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Valsts prezidenta Egila Levita uzruna
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 77. sesijā
Uzruna vispārīgajās debatēs Ņujorkā. Lūzuma moments: pārveides risinājumi savstarpēji saistītu problēmu risināšanai
Augsti godātais priekšsēdētāja
Šodien vēlos pievērsties dažiem
kungs, ekselences, godātie delegāti!
fundamentāliem tematiem.
Vēlos jums apliecināt, ka Latvija ir
gatava konstruktīvai sadarbībai.
I
Mūsu dienas kārtība ir piepildīta
Pirmkārt, atbalsts starptautisko
un turpina augt. Citējot Džordžu Or- tiesību ievērošanai.
velu: „Pretēji izplatītajam uzskatam
Starptautiskās tiesības ir pamats
pagātne nebija notikumiem bagātāka
par tagadni.“
Turpinājums 14. lpp.

Dārgā elektrība

Latvija iesaka reformēt „Nord Pool“
Latvija
atbalstīs
priekšlikumu mainīt veidu, kā šobrīd Eiropā tiek
aprēķinātas elektrības
cenas. Cerība ir, ka elektrība būs lētāka, ja mazāka ietekme formulā būs gāzes cenai.
Ideja gan uztrauc Latvenergo, kam
iejaukšanās esošajos tirgus mehānismos mazinātu iespējas pelnīt. Arī citi
iesaistītie pastāvošo kārtību aizstāv un
iesaka ar reformām nepārsteigties.
Nord Pool elektroenerģijas birža ir
viens no grēkāžiem, ko politiķi nereti
piesauc, meklējot iemeslus augstajām
elektrības cenām. Taču kā īsti Nord
Pool strādā?
Biržā elektrības cenu nosaka izsolēs. Dažādu avotu ražotāji piedāvā,
kurās stundās un par cik tie ir gatavi
elektrību pārdot. Vispirms tiek pārdota elektrība, ko saražot ir vislētāk. Ja

patēriņu tas nenosedz, ieslēdzas nākamais lētākais ražotājs. Taču, ja patēriņš turpina kāpt, pieslēdzas arvien
dārgāki ražotāji. Savukārt cena šajā
stundā visiem biržā būs vienāda – pielīdzināta dārgākajam ražotājam, kas,
visticamāk, elektrību ražo no dabasgāzes, kurai cena pusotra gada laikā
kāpusi aptuveni 10 reizes. Tādā veidā
elektrības un gāzes cenas ir sasaistītas.
Šis ir princips, ko kritizē Eiropas
Komisija un kuras viedoklim pievienojusies Latvijas Ekonomikas ministrija. „Tās formulas, ko miera laikos
„Nord Pool“ birža izmantoja, lai
pirktu un pārdotu elektroenerģiju, īsti
nav piemērotas šiem apstākļiem. Ne
vienmēr tas cenu līmenis ir jānoliek
tajā augstākajā līmenī. Noteikti būtu
jāmaina šī formula,“ stāsta ekonomiTurpinājums 3. lpp.
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Par ko balsot 1. oktobrī?
Informatīva sesija
par Latvijas 14. Saeimas vēlēšanām notika otrdien, 2022. g.
20. septembrī, ZOOM
platformā
Austrālijas latvieša politologa
Dr. Ulda Ozoliņa vadībā.
Dr. Ozoliņš sniedza rūpīgi sagatavotu ieskatu par partiju iespējām un
viņu popularitāti pēc beidzamajām aptaujām. Apskatīja lielās izmaiņas, kas
notikušas ar partiju sastāvu un popularitāti kopš 2018. g. 13. Saeimas vēlēšanām; Saskaņa ir daudz zaudējusi savu
popularitāti, bet jaunā prokrieviska
grupa Stabilitāte! cenšas pievilkt viņu
vēlētājus. Jaunā Vienotība, kura ieguva vismazāk deputātu skaitu 13. Saeimā ir kļuvusi vispopulārākā pēdējās
aptaujās, atspoguļojot Krišjāņa Kariņa sekmīgu koalīcijas vadību. Vēl ar
labām izredzēm tikt Saeimā ir Progresīvie un Apvienotais Saraksts, kas
bāzēts bijušo Reģionālā Apvienība.
Attīstībai/PAR un Nacionālā Apvienība arī ir ticami ieturēt savas vietas
Saeimā, kā arī ZZS Zaļo un Zemnieku
Savienību, kura tiek daudz kritizēta,
jo vēl joprojām proponē Lembergu kā
Ministru prezidentu.

Informatīva sesija ZOOM platformā.
Piedalījās aptuveni 60 dalībnieki
no visas Austrālijas, kā arī Latvijas,
prezentācijas beigās uzdodot jautājumus, Jānai Andersonei operatīvi tos
moderējot.
Sesijas ierakstu var noskatīties:
https://youtu.be/O85FMp58jz4, vai arī
apmeklējot Sidnejas Latviešu biedrības mājaslapu: slb.org.au

Sveicināti, sportisti, no Dārvinas!
Par Austrālijas latviešu sportistu sekmēm

Riteņbraukšana

UCI Pasaules čempionāts šosejas
riteņbraukšanā ir ikgadējs pasaules
čempionāts, kuru organizē Starptautiskā riteņbraukšanas savienība un no

Emīls Liepiņš.

2022. gada 18. – 25. septembrim Pasaules čempionāts notiks Volongongā (Wollongong), Jaundienvidvelsā.
Pasaules čempionāts sastāv no vairākām sacensībām grupu braucienā,
individuālajā braucienā ar atsevišķu
startu un komandu braucienā. Latviju pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā pārstāvēs valsts čempions
Emīls Liepiņš.
Savukārt Austrālijas Ziemeļu teritorijā 2022. gada 24. jūlijā
divi latvieši: Reinis Dancis un
Māris Stīls (Steele) piedalījās
109 km braucienā Darvinas Top
End Gran Fondo sacensībās.
Reinis ierindojās 43. vietā (no 93 braucējiem) uzrādot
3:31:39.79 laiku, bet Māris ierindojās 44. vietā (no 93 braucējiem) ar 3:32:40.63 laiku.
Māris gandrīz visu braucienu
nobrauca peletona priekšā un
ar to izpalīdzēja Reiņa riteņbraucēju komandai The OG nobraukt distanci līdz šim visātrākajā laikā. The OG komanda
visātrākais braucējs Pauls Raus
(Rowse) sasniedza finiša līniju
3:21:23.26 šajā laikā.
FOTO Linards Veide

Beidzamajā laikā latviešiem ir bijuši vairāki panākumi sporta jomā.
Vēlos ar Jums par šiem sasniegumiem
padalīties.

FOTO Ekrānuzņēmums

Informatīva sesija ZOOM platformā
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Šajā vietnē tiek uzrādīta arī politisko partiju saderības saite, kur balsotāji
var izpildīt aptauju, lai izvērtētu savu
saderību ar politisko partiju platformām.
Sarīkojums notika MLOA un SLB
paspārnē.
Anita Andersone
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Sveicināti, lasītāji!
Vēl ir pēdējās iespējas pārdomāt, par kuru
partiju balsot 14. Saeimas vēlēšanās. Atgādināšu, ka balsošanas
sistēma Latvijā ir pilnīgi
uz partiju vai partiju savienību bāzes.
Vēlēšanas iecirknī balsotājs saņems
vienu aploksni un 14 balsošanas biļetenus. Katrs biļetens saturēs vienas
partijas nosaukumu, un būs uzskaitīti
visi tās partijas kandidāti attiecīgajā
vēlēšanu apgabalā.
Pārbaudiet, ka aploksnei ir uzlikts
zīmogs!
Aploksnē ir jāieliek tieši viens vēlēšanu biļetens – tas, par kuru partiju
vēlētājs nodod savu balsi. Nodoto biļetenu skaits noteiks partijai vai apvienībai iegūto deputātu skaitu. Pirms biļetena nodošanas, var pielikt krustiņu
pie vēlamākā/vēlamākiem deputātiem,
un izsvītrot nevēlamos deputātos. Šādas atzīmes nekādā veidā neietekmēs
partijas iegūto deputātu skaitu – tas
tikai ietekmēs to, tieši kuri no tās partijas kandidātiem saņems partijai iegūtos deputātu mandātus.
Jāsaprot, ka pēc vēlēšanām tiks izveidota valdība, vienalga cik vēlētāju
iet vai neiet balsot. Tādās demokrātijās, kur ir tikai pāris lielu partiju, un
vēlētāji reti maina savas domas no vienām vēlēšanām uz nākamām, partijas
pieliek lielas pūles pierunāt savus atbalstītājus patiešām aiziet uz vēlēšanu
iecirkni un nodot savu balsi. Viena no
„spēlēm” ir darīt visu, lai apgrūtinātu
savas politiskās opozīcijas vēlētājiem
nodot balsis.
Mums nav grūti piedalīties vēlēšanās. Ja mēs neiesim, tad tās partijas,
kuriem biedri ir vairāk motivēti iegūs
priekšroku, arī ja šo atbalstītāju skaits,
iespējams, ir mazāks. Partijas atbalstītāju skaits nav noteicošais vēlēšanās.
Vienīgais, kas ir noteicošs, ir tas atbalstītāju skaits, kurš nobalso.
Ir ļoti aplami domāt, ka ir vienalga, kuras partijas ievēl Saeimā. It kā
nekas nemainīšoties – visi ir nekompetenti un visi turpinās zagt. Tās ir
muļķības, jo ne visi ir nekompetenti
un ne visi zog. Tāpēc mums ir šis ierocis – vēlēšanas, lai atlaistu nederīgos deputātus.
Patiesība ir tāda, ka dažu partiju
pabīdīšana patiešām neko radikāli nemainītu. Bet ir citas iespējamas kombinācijas, kuras Latvijai nestu tikai
postu. Un tās mēs nedrīkstam pieļaut.
Ziņas par mūsu lielā austruma kaimiņa konkrētu darbību 14. Saeimas
vēlēšanu iznākuma ietekmēšanā nav
lasītas presē. Bet mēs varam būt droši,
ka, arī ar karu Ukrainā, notiek ietekmēšanas mēģinājumi.
Ejiet balsot un dariet to prātīgi!
GN
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Sidnejas Latviešu teātra aktierim
Kārlim Gulbergam 99
2022. gada 8. septembrī.

Apsveicam!

Dārgā elektrība

Turpinājums no 1. lpp.
kas ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības.

Cenas pielīdzināšana
dārgākajam ražotājam
izdevīga „Latvenergo“
Tieši tas, ka elektrības cena tiek
pielīdzināta dārgākajam ražotājam,
ļāvis labi nopelnīt arī Latvenergo. Neatkarīgi no tā, par cik lielu cenu HES
ražoto elektrību Latvenergo biržā piedāvā, cenu tāpat uz augšu dzen dārgāki
ražotāji. Tas ir iemesls, kāpēc Eiropas
Komisija rosinājusi kompāniju negaidīti gūto peļņu pārdalīt dalībvalstīm,
lai tās varētu atbalstīt iedzīvotājus.
Latvenergo tas būtiski neskars,
jo peļņa jau ir valsts rīcībā, tomēr par
priekšlikumiem mainīt elektrības cenas
veidošanās principus gan uzņēmums ir
bažīgs. Pastāvot risks, ka pietrūks naudas zaļās enerģijas projektiem, turklāt
augsti finanšu rādītāji dod iespēju izdevīgāk aizņemties naudu starptautiskajos

tirgos. Latvenergo valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Čakste teica: „Ja tiktu pieņemti kaut kādi populistiski lēmumi, kas
tagad samazina mūsu iespējas pelnīt, tā
būtu tieša iejaukšanās komercbiznesā,
kas, protams, būtu bīstams virziens. Tā
kā mēs ceram, ka tādi virzieni netiks
pieņemti Latvijā, un caur dividendēm
tāpat ir šī iespēja atbalstīt sabiedrību.“
Arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors Jānis
Miķelsons ir piesardzīgs par iespēju
cenas formulu mainīt. Viņš stāsta, ka
esošais modelis, gadiem ejot, esot rūpīgi
pieslīpēts, savukārt maksāt ražotājiem
atšķirīgas cenas par elektrību būtu ļoti sarežģīti un liktu tirgu būtiski mainīt: „Lai
varētu iegūt līdzsvaru, kurā ir dažādas
cenas vienlaicīgi, ir nepieciešams atsevišķi sagrupēt daļu no pārdevējiem un
daļu no pircējiem, kuri saņems vienu apjomu, kuri saņems otru apjomu par dažādām cenām. Šī brīža biržas mehānisms
to īsti neparedz. Tas nozīmētu pašos pamatos mainīt tirdzniecības mehānismu.
Es nedomāju, ka tas ir ļoti vienkārši, ātri
izdarāms,“ teica Miķelsons.
LTV raidījums „de facto“
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Sveicināti, sportisti, ...!
Turpinājums no 2. lpp.

Basketbols

Šogad latviešu basketboliste, 24
gadus vecā Digna Strautmane, vienojās ar Nacionālās basketbola līgas
Viens (NBL1) Dienvidu divīzijas komandu Melburnas Ringwood Hawks.
NBL1 ir Austrālijas otrā līmeņa
basketbola līga, no kurienes spēlētāji
mērķē spēlēt WNBL (Women’s National Basketball League), kas ir Austrālijas pirmā līmeņa līga.
Šādi basketboliste kļuvusi par pirmo Latvijā uzaugušo spēlētāju, kura
tagad pārstāvēs kādu Austrālijas basketbola klubu. Pēdējais latviešu izcelsmes spēlētājs, kurš pārstāvēja Austrālijas basketbola klubu, bija Amerikas
latvietis Zigurds „Ziggy” Kauls,
kas spēlēja ar Adelaides Sporta Klubu
1960. gados.
Ringwood Hawks uzvarēja Dienvidu divīzijas konferenci un turpināja

uz NBL1 Austrālijas finālspēlēm, kur
pirmo reizi piedalījās Rietumu, Centrāla, Ziemeļu, Austruma un aizstājēja konferences uzvarētāji. Ringwood
Hawks aizgāja šajā turnīrā līdz finālam, bet tad zaudēja galējiem čempioniem Warwick Senators no Rietumaustrālijas.
Digna sezonā nospēlēja 28 spēles,
iemetot 15.9 punktus par spēli, izspēlēja 3.1 piespēles (assist) par spēli, un
arī izcīnīja 8.7 atlecošās bumbas zem
groza par spēli.
2022. gada 22. septembrī latviešu izcelsmes Sāra Blicava spēlēs
Austrālijas sieviešu komandā Opals
2022. gada pasaules čempionātā Sidnejā. (Skat rakstu LL.) Sāra tikko
nobeidza NBL1 sezonu ar Džilongas
Supercats, kur viņa piedalījās 5 spēlēs, iemeta 25.60 punktus par spēli, izspēlēja 2.0 piespēles (assist) par spēli,
un arī izcīnīja 10.20 atlecošās bumbas
zem groza par spēli.
Pēc pasaules čempionāta Sāra
spēlēs Melburnas Southside Flyers
komandā, bet Digna atgriezīsies Eiropā un spēlēs ar
Eiropas komandu Olympiacos S.F.P.

Digna Strautmane.

FOTO no Dignas Strautmanes personīgā arhīva

AFL Futbols

Kā visi Austrālijā zina,
jo ir septembris, tikko
bija AFL finālspēle. Ko
Jūs varbūt nezinājāt, ka
2022. gada 16. septembra
finālspēlē piedalījās divi
latviešu izcelsmes spēlētāji – ļoti mums pazīstams
Mark Blicavs, kas spēlē ar
Džilongas Cats un arī Zak
Beilijs (Zachary Bailey),
kurš ir dzimis Darvinā,
Austrālijas Ziemeļu teritorijā. Zaks savu AFL futbola karjeru uzsāka ar Darvinas Southern Districts
Crocodiles komandu un
tad, kamēr viņš gāja skolā
Adelaidē, viņš pārstāvēja
Norwood Redlegs. Vēlāk
viņu pieaicināja Brisbanes
Lions AFL komanda. Viņa
vectēvs ir ilggadīgais Darvinas latvietis Kārlis Ozoliņš.

Trešdien, 2022. gada 28. septembrī
2022. gada 24. septembrī Marks
Blicavs un Džilongas Cats izcīnīja
AFL čempionāti (t.s. Flag) pret Sydney
Swans 133 (20 vārti 13 punkti) – 52 (8
vārti un 4 punkti). Marks ir tagad trešais latviešu izcelsmes spēlētājs, kas ir
izcīnījis AFL Flag septembra lielajā
dienā.
Pirmais latvietis kurš ir izcīnījis
AFL čempionātu (t.s. Flag) ir Arnolds
Briedis, kas 1975. gadā guva 5 vārtus
finālspēlē pret Hawthorn Hawks. Vēlāk – 1977. gadā Briedis uzvarēja otro
Flag atkārtotā finālspēlē (Grand Final
replay 1977. gada 1. oktobrī) pret Collingwood Magpies. Arnolda brālis Roberts arī spēlēja AFL futbolu, un bija
Arnolda komandas biedrs no 1976.
līdz 1978. gadam.
Otrais bija Jason Akermanis, kas
2001, 2002 un 2003 gadā uzvarēja
Flag ar Brisbane Lions.

BALTIC GAMES 2022/2023. gada
Baltiešu spēles Adelaidē

BALTIC GAMES-2023 notiks svētdien, 2023. gada 21. maijā, Lightsview
stadionā, Adelaidē. Sakarā ar to, ka
Baltiešu spēles ir atguvušas savu popularitāti, lūdzu visus latviešu izcelsmes basketbolistus un volejbolistus
Austrālijā, kuri vēlas piedalītie ss turnīrā, pieteikties tā, lai mūsu komandas
ir stipras un ar savu spēles prasmi palīdzētu latviešiem beidzot atgūt Baltiešu
Spēļu kausu. Gaidām pieteikumus no
visām Austrālijas pavalstīm. Pieteikties pie Reiņa Danča: reinismichelle@
bigpond.com

Trīs Zvaigžņu spēles Valmierā,
Latvijā

2023. gada 11.–14. jūlijā notiks
Trīs Zvaigžņu spēles Valmierā. Daudzi mūsu basketbolisti piedalīsies Vispārējos Dziesmu svētkos, tāpēc aicinu
visus zēnus un meitenes, kas spēlē
basketbolu vismaz 2. divīzijā savās pavalstīs, pieteikties un ar savu sportisko
stāju un garu pārstāvēt Austrāliju Trīs
Zvaigžņu spēlēs. Pieteikties pie Viktora Sīkā (0413018 588, vsikais@hotmail.com), vai pie LAAJ vicepriekšsēža Reiņa Danča (reinismichelle@
bigpond.com).
Reinis Dancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Vadītāju kopbilde. 1. rindā no kreisās: Mudīte Šūlere (Schuler), Krista Treiguta, Anda Vitola (Witoll), Rita Robežniece;
2. rindā no kreisās: Elita Pētersone, Inta Briede, Meta Bāze, Sarma Eglīte, Milija Budrēvica, Ilze Āboliņa, Dace Strīpniece, Anita Zobena, Valda Zobena, Velta Zvīdre;
3. rindā no kreisās: Baiba Bredovska, Nora Pulciņa, Diāna Blačina (Blatchina), Biruta Kvapisinska (Kwapisinski), Aina
Budrēvica, Kristīna Putene.

Kanādas latviešu gaidu salidojums un pēdējais ugunskurs
Latviešu gaidu kustības (LGK)
Kanādas jendas sarīkojums sestdien,
13. augustā, Toronto Sv. Andreja
draudzes lauku īpašumā Sidrabenē
bija pulcinājis astoņdesmit labvēļus,
brāļus skautus, esošās un bijušās Kustības dalībnieces. Kanādas jendas gaidu priekšniece vad. Dace Strīpniece
aicināja ne tikvien kavēties atmiņās,
bet arī atzīmēt un svinēt latviešu gaidisma 100 gadu pastāvēšanu. ASV
jendas gaidu priekšniece vad. Kristīna Putene, atlidojusi no Ņujorkas,
sniedza konspektīvu LGK vēsturi,
paskaidrojot, ka mērķis saglabāt Latvijā dibināto gaidismu ir bijis godam
veikts – Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija (LSGCO) turpina
gaidot un skautot Latvijā. Kanādas
jendas skautu priekšniece vad. Daina
Kalniņa pateicās par 70 sadarbības
gadiem un novēroja, ka gaidisms, kustība kas ciena dabu, ir devusi katrai
dalībniecei vienreizēju, neatņemamu
dāvanu nākotnei: izdevību sasniegt
savu labāko es. Sveicienus no Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas

Vakardziesmas loks.

pasaulē (LELBP) arhibīskapes Laumas Zušēvicas bija atvedusi Latviešu
evaņģēliski luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA)
Vidienes apgabala prāveste
Dr. Sarma Eglīte. LNAK
priekšsēdis prāv. emeritus
Dr. Fritz Traugott Kristbergs sveica Latviešu nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) un tās valdes
vārdā.

Vadītāju kopbilde

No kreisās: Dace Strīpniece, Daina Kalniņa,
Kristīna Putene.

Pēc oficiālās daļas un
saviesīgām vakariņām sekoja Draudzības rotaļa. Radās septiņi kopi, kuri katrs saņēma saini ar
dažādiem, lielākoties nometņošanas
priekšmetiem. Uzdevums: izgudrot
īsu ugunskura priekšnesumu, lietojot saiņa saturu. Ugunskuru vadīja
vad. Dace Strīpniece un vad. Aina
Budrēvica. Vecākā vadītāja, vad. Milija Budrēvica, aizdedzināja ugunskuru; jaunākā vadītāja, vad. Aina
Budrēvica, aizdedzināja piemiņas
sveci mūžībā aizgājušajām vadītājām.
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Simtgades kliņģeris
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Latviešu gaidu kustība ASV, Austrālijā un Kanādā izbeidz darbību

Kanādas jendas latviešu gaidu vēstures pārskatā pieminēja kādas vienības
ir darbojušās un kādas nometnes ir
notikušas. Pēc gaidu himnas Modras,
modras bijušās vadītājas un vadītāju
vietnieces pulcējās kopbildei.

Vakardziesmas loks

Pēc ugunskura nopietnās daļas
sekoja jautrā daļa. Ugunskura riņķa
dziesmas, saucieni, septiņi priekšnesumi, dažādi aplausi un gaidu dziesmas radīja raitu programmas gaitu.
Ugunskura stāstā vad. Velta Zvīdre
dalījās ar dažām personīgām atmiņām,
kā arī ar pārdomām par gaidismu, stāstu nobeidzot ar Lorda Bēden-Pauela
uzdevumu gaidām: „Esiet priecīgas
un dariet citus priecīgus.” Pasākuma
dalībnieki saslēdzās lokā ap ugunskuru, lai nodziedātu gaidu vakardziesmu
Kluss miers un pateiktu gaidu vakara
lūgšanu. No ugunskura tika paņemta
oglīte, ko aizvest uz Latviju un nodot
LSGCO, jo ar šī gada 30. septembri
Latviešu gaidu kustība ASV, Austrālijā un Kanādā izbeidz darbību.
Vad. Velta Zvīdre
Laikrakstam „Latvietis“
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Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzrunā tautiešus Sidnejā.
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6. lpp.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
Vizīte Sidnejā tiekas ar tautiešiem

to gāzes cenas pieaug, un ir nepieciešams samazināt grūtības tautai sakarā ar to. Ir jāuzbūvē jauni termināli.
Ārlietu ministrs ir atklājis vēstniecību
un ticies ar Austrālijas aizsardzības un
tirdzniecības ministriem.
Pēc uzrunas sekoja jautājumi. Uldis Ozoliņš jautāja par brīdinājumiem
Eiropai; atbilde: „Latvija, protams, ir
priecīga par neatkarību. Valstsvīriem
bija jāizstāsta citām valstīm, ka esam
daļa no Rietumiem. Par Krievijas armijas izvešanu neuzņēma perfektus
lēmumus. Mēs būtu savādākā stāvoklī,
ja nebūtu iestājušies NATO. Būtu tā kā
Ukraina vai Moldova. Sākumā nezinājām, kā kārtīgi darboties, it sevišķi ES
ietvaros. Baltijas Valstis kopā ar Poliju
bija brīdinājušas pasauli par Krieviju.
Kopš šī gada daudzas valstis ir atzinušas savu kļūdu, neņemot brīdinājumus
nopietni. Katrus četrus gadus valstīs
ievēl jaunas valdības. Tie, kurus ievēl,
domā, ka viņi ir gudrāki nekā iepriekšējā valdība. Tad latviešiem ir jāsāk
skaidrošanas darbs no nulles.“
Guna Klarsona jautāja, vai Ungārijas prezidents Orbans rada problēmas? Atbilde: „Ir vilšanās par vienu
otru Ungārijas nostāju. Tomēr Ungārija ir pilntiesīga NATO un ES valsts.
Patlaban Ungārijas gaisa spēki patrulē

Baltijas gaisa telpu, un tas arī ir jāņem
vērā.“
Aldis Birzulis jautāja, kādas cerības ir uz jaunu, stipru valdību pēc
Saeimas vēlēšanām oktobrī? Atbilde:
„Kādu valdību Jūs ievēlēsiet, tāda
būs.“
Pauls Svilāns jautāja par karaklausību. Kas notiks ar diasporas jauniešiem, kas būs iesaukuma gados?
(Viņam ar kundzi ir trīs bērni.) Atbilde: „Valdība to vēl apspriedīs. Nezin,
cik tas vēl izmaksās. Daudz ir mainījies bruņotajos spēkos. Vai būs labi
apmācītāji, kas varēs sekmīgi apmācīt
jauniesauktos? Kādi būs izņēmumi –
zemnieki, vienīgie apgādnieki, utt.?
Kā tur rīkoties? Arī dubultpilsoņi – kā
to organizēt?“
Jānis Čečiņš jautāja, kā ir ar sieviešu uzņemšanu karaklausībā? Atbilde: „Nevar teikt, ka nedrīkst uzņemt
sievietes.“
Valdis Krādziņš jautāja, kad valstij ir tik daudz citu nopietnu problēmu, cik valdība domā par klimata
maiņu. Atbilde: „Latvija ir klimata
neitrāla valsts. Līdz 2030. gadam Eiropai ir diezgan augsti mērķi. Citādāk,
katra valsts rauj uz savu pusi. Galvenais ir, ka tiekam vaļā no gāzes atkarības no Krievijas. Tagad enerģija nāks
caur Poliju no Eiropas. Daudz reklamē
alternatīvās enerģijas veidu; solāros
paneļus, bet to cenas strauji kāpj. Nevajag likt visas olas vienā grozā. Kopā
ar Igauniju ceļam vēja parku. Ar vēja
turbīnām ir problēma, kad jābūvē tavā
novadā, tad vairs nav labi!“
Jānis Čečiņš jautāja, vai šķidrināto gāzi var pirkt no Austrālijas? Atbilde: „Austrālija ir laikam pārdevusi
ārzemēm par daudz.“
Uldis Ozoliņš jautāja par Uzvaras pieminekļa demontēšanu. Atbilde: „Piemineklis būs jādemontē līdz
15. novembrim. Vēl kāda organizācija
No kreisās: Aldis Birzulis, Latvijas vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē Mar- lēmumu apstrīd. Ir zināma pretdarbīģers Krams, Latvijas goda konsuls NSW Mārtiņš Tuktēns, Latvijas ārlietu mi- ba, un neviens negrib nemierus, bet
nistrs Edgars Rinkēvičs, Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis Jānis Čečiņs,
Latvijas Ārlietu ministrijas diasporas vēstniece Elita Gavele.
Turpinājums 13. lpp.
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Tikšanās ar Latvijas
Republikas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču notika svētdien,
7. augustā, plkst.14
Sidnejas Latviešu nama
Baltajā zālē. Vēl piedalījās delegācija un Kanberas vēstniecības darbinieki. Zālē bija ap 65
klausītāju. Ārlietu ministrs sniedza
īsu uzrunu. Viņš pateicās par sirsnīgo uzņemšanu. Viņš jau bijis Sidnejā
2015. gadā. Kanberā tagad ir vēstniecība un vēstnieks. Galvenās problēmas Latvijā ir: Latvijas drošība, kopš
Krievija uzbruka Ukrainai 24. februārī. (Baltijas Valstis un Polija bija jau
sen brīdinājušas pasauli par Krievijas
draudu nopietnību.)
No Latvijas viedokļa, cik droša
ir Latvija? Pēc lēmumiem Madridē,
NATO solīja stiprināt spēkus Baltijas
Valstīs ar karavīru vienībām un pretgaisa sistēmas ieroču piegādi. Tagad
nedrīkst atslābt. Vēl viena bāze un poligons ir jāuzceļ. Latvija palīdz Ukrainai; ir ziedojusi miljoniem eiro un uzņēmusi bēgļus. Patlaban valstī atrodas
ap 40 000 bēgļu. Ir sankcijas uzstādītas pret Krieviju un Baltkrieviju. Citas
problēmas ir inflācija, un gāzes piegādes pārtraukšana no Krievijas. Līdz ar
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Intervija

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Austrālijā

Ilze Nāgela: Apsveicu Jūs ar vizīti
Austrālijā! Kas bija svarīgākie jautājumi, svarīgākas tēmas, kuras Jūs pārrunājāt ar Austrālijas valdības pārstāvjiem šajā vizītē?
Edgars Rinkēvičs: Pirmais un galvenais, protams, ir Krievijas agresija Ukrainā. Šis jautājums interesē Austrālijas
valdību ne mazāk, kā tas interesē Latvijas
valdību. Es domāju, ka mēs varam būt tikai priecīgi un arī pateicīgi, jo Austrālija ir
ļoti daudz darījusi, lai atbalstītu Ukrainu,
piegādājot arī militāro tehniku. Mēs esam
ļoti līdzīgi domājoši arī dažādos balsojumos, kas nosoda Krievijas agresiju,
starptautiskajās organizācijās. Protams,
runājām arī par to, kā tālāk varētu atbalstīt
Ukrainu. Sankcijas pret Krieviju, dažāda
veida militārais un finansiālais atbalsts
Ukrainai – tas bija tas pirmais jautājums.
Otrais ir Eiropas Savienības un
Austrālijas brīvās tirdzniecības līgums,
kas ir ļoti svarīgs arī Latvijai. Lai arī ir
zināma tirdzniecība starp Latviju un
Austrāliju, bet ir dažas lietas, kuras pagaidām vēl kavē. Šis Eiropas Savienības un Austrālijas brīvās tirdzniecības
līgums ļoti atvieglotu abas puses, un
Latvijai specifiski ir interese par Austrālijas – Latvijas līgumu par izvairīšanos no dubultās nodokļu aplikšanas.
IN: Vai par pensiju jautājumu tika
runāts?
ER: Nē, par to nav runāts. Šeit
īstenībā laikam nekādi jauni, radikāli
lēmumi vai rīcība nebūtu.
Un pēdējais, protams, – vispārējā
drošības situācija, jo arī mūs arvien
vairāk satrauc un interesē situācija,
kāda ir šajā reģionā – Ķīnas faktors,
un, neapšaubāmi, mūs ļoti interesē
Austrālijas valdības viedoklis.
Mums arī sāk attīstīties praktiskā sadarbība drošības jautājumos, jo Austrālijas eksperts, kas ir jūras spēku virsnieks,
pavisam drīz ierodas Rīgā, lai strādātu
NATO stratēģiskās komunikācijas centrā. Šī centra galvenais mērķis ir analizēt
Krievijas propagandu, informācijas karu,
Ķīnas propagandu un izstrādāt priekšlikumus un metodes, kā tam pretoties.
IN: Vai viņš dos arī kādus praktiskus padomus?
ER: Patiesību sakot, nav tāda padomu došana; šeit ir vairāk tā, ka visi
strādājot kopā, skatoties, analizēt, piemēram to, kādā veidā tiek izmantoti tā
saucamie boti un viltus konti Feisbukā,
Tviterī; kā tiek mēģināts manipulēt ar
sabiedrisko domu, kā tiek mēģināts ietekmēt politiskos procesus, iejaukšanos
vairāku valstu vēlēšanu sistēmā. Patiesību sakot, tur nav padomu došana, jo te
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2022. gada augustā Austrālijā un Jaunzēlandē pēc Austrālijas valdības ielūguma viesojās Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele un personas, kas viņus pavada. 3. augustā Kanberā, piedaloties Edgaram Rinkēvičam un Elitai Gavelei, notika svinīga Latvijas vēstniecības atklāšana; skat. Jura Jakovica rakstu
LL713 (https://laikraksts.com/raksti/11537).
7. augustā, Sidnejas Latviešu namā ministrs sniedza interviju laikraksta „Latvietis“ galvenajai redaktorei Ilzei Nāgelai.

Laikraksta „Latvietis“ galvenā redaktore Ilze Nāgela intervē LR ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču.
visi mācās un domā, kā tikt ar to galā.
IN: Vai līdzīgi kā ar pandēmiju,
kad katrs mēģināja atrast labāko izeju?
ER: Ļoti līdzīgi.
IN: Kā Jūs vērtējat Nensijas Pelosi (Nancy Pelosi)* vizīti Taivānā? Vai
Jūs varat iedomāties, ka kāds tikpat
augsta ranga Latvijas valdības pārstāvis veiktu līdzīgu vizīti?
ER: Latvijas Saeimas deputāti diezgan regulāri viesojās Taivānā. Nav bijusi
Saeimas priekšsēdētāja, bet deputāti viesojas, un es domāju, ka šeit ir jāsaprot, ka
gan Amerikā, gan Latvijā, gan Austrālijā
deputātiem ir savs viedoklis, sava likumdevēja rīcības brīvība, un viņi rīkojas atbilstoši tam, kā to vēlas viņu vēlētāji, kā
to vēlas sabiedrība kopumā. Un līdzīgi
es domāju, ka arī Nensijas Pelosi vizīte
ir vērtējama tādā kontekstā. Protams, tas
ir radījis sašutumu no Ķīnas puses, bet
tā nav bijusi pirmā vizīte. Tāda prakse,
kā es saprotu, ir bijusi pat pirms 25 gadiem, un es domāju, ka šeit būtu labi nepārspīlēt ar visa veida retoriku no Ķīnas
puses. Neviens jau nav apšaubījis Ķīnas
politikas pamatu postulātus. Bet tas, ka
mēs redzam, ka pēdējā laikā autoritārā
režīma vēlme pārskatīt pasaules kārtību
pieaug, tas ir fakts. Un tas, ka Rietumu
pasaule ir kategoriski pret jebkāda veida
spēku izmantošanu un kaut kādu pasaules pārdali, tas ir fakts. Un es domāju, ka
tas ir tas, ko šobrīd gatavo parlamentārieši dažādās valstīs, gan valdības pārstāvji, gan simboliski, gan arī praktiski.
IN: Nepārspīlēt Ķīnas reakciju?
ER: Es tiešām domāju, ka tas nav
tas, kas būtu pareizākais šobrīd no Ķīnas puses.

IN: Kā jūs vērtējat Austrālijas jaunās
valdības attieksmi pret Latviju un Eiropu
kopumā, salīdzinot ar valdību, kas bija
2015. gadā, kad Jūs bijāt Austrālijā?
ER: Es domāju, ka mums ir tradicionāli labas attiecības ar Austrāliju, neraugoties uz to, kādas partijas sastādīta valdība ir pie varas. Es domāju, ka arī Latvijā
nav svarīgi, kurš ir ārlietu ministrs vai
kāda ir valdība, mums ir tradicionāli ļoti
labas un draudzīgas attiecības. Ko gan es
varētu teikt, mazliet no citāda viedokļa,
neanalizējot valdības, 2015. gada vizīti
un tagad 2022. gada vizīti; tad tomēr tā
dienas kārtība ir ļoti nopietni pamainījusies. Notikumi to ir ietekmējuši.
2015. gadā mēs vairāk runājām par
Eiropas – Austrālijas attiecībām. Mēs runājām par dažādiem divpusējiem jautājumiem. Protams, ka Austrālijas kolēģus
interesēja Krievija, mūs interesēja Ķīna.
Diskusija bija, bet tā bija savādāka. Neaizmirsīsim, ka bija jau notikusi Krimas
okupācija un neaizmirsīsim, ka bija notriekta Malaysia Airlines reiss 17 (MH17/
MAS17) lidmašīna, kurā bija arī Austrālijas pavalstnieki. Tā kā izpratne par to
„ka nav labi“ bija, bet diskusija šobrīd ir
pilnīgi savādāka, jo ļoti mainījusies pasaule. Faktiski pirmās sarunas jau par to,
kā situācija attīstās, man pilnīgi neoficiāli
notika ar iepriekšējo Austrālijas ārlietu
ministru divas dienas pirms Krievijas
iebrukuma Ukrainā, kad bijām Parīzē –
Klusā okeāna, Indijas okeāna un Eiropas
Savienības ministru sanāksmē. Tad jau
bija skaidrs, ka kaut kas ļoti nopietns veidojas. Tad mēs arī vienojāmies, ka pilnīgi
Turpinājums 10. lpp.
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Skats no izstādes.

Māra Branča skatījums
Greznais pusceļš

Izstādi papildina viņa zīmējumu un
ideju digitālie palielinājumi, kas ļauj
skatītājam iedziļināties radošā procesa noslēpumos. Šajā ziņā jubilāram
palīdzējis dēls Roberts, kurš savulaik papildinājās Ņujorkā. Te jāatklāj,
ka lielformāta zīmējumi papildina un
organizē telpu, kurā uz postamentiem
aplūkojamas rotaslietas un skulptūras.
Kas to lai zina, bet varbūt Gintā Strēlī
pārceļojis vectēva, Jelgavas profesionālā teātra dekoratora, Arvīda Spertāla
gars, kas izcēlās ar izcilu telpas izjūtu, radošo nemieru un nepārtrauktiem
atradumiem. Te nav lieki piebilst, ka
jubilārs ir darinājis arī Arvīda un Margas Spertālu balvu, ko Jelgavas novads
piešķir par izcilu scenogrāfiju teātrī.
Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Rotas.

Arvīda un Margas Spertālu balva.
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kuru īstenošanai izmantots sudrabs,
melhiors, misiņš, kapars, zelts, pusdārgakmeņi un citi materiāli. Tos raksturot ir
visai sarežģīti. Skatītāji un speciālisti te
pamana atskaņas no asīriešu, ēģiptiešu,
indiāņu un vikingu mākslas, kas papildinātas ar latviešu rakstiem un seniem
ornamentiem. „Es esmu kā sūklis, kurš
uzsūc visu, ar ko sastopos,“ mākslinieks
atzīstas. Studiju laikā Igaunijā kursa
biedri bija gan lietuvieši un igauņi, gan
gruzīni un citi, no kuriem daudz ko
patapināja. Kā ikviens mākslinieks, arīdzan Gints Strēlis jaunām idejām ierosmi rod rotām un lietišķai mākslai veltītās
grāmatās un žurnālos. Rezultātā rodas
neatkārtojamas rotas, kas pārsteidz ar
tehniku daudzveidību, ar ornamentu
bagātību, ar detaļu precizitāti, radošo
brīvību un eleganci. Tās apbur ne tikai
sievietes, kuras kāro iegūt savā īpašumā
gredzenus, kaklarotas vai piespraudes,
bet arī vīriešus, kuru vīrišķību izceļ piemērota rokassprādze vai gredzens. Gints
Strēlis sūkstas, ka vīrieši maz nēsā atbilstošas rotas, baidīdamies būt sievišķīgi.
Daudznozīmīgas ir arīdzan viņa
skulptūras, kas sasaucas ar senām
teikām un leģendām par pasaules radīšanu. To vēsta darbu nosaukumi –
S a u - les laiva, Pasaules koks,
Saules koks. Tie liek padomāt par Bībeles un citu
teiku daudznozīmību, tajās
paslēpto pasaules gudrību.
Arī tās ir rūpīgi pārdomātas
un perfekti nostrādātas.
60 gadu jubilejas izstādi Gints Strēlis nosaucis par
Pusceļu. „Pusceļš ir aptuvens attālums starp sākumu
un mērķi. Starp ideju un rezultātu. Starp rotu un lietotāju. /.../ Tas iezīmē apziņu,
ka esam mūžīgā izaugsmē un
kustībā starp ideju, procesu
un gala iznākumu. To īso brīdi, kas svinīgi stiprina nākamo pakāpienu aizvien jaunu
mērķu un ideju kalšanai,“ lasāms izstādes anotācijā.
FOTO Māris Brancis

Līdz 8. oktobrim
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā
apmeklējama neparasta
izstāde – Ginta Strēļa
rotu un skulptūru izstāde
Pusceļā. Rotu izstādes ir
visai reta parādība Latvijas kultūras dzīvē. Parasti tās papildina
gleznu, grafikas vai lietišķās mākslas
skates. Rotas ir nelielas pēc formas,
darinātas no sudraba un zelta, iestrādāti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, kas
vilina ne tikai sievietes tās iegūt, bet
arī zagļus un aplaupītājus. Tādēļ mākslinieka un jelgavnieku uzdrošināšanās
ir visai bīstama un vienlaikus ļoti apsveicama. Tiesa gan, mūsdienās muzeji
un daudzas citas iestādes ir apgādātas
ar novērotāju kamerām, kādēļ garnadžiem ir visai grūti nemanāmi iedzīvoties šāda veida materiālās vērtībās.
Rotkalis Gints Strēlis, beidzis Rīgas
Lietišķās māksla vidusskolas metālapstrādes nodaļu, devās uz Tallinu, kur studēja Mākslas universitātes metālmākslas
nodaļā un beidza to 1992. gadā. Izstādēs
piedalās jau kopš 1990. gada gan Rīgā,
Valmierā un Jelgavā, gan Bostonā (1993)
un Ņujorkā (1994), kā arī Vācijā.
Viņa darbi ir dekoratīvi un tēlaini,
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Tuvojas Mārtiņa Ķibilda grāmatas „Atslēgas“ atvēršana
Veidota īpaša īsfima

Žurnālista, televīzijas raidījumu autora un vadītāja
Mārtiņa Ķibilda izsapņotā grāmata Atslēgas. Gadsimta
vēstures atradumi tik tikko nodota tipogrāfijā, projekta
turpinātājiem ļaujot atskatīties uz darbiem piesātināto vasaru. Tās laikā veikta tekstu apstrāde un atlasīts bagātīgs,
vēl iepriekš neredzētu fotogrāfiju klāsts, veidots un pilnveidots grāmatas dizains, uzrunāti ieceres atbalstītāji un
plānots atvēršanas notikums – ar tieši tik niansētu rūpību,
kā to būtu vēlējies un darījis M. Ķibilds. Gaidot grāmatas prezentāciju, kas novembrī notiks Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā (LNB), Atslēgu veidotāji aicina noskatīties īpašu
īsfilmu – stāstu par grāmatu un tās autoru.
VIDEO YOUTUBE: https://youtu.be/gmBOBB5lfY4
VIDEO VIMEO: https://vimeo.com/752509997
FAILS LEJUPIELĀDEI: https://we.tl/t-gHLCzBiogi
„Es atceros vēl tagad, kā tētis, reiz braucot mašīnā,
kādam pa telefonu dedzīgi stāstīja par grāmatu, ko kādreiz
gribētu uzrakstīt. Zinot viņa aizraušanos ar vēsturi, es labi
spēju iztēloties, ka viņš ne reizi vien par to bija domājis jau
pat savā bērnībā, un esmu drošs – šī grāmata būtu veltīta Latvijai. Nu, sapnis, kuru nepaspēja izsapņot un stāsts,
kuru nepaguva izstāstīt, ir nodots drukai, un pilnīgi neticami, ka jau pavisam drīz to varēs lasīt ikviens. To arī vēlējos
parādīt īsfilmā, kurā Mārtiņu bērnībā atveido viņa jaunākais un viņam vizuāli vislīdzīgākais dēls – Pauls, bet Latviju iemieso tēlnieka Egona Peršēvica veidotais brīvības tēls
jeb Milda,“ stāsta īsfilmas režisors un M. Ķibilda vecākais
dēls Gustavs Ķibilds.
Īsfilmas veidotāji: studija Penthaus Co., režisors Gustavs Ķibilds, producente Linda Lindenberga, operators
Emīls Ozoliņš, Gaffer (gaismotājs) Aleksis Čerkašins, Best
Boy (gaismošanas asistents) Kaspars Vilcāns, Grip (kameras sliedes tehniķis) Viktors Besaraba. Montāža – Gatis
Belogrudovs, SFX (pēcapstrāde) – Edgars Kalniņš, aizkadra balss – Guna Zariņa, skaņas mikss – Artis Lūsis, komponists – Reinis Sējāns.
Lomās: Pauls Ķibilds, Mārtiņš Ķibilds.
Pateicamies par sadarbību un atbalstu: BBRental,
Cinevera LV, Hanzas Perons, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas Kongresu nams, Rojs Bērziņš, Rojs Bērziņš,
Egons Peršēvics.
Apjomīgais izdevums Atslēgas. Gadsimta vēstures
atradumi veidots pēc tāda paša nosaukuma dokumentālā televīzijas raidījuma materiāliem. Tas 50 faktoloģiski
un sižetiski aizraujošos stāstos mūsdienīgā un populārzinātniskā veidā aplūko zīmīgākos Latvijas vēstures atslēgas notikumus simt gados (1918–2018). Atslēgās izteikti
manāma M. Ķibilda detektīva cienīgā aizrautība un asredzīgais skats uz maz zināmām, tostarp neērtām Latvijas
pagātnes ainām, lai katram tās padarītu saprotamas. Jaunā
publikācija apiet ambīciju kļūt par akadēmisku pētījumu
vai enciklopēdisku faktu krājumu, bet aicina ikvienu lasītāju – neatkarīgi no vecuma un vēstures zināšanām – iepazīt būtiskāko valsts pagātnes notikumu gaitu un izprast
to saikni ar šodienu. Jaunā grāmata būs latviešu, angļu un
krievu valodā.
Šobrīd Atslēgas var iegādāties iepriekšpārdošanā vietnē veikals.atslegas.tv. Nopirktie eksemplāri tiks piegādāti
oktobra izskaņā, bet, sākot no novembra, grāmata būs nopērkama grāmatnīcās. Atbalstot skolas un paplašinot tajās
pieejamo mācību līdzekļu klāstu, aicinām papildus iegādāties otru grāmatu, dāvinot to valsts vai gadumijas svētkos
kādai skolai – piemēram, tai, kurā esat mācījies Jūs vai
Jūsu bērni.
Uzsverot grāmatas satura pielietojuma potenciālu arī

izglītības nozarē, to papildinās
atsevišķs mācību palīglīdzeklis
Skolotāja burtnīca Latvijas vēstures notikumu
izziņai un apguvei
skolās – īpaši vēstures skolotājiem
veidoti
mācību
stundu plānu un
darba uzdevumu
piemēri par Atslēgās aplūkotajiem
tematiem. Plāni
veidoti pēc jaunā
valsts
pamatizglītības standarta (Skola2030*).
Papildmateriālus
sagatavojusi Salaspils 1. vidusskolas vēstures skolotāja Annija Bergmane. Vienlaikus
vietnē atslegas.tv joprojām skatāmas visas raidījuma Atslēgas epizodes, kas iztulkotas arī angļu un krievu valodā,
sniedzot iespēju mācību saturu padarīt multimediālu un
pieejamu gan latviešu, gan mazākumtautību, gan diasporas skolās.
Grāmatas Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi radošā komanda: projekta turpinātāja Ilze Grase-Ķibilde,
literārā redaktore Lilita Vaingārdnere, dizainere Madara
Krieviņa, vēstures konsultante Annija Bergmane, grāmatas priekšvārda autors Dr.hist. Gustavs Strenga.
Atbalstītāji: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Citadele banka, Novum Riga Charitable Foundation, Nordtext,
DPD Latvija, VFS Films.
Informatīvie atbalstītāji: Latvijas Televīzija, Latvijas
Radio, LSM, IR, Radio SWH, JCDecaux, Visual Media.

Uzņēmumiem un organizācijām:

Aicinām atbalstīt projektu, rakstot ziņu uz e-pastu
atslegas@atslegas.tv un rezervējot atsevišķu grāmatu
tirāžu, ko iespējams izmantot kā dāvanu saviem
darbiniekiem vai partneriem valsts un gadumijas
svētkos.

Uzziņai

Latvijas valsts simtgades programmā Mārtiņa Ķibilda (1973–2019), VFS Films un Latvijas Televīzijas radīto
televīzijas raidījumu ciklu Atslēgas veido 50 epizodes –
katra 15 minūšu garumā, un tas ir viens no apjomīgākajiem televīzijas dokumentālā žanra projektiem, kāds tapis
par Latvijas vēsturi. Atslēgu pieeja vēstures izgaismošanā
ir oriģināla un provokatīva – pat šķietami vispārzināmiem
notikumiem atrast neparastu skatupunktu, atslēgt citas
durvis uz mazāk zināmiem faktiem un tādējādi padarīt šos
stāstus interesantākus par jau zināmo vēsturi.
Augusts Zilberts
Uzzini vairāk:
https://atslegas.tv/
Seko:
www.facebook.com/adresesatslegas
www.instagram.com/atslegas.gramata
* https://www.skola2030.lv/lv/par-projektu
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Intervija

Turpinājums no 7. lpp.
noteikti ir jābūt cieši kontaktā arī ar jauno
valdību. Šeit es domāju, ka mūsu sadarbība ir būtiska, jo līdzīgi domājošām valstīm jāstrādā kopā. Te tiešām nav būtiski,
kurš ir pie varas Latvijā, vai Austrālijā.
IN: Kanberā Jūs tikāties ar Nauru,
Fidži, Samoa, Vanuatu valstu pārstāvjiem, kas rezidē Kanberā. Vai ir doma,
plāns akreditēt šajās valstīs mūsu vēstnieku Marģeri Krama kungu, vai kādu citu?
ER: Jā, tāda doma tiešām ir, ka
Latvijas vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē būs ir arī vēstnieks vairākās salu
valstīs. Mums ir zināma interese attīstīt
politisko un ekonomisko sadarbību plašāk un, protams, ja ir atvērta vēstniecība
šeit, Kanberā, tad gribētos, lai šī vēstniecība plaši strādā. Es domāju, ka vēstniekam un vēstniecības diplomātiem
būs ļoti daudz darba. Zinu, ka šo laikrakstu lasīs daudzi Austrālijas latvieši,
un tāpēc es uzreiz gribu teikt, ka ja jums
kādreiz vēstnieks nevarēs uz kādu pasākumu atbraukt, jo viņam ir jābūt kādā
citā valstī, tad pieņemiet to ar izpratni,
jo vēstnieka darbs būs ļoti, ļoti smags.
IN: Kādā veidā Latvijas vēstniecība
Kanberā varētu strādāt, lai Klusā okeāna
valstis balsotu, piemēram, par Latvijas
kandidatūru ANO Drošības padomē?
ER: Tas ir viens no jautājumiem, pie
kā vēstnieks arī strādās. Man tā pirmā
tikšanās es domāju, ka bija laba. Manuprāt, daudzām valstīm, protams, šobrīd
nav tādas izpratnes par mūsu reģionu. Ja
vēstnieks diezgan regulāri apmeklēs šīs
valstis, nu varbūt ne jau reizi mēnesī, bet
kaut kādā noteiktā, ilgākā laika posmā un
nodibina kontaktus un strādā ar šo valstu
attiecīgajiem vadītājiem, tad domāju, ka
arī pakāpeniski izpratne parādīsies, un
mums vēl ir trīs gadi, lai sevi labi parādītu, iestrādātos. Gribētu cerēt, ka arī no šī
reģiona būs atbalsts mūsu kandidatūrai.
IN: Mazliet atpakaļ Latvijā. Vai
Jūs paredzat reālu pretdarbību no
Krievijas, kad tiks demontēts Uzvaras
piemineklis Pārdaugavā un citi šāda
veida pieminekļi Latvijā?
ER: Propagandas līmeņa pretdarbība jau notiek un notiks, bet Krievija pati
var vainot sevi par to, ka šobrīd tās reputācija pasaulē ir tik zema, ka īpaši neviens tajos spiedzienos arī neklausās; tas
ir viens. Otra lieta, protams, šī pieminekļa demontāža, es zinu, daudziem liekas –
kas tur liels – atbrauks traktors, apmetīs
cilpu un noraus. Bet tas vienkārši tehniski nav iespējams. Tā prasīs laiku, un es
domāju, ka tas ir ļoti nopietns uzdevums
mūsu drošības iestādēm, mūsu iekšlietu
sistēmas iestādēm nodrošināt, lai nebūtu
nekāda veida nopietnu starpgadījumu.
Cilvēki var brīvi izteikt savu viedokli,
protestējot, bet tas tiešām arī lielā mērā
ir drošības iestāžu un policijas atbildības
jautājums. Es zinu, ka viņi, protams, pieiet šīm lietām ar lielu atbildību, sevišķi
pēc tā, kas notika maijā.
IN: Kā es saprotu, tad ārlietu ministrija ir apturējusi Latvijas vīzu iz-

sniegšanu Krievijas pilsoņiem. Vai ir
kāda veida izņēmumi tam? Kādi?
ER: Mēs Latvijas vīzu izsniegšanu
apturējām jau lielāko daļu no februāra.
Bijām viena no tām retajām valstīm, kas
faktiski pēc kara sākuma neizsniedza vīzas, izņemot humānās vīzas. Šobrīd uz
kādu laiku ir pieņemts lēmums izsniegt
vīzas tikai tiem, kuriem ir bēru situācija
vai kaut kas tāds. Cilvēki bieži vien jauc
to, kas notiek valstī. Viņi uzskata, ka ļoti
daudz no Latvijas puses tiek izsniegtas
vīzas Krievijas pilsoņiem. Atšķirība ir
tā, ka Latvija ir Šengenas zeme, un arī ar
citu Šengenas valstu, piemēram, ar Vācijas, vai Spānijas izdoto vīzu var iebraukt
arī Latvijā, jo var iebraukt caur citām
valstīm. Tas ir tas, kāpēc mēs jau pavasarī un arī tagad – rudenī (Red. Eiropas
pavasarī un rudenī.) aicinājām un aicināsim pieņemt vienotu vīzu liegumu. Bez
vienota vīzu līguma nekas nenotiks. Mēs
arī uzskatām, ka ir nepieciešams nepagarināt termiņa uzturēšanās atļaujas, kuras izsniedz nevis Ārlietu ministrija, bet
Pilsonības un imigrācijas lietu pārvalde
tiem, kuriem ir notecējis termiņš un kuri
to ir ieguvuši pret kaut kāda veida zemes
gabala iepirkšanu. Jā, mēs esam izsnieguši ierobežotu vīzu skaitu arī Krievijas
mēdijiem un Rietumu mēdijiem, kuriem
ir krievu redakcijas, tādiem kā BBC, Deutsche Welle, Washington Post, Radio
Liberty – krievu redakcijām un arī tādām
neatkarīgām avīzēm kā Novaja Gazeta,
arī Krievijas telekanālam, kas ļauj viņiem strādāt no Latvijas. Tas ir īslaicīgi,
kamēr ir šāda situācija Krievijā, un nav
tā, kā daži varbūt domā, ka viņi atmuka
tikai sankciju dēļ. Daudzus slēdza Krievijā, neļāva viņiem strādāt un daudziem
pat bija dažāda veida krimināla vajāšana.
Tāpēc šis jautājums nav tā īsi un vienkārši atbildams, bet arī situācija, diemžēl,
ir ļoti sarežģīta. Lēmums ir pieņemts uz
nenoteiktu laiku, mēs izanalizēsim situāciju ar mūsu drošības iestādēm. Iekšlietu ministrija gatavo jaunus, speciālu
pārbaužu noteikumus; skatīsimies, kā
attīstīsies situācija, un tad skatīsimies, ko
darīt tālāk. Faktiski visas Latvijas vīzu
izsniegšanas kategorijas ir apturētas jau
no 24. februāra: darba vīzas, tūristu vīzas, studentu vīzas, humanitārās vīzas. Ja
kāda Krievijas pilsone ir Latvijas pilsoņa
sieva, tad jautājums citādāk skatāms.
IN: Kādas patlaban ir Latvijas
attiecības ar Ķīnas Tautas republiku?
Vai Krievijas karš Ukrainā ir kaut ko
mainījis Latvijas attiecības ar Ķīnu?
ER: Es teiktu, ka šīs attiecības ir
diezgan kompleksas. Ja pirms kara es
domāju, ka mums ir atšķirīgs skatījums
uz to, kā Ķīna realizē cilvēku tiesību politiku un demokrātiju vispār, es domāju,
ka šeit mums ir pozīciju dažādība. Es
domāju, ka mēs esam diezgan daudz diskutējuši arī par šo situāciju šeit, šajā reģionā drošības situāciju. Es domāju tas,
ka tomēr ANO drošības padomju balsojumos jaunajā Ģenerālas asamblejā pamatā atturas no tāda skaidra nosodījuma
Krievijas agresijai, un tas, protams, ir
faktors, kas ietekmē arī mūsu attiecības.
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IN: Austrālija ir pasaulē lielākais sašķidrinātās dabas gāzes eksportētājs. Vai
iespējams, ka Latvija arī varētu to iepirkt?
ER: Ziniet, mums vispirms vajadzētu tikt galā ar infrastruktūras izpēti, un, protams, ka šobrīd pamatuzdevums ir nodrošināt, lai pietiktu gāzes
līdz nākamās sezonas beigām, un otra
lieta – izstrādāt tādu mehānismu, kas
palīdz cilvēkiem samaksāt par gāzi, jo
tās cenas aug. Un trešā lieta ir, ka valdībai vajadzētu izšķirties tuvākajā laikā.
Mēs gaidām ekonomikas ministrijas
piedāvājumu par sava termināla būvi.
IN: Tas jau neies tik ātri...
ER: Jā, tas neies tik ātri, bet pēc
šīs dienas nāk nākamā. Mēs nezinām,
cik ilgi šī situācija ar Ukrainu notiks,
bet tas, kas ir pilnīgi skaidrs un tas ir
stratēģisks lēmums, ka mums ir jāatsakās no šīs atkarības no Krievijas.
Ceļi ir visādi. Redziet, tai brīdī,
kad gāzes cena pieaug, pieaug arī jebkuras izmaksas – malka, granulas...
utt. Cik es saprotu, tad Austrālija ir
noslēgusi tik daudz eksporta līgumus,
ka pašiem jāskatās, kā ir.
IN: Kādas ir pašreiz lielākās tirdzniecības saites starp Latviju un Austrāliju? Vai kas speciāls ir paredzēts nākotnē?
ER: Saites ir, nav pārāk lielas, bet ir,
un tas ir tas, ko mēs gribētu, lai vēstniecība dara. Tirdzniecības ministrijai ir viens
izrāviens, kas tieši ir tajā sadarbībā saistīts ar digitālo, ar informācijas tehnoloģiju. Mums ir kaut kādas nelielas lietiņas,
nišas, ko eksportē no Latvijas uz Austrāliju un ko mēs saņemam no Austrālijas
Latvijā. Ir bijušas dažādas izpētes, bijušas uzņēmēju delegācijas, bet tas gan bija
krietnu laiku atpakaļ. Bija tāda savstarpēja taustīšanās un tad, protams, attālums,
kā arī tas, ko es teicu par šiem līkumiem,
tas drusku traucē. Bet interese arī Austrālijā par sadarbību ar Latviju digitālajā sfērā ir liela, un es te redzu perspektīvu. Tas
arī ir viens no vēstniecības uzdevumiem.
IN: Varbūt līgumi ar visu Austrāliju iet lēnāk, bet kā būtu ar sadarbības līgumiem ar atsevišķu pavalsti, jo
katra pavalsts Austrālijā ir dažāda un
katrai varētu būt savādākas intereses,
savādāka veida piedāvājumi.
ER: Jā, to arī mēs esam sapratuši,
tā ir teritoriāli lielām valstīm, un Austrālija ir teritoriāli liela valsts. Ņemot
vērā, ka Latvija nav tik liela, dažreiz ir
daudz izdevīgāk un saprātīgāk koncentrēties uz sadarbību ar kādu noteiktu
pavalsti. Man iznāca tikšanās Adelaidē
ar Dienvidaustrālijas premjeru, kurš ir
lietuviešu izcelsmes, un tā tikšanās bija
ļoti silta un sirsnīga. Viņš bija ļoti enerģiski un aktīvi ieinteresēts meklēt sadarbības iespējas digitālā un izglītības
jomā. Vienojāmies, ka caur vēstnieku
mēģināsim uzturēt kontaktus un meklēt sadarbības iespējas. Jā, kāpēc tā nevarētu būt Dienvidaustrālija, Adelaide?
IN: Kā jums gāja Melburnā? Visas
tikšanās Austrālijas latviešu centros
jau notikušas?
Turpinājums 11. lpp.
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Lasītājas vēstule

Aicinājums 1. oktobra 14. Saeimas vēlēšanām

Intervija

Turpinājums no 10. lpp.
ER: Mēs ielidojām no Adelaides
rīta pusē ap desmitiem un izlidojām uz
Sidneju pēcpusdienā. Mums bija burtiski dažas stundas tikties ar tautiešiem.
Jāsaka, ka es esmu ļoti priecīgs,
ka šeit Austrālijā ir tik ļoti aktīva un
sirsnīga tautiešu kopiena, un varbūt
daļa no tā sirsnīguma un jaukuma ir
tas, ka ne tik daudzi no Latvijas valdības te viesojas. Ir bijuši Kultūras ministri, ir bijuši deputāti...
IN: Jā, tiesa, bieži tas gan nav.
ER: Jā, varbūt tieši tādēļ ir tik
sirsnīgas un jaukas uzņemšanas visur –
Adelaidē, Melburnā, arī Kanberā, bet
tur gan nebija tāda formāla tikšanās ar
tautiešiem, kas tur dzīvo, un, protams,
te – Sidnejā man ir mazliet vienkāršāk,
jo te es esmu jau otro reizi. Melburnā
un Adelaidē es viesojos pirmo reizi.
IN: Žēl, ka tik īss laiks šai vizītei.
ER: Šī ir pat viena no garākajām
vizītēm, jo tiešām, lai aptvertu visu –
ne tikai Latvijas vēstniecības atklāšanu, sarunas ar Austrālijas valdības
amatpersonām un tautiešiem Adelaidē, Melburnā un Sidnejā, man tiešām
jāsaka liels paldies Austrālijas valdībai, kas ir ļoti viesmīlīga, pretimnākoša un visu izkārtojusi tiešām izcili.
IN: Arī rīt (Red. 8. augustā.) jums
stāv priekšā tikšanās?
ER: Jā, rīt man ir tikšanās ar Austrālijas ārlietu ministri Peniju Vong
(Penny Wong), darba pusdienas, preses
konference un tad uz Jaunzēlandi. Tur

mas vēlēšanās. Tā ir
drosmīgu un godīgu cilvēku komanda, kuras darbība
13. Saeimā deva iespēju paveikt daudzus darbus, kuri
bija iestrēguši un
nepaveikti: Latvija
beidzot ir sākusi
būvēt stratēģiski
svarīgo Rail Baltic līniju, nopirkti
jauni vilcieni, izveidota ekonomisko
lietu tiesa. Konser- 2019. gada 18. novembrī Dagmara Beitnere-Le Galla sniedz
vatīvā partija saga- svētku runu Sidnejas Latviešu namā. Fonā Vijas Spotavoja likuma labo- ģes-Erdmanes un Pētera Erdmaņa skatuves noformējums.
jumus Okupācijas
pieminekļa demontāžai; iesāka pāreju viem 14. Saeimas vēlēšanās.
uz izglītību tikai latviešu valodā un cīIzdariet izvēli par pārbaudītu ponās, lai krievu valodu tiktu izskausta no litisko spēku – Konservatīvo partiju –
publiskās pakalpojumu sfēras.
13. saraksts!
Protams, ka Konservatīvā partija
Ar cieņu
to varēja panākt, strādājot koalīcijā.
Dr. Dagmāra Beitnere-Le Galla,
Tāpēc ir tik svarīgi, lai šāda koalīcija
13. Saeimas priekšsēdētājas biedre,
strādātu arī nākamajā 14. Saeimā.
LU Filozofijas un socioloģijas institūta
Lūdzu un aicinu visus būt aktīvadošā pētniece

FOTO Ojārs Greste

Sirsnīgi sveicieni visiem satikties tautiešiem
un lielu paldies par nezaudēto saiti ar latvietību.
Austrālijas latvieši ir
mūsu tautas spēka pierādījums, pulcējoties un
piedzīvojot garos trimdas gadus!
Latvietība izdzīvos, kamēr mēs sevi
par latviešiem saprotam, un pat ja jaunā
paaudze attālinās, pienāks brīdis, kad
mūžīgais latvietis viņos atdzīvosies!
Dārgie latvieši!
Kopš neatkarības atgūšanas mums –
bijušās trimdas – šodien diasporas atbalsts ir svarīgs un ļoti vajadzīgs.
Kā Latvijas pilsoņi jūs lemjat par
Latvijas valsts attīstību, ko nosaka
mūsu Saeima. Lūdzu un aicinu izdarīt
savu izvēli par kādu no partijām. Mūsu
valsts ģeogrāfija ir mūsu liktenis, un
tāpēc mums jābūt aktīviem aizstāvēt
mūsu Latviju un demokrātiju.
Pie jums Austrālijā ciemojos kā pētniece, neizceldama, ka esmu Konservatīvās partijas biedre. Šodien lūdzu jūsu
atbalstu Konservatīvai partijai 14. Saei-

tikšanās ar ārlietu ministru, tirdzniecības ministru; tur laikam būs arī Apaļais
galds universitātē. Dažreiz cilvēkiem liekas, ka tādas garas vizītes un tik tālu ir
tāda izklaide, bet tam visam tādā tempā
izbraukt cauri un garas stundas norunāt.
IN: Kāda bija Austrālijas mēdiju
atsauksme?
ER: Par vizīti te – sniedzu intervijas gan latviešu radio raidījumiem, gan
Austrālijas mēdijiem, kas bija ļoti ieinteresēti; sniedzu intervija ABC TV un
ABC Radio. Interese ir, protams, galvenokārt par to pašu, kas notiek Eiropā.
Diemžēl, karus ir grūti apturēt, sevišķi, ja pagaidām vēl krievi domā, ka
viņi ir spēcīgi un viņi var uzvarēt. Tas,
kas ir pārsteidzis visu pasauli pozitīvā
nozīmē, ir Ukrainas spēja cīnīties. Es
labi atceros, ka pirms kara un kara pirmajās dienās bija ļoti lielas bažas, ka
viņi nenoturēsies. Jau sestais mēnesis...
IN: Visa pasaule ir Ukrainas pusē...
ER: Redzi, tas ir viens no tiem jautājumiem, un ir svarīgi, ka līdzīgi domājošām valstīm kā Latvijai un Austrālijai
ir daudz jāstrādā un daudz jāskaidro,
jo varbūt kaut kur Āfrikā domā, tas
nav mūsu karš... Latīņamerika varbūt
ir daudz atbalstošāka. Tas ir tas, kādēļ
mums ir ļoti daudz jāstrādā un jāskaidro.
Vasarā bija ministru tikšanās, tostarp arī
Austrālijas un Krievijas. Eiropa, Amerika, Kanāda, Austrālija, Jaunzēlande,
Japāna, Koreja – tas ir viens spārns. Āfrika, Āzija – tur ļoti daudz ir jāstrādā.
IN: Ko es nepajautāju, bet Jūs ļoti
labprāt pateiktu laikraksta „Latvietis“
lasītājiem?

ER: Es gribētu teikt tā, ka, manuprāt,
ir ļoti svarīgi, lai lasītāji aktīvi piedalītos
Saeimas vēlēšanās. Es domāju, ka piedāvājums ir izcils – 19 saraksti, un katrs ar
savu piemērotāko. Nav tā, ka nav no kā
izvēlēties. Katra ārpus Latvijas dzīvojoša
Latvijas pilsoņa balss ir svarīga. Mums ir
jāatceras, ka Latvijas valsts ir stipra ne tikai ar savu militāro spēku vai sabiedroto
klātbūtni, bet arī tik stipra, cik aktīvi pilsoņi piedalās valsts pārvaldībā. Saeimas
vēlēšanas ir tas brīdis, kad tas ir svarīgi.
Tāpēc es tiešām aicinātu visus meklēt
savu sarakstu, savu politisko partiju. Ir
(Red. Iespēja bija.) iespēja balsot pa pastu, ir iespēja balsot daudzos iecirkņos, un
tiešām es domāju, izvēle ir, partijas ir dažādas, un ir svarīgi piedalīties, taisīt savu
izvēli, jo nākamie četri gadi Latvijai ir
ļoti, ļoti svarīgi. Nebūšu tas politiķis, kas
katrus četrus gadus teiks, ka nu šīs vēlēšanas ir izšķirošās. Katras vēlēšanas ir
svarīgas un izšķirošas. Neaizmirsīsim to,
kādā laikā mēs dzīvojam, tas ir svarīgi.
Man vēlējums ir – atrodiet sev piemērotu partijas sarakstu, noteikti izšķirieties par to, par ko jūs gribat atdot
balsi un nobalsojiet!
IN: Liels paldies par intervijai ziedoto laiku! Uz tikšanos.
ER: Jā, uz tikšanos Rīgā, Melburnā vai Sidnejā.
2022. gada 7. augustā, Sidnejā
* Red.: 2022. g. 3. aug. – ASV Pārstāvju palātas spīkeres Nensijas Pelosi ierašanās Taivānā ir izprovocējusi
pamatīgu spriedzi Savienoto Valstu un
Ķīnas attiecībās.

12. lpp.
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Čellists, komponists un dziesmu svētku entuziasts Juris Ķeniņš dalās iespaidos
Ceturtais turpinājums. Sākums LL715, LL716, LL717, LL718.
1891. g. komponētā dziesma
Beverīnas dziedonis ir ne tikai
kora repertuāra stūrakmens, bet
Ziemeļamerikas Dziesmu svētkiem īpaši nozīmīga.
Augstu, augstu vaļā logā
Vaidelotis parādās:
Sirmiem matiem, baltu bārdu,
Vaidu kokle rociņā.
Šis sirmais vecis ar kokli
klēpī ir iemūžināts Ziemeļamerikas dziesmu svētku karogā,
uzšūtā 1963. g. Dziesmu svētkiem Klīvlandē.
Kādas bija sekas no šīs ainas?
Strinkšķēja kokles, dziedāja
vecais,
Igauņiem vāles iz rokām šļuka;
Nu vairs nerūca kara bungas...
Tautu izglāba dziesmu gars!
Bija arī citi ar līdzīgiem
jaundarbiem – jaunas orķestrācijas esošām dziesmām. Ņujorkiete Arta Jēkabsone ne tikai
piedāvāja savu jauko oriģinālo
dziesmu Kas var dziesmas izdziedāt? un koncertā dziedās Tauta soļo uz Tautas deju lieluzvedumu, iesolo Ērika Ešenvalda Sanākam, las malās svētku plakāti – gandrīz kā ceļa
saskanam, bet arī bija pielikusi zīmes.
roku pie orķestrēšanas, kā arī
aizņemtā un vispusīgā Mūzikas noza- rētu sagaidīt Minnesota Wild NHL
res vadītāja Krisīte Skare.
komandu, šodien uz betona grīdas
Viss sastāvs vēl nebija klāt, bet uzstājās ap 600 dejotāji gan no ASV,
mēģinājums ritēja sekmīgi, orķestrī- gan no Latvijas. Es ar savām divām
tis skanīgs, un atstājām mēģinājumu kreisām kājām neuzdrošinos komenbez bēdām un ar smaidiem. Tomēr vēl tēt par dejošanu. Tikai – ļoti patika,
drusciņ būs jāpiestrādā, jo vairākas superlabi noorganizēts, viss ritēja
dziesmas ir ar daudziem diēziem – (manām acīm) gludi un skatītāji atdziedātājiem un diriģentiem tas vien- saucīgi. Milzīgā arēna ar jūtīgu apalga, bet stīdziniekiem pamatīgs ap- gaismošanu un vairākiem lieliem
grūtinājums.
ekrāniem nemaz nelikās tik liela, bet
Bet tad uz dienas galveno uzdevu- mājīga un omulīga.
mu: Tautas deju lieluzvedumu IzdejosVakara sarīkojums bija rok konim novadus! Koncerts bija paredzēts certs, kurā piedalījās grupa no 80iem
Xcel Energy Center – atkal tikai dažas gadiem Akacis, no Latvijas Astro’n’out
minūtes ar kājām no viesnīcām. (Xcel un DJ AIVA. Neesam rokeri, un tā vieEnergy tirgojās ar elektrību un gāzi, tā pavadījām jauku vakaru ar Māras
bet 2000. g. uzbūvētā arēna pieder – draudzeni no Minsteres dienām. Toretums St. Paul pilsētai.)
Turpinājums 13. lpp.
Kur 18 300 skatītāji uz ledus va-

FOTO Juris Ķeniņš

Sestdiena Dziesmu un Deju svētkos
ASV – Tautas deju
lieluzveduma diena.
(Kanādā liekam tautas dejas pēdējā dienā
– mums iegājies reģionāls variants.)
Agrā rīta lifti mudžēja ar dalībniekiem, daži uz tautas dejām, citi uz
kori. Visur jaunieši – ir ieradusies Garezera Vasaras vidusskola. Priecājos
par šo jauno paaudzi – mūsu nākotni
ar savu jaunības enerģiju un neierobežotām jaunām idejām. Esmu vienmēr
domājis, ka Dziesmu svētki ir svarīga sastāvdaļa bērnu audzināšanai un
priecājos, ka GVV vadība piekrīt. Toronto 2024!
Māra uz kopkori, bet es un čells uz
kopkora orķestra mēģinājumu, kurā
iepazinos no jauna ar lielu skaitu izcilu Ziemeļamerikas profesionālu mūziķu. Ar koncertmeistaru Unu Toni
esam saspēlējuši neskaitāmas reizes,
un priecājos to atkal darīt. Čellu sekcija bija lielākā un varena! Alfabētiskā
secībā: Linda Aļļe Mērfija (Murphy)
no Filadelfijas – izcila solo čelliste ar
labu skolu, bet arī pārskolojusies par
advokāti. No Milvoku Brusubārdu
cilts burvīgais Viktors, par kuru esmu
jau agrāk jūsmojis, un man blakus
sēdēja Ilze Larsen, arī pārskolojusies – no čellistes uz mācītāju, tagad
Mineapoles draudzes garīgā vadītāja,
ne Lindai, ne Ilzei nezaudējot neko no
iepriekšējā amata.
Pie mums ieradās viens pēc otra
visi virsdiriģenti, kuriem bija uzticētas dziesmas ar pavadījumu. Pats nedaudz nervozēju, jo skaņdarbi, kuros
orķestra pavadījumu pārlikumi bija
manās rokās, nonāca izcilo Latvijas diriģentu vadībā. Biju aranžējis
Jāzepa Vītola Beverīnas dziedoni
(Auseklis) mūsu sastāvam; to diriģēs
Dziesmu svētkiem Latvijā diasporai
deleģētais virsdiriģents Ivars Cinkuss. Otrs pienākums bija pie Ilonas
Rupaines apdares Saule brida rudzu
lauku; tai pielikt rok piegaršu agrākam vienkāršam klavieru pavadījumam. Šo diriģēs 2013. g. Dziesmu
svētku Latvijā Noslēguma koncerta
mākslinieciskā (kopā ar Ivaru Cinkusu) līdzvadītāja Aira Birziņa.
Būtu kļūda nepieminēt abu šo maestro izcilākos (no vairākiem) korus:
Ivaram slavenais vīru koris Gaudeaumus un Airai burvīgās Rīgas
Doma kora skolas meitenes Tiara –
tiešām Latvijas zvaigznes. Laipnie
virsdiriģenti nesūdzējās par jaunām
partitūrām, un pats bija lepns par
izdevušo čella sekcijas solo Vītola
ievadā.

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   
A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
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Iespēja senioriem Adelaidē mācīties par mākslu
Mēs
priecājamies
par cilvēkiem, kas visu
mūžu mācās un dzīvo
ar vēlmi apgūt ko jaunu.
No šī gada maija ALB
LAIMA senior grupā
esam uzsākuši jaunu aktivitāti Mākslas grupu.
Dalībniekiem nav nepieciešamas
priekšzināšanas. Mūsu grupā ir draudzīga atmosfēra, ļoti zinoša un profesionāla skolotāja Sandra Lange-Vines, kas ļauj katram darboties pēc
savām spējām. Sandra vienmēr palīdz
ar padomu un katrā tikšanās reizē iemāca ko jaunu. Viņa saka, ka šo nodarbību mērķis ir iedvesmot, mācīties
un radīt jautrā gaisotnē.
Dalībnieki ir mācījušies gleznot ar
ogli, pasteļkrītiņiem, ūdenī šķīstošiem
graf īta zīmuļiem, kā arī apguvuši krāsu un toņu teoriju, kompozīcijas elementus un darbi sanāk ļoti interesanti.
Čaklākie pilda arī mājas darbus, taču
tie nav obligāti.

Latvijas ārlietu ministrs ...
Turpinājums no 6. lpp.

citas valstis arī tos nojauc. Nebūs Rietumu kritikas. Piemineklis esot ļoti
pamatīgi celts un tas būšot jāsagriež pa
maziem gabaliem. Iekšlietu ministrija
arī gatavojas demontāžai.
Kāda kundze jautāja, vai nevajadzētu kaut ko citu tur uzcelt? Atbilde:
„Varētu kādu sporta zāli vai stāvvietu
tur uzbūvēt. Ja nebūtu nekas, tad tā
kļūtu par svētvietu. Daudzi brauc uz
Salaspili, lai svinētu 9. maiju.“
Valdis Ozols atminēja, ka Latvijas
laikā laukumā runājis prezidents Kārlis Ulmanis.
Anita Kaze jautāja, kā krievu cil-

Juris svētkos (5)

Turpinājums no 12. lpp.
mēr es atstāju tusiņu laikus, jo vēl bija
jāpārskata rītdienas notis un jāapmierina nepacietīgo čellu.
Pārdomājot rītdienas kopkori,
nobeigšu ar nozīmīgiem vārdiem

ALB Laimas Mākslas grupas nodarbības.

FOTO ALB Laima

Jaunumi ALB „LAIMA” senioru grupā

Neliela grupa no mākslas klases
devās izbraukumā, lai iepazītos ar
mākslas darbiem SALA festivāla ietvaros.
Ceram, ka drīz varēsiet redzēt
dalībnieku darbus kādā izstādē. Aicinām visus, kam ir laiks un patīk radīt
ko jaunu, piebiedroties mūsu grupai.
Gaidām dalībniekus 2 reizes mēnesī

(katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā). Dalības maksa $15, Laimas
klientiem $5. Piedāvājam arī kafiju un
nelielas uzkodas. Sīkāku informāciju
par šīm nodarbībām var uzzināt, zvanot pa tālruni 08 81720820 vai rakstot
epastu: alblaima@bigpond.com
Mārīte Rumpe
Laikrakstam „Latvietis“

vēki runā par karu Ukrainā? Atbilde:
„25% atbalsta Ukrainu, apmēram, tikpat daudzi atbalsta Putinu, bet pārējie
nesaka nekā.“
Jānis Čečiņš jautāja par Latvijas/Austrālijas tirdzniecību. Atbilde:
„Nav intensīvas tirdzniecības, runāja
par Brīvās tirdzniecības līgumu un
izvairīšanos no dubultu nodokļu uzlikšanas.“
Pēc jautājumiem Jaundienvidvelsas goda konsuls Mārtiņš Tuktēns
stāstīja, ka bijis ar kundzi Daivu
uz Dubbo, kur viņš uzrunājis NSW
CWA* sanāksmi tērpies Alsungas tautas tērpā. Šogad dāmas pēta Latviju un
izdevušas grāmatu Magnificent Latvia
(Lieliskā Latvija), kuru pasniedza arī

Mārtiņam, nododot sveicienus mums
visiem. CWA ir 300 nodaļas ar 8000
dāmām pa visu pavalsti. Ilze Jaunbērziņa runājusi par Latviju Murvilumba (Murwillumbah) pilsētā. Mūs
visus arī iepazīstināja ar Speciālo uzdevumu vēstnieci diasporas jautājumos Elitu Gaveli. Korim Rinkēviča
kungs uzdāvināja grāmatu Sirdī kaltas
notis, kas vieno tautu. Biedrības vārdā
Jānis Čečiņš uzdāvināja ministram
glāžu paliktņus ar latviskām rakstu zīmēm, taisītus no Austrālijas eikaliptu
kokiem.
Valdis Krādziņš
* Jaundienvidvelsas Lauku sieviešu
apvienība.

no viena no Latvijas iecienītākiem tā ir cilvēka labākā daļa.”
virsdiriģentiem
Haralda
Medņa
Juris Ķeniņš
(1906 – 2000): „Kad mēs kopā dzieLaikrakstam „Latvietis“
dam, esam pavisam citādi – mēs uzticamies savam blakus dziedātājam.
Turpmāk vēl
Mēs kopā cīnāmies par vienu un to
pašu ideju. Dziesma ir liels spēks, bez Pirmpublicējums laikrakstā „Latvija
tās nevar iztikt ne tauta, ne laikmeti – Amerikā“ Nr. 32

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.
Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $92.
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Valsts prezidenta ... uzruna
Turpinājums no 1. lpp.

militārajā agresijā pret Ukrainu.
Kopš kara sākuma Latvija ir atvēlējusi vairāk nekā 0,8 % no sava IKP
militārajai, ekonomiskajai, finanšu un
humānajai palīdzībai Ukrainai. Mēs
esam kopā ar varonīgo ukraiņu tautu!
Ukrainas tautas gatavība bezbailīgi aizstāvēt savu valsti sāk vainagoties ar panākumiem. Šodien uzzinām, ka Krievija ir izsludinājusi
daļēju mobilizāciju, jo tās armija sāk
zaudēt agrāko varenību un pozīcijas.
Putina zibenskarš ir pārvērties ilgstošā murgā.
Krievija vēl vienā izmisīgā mēģinājumā gūt virsroku tuvākajās dienās
plāno rīkot okupētajos Ukrainas apgabalos pretlikumīgu referendumu par to
iekļaušanu Krievijas Federācijā.

pasaules miera kārtībai, kas izveidota
atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Hartai.
Šīs kārtības pamatā ir valstu suverenitātes ievērošana un aizliegums
pielietot spēku. Agresijas kara sākšana
ir visnopietnākais drauds mūsu pasaules miera kārtībai.
Neskatoties uz to, Krievija jau septiņus mēnešus turpina neizprovocētu un nepamatotu karu pret suverēnu
ANO dalībvalsti – Ukrainu.
Ļaujiet man uzsvērt – tas nav tikai
reģionālās drošības jautājums!
Krievijas militārā agresija pret
Ukrainu apdraud globālo drošību un
stabilitāti.
21. gadsimtā Krievija turpina pieŠāds solis būtu uzskatāms par
turēties pie 19. gadsimta imperiālisma, rupju Ukrainas tiesību aktu un starpkoloniālisma un rasisma ideoloģijām. tautisko tiesību pārkāpumu. Latvija
neatzīst šādus referendumus un to reKrievija iebruka Gruzijā 2008. zultātus par likumīgiem. Aicinu arī
gadā. 2014. gadā tā nelikumīgi anektē- citas valstis rīkoties tāpat!
ja Ukrainai piederošo Krimu. Krievija
ar arvien agresīvāku retoriku ir vērsuGodātais priekšsēdētāja kungs,
sies pret citām kaimiņvalstīm. Tas viss cienījamie kolēģi!
demonstrē Krievijas imperiālistiskās
Nesodāmība liek pastrādāt jaunus
un koloniālās ambīcijas.
noziegumus.
Citas nācijas pastāvēšanas tiesību
Tāpēc agresoram ir jāatbild par sanoliegšana, idejas par krievu pārāku- viem nodarījumiem.
mu un īpašās misionāru lomas pasaulē
Starptautiskā tiesa un Starptautispopularizēšana ir mūsdienu rasisma kā krimināltiesa jau ir sākusi tiesvedīizpausmes.
bas par konkrētiem Krievijas izraisītā
Tas ir tieši pretēji tam, par ko ie- kara aspektiem. Tiesvedības sākusi arī
stājas ANO.
Eiropas Cilvēktiesību tiesa.
Tomēr joprojām pastāv juridiskās
Godātais priekšsēdētāja kungs, nepilnības. Nevienai starptautiskajai
cienījamie kolēģi!
tiesai nav jurisdikcijas attiecībā uz
Krievijas karš Ukrainā ir izraisījis galveno jautājumu – agresijas kara
humāno katastrofu. Trešdaļa Ukrainas sākšanu, nopietnāko Apvienoto Nāciju
iedzīvotāju ir bijuši spiesti pamest sa- Organizācijas Hartas un starptautisko
vas mājas.
tiesību pārkāpumu.
Krievija neļauj ukraiņu saražotajai
Tāpēc es aicinu izveidot īpašu
pārtikai nonākt pasaules tirgū. Tāpat starptautisku tribunālu.
Krievija izmanto savas pozīcijas enerŠāda tribunāla galvenais uzdeģētikas tirgū, lai izdarītu spiedienu. vums būtu izmeklēt Krievijas valsts
Augstās enerģijas cenas uztur augstu atbildību agresijas noziegumā.
globālās inflācijas līmeni, kas visdraPēc kara Krievijai būs jāatlīdzimatiskāk ietekmē pasaules visneaiz- na Ukrainai nodarītie zaudējumi un
sargātākos iedzīvotājus.
jāmaksā reparācijas. Īpašais tribuKrievija turpina izplatīt nepatiesus nāls kopā ar citiem starptautiskajiem
apgalvojumus par pasaules pārtikas, partneriem varētu iekļauties starpdegvielas un finanšu krīzes patieso cē- tautiskā mehānismā, kas noteiktu
loni. Šie meli ir jāatspēko. Krievija ir reparācijas.
vienīgā atbildīgā par šo krīzi!
Īpašo tribunālu varētu izveidot uz
ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciGodātais priekšsēdētāja kungs!
jas pamata vai kādas citas starptautisMēs, likuma cienošās ANO dalīb- kās organizācijas vai līdzīgi domājošu
valstis, esam atbildīgas par Ukrainas valstu grupas pamata.
pašaizsardzības atbalstīšanu un agresora apturēšanu.
II
Krievijas iespējas finansēt karu
Godātais priekšsēdētāja kungs!
pret Ukrainu ir jāierobežo. Ir jāturpiPievērsīšos ilgtspējīgai attīstībai
na un jāpastiprina ieviestās globālās un klimata pārmaiņām.
sankcijas pret Krieviju finanšu, tirdzProgramma 2030 ir kopīgs ceļveniecības, transporta un enerģētikas dis mūsu izaicinājumu pārvarēšanai
jomās, kā arī privātpersonām un juri- un pamats uz nākotni vērstai, ilgtspēdiskajām personām noteiktie ierobe- jīgai un iekļaujošai politikai.
žojumi.
Latvija šogad ANO iesniedza otro
Sankcijas tiek piemērotas arī Balt- progresa ziņojumu par ilgtspējīgas atkrievijai, kas ir līdzatbildīga Krievijas tīstības mērķu sasniegšanu, kur īpaši
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izceltas izglītības, dzimumu vienlīdzības, jauniešu iesaistes un starptautiskās sadarbības jomas.
Programmas 2030 īstenošana ir arī
Latvijas attīstības sadarbības politikas
virsmērķis.
Iepriekšējo 30 gadu laikā Latvija
ir uzkrājusi noderīgas zināšanas par
demokrātisko procesu norisi, labu
pārvaldību,
sociālekonomisajkām
pārmaiņām un dzimumu līdztiesību.
Laba pārvaldība, īpaši tiesiskuma un
demokrātijas stiprināšana, veido vairāk nekā 40 % no visa Latvijas sniegtā
atbalsta. Kā Miera veidošanas komisijas (Peacebuilding Commission) dalībvalsts mēs dalāmies ar pieredzi, kas
ļauj veidot noturīgāku sabiedrību.
Tāpat jāturpina kopīgi centieni,
lai risinātu klimata pārmaiņu radītās
sekas, tostarp īstenojot attīstības sadarbības pasākumus. Piemēram, Centrālāzijas reģionā mēs veicinām tīro
tehnoloģiju popularizēšanu.
Globālā taisnīguma problēma visvairāk skar klimata aizsardzību. Latvija atbalsta viedokli, ka valstīm, kas
ir atbildīgas par lielāku piesārņojuma
daļu, ir jāuzņemas arī lielāka atbildība par klimata aizsardzību. Līdz ar to
Latvija konsekventi iestājas par lielāku taisnīgumu un solidaritāti globālajā
dienaskārtībā.
III
Godātais priekšsēdētāja kungs!
Mēs esam pārliecināti, ka digitalizācija ir viens no svarīgākajiem pārmaiņu veicinātājiem. Latvija atbalsta
inovatīvus un drošus digitālos risinājumus, kas veicina valsts pārvaldes
efektivitāti, sabiedrības līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un jaunu ekonomisko iespēju radīšanu.
Ļaujiet man tagad pievērsties drošībai un pamattiesībām digitālajā telpā!
Digitālā telpa ir neatņemama mūsu
dzīves sastāvdaļa. Tai ir milzīgs potenciāls, lai veicinātu valstu ilgtspējīgu
attīstību. Tāpēc mums ir jāapstādina
mēģinājumi pārvērst digitālo telpu
par kaujas lauku, kur tiek apstrīdētas
starptautiskās tiesības un ignorētas pamattiesības.
Privātu datu apstrāde nedrīkst kaitēt cilvēka cieņai, tiesībām un drošībai.
Globālajam internetam ir jābūt
atvērtam, brīvam, uzticamam un drošam!
Mēs atbalstām ANO Ģenerālsekretāra priekšlikumu vienoties par
Globālo digitālo paktu (Global Digital
Compact), kas ļaus samazināt digitālo
plaisu starp attīstītajām un attīstības
valstīm.
Gan Covid-19 pandēmija, gan
esošie ģeopolitiskie izaicinājumi liek
mums pievērst īpašu uzmanību sabiedrības noturības stiprināšanai,
apkarojot dezinformāciju, veicinot
Turpinājums 15. lpp.
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Valsts prezidenta ... uzruna
Turpinājums no 14. lpp.

iedzīvotāju medijpratību un stiprinot
mediju brīvību.
Tādēļ Latvija aktīvi gatavojas gaidāmajai 11. Globālās mediju un informācijas pratības nedēļai. Kritiskā
domāšana ļauj mums izvairīties no
dezinformācijas.
IV
Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie delegāti!
ANO Drošības padomes pastāvīgā
locekļa agresija pret citu ANO dalībvalsti grauj daudzpusējās sistēmas pamatprincipus, ko esam veidojuši gadu
desmitiem.
Šī situācija vēlreiz apliecina, ka ir

Laikraksts „Latvietis“

15. lpp.

nepieciešama jēgpilna ANO Drošības
Mums kara, okupācijas un kolopadomes reforma.
niālās varas skarbās valdīšanas šausmas ir dzīvā atmiņā. Tāpat arī cīņa par
Latvija, kas pirmo reizi kandidēs brīvību un atjaunoto neatkarību, kā arī
vēlēšanās Drošības padomē 2025. pāreja uz veiksmīgu, ilgtspējīgu ekogadā, attiecas pret padomes locek- nomiku un tiesiskumu.
les pienākumiem ļoti atbildīgi. Mēs
Mēs nevēlamies nevienu pakļaut
darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai vai iebiedēt. Mums nav pieņemama
Drošības padome kļūtu efektīvāka, doma par ietekmes sfērām. Kā nelieatbildīgāka un tās darbs būtu kon- lām valstīm mums ir eksistenciāla insekvents un pārredzams. Tāpat Lat- terese par efektīvu multilaterālismu.
vija aicina arī strādāt pie tā, lai visas
Tāpēc Latvija turpinās sniegt savu
dalībvalstis, īpaši no Āfrikas, būtu artavu Apvienoto Nāciju Organizāpilnvērtīgāk un vienlīdzīgāk pārstā- cijas darbā ar visu tam nepieciešamo
vētas padomē.
optimismu un apņēmību.
Paldies!
V
Valsts prezidents Egils Levits
Godātais priekšsēdētāja kungs!
Apvienoto Nāciju Organizācijas
Baltijas valstīm ir daudz ko piedāĢenerālās asamblejas 77. sesijā
vāt ANO.
21.09.2022.

Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
1. oktobris
Zanda, Zandis, Lāsma
Starptautiskā senioru dienu
1897. gleznotājs Jānis Tīdemanis.
1907. kordiriģents, Rēzeknes mūzikas
skolas dibinātājs, direktors Klements
Mediņš.
1940. dibināta Latvijas Valsts universitāte (Latvijas universitātes vietā).
1952. dibināta Toronto Latviešu tautas
augstskola (TLTA).
1957. Rīgā sāk iznākt laikraksts Rīgas
Balss.
1972. aktrise Guna Zariņa.
1992. Lietuvā ieviesa savu nacionālo
valūtu: litu.

nizējis trimdas latgaļu dziesmu svētkus.
1942. tērpu māksliniece Larisa Brauna.

2. oktobris
Ilma, Skaidris
Skolotāju diena (2022)
1842. skolotājs, dzejnieks Jānis Austriņš.
1907. rakstniece Elza Miķelsone.
1907. agronoms, sabiedrisks darbinieks Kanādā Viktors Rundāns. Orga-

4. oktobris
Modra, Francis, Dmitrijs
1862. literāts Kristaps Alksnis-Zundulis.
1950. dibināta Velingtonas Latviešu
biedrība (Jaunzēlandē).

3. oktobris
Elza, Ilizana
1867. dzejnieks Eduards Veidenbaums.
1887. policijas darbinieks, apriņķu
priekšnieks Jānis Pubulis. Deportēts
un miris izsūtījumā 1946.g.
1927. rakstnieks Gunārs Freimanis.
2007. Krievijas prezidents Vladimirs
Putins parakstīja Latvijas Saeimas un
Krievijas Domes ratificēto robežlīgumu.

5. oktobris

Amālija, Amēlija
1932. rakstnieks Arturs Goba.
1937. grafiķe, gleznotāja Malda Muižule.
1972. rakstniece Inga Ābele.
6. oktobris
Monika, Zilgma, Zilga
1907. žurnāliste, tulkotāja Lonija Kukura (īstajā vārdā Leontīne Kukura).
1929. SLVK korists un ilggadīgs Sidnejas latviešu sabiedrības darbinieks
Pēteris Kļaviņš.
1956. mūziķis, sabiedrisks darbinieks
Austrālijā Viktors Brenners.
7. oktobris
Daumants, Druvvaldis
1922. Latvijā sākas 1. Saeimas vēlēšanas.
1942. Rūzvelts apsola, ka pēc kara tiesās tikai masu slepkavas.
1962. Kārlis Kundziņs iesvētīts amatā
par Latvijas ev. lut. baznīcas arhibīskapu.
■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē

Ceturtdien, 29. sept., plkst. 10.00
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa
$10; LAIMAS klientiem $5.
Piektdien, 30. sept., plkst. 18.00 Laimīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Būs
sātīga zirņu zupa ar gaļas pīrāgu vai
bulku – $12. Atspirdzinājumi par
draudzīgām cenām. Visi mīļi gaidīti,
bet tomēr ir jāpiesakās pirms 26. septembra, zvanot vai nosūtot īsziņu Rudītei, mob. 0411068486.
Sestdien, 1. okt., plkst. 7.00 – 20.00
14. Saeimas vēlēšanas Adelaides Lat-

viešu biedrības namā, 36 Rose Terrace, Wayville. Balsošanai ir vajadzīga
derīga Latvijas pilsoņa pase, vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID
karte).
Otrdien, 4. okt., plkst. 11.30 ALB
namā Ceļošana klubkrēslā. Kopā ar
Lidiju Giles dosimies uz New Orleans,
Amerikā un pēc ceļojuma ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa
$10; LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 6. okt., plkst. 10.00 ALB
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un
angļu valodā) un ēdīsim pusdienas.
Lūdzam pieteikties LAIMAS birojā
(tālr. 8172 0820). Dalības maksa $10;
LAIMAS klientiem $5.

Sestdien, 8. okt., plkst. 13.00 DV
namā Kino pēcpusdiena: Vecais Ratiņš – Pie latviešiem Austrumos un
Rietumos 96.; programmu vada Viola
Lāzo un Kārlis Vahšteins
Svētdien, 9. okt., plkst. 13.00, Tālavas
mazajā zālē notiks Latvijas Universitātes 103. gada dibināšanas atcere. Latviešu dziesmu un deju svētki – vēsture
un pieredze. Svētku runātājas Tamāra
Līduma (Dzintra) B. Physiotherapy
(Hon.), Astra Kronīte (Dzintra) B.A.
Dip.Ed. Assoc. Dip. Bus. (Tourism).
Sarīkojumu kuplinās koklētāju ansamblis Ausma Lilitas Daenke vadībā.
Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $10.
Turpinājums 16. lpp.
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16. lpp.

Sarīkojumi, ...

Turpinājums no 15. lpp.
VISI LAIPNI AICINĀTI S!K! Dzintra
per Adelaides S!K!K!
Otrdien, 11. okt., plkst. 10.00 līdz
12.00 ALB namā māksliniece Sandra
Lange pasniegs mākslas klases. Aicinām visu līmeņu māksliniekus, visus, kuriem interesē iemācīties zīmēt,
gleznot un atklāt sevī apslēptu talantu.
Dalības maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 13. okt., plkst. 10.00
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa
$10; LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 15. okt., plkst. 14.00 Latviešu namā, Tālava DV Adelaides nodaļas
vīru kora Daugava koncerts Dziesma
nenosalst. Piedalīsies Melburnas latviešu vīru koris Veseris un citi ielūgti viesi.
Vieta pie numurēta galda $25. Vakariņas
$20. Durvis atvērsies plkst. 13.00. Biļetes būs pērkamas pie ieejas sarīkojuma
dienā, bet vakariņas nebūs pērkamas uz
vietas. Lūdzam pieteikties un samaksāt
par vakariņām līdz 7. oktobrim, zvanot
Rūdim Dancim 0412 637 427, vai DV
namā katru sestdienu no plkst. 12.0014.00, vai caur trybooking.com/
CBWOD 14 g.v. ieeja bezmaksas. Atspirdzinājumi, kafija un kūkas pērkami
uz vietas. Loterija un sadziedāšanās.

Adelaides Sv. Pētera draudze

būs ciet un tikšanās nenotiks. Ja vēlaties iepriekš sazināties, lūdzu, zvaniet
Ivetai Leitasei 0402 054 854 jeb Mārim Neimanim 0481 099 880. Latvieši,
latviešu dzīves biedri, draugi, satiksimies!
Sestdien, 1. okt., plkst. 07.00 – 20.00
balsošana 14. Saeimas vēlēšanās. ACT
vēlēšanu iecirknī vēlēšanas ir Latvijas
Republikas vēstniecībā, 221 London
Circuit, Kanberā. Lai balsotu vēstniecībā, ir vajadzīga derīga Latvijas pase,
vai derīga Latvijas eID karte.
Otrdien, 11. okt., plkst. 18.30 KLB
rādīs filmu Braucam uz Keidīs Poļu
klubā, 38 David St., Turner ACT.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā

3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi
ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Piektdien, 30. sept., plkst. 19.00 Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 1. okt., plkst. 7.00 – 20.00
14. Saeimas vēlēšanas Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens Street, Elwood.
Balsošanai ir vajadzīga derīga Latvijas
pilsoņa pase, vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID karte).
Sestdien, 1. okt., plkst. 12.00 Vanadžu pusdienas DV mītnē. Pieteikties
pie Koi 0416234758 līdz iepriekšējai
trešdienai.
Sestdien, 15. okt., plkst. 11.00 Daugavas vanadžu pilnsapulce Latviešu
ciemā.
Sestdien, 15. okt., plkst. 12.00 DV
Melburnas nodaļas pilnsapulce Latviešu ciemā.
Svētdien, 16. okt., plkst. 10.00 novusa
nodarbības DV mītnē.

Svētdien, 2. okt., plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu. 17. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem. Dāmu komitejas rīkotais kafijas galds būs pēc dievkalpojuma baznīcas zālē
Svētdien, 16. okt., plkst.11.00 dievkalpojums. 19. svētdiena pēc Vasar- Melburnas latv. ev. lut. draudze
svētkiem.

Brisbanē

Sestdien, 1. okt., plkst. 7.00 – 20.00
14. Saeimas vēlēšanas Brisbanes Latviešu namā, 24 Church Avenue, Woolloongabba. Balsošanai ir vajadzīga derīga Latvijas pilsoņa pase, vai Latvijas
pilsoņa personas apliecība (eID karte).
Sestdien, 15. okt., plkst. 12.00 Rummy/zolītes/latviešu Scrabble pēcpusdiena Latviešu namā. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Goldkostā

Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00.
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms
katras tikšanā.

Kanberā

Katru otrdienas vakaru no plkst.
18.00, Tikšanās Poļu kluba telpās, 38
David St., Turner ACT kur notiek latviešu skola, tautas deju mēģinājumi
un patērzēšana pie alus kausa vai vīna
glāzes, vai arī pie kafijas vai tējas krūzes. Būs izņēmumu reizes, kad klubs
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Piektdien, 7. okt., plkst. 11.00 Senioru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 15. okt., plkst. 9.30 – 11.30.
Strathfield Park, Strathfield. Chalmers
Rd entrance Sidnejas Sporta kopa
Spars rīko sporta nodarbību rītu bērniem 2.g.v. –16.g.v.: skriešana, bumbas
spēles, virves vilkšana. Visi bērni (un
vecāki!) mīļi gaidīti! Tuvākai informācijai zvanīt: Viktors Sīkais 0413 018
588. Slikta laika gadījumā spēles pārcels uz Sv. Jāņa baznīcas zāli 30 Bridge Rd Homebush).
Sestdien, 15. okt., plkst. 12.00 Sidnejas
Daugavas Vanagu namā 49 Stanley St,
Bankstown Sidnejas Sporta kopa Spars
un DV Sidnejas nodaļa rīko saviesīgo
pēcpusdienu. Everest zirgu skriešanas
sacīkšu tiešraide uz lielā ekrāna: spēles: snūkers, novuss, šautriņas. Ēdieni,
dzērieni dabūjami uz vietas; informācijai zvanīt: Ināra Sīkā 0409 027 994;
Viktors Sīkais 0413 018 588.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,
Svētā Jāņa baznīcā

Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 25. sept., plkst. 11.00 Pļaujas svētki. Pusdienas un jauka pēcpusdiena. Piedalīsies akordeonists Ross
Mayo, Visi mīļi gaidīti.
Svētdien, 2. okt., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētdien, 9. okt., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētdien, 16. okt., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan latviešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības
draudze

Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas
notiks divas reizes mēnesī, plkst. 9.00
Pertā
baznīcā un plkst. 10.00 Latviešu namā.
Sestdien, 1. okt., plkst. 7.00 – 20.00 Lūgums sazināties ar mācītāju R. So14. Saeimas vēlēšanas Pertas Latviešu kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem
Centrā, 60 Cleaver Terrace, Belmont.. dievkalpojumiem.
Balsošanai ir vajadzīga derīga Latvijas
pilsoņa pase, vai Latvijas pilsoņa per- Zviedrijā
sonas apliecība (eID karte).
Sestdien, 1. okt., plkst. 17.00 Teātris
SALA aicina uz PIRMIZRĀDI! MāPertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze ras Hornas luga Viss šķērsām ir atrakMāc. Gunis Balodis.
tīva komēdija vienā cēlienā. Stokholmā, Blackebergsplan 3, Bromma.

Sidnejā

Sestdien, 1. okt., plkst. 7.00 – 20.00
14. Saeimas vēlēšanas Sidnejas Latviešu namā, 32 Parnell Street, Strathfield.
Balsošanai ir vajadzīga derīga Latvijas
pilsoņa pase, vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID karte).
Sestdien, 1. okt., plkst. 10.00 – 15.00
Sydney Baltic Markets Latviešu namā.
www.sydneybalticmarkets.com.au
Sestdien, 1. okt., plkst. 10.00 DV
namā Sidnejas nodaļas (DVSN) 2022.
gada pilnsapulce.
Sestdien, 1. okt., plkst. 12.00 DV
namā pusdienas.
Otrdien, 4. okt., plkst. 13.00 Zolīte
Latviešu namā.

Latvijā

Piektdien, 30. sept., plkst. 18.00 Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē Latvijas Komponistu savienība aicina
iepazīt ievērojamā latviešu skaņraža
Jāņa Ķepīša (1908–1989) klaviermūzikas mantojumu. Ieeja pasākumā bez
maksas.
■

Eiro
kurss
Eiropas Centrālās bankas

atsauces
kurss 27. septembrī.
€1 = 1,48590 AUD €1 = 1,69210 NZD
€1 = 0,89275 GBP €1 = 0,96440 USD

