušos, 
kājās pieceļoties, sveikt Latvijas karoga 
ienešanu. Karogu ienesa Mārtiņš 
Gulbis, Gunas Pērkones un Kārļa 
Dragūna pavadībā, visi tautas tērpos. 

Uzrunu teica SLB priekšnieks Jānis 
Čečiņš  apsveicot goda viesus un 
visus citus sarīkojuma apmeklētājus 
un pieminēja Latvijas valsts dibināšanu 
pirms 97 gadiem, kuŗā neiztika bez 
sāpēm un asarām un vēlāk ilgām 
brīvības cīņām. Ilgus gadus, okupācijas 
laikā, to svinējām ar skumjām, bet tagad 
ar vieglāku sirdi gan dzimtenē, gan 
visur citur pasaulē un nav svarīgi, kuŗā 
pasaules malā mēs dzīvojam. Šovakar 
novēlēsim Latvijai daudz laimes. 

Apsveikumus Latvijai iesāka Latvijas 
Republikas goda konsuls Aldis Birzulis, 
vispirms nolasot Latvijas vēstnieka 

Austrāli jā un Jaunzēlandē Andŗa 
Teikmaņa runu, kas bija:

„Dārgie taut ieši Austral i jā un 
Jaunzēlandē!

Latvijas vēstniecības un savā vārdā 
sirsnīgi sveicu jūs Lāčplēša dienā 
un Latvijas valsts dibināšanas 97. 
gadadienā.

Latvijas valsts dzimšanas diena ir 
mūsu kopīgie svētki, kas simbolizē mūsu 
senču un mūsu pašu sapņus, cerības un 
vienotību, veidojot neatkarīgu Latvijas 
valsti!

Mūsdienās ir ierasta situācija, kad 
vienas tautības pārstāvji dzīvo, mācās 
un strādā dažādās pasaules valstīs. 
Arī latvieši nav izņēmums. Bet mēs 
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Klāra Brūvere



Priecīgus Ziemsvētkus 
un laimīgu 2016. gadu 

draugiem un paziņām vēl

Ziemsvētku apsveikumiem ziedoto 
naudu SLB izlietos 

tautas tērpu iegādei “Jautram pārim”

Lauma un Juris Krādziņi
Ināra Rumba-Tomsone
Vita un Juris Ruņģi
Ināra un Valdis Graudiņi
Mērija un Jānis Paegles
Iveta Rone
Andra Rone
Ina Rone
Ināra Krūmiņa

Edīte un Aldis Birzuļi
Inese un Jānis Roņi
Daira Tuktēna
Inese Drēziņa
Valija un Valdis Ozoli
Daina un Andris Jaunbērziņi
Ilze Jaunbērziņa
Linda Ozere un Jānis Čečiņš
Pēteris Kļaviņš
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esam un paliksim Latvijas valsts kodols, 
ikvienam no mums ir svarīgi saglabāt 
un apzināties savu latvietību, kopt un 
rūpēties par latviešu valodu un kultūru 
gan Latvijā, gan ārpus tās. Vēstures loki 
ir pierādījuši, ka, lai gan esam neliela 
tauta, mēs spējam veiksmīgi pārvarēt 
kaŗus un svešas varas, turēties kopā 
plašajā pasaulē un sniegt palīdzību 
otram grūtībās!

Tāpēc šajā svētku laikā es pateicos 
ikvienam no jums Austrāl i jā un 
Jaunzēlandē par Latvijas nešanu savā 
sirdī! Esmu pateicīgs, ka, ziedojot savu 
laiku un enerģiju, jūs rūpējaties, lai 
latviskums tiktu saudzēts un nodots 
nākamajām paaudzēm!

Mīļ ie taut ieši ,  būsim vienot i , 
aizdegsim svecītes Latvijas dzimšanas 
dienas tortē un nopūtīsim tās par mūsu 
visu kopīgo vēlēšanos – neatkarīgu, 
stipru un plaukstošu Latvijas valsti! 
Dievs, svētī Latviju!”

Viņš arī nolasīja Jaunās Dienvidvelsas 
parlamenta likumdošanas padomes 
(Legislative Council) spīkeres Šērlijas 
Hankokas atsūtīto apsveikumu. Pēc tam 
videoraksta atskaņojumā mēs redzējām 
un dzirdējām Latvijas valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa 18. novembŗa runu, 
kas pabeidzās ar aicinājumu visiem 

kopā dziedāt Latvijas Valsts himnu 
Dievs, svetī Latviju, ko visi arī darīja.

Klāra Brūvere tad pastāstīja par 
svētku runas teicēja Pēteŗa Elferta 
sabiedrisko rosību. „Diplomāts Pēteris 
Elferts ir Ārlietu ministrijas vēstnieks 
diasporas jautājumos. Viņš ir bijis 
Saeimas priekšsēdētājas Solvitas 
Āboltiņas ārlietu padomnieks, savukārt 
pirms tam – Latvi jas ārkārtējais 
pilnvarotais vēstnieks  Īrijā.

Bet ir jau vēl arī izpildījis citas 
lomas; strādājis par speciālo uzdevumu 
vēstnieku Irākas atjaunošanā un 
demokratizācijas veicināšanā, kā arī 
par Latvijas vēstnieku Pastāvīgajā 
pārstāvniecībā Eiropas Padomē. Viņš 
ir bijis Latvijas ministru prezidenta 
padomnieks,  Ār l ie tu minist r i jas 
parlamentārais sekretārs, kā arī ieņēmis 
citus augstus amatus Latvijas valsts 
nozaŗu ministrijās un bijis 5. saeimas 
deputāts.

Bet Pēteris Elferts jau nav vien-
mēr bij is t ikai vēstnieks. Viņš ir 
darbojies diasporas organizācijās un 
diasporas sabiedriskajā dzīvē: ir bijis 
Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
pārstāvniecības vadītājs Rīgā, strādājis 
par skolotāju Sietlas latviešu skolā 
un Minsteres latviešu ģimnazijā, ka 

arī bijis Latviešu biedrības 
Vašingtonas štatā priekšsēdis 
un valdes loceklis.”

Savā runā, no kuŗas te daži 
izvēlēti, atstāstīti izvilkumi, 
Pēteris Kārlis Elferts pieminēja, 
ka Sidnejas Latviešu nams 
atrodas Parnela ielā, bet tāds 
vīrs kā Kārlis Stjuarts Parnels 
bijis īru nacionālistu vadonis 
un savā laikā cīnījies par 
brīvu Īriju. Interesanti arī zināt, 
ka tur piedalījies arī Kārlis 
Pētersons un, ziņas par viņu 
meklējot, P. K. Elferts saņēmis Svētku viesis Pēteris Elferts
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dokumentus no viņa meitas, kuŗu starpā 
bijis kāds Zigfrīda Meierovica raksts tieši 
no 1918. gada 18. novembŗa, norādot 
uz mūsu neatkarības dibināšanas laika 
sakariem ar Īriju. Tikpat interesanti, 
ka mūsu nebrīvības tumšākajā laikā, 
kad Vitlams Austrālijā atzina Latvijas 
pievienošanu Padomju Savienībai, 
rakstnieks Teodorts Zeltiņš 1975. gadā 
izdeva romānu ar nosaukumu Nu ir tā 
stunda, kuŗā pravietiski pareģota Latvijas 
neatkarības atgūšana un latviešu 
emigrantu atgriešanās dzimtenē. Tajā 
laikā vēl teica „Ja Latvija kļūs brīva”, 
bet vēl nevarēja iedomāties, kad Latvija 
kļūs brīva. Tad, 80to gadu beigās 
Polijā jau notika brīvas vēlēšanas 
un 1989. gada Baltijas tautu rīkotais 
Baltijas ceļš. Krita Berlīnes mūris, bet 
Latvijai vēl bija jāgaida pāris gadu līdz 
Latvijas Augstākās Padomes likuma 
pieņemšanai par valsts neatkarības 
atjaunošanu un pēc tam vēl viens gads 
līdz to atzina par neatkarīgu valsti. 

Mums ir iemesls lepoties ar savas 
brīvības atgūšanu, jo ir daudz tautu ar 
mazāku iedzīvotāju skaitu un teritoriju, 
kam nav brīvas valsts.  

Gatavojoties Latvijas valsts simts 
gadu jubilejai ir vairāki projekti par to, 
kas mums būtu tajā dienā 
jāpiemin, to starpā ziņas par 
to, ko latvieši pasaulē cēluši, 
veidojuši un būvējuši. Būtu 
arī jāsameklē dokumenti par 
to, ko esam darījuši Latvijas 
labā un kas būtu jāievieto 
kādā mūzejā. Mums jālepojas 
par latviešu darbību zinātnēs, 
kultūras darbā un celtniecībā 
un ziņas par kultūras un 
mākslas darbiniekiem, arī 
mūzikā, piemēram, operās, un 
sportā. Mums ir valsts, kādas 
daudzām no 6000 pasaules 
tautām nav, bet mēs varam 

dzirdēt savu valodu. Savu runu P. K. 
Elferts pabeidza ar kādu Veltas Tomas 
dzejoli. 

Pēc šīs runas Klāra Brūvere aicināja 
LAAJ vicepriekšsēdi Jāni Graudu 
paziņot par šajā gadā piešķirtām 
atzinības balvām, no kuŗām pirmā bija 
no PBLA Rolfam Ekmanim par Jaunās 
Gaitas izdošanu. Jānis Grauds vēl 
pieminēja izteiku „Kāpēc tas tā?”, ko 
teicis Jūlijs Sumners Millers, kam tēvs 
bijis latvietis un māte lietuviete un te 
jāpiemin, ka mums ir darbinieki, kas 
dod namam apgaismojumu un skaņu. 
Tādēļ atzinības raksti no LAAJ Gintam 
Kārkliņam un Voldim Kainam, kuŗus abi 
arī saņēma. Atzinības raksts piešķirts arī 
Dimitrijam Pešudovam par darbu SLB 
labā, ko viņš šajā vakarā atbūtnes dēļ 
nevarēja saņemt. 

Jānis Čečiņš pasniedza atzinības 
rakstu Jānim Graudam par ilggadēju 
SLB vadīšanu. 

Lija Veikina pasniedza Spodŗa 
Klauverta balvu par darbošanos mūzikas 
jomā Ivaram Štubim. 

Tālākā sarīkojuma gaitā sekoja 
Sidnejas Latviešu vīru koŗa dziedātās 
dziesmas, no kuŗām pirmā bija Ērika 
Ozoliņa Spēkavots ar Māras Kalnājas 
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Apbalvojumu saņēmēji Sidnejā: Ivars Štubis, 
Voldis Kains, Gints Kārkliņš un Jānis Grauds
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Piedalās tautas deju grupas un muzikanti no Adelaides, Melburnas un Sidnejas. 

Viesi no Latvijas, vokālā grupa Latviešu Balsis.
Jūs gaida piecas prieku pilnas un saistošas dienas!

https://www.facebook.com/34jds          http://www.34jd.com.au/          #34jd
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vārdiem, kuŗu diriģēja Ivars Štubis. 
Nākamās četras di r iģēja Daina 
Jaunbērziņa: Imanta Līča Nesmejati 
sveši ļaudis ar Kārļa Skalbes un tautas 
dziesmu vārdiem, Jāņa Lūsēna Karoga 
dziesma ar Raiņa vārdiem, Zigmara 
Liepiņa Svētī debesīs so zemi ar 
Kaspara Dimitera vārdiem un Ērika 
Ešenvalda Dvēseles dziesma ar Anitas 
Kārkliņas vārdiem un Ivara Štubja un 
Toma Mačēna duetu. Visas dziesmas ar 
klavierēm pavadīja Vojcechs Višņevskis 
(Wojciech Wišniewski). 

Pēc akta tā izpildītāji un apmeklētāji 
pavadīja laiku Mārtiņa Siliņa zālē pie 
vīna un cepumiem ar saldām zemenēm.

Vēl jāpiemin ka zālē par ap-
gaismojumu gādāja Voldis Kains un 
Gints Kārkliņš, bet izcilas dekorācijas 
skatuvē bija iekārtojuši Vija Spoģe – 
Erdmane un Pēteris Erdmanis un Ilona 
Brūvere ar ziedu dekorācijām.

Juris Krādziņš

2015. gada PBLA 
balva piešķirta 

literatūrzinātniekam 
Rolfam Ekmanim

Pasaules Brīvo latviešu 
a p v i e n ī b a s  ( P B L A ) 
dalīborganizāciju balsojumā 
par 2015. gada PBLA 
Balvas laureātu izraudzīts 
Arizonā, ASV dzīvojošais 
literatūrzinātnieks un sabiedriskais 
darbinieks Rolfs Ekmanis. PBLA 
Balvai Rolfu Ekmani izvirzīja Amerikas 
latviešu apvienība par viņa ilggadēju 
un pašaizliedzīgu ieguldījumu žurnāla 
Jaunā Gaita izdošanā, latviešu literatūras 
un kultūrvēstures atpazīstamības 
veicināšanu un saišu stiprināšanu starp 

radošajiem darbiniekiem Latvijā un 
latviešu mītnes zemēs pasaulē.

Rolfs Ekmanis ir dzimis 1929. gada 
10. februārī Rīgā, bet pēc Otrā pasaules 
kara kopā ar ģimeni izceļojis uz ASV, kur 
viņš 1957. gadā ieguva maģistra gradu 
slāvistikā un Austrumeiropas zinībās, bet 
vēlāk savā doktora disertācijā Indianas 
Universitātē pievērsās Padomju Krievijas 
un padomju varas okupētās Latvijas 
literatūras saišu izziņai. Sākot ar 1963. 
gadu, vairāk nekā 40 gadus, Ekmanis 
strādājis par slāvistikas un baltistikas 
profesoru Arizonas štata universitātē, 
padziļināti pievēršoties Padomju laika 
un Baltijas valstu literatūras analīzei 
un publicējot virkni rakstu, pārskatu un 
grāmatu latviešu, angļu un vācu valodā.

“Rolfs Ekmanis ir nenoliedzami 
viens no prominentākajiem, ja ne pats 
prominentākais latviešu sovjetologs 
ar  p lašām z ināšanām i t  sev išķ i 
latviešu kultūras un sabiedriskajās 
norisēs okupētajā Latvijā,” norāda 
Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības 
priekšsēdētājs Valters Nollendorfs, kuŗš 
līdzīgi kā citi Ekmaņa pazinēji izceļ viņa 
enciklopēdisko zināšanu apjomu un 
amplitūdu.

Neraugoties uz savu atpazīstamību 
literatūrzinātnieku aprindās un ilg-
gadējo darbību latviešu literatūras un 
kultūrvēstures pētniecībā, Rolfa Ekmaņa 
vārds plašākai sabiedrībai, iespējams, 
ir mazāk pazīstams, jo, kā to skaidro 
viņa līdzgaitnieki, Ekmanis darbojies ļoti 
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pašaizliedzīgi un mērķtiecīgi, bet “bez 
publiskas izcelšanās”. Turklāt daļu no 
savas radošās darbības, būdams “Radio 
Brīvā Eiropa” korespondents no 1975. 
līdz 1990. gadam un Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības žurnāla “Latvija 
Šodien” redaktors no 1980. līdz 1991. 
gadam, Ekmanis strādājis, “slēpjoties” 
aiz pseidonīma Māris Rauda. Jāatzīmē, 
ka no 1990. līdz 1993. gadam Ekmanis 
bija iecelts par Radio Brīvā Eiropa latviešu 
redakcijas vadītāju un viņa laikā arī 
tika nodibināts šīs radio stacijas birojs 
Rīgā, pirmais šāds birojs bijušajā PSRS 
teritorijā.

Rolfa Ekmaņa vārds kļuvis plašāk 
pazīstams latviešu literārajās aprindās 
saistībā ar viņā ilggadējo un pašaizliedzīgo 
darbību žurnāla Jaunā Gaita redakcijā, 
kuŗā viņš sācis darboties pirms 50 gadiem, 
bet kuŗas vadību sabiedriskā kārtā un 
bez atlīdzības pārņēmis deviņdesmito 
gadu beigās. Par šo izdevumu Ekmanis 
savulaik rakstījis: “Viens no žurnāla 
galvenajiem uzdevumiem ir stimulēt 
latviešu intelektuālo dzīvi, uzturēt 
garīgo možumu, un ne tikai trimdā. Ar 
gandarījumu jākonstatē, ka no tā vēl 
joprojām neatvirmo putekļu elpa.” Šogad 
Jaunā Gaita, lielā mērā pateicoties 
Ekmaņa un citu uzticamu redakcijas 
līdzstrādnieku ieguldījumam, atzīmēja 
savu 60. jubileju. “Tas ir Rolfa nopelns, 
ka žurnāls vēl aizvien ir tik augstā 
līmenī un ir saglabājis savu nozīmi gan 
šejienes, gan Latvijas lasītāju vidū,” raksta 
Teksasā dzīvojošā māksliniece, Jaunā 
Gaita redakcijas locekle Linda Treija. 
Tikmēr Jaunā Gaita pirmais redaktors, 
Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības 
priekšsēdētājs Valters Nollendorfs 
norāda, ka “nepārtrauktas iznākšanas 
ziņā Jaunā Gaita tuvojas latviešu žurnālu 
noturības rekordam.”

Rolfa Ekmaņa interesei par Latvijas 
literatūru ir sena vēsture. Kopš pagājušā 

gadsimta piecdesmito gadu beigām 
Ekmanis centies visādos veidos piekļūt 
Latvijas publikācijām, uzsākot saziņu ar 
radošajiem darbiniekiem Latvijā. Par šo 
darbību nereti izpelnījies asu kritiku un 
nosodījumu trimdas latviešu sabiedrībā, 
kas pārmeta viņam Padomju latviešu 
literatūras propagandēšanu. Ekmanis 
vairākkārt lasījis latviešu literatūras kursus 
un referātus gan latviešu sabiedrībai 
ASV, gan saietos ASV, Zviedrijā, Vācijā, 
Šveicē. Jāatzīmē, ka Latviju pirmo reizi 
pēc izceļošanas Ekmanis varēja apciemot 
tikai 1990. gada beigās, jo bijis iekļauts 
Padomju Savienības “persona non grata” 
sarakstā par darbību “Radio Brīvā Eiropa”.

“Mani uzskati nekad nav tā īsti 
sakrituši ar trimdas tautiešu vairākuma 
viedokļiem. Nekad neesmu centies 
bruģēt ceļu uz bagātības kalngaliem, kā 
jau uz to norāda manis izvēlētā profesija. 
Nav arī nekad bijuši īpaši godkāri plāni. 
Nokļūšana Savienotajās Valstīs nekad 
nav bijis ne mans, nedz arī manu vecāku 
lolotais sapnis,” virtuālajā enciklopēdijā 
Latvijas ļaudis atrodams Rolfa Ekmaņa 
ieraksts. “Uzskatu sevi par Latvian, 
nevis American-Latvian un esmu lepns 
uz savu Latvijas pasi un pilsonību. 
Amerikā neviens man nekad neko no 
labas gribas nav pasniedzis uz paplātes, 
Amerika vienmēr ir un paliks trimdas 
zeme,” piebilst Ekmanis, kuŗš par savu 
dzīves uzdevumu uzskata latvietības 
saglabāšanu un nodošanu nākamajām 
paaudzēm.

Rolfs Ekmanis ir Amerikas latviešu 
apvienības, Latviešu Fonda biedrs un 
Latviešu rakstnieku apvienības biedrs. 
Kopš neatkarības atjaunošanas ticis 
uzņemts kā biedrs Latvijas Rakstnieku 
savienībā un Latvijas Zinātņu akadēmijā 
(ārzemju loceklis). Par nopelniem Latvijas 
labā 1999. gadā apbalvots ar IV šķiras 
Triju Zvaigžņu ordeni.

PBLA



13

Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra 

Mūrniece  
18. novembrī

Fragmenti no Saeimas priekšsēdētājas 
Ināras Mūrnieces uzrunas Latvijas 
Republikas proklamēšanas 97. 
gadadienai veltītajā Saeimas svinīgajā 
sēdē.

Tauta aizstāvēs to, ko uzskata 
par vērtību un jādara viss, lai valsts 
cilvēku sirdīs būtu vērtība, trešdien, 18. 
novembrī, Latvijas parlamentā uzrunājot 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
97.gadadienai veltītās Saeimas svinīgās 
sēdes dalībniekus, sacīja Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (Nacionālā 
apvienība).

Saeimas priekšsēdētāja atgādināja, 
ka tautas augstākā pašorganizēšanās 
forma ir valsts un tā pastāv tik ilgi, kamēr 
tauta to vēlas. Viņa uzsvēra, ka ārēji 
uzbrukumi neiznīcina valstsgribu pat tad, 
ja valsts tiek okupēta vai cieš no laikmeta 
izaicinājumiem. Vienlaikus Mūrniece 

pauda gandarījumu, ka Latvija dzīvo 
patriotisma uzplūdu laikā, ko apliecina 
fakts, ka arvien vairāk cilvēku iestājas 
Zemessardzē.

Mūrniece akcentēja, ka pasaulē 
aizvadītais gads bi j is dramatisku 
notikumu laiks. “Līdzjūtība un solidaritāte 
ar 13. novembŗa melnās piektdienas 
Parīzē upuriem skaidri liecina, ka Eiropa 
nepakļausies teroram un iebiedēšanai, 
bet paliks uzticīga savām vērtībām. 
Teroristu mērķis ir sēt apjukumu. Terors 
un varmācība nedrīkst palikt nesodīti, un 
tas ir Eiropas kopējais uzdevums,” viņa 
teica.

Mūrniece arī runāja par Kremļa 
agresiju Ukrainā. “Tā parādīja labticīgās 
starptautiskās sabiedrības ģeopolitiskos 
maldus. Tā bija skarba mācība bezrūpībā 
slīgstošajai Eiropai, aizņemtai ar savu 
“biznesu kā parasti”,” sacīja spīkere. 
“Esam nostiprinājušies pārliecībā, ka 
piederība NATO un dalība Eiropas 
Savienībā bija un ir pareizā izvēle. Ir jāiet 
tālāk un jāpanāk NATO spēku ilgtermiņa 
klātbūtne Baltijā,” piebilda Mūrniece.

Potenciālie draudi ir pārbaude: 
politiķiem, valsts pārvaldei, spēka 
struktūrām, viedokļu līderiem, ikvienam 
no mums. Varam pateikties liktenim, ka 
izaicinājumi patlaban ir nelieli. Redzot 
kļūdas, ir iespēja mācīties no tām. Ja draudi 
ir lielāki, mācīties nav laika, ir jāprot reaģēt 
uz izaicinājumiem ar iepriekš izdarītu 
mājasdarbu. Hibrīdkara technoloģijas ir 
mērķētas uz valsts vājākajām vietām. Šis 
gads ir uzdevis nopietnus mājasdarbus, 
ko esam pildījuši. Bet ir jautājumi, uz 
kuŗiem neesam saņēmuši atbildi. Latvijas 
tiesībaizsardzības iestādes centīgi 
nodarbojas ar cilvēku, kas salauzis 
slotaskātu piketā, kuŗā tika slavināta 
Krievijas agresija Ukrainā. Bet tās neredz 
vairākkārtēju Maidanam veltītas izstādes 
demolēšanu valdības ēkas durvju priekšā. 
Sabiedrība valsts varai jautā: kā tas var 

PBLA Kultūras fonda 
apbalvojumi  
2015. gadā

Goda balva
Gunāram Birkertam 

( A S V )  –  p a r  m ū ž a 
profesionālo veikumu 
arhitektūrā, mīlestību pret 
Latvijas valsti un tās vārda 
nešanu pasaulē (izvirza 
PBLA KF).

Artūram Ozoliņam (Kanāda) – par 
Latvijas mūzikas un kultūras nešanu 
pasaulē (izvirza Mūzikas nozare).

PBLA
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PRESS RELEASE FROM LATVIAN AUSTRALIAN CREDIT CO-OPERATIVE
This is a joint statement issued by the Latvian Australian Credit Co-operative 

Society Ltd and Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd
Latvian Australian Credit Co-operative Society Ltd (Latvian) and Dnister Ukrainian Credit 
Co-operative Ltd (Dnister) have recently entered into a Memorandum of Understanding 
to investigate the potential merger of the two organisations. Further communications will 
be issued to the Members of both organisations in due course as the matter progresses.
Who are Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd
Dnister was formed in 1951 and provides financial services to the Ukrainian community 
in Australia. Its key characteristics are as follows - assets of $149m; liabilities of $130m; 
equity of $19m; 6,700 members, branches in Essendon Vic, Geelong Vic, Adelaide 
SA and Perth WA agency. 
Why are Latvian and Dnister exploring this course of action
Latvian and Dnister have had a relationship for over 10 years. Both organisations believe 
that they have strong cultural and community synergies and share similar values. They 
also believe that a merged entity will provide economies of scale, a broader product 
range and additional value for Members over time. 
Are Latvian and Dnister in financial difficulty. Should we withdraw our money.
Latvian and Dnister and in very sound financial positions and continue to satisfy their 
prudential requirements. Both organisations continue to be regulated by APRA and are 
covered by the Government guarantee on deposits. Both organisations believe that a 
merged entity will provide economies of scale, a broader product range and additional 
value for Members over time.
What are the advantages and disadvantages for Members of Latvian and  Dnister. 
Why should Members support a merger.
Both organisations believe that a merged entity will provide significant advantages over 
time through economies of scale, a broader product range and additional value for 
Members. It would also continue both organisations’ strong commitment to supporting 
the Latvian and Ukrainian communities in Australia. As Member-owned financial 
institutions, they remain committed to providing value for Members – great products 
and services, competitive rates and fees, and excellent service – rather than profit for 
shareholders. 
What are the implications for each organisation if a merger does not proceed. 
What would be the impact on Members.
It’s becoming increasingly challenging for smaller financial institutions, which lack the 
scale of larger organisations, to compete effectively in a very competitive marketplace 
and difficult economic conditions. Those challenges mean that either organisation may 
not be able to broaden its product range and provide additional value for Members in 
the desired quantum’s and timeframes.
What is the process from here.
The merger discussions are still in their early stages and a large amount of work needs 
to be completed including due diligence and regulatory approvals. Members will be 
kept informed at relevant milestone points as this work progresses. If the merger 
does proceed, it is anticipated that it would take place at some point in the mid 2016 
calendar year.
For questions or further explanations.
Should you have any questions regarding the proposed merger please contact Peter 
Delvers on 1300 658 528.

GEN019-11/15



15

būt?”
“Valsts drošība – tie esam mēs 

paši. Mūsu banku sistēmas higiēna, 
enerģētiskā drošība, naudas plūsmas. 
Mūsu paškritika ir svarīga. Jautāsim sev: 
vai atklāti atzīstam, ka par nezināmas 
izcelsmes naudu var tikt pirkta ietekme, 
tikt pirkta politika? To, ka pusmiljons 
eiro, kuŗi piepeši parādījušies valsts 
kapitālsabiedrības vadītāja rokās un kuŗu 
izcelsmi viņš nespēj pierādīt, ir valsts 
drošības jautājums? Valsts drošības 
jautājums ir arī tāds lidmašīnu iepirkums, 
kas saistīts ar Krievijas militārā kompleksa 
stiprināšanu.”

Ar vislielākajām bažām vērojam 
krīzi Sīrijā. Sīrijas jautājums iekļaujas 
ar ī  migrāci jas kr īzes kontekstā. 
Patvēruma meklētāju skaits Eiropā 
dramatiski pieauga, radot jautājumus 
par Eiropas izpratni par migrācijas 
procesiem. Ženēvas bēgļu konvencija 
skaidri definē, kas ir uzskatāms par bēgli. 
Līdz ar to vispārinājumi, visus patvēruma 
meklētājus saucot par bēgļiem, ir 
maldinoša politika. Politiķiem ir uzmanīgi 
jāieklausās, ko domā tauta. Graša 
vērts ir politiķis, kas runā monologos 
vai ignorē tautas spriestspēju. Īstenojot 
maldinošu politiku, politiķi zaudē tautas 
uzticību. Migrācija Eiropā ir atgādinājusi 
par Latvijas valsts integrācijas kļūdām 
un cittautiešu iekļaušanas grūtībām. 
Valstī, kuŗā okupācijas laikā veiktās 
kolonizācijas rezultātā ir palikuši tikai 62 
procenti pamattautas, ir jāsper izlēmīgāki 
soļi saliedētākas nācijas veidošanā. 
Mums joprojām ir etniski sadalītas skolas. 
Politiskā griba uzsākt izglītību valsts 
valodā ir izrādījusies nenoturīga. Latvijā 
dzīvojošie patvēruma meklētāji joprojām 
bērnus sūta skolās, kuŗās mācības notiek 
krievu valodā.

“Gadās, ka valstis slimo. Gadās, ka 
valstis mirst. Un tas notiek no iekšpuses. 
Šķelšana – politiska, ekonomiska un 

etniska – novājina. Partiju iekšējā 
cīņa, politiskā klaunāde, savstarpēja 
izrēķināšanās nenes labumu tam, kas jūtas 
uzvarētājs. Tautai zūd uzticība politiķiem,” 
pauda parlamenta priekšsēdētāja.

Spīkere arī akcentēja demografijas 
problēmas Latvijā, norādot, ka valsts ir 
demografiskās krīzes priekšā. “Neesam 
pilnvērtīgi atrisinājuši uzdevumu - sniegt 
visaptverošu atbalsta programmu 
c i lvēk iem,  kas audz ina bērnus. 
Demografijas politika ir uz nākotni vērsta 
gudra politika,” viņa uzsvēra.

“Šobrīd notiek masveidīga latviešu, 
jo īpaši gados jauno, diskriminācija 
darba tirgū uz valodas pamata. Kādēļ 
gan latvietim pašam savā zemē, savā 
darbavietā, ja tai nav saistības ar 
ārzemēm, būtu jārunā svešvalodā? Tas 
nav normāli. Gados jaunie latvieši pamet 
Latviju, jo darba tirgū tiek diskriminēti. 
Ja uzspiesta rusifikācija ir nosacījums 
gados jaunam latvietim, ieejot darba tirgū, 
tad jautājums par varas atbildību ir ļoti 
tiešs. Latviešu diskriminācija savā valstī 
ir jāizbeidz!”

Vīru dziesmas dzīvo
Ar nosaukumu Dziesma dzīvo Sidnejas 

Latviešu vīru koris svētdien, 25. oktobrī 
rīkoja koncertu Sidnejas Latviešu nama 
lielajā zālē, kur, sekojot vairākus gadus 
iesāktai tradicijai, koris vairs nedziedāja uz 
skatuves vai pie tās, bet pie zāles pretējās 
sienas. Sarīkojuma apmeklētāji sēdēja 
pie galdiem un jau stundu pirms koncerta 
sākuma mielojās azaidā ar cīsiņiem, rupju 
maizi un skābiem, sautētiem kāpostiem. 
Koncerta diriģente un mākslinieciskā 
vadītāja bija Daina Jaunbērziņa, vēl 
arī diriģents Ivars Štubis un dziesmu 
pavadītājas: pianiste Ingrīda Šakurova un 
vijolniece Daina Kaina. 

Koncerts iesākās ar ritmiski spēcīgo 
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Dzīvo dziesmu, kuŗā koncerta nosaukums 
apgriezts otrādi un kuŗu vīru korim tā 50 
gadu jubilejā, pirms gandrīz desmit gadiem, 
komponējis Edgars Račevskis ar Elgas 
Lejas vārdiem. Sekoja lēna un svinīga 
Dziesma dziesmai ar tautas dziesmas 
vārdiem un melodiju Valža Zilvera apdarē. 

Pirmās trīs dziesmas pabeidza ar Baumaņu 
Kārļa Latviski lai atskan dziesmas ar 
Lapas Mārtiņa vārdiem, un šī patriotiskā 
un „mūžam zaļā” dziesma gāja visiem 
pie sirds. Visas šīs pirmās trīs dziesmas 
diriģēja Ivars Štubis. Pārmaiņai sekoja visu  
dziedātā kopdziesma Es dziedāšu par tevi, 
tēvu zeme, kuŗu, tāpat kā visas turpmākās 
kopdziesmas ar akordeoniem pavadīja 
Ivars Štubis un Indulis Krādziņš.

Tad pie diriģenta pults stājās Daina 
Jaunbērziņa, diriģējot nākamās trīs 
dziesmas. Pirmā no tām bija Mēmā 
dziesma, kas sākumā tāda arī izlikās, 
jo Roberta Luča tenora solo nevarējām 
sadzirdēt aiz skaļā klavieŗu pavadījuma. 
Kad solistam pievienojās viss koris, tad 
dzirdamība uzlabojās. Šo dziesmu ar Jāņa 
Petera vārdiem komponējis Raimonds 
Pauls Arvīda Platpera apdarē. Nākamai 

Diriģents Ivars Štubis
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        ZIEMASSVĒTKU  EGLĪTE  
Svētdien, 2015.g. 13.decembrī 

 pl. 12.00 Latviešu nama Siliņa zālē  
 
Vienības draudzes sarīkojums ar 

interesantu video, 
priekšnesumiem, kopdziesmām, 
gardām pusdienām un loteriju. 

  Būs arī Ziemsvētku vecītis ar 
                    palīgiem.

s  N                                Nākam paši un ņemam līdzi 
                   draugus!   

Visi mīļi aicināti!  
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dziesmai Raimonda Paula Dziesma 
nenosalst ar Alfreda Krūkļa vārdiem bija 
izteiksmīgs iesākums ar „Akī” vilkšanu, un 
turpinājums bija melodisks.  Trešo dziesmu 
Še dziedāju, gavilēju, kas iesākās strauji un 
skaļi, tautas dziesmu vārdiem komponējis 
Richards Skulte. Pirmo daļu pabeidza ar 
kopdziesmu Še, kur līgo, priežu meži. 

Starpbrīdī varēja atkal ēst un dzert, 
un te jāpiemin, ka koncerta plakātu bija 
darinājis Andris Kristovskis, programmas 
lapiņas iekār to j is 
Raimonds Krauklis, 
datorsalikumu veicis 
Pēteris Kļaviņš, par 
gaismas un skaņu 
s i s t ē m u  r ū p ē j ā s  
Gints Kārkliņš, par 
ēdienu galdu koŗa 
goda biedrenes Māra 
Timermane,  Ār i ja 
Zodiņa un Rita Plikša, 
pie karstvīna Ivars 
Birze, pie dzērienu 
g a l d a  A n d r e j s 
Upenieks un Richards 
Pu isēns ,  be t  p ie 
kases sēdēja Eigits 

T i m e r m a n i s  u n 
Daina Timermane. 
Bija arī kafijas un 
kūku galds.

Otro daļu, vis-
pirms, iesāka ar 
jauno vīru ansambli 
Ivara Štubja vadībā, 
kas ritmiski un svinīgi 
nodziedāja tautas 
d z i e s m u  A p a ļ š 
puika es uzaugu 
Ivara Štubja apdarē, 
kam sekoja Induļa 
Kalniņa Šo kausu 
es dzeŗu ar Ārijas 
Elksnes vārdiem 
un latgaliešu tautas 

dziesmu Oi, dīveni soldons ols Viktorijas 
Mačēnas apdarē. Visam korim atkal kopā 
sanākot, dziedāja Edgara Račevska 
Vakars Ventmalā it kā dejas ritmā, kā 
valsim ar Birutas Senkevičas vārdiem, ko 
diriģēja Ivars Štubis, pēc tam divas Imanta 
Līča dziesmas vadīja Daina Jaunbērziņa, 
kas bija: Mežezers ar Jāzepa Osmaņa 
vārdiem un Oskara Štubja tenora solo 
un Vasara ar Elgas Lejas vārdiem atkal 
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Jauno vīru ansamblis

Diriģente Daina Jaunbērziņa un koris
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SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana 2016. gadam
Lūdzu ņemiet vērā paaugstinātās 2016. gada biedru maksas:

strādājošiem $38.00
pensionāriem $33.00
studentiem $15.00

mūža biedra maksa $440.00

Visi SLB biedri saņem Ritumu pa brīvu.

Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2016. gada abonēšanas maksa ir $44.00

Lūdzu ievērojiet, ka visas biedru maksas vai Rituma abonēšanas mak-
sas ir nokārtojamas ne vēlāk kā līdz tekošā gada februāŗa beigām

 a) Maksājumus var nokārtot personīgi SLB grāmatnīcā Rīga,
32 Parnell Street Strathfield NSW 2135, tās darba laikā:

 pirmdienās no plkst.  14:00 – 18:30
 otrdienās no plkst.  14:00 – 17:00
 ceturtdienās no plkst.  10:00 – 13:00
 un sestdienās no plkst.    9:00 – 12:30

 b) Nosūtīt pa pastu uz P.O. Box 457, Strathfield NSW 2135
Čeki vai Australian Money Order rakstāmi uz

„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

 c) Elektroniski pārskaitīt naudu Sidnejas Latviešu biedrības kontā
Banka – Westpac

Konta vārds – Sydney Latvian Society Limited
BSB – 032069

Konts numurs – 448256
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un par ko maksājiet

danču ritmā.
Pēc šīm otrās daļas dziesmām Daina 

Jaunbērziņa paziņoja, ka Ivars Štubis 
drīz brauks uz Melburnu labā darbā un 
šodien vīru koris no viņa atvadās. Tomēr 
būs atpakaļ 18. novembrī, lai kori diriģētu. 
Kā dāvanu no koŗa Ivaram Štubim deva 
aploksni, dzērienu dūšai un bumerangu, 
lai atgriežas.

Pa te i c ības  runā  I va rs  Š tub is 

paskaidroja, ka tad, kad iestājies korī, nekā 
nav zinājis par diriģēšanu.  Par iespēju to 
darīt gādāja diriģente Daina Jaunbērziņa. 
Pēc mūzikas studiju pabeigšanas viņš 
sācis uzstāties ka diriģents un piedalījies arī 
dziesmu svētkos Latvijā 2013. gadā. Tagad 
nevarot vien sagaidīt vīru koŗa jubileju 
nākamā gadā. Atsevišķi pateicās koŗa 
priekšniekam Gunāram Zodiņam, ģimenei 
un diriģentei Dainai Jaunbērziņai. Paņems 
līdzi siltas atmiņas no Sidnejas. Koris 
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viņam nodziedāja Lai dzīvo, kas atkārtojās 
daudzas reizes kopā ar melodijas maiņām.

Sakarā ar Toma Mačēna māsas Annas 
atbraukšanu no Londonas, kuŗai šodien 
ir dzimšanas diena, visi nodziedāja viņai 
Daudz baltu dieniņu gan dzīvojot, gan 
strādājot, gan mīlējot, gan dziedājot.

Pēc starpbrīža koncerta trešo daļu 
iesāka ar Dainas Jaunbērziņas vadīto 
Gundegas Zariņas komponēto tautas 
dziesmu Zaļā krūze Imanta Līča apdarē. 
Sekoja divas Ivara Štubja vadītas dziesmas: 
„bēdīgā” tautas dziesma Cīrulīti, mazputniņi 
Ivara Štubja apdarē un tautā dziedātā 
Kad vēl puika biju es Edgara Račevska 
apdarē ar Toma Mačēna basa solo. Jautrā 
satura dēļ dziesma bija jāatkārto. Savā 
laikā, Latvijas vācu okupācijas gados to 
dziedāja latviešu kaŗavīru pusstundā un 
kādā dziesmu grāmatā par šī „šlāģera”  
autoru pieminēts Alfreds Vinters. 

Sekoja kopdziesma Jauns un traks 
tu puika esi bijis. Dainai Jaunbērziņai 
atgriežoties pie diriģenta pults, koris 
dziedāja Turaidas rozi ar tautā dzirdēto 
melodiju Imanta Līča apdarē un Jāņa 
Ruģēna vārdiem, kuŗā bija Oskara Štubja 
un Ivara Štubja duets. Raimonda Paula 
apdarināto tautas dziesmu Kur tad tu nu 
biji? Ivara Štubja vadībā bija jāatkārto 
uz publikas vēlēšanos. Koŗa koncertu 
pabeidza ar Dainas Jaunbērziņas vadīto 
un Juŗa Vaivoda apdarināto tautas 
dziesmu   Vai tādēļ nedziedāju?, kas 
iesākās ar vairākkārt atkārtoto „eio, eio, 
eio...” Ivara Štubja un Induļa Krādziņa 
akordeonu pavadījumā, kuŗu atkārtoja. 
Daina Jaunbērziņa tad saņēma pateicībā 
vienu sarkanu rozi no Kārļa Gulberga. 

Sarīkojumu pabeidza ar visu kopā 
nodziedāto Bēdu manu, lielu bēdu. 

Sekoja diriģentes Dainas Jaunbērziņas 
pateicības runa, pieminot dāmu komiteju, 
priekšnieku Gunāru Zodiņu, datorsalicēju 
Pēteri Kļaviņu, gaismas sagādātājus, 
koŗa pavadītājas, akordeonistus, Ivaru 
Štubi, visus koristus un koŗa draugus 
un apmeklētājus, kuŗus jau tagad visus 
aicināja uz vīru koŗa 60 gadu jubileju 2016. 
gada 6. novembrī. 

Juris Krādziņš

Lāčplēša dienas 
piemiņai

Lāčplēša dienas sarīkojumu Daugavas 
Vanagu namā 11. novembrī iesāka 
plkst.11.00, kad Sidnejas DV nodaļas 
priekšnieks Helmuts Vabulis uzaicināja 
klātesošos ar klusuma brīdi godināt vīrus, 
kuŗi atdeva Latvijai augstāko dāvanu – 
dzīvību. Pēc klusuma brīža visi nodziedāja 
Latvijas himnu.

Savā uzrunā Helmuts Vabul is 
salīdzināja, ka šajā datumā pasaule svin 
pamiera dienu (kad beidzās I Pasaules 
kaŗa cīņas 1918. gadā), bet latvieši svin 
militārus svētkus varoņu piemiņai, kas 
kaŗoja par Latviju, arī 1905. gada upuŗus, 
gan arī kādā armijā kopā ar Krieviju vai 
Vāciju, un mēs visi saprotam, necīnījās 
ne par Krievijas caru, ne Vācijas vadoni, 
ne komūnistiem, ne sociālistiem, no 
kuŗiem ir gan krievu sociālisti, boļševiki 
jeb komūnisti un vācu sociālisti jeb 
nacionālsociālisti. 

Senos laikos, kad Latvijā ienāca 
krustneši, tie apturēja krievu pareizticīgo 
v i rzīšanos uz pr iekšu. Krustneši 
neaizliedza runāt latviski, kas glāba 

Jauna grāmata
Ulža Siliņa autobiogrāfiskas piezīmes

Atskatīties, pasmaidīt ...     $20
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Mūžībā aizgājis

JĀNIS KLAMPE
Dzimis Nīcā, Latvijā, 1919. gada 14. maijā

Miris Sidnejā, Austrālijā, 2015. gada 29. oktobrī

Viņu piemiņā paturēs
sieva Zīna, krustmeita Monika un viņas ģimene

latviešu valodu, bet, ja vācieši tajā laikā 
nebūtu ienākuši Latvijā, tad tās iedzīvotāji 
būtu vēlāk runājuši krievu valodu. Tā 
Latviju „izglāba” divi lielie ienaidnieki, kas 
nebija izlīguši savā starpā, lai sadalītu 
latviešus. 

Mūsu varoņi uzturēja latviešu valodu, 
un, kad atbrīnošanas kaŗā cīnījas ar 
krieviem, pieteica kaŗu arī Vācijai (sakarā 
ar Bermonta uzbrukumu un tā palīgu vācieti 
fon der Goltu). Arī Zēdelgemas gūstā 
varoņi palika kopā un pirms 70 gadiem 
dibināja Daugavas Vanagu organizāciju. 

Helmuts Vabulis tad iepazīstināja 
atnākušos ar savas māsas mazmeitu 
Gunu Pērkoni, kas studējusi Latvijā un 
šim sarīkojumam sakārtojusi video filmas 
un fotografijas par Lāčplēša dienas 
sarīkojumiem Rīgā un arī citur Latvijā.

Fi lmās rādī ja Lāčplēša dienas 
sarīkojumus Doma baznīcā, pie Brīvības 
pieminekļa un Brāļu kapos pagājušā gadā, 
kur redzējām arī tā laika valsts prezidentu 
Andri Bērziņu. Bija redzama arī ziedu 
nolikšana un lāpu gājiens, bet vēl citā 
filmā Nacionālo Bruņoto spēku komandieri 
ģenerālleitnantu Raimondu Graubi. 
Fotografijās bija gan redzamas kapu 
vietas kritušiem varoņiem no dažādiem 
pulkiem, gan dalībniekus Lācplēša dienas 
sarīkojumos.

Helmuts Vabulis pateicās Gunai 
Pērkonei, bet Gundega Zariņa  pieminēja, 

ka Latvijā Lāčplēša sarīkojumos piedalās 
apmeklētāji lielā skaitā un uzaicināja 
šo sarīkojumu pabeigt ar Daugavas 
Vanagu dziesmu, kam sekoja apmeklētāju 
pusdienas ar viru  un smalkmaizītēm, 
sarunas un dziesmas, galvenokārt no 
skaņu platēm, kuŗām varēja pievienoties 
arī apmeklētāji ar savām balsīm.

Juris Krādziņš

Kaleidoskops
Pekstiņi (Skopiņš) Sidnejas Latviešu 
biedrībā.

Tie iesākās piektdienas, 6. no-
vembŗa, vakarā, pēc domstarpībām 
starp abiem režisoriem par sākšanās 
laiku, kas it kā nebija bijis pareizi 
izziņots. Tomēr skatītajiem nebija 
stundu jāgaida, un likās, ka izrāde 
varēja sākties – ar lambetvoku:

Zini? Kas ir Sidnejā?
Deja! Dziesmas, skices, jā!
Tas tik ir joks,
Tas ir  Kaleidoskops, Oi!
Bet tad izrādījās, ka teātris nonācis 

naudas grūtībās un tam jāmeklē 
mecenātus, lai varētu samaksāt 
par skatuves īri, kam varētu iegūt 
līdzekļus, pārdodot Skrīveŗu gotiņas, 
kas, pasūtītas 55. Kultūras dienām, 
ilgi ganīdamās Indijas Okeānā, bija 
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krietni kritušās vērtībā. Tām nu bija 
nepieciešami nadzīgi reklamētāji; bet  
kur tādus raut? Kur citur, kā mūsu pašu 
sestdienas skolā! Un tā nu notika, ka 
katrreiz, kad kāds no aktieŗiem tekstā 
pieminēja govi, uz skatuves uzskrēja 
bars priecīgu lielu un mazu skolēnu un 
nodziedāja

Kur tu teci, kur tu teci, gotiņa man’,
Kur tu teci, kur tu teci, gotiņa man;
Kultūr’ Dienas jau  beigušās,
Kultūr’ Dienas jau beigušās.
Uz latvieš’namu, latvieš’namu stei-

dzamies...
Var mūs pirkt vēl, var mūs pirkt vēl, 

mīlīši!…
Nocenotas, nocenotas esam mēs,
Karameles mērcē vārīt var… 
No tālā senatnē Sidnejas Latviešu 

Teātŗa uzvestās lugas „Olās mūsu 
nākotne” olām bija izšķīlušies ņipri 
cālīši, un radās cerība, ka viņu vecāki un 
vecvecāki kļūs par teātŗa mecenātiem, 
un ka cālīši paši paliks tur čiepstēt arī 
vēl nākotnē.

Un tad mēs iekūlāmies Veronā 
17. (16.?) g.s. 10 no rīta Šekspīra 
Romeo un Džuljetas 
lugas mēģinājumā, 
kur viss gāja šķībi: 
Romeo p iesē jās 
agresīvai mačkai 
Martai Bungatiņai, 
noturēdams viņu 
p a r  D ž u l j e t u . 
Kad viņš beidzot 
ieraudzīja Džuljetu, 
krietni novecojušu, 
uz balkona, viņš 
gudroja: „Kāpt, vai 
nekāpt?”, jo reiba 
galva. Uznāca pāris, 
mek lē jo t  sun ī t i . 
Uzskrēja Tibal ts 
n o  K a p e l o t i e m , 

meklējot Romeo, un nodūra vīru, kas 
meklēja sunīti, jo bija aizmirsis brilles.

Nu raibā rindā, kā jau Kaleidoskopā, 
sāka sekot aina pēc ainas.

Uz koristu kursiem bija ieradies 
diriģents Raivis Naivis no Veclaicenes 
koŗa un mēģināja iemācīt koristiem, 
kā panākt pareizo sasprindzinājumu, 
jo dziedāšana esot cīņa starp kori un 
diriģentu. Tā kā Kultūras Dienās bijis 
daudz diriģentu, tas nozīmējis, ka katrs 
diriģents iemācījies tikai 1,65 dziesmu; 
koristi – visas. Cinkuss pat nav varējis 
nodiriģēt „Pūt, vējiņi”, bijis jāņem palīgā 
Dainu Kainu.

Ugunīgā „Trīs vītušo rožu” tango pāŗa 
kunga zaļi vizuļojošā fraka atgādināja 
kāda agrākā Kaleidoskopa diriģenta 
mugurā redzēto, kad viņš vadīja paša 
sacerēto „Tas bij’ tik viens plūdiens, un 
Straumēni zem ūdens, Un krūmi un koki 
un mazmājas ar’…” 

Indietes Stīvi jas Pūsmiņas un 
tautiskā Anša Čučberga interviju par 
svētajām govīm un latviskām pirtīm  un 
medalu lieliski papildināja 3 reklāmas. 
Ceturtā – pēc „svētajiem pienlopiem”  

Sestdienas skolas bērni dzied: Kur tu teci, gotiņa man’
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca  
„Rīga” piedāvā:

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Grāmatas
Jauns izdevums
Ulža Siliņa 
Autobiogrāfiskas piezīmes
Atskatīties,
 pasmaidīt ...    $20

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

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

LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas šprotes, brētliņi
Dažādi ievārījumi
Ādažu čipši
Konfektes „Gotiņas”
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nojuka, jo cītīgo reklamētāju komandu 
vairs nelaida uz skatuves.

Modernā koncer tā v i jo ln ieka 
priekšnesums publiku uz skatuves pārāk 
neiepriecināja. Viena klausītāja pat 
apvaicājās savam, jādomā, laulātajam 
draugam, vai viņš izlicis kaķi ārā. Pāris 
klausītāji iesnaudās, gandrīz nokrizdami 
no krēsla.

Kad publika bija atspirdzinājusies 
pie pīrāgiem, maizītēm, dzērieniem 
un lieliskām ābolu kūkām – kā kādreiz 
Bērziņam – pēc sportistu vēlreiz 
nodziedātā lambetvoka  skatītāji varēja 
vērot, kas notiek valdes sēdē, kur 
pārsprieda, kā uzturēt latviešu valodas 
tīrību. Ieteica, starp citu, ievest jaunus, 
latviskus terminus, kā, piemēram, 
kalendāra vietā „dienmēnešrādi”, 
k lav ia tūras v ie tā  – „sp iedpogu 
plakandēli”.

Tad uz skatuves sēdēja un adīja 
divi krietni padzīvojuši vīri (droši vien 
biedrības biedri), kam šī nodarbība 
labi gāja no rokas. Viņiem piebiedrojās 
trešais, kas nesen bija atgriezies no 
Latvijas, kur bija piedalījies kūrē, kur 
viņam atjaunota ķermeņa simetrija un 
viņš pataisīts par 15 gadiem jaunāks. 
Tikai Rīgā tramvajā, kur varējis braukt 
par brīvu, vecāka sieviņa viņam 
piedāvājusi sēdvietu.

Ska tuves  o t rā 
pusē tai pašā laikā 
trīs dāmas zīmēja 
p u s k a i l u  v ī r i e t i , 
koncentrējoties uz 
viņa svarīgākajām 
v i e t ā m .  V i e n a 
teica: „Ko redzu, to 
zīmēju”. Otra domāja, 
ka svarīgākā vieta 
esot galva. Trešā 
stāstīja par saviem 
p i e d z ī v o j u m i e m 
Latvijas braucienā un 

priecājās par krūzi no Latvijas, kas esot 
„Made in China”, un ko varēšot noziedot 
loterijā. Pārsprieda smiešanās biedrības 
dibināšanu.

Un nu varējām vērot, kas tad īsti 
notiek sestdienas skolā.Vispirms visi 
dziedāja 

Es katru sestdien’s rītiņu arvien, arvien
Uz namu eju mācīties arvien, arvien.
Es katru sestdien’s rītiņu uz namu eju 

mācīties
Arvien, arvien, arvien, arvien, arvien….
Ir gramatika jāmācās arvien, arvien
Un galotnes ir jāloka arvien, arvien…
Man brīvdienas nav brīvas gan nekad, 

nekad,
Un vecākiem nav brīvas ar’ nekad, 

nekad!
Klasē mēģina asimilēt arī krievu 

bērnus. Bērni bakstās un dauzās. 
Svetlāna klausās mobilo un uzņem 
pašfotogrāfiju. Uz skolotājas jautājumu 
atbild ar „Što?” Bērni lasa domrakstus.

Piemēram: ,,Šodien es pamodos uz 
astoņiem pulksteņiem. No rīta patīrīju 
zobus, izmazgājos. Mūsu mājās, katram 
ir sava istaba. Tikai tētim nav, viņam ir 
jāguļ pie mammas.”,,Mani vecāki pērk tikai 
pelēko tualetes papīru, jo tas jau reiz ir ticis 
izmantots un tā mēs palīdzam apkārtējai 

Svetlānai (Laima Jurāne) telefons ir svarīgāks par skolu
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LATVIEŠU JAUNATNES APVIENĪBA AUSTRĀLIJĀ 
piedāvā 

pirmdien, 2016. g. 11. janvārī, plkst. 19:00 
Sidnejas latviešu namā 

32 Parnell iela, Strathfield 

Latviešu vokāla grupa no Rīgas 

„Latviešu balsis” 

Biļetes: $20/$15 
Biļetes pie ieejas. Biļetes var rezervēt zvanot Rūdim Dancim, 0412 637 427  

vai sūtot e-pastu: rudis@bigpond.com 

Latvian Voices ir a cappella vokālā grupa no Latvijas. Ar savām balsīm kā vienīgo mūzikas  
instrumentu Latvian Voices ir radījušas individuālu vokālo stilu, kurā savijas dažādu tautu etniskās 

mūzikas intonācijas, jo sevišķi latviešu tautas mūzikas krāsas, ar tradicionāliem kormūzikas un  
popmūzikas elementiem. Lielākā daļa grupas repertuāra ir grupas dalībnieču aranžēta un  

komponēta, kas padara Latvian Voices patiesi neatkārtojamas.  

www.latvianvoices.lv 
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videi. Pēc sestdien skolas es sēžos pieturā 
uz autobusa un braucu mājās.” „Viens no 
lietderīgākajiem dzīvniekiem ir cūka. No 
tās var visu izmantot: gaļu ēšanai, ādu 
materiāliem apvilkšanai, sarus sukām 
un vārdu kā lamuvārdu.” „Govis nedrīkst 
ātri skriet, lai neizlīst piens.” Skolotāja: 
„Kas ir Latvijas augstākais kalns?” Bērni: 
„Everests! Kilimandžaro!”

Kamēr skolotāja sāk bērniem stāstīt 
par nākošiem mājas darbiem, visi 
klusītēm pa vienam pazūd, līdz klase 
tukša. Skola cauri.

Nākošā ainā Pēterītim vaicā, ko 

iegūstam no zosīm. „Olas.” Jautā, 
kā gribi, citu atbildi no viņa izspiest 
nevar.

Tad trīs meitenes domā, par 
ko viņas gribētu būt. Viena gribētu 
būt par valsts prezidenti; otra – par 
modeli; trešā – miljonāre.

La tv iešu  va lodas  s tundā 
skolniece nāk sūdzēties, ka viņas 
latviešu skolotājs ir beigts – nekust. 
Sieviete, kam viņa par to sūdzas, 
tam negrib piekrist un domā, ka viņš 
tikai ir sagatavojies uz ziemošanu. 
Bet skolniece apgalvo, ka viņš ir 
„dead!” „Shuffled off his mortal coil!” 

„Es ir prom, un es vairs neatgriezīsies!”
Sekojošā reklāmā – šoreiz pieaugušo 

izpildījumā – dziedot 
Bij’ vasara toreiz tik zaiga
Un Kultūras Dienas jau gais’.
Tu pretim man nāci tik maiga,
Tev rokās zils gotiņu maiss.
Uz skatuves pa trīs lāgi uznes pa 

četrām pieaugoša lieluma somām, 
lai iekārdinātu to pircējus. Par šīs 
kampaņas iznākumu vēsture klusē.

Air SLB reģistrēšanās vietā lidlaukā 
ierodas biedrības priekšnieks ceļā uz 
Melburnu uz biedrības sēdi. Lidojuma 
cena lēta – $50.–. Kompetenta stjuartese 
informē par firmas pakalpojumiem. Starp 
citu - ja koferis bagāžā bojāts - +15.-; ja to 
pazaudē - +$75. par atrašanu; dzērieni 
- + 2.50 par glāzi, par dzērienu ekstrā; 
lidmašīnas labierīcību lietošana +$5.-; 
ja ieklīst biznes klases labierīcībās - 
+$500.- , + īpašā avārijas maksa. Viss 
kopā - $967.75. Pasažieris ar saviebtu 
ģīmi tomēr dodas uz lidmašīnu.

Kafejnīcas dāmas uzskrien uz 
skatuves, dziedot

Nav grūt, nav grūt
Par dāmu namā būt
Tur strādāt ceturtdien’
Pa siltu ķēķi vien.
Zumtinglingling berzt pannas…

Saulcerīte (Karla Veidnere): „Un es savu suni 
arī pazaudēju!”
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Aleksa (Laura Moļņika): „Viens no liet-
derīgākajiem dzīvniekiem ir cūka”
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Latvijas Okupācijas muzeja biedrība 
Occupation Museum Association of Latvia 

 OMB 
Juridiskā adrese: Latviešu strēlnieku laukums 1, Rīga, LV-1050, LATVIJA 

Faktiskā adrese: Raiņa bulvāris 7, Rīga, LV-1050, LATVIJA 
Tālruņi: (+371) 67 212 715, (+371) 67 211 030 

Fakss: (+371) 67 229 255 
E-pasts: omf@latnet.lv 

 

Reģistrācijas Nr.40008018848 
SEB banka, Rīdzenes filiāle, kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV 67 UNLA 0002 4007 0051 7 
Latvijas Okupācijas muzejs ir valsts akreditēts muzejs 

Latvijas Okupācijas muzeja atbalstītājiem, draugiem, ziedotājiem 
 

Sakām paldies, 
sakām lūdzu. 
lai mēs ceļā 
nesalūztu. 

 
"Mēsls." 

"Īstermiņa politiska ambīcija." 
Tā Gunāra Birkerta plānoto Latvijas Okupācijas mūzeja Nākotnes Namu 

aprakstījuši tā pretinieki brīdī, kad viss gatavs celtniecībai. 
 

Tagad Rīgas pilsētas architekta kolēģija nolēmusi agrāk atbalstīto projektu 
neatbalstīt un ieteikusi Rīgas pilsētas būvvaldei būvatļauju neizsniegt. 

 
Gatavais Nākotnes Nama techniskais projekts Rīgas pilsētas būvvaldē guļ jau 
sešus mēnešus, kamēr Būvvalde nesaka ne jā, ne nē, bet vilcinās un domā. 

Būvvaldei doti vēl seši mēneši domāt … Starplaikā nekas nenotiek.  
 

Viss liecina, ka naidīgā pretvara negrib, lai Mūzejs pilnvērtīgi strādātu  
ne tagad, ne 2018. gadā, nekad. 

 
Bet Latvijas valsts grib redzēt Latvijas Okupācijas mūzeju Nākotnes Namā  

Latvijas simtgadē 2018. gadā. 
 

Kamēr jūs atbalstīsit jūsu un mūsu veidoto Mūzeju, arī mēs turpināsim strādāt un 
ar valsts atbalstu gādāt, lai 2018. gadā tas strādātu Nākotnes Namā.  

 
Paldies vairāk nekā 1000 ziedotājiem, kas ar saviem ziedojumiem un gandrīz 

3000 atbalstītajiem, kas ar saviem parakstiem teica: Nākotnes Nams būs! 
 

Paldies vairāk nekā 6500 ziedotājiem, kas Mūzeju līdz šim palīdzējuši uzturēt.  
 

Lūdzam jūs arī tagad nākt talkā, ziedot un visiem spēkiem atbalstīt,  
lai neviena pretvara mūs ne liektu, ne lauztu 

 
Ja vēlaties ziedot, čeki rakstāmi Okupācijas mūzeja vārdā  

c/o Ināra Graudiņa  
141 Darley Rd., Randwick, NSW, 2031 
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Rodas grandiozs plāns kafejnīcas 
turpmākai darbībai: iekārtot caur-
braucamas iepirkšanās iespēju, ar 
eju no virtuves caur Mārtiņa Siliņa 
zāli uz pagalmu. Samaksa būtu pie 
grāmatnīcas loga. Klientiem pēc 
pasūtījuma nodošanas būtu jāapbrauc 
ap bloku, lai dotu laiku 99 g. vecajai 
kafejnīcas dāmai ar savu Zimmer 
rāmīti nokļūt uz pasniegšanas vietu. 
Jeb varbūt rāmim piemontēt skrituļus. 
Tā kā paplašinātos klientūra, vajadzētu 
drusku mainīt piedāvājumu: pīrādziņus 
pagarināt, lai tie izskatītos pēc pavasaŗa 
rullīšiem, pasniegt rosolu salātu lapās 
kā san čai bau, un pasniegt marinētus 
kāpostus korejiešu gaumē.

Un v isbe idzo t  –  b ib l io tēkas 
piemērošana mūsdienu vajadzībām: 
ka ta logs  p iee jams in te rne tā  – 
grāmatu izvēle pēc lieluma un vāka 
krāsas, lai no tām varētu konstruēt 
naktsgaldiņus, salīmējot tās kopā. 
Varbūt grāmatu piegādi varētu apvienot 
ar caurbraucamās kafejnīcas darbību.

Nu, kāds tad bija Kaleidoskops? Vai 
joki izdevās? Tas jau atkarīgs no katra 

skatītāja paša humora izjūtas  un varbūt 
arī no tā, cik viņš vai viņa gada laikā ir 
ņēmis dalību biedrības un visu latviešu 
dzīvē, un plašākā apjomā – ko viņš zin 
par plašāko literātūru. Esmu mēģinājusi 
ļoti konspektīvi atstāstīt galveno, ko 
redzēju, lai katrs lasītājs varētu nākt pie 
sava slēdziena.

Manuprāt visi joki izdevās – cits 
jocīgāk, cits mazāk jocīgi. Katrs 
ansambļa loceklis deva savu labāko, un 
tiem, kam bija lielāka pieredze, tas nāca 
vieglāk, kā tiem, kas bija pirmo reiz „ar 
pīpi uz jumta”. Visi spēlēja ar sajūsmu, 
un tā paķēra līdz arī skatītājus.

Manuprāt uzveduma „nagla” bija 
skolnieki ar savu „gotiņu” reklāmu un 
klases uzvedumu. Viņi tiešām jutās uz 
skatuves kā mājās – t.i., vaļīgi, un bija 
priecīgi, ka var spēlēt. Par to varbūt 
jāpateicas Ilonai Brūverei. Starp pirmo 
un pēdējo izrādi redzēju nobirumu 
jaunāko dalībnieku starpā – laikam 
viens otrs bija „izpumpējies”, un vecāki 
viņu atstāja mājās atpūsties.

Cerams, ka ne tikai viens vien no 
jaunajiem spēlētājiem kādreiz jutīs 
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sūtību pievienoties teātŗa saimei.
Čečiņu Jānis, Grestes Ojārs, Veikinu 

Lija, Kariku Andris, Graudu Jānis – 
nekad nepieviļ. Roņu Iveta, Brūveru 
Ilona, Bruzguļu Kīra, Brūveru Klāra, 
Viļumu Bonija – izcēlās sevišķi. Ja 
nepieminu pārējos, tas nenozīmē, ka 
viņu devums būtu bijis mazāk nozīmīgs. 
Daudz kas ir atkarīgs no lomas.

Un nedrīkst aizmirst autorus, 

Valsts svētku  
pusdienas Baltajā 

zālē
Valsts svētku pusdienas kādiem 

pussimts apmeklētāj iem Sidnejas 
Latviešu nama Baltajā zālē 15. novembŗa 
pēcpusdienā atklāja SLB priekšnieks 
Jānis Čečiņš, un savā runā pieminēja 
dažādus svētkus mūsu dzīvē, to starpā 
ģimenes, sabiedriskos, pilngadības un 
citus, kuŗos to neatņemama daļa ir ēdiens. 
Tas mainās atkarībā no gada laika, bet 
viss atkarīgs no saules enerģijas. Ir zināmi 
ēdieni Miķeļos, citi Mārtiņa dienā starp 
rudens un ziemas saulgriežiem. Viņš arī 

atklājis, ka novembrī katrai dienai ir savs 
īpats paredzēts ēdiens. Esot pat ēdieni 
Latvijas karoga krāsā. Arī Latvijas ģerbonī 
parādīta saule, bet ēdieni, kuŗus mums 
dāmas sagādājušas, nāk no saules. 
Runu pabeidzot, Jānis Čečiņš aicināja 
visus pacelt glāzes un vēlēt „Saules mūžu 
Latvijai!” Sekoja Latvijas himna. 

Azaidu pasniedza aukstā galda veidā, 
kuŗam sekoja priekšnesumi ar solisti Tiju 
Lodiņu un klavieŗu pavadītāju Sandru 
Birzi un 7 dziesmām abu priekšzīmīgā 
izpildījumā, pēc kārtas nodziedot: U. 
Stabulnieka Tik un tā ar V. Belševicas 
vārdiem, E. Melngaiļa Svešā zemē ar 
tautas dziesmas vārdiem, Z. Liepiņa 
Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas ar tautas 

mūziķus, un klusos darba darītājus aiz 
kulisēm.

Tātad:
Tā mums gāja Sidnejā!
Deja! Dziesmas, skices, jā!
Tas tik bij joks,
Tas bij Kaleidoskops, Oi!

Vija Sieriņa.

Roberts Birze: „Čuči mana līgaviņa” 
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dziesmas vārdiem, M. Brauna Saule, 
Pērkons, Daugava ar Raiņa vārdiem, 
tautas dziesmu Sarkandaiļa roze auga, 
R. Paula Manai tautai ar J. Petera 
vārdiem, un R. Paula Mežrozīti. Uz 
publikas vēlēšanos, tad aicināja dziedāt 
arī Robertu Birzi, kas ar Sandras Birzes 
klavieŗpavadījumu lieliski nodziedāja 
tautas dziesmu Čuči mana līgaviņa un 
Z. Liepiņa Latvju zeme vaļā stāv no 
rokoperas Lāčplēsis ar M. Zālītes vārdiem. 

Vēl apmeklētāji pēc tam mielojās ar 
torti un kafiju un dziedāja daudz dziesmu.

Juris Krādziņš

Elvīrai Pēslei 100
Šā gada 1. novembrī Elvīra Pēsle 

(dzim. Mucenieks) nosvinēja savu 100. 
dzimšanas dienu pie savas jaunākās 
meitas Intas, kas dzīvo Zelta piekrastē 
(Gold Coast). Lielajā jubilejā bija 
sabraukuši visi bērni, mazbērni un 
mazmazbērni, kā arī draugi no dažādām 
vietām, pat no ārzemēm. Mājā bija ziedu 
jūra. Bija arī daudz apsveikumu.

Kopš ierašanās Austrālijā, Pēsles 
kundze lielāko laiku ir dzīvojusi Sidnejas 
tuvumā, Penritā. 2008. gadā viņa 
pārcēlās dzīvot pie savas vecākās 
meitas Ievas Trankeles tuvāk Sidnejai. 
Šai laikā viņa arī sāka apmeklēt 
ceturtdienu pusdienas Biedrības 

namā Stratfīldā. Tur viņa iepazinās ar 
vairākiem pusdienu apmeklētājiem, 
kuŗus viņa atcerās vēl šodien.

Pēsles kundze vēl arvien lasa Ritumu 
un Austrālijas Latvieti un interesējās par 
notikumiem latviešu sabiedrībā.

Pēdējos piecus gadus Pēsles kundze 
dzīvo Kvīnslandes Zelta piekrastē pie 
savas otrās meitas Intas, kur laiks ir 
siltāks un patīkamāks. Viņa saka, ka 
nevarot sūdzēties par ciemiņu trūkumu.

Ieva T.

Jubilāre Elvīra Pēsle ar meitām Ievu (pa 
kreisi) un Intu.

Seniori novembrī
Senioru saiets 13. novembrī Sidnejas 

Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē iesākās 
ar īsfilmu par 1. maija svinībām 1974. 
gadā ar valsts organizētu strādnieku 

Telpu pieteikumi 2016.  
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
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parādi un partorgu runām, pēc tam 
pārgāja uz sērijas filmu  Latvija atgriežas 
Eiropā 1988. – 2008. turpinājumu, 
šoreiz par laiku no 2000. līdz 2002. 
gadam (ieskaitot). Kā jau iepriekšējos 
turpinājumos, filmā parādīja gan raibus 
un ievērojamus notikumus pasaulē, gan 
arī Latvijā. Notikumu un izziņu jau ir tik 
daudz, ka šeit pieminēšu tikai zīmīgākos 
pēc subjektīvas izvēles.       

2000. gadā visi atcerēsies krievu 
atomzemūdenes nogrimšanu Barenca 
jūŗā. Lietuvā, gan pēc garīdznieku 
protestiem, tomēr atklāja 86 padomju 
laika dižvīru skulptūru izstādi kādas 
pilsētiņas parkā, kur ierodoties liels 
skaits apmeklētāju. Latvijā zemnieki 
ar protestiem prasīja lielāku valdības 
atbalstu, bija arī tiesa pret sarkano 
partizānu vadoni Kononovu. Atklāja 
sazvērest ību,  kuŗas mērķis b i ja 
uzspridzināt Pēteŗa baznīcu un to 
novērsa, sazvērniekus apcietinot. Atlika 
jaunas bibliotēkas celšanu. Tautas 
skaitīšanā saskaitīja 2,373,000. Eiropas 
9. Dziesmu sacensībās Stokholmā 
Latvija ieguva 3. vietu. Īrija nobalsoja 
pret Eiropas Savienības paplašināšanu, 
bet vēlākos gados savu nostāju mainīja. 

2001. gada 11. septembrī  teroristi 
ar 2 lidmašīnām iebrauca Pasaules 
tirdzniecības centra torņos Ņujorkā un 
vēl ar vienu Pentagonā pie Vašingtonas. 
Afganistāna atteicās izdot Amerikai Al 
Kaidas priekšnieku Bin Ladenu. Rīgā 
gudroja, kur novietot cara Pēteŗa I 
statuju, ko Pēterburga atteicās pieņemt, 
jo pietiekot ar statujas kopiju. Tūristi par 
150 latiem varēja aizbraukt autobusos uz 
Vāciju un Austriju, bet tālākām zemēm, 
kā Grieķiju, Kipru vai Ēģipti vispirms 
lidmašīnā.  Uz Turciju varēja aizlidot par 
100 latiem. Rīgā svinēja 800 gadu jubileju 
ar greznotām ielām un degustācijas 
galdu. Einars Repše nolēma dibināt jaunu 
polītisko partiju, jo citas esot nederīgas un 

pieprasīja viņam saziedot 1 miljonu latu.
Ar 2002. gadu Eiropā sākās euro 

laikmets. Gada vidū Latvija saņēma 
uzaicinājumu pievienoties Eiropas 
Savienībai. Nodibināja KNAB organizāciju 
korupcijas novēršanai. Latvijā blakus 
agrākām sporta spēlēm sāka spēlēt arī 
golfu un baulingu. Vidējā alga bija 155 
latu, bet Zolitūdē trīsistabu dzīvoklis 
maksāja 20, 000 dolāru. 

Pēc pārtraukuma vispirms rādīja 
tūrisma filmu par Limbažiem, bet, 
diemžēl, trūka ierunātu paskaidrojumu 
par ielu un namu nosaukumiem. 

Nākamā filma saucās Sveika, Latvija, 
kur jaunieši brauca no ASV, Kanādas un 
Austrālijas uz Latviju un pastāstīja savus 
iespaidus, priecājoties par skaisto dabu 
un labu ēdienu. Viņi apciemoja arī Latgali, 
bet citur satikās ar lībiešiem.

Pēdējā un gaŗākā filma bija par 
izolētiem latviešiem laukos, īpaši apskatot 
Neretu, Malnavu, Durbi un Kalnienu. 
Parādītas neapdzīvotas lauku mājas, 
dažās vietās trūkstot ārstu. Apmeklētāji 
rīkoja tur koncertus. Stāstīja, ka jaunieši 
visi bēgot uz ārzemēm, tomēr kāds 
norādīja, ka, ja pats neko nedarot, tad 
arī nekad nebūs ko darīt.

Juris Krādziņš

Valsts dibināšanas 
svētki Sv. Jāņa 

baznīcā
Latvijas 97. dibināšanas atceres 

svētku svinības Sidnejā iesākās jau 
svētdien, 15. novembrī ar valsts svētku 
dievkalpojumu Sv. Jāņa baznīcā, kur 
Latvijas karogu aiz mācītāja Kolvina 
Makfersona (Colvin S. MacPherson) 
ienesa Ivars Birze; pēc tam draudze 

Turpinājums 35.lpp
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2015. gada decembrī

Svētīgus, priecīgus, gaišus Ziemassvētkus
un

Laimīgu, sekmīgu, darbīgu un veselīgu
2016. gadu

Visiem Daugavas Vanagu organizācijas biedriem un labvēļiem
novēl

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas valde un Vanadžu kopa.

Daugavas Vanadzes 
sasaucas Kuldīgā

Latv i jas  Daugavas  Vanadžu 
salidojums ir gadskārtējs notikums. 
Šogad 25.jūlijā vanadzes pulcējās 
Kuldīgā, kas tautā tiek dēvēta par 
Kurzemes pērli vai Kurzemes galvas 
pilsētu. Kuldīgas vecpilsētas ieliņas 
ar senajām koka mājām un Alekšupīti, 
kas cauri pilsētas centram tek gar ēku 
sienām, skaistais skats uz ūdenskritumu 
un sarkano ķieģeļu tiltu pār Ventas upi 
neatstāj vienaldzīgu pat visprasīgāko 
tūristu. Kuldīgā darbojas ļoti aktīva 
vanadžu kopa, kuŗas viesmīlību 
salidojumā baudīja vanadzes un viesi 
no visas Latvijas un ārzemēm.

Ir saulains rīts, kad divos autobusos 
atstājam Rīgu ceļā uz Kuldīgu. Jūlijā 
visa Latvija ir kā ziedoša paradīze. 
Briest labības un rapšu lauki. Pļavās 
mielojas stārķi. Mūsu ceļš ved caur 
Kurzemes Šveici – Kandavu un Sabili. 

Ainava ir fotografētāju sapnis. Man tā 
palikusi atmiņā no agrākām ekskursijām 
pa Kurzemi. Iebraucot Sabilē, skan 
mūzika un dziesmas. Šaurās ieliņas 
ļaužu pilnas. Sabilieši svin vīna svētkus. 
Diemžēl mums nav laika apstāties. 
Salidojums sākas plkst.12.00. 

Plašajā Kuldīgas kultūras namā mūs 
sagaida Latvijas vanadžu vadītāja Klāra 
Mētra ar Kuldīgas vanadžu priekšnieci 
Austru Sūniņu. Zālē galdi skaisti 
saklāti, uzkodām pīrāgi un kurzemnieku 
sklandrauši. Skan mūzika un ļaužu 
čalas. Satiekos ar Līgu Kurpnieci un 
meitu Daigu, kas abas nesen viesojās 
Sidnejā. No Kanadas ir atbraukusi bijušā 
DV Mēnešraksta redaktore, dzejniece 
Inta Purva. Ieva Lēmane no Vācijas ir 
gadskārtēja salidojuma viešņa.

A tk lā jo t  o f i c iā lo  da ļu ,  kopā 
nodziedam Latvijas un DV himnu. 
Seko K. Mētras uzruna un apsveikumi 
no DV priekšnieka Andreja Mežmaļa, 
Kuldīgas pašvaldības pārstāves un 
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Kuldīgā tilts pār par Ventu
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Ceturtdien, 3. decembrī, plkst. 12.00 DV Sidnejas nodaļas
ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE

Dalības maksa $5. Varēsit iegādāties piparkūkas un pīrāgus

Mūžības ceļā.
Ir pienākusi sēru vēsts, ka Klīvlandē, 

ASV, 9. novembrī 89 gadu vecumā 
mūžībā aizgājusi DV organizācijas 
Vanadžu goda priekšniece Rita Kaugura. 
Viņa bija ievērojama mūsu aizvadītās 
trimdas sabiedriskā darbiniece ar 
izcilām organizātores spējām. Vanadžu 
goda priekšnieces diplomu Rita 
saņēma DV 60 gadu jubilejā 2005.
gada 13.novembrī. Pirms tam viņa 
bija vairākus gadus Amerikas vanadžu 
vadītāja, bet vēlāk tika ievēlēta par 

ārzemju DV pārstāvjiem. Par 
izcilo un nesavtīgo darbu DV 
organizācijā Klārai Mētrai ir 
piešķirta DV krūšu nozīme 
zeltā, kuŗu pasniedz DV 
priekšnieks A. Mežmalis. 
Vairākas vanadzes saņem 
DV organizācijas Atzinības 
rakstu. Liels darbs ir ielikts 
salidojuma tapšanā un ap 
200 viesu uzņemšanā. Latvijā 
22 nodaļās reģistrētas 502 
vanadzes. Kopā sanākšana 
ik gadu notiek citā Latvijas 
pilsētā.

Sarīkojuma daļu atklāja Kuldīgas 
bērnu ansamblis „Putiņas” ar pavisam 
šodienīgu mūziku apvienotu ar attiecīgām 
kustībām. Jāapbrīno bērnu profesionālais 
sniegums.Turpinājumā Inta Purva 
skandēja savu dzeju Latvijas vanadzes 
Maijas Cālītes kokles pavadījumā. Ļoti 
izjusts un manai sirdij tuvs priekšnesums. 
Nobeigumā klausāmies labi pazīstamo 
un populāro Daugavas Vanadžu kori 
diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā. Atmiņā 

paliek skaistā Richarda Dubras dziesma 
„Te deum.” 

Latvijas vanadžu salidojums vienmēr 
beidzas ar balli par prieku jauniem 
un veciem. Arī šodien zālē skan deju 
mūzika vijolnieka-vokālista Edgara 
Ziņģes un sintezatora izpildījumā. 
Netrūkst arī dejotāju. Ir vēla vakara 
stunda, kad dodamies atceļā uz Rīgu.

Ilga Niradija

DV organizācijas Vanadžu priekšnieci, 
kuŗas viens no pienākumiem ir uzturēt 
sakarus ar vanadzēm visā pasaulē. 
Ritas Apkārtraksti vanadžu kopām 
bija prozas paraugi. Brīvajā laikā viņa 
piedalījās Klīvlandes latviešu teātŗa 
izrādēs. Tiešām bagāts sabiedriskā 
darbā aizvadīts mūžs. Rita bija apbalvota 
ar DV zelta nozīmi un Latvijas valsts 
Atzinības krusta zelta goda zīmi. 

Ilga Niradija
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DV 2015. g. ziedojumu 
vākšanas  akcija

Šā gada ziedojumu sadale:
Bijušajiem leģionāriem (ar specifisku 

norādījumu zālēm, ārstēšanai)  $1200
Jauniešiem $100
Audžubērniem un daudzbērnu 
 gimenēm $275
Bijušajiem leģionāriem $1045
Bez sadalījuma $835
Kopā:  $3455
Paldies visiem ziedotājiem:

Voldemārim Luidmanim, Zentai Vanagai, 
Valdim Šmidlerim, Edgaram un Rūdolfam 
Nemmēm ,Brigitai Saivai, Valdim Krādziņam, 
Anitai Matuzelei, Imantam Graudiņam, 
Albertam Cinim, Irēnei Dzirneklei, Elmāram 
Zaļumam, Helmutam Vabulim, Centrālā 
krasta novusa kopai CKN, Laimonim 
Rudzim, Jānim (Johnny Saks) Šakūrovam, 
Gunāram Freimanim, Andrim Arnoldijam, 
Stanislavam Kašam, Robertam Dubavam, 
Inārai Rumbai-Tomsonai, Herbertam 
Tirziņam, un Visvaldim Eislerim.

Gundega Zariņa

Ziemassvētku paciņas 
DV Vanadžu priekšniece Gunta 

Renolde (Reynold) aicina vanadzes 
arī šogad atbalstīt Ziemassvētku 
paciņu sūtīšanu Latvijas bruņoto spēku 
vienībām ārpus Latvijas. Šobrīd tie ir 25 
kaŗavīri Afganistānā un 7 kaŗavīri Mali, 
Āfrikā. Austrālijas vanadžu vadītāja 
Silvia Miglis ir ierosinājusi visām 
vanadzēm atbalstīt Latvijas Speciālo 
Olimpiādi jauniešiem ar speciālām 
vajadzībām, kuŗi piedalās pasaules 
Olimpiādē. Šogad jūlijā Losandželosā, 
ASV latvieši piedalījās vieglatlētikā, 
peldēšanā un basketbolā, kur izcīnija 10 
medaļas un 4. vietu basketbolā.

Pilnsapulce
DV Sidne jas  noda ļas  2015.g . 

gadskārtējā pilnsapulce notika  sestdien, 
10. oktobrī DV namā Benkstaunā. 
Klatesošie 13 biedri ievēlēja Juri Liepiņu  
par pilnsapulces vadītāju. Ievēlētais 
sekretārs nolasīja iepriekšējo protokolu 
un nodaļas grāmatvedis Jānis Miķelsons 
sniedza financiālo pārskatu par 2014/5 
darbības gadu. Ienākumi nesasniedza 
izdevumus tādēļ nodaļas nobeidzās ar  
$31 119 iztrūkumu. Virtuve rīkojās ar ļoti 
mazu peļņu un bārs un poker mašīnas pat 
nobeidzās ar iztrūkumu!  Pateicoties Ulda 
Jostiņa mantojumam nodaļa var vēl turpināt 
darboties. Kopskaitā rīcības kapitāls sanāk 
$930 000. Auditors bija Charles M. Pitt 
& Co. Pilnsapulce apstiprināja Jāņa 
Miķelsona ieteikumu turpināt Auditora 
pakalpojumus.  Pateicība visiem palīgiem! 
Your Aged Care at Home (bijušā veco ļaužu 
aprūpe LAIMA)  birojs 2014.g. oktobrī 
pārnāca uz DV namu un Heather ar saviem 
darbiniekiem ir daudz palīdzejuši apkopt un 
uzturēt DV telpas un apkārtni.

 Visi pēdējā  gada valdes 5 locekļi, 
t.i. Helmuts Vabulis, Romans Senkēvičs, 
Valdis Krādziņš, Gundega Zariņa un Biruta 
Apene-Klarka kandidēja un tika ievēlēti no 
jauna.  

Gundega Zariņa

SLB sestdienas 
pamatskolas izlaidums 
Absolvējās Kaija Moore, Varis 

Hislops un Daila Volkera (Walker). 
Diemžēl Daila nevarēja piedalīties 
izlaidumā. Viņu pārstāvēja onkulis 
Kalvis Jaunalksnis.

Sidnejas DV priekšnieks Helmuts 
Vabulis apsveica absolventus, nododot 
aploksni un Sidnejas vanadžu kopas 
vadītāja Gundega Zariņa pasniedza 
Kaijas un Vaŗa mātēm un onkulim 
Dainim baltus ziedus.
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Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 2015. g. 3. decembrī, 

plkst. 12.00 Ziemsvētku ‘eglīte’.
Ceturtdien, 2016. gada 4. februārī, 

plkst. 12.00 saiets un draudzības 
pēcpusdiena

Sestdien, 2016. g. 12. martā 
Leģiona atceres diena. Rukvudas 
kapsētā un DV namā. 

Sestdien, 2016.g. 19.  martā  
Austrālijas vanadžu sanāksme un DV70 
jubilejas atzīmēšana

Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz 
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām 
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Romans 
Senkevičs, tālr. 0447 020 121.

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

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

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

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

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

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

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

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

DV Mēnešraksta abonements 
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership  $25/$20.

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

Friday from 2pm to 4pm.
     Available for purchase at the bookshop 
are Latvian artifacts, souveniers and 
traditional Latvian jewelery.
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sāka dziedāt dziesmu Dievs, Tavā 
priekšā nākam ar karogu. Dievkalpojuma 
sākuma liturģijā mācītājs nolasīja 27. 
psalmu un 1. Pēteŗa vēstuli no 5. līdz 
11. pantam, bet svētrunai bija izvēlējies 
1. Pāvila vēstuli Timotejam. Mācītājs 
pieminēja, ka šodien mēs svinam Latvijas 
neatkarības dienu un pateicamies 
Dievam, ka komūnisma dzelzs ķēdes 
ir kritušas un sarkanbaltsarkanais 
karogs var plīvot brīvi. Tomēr mēs 
nekad nedrīkstam kļūt bezrūpīgi, bet 

mums visu laiku jābūt nomodā, jo 
mums ir ienaidnieks, kas nekad neguļ, 
bet klīst pa pasauli to apdraudēdams, 
kā arī apustulis Pēteris ir teicis: „Jūsu 
naidnieks, velns, klīst apkārt pa pasauli 
ka rūkdams lauva.” Sātans ne tikai 
apdraud individus, bet arī veselas 
tautas. Un mums ir jāpazemojas Dieva 
priekšā, jo lepnība ir mūsu lielākais 
ienaidnieks, bet pazemība dos Dieva 
palīdzību. 

Dievkalpojumu pabeidza ar dziesmu 
Dievs, sargi mūsu tēvuzemi un Latvijas 
himnu.

Juris Krādziņš

Valsts dibināšanas svētki...
 Turpin. no 30. lpp.

Draudzes dienu 
sarīkojumi

Draudzes dienas Sidnejas ev.lut. 
latviešu draudzes Svētā Jāņa baznīcā 31. 
oktobrī iesāka ar dziesmu Cik jauki, cik 
skaisti, kad tuvi un tāli. Mācītājs Kolvins 
Makfersons (Colvin S. MacPherson) 
teica īsu uzrunu, kur sacīja, ka iesākuma 
dziesmai bijuši skaisti vārdi. Kalpojiet Tam 
Kungam ar prieku, nāciet un gavilējiet! 

Izslēgsim pasauli un klausīsimies! 
Pabeidza ar Jēzus lūgšanu, kam sekoja 
dziesma Teici to Kungu

Draudžu dienu lektors bija mācītājs 
Guntars Baikovs, kas sekojis Dieva 
aicinājumam 2003. gadā un ir Austrālijas 
luterāņu draudzes mācītājs Barosas 
ielejā, Dienvidaustrālijā. Referāts ar 
nosaukumu „Reformācija šodien. 
Kas tas ir?” bija sadalīts trijās daļās, 
katrā pa četrsdesmitpiecām minūtēm, 
kuŗām pa vidu bija kafijas un pusdienas 

pārtraukumi, dziesmas un 
jautājumi un pārrunas. Referāts 
uzņemts arī tvartā, lai to varētu 
arī vēlāk paklausīties. No gaŗā 
priekšnesuma sekos tikai daži 
noklausīti paskaidrojumi.

Ja Jāņa evaņģēlijā teikts, 
ka patiesība darīs mūs brīvus, 
tad mācītāja paskaidrojumi bija 
par attiecībām starp patiesību 
un brīvību. Cilvēki bieži pārprot 
Reformācijas nozīmi, sajaucot 
to ar revolūciju vai progresu, 
iedomājoties arī, ka tagad mēs 
visu zinām labāk nekā agrāk un, 
bez tam, katram var būt arī savs, 
personīgs skatījums. 

No kreisās: māc. Dainis Markovskis, māc. 
Guntars Baikovs, māc. Kolvins Makfersons, māc. 
Gunis Balodis.
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Arī brīvības jēdzienu bieži pārprot, 
un ir nepareizs uzskats, ka brīvība ir 
darīt visu, ko vien vēlas un tas pat esot 
veselīgi, ja darot visu to, ko gribot. Citi grib 
būt brīvi no visa un nezina, kas ir vīrietis, 
kas sieviete. Tas, ar ko dažreiz saprotam 
kā brīvību, īstenībā ir sacelšanās pret 
Dievu. Cilvēku gan sākumā radīja pēc 
Dieva līdzības, bet čūska mudināja 
ēst aizliegtā koka augļus, kuŗus ēdot, 
cilvēki kļūšot kā Dievs, jo  atšķiršot labo 
no ļaunā: „...jums acis atvērsies un jūs 
būsit kā Dievs, zinādami, kas labs un 
kas ļauns.”

Bībelē Dievs runā savā vārdā uz 
mums: Vecā Derībā caur praviešiem, 
Jaunā Derībā caur Dēlu, vēlāk caur 
apustuļiem. Ir četri veidi kā Dievs darbojas 
ar mums: mūžīgais Dieva vārds, runātais 
vārds, rakstītais vārds un sakramentālais 
vārds. Bet ir arī dažādi pasaules uzskati. 
Ja kristīgo bauslis ir mīlēt savu tuvāko 
kā sevi pašu, tad, turpretim, budisti 
māca, ka visas pasaules nelaimes 
sakne ir pieķeršanās kaut kam (tātad arī 
tuvākam), jo tā rada ciešanas. 

Bībeles galvenie notikumi ir četri:  
radīšana, grēkā krišana, Kristus dzimšana 
un nāve un Kristus otrā atnākšana, kas 
būs arī kā tiesas diena. Dažas baznīcas 
apgalvo, ka Kristus nevienu netiesā, bet 
Kristus atklāti nosodīja varizejus. Par 
patiesības ideju Jēzus saka: „Es esmu 
ceļš”, bet mēs dzīvojam pasaulē, kuŗā ir 
grēks un meli.  

Visa Dieva radība ir kā augļu dārzs, 
bet no koka sagaida augļus.

Mācītājs Kolvins Makfersons pateicās 
par visu, ko esam saņēmuši. Mācītājs 
Dainis Markovskis aicināja pie klavierēm 
Sandru Dragūnu, lai pavadītu kopdziesmu 
Māci man ticēt, Kungs, māci man lūgt un 
pieminēja 119. psalma 17. pantu: „Dari 
labu savam kalpam, lai es palieku dzīvs, 
tad es sekošu Tavam vārdam” un Jāņa 
evaņģēlija 12. nodaļas 47. pantu: „Un ja 

kāds manus vārdus dzird un neievēro, 
es to netiesāju, jo es neesmu nācis 
pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt.” 
Viņš vēl norādīja, ka nav nozīmes, ja 
lasām (bībeli), bet nedarām. Pēc Jēzus 
lūgšanas visi vēl nodziedāja Ved mani, 
Dievs, un manas gaitas svētī.

Reformāc i jas  svē tku  d iev -
kalpojums nākamā diena, iesākās ar 
baznīcas dziesmu Kad redzu, Dievs, 
es Tavu roku darbu. Dievkalpojuma 
liturģiju vadīja Kolvins Makfersons, bet 
Dieva vārdus lasīja Melburnas draudzes 
mācītājs Dainis Markovskis no 19. līdz 
28. pantam Pāvila vētules romiešiem 3. 
nodaļas ar galveno, 28. pantu: ”Jo mēs 
spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, 
neatkarīgi no bauslības darbiem” un 33.- 
36. pantus no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas 
(...ja nu Dēls jūs darīs brīvus, tad patiesi 
būsit brīvi).

Svētrunu teica Pertas mācītājs 
Gunis Balodis, balstoties uz 2. Pāvila 
vēstules Timotejam 3. nodaļas 16. pantu: 
„Ikkatrs Dieva iedvesmots raksts ir arī 
noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, 
labošanai, audzināšanai taisnībā.” Ir 
daudz jautājumu, kuŗus tagad pārrunā, 
kā, piemēram, par sieviešu ordināciju, 
vienas dzimtes laulībām un citiem, 
kas radījušas domstarpības, bet par to 
jāskatās Bībelē, jo neviena cita grāmata 
nav to pārspējusi. Viens no gaŗākiem 
psalmiem ir 119., kur 98. pantā rakstīts: 
„Gudrāku par maniem ienaidniekiem 
mani dara Tavi baušļi, jo tie ir vienumēr 
pie manis.” Citu reliģiju rakstiem nav 
īsta spēka. Nav pareizi, ka, laicīgiem 
norādījumiem sekojot, no Bībeles izgriež 
tos rakstus, kas neesot piemēroti. Arī 
skolas aizliedz pieminēt Bībeles pantus 
un no baznīcu torņiem noņem krustus, 
lai neapvainotu citu reliģiju piederīgos un 
pielabinātos pasaulei un būtu iecietīgi, to 
pieminot. Bībelē ir vārdi, kas to nosoda, 
kā 1. Pāvila vēstulē korintiešiem 6. 
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nodaļā: „Jeb vai jūs nezināt, ka svētie 
tiesās pasauli?” un „Jeb vai jūs nezināt, 
ka netaisnie neiemantos Dieva valstību” 
un „Viss man ir atļauts, bet ne viss der.” 
Dievkalpojumu pabeidza ar Lutera 
baznīcas himnu „Dievs Kungs ir mūsu 
stiprā pils.”

Pēc dievkalpojuma baznīcēni 
pulcējās draudzes namā, kur Ojārs 
Greste atklāja tādu fotografiju izstādi, 
kuŗas temats bija „Dieva radība”.  Tēmats 
ir plašs, kā aicinājumā teikts, jo viss 
jau ir Dieva radīts – visa dzīvā radība, 
daba un tas ko cilvēks ir radījis ar Dieva 
iedvesmi. Atklāšanas runā Ojārs Greste 
pieminēja, ka Dievs atklājies bildēs. Cik 
liela dažādība ir dabā, to redzam no 
gleznām. Viņš pateicās arī Kolvinam par 
ierosinājumu šādu izrādi sarīkot. Izstādes 
bildes būs redzamas draudzes namā līdz 
gada beigām 31. decembrī. 

Mācītājs Dainis Markovskis nolasīja 
trīs labāko darbu nosaukumus, kuŗus 
izvēlējušies trīs mācītāji. Trešo godalgu, 
100 dolārus par fotografiju Jābūt, 
gliemezīt, ieguva Kaspars Mora (Moore). 
Otro godalgu, 200 dolāru ieguva Alicia 
Timermane par Sapņojumu (Dream 
here). Pirmo godalgu, 300 dolāru ieguva 
Elīna Grauzdule par fotografiju Dievs ir 
gaisma.

Bija vēl aptauja draudžu dienu 
apmeklētājiem, no kuŗiem visvairāk balsu 
ieguva Kristas Makfersonas fotografija 
Dieva glezna. 

Juris Krādziņš 

Kapu svētki Rukvudā
Sidnejas ev.-lut. draudzes kapu svētkus 

Rukvudas (Rookwood) kapsētas latviešu 
nodaļā 18. oktobrī iesāka ar dziesmu Kad 
redzu, Dievs, es Tavu roku darbu. Svētrunā 
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. 
MacPherson) bija izvēlējies tēmatam 

Pāvila vēstules tesaloniķiešiem 4. nodaļu 
sākot ar 13. pantu un paskaidroja, ka savā 
laikā kristīgo draudze Tesalonikas pilsētā, 
Grieķijā  bijusi neskaidrībā par to, kas notiks 
ar mirušiem, kas nebija sagaidījuši Jēzus 
otro atnākšanu. Viņus mierinot, apustulis 
Pāvils, cita starpā, teica: „ Mēs gribam, brāļi, 
lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizgājuši 
un lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam 
nav cerības.” Viņš izskaidroja, ka Dievs 
arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā. 
Tajā laikā kristīgie gaidīja uz ļoti ātru Jēzus 
atgriešanos un tāpēc bija norūpējušies par 
tiem, kas bija aizmiguši mūžīgā mierā pirms 
tam, bet Pāvils viņus mierināja un mudināja 
iepriecināt arī citus ar šo ziņu.

Kā parasti kapu svētkos, mācītājs 
nolasīja to aizgājušo vārdus, kas bija miruši 
pēc iepriekšējā gada kapu svētkiem, un 
visi kopā, kājās piecēlušies nodziedāja 
piemiņas dziesmu „Svētīgi tie aizgājuši”, 
ko savā laikā sacerējis vācu dzejnieks un 
lugu rakstnieks Frīdrichs Gotlībs Klopštoks.

Mācītājs vēl ziņoja par Draudzes 
dienām, kas pēc divām nedēļām notiks 
Sidnejā ar četriem mācītājiem un pateicās 
arī tiem, kas bija ieradušies ar lietus 
sargiem, jo, kā zināms, lietus nelīst tad, kad 
lietussargi paņemti līdz, jo, kaut gan laika 
ziņotāji bija pareģojuši lietu, tas nenotika, 
un visu dievkalpojuma laiku bija sauss. 
Līdzatvesto ērģelīšu pavadījumu spēlēja 
Tamāra Koškina, bet dziesmu lapiņas 
izdeva Ivars Birze. 

Juris Krādziņš

Raiņa UGUNS UN 
NAKTS

Nacionālajā teātrī Viestura Kairiša 
režijā Raiņa Uguns un nakts. Man 
par nožēlu, bija lemts noskatīties 
Kairiša režijā piesmieto Raiņa Lāčplēsi, 
piesmieto, vulgarizēto tautas varonības 
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simbolu. Režisora nodoms nekad 
nav bijis citāds kā Rainim graujošs. 
Izrādi vajadzēja, bez liekas mānīšanās, 
nosaukt par Viestura Kairiša Uguns 
un nakts interpretāciju, tad nerastos 
situācija, ka starpbrīdī kāds apjucis 
skatītājs man prasa: „Vai Rainis vispār 
zina par ko viņš raksta?” 

Pirms izrādes IR žurnālā Kairišu 
intervē Pauls Raudseps. „Principā 
cenšos Uguni un nakti taisīt kā Kafku, 
kā kaut ko abstraktu, kas varētu notikt 
jebkurā pasaules vietā. Protams, lugas 
varoņi runā par Latviju, bet apmēram 
tā, kā Hamletā runā par Dāniju. [...] 
Ir jāsaprot, un daudzi to aizmirst, kad 
Rainis šo lugu rakstīja, nekādas Latvijas 
nebija, ne pirmās valsts, ne vispār. [...]
Man jau pasen bija iecere uzvest Raiņa 
tetraloģiju.[...] Es šādu ideju nekādi 
nevarēju dabūt cauri.[...] – kāda jēga 
Latvijas valstij? Kāda jēga bija cīnīties 
par Latvijas valsti, kuŗā nevar iestudēt 
Raini? [...] Es maz interesējos par 
politiku, bet saprotu, ka mūsu mērķis ir 

labklājība, respektīvi, Nāves sala.”
Manā iztēlē, gribulītis Kairišs, kā 

niķīgs bērns, spārdās ar kājelēm un 
spiedz: „Man vajag! Man! Citiem dod, 
man ne! Man vajag naudu! Kādēļ jūs 
man nedodat Nāves salu?” 

Intervi jas turpinājumā, Pauls 
Raudseps, par Uguns un nakts 
popularitāti, un ‘lugā ietverto politisko 
alegoriju par cīņu pret patvaldību, 
kas pēc 1905.gada cilvēkiem bija 
ļoti skaidra’. Kairiša izskaidrojums ir 
(īsumā): „Skaidrs, ka tās vietas lugā, 
kas bija politiskas ir visapšaubāmākās 
[...] Skaidrs, ka Rainim bija raksturīgi 
censties iemiesot visu Piektā gada 
ārprātu un pacēlumu. Tāpat kā Māra 
Zālīte, kura Atmodas laikā pārrakstīja 
šo lugu [rokoperai Lāčplēsis], un tā 
guva ārkārtīgu rezonansi. [...] Es gan 
nepretendēju uz tādu rezonansi.” 

Man nav skaidrs vai režisors 
Kairišs pats saprot ko saka vai tēlo 
Anža pamuļķīti, un vai vispār ir 
izlasījis Pumpura, vai Māras Zālītes 
Lāčplēsi, kas, nu nekādi, nav pārrakstīts 
no lugas Uguns un nakts.

Intervijas turpinājumā Raudseps 
pārjautā vai Kairišs Raini uzskata par 
ārkārtīgi nopietnu. Kairišs atbild: „Tas 
ir absurds. Viņa galvenais varonis ir no 
meža iznācis pilnīgs traktorists, kuŗš 
sastop viskolosālāko meiteni un viņu 
vienkārši atšuj. Tur ir tik daudz humora. 
[...] Protams, viņš ir teļš un lempis. 
Pilnīgs. [...] principā Lāčplēsis ir pilnīgs 
lohs. (Citas Viestura Kairiša ‘gudrības’ 
varat lasīt vēl, un vēl Paula Raudsepa 
intervijā Ir – Kultūra, 10-16.septembris, 
2015.) 

Uldis Anže, atveido Lāčplēsi V. 
Kairiša režijā. Anže intervijā ar Ievu 
Konstanci atklāj: „Esmu dzirdējis,[...] ka 
Lāčplēsis manā interpretācijā ir cilvēks 
ar īpašām vajadzībām. [...] Tieši šāds 
Lāčplēsis man liekas interesants. Raiņa statuja Esplanādē
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Nevis Lāčplēsis, kādu biju iztēlojies 
agrāk – plastikātu stereotipu dēļ, [...] bet 
no otras puses, ir svarīgi arī mācīties 
iedziļināties, izprast būtību.” No abiem 
intervētajiem izriet, ka „izprastā būtība” 
režisoram un aktierim ir veidot Lāčplēša 
tēlu kā pamuļķīti, kas stīvi blenž un 
idiotiski smaida. Manuprāt, ir tāds „jautro 
režisoru klubs” ar devīzi ‘būs jautri, būs 
interesanti, kādēļ gan ne? liksim tik 
iekšā!! Kad šādu režisoru atmaskoju, 
saprotu kādēļ man uz „jautrām” režisora 
izrādēm nav ko meklēt.

Pumpura eposa Lāčplēs is  i r 
folklorizējies latviešu tautas apziņā. 
Lāčplēša Kaŗa ordenis bija Latvijas 
augstākais militārais apbalvojums laikā 
no 1920. g. līdz 1940. gadam. Lāčplēša 
dienu 11.novembrī, kopš 1990. gada 
atzīmē kā kritušo varoņu piemiņas 
dienu, kā Latvijas brīvības cīņās kritušo 
varoņu piemiņas dienu. Māras Zālītes 
uzruna tautai 1988.g. 7. oktobrī: „Es 
ceru uz Lāčplēša garu mūsu tautā. 
Uz varonību un vīrišķību, uz spēku un 
izturību.” 

Lāčplēša tē ls i r  b i j is  par ie-
dvesmu rakstniekiem, dzejniekiem, 
māksliniekiem, mūziķiem, kaŗavīriem. 
Pieminēšu tikai dažus: mākslinieks 
Kag Viets Ngujens Lāčplēša chronika 
– man ir prieks par to, ka varu zīmēt 
Lāčplēsi kamēr viņš vēl stāv uz Brīvības 
pieminekļa, tad viņš vēl joprojām ir 
vajadzīgs latviešiem; Artūrs Kroplejs 
(Arthur Cropley, Adelaide, Australia) 
2007.g. tulkojis Pumpura eposu – 
akadēmiskais izdevums angļu valodā 
(in heroic verse) Bearslayer:  Pumpura 
eposs, kā latvju tautas liela vērtība, ir 
tulkots igauņu, lietuviešu, poļu, krievu, 
pat japāņu valodā. 

Rainis, savā simboliskā drāmā 
Uguns un nakts, ir radījis jaunu spēcīgu 
tēlu, kas ir folklorizējies tautas apziņā 
- Spīdolu, kā Lāčplēša fiziskā spēka 

garīgo balstu: „No mūžiem līdz mūžiem, 
kur viņš, tur es, viens ceļš, viens liktens 
mūs abus nes.”; „Vēl cīņa nav galā un 
nebeigsies, tev, Lāčplēsi, Spīdola palīgā 
ies!” Aspazijas revolucionārā drāmā 
Sidraba šķidrauts galvenā varone ir 
Guna, kas caur šķidrautu spēj saredzēt 
patiesību. Gunas drošsirdīgie vārdi 
despotiskajam karalim Targalim kļūst par 
saukli uz lūpām latvju revolūcionāriem 
1905.gada revolūcijā: „Liec manim 
sadegt – pašu patiesību nemūžam 
nespēsi nomaitāt!” Gunai tāpat kā 
Spīdolai ir līdzīgi, zīmīgi vārdi: „Es eju 
turp, kur vētra nāk un iet, – es eju pati 
sevi piepildīties!”; „Es daile, arī esmu 
spēks; Tu spēks, es daile, mēs saderam 
kopā, mums mērķis viens ir: pilnība.”; „ 
Mainošā, mainies uz skaidrību!’

Viestura Kairiša režijā scenogrāfs 
Reinis Dzudzilo ietērpj lugas darbību 

Oskara Norīša grafika 4. cēliens – 
Nāves sala – Spīdola: Man ir viens vārds 
no mūžības: reiz gaisma tiks tomēr pie 
uzvaras.



41

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
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vai arī
www.slb.org.au 

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

neizteiksmīgā pelēcībā – Aizkraukļa pils 
lielās istabas vietā ir šaura pelēcība ar 
spoguli vienā stūrī, un „gultu” ka apcirkni 
ar tumšām skaidām, ko raganas lieto, lai 
sevi pašapmierinātu; Burtnieku ezerā 
nogrimusi pils neatšķiras no pirmās 
telpas, vien pazudis spogulis; Nāves 
salā pelēkās sienas ir kā daudzdzīvokļu 
sēriju māja un skatuves vidū pelēcīga 
kaste, kas izrādās ir ledusskapis 
ar iesaldēto Laimdotu; finālskata 
Lielvārdes pils goda istaba – pelēcīgas 
drapērijas, pelēkas plākšņu sienas – 
trūkst teikas burvības, fantastikas slānis. 
Lai sadalītu skatus, sadrumstalotu 
darbību, režisors atkārtoti lieto melnas 
pauzes, stroboskpa zibsnošo gaismu 
un dārdošu mūziku. Pirmajā cēlienā 
durvju lieluma spogulī atsitās prožektoru 
gaisma un apžilbināja daļu zālē sēdošo 
skatītāju, to skaitā arī mani.

Pirmā t ikšanās reizē Spīdola 
Lāčplēsim glaimīgi piedāvā trīs apburtus 
dzēriena kausus, sniedz kausu, bet tad 
kaitinoši kausa saturu iešļāc spogulī. 
Lāčplēsis pielec pie spoguļa, un kā 
izslāpis suns, rāpus lok dzēriena saturu, 
kas jau otrā reizē atgādina vēmekļus. 
Spīdolas lomā, Guna Zariņa ir valdonīga, 
cēla, varbūt mazliet iestīvināta, bez 
čūstiska vijīguma. Zariņas Spīdola 
lielīgi nepakļaujas, bet pavēl un izrīko 
citus. Skatos ar Kangaru (Gundaru 
Grasbergu) Spīdolai ir pretspēks, un 

dialogi rit sprakstošā enerģijā. Šajos 
skatos dramaturģe, Ieva Struka, ir 
pietiekami atstājusi Raiņa tekstu šo divu 
tēlu spraigai vārdu cīņai, kā arī skatītāju 
izpratnei par Kangara un Spīdolas 
būtību. Diemžēl Lāčplēsim, kas Kairiša 
izrādē ir aprobežots lempis, un vairāk 
laika pavada guļot, teksts ir mazākumā, 
Spīdolai nav pamatots iemesls ar tādu 
Lāčplēsi noņemties, un Zariņa savu 
tekstu skandē publikai.

 Otrā cēlienā, nogrimušās Burtnieku 
pils zālē, Laimdota (Maija Doveika) 
sēž uz gultas malas tērpta negligee un 
skaidro Lāčplēsim par apgūto mācību: 
„Sevi pilnīgu darīt, sevi citiem ziedot, 
lauzt gaismai ceļu, verdzību kliedot, – 
droša sirds, stipra roka un gaiši skati,-” 
Atzīstas arī, ka šeit Lāčplēsim draud 
briesmas, vēl jācīnās ar ļaunumu, 
jānokauj pūķis, lai pils celtos gaismā. 
Velni saskrien nogalēt Lāčplēsi, tad četri 
bērni uzstumj zārku ar mironi. Lāčplēsis 
zārkā redz sevi pašu. Rainis Lāčplēsim 
ļauj parādību iznīcināt: „Es gribu sevim 
un citiem vaļu – tu brīvībai ceļā man 
nestāsi, nozūdi, izgaisti!” Kairiša versijā 
Lāčplēsis redz zārkā Melno bruņinieku 
kā savu dopellganger, kas izkāpj no 
zārka, un abi sāk mēmu kustību spēli 
kā ar savu atspulgu spogulī. Iznīcināt 
pūķi šim Lāčplēsim ir sevišķi viegli – 
kad pūķis (Juris Lisners) stāv tuvumā, 
Lāčplēsis pastiepj roku, sagrābj pūķa 
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Mīļie, 3x3 bijušie un 
jaunie dalībnieki!

Līdz nākošajam 3x3 
Adelaidē ir palikušas tikai 
dažas nedēļas. 

Pieteikšanās veidlapas var 
iesūtīt līdz 10.decembrim, 
bet jo ātrāk Jūs to izdarīsiet, jo mazāks 
uztraukumu pirms Ziemassvētkiem! 
Tas arī ļoti atvieglotu mūsu darbu 
plānojot izejmateriālus ievirzēm.

Šoreiz 3x3 notiks 33-šo reizi, un 
tāpēc likās, ka viss jau ir bijis un nez ko 
izvēlēties par nākošā 3x3 tēmu. Tāpēc 
ņēmu talkā pašu skaitli 33 un sapratu, ja 
to apgāž uz sāniem, tad tas pārvēršas 
par diviem lidojošiem putniem! Tātad 
tēma LATVIJAS PUTNI. Dziedāsim  kā 
putni, dejosim  kā putni un izrādīsim 
savas krāšņākās spalvas kā putni un kas 
zin, varbūt iemācīsimies arī ko jaunu par 
putniem, kā arī mājup dosimies ar kādu 
brīnumputnu kabatā!

Līdzās pašmāju lektoriem un ieviržu 
vadītājiem, šajā saietā piedalīsies  vairāki 
viesi no Latvijas, viņu vidū – latviešu 
literatūrzinātniece, folkloriste, augstskolas 
pasniedzēja, Latvijas Universitātes 
profesore, publiciste un politiķe Janīna 
Kursīte, vokālās grupas “Latvian 

Sidnejas Latviešu biedrības

2016. gada kalendārs
ar Sidnejas pilsētas fotografijām dabūjams SLB grāmatnīcā Rīga.

Cena $10.

krekla priekšu, to noplēš, atklājot 
asiņainas pūķa krūtis, tad trīs velni 
metas pie pūķa krūtīm lakt asinis.

Piektajā cēlienā jaunatnes grupa 
uzsoļo un pasniedz sarkanas puķes 
viesiem, tad zēni melnās šlipsēs kā 
viesmīļi nes un piedāvā viesiem vīna 
glāzes. Redzam Laika veci arī kā 
doppelganger tēlu Lāčplēsim. Kad 
balstīdamies uz jauna zēna pleca, uznāk 
aklais, Melnais bruņinieks, tērpā un 
izskatā tāds kā Lāčplēsis – uz skatuves 
ir trīs Lāčplēša doppelgangeri. Spoguļa 
attēla kustības starp Lāčplēsi un Melno 
bruņinieku atkal notiek, bet tā nav cīņa, 
cīņas izpratnē, tikai kustību spēle. Viss 
klātesošais ansamblis satauvojas, 
kā aizsegs, skatuves priekšplānā un 
Lāčplēsis, Spīdola, Melnais bruņinieks 
lēni iesoļo skatuves tumsā, - vēl dzirdam 
vāji izsauktos Spīdolas vārdus: „Vēl cīņa 
nav galā un nebeigsies, tev Lāčplēsi 
Spīdola palīgā ies!” 

Rainis Uguni un nakti sarakstīja 
1905.gadā. Pirmizrāde notika 1911.
gadā. Izrādei bija paredzēts Jēkabs 
Duburs kā režisors. Raini neapmierināja 
Dubura iecere, jo Duburs neizprata 
drāmas idejisko vēstījumu. Bija jāatrod 
cits režisors. Režisors Aleksis Mierlauks 
speciāli brauca pie Raiņa uz Šveici ar savu 
lugas ieceri, un Raini apmierināja ieceres 
fantastiskais slānis un izrāde tapa un bija 
sevišķi veiksmīga. Rainis Kairiša izrādi 
nevarēja aizturēt, bet Raiņa idejiskais 
vēstījums Kairiša režijā ir ar kājām 
gaisā! Hansa Andersona pasakā bērns 
parāda ar pirkstu un skaļi pasaka, ka 
karalis ir kails! Kairišs, bez Lāčplēša, bez 

mitoloģijas, bez fantāzijas, bez Laimdotas 
nevar paslēpties aiz postdramatiskā 
(postdramatic) teātŗa brunčiem. 

Anita Apele
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Voices” mākslinieciskā vadītāja Laura 
Jēkabsone, ilggadēja 3x3 dalībniece, 
Latvijā pazīstama stāstniece jeb kā pati 
sevi dēvē, zāļu sieva no Ventspils (vada 
seminārus par tautas dziedniecību, zāļu 
tējas un ziedu smaržu terapiju, kā arī 
valodas bagātību) Līga Reitere. 

Saieta programmā paredzēta 
mūzicēšana, linocut nodarbības, polī

tika, šūšana ar īstām šujmašīnām, 
latviskā virtuve, kā arī aktīvā atpūta, 
peldēšana, Tai Čī vingrošana. Paralēli 
pieaugušo programmai, kā parasti, būs 
arī bērnu programma, ko vadīs Inga 
Jakse no Melburnas.
Dalības maksa 

2 vecāki + 2 bērni    $ 850
2 vecāki + 1 bērns  $ 750
1 vecāks + 2 bērni   $ 600
1 vecāks + 1 bērns   $ 520
1 pieaugušais         $ 420
Gultas veļas īre + dvielis  $ 15

Meža māte putnus sauca,
Vai ir visi 3x3,
Sīlīt’s Andis, dzenīt’s Uldis,
Paipaliņa Kristiāna

Dienas dalībnieku maksa
Nepilna diena (ar pusdienām)  $ 40
Pilna diena (ar vakariņām)       $ 65
Ar pārnakšņošanu                    $ 95
Pieteikšanās veidlapas ir dabūjamas 

jūsu pilsētas Latviešu namā, vai arī var 
lejuplādēt no mūsu mājas lapas.

h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m /
site/3x3austral i ja/2016-adelaide/
pieteiksanas

Paldies, uz redzēšanos saietā!
Sīkāka informācija: m.rumpe@

gmail.com 
M: 0431 056 045

18. novembŗa atcere 
Kanberā

Ar Ev. lut. draudzes rīkoto diev-
kalpojumu, mācītāja Ivara Oša vadībā, 
Sv. Pēteŗa baznīcā Reid, un  biedrības 
rīkoto saietu baznīcas blakus esošajā 
zālē, šā gada 15. novembrī latviešu 
saime atzīmēja Latvijas valsts 97. gada 
dienu. 

Aktu atklāja KLB priekšnieks Ēriks 
Ingevics. Savā uzrunā viņš īsumā 
pieminēja Latvijas sasniegumus un 
izaugsmi kopš neatkarības de facto 
atjaunošanas un starptautiskas atzīšanas 
1991. gadā.

Latvija ieguva lielu starptautisku 
ievērību kad tā šī gada pirmā pusē bija 
prezidējošā valsts Eiropas Padomē. Par 
sekmīgu Eiropas Padomes vadīšanu tā 
saņēma pozitīvu vērtējumu un Latvijas 
vārds tagad ir plašāk pazīstams pasaules 
mērogā.

Ingevics pievērsās arī Eiropas 
pašreizējai krīzei, kas skar arī Latviju, un 
kas ir saistīta ar vēl nepieredzētiem bēgļu 
un citu patvēruma meklētāju plūdiem 
no Āfrikas un Tuvajiem Austrumiem. 
Šo cilvēku uzņemšana ir jau izraisījusi 
nesaskaņas un pla isas Eiropas 
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Savienības valstu saimē. Ja nekas 
efektīvs netiks darīts lai apturētu šādus 
nekontrolētus cilvēku plūdus, tad tiem 
nav paredzams gals tuvākā nākotnē.

Atliek cerēt, ka Eiropas Savienība 
varēs atrast atrisinājumu imigrācijas 
jautājumam, un novērst pašreizējo 

No kreisās – Juris Jakovics, Ēriks Ingevics, 
svētku viesis Pēteris Elferts, Inta Skrīvere un 
Egons Eversons.
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DV Kanberas nodaļas  
vanadžu saiets

Kuršu ķoniņi – Peniķu  dzimta
Šī gada 31. oktobrī  DV Kanberas 

nodaļas vanadžu rīkotais  saiets bija veltīts 
DV Kanberas nodaļas valdes priekšsēdim 
Edvīnam Peniķim kuŗš aizgāja mūžībā šī 
gada 26. septembrī.

Saietu ievadīja DV Kanberas nodaļas  
vanadžu vadītāja Inta Skrīvere aicinot 
klātesošos ar klusuma brīdi pieminēt 
mūžībā aizgājušo Edvīnu Peniķi . 
Skaidrītes Dariusas sarakstīto  „Kuršu 
ķoniņi – Peniķui dzimta’’  pārmijus stāstīja 
Inta Skrīvere un Skaidrīte Dariusa (sk. 
klātpielikto rakstu).

Saieta turpinājumā vanadžu vadītāja 
pasniedza DV Atzinības rakstus – 

No kreisās Inta Skrīvere, Imants 
Skrīveris un Brigita Voitkusa.
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chaotisko  stāvokli, kas nopietni 
apdraud Eiropas Savienības 
vienotību.

Sekoja 18. novembŗa Valsts 
prezidenta vēstījums (video 
ieraksts).

Svētku runu teica Latvijas 
Ārl ietu ministr i jas speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas 
jautājumos, Pēteris Elferts.

Pēc  tam svē tku  sa ime 
noklausījās Ministru prezidentes 
Laimdotas Straujumas vēstījumu 
valsts svētku dienā (video 
ieraksts), un Latvijas vēstnieka 
Austrālijā, Andŗa Teikmaņa rakstīto 
apsveikumu.

LAAJ vice priekšsēdis Kanberā Juris 
Jakovics nolasīja PBLA apbalvojumus un 
atzinības rakstus. Sekoja video ieraksts 
Latvijas daba mūzikā.

Noslēgumā visi pakavējās pie 
atspirdzinājumiem un uzkodām.

Skaidrīte Dariusa

Daugavas Vanagu Austrālijā Atzinības 
rakstu Brigitai Voitkusai par izciliem 
nopelniem Daugavas vanagu organizācijas 
darbā un Daugavas vanagu Centrālās 
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Kuršu ķoniņi –  
Peniķu dzimta

Edvīns Peniķis, Kuršu ķoniņu, 
Peniķu dzimtas pēctecis, dz. 16.5.1929, 
Daugavpilī, Latvijā, miris 26.9.2015. 
Kanberā, Austrālijā.

Kuršu ķoniņu un Peniķu dzimtas 
vārds vijās cauri visai pierakstītai latviešu 
tautas vēsturei. Vēsturnieki domā, ka 
viņu izcelsme ir no senajiem vēsturiski 
apzīmētajiem labiešiem. Viņu dzimtas, 
līdzīgi vēl dažām nedaudzām  citām 
latviešu  dzimtām bija brīvi cilvēki, 
nepakļauti dzimtbūšanai. Vēlākos 
gadsimtos, kad dažas viņu privilēģijas 
tika ierobežotas, viņi tam nepakļāvās un, 
90 gaŗu gadu tiesu procesos cīnījās, līdz 
panāca savu taisnību.

13. gadsimtā, vācu krustnešiem 
ienākot Latvi jā, latviešu zemturi 
pazaudēja savu brīvību, 
un kļuva par dzimtbūšanas 
un klaušu apliktiem ļaudīm. 
Izņēmums bija tā sauktie 
„lēņu vīri” parasti, dzimtu 
vecākie, kas bija slēguši 
l īgumus ar  to re izē jā 
Livonijas ordeņa mestriem, 
saņemot lēņa zemi, un 
dažādas citas privilēģijas, 
un samaksa bija viņu 
piedalīšanās ordeņa kaŗa 
gājienos. Šādi priviliģēti 
zemturi, bija Kuršu ķoniņu 
7 dzimtas, kas dzīvoja 
tore izē jos 7 c iemos, 

valdes Atzinības rakstu Imantam Skrīverim 
par nopelniem Daugavas Vanagu 
organizācijas darbā un mērķu sekmēšanā.

Sekoja vanadžu sagatavotās pusdienas 
un loterija. Tīrais atlikums veltīts labdarībai 
šeit Austrālijā un Latvijā.

Skaidrīte Dariusa

šodienas Kuldīgas apriņķa Turlavas 
pagastā. Kuršu ķoniņu  dzimtas saņēma 
lēņa zemi, paturēja savu brīvību, bija 
atbrīvotas no klaušām un nodevām. 
Savās tiesībās, (izņemot tikai ka viņi 
nevarēja saņemt klaušu darbus no citiem 
zemniekiem) viņi bija līdzīgi vasaļiem, 
vācu muižniecībai. Savukārt, šīs dzimtas 
kalpoja ordeņa kaŗa gājienos, un šo 
dzimtu vārdi parādās  Livonijas  ordeņa 
kaŗa gājienu vēstures ierakstos.

Vēsturē senākā minētā dzimta ir 
Pentegodes. Lēņu grāmatā, 1320. gadā, 
Livonijas ordeņa mestrs apliecina, ka 
viņš ir izlēņojis Tontegodem un viņa 
pēcnācējiem 2 arklus zemes. Vēsturnieki 
domā, ka 1 arkls zemes platības bija no 
100 – 200 hektāru.

Otra senākā, un, vēstures ziņās 
ievērojamākā dzimta, bija Peniķu dzimta. 
Jau 15. g.s. lēņu grāmatu ierakstos ir 
zemes piešķīrumi Peniķu dzimtai.

1504. gadā rakstītajā mestra Valtera 
Pletenberga lēņu grāmatā, pirmoreiz 
parādās apzīmējums „kuršu ķoniņš” 
Tas ir attiecināts uz Andreju Peniķi, 
kuŗam mestrs piešķir 1 arklu zemes 
par uzticīgu dienestu nesenajā kaŗā 
pret krieviem. Šādi piešķīrumu ieraksti 
parādās arī vēlākos gados. Sakarā ar 

šiem kaŗa gājieniem šīm 
dzimtām, un tāpat Peniķu 
dzimtai, bija savi ģerboņi –  
jātnieks uz zirga ar karogu, 
tā sauktais  „karodznieks”. 
Šiem karodzniekiem bija 
svarīga loma, jo, viņiem 
padotie kaŗotāji zināja kam 
sekot. Arī mūsu dainās 
atskan dziedājumi  par 
bāleliņu – karodznieku. Pēc 
pierakstiem vēsturnieki 
secina, ka ķoniņu dzimtām 
bija savi kavalērijas pulki 
un ka viņi bija ļoti labi 
kaŗotāji. Kuršu ķoniņu 

Edvīns Peniķis, (Foto 
Imants Skrīveris)
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LASĪTĀJU  
DOMAS 

ģerboņa atveids ir saglabājies no Lipaiķu 
baznīcas loga gleznojuma. 

Daļu no savas brīvības un privilēģijām 
šīs kuršu ķoniņu dzimtas zaudēja 
Kurzemes un Zemgales hercogistes 
laikā, kad sakarā ar lielajiem kaŗa 
gājieniem arī šīm dzimtām sāka uzlikt 
nodevu maksas, kā arī dažādus klaušu 
darbus. Šīs dzimtas cīnījās par savām 
tiesībām un uzsāka turpat 90 gadu 
gaŗu tiesas procesu, kas beidzās ar 
viņu uzvaru, kad 1884. gada 12. martā 
Krievijas senāts atzina ķoniņus par 
muižnieku kārtas locekļiem, atbrīvotiem 
no visiem personiskiem nodokļiem.

Kā viens no ievērojamākiem kuršu 
ķoniņu Peniķu dzimtas pēctečiem 
pagājušā gadsimtā bija ģenerālis, 
Latvijas armijas komandieris, Mārtiņš 
Peniķis, dzimis 6.11.1874. gadā Turlavas 
pagastā, miris 18.2.1964. gadā, Rīgā. 
Mārtiņš Peniķis bija  Edvīna Peniķa 
vectēva brālis. Edvīna Peniķa tēvs, 
Rolands Peniķis bija Latvijas armijas 
pulkvežlei tnants – Zemgales un 
Kurzemes  artilērijas pulku divizionu 
komandieris. Viņu deportēja uz Sibīriju, 
1941. gada 12. jūnijā. Cik zināms viņš 
1950-to gadu vidū atgriezās Latvijā, kur 
jau mira 1961. gada 22. martā.

Un šodien – Kuršu ķoniņu ciemā atkal 
dzīvo no Sibīrijas atgriezušies Peniķu 
dzimtas pēcteči.

Kas bija šo dzimtu lielais  izdzīvošanas 
spēks?

Vēsturnieki min trīs raksturīgas 
īpašības – gudrība, spīts un neatlaidība.

Skaidrīte Dariusa

PS. Augšminētā informācija – I. 
Šterns Latvijas vēsture 1290 – 1500, E. 
Dunsdorfs un A. Spekke Latvijas vēsture 
1500 – 1600 un Agris Dzenis Kuršu ķoniņi 
un citi lēņavīri Rietumlatvijā un atsevišķi 
raksti avīzēs un tīmeklī.

18. novembris
Šodien tautiešiem bieži piemirstās ko 

mums nozīmē 18. novembris – tomēr biju 
patīkami pārsteigta saņemot telefona 
zvanu agrā rītā, Latvijas dzimšanas 
dienā, no manas bijušās vidusskolas 
draudzenes, austrālietes, Janas kuŗa 
sirsnīgi apsveica un atcerējās mūsu 
tautas neatkarības 1918. gada jubilejas 
dienu. Viņa nav “ārlietu ministrijā”, bet 
ir ļoti aktīvi ieinteresēta vēsturiskos 
etniskos pasākumos un nesen vasarā 
apciemojot Baltijas valstis diezgan ilgi 
pakavējās Latvijā.

Daudz laimes dzimšanas dienā, 
Latvijai!

Vija Erdmane

Latvijas valsts 
dibināšanas atceres 

akts Sidnejā!
Aktu šogad rīkoja Sidnejas Latviešu 

biedrība. Sidnejas latviešu organzāciju 
apvienība katru gadu uzaicina vienu 
no organzācijām uzņemties akta 
rīkošanu, tā to darbu katru gadu veic 
cita organzācija. Kas nemainās un 
atkārtojās no gada uz gadu ir skatuves 
un zāles dekorēšana. Skatuvi ietērp 
greznā, tautiskā, patriotiskā tērpā 
Sidnejas visatzītākā māksliniece Vija 
Erdmane ar savu spējigu palīgu, Pēteri 
Erdamani. Par to ko viņi veic mēs 
Sidnejā varam būt ļoti lepni un esmu 
drošs ka viņu reputācija aiziet līdzi viesu 
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PBLA ZIŅU APSKATS

runātājiem uz Latviju. Paldies Vija un 
Pēteri.

Mazāk zināms ir tas ka katru gadu 
karogus zālē pakar Jautrā pāŗa dejotāji 
– paldies viņiem un paldies Dāmu kopai 

un SLB valdes locekļiem kas pielika roku 
lai akts sekmīgi izdotos.

Jānis Grauds
LAAJ vicepriekšēdis JDV.

24. novembrī
Vispārējie latviešu Dziesmu svētki 2018. 
gadā plānoti jūlija otrajā nedēļā 

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētki 2018. gadā, Latvijas 
simtgades gadā, plānoti no 7. jūlija līdz 
15. jūlijam, vakar, 23. novembrī Latvijas 
kultūras darbinieku forumā informēja 
Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) 
direktore Signe Pujāte. 

Tiek strādāts, lai gaidāmajos svētkos 
Daugavas stadionā deju lielkoncertu 
klātienē varētu noskatīties 10 000 skatītāju 
līdzšinējo 5000 skatītāju vietā, savukārt 
Mežaparkā estrādē noslēguma koncertā uz 
atsevišķām kopdziesmām plānots izvietot 
13 000 dziedātāju. 

Pujāte klāstīja, ka 2016. gadā un 
arī 2017 .gadā notiks darbs pie svētku 
koprepertuāra sagatavošanas. Patlaban 
jau ir zināma mākslinieciskā komanda 
deju svētku noslēguma koncertam «Māra 
- zeme Latvija» un svētku noslēguma 
koncertam «Zvaigžņu ceļš». Nākamgad tiks 
izveidota Dziesmu un deju svētku rīcības 
komiteja, bet 2017. gadā jau būs zināmi 
svētku dalībnieki, lai 2018. gadā visi varētu 
nodoties svētku svinēšanai. [...] (tvnet.lv)

Mūžībā devies komponists un muzikologs 
Oļģerts Grāvītis (30.08.1926.-24.11.2015.) 

24. novembra naktī, 89. gadu vecumā 
no šīs pasaules šķīries komponists un 
muzikologs, viens no izcilākajiem Latvijas 
mūzikas vēsturniekiem, profesors un 
mākslas zinātņu doktors Oļģerts Grāvītis 
(1926 — 2015), pavēstīja Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija, kur viņš 
skolojis daudzas studentu paaudzes un 
pats bijis viens no tur (tolaik — J.Vītola 
Latvijas Valsts konservatorijā) 1947. gadā 
dibinātās Muzikoloģijas nodaļas pirmā 
izlaiduma absolventiem. 

Alūksnē 1926. gada 30. augustā 
dzimušais Oļģerts Grāvītis bija mūzikas 
zinātnieks un praktiķis, illgadējas Latvijas 
Mūzikas akadēmijas profesors, Dziesmu 
svētku vēsturnieks un praktiķis, kurš 
uzrakstījis trīs operas, 50 solo dziesmas, 
ap simts kora oriģināldziesmu un latviešu 
tautas dziesmu apdaru — tostarp Rozēm 
kaisu istabiņu, kas iemantoja īpašu 
popularitāti Dziesmu svētku repertuārā. 
Komponista jaunrades pūrā ir arī kantātes, 
vokāli simfoniskas poēmas, kā arī virkne 
instrumentālās kamermūzikas opusu. 
Radījis arī pirmo TV operu latviešu mūzikas 
vēsturē – Vanadziņš. 

Oļģerts Grāvītis ir 32 grāmatu autors, to 
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Nākamais Ritums būs 2016. gada februārī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2016. g. 15. JANVĀRIM.

skaitā ir monogrāfijas un vērtīgi vēsturiski 
apcerējumi: Jurjānu Andrejs (1953), 
Jāzeps Vītols un latviešu tautas dziesma 
(1958), Jānis Reinholds. Ainas no mūziķa 
dzīves (1968), Arvīds Žilinskis (1971), 
Izcilākie Tautas kori (1979), Dziesmu svētki 
Latvijā. Norise, skaitļi, fakti (līdzautore 
Ilma Grauzdiņa, 1990), Teodors Reiters – 
triumfs un traģēdija (līdzautore Valentīna 
Gružāne, 1993), Latvju pūtējmākslas lielais 
šķelmis (par Gunāru Ordelovski, 1997). 
O. Grāvītis aktīvi iepazīstinājis sabiedrību 
ar emigrācijā dzīvojošo latviešu skaņražu 
mūžu un radošo devumu, par ko tapušas 
vairākas monogrāfijas: No operetes Liepājā 
līdz Karnegi zālei Ņujorkā (par ASV latviešu 
trimdas mūziķi Aleksandru Okolu Kulaku, 
2000), Arnolds Šturms. Mūzikā, rakstos, 
atmiņās (2004), Mūziķis un literāts Knuts 
Lesiņš (2006). 

Ar apbrīnojamu vērienu Oļģerts Grāvītis 
darbojās laikrakstu un radio publicistikā, 
būdams daudzu koncertu recenzents, 
mūziķu intervētājs un portretētājs — ap 
1300 rakstu, daudzu radio un televīzijas 
raidījumu autors, kā arī publikā iecienīts 
koncertlektors un koncertu ievadvārdu 
teicējs. Kolēģi un studenti viņu cienīja ne 
tikai par plašo erudīciju un apskaužamajām 
darbaspējām, bet arī par saulaino labestību. 
Par mūža ieguldījumu mūzikā profesors 
Oļģerts Grāvītis saņēma Lielo Latvijas 
Mūzikas balvu (2007). Viņš ir arī Jāņa 
Ivanova prēmijas laureāts (1986), saņēmis 
Triju zvaigžņu ordeni (IV šķira — Triju 
zvaigžņu ordeņa virsnieks, 1998), Latvijas 
Ministru padomes Atzinības rakstu (2006), 
Lielo mūzikas balvu (2007, par mūža 
ieguldījumu). Reitera fonda valdes goda 
biedrs (1998), Dziesmuvaras goda biedrs 

(2000), RLB goda biedrs (2003). 
“...Viss tas radošais devums, ko ar nošu 

un grāmatu manuskriptu nosaukumiem 
esmu uzskaitījis savu līdz šim paveikto 
darbu sarakstā, tapis vienīgi un galvenokārt 
tikai Jaunpiebalgas Jaunzariņos. Tur 
mani rosinājusi ne vien latvju lauku dabas 
daile, bet arī kilometru un 100 metrus 
uz dienvidiem no Jaunzariņiem rodamā 
Jāņaskola — Piebalgas slavenā dēla 
Emīla Dārziņa dzimtene. Šķiet, ka tās 
neredzamie fluīdi kopš XX gadsimta 40. 
gadiem spārnojuši un līdz pat šodienai 
turpina rosināt, spārnot, veldzēt visu manu 
muzikālo mūžu,” Oļģerts Grāvītis atzinis, 
apkopojot Latvijas Mūzikas informācijas 
centram savu veikumu. (diena.lv)
25. novembrī
Septiņdesmit komponisti radīs dziesmas 
Latvijas simtgadei 

Decembrī notiks unikāla koncertu cikla 
“Latvijas komponisti Latvijas simtgadei” 
skaņdarbu pirmatskaņojums, portālam la.lv 
pastāstīja koncerta sabiedrisko attiecību 
koordinators Edgars Gertners. 

Gatavojoties Latvi jas simtgades 
svinībām, diriģents Māris Sirmais un Valsts 
Akadēmiskais koris “Latvija” aizsākuši 
radošo laboratoriju, kuras ietvaros aptuveni 
70 Latvijas komponisti radīs jaundarbus – 
dziesmas korim, muzikāli portretējot piecas 
stihijas: uguni, ūdeni, zemi (Tēvzemi), 
debesis un mīlestību. Pirmais koncerts 
izskanēs jau 11. decembrī pulksten 19 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē. 

Koncertciklu iecerēts īstenot trīs 
gadu periodā, sākot šī gada decembrī 
un noslēdzot 2017. gada ziemā. Katrā 
koncertā būs iespēja dzirdēt 14 jaunus 
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skaņdarbus, kurus vērtēs profesionāla 
žūrija – pašdarbības jaukto koru diriģenti. 
No 70 dziesmām tiks atlasītas 20, kuras 
2018. gada 4. maijā 30 līdz 40 vadošie 
Latvijas kori atskaņos grandiozā projekta 
noslēguma koncertā. 

Cikla atklāšanas koncerta apmeklētājiem 
11. decembrī būs iespēja pirmajiem dzirdēt 
Raimonda Paula, Kārļa Lāča, Imanta 
Zemzara un citu Latvijas komponistu radītos 
jaundarbus korim – veltījumu Latvijai. 

“Šo radošo laboratoriju aizsākām, jo 
a cappella kormūzikas repertuārs Latvijā 
lielā mērā ir izsmelts. Rezultātā ceram 
iegūt ne tikai labas emocijas, bet arī jaunu 
repertuāru A klases pašdarbības jauktajiem 
koriem, kas spoži reprezentē latviešu kora 
mūzikas sasniegumus Latvijā un ārpus 
valsts robežām,” stāsta Valsts akadēmiskā 
kora “Latvija” direktors Māris Ošlejs. (la.lv) 
Franks Gordons: Atklāts Gulaga muzejs 
Maskavā 

Politisko represiju upuru piemiņas dienā 
Maskavā oficiāli atklāts muzejs “Nacionālā 
atmiņa par Gulagu”. Muzeja pirmsākums 
bija visai pieticīgs, bet nu tas iekārtots jaunā 
ēkā, ar plašu ekspozīciju. 

Kaut arī šis notikums nebija Putina 
režīmam pietuvināto mediju uzmanības 
centrā, tā atklāšana jaunajās telpās nozīmē, 
ka muzejs saņēmis oficiālu akceptu: 
pasākumā piedalījās Maskavas mēra 
vietnieks un pilsētas kultūras departamenta 
vadītājs, bet galvena persona tai dienā 
bija Solžeņicina fonda vadītāja, rakstnieka 
atraitne Natālija Solžeņicina. 

Paredzēts, ka muzejs uzņemsies 
šefību par “Soloveckas akmeni” Lubjankā 
(tur, kur līdz 1990. gadam slējās čekas 
dibinātāja Fēliksa Dzeržinska statuja) un t. 
s. “Nošaušanas namu” Ņikoļskas ielā. 

Ja ņemam vērā, ka ar Putina svētību 
Solžeņicina diždarbs “Gulaga arhipelāgs” 
iekļauts Krievijas skolu programmās, 
jāatzīst, ka vismaz formāli pašreizējais 

Kremļa režīms norobežojas no staļiniskās 
pagātnes. Bet idejiski? 

Zīmīgi, ka pirmā tematiskā ekspozīcija 
muzeja jaunajā ēkā bija veltīta “tiem, 
kas izgājuši cauri 30. – 50. gadu Staļina 
lēģer iem”.  Tātad boļševiku terora 
pirmsākumi paliek ārpusē, tāpat kā 
represijas, kas tika veiktas pēc Staļina 
nāves. Boļševisms kā tāds un padomju 
sistēma oficiāli joprojām nav nosodīti. 
Vismaz labi, ka muzejs zināmā mērā ir 
Solžeņicina vēlmes piepildījums. (Latvijas 
Avīze, autors – publicists Franks Gordons)
Gada izrāde – “Antigone” 

Vakar (23. novembrī), latviešu teātra 
patriarha Eduarda Smiļģa dzimšanas 
dienā, Dailes teātrī svinīgi tika pasniegta 
“Spēlmaņu nakts” balva 18 nominācijās. 
Žūrijas vērtējumā Gada izrādes titulu, kā 
arī Gada mazās formas izrādes laurus 
2014./2015. gada teātra sezonā plūca 
režisora Elmāra Seņkova Nacionālā teātra 
Aktieru zālē iestudētā “Antigone” – franču 
dramaturga Žana Anuija 1943. gadā 
sarakstītā luga, kuras pamatā ir sengrieķu 
dramaturga Sofokla tāda paša nosaukuma 
darbs. “Nacionālā teātra Aktieru zālē tapusi 
lakoniska, taču enerģētiski uzlādēta izrāde, 
kas ne vien apvērš kājām gaisā priekšstatus 
par to, kā jāizskatās “varonīgiem” varoņiem, 
bet arī to, kas mūsdienās vispār uzskatāms 
par varonību,” tā recenzijā par šo izrādi 
“Latvijas Avīzes” pielikumā “Kultūrzīmes” 
rakstīja kritiķe, arī “Spēlmaņu nakts” žūrijas 
locekle Ieva Rodiņa. [...] (Latvijas Avīze
26. novembrī
Vizītē Latvijā ieradies NATO spēku 
virspavēlnieks Eiropā 

Trešdien (25. novembrī) oficiālā 
darba vizītē Latvijā ieradies NATO spēku 
virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips 
Brīdlovs, informēja Aizsardzības ministrija. 
Brīdlovam paredzēts tikties ar aizsardzības 
ministru Raimondu Bergmani (ZZS) un 
Nacionālo bruņoto spēku komandieri 
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ģenerālleitnantu Raimondu Graubi. 
Ģenerālis apmeklēs arī Ādažu bāzi, kur 
tiksies ar Latvijas un ASV karavīriem, kuri, 
pastiprinot sabiedroto klātbūtni alianses 
austrumu pierobežā, operācijas «Atlantic 
Resolve» laikā izvietoti Latvijā. ASV Gaisa 
spēku ģenerālis Filips Brīdlovs NATO 
spēku virspavēlnieka Eiropā amatā stājās 
2013. gada maijā. Vienlaikus viņš ir arī ASV 
Eiropas spēku virspavēlnieks. (apollo.lv) 
Izcilības balvu kultūrā saņem ērģelniece 
Apkalna,  rež isore Baumane un 
scenogrāfs Freibergs 

Par 2015. gada Izcilības balvas kultūrā 
laureātiem kļuvusi ērģelniece Iveta Apkalna, 
animācijas filmu režisore Signe Baumane 
un scenogrāfs Andris Freibergs, aģentūru 
Leta informēja kultūras ministres Daces 
Melbārdes (VL-TB/LNNK) padomniece 
sabiedrisko attiecību jautājumos Dagnija 
Grīnfelde. Šīs trīs personas Nacionālā 
kultūras padome izvirzījusi apbalvošanai 
no 14 pieteiktajiem kandidātiem. 

Apkalna ir viena no Eiropas aktīvākajām 
un pieprasītākajām solo ērģelniecēm un 
viena no retajām ērģelniecēm pasaulē, 
kura par savu misiju uzskata ērģeļu 
ieskandināšanu arī ārpus baznīcu mūriem - 
kā lielisku koncertinstrumentu bez sakrālas 
funkcijas. Ar mākslinieces neatlaidīgu 
gādību pie savām ērģelēm tikusi arī 
Latgales vēstniecība “Gors”, tādējādi 
radot pagaidām vienīgo iespēju Latvijas 
koncertzālēs kvalitatīvi atskaņot mūziku 
ērģelēm un orķestrim. Apkalna izveidojusi 
arī jaunu festivālu “ORGANismi” Rēzeknē, 
kas šogad notika pirmo reizi. 

Māksliniece ir divkārtēja prestižās 
“ECHO Klassik” balvas laureāte, viņas 
radošajā biogrāfijā ir sadarbība ar pasaules 
labākajiem orķestriem un diriģentiem, 
tostarp ar Marisu Jansonu un Klaudio 
Abado. Savās soloprogrammās Apkalna 
regulāri iekļauj Latvijas komponistu 
skaņdarbus. 

Animācijas filmu režisore, māksliniece, 

scenāriste, animatore un producente 
Baumane balvu saņems par savas 2014. 
gada pilnmetrāžas animācijas filmas 
“Akmeņi manās kabatās” panākumiem. 
Filma satricināja profesionāļu pasauli ar dziļi 
personīgo un mākslinieciski augstvērtīgo 
skatījumu uz nopietnām eksistenciālām 
problēmām, vienlaikus atraktīvā formā 
vēstot starptautiskajai auditorijai par Latvijas 
vēstures galvenajiem pagrieziena punktiem. 
Šī filma iekarojusi starptautisku uzmanību 
jau tās tapšanas procesā, jo Baumane 
kā producente izvēlējusies laikmetīgo 
finansēšanas modeli - “Crowdfunding” jeb 
tā saukto pūļa finansēšanas platformu. 

Filma “Akmeņi manās kabatās” pabijusi 
70 starptautiskos festivālos 40 valstīs, 
līdzās daudzām balvām pasaules kino 
festivālos tā triumfējusi arī nacionālajā filmu 
festivālā “Lielais Kristaps”, gūstot uzvaras 
vairākās kategorijās. Latvija filmu pieteica 
arī ASV Kino akadēmijas balvai kategorijā 
“Labākā ārzemju filma” 2014. gadā, kur tā 
sasniegusi visu laiku labāko Latvijas filmu 
rezultātu - nonākusi fināla divdesmitniekā. 

Savukār t  scenogrāfs ,  Māks las 
akadēmijas emeritētais profesors un 
Latvijas Nacionālās operas galvenais 
mākslinieks kopš 1992. gada Freibergs 
radījis scenogrāfijas vairāk nekā 200 
iestudējumiem gan operā, gan teātros 
Latvijā un citviet pasaulē. Viņš jau saņēmis 
virkni apbalvojumu, tai skaitā 2003. gadā 
Triju Zvaigžņu ordeni, septiņas “Spēlmaņu 
nakts” balvas par labāko scenogrāfiju un 
vienu par labākajiem kostīmiem, Itālijas 
augstāko teātra balvu “Il Premio Ubu” un 
citas balvas. 

Atzīmējot mākslinieka 75 gadu jubileju, 
Eduarda Smiļģa Teātra muzejā Rīgā 
bija skatāma Freiberga izstāde “Andris 
Freibergs. Scenogrāfija”. Izstādē bija 
skatāmi maketi, videoieraksti, instalācija 
un fotogrāfijas no 49 iestudējumiem, kas 
tapuši sadarbībā ar režisoriem Ādolfu 
Šapiro, Māru Ķimeli, Uldi Pūcīti, Oļģertu 
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Kroderu, Fēliksu Deiču, Arnoldu Liniņu, 
Mihailu Gruzdovu, Romānu Kozaku, Alvi 
Hermani, Veru Elšlegeli, Elmo Nīganenu, 
Aleksandru Morfovu, Kristīnu Vuss, Andreju 
Žagaru, Gintaru Varnu, horeogrāfēm Maiju 
Murdmā un Allu Sigalovu, izraisot patiesu 
interesi un apbrīnu Latvijas kultūras nozarē 
un saņemot balvu “Kilograms kultūras 
2013”. Šā gada martā izstāde tika atklāta 
arī A. A. Bahrušina Teātra muzejā Maskavā. 

Būdams Latvijas Mākslas akadēmijas 
profesors, Freibergs izaudzinājis vairākas 
scenogrāfu paaudzes.  Ieguldī ta is 
darbs vainagojies Prāgas scenogrāfijas 
kvadriennālē - lielākajā starptautiskajā 
scenogrāfijas izstādē. 2015. gadā pirmo 
reizi Prāgas kvadriennāles pastāvēšanas 
vēsturē tika piešķirta Scenogrāfijas skolotāja 
balva par darbu, kas iedvesmojis paaudzes 
- to saņēma Freibergs. Savukārt akadēmijas 
scenogrāfijas nodaļas studentu izstāde 
“Sākums”, kuras kurators bija Freibergs, 
ieguva zelta medaļu par daudzsološāko 
scenogrāfijas studentu sniegumu, un 
visi izstādes darbu autori tika atzīti par 
daudzsološākajiem scenogrāfijas talantiem. 

Izcilības balva kultūrā tika iedibināta 
2014. gadā pēc Melbārdes aicinājuma, 
Latvijas Radošo savienību padomes 
iniciatīvas un ar Nacionālās kultūras 
padomes atbalstu, lai godinātu īpašus 
sasniegumus ar starptautisku rezonansi 
un nozīmīgu ietekmi uz kultūras procesu 
attīstību Latvijā. [...] (leta.lv)
Polija vēlas NATO-Krievijas līguma 
anulēšanu 

Polija vēlas, lai 1997. gada NATO-
Krievijas līgums tiktu anulēts un alianse 
varētu Polijas teritorijā izvietot pastāvīgas 
militārās bāzes, ko, kā uzstāj Maskava, šī 
vienošanās aizliedz. 

L īgums i r  jāatce ļ ,  jo  tas  rada 
«nevienlīdzību» alianses veco un jauno 
dalībvalstu starpā, intervijā laikrakstam 
«Gazeta Wyborcza» sacīja Polijas ārlietu 
ministrs Vitolds Vaščikovskis. 

1997. gada līgumā teikts, ka vecajām 
NATO dal ībvalst īm «nav nodoma, 
plānu un iemesla izvietot kodolieročus 
jaunajās dalībvalstīs». Krievija uzstāj, ka 
šī nosacījuma dēļ jaunajās dalībvalstīs 
nevar tikt izvietotas pastāvīgas bāzes un 
karaspēks. 

Vaicāts, vai viņš vēlas, lai šis līgums 
tiktu anulēts, ministrs atbildēja: «Jā. Šī 
vienošanās bija politiska savā raksturā, 
tā nebija juridiski saistoša, un tā tika 
noslēgta citādā politiskā kontekstā.» «Mēs 
pieprasām vienlīdzīgu drošības līmeni» 
vecajām un jaunajām dalībvalstīm, viņš 
piebilda. 

«NATO nevar būt divi  drošības 
līmeņi, proti, viens Rietumeiropai ar ASV 
karaspēku, ar militārajām bāzēm un 
aizsardzības iekārtām un otrs Polijai - bez 
šiem elementiem.» 

«Polija ir Krievijas kaimiņš, un tāpēc 
mēs par to runājam skaidri,» norādīja 
ministrs. «Vācieši saka, ka tas [atteikšanās 
no 1997. gada līguma] radīs spriedzi 
attiecībās ar Krieviju. Mēs jautājam - kā 
ērtības jums rūp vairāk? Valsts, kas ir jūsu 
NATO un Eiropas Savienības sabiedrotais, 
vai arī valsts, kas nav [šo organizāciju] 
dalībniece un ir iesaistījusies savā trešajā 
karā - ar Gruziju, Ukrainu un tagad Sīrijā?» 
vaicāja ministrs. (apollo.lv)
Teroristiskais grupējums «Daesh» 
piedraud arī Baltijas valstīm 

Teroristiskais grupējums «Daesh» 
(«Islāma valsts») jaunā video piedraudējis 
virknei valstu, tostarp arī Lietuvai un Igaunijai, 
vēsta «Postimees.ee», atsaucoties uz «Ilta-
Sanomat». Video tulkots vairākās valodās, 
tostarp arī angļu, franču, krievu un turku 
valodās. 

Video beigās tiek nosauktas 60 valstis, 
kas ietilpst «koalīcijā, kas ir pret «Daesh»». 
Starp tām ir arī Zviedrija, Norvēģija, Dānija, 
Lietuva un Igaunija. Latvijas karoga gan 
«globālās koalīcijas» valstu vidū, pret kurām 
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aicina cīnīties «Daesh», nav. 
Minētās pasaules valstis grupējums 

nodēvējis par «velnu koalīciju», vēsta 
Lielbritānijas medijs «The Mirror». Apmēram 
četras minūtes ilgajā video «Islāma valsts» 
pārstāvji uzsver, ka grupējums pakļaujas 
tikai Allāham. Īpaša uzmanība džihādistu 
uzrunā veltīta ASV, kas tiek apsūdzēta gaisa 
uzlidojumos nogalināto «Daesh» biedru 
skaita pārspīlēšanā, tādējādi cenšoties 
graut grupējuma kaujinieku morāli. 
Grupējums arī uzsver, ka pret to vērstās 
koalīcijas paplašināšanās to nebiedē - tieši 
otrādi, tas tikai stiprinot kaujinieku ticību. 
(apollo.lv)
27. novembrī
Latvija iemaksās 4,3 miljonus eiro 
Turcijai bēgļu jautājuma risināšanai 

Latvija iemaksās 4,3 miljonus eiro 
atbalstam Turci jai  bēgļu problēmu 
risināšanai un atbalstīs Turcijas iestāšanās 
sarunu sākšanu ar Eiropas Savienību (ES), 
piektdien (27. novembrī) nolēma valdība, 
atbalstot Ārlietu ministrijas sagatavoto 
Latvijas pozīciju ES-Turcijas samitam. 

Eiropas Komisijas (EK) prezidents 
Žans Klods Junkers bija aicinājis Eiropas 
Savienības (ES) dalībvalstis divu gadu laikā 
kopīgi piešķirt 2,5 miljardus eiro, lai sniegtu 
Turcijai palīdzību uzturēt tās teritorijā esošos 
vairāk nekā divus miljonus patvēruma 
meklētāju. Atbilstoši neoficiālai informācijai 
Latvijai 2016. un 2017. gadā varētu būt 
jāmaksā 4 381 071 eiro, lai palīdzētu 
Turcijai uzturēt tās teritorijā esošos bēgļus. 
Sākotnēji Latvijas amatpersonas apgalvoja, 
ka par summām nav runāts. 

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (V) 
skaidroja, ka lēmums par atbalstu pieņemts, 
jo Latvijai ir jābūt solidārai kopā ar citām 
Eiropas Savienības valstīm, jo Turcijai ir 
būtiska loma bēgļu jautājuma risināšanā, 
ziņo Leta. 

Kozlovskis atzina, ka Latvijai vēlamāk 
būtu, ja šī summa tiktu maksāta 2017. 

gadā. Par to gan vēl jāpanāk vienošanās 
ar EK. Tāpat ir jāpanāk vienošanās 
par maksāšanas grafiku - vai šī nauda 
summa tiks samaksāta vienā reizē, vai 
ik pa noteiktam laika periodam, klāstīja 
Kozlovskis. Latvija vēlētos, lai tiktu atbalstīts 
otrais variants. Diskutējot par finansējuma 
piešķiršanu, koalīcijā valdījusi vienprātība. 

Jau ziņots, ka līderi no ES dalībvalstīm 
un Turcijas svētdien (29. novembrī) tiksies 
ārkārtas samitā Briselē, lai atdzīvinātu 
savstarpējās attiecības un meklētu 
risinājumus nelegālo imigrantu un bēgļu 
krīzei, pirmdien paziņojis Eiropadomes 
prezidents Donalds Tusks. 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma 
(V) iepriekš atzina, ka Eiropadomes 
neoficiālajā sanāksmē spriests par 
finansiālas palīdzības sniegšanu Turcijai, 
lai bēgļus izmitinātu minētajā valstī, un arī 
Latvijai būs jāpiedalās ar savu finansējumu, 
ja tādu prasīs. 

Kopējā summa, ko varētu atvēlēt ES, ir 
3 miljardi eiro, no kuriem 500 miljonus eiro 
atvēlēs Eiropas Komisija, savukārt pārējais 
finansējums ir dalībvalstu maksājumi. 
Summa, kas būtu jāmaksā Latvijai, būtu 
4,3 miljoni eiro. (irlv.lv)
Būt labam partnerim 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
vakar (26. novembrī) pasniedza Viestura 
ordeņa Lielkrusta komandiera krustu ASV 
spēku virspavēlniekam Eiropā un NATO 
spēku virspavēlniekam Eiropā ģenerālim 
Filipam Markam Brīdlovam par nopelniem 
Latvijas valsts labā un būtisku ieguldījumu 
Latvi jas drošības un aizsardzības 
veicināšanā. “Saņemot šo apbalvojumu, 
jūtos ļoti pagodināts un pazemīgs. Taču 
man ir jāsaka, ka es daru savu darbu. Mans 
darbs ir būt labam partnerim šai diženajai 
tautai un jūsu militārajiem spēkiem kā NATO 
alianses sabiedrotajiem,” pēc apbalvojuma 
saņemšanas sacīja ģenerālis Brīdlovs. 
(Latvijas Avīze)
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Latvijā vidējā darba samaksa augstāka 
nekā Lietuvā, bet zemāka nekā Igaunijā 

Baltijas valstīs visaugstākā mēneša 
vidējā bruto darba samaksa šogad 3. 
ceturksnī bija Igaunijā - 1045 eiro, savukārt 
viszemākā tā bija Lietuvā - 735 eiro, liecina 
Centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvijā 
šogad 3. ceturksnī mēneša vidējā bruto 
darba samaksa valstī bija 829 eiro. 

Salīdzinājumā ar pagājušā gada 
3.ceturksni šogad gan Latvijā, gan Igaunijā 
algu kāpums bija līdzīgs - attiecīgi par 
7,3% un 6,9%, bet Lietuvā darba samaksa 
pieauga par 5,5%. - 6 - 

Joprojām pēc darba nodokļu nomaksas 
vismazāk saņem Latvijā strādājošie - 
mēneša vidējā neto darba samaksa šā gada 
3.ceturksnī bija 74% no aprēķinātās bruto 
darba samaksas. Lietuvā šī attiecība bija 
77%, bet Igaunijā - 81%. 

Kā ziņots, šogad Latvijā 3. ceturksnī 
mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 
bija 829 eiro, salīdzinājumā ar iepriekšējā 
gada 3. ceturksni palielinoties par 7,3%. 
Straujāk algas palielinājās privātajā sektorā 
- par 8,3% gada laikā, sabiedriskajā sektorā 
kāpums bija par 5,4%. Privātajā sektorā 
vidējā mēneša bruto darba samaksa bija 
811 eiro, sabiedriskajā sektorā - 863 eiro, 
bet vispārējās valdības sektorā - 815 eiro. 
[...] (leta.lv)
Gunārs Nāgels: Mēs nevarēsim sevi 
izolēt no pasaules notikumiem ar strausa 
paņēmieniem 

Vai pasaule nupat kļuvusi bīstamāka? 
Un kas patiesībā noticis? Neapstrīdētais 
fakts ir tas, ka Turcijas iznīcinātājs nogāza 
Krievijas bumbvedēju, firmas “Sukhoi” 
ražoto Su-24. (Krievijai mazs mierinājums 
ir gaidāmais “airBaltic” iepirkums, kas 
palīdzēs finansēt jaunas “Sukhoi” kara 
lidmašīnas ražošanu.) 

Turcija apgalvo, ka Krievijas lidmašīna 
atradās tās gaisa telpā, ko Krievija noliedz. 
Arī pēc pašu turku datiem, lidmašīna tikai 

kādas 17 sekundes šķērsoja Turcijas 
teritorijas izbīdījumu Sīrijā. Nav sevišķi ilgs 
laiks atkārtotiem brīdinājumiem, kurus krievi 
apgalvo, ka nav saņēmuši. 

Turcijas jūtīgums ir viegli saprotams, 
jo krievu kara lidmašīnas šajā apvidū karo 
ne pret “Daeš” (jeb Islāma valsti Irākā un 
Levantē), bet gan pret turkmēņiem, kurus 
Turcija atbalsta cīņā pret Sīrijas Asada 
režīmu. Sīrijas turkmēņi bija starp pirmajiem, 
kuri ar ieročiem pretojās Asada varai. Ir 
skaidrs, ka Krievijas galvenais mērķis 
Sīrijā ir paturēt savu sabiedroto Bašāru 
al Asadu pie varas, un, kamēr “Daeš” var 
pierunāt sākt cīņu pret Rietumiem, tad tās 
iznīcināšana ir tikai sekundārs mērķis. 

Te var iestarpināt novērojumu, ka 
Latvijas presē sāk parādīties nesaprotams 
nosaukums “Daesh”, kas ir tiešs pārnesums 
no angļu valodas. “Daeš” vai “Daiš” ir 
akronīms no arābu vārdiem, kur pēdējais 
skan “Šam” un ir aptuveni tulkojams kā 
“Levante” - ģeogrāfisks reģions, kas 
apzīmē neprecīzi definētu teritoriju Tuvajos 
Austrumos. Tāpat īsais nosaukums “Islāma 
valsts” arī nav pareizs, jo tai tomēr ir definēts 
teritoriālais ierobežojums.Bumbvedēja abi 
piloti katapultējas, bet vienu nošāva Sīrijas 
turkmēņu kaujinieki, kamēr tas vēl bija gaisā 
ar izpletni. Otrs paspēja izbēgt. Turkmēņi 
izplatījuši video, kur redzams, kā tie sašauj 
krievu helikopteri. Fonā dzirdamas prieka 
gaviles: „Dievs ir varens” (Allahu akbar) un 
„Paldies Dievam” (Alhamdulila). 

Krievijas prezidents ir sašutis par Turcijas 
rīcību, un jau sākas ekonomiskas represijas. 
Krievija solās labāk apsargāt savas kaujas 
lidmašīnas, liekot iznīcinātājiem pavadīt 
bumbvedējus, un, acīmredzot, taisās 
turpināt uzbrukumus Sīrijas turkmēņiem 
tieši pie Turcijas robežas. 

No otras puses, ir grūti iedomāties, 
ka Turcija mierīgi atļaus krieviem uzbrukt 
saviem “brāļiem un māsām”, kā tos 
apzīmēja Turcijas prezidents Redžeps 
Erdogans. 
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Pasaule ir bīstama, un globalizācija 
nodrošinās to, ka mēs nevarēsim sevi 
izolēt no pasaules notikumiem ar strausa 
paņēmieniem. (irlv.lv, autors Gunārs Nāgels 
ir Okupācijas muzeja direktors un laikraksta 
“Latvietis” redaktors)
Musulmaņi Muceniekos sākot mācīt 
vietējās meitenes, kā uzvesties – apgalvo 
vietējie 

Cilvēku noskaņojums Mucenieku 
ciematā, kur atrodas arī patvēruma 
meklētāju centrs, ir krietni pasliktinājies pēc 
Parīzes teroraktiem. Ciemata iedzīvotāji 
Franciju piesauc gan intervijās, gan privātās 
sarunās. Vietējos galvenokārt satrauc viņu 
drošība pēc patvēruma meklētāju skaita 
palielināšanās Muceniekos, daži norāda, – 
iebraucēji jau sākuši “mācīt” vietējos, kas ir 
un kas nav piedienīgi. “Mani uztrauc mūsu 
bērnu drošība. Man ir bērns pusaudzis, 
bail viņu laist vienu uz ielas,” stāsta Jūlija, 
Mucenieku iedzīvotāja. 

Tikmēr kāda Mucenieku iedzīvotāja 
norāda uz problēmām, kas radušās 
musulmaņu atšķirīgo uzskatu dēļ. Viņa 
apgalvo, ka bēgļi jau sākuši norādīt vietējām 
sievietēm, kas ir un kas nav piedienīgi. 
“Rāda kulakus, saka sievietei – nav 
piedienīgi! Kas nav piedienīgi? Braukt ar 
velosipēdu! O, jā! Nu kā musulmaņi…, 
viņiem tas nav pieņemts, ko jūs gribat!?” 
norāda kāda Mucenieku iedzīvotāja. 
(skaties.lv)
ASV tirgus var pavērt jaunas eksporta 
iespējas Latvijas lauksaimniekiem 

Atsaucoties uz nacionālajā informācijas 
aģentūrā Leta izskanējušo interviju ar 
Latvijas vēstnieku ASV Andri Razānu par 
Latvijas lauksaimniecības produkcijas 
iekļūšanu ASV tirgū, biedrība “Zemnieku 
saeima” uzskata, ka šāds eksperts Latvijai 
ir nepieciešams. Latvijas lauksaimniecības 
un pārtikas sektors ir eksportspējīgs, tādēļ 
ir ļoti svarīgi atrast stabilus un uzticamus 
produkcijas noieta tirgus. 

ASV tirgus ir ļoti liels un daudzveidīgs 
un tajā ir iespējams atrast patērētājus, 
kurus uzrunā, salīdzinoši ar ASV, pēc 
augstākiem standartiem ražotie Latvijas 
pārtikas produkti. Ņemot vērā straujo 
bioloģiskās lauksaimniecības attīstību 
Latvijā, ASV tirgus ir potenciāli interesants, 
jo patērētājiem ir šo produktu pirktspēja. 
Iekļūšana ASV tirgū daudzējādā ziņā būs 
atkarīga no tā, cik spēcīgi un zinoši eksperti 
šo procesu vadīs.

“Latvijai pašlaik nav atsevišķi lieli 
zīmoli, kas var mēģināt atrast noieta tirgu 
ASV, bet gan daudzi salīdzinoši mazi 
uzņēmumi ar produktiem, kas varētu 
interesēt ASV patērētājus. Lai minētie 
ražotāji spētu šajā tirgū iekļūt, ir svarīgi 
nodrošināt kvalitatīvu komunikāciju – 
ekspertu, kurš sniegtu informatīvu un 
regulāru atbalstu Latvijas ražotājiem. 
Valsts investīciju ieguldīšana zinošā un 
pieredzējušā tirdzniecības speciālista 
algošanā ASV noteikti atmaksātos” tā par 
Latvijas lauksaimnieku eksporta iespējām 
uz ASV izsakās “Zemnieku saeimas” 
priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja. 
(leta.lv)
Krāslavas Svētā Ludviga Romas katoļu 
baznīca beidzot restaurēta 

Divpadsmit gadu laikā, pateicoties 
abu valstu insti tūci ju un atsevišķu 
personu atbalstam un iesaistei, ir izdevies 
restaurēt vienu no skaistākajiem un 
augstvērtīgākajiem Latvijas un Polijas 
kopīgā kultūras mantojuma pieminekļiem 
– Krāslavas Svētā Ludviga Romas katoļu 
baznīcu. Šajā projektā restaurēts centrālais 
altāris, altārglezna Svētais Ludvigs dodas 
krusta karā, kuru pēc poļu mākslinieka Jana 
Mateiko skices 1884. gadā uzgleznoja viņa 
audzēkņi, kā arī Filipo Kastaldi 18. gadsimta 
60. gados gleznotā altāra freska. Krāslavas 
Svētā Ludviga Romas katoļu baznīcā 
svinīgs restaurācijas nobeigums notiks 1. 
decembrī. (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai)
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
DECEMBRĪ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – 2. Adventes 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 13. plkst. 10.00 – 3. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 20. plkst. 10.00 – 4. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Ceturtdien, 24. plkst. 18.30 – Kristus 
dz imšanas svētvakara korā ļu 
dievkalpojums. (Angļu un latviešu 
valodās)

Piektdien, 25. plkst. 10.00 – Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

2016.g. JANVĀRĪ
Svētdien, 31. janvārī, plkst. 10.00 – 

Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Ceturtdien,24.plkst.14.00 – Kristus 

dzimšanas svētku 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
DECEMBRĪ
Svētdien, 6. I.Birze
Svētdien, 13. J.Turmanis
Svētdien, 20. J.Rīmanis
Ceturtdien, 24. A.Kristovskis
Piektdien, 25. U.Hāgens
2016.g. JANVĀRĪ
Svētdien, 31. J.Trumpmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 6. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 13. B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 20. R Plikše/V Galviņa
Ceturtdien, 24. L.MacPherson
Piektdien, 25. L.MacPherson
2016.g. JANVĀRĪ
Svētdien, 31. A.Medne/S.Graudiņa

ATVAĻINĀJUMS
Draudzes mācītājs būs atvaļinājumā 

no 26. decembŗa līdz 2016. g. 31. 
janvārim. Steidzīgos gadījumos 
zvanīt uz mācītāja mobilo.

GAIŠUS,  PR IEC ĪGUS,  D IEVA 
SVĒTĪTUS KRISTUS DZIMŠANAS 
SVĒTKUS VISIEM VĒL DRAUDZES 
MĀCĪTĀJS UN PADOME.
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
“Jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 

pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” 
(Lk.2:11)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

DECEMBRĪ
Svētdien, 6. plkst. 9.30 II Adventes 

dievkalpojums.

Svētdien, 13. dievkalpojums baznīcā 
nenotiks. Draudzes “Eglīte” Latviešu 
namā, M.Siliņa zālē, sākums plkst. 
12.00. 

Svētdien, 20. plkst. 9.30 IV Adventes 
dievkalpojums.

Svētdien, 27. plkst. 9.30 Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 6.  Olafs Šics
Svētdien, 13.  Olafs Šics
Svētdien, 20.  Olafs Šics
Svētdien, 27.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 6.   Gundega Zariņa 
Svētdien, 13.  Marita Lipska
Svētdien, 20.  Gundega Zariņa
Svētdien, 27.  Marita Lipska

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
Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus drau-

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140

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

Mobilais tel.  0421 320 870
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Nr 668 2015. g. decembrī

DRAUDZES “EGLĪTE”
Gadskārtējais Ziemassvētku “Eglītes” 

sarīkojums notiks svētdien, 13. 
decembrī plkst. 12.00 Sidnejas 
latviešu namā M. Siliņa zālē. Svinēsim 
Ziemassvētkus – ar gardumiem, 
priekšnesumiem un loteriju!  Nākam 
paši un ņemam līdzi draugus! Visi 
mīļi gaidīti!

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 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  0420 705 263
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
 -----------------
Draudzes mācītājs, priekšniece, 

diakones, valde un dāmu komiteja 
pateicas visiem draudzes locekļiem un 

draugiem par atbalstu, ziedojumiem 
un ražīgu darbu aizvadītajā gadā. 
Novēlam gaišus Kristus dzimšanas 
svētkus, un laimīgu un svētīgu Jauno 
gadu!

2015. g. Centralā 
Krasta novusa 

meistarsacīkstes
Sestdien, 30. oktobrī un svētdien, 1. 

novembrī astoņpadsmit novusa spēlētāji 
pulcējās Daugavas Vanagu namā 
Bankstaunā sacensties septītās Centralā 
Krasta atklātās meistarsacīkstēs novusā. 
Ieradās pieci spēlētāji no Sidnejas SNK 
kopas, pieci no Melburnas MDVNK kopas 
un astoņi no Centralā Krasta CKN kopas. 
Spēlētāju starpā bija arī trīs dāmas. Žēl ka 
vairāku iemēslu dēļ no Adelaides kopas 
nebija neviens pārstāvis

Vienspēlēs spēletāji bija sadalīti trīs 
apakšgrupās no kuŗām četri labākie devās 
uz pirmo finālu, lai cīnītos par meistara 
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godu. Pēc ļoti sīvām cīņām pirmā finalā 
iekļuva divi melburnieši (I. Mirovics un S. 
Andersons) četri no Sidnejas (R. Puisēns  
un E. Nemme, un K. Peksis) un seši no 
Centralā Krasta (D, S un L Pešudovi, 
A. Galviņš A. Ruņģis un A. Ernšteins). 
Uzvaru vienspēlēs ar pārliecinošu 
rezultātu guva Dimis Pešudovs ar 18 
punktiem un 31 uzvarētu setu. Otrā 
vietā palika Richards Puisēns no SNK ar 
rezultātu 15/30 un bronza medali paņēma 
Rūdolfs Nemme SNK ar 14/25 rezultātu. 
Tad sekoja 4.v. Linda Pešudova (CKN) 
13/24, 5/6.v. Sigis Andersons (MDVNK) 
un Ivars Mirovics (MDVNK) 12/23, 7.v. 
Edgars Nemme (SNK) 12/21, 8.v. Arturs 
Ernšteins (CKN) 8/19, 9.v. Andris Ruņģis 
(CKN) 8/18, 10.v. Kārlis Peksis (SNK) 
8/18, Selga Pešudova (CKN) 6/16, 
12.v. Andris Galviņš (CKN) 6/15, 13.v. 
Saša Grimms (MDVNK) B 8/15, 14.v. 
Roms Senkēvičs (SNK) B5/11, 15/16.v, 
Mār t iņš  Tuktēns 
(CKN)  un Andris 
Mig l i s  (MDVNK) 
5/10, 17.v. Helmuts 
Schultz (CKN) 5/9, 
18.v. Varis Pūce 
(MDVNK) 2/5.

Dāmu sacensībā 
L inda Pešudova 
(CKN)  pā rspē ja 
savu māt i  Selgu 
un paņēma zelta 
medali. Linda palika 
ceturtā vietā atklātātā 
turnīrā ar rezultātu 
13 /2 4 .  Su d ra b a 
medal i  nopelnī ja 
Selga Pešudova 
(CKN). Selga izcīnija 
vienpadsmito atklatā 
turnīrā ar rezultātu 
6/16.

D u b u l t s p ē l ē s 
piedalījās astoņi pāri 

un spēlēja četru setu partijas. Katrs 
pāris spēlēja ar katru un dienas beigās 
pirmās trīs vietas izšķira tikai viens 
punkts un viens sets. Tā tad bija jāņem 
uzvarēto setu skaits lai noskaidrotu turnīrā 
iegadātās vietas. Zelta medaļus saņēma 
Richards Puisēns ar Edgaru Nemmi 
(SNK) ar 10 punktiem un 18 uzvarētiem 
setiem. Sudraba un bronza medaļus 
pasniedza Melburniešiem (MDVNK) 
Ivaram Mirovicam ar Sigim Andersonam 
(10/17), un Sašam Grimmam ar Andri 
Migli. (9/17). Parējie rezultāti bija 4.v 
Linda un Dimis Pešudovi (CKN) (8/15), 
5.v. Imants Graudiņš (SNK) un Selga 
Pešudova (CKN) (8/14), 6.v. Arturs 
Ernšteins (CKN) un Andris Ruņģis (CKN)  
(6/12), 7.v. Helmuts Schultz (CKN) 
un Varis Pūce (MDVNK), 8.v.Roms 
Senkevičs (SNK) un Gundega Zariņa 
(SNK) (2/8)

D. Pešudovs

Priekšā no kreisās: Selga Pešudova, Andris Ruņģis CKN 
vadītājs, Linda Pešudova
Aizmugurē no kreisās: Richards Puisēns, Saša Grimms, 
Dimis Pešudovs, Edgars Nemme, Sigis Andersons, Ivars 
Mirovics, Andris Miglis
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Latvia Celebrates Its 97th Anniversary
Today, on November 18, Latvia marks its 

97th anniversary. Almost a hundred years 
ago in 1918, the brave actions of Latvian 
men and women led to the creation of our 
very own free state. The Proclamation of 
Independence was a remarkable event, 
followed by some troublesome years 
until the Latvian independence could be 
recognized de iure by the world in January 
26, 1921.

Hundreds of thousands of Latvians join 
the festivities in the patriotic week between 
two major national holidays - November 
18 and November 11, also known as 
Lāčplēsis Day, when Latvia commemorates 
its soldiers, particulary the Freedom 
Fighters who fell during the Latvian War of 
Independence (1918-1920).

On November 11, 1919, the Latvian 
Army defeated the much larger conscript 
army of General Bermondt-Avalov, which 
consisted of better-equipped German 
and Russian WWI veterans, in the battle 
for Rīga. This was definitive in gaining 
independence. The day is annually 
remembered by lighting candles at the 
Daugava embankment by the Castle of 
Rīga. 

But the culmination of the week 
undoubtedly comes today. The 97th 
anniversary is honoured by a military 
parade in Rīga, collective singing of the 
anthem and popular patriotic songs, as well 
as fireworks across the country. 

An annual event, the „Staro Rīga” 

festival of light also takes place in Rīga this 
week. More than half a million spectators will 
enjoy the light projections and installations 
all around the capital city.

From today to November 21, all visitors 
will have the opportunity to enjoy over one 
hundred outdoor installations throughout 
the city centre and Old Rīga. Just as in 
the previous festivals, exhibits will come 
in various forms, including (but not limited 
to) illuminated buildings and multimedia 
projections in parks, on high-rises and 
monuments.

This year ’s event will have four 
separate programmes with installations 
from domestic and international artists. 
The central theme encourages everyone 
to search for the feeling of cosiness and 
warmth only one’s home can provide. 
“Home” means something different to 
everyone and can refer to both the physical 
abode and something more profound and 
abstract such as a country or a nation.

“Staro Riga” has been held in Rīga 
since 2008 and has become a household 
name among Latvians and foreign visitors 
both of which flock by the thousands to see 
the exhibition.
Silicon Valley Comes to the Baltics

Latvian Institute, 13.11.2015
Last Saturday Riga was at the forefront 

of Europe’s start-up scene as it hosted 
the largest technology start-up event in 
the Baltics “Silicon Valley Comes to the 
Baltics” (SV2B). The principal focus of 
the conference was on “Money”, “Growth” 
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and “Talent” - three topics derived from the 
event’s tagline “Money goes where talent 
grows”.

The conference culminated with the 
announcement of “Sorry-as-a-Service” – a 
British apology service provider – as the 
winner of “TechHub Riga Academy’s” start-
up mentoring contest. Estonian educational 
app “Levidera” did not go home empty 
handed either, as they received a special 
prize from Rietumu Bank.

Silicon Valley Comes to the Baltics 
started in 2012 with an idea to share the 
experience and know-how of Silicon Valley. 
Latvia Among “Lonely Planet’s” Top 10 
Tourist Destinations for 2016

Latvian Institute, 28.10.2015
The popular tourist guidebook publisher 

“Lonely Planet” has placed Latvia among 
the top ten countries that one should visit 
in 2016. Latvia is ranked as 5th among Top 
10 countries to visit next year.

“Latvia is a bright, shining modern 
European destination. The country not 
only boasts an array of castles, inns and 
museums, but with international influence, 
its local cuisine is being catapulted to new 
heights too,” says Tom Hall, one of the 
authors of the “Best in Travel 2016” guide.

Visiting the pirts - a hot birch sauna - 
is listed as most Latvian tradition, and is 
said in the description to qualify as a “life-
changing experience. Meanwhile, Gauja 
National Park is listed as most bizarre 
sight as it holds not only magnificent nature 
scenes but also ome of the most eccentric 
relics from the Soviet era - the 1200m 
cement bobsled track built near Sigulda as 
the training course for the Soviet Olympic 
team and the top-secret nuclear fallout 
shelter buried under a convalescence 
home in Lĩgatne.

Botswana is on top of the list, followed by 
Japan, the United States, and Palau. Latvia 
is fifth, followed by Australia, Poland, 

Uruguay, Greenland, and Fiji.
Latvian Passport Ranked 12th Best for 
Travel

Latvian Public Broadcasting English-
language service, 23.10.2015

The Latvian citizen’s passport has 
ranked 12th in the global Visa Restrictions 
Index that is created each year by Henley 
& Partners.

The Henley & Partners Visa Restrictions 
Index is a global ranking of countries 
according to the travel freedom that their 
citizens enjoy. The rating mostly takes 
freedom of movement for passport holders 
into account to determine a country’s 
ranking. The Henley & Partners website 
maintains that, “Visa requirements are also 
an expression of the relationships between 
individual nations, and generally reflect the 
relations and status of a country within the 
international community of nations.”

Latvia has been ranked in 12th place 
scoring 160 countries out of 218 in the 
rating, meaning that Latvian nationals 
can enter 160 countries without a visa. 
Meanwhile Estonia and Lithuania scored 
159. 

The best passports in the world are 
thought to be those held by nationals of 
Germany and the United 
NATO Commander Breedlove arrives 
in Riga

RIGA, Nov 25 (LETA) - Arriving this 
afternoon in Latvia was Commander of 
NATO’s Supreme Allied Command for 
Europe and U.S. European Command, 
General Philip M. Breedlove. He will be 
on an official visit through November 26 
as part of a regional trip.

The General will be awarded high state 
honors. In a ceremony headed by President 
Raimonds Vejonis, he will receive the title 
of Commander of the Grand Cross of the 
Order of Viesturs.

General Breedlove will also hold 
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meetings with the Latvian Chief of Defense, 
Lieutenant General Raimonds Graube, and 
Defense Minister Raimonds Bergmanis.

Tomorrow is Thanksgiving, and the 
General’s visit to the Âdaþi Military Base 
to meet with U.S. soldiers stationed there, 
is sure to be special.
Actors Grube, Broka, director Groza-
Kibere winners of Latvian Theater 
Awards 2015

RIGA, Nov 24 (LETA) - Director Elmars 
Senkovs’ staging of “Antigone” was named 
the best production of the year at the 
Night of the Players Latvian theater award 
ceremony last night. Dainis Grube was 
honored as the best actor, Baiba Broka the 
best actress, and Laura Groza-Kibere the 
best stage director of the year.

Best production (large theater) award 
was presented to Vladislavs Nastavsevs’ 
play “Lake of Hope” at the New Riga 
Theater, and best production (intimate 
theater) award went to Senkovs’ “Antigone” 
staged at the Latvian National Theater. 
“The Ugly Duckling” staged by director 
Dmitrijs Petrenko at the Latvian Puppet 
Theater was honored as the best play for 
children.

Groza-Kibere received the best stage 
director’s award for the production of 
“Equus” at the Daile Theater and “1984” 
at Liepaja Theater.

Grube was praised for his performance 
in Peter Shaffer’s “Equis” and “All Her 
Books”, based on Bernhard Schlink’s 
“The Reader”. On the other hand, Broka 
received the best actress’s award for her 
performance of Aspazija in “Aspazija. 
Personally” and Matryona in Leo Tolstoy’s 
“The Power of Darkness”.

Lolita Cauka took the best supporting 
actress’s award and Artis Robeznieks was 
named the best supporting actor. Jelena 
Netjosina was honored as the debut of the 
year for her performances in several plays 

at Daugavpils Theater.
Reinis Dzudzilo was named the best 

set designer, Kristine Jurjane and Sarmite 
Balode the best costume designers, and 
Igors Kapustins the best lighting designer. 
Evelina Godunova was given the award as 
the best ballet artist for her role of Juliet in 
“Romeo and Juliet” at the Latvian National 
Opera and Ballet.

Jekabs Nimanis was named the 
best composer and Inga Abele the 
best playwright for her play “Aspazija. 
Personally” staged at the New Riga 
Theater.

Uldis Dumpis and Girts Jakovlevs 
received lifetime achievement awards.

Audience awards went to Groza-
Kibere’s production of “Equus” at Daile 
Theater, and Grube and Ilze Kuzule-
Skrastina as the best actor and actress.
The Visit of Cultural and Educational 
Centres by Riga Students

November 26, 2015
The following is a press release from 

Dmitry Vinogradov, Riga Purvciems 
Secondary School vice principal:

On November 27, 2015, 09 a.m. 
- 7 p.m. Riga Purvciems Secondary 
School  in  co l laborat ion wi th  the 
International Association of Experts in 
Children Education on High Technologies 
(IAECEHT) supported by the Riga City 
Council Department of Education, Culture 
and Sports will commence the third cycle 
of the business game “Journalist – a Mirror 
of Riga” for secondary school students.

“We continue the study of the city 
in the last cycle of the game. This time, 
the students will be placed into a familiar 
environment - the day will be dedicated to 
the educational and cultural institutions”, 
reported the IAECEHT expert and one of 
the organizers of the event, Mikhail Epstein. 
Presently, the selected partners are: The 
Mikhail Chekhov Riga Russian Theatre, the 
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Riga Zoo, Riga Central Library, the House 
of Technical Creativity “Anna-2”, The House 
of Non-governmental Organizations and 
the Culture Center “Ritums.”

The previous two games were held in 
a friendly atmosphere. Besides, having 
received positive feedback from the 
participants, it has been agreed to continue 
the series. The main objectives are the 
same – the students learn how to ensure 
and maintain the functioning of various 
organizations, identify the difficulties 
encountered and come up with a journalistic 
article afterwards. Their works will be 
evaluated by the experienced journalists 
and the best works will be later published 
on the portals Mixnews.lv, Freecity.lv and 
in other media.

In addition to practical skills, the 
business game guides the students to 
careers they could be great at. “This day 
might determine the students’ career paths. 
The concept of the game has already been 
successfully implemented and we are 
ready to offer it to an increasing number 
of Latvian students”, Riga Purvciems 
Secondary School principal, Yuri Klyukin, 
reported.
Latvijas Gaze does not allow Latvenergo 
to receive natgas from Lithuania

RIGA, Nov 26, BNS - Latvijas Gaze 
natural gas utility has prevented Latvenergo 
power utility from receiving planned test 
deliveries of gas from a liquefied natural 
gas (LNG) terminal in Klaipeda, Lithuania, 
Latvenergo representative Maris Kunickis 
told BNS.

He said that the company received 
a letter from Latvijas Gaze, addressed 
to Latvenergo and the Public Utilities 
Commission (regulator), in which the 
gas company informs that it is not giving 
permission for the gas deliveries planned 
for December 2015.

This fall, Latvijas Gaze lodged an appeal 
with the Administrative Regional Court 

against newly-adopted rules regulating the 
use of natural gas infrastructure, enabling 
customers in Latvia to buy gas from 
Lithuania and other alternative sources. 
The court granted the gas company’s 
request to suspend the provision allowing 
delivering gas from the transmission 
system to the distribution system or end 
consumers.

Considering Latvijas Gaze’s refusal to 
allow the gas deliveries and the court ruling, 
Latvenergo will be unable to receive gas 
from Lithuania in December and the near 
future. Latvenergo is therefore going to 
submit a complaint to the regulator.

The Latvian Public Utilities Commission 
(SPRK) on September 10 this year approved 
regulations about the access to and the use 
of the Latvian natural gas transmission 
system and the gas underground storage 
facility in Incukalns, central Latvia. The new 
regulations will enable Latvian consumers 
to purchase natural gas from Lithuania 
and other alternative sources. The Latvian 
state-owned power utility Latvenergo 
has said it was willing to make a test 
procurement from Lithuania’s liquefied 
natural gas (LNG) terminal already before 
the end of this year.

Latvijas Gaze has been criticizing the 
new regulations and insists that Latvian 
users have no right to purchase natural 
gas outside Latvia before the expiry 
of Latvijas Gaze’s monopoly rights on 
distribution of natural gas in the Latvian 
territory in April 2017.

Latvijas Gaze is engaged in purchasing, 
transportation, storage and distribution 
of natural  gas. The company is quoted 
on the Secondary List of the Nasdaq 
Riga stock exchange. The company’s 
key shareholders are Germany’s E.ON 
Ruhrgas International (47.2 pct), Russia’s 
Gazprom (34 pct) and Itera Latvija (16 pct).
Latvian parlt amends hunting law to 
help curb ASF outbreak
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RIGA, Nov 26, BNS - In order to 
ensure a more efficient culling of wild boar 
and curb an outbreak of African swine 
fever in Latvia, the parliament passed 
amendments to the Hunting Law in the final 
reading on Thursday, BNS was told at the 
parliamentary press service.

The bill’s authors indicated that the 
legislative amendments would ensure 
hunting in territories where wild boars 
were not hunted until now. The EU has 
provided co-funding to Latvia to help 
fight the ASF outbreak in the wild boar 
population and domestic pigs. Hunters are 
being paid for each female wild boar they 
kill. The European Commission expects 
the EU wild boar population to be reduced 
to 0.5 animals per square kilometer. 
The measures will offset risks to hunting 
resources, the swine farming industry and 
fodder transportation.

Under the amendments passed by 
the Latvian lawmakers, ASF prevention 
measures will be continued until the density 
of the wild boar population is reduced to 
one boar per 200 hectares, but not beyond 
March 31, 2020.

The amended Hunting Law allows 
hunting wild bard in 200-1,000 hectare 
areas, including forests and farmlands, 
areas smaller than 200 hectares, as well 
as other locations where hunting had been 
banned.

The amendments will take effect on the 
next day after their promulgation.

African swine fever is an extremely 
dangerous and contagious virus infection 
affecting pigs. If an infected pig is found in 
a farm, all pigs in the particular farm have 
to be culled, which means big losses for 
farmers.
Latvian grey peas get European pro-
tection

“Latvijas lielie pelēkie zirņi” or to 
simply put it the Latvian grey peas have 
been enlisted in the European Protected 

Designations of Origin (PDO) list.
Though not particularly grey looking 

after served on the table the pea has a 
marbled pattern that gives it a greyish 
colouration. While the boiled pea has a soft, 
floury consistency and a mild yet specific 
flavour which comes from the skin. 

One has to mention the long tradition 
of cultivating this particular pea in Latvia 
which dates back to the 18th century. Dried 
Latvian grey peas are distinguished from 
other peas by their especially large, coarse 
seeds and their good culinary qualities, 
such as a relatively short boiling time. 

Latvians have been pea eaters for 
centuries. Peas, barley and beans long 
constituted diet staples, and they remained 
important up until the introduction of the 
potato in the 19th century. Nowadays grey 
peas with bacon is referred to as a very 
classical dish of Latvian cuisine, during the 
cold season and are almost mandatory for 
the Christmas table. 

The grey peas will be the fourth foodstuff 
to be joining the PDO list next to other 
national Latvian foodstuffs as Sklandrausis 
(the Latvian vegetable tart), the Latvian 
rye-bread and the lamprey from Carnikava. 
Social protection expenditure up by 
2.3%  in Latvia.

BNN - November 26, 2015
In 2014, social protection expenditure in 

Latvia accounted for EUR 3 359.6 million, 
which is EUR 76.4 million or 2.3% more 
than in 2013. The biggest growth was 
recorded in expenditure on support to 
families and children (of 12.7%), as well 
as on support to persons with disability 
(of 12.0%).

Expenditure growth was mostly affected 
by increase of allowance for childcare and 
minimum parental allowance (from EUR 
142.29 to EUR 171.00, as of 1 January 
2014). Also the growth in expenditure of 
state support programme introduced in 
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September 2013 for children who do not 
have a place in a pre-school education 
establishment had a significant increasing 
impact on the social protection expenditure 
(in 2013 – EUR 1.6 million; in 2014 – EUR 
8.2 million), according to preliminary data 
from the Central Statistical Bureau of 
Latvia.

In 2014 the largest drop (of 13.1%) was 
recorded in social protection expenditure 
on housing, as according to the data of 
the Ministry of Welfare over the year the 
number of persons receiving housing 
allowance (incl. needy persons who 
received the allowance) decreased by 5 
thousand. While in 2013 expenditure on 
housing allowance accounted for EUR 
23.4 million, in 2014, on the other hand, it 
decreased by 12.6% (EUR 20.5 million).

In 2014, social protection expenditure 
accounted for 14.2% of GDP, which is 
0.2 percentage points less than in 2013 
(14.4% of GDP). In 2013 social protection 
expenditure in Estonia amounted to 15.1% 
of the GDP, in Lithuania – for 15.4% of the 
GDP.
Latvia and China to discuss coordination 
as part of 16+1 format

BNN - November 26, 2015
During his meeting with Chinese 

Transport Vice-Minister Feng Zhenglin on 
26 November, Latvian Transport Ministry’s 
state secretary Kaspars Ozolins discussed 
the matter of coordinating transport and 
logistical processes with China as part of 
the 16+1 format.

Ozolins informed his Chinese colleague 
about Latvia’s decision to take on the role 
of a transport and logistics coordinator 
in the 16+1 cooperation format between 
China and countries of Eastern and 
Central Europe. It will help improve 
the development of container-carrying 
trains between China and Europe with 

an emphasis on environment-friendly 
transport routes and the competitiveness 
of the New Silk Road, as reported by 
Transport Ministry.

Latvian Transport Ministry will be the 
coordinating institution that will compile 
information about cooperation within the 
16+1 format, follow and take part in events 
organized as part of this format, represent 
the coordinating country and regularly 
communicate with other participating 
countries.

Ozolins said Latvia highly values 
China’s New Silk Road initiative, which 
is aimed at improving connectivity and 
cooperation on the Eurasian continent.

Because one of the goals of this 
initiative is to develop better land transport 
connectivity between China, Central Asia, 
Russia and Europe, the ministry’s state 
secretary said this initiative of the Chinese 
government will help stimulate transport 
development between Europe and Asia, 
as well as present Latvia with transit 
corridor advantages, especially in relation 
to effective distribution of Chinese goods 
in the Baltic Sea region. With that, Ozolins 
stated Latvia’s readiness to get involved in 
the realization of China’s initiative.

Latvian Transport Ministry’s state 
secretary also informed his Chinese 
colleague that the ministry has prepared 
offers for Belarus and China as strategic 
partners in Eurasian transport.

The 16+1 cooperation format provides 
for the development of international 
cooperation in fields like transport and 
logistics. 11 EU countries, including Latvia, 
5 Balkan countries and China form the 
16+1 format (Czech Republic, Estonia, 
Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Croatia, 
Poland, Macedonia, Montenegro, Serbia, 
Albania, Bosnia and Herzegovina).






	VaksA
	VaksB
	RitumsDec15body
	VaksC
	VaksD

