
Bruņotie spēki 11.  novembrī, 
Lāč plēša dienā, godinot karavīrus un 
svinot Latvijas armijas dibināšanas 
90. gadadienu, rīko vairākus atceres 
pasākumus, kā arī aktīvi piedalās paš-
valdību un skolu rīkotajos svinīgajos 
pasākumos visos Latvijas novados. 
Klātesot valsts, kā arī valsts aizsardzī-
bas nozares un bruņoto spēku augstā-
kajām amatpersonām, svētku pasāku-
mi notika arī Rīgā.

Pulksten  9.00 Rīgas garnizona 
vienību karavīri un zemessargi aizlū-
dza par kritušajiem karavīriem eku-
meniskajā dievkalpojumā Doma baz-

nīcā, bet pulksten 11.00 nolika ziedus 
Rīgas Brāļu kapos.

Savukārt pulksten  13.00  Brīvī-
bas pieminekļa laukumā notika Rīgas 
garnizona vienību militārā parāde, 
kurā piedalījās aptuveni 230 karavīri, 
zemessargi un robežsargi. Pirms pa-
rādes, pulksten  12.55, pie Brīvības 
pieminekļa notika Lāčplēša dienai 
veltītā svinīgā godasardzes maiņa, 
savukārt pulksten 14.00 tā notika pie 
Rīgas pils, kas ir valsts bruņotā spēka 
augstākā vadoņa – Valsts prezidenta – 

10.  novembrī, drēgnā otrdienas 
pēcpusdienā Rīgas Brāļu kapos pulcē-
jās neliela cilvēku grupiņa,  lai aplū-
kotu vairākus pēdējā laikā tur veiktos 
restaurācijas darbus. Pēcpusdienu va-
dīja Rīgas pieminekļu aģentūras direk-
tors Guntis Gailītis. Ziedu altāra labās 
puses restaurācijas darbi ir sekmīgi 
nobeigti. Eiropas Kultūras mantojuma 
dienās septembrī visi darbi gāja vēl 
pilnā sparā, bet tagad vairs nav nekas, 
kas liecinātu par intensīvo darboša-
nos, izņemot gala rezultāts – rūpīgi 
restaurētas sienas. Restaurētas vecās, 
oriģinālās smilšakmens plāksnes, kā 
arī vietām vecās atvietotas ar jaunām.

Arhitekts Dainis Bērziņš rādīja 
un stāstīja par paredzamiem darbiem 

2. depozitārijā, bie-
ži minēdams Aus-
trālijas latviešu in-
teresi šai darbā.

Brāļu kapu ap-
staiga turpinājās 
gar dažām no bo-
jāto plākšņu vietā 
nomainītajām 340 
plāksnēm.

Tad Guntis Gai-
lītis lika klausītājus 
pie darba. Svētās 
uguns terasē Ozolu 
birzī oriģināli bija 
100 ozolu, bet 7 no 

Lāčplēša diena
Bruņotiem spēkiem daudzi pasākumi
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Tos kapus, tos kapus pieminat; 
Kur savus varoņus atstājat!      (Jānis Rainis)
Rīgas Brāļu kapos darbu apskate un ozolu stādīšana
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Rīgas Brāļu kapi.

Turpinājums 3. lpp.

Pie Otrā depozitārija. No kreisās: brig. ģen. K. Krēs-
liņs, S. Dolgopolovs, D. Bērziņš, G. Gailītis, brig. ģen. 
R. Graube, viceadmirālis G. Zeibots.



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2009. gada 11. novembrī

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

Tel/fakss: (03) 98273753
redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au
www.laikraksts.com

Editor: Dr. Gunars Nagels
Associate Editor: Ilze Nagela
Abonēšanas cena izdrukātam 

laikrakstam: $35 par 10 numuriem 
(vai $70 par 20 numuriem) ar 

piegādi Austrālijā. Čekus rakstīt 
uz „Sterling Star Pty Ltd“ vārda.

Sludinājumu cena: $5 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star and individual 

authors 2009. All rights reserved.
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos 
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā 
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija 
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija 
patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

FO
TO

 K
ār

lis
 Ā

tr
en

s

Par Latviju stāvam tik stipri kā klints
DV Lāčplēša dienas svinības Adelaidē

Adelaide ik ga-
dus atceras savus 
varoņus – Lāčplē-
šus ar sarīkojumu 
Daugavas Vanagu 
mītnē. Šogad 7. no-
vembrī piemiņas 
akts sākās ierastā 
veidā ar nodaļas ka-
roga ienešanu, tad 

turpinājās ar ievērojamu un vienrei-
zēju papildinājumu, jo Vanadžu kopas 
priekšniece  Regīna  Berķe dāvināja 
DV Adelaides nodaļai pašas darinātu 
Latvijas karogu. Ceremoniāli ar pava-
donēm to ienesdama zālē, priekšniece 
to pasniedza nodaļas priekšniekam 
Imantam Kronītim, kurš to saņēma, 
uz viena ceļa nometies. Jauno karogu 
iesvētīja mācītāja Māra Saulīte, atgā-
dinādama, ka karoga baltā strīpa stāv 
par taisnību, bet sarkanās, par asinīm, 
kas izlietas cīņās par Latviju.

Savā uzrunā Imants Kronītis kon-
statēja, ka pirmā pasaules kara mācī-
ba tika ātri aizmirsta, jo pēc tikai 21 
gada pasaule jau atkal karoja, un kaut 
kur pasaulē sīkāki vai lielāki kari ri-
sinās nepārtraukti kopš otrā pasaules 
kara beigām. Ja divos pasaules karos 
latviešu karavīram bija jāizcīna un 
jāsargā savu tēvu zemi, tad šodien, 
latvietis karo svešās zemēs, piemēram 
Irākā, Afganistānā, Bosnijā. Arī Lat-
vijā notiek karš; ne pret ieročiem, bet 
pret svešu ideoloģiju un naidīgu var-
mācību. Traģiski ir tas, ka tauta liekās 

vienaldzīga pret šo spiedienu un nekā 
nedara, lai sev palīdzētu. Ir iestājusies 
galīga apātija. Vanagu pienākums ir 
atmaskot šo slepeno karu, un darīt to 
redzamu tautas acīm.

Referents Kārlis Briedis savu pie-
miņas referātu veltīja starptautiskiem 
kara flotes nolīgumiem pēc pirmā pa-
saules kara, kad visi bija paguruši no 
karošanas. Vašingtonā noslēdza līgu-
mu, kas stipri ierobežoja lielo valstu 
apbruņošanās spējas, taču drīz vien 
nolīgums tika pārkāpts, un radās ar-
vien spēcīgāki kuģi un lidmašīnas ar 
lielāku iznīcinātāju spēku. To visu nā-
cās pārbaudīt otrā pasaules karā.

Sekoja apbalvojumi. Atzinī-
bas rakstu saņēma Astrīda  Būtija 

(Boothey), bet DV nozīmi zeltā par 
ilggadīgu un izcilu darbu Latvijas un 
Adelaides latviešu sabiedrības labā iz-
pelnījās Ilmārs Lūsis.

Pēc starpbrīža DV vīru koris Dau-
gava uzstājās ar četrām dziesmām: 
Par zemi, ko mīlam, Karavīrs, Seglo 
māsiņ, kumeliņu un Vakara jundas 
dziesma diriģentes Astras Kronītes 
vadībā. Kad Lāčplēšu dziesmas pava-
dībā bija iznests nodaļas karogs, klāt-
esošie varēja pakavēties pārrunās pie 
vanadžu klātā kafijas galda.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Pēc DV karogu ienešanas Lāčplē-
šu dienas atceres sarīkojumā notika 
programmā neparedzēta Latviešu 
karoga iesvētīšana. Karogu pati izšu-
vusi Regīna  Berķe, kamēr dzīvojusi 
Džilongā (Geelong) un aizdevusi Dži-
longas DV nodaļai lietošanā, kamēr 
nodaļa varēja atvietot savu novecojo-
šo karogu. Pārceldamās uz Adelaidi, 
Regīna izdomāja karogu uzdāvināt 
Adelaides DV nodaļai.

Nodaļa izmantoja Lāčplēšu die-
nas atceres sarīkojumu, lai to svinīgi 
iesvētītu. Karogu ienesa pati Regīna 
kā DV dāmas priekšniece, nododot to 

DV priekšniekam Imantam Kronītim. 
Mācītāja Māra Saulīte to iesvētīja ar 
Kārļa Ulmaņa vārdiem „Mūsu sarkan-
baltsarkanās krāsas! Tā baltā stāv par 
patiesību un taisnību, par brīvo pilso-
ņu godu un godīgumu. Sarkanās atgā-
dina tās asinis, kas lijušas nesen un 
visos laikos, kuras esam gatavi ziedot 
par brīvību un neatkarību, par tautu un 
tēviju. Un kur sarkanais ar balto sale-
jas, tur stāv rakstīta mūžīga uzticība, 
uzticība līdz kapam un aiz tā Latvijai, 
mūsu Latvijai!“

Kārlis Ātrēns
Laikrakstam „Latvietis“

Lāčplēša Diena un Karoga iesvētīšana

Regīna Berķe ienes karogu.

Referents Kārlis Briedis. No kreisās: DV Adelaides nod. priekš-
nieks Imants Kronītis, Ilmārs Lūsis.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Lāčplēša diena – 11. novembris. 

Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas 
atceres diena) – 22. jūnijs. Abas pie-
miņu dienas atzīmē izšķirošus mirkļus 
Latvijas Brīvības cīņās 1919. gadā. 
Abās reizēs – uzvaras kaujās pret Vā-
cijas spēkiem. Abās reizēs uzvarēja 
Latvijas armija.

Latvijai, atrodoties starp vairākām 
lielvarām, ir bijusi grūta un sarežģīta 
vēsture, un nekad nav bijis iespējams 
skaidri pateikt, kurš ir mūsu tautas īs-
tais ienaidnieks vai īstais draugs.

Beigu beigās tikai mēs paši varam 
nodrošināt savu izdzīvošanu, izman-
tojot draugu un sabiedroto palīdzību 
cik vien iespējams. Bet tieši Lāčplēša 
dienā jāatceras, ka tā bija tikai mūsu 
pašu Latvijas armija, kas ar ieročiem 
izcīnīja neatkarību, uzvarot gan pret 
Padomju Krieviju, gan pret Vāciju. 

Esam maza, bet nikna tauta!
GN

„Bermontiāde“
Jauna dokumentālā filma par Latvijas aizstāvēšanu

Lāčplēša dienā, 11.  novembrī, 
notika pirmizrāde jaunai latviešu do-
kumentālajai filmai Bermontiāda, 
kura mēģinās ieviest vēsturisku pre-
cizitāti notikumos, ko visai brīvi trak-
tēja spēlfilmas Rīgas sargi veidotāji.

Dokumentālā filma ar spēlfil-
mas elementiem Bermontiāda vēstī 
par notikumiem pirms 90 gadiem – 
1919. gada oktobrī un novembrī, kad 
Rīgā pie Daugavas krastiem izšķīrās 
modernās, pēc Pirmā pasaules kara 

radītās Eiropas liktenis. Filmā iz-
mantoti kino un foto arhīva materiā-
li, specefekti un inscenētas epizodes, 
kas filmētas reālajās notikumu vietās.

Bermontiādā filmējušies aktieri 
Andris Keišs, Ivans Švedovs (Ber-
monts) un vācu aktieris Hartmuts Lan-
ge (Golca un vācu karavīra lomās). Fil-
mu veidojis režisors Askolds Saulītis.

No 11. līdz 24. novembrim to de-
monstrēs kinoteātrī Rīga. ∎

Ozolu stādīšana. No kreisās: G. Nāgels, brig. ģen. K. Krēsliņš, viceadmirāļis G. Zeibots, brig. ģen. R. Graube.

tiem laika gaitā ir gājuši bojā. Tāpēc 
šodien to vietās iestādīja septiņus jau-
nus ozolus – vietējos – Latvijas ozolus. 
Stādīšanas darbā piedalījās gan vice-
admirālis Gaidis Zeibots, brigādes 
ģenerālis Raimonds Graube, brigādes 
ģenerālis Kārlis Krēsliņš, Rīgas domes 

Pilsētas attīstības komitejas priekšsē-
dētājs Sergejs Dolgopolovs, gan laik-
raksta Latvietis redaktors Dr. Gunārs 
Nāgels.

Pēc darbiem visi sapulcējās res-
taurētā  Strēlnieku vārtu mājā, kur pie 
karstas kafijas tases, vīna un uzkodām 
notika vairākās uzrunas. Sergejs Dol-
gopolovs izteica savu atbalstu Brāļu 
kapu restaurācijas darbu turpināšanai, 

un solījās arī turpmāk par to lobēt. Uz-
runas teica viceadmirālis Gaidis Zei-
bots un brigādes ģenerālis Raimonds 
Graube. Dr. Gunārs Nāgels piebilda, 
ka par Brāļu kapu nozīmīgumu mā-
cījās savā laikā jau sestdienas skolā 
Melburnā. Beigās virsnieku apvienī-
bas pārstāvis vadīja dziesmu Cel mani 
pāri Daugavai, visiem klātesošiem to 
atbalstot un piedaloties. ∎

Rīgas Brāļu kapos
Turpinājums no 1. lpp.
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Labs darbs padarīts!
Liels atbalsts Zvannieku mājām no Sidnejas

 Pēdējos mēnešos ļoti daudz ir 
rakstīts par Zvannieku mājām un lī-
dzekļu vākšanu par labu šai iestādei. 
Noslēdzot šo darbību, vēlos ziņot par 
šī pasākuma iznākumu.

Sekojošie trīs Sidnejas sarīkoju-
mi ir nesuši ievērojamus ziedojumus, 
kas tagad ir aizsūtīti Zvannieku mājām 
Latvijā.
 1. Ojāra Grestes rīkotā Dagnijas-

Grestes piemiņas pēcpusdiena, 
kur apmeklētāji saziedoja $800.

2. SLB Dāmu kopas Alīdas Mednes 
referāts par Dienvidspāniju ienā-
kumu ziedojums $ 500.

3. SLB rīkotais Mūzika Zvanniekiem 
jauniešu koncerts, kuram atlikums 
bija $1500. SLB arī sedza visus 
koncerta un apkūlību izdevumus, 
kā arī noapaļoja beidzamo skaitli 
dolārus, pārskaitot latos.
 Bija laba sajūta aizrakstīt māc. Ju-

rim Cālītim, Zvannieku mājas tēvam 

un paziņot par mūsu ziedojumu.
Juris Cālītis atbildēja:
„Esam Jums ļoti pateicīgi. No šāda 

dāsnuma mēs esam spējīgi darīt to, ko 
ar bērniem cenšamies darīt – izraut no 
šaušalīgiem ģimenes apstākļiem, iedot 
drošību, mīlestību un drošu soli dzīvē. 
Pēdējos gados mums ir vairojies tieši 
pusaudžu vecuma jaunieši, jo neviens 
īsti ar viņiem nevēlās darboties, lai gan 
mums, protams, arī savs skaits mazi 
(no 2 g.v.) bērni. Kopā esam Zvannie-
kos kādi trīsdesmit bērni un jaunieši 
uz vietas, bet nedēļas nogalēs atgrie-
žas tie, kas mācas vai strādā citur...

...Paldies par jūsu uzņēmību un 
veiksmi, un par neparasti lielu pare-
dzēto pārsūtījuma summu. Mēs esam 
gaužam pateicīgi un priecīgi.“

Paldies visiem rīkotājiem, dalīb-
niekiem, apmeklētājiem un ziedotā-
jiem!

VM
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Šogad vēl plašāki atbalsti
Sidnejas Latviešu biedrības atbalsti un stipendija

Zirgi un cepures
Melburnas kausu svin arī Latviešu ciemā

FO
TO

 N
or

a 
Žu

be
ck

a

Melburnas pavasara zirgu skrieša-
nas karnevāls ir beidzies un izrādās, 
ka vinnētāji bija visi cilvēki, kuri ap-
meklēja Latviešu savstarpējās palīdzī-
bas biedrības ciema talcinieču sarīko-
jumu otrdien, 3.  novembrī, Ingrīdas 
Houkas (Hawke) vadībā.

Talcinieces sagatavoja garšīgas 
pusdienas. Pie desu un kotlešu cepša-
nas šoreiz nepieteicās neviens talci-
nieks, un tā Ingrīdai Houkai un Neldai 
Paeglei iznāca divatā veikt šo karsto 
darbu.

Pēc pusdienām zālē iestājās sa-

sprindzinājums, jo tuvojās Melbur-
nas kausa zirgu skriešanas sacīkstes. 
Jānis Berkāns ar palīgiem sagatavoja 
izlozi (cup sweeps) un vinnētājiem 
kausa vietā pasniedza zušus. No talci-
niecēm vinnētājas bija Ausma Cunske 
un Nelda Paegle.

Ja neizdevās vinnēt zušus, tad 
vēl bija iespēja revanšēties. Dāmas 
ar skaistām, oriģinālām, interesan-
tām cepurēm stājās rindā, lai grozī-
tos priekšā tiesnešiem un iegūtu viņu 
labvēlību. Elfrīda Rimšāne, Armands 
Ļauļa un Aija Ozola novērtēja cepures 

un tērpus. Pirmo vietu ieguva Aina 
Kučere, otro un trešo Elvīra Latiša un 
Betija Plūme.

Sekoja loterija. Galds bija bagāts. 
Vinnētāji priecājās par šokolādi, lie-
liem, kārumu pilniem groziem vai ci-
tām skaistām mantiņām. Ja uz zirgiem 
nauda bija zaudēta, tad noteikti loterijā 
laimējās.

Uzredzēšanos nākošo gadu talci-
nieču sarīkojumā!

Nora Žubecka
talciniece

Laikrakstam „Latvietis“

No kreisās: Elvīra Latiša, Aina Kučere un Betija Plūme (ar 
zirgiem cepurē).

Ingrīda Houka (Hawke) cep desas.
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Sidnejas Latvie-
šu biedrība (SLB) 
jau vairākus gadus 
ir atbalstījusi jau-
niešu piedalīšanos 
dažādos izglītības 
pasākumos. Šogad, 
lai veicinātu arī 

latvisku sabiedrisko dzīvi un lai dotu 
iespēju dziļāk iepazīties ar Latviju, tā 
saviem biedriem un biedru ģimenēm 
piedāvā vēl plašākus atbalstus.

Atbalsts jauniešiem uz 
Austrālijas vasaras kultūras 
un izglītības pasākumiem

Kā katru gadu, arī šogad Austrā-
lijas vasara ir pilna ar latviskiem pa-
sākumiem. No 26. līdz 31. decembrim 
Adelaidē notiks Austrālijas latviešu 
32. Jaunatnes dienas ar plašu kultū-
ras un saviesīgu programmu. Tūlīt 
pēc tam 2. janvārī turpat Adelaides 
kalnos sāksies gadskārtējais 3x3 lat-
viskas kultūras un tradīciju saiets, kas 
domāts visām paaudzēm, bet netālu no 
Adelaides padsmitnieki varēs pulcē-
ties Annas Ziedares Vasaras vidussko-

lā. Janvāra vidū jaunākiem bērniem 
netālu no Melburnas, Tērvetē, arī būs 
iespēja satikties un priecāties latviskā 
vidē bērnu nometnē.

SLB piedāvā SLB biedriem jaunie-
šiem un SLB biedru bērniem, kas zem 
18 g.v., pabalstu, lai apmeklētu vienu 
vai vairākus no šiem pasākumiem.

Pieprasījums iesniedzams SLB 
valdei līdz š.g. 1. decembrim, uzdodot 
vārdu (bērna un vecāka, ja bērns zem 
18.g.v.), adresi, telefona numuru un 
kurā/kuros pasākumos piedalīsies.

A. un B. Evertu stipendija
Lai atzīmētu lielo dāvanu, ko A. un 

B. Everti ir devuši Sidnejas Latviešu 
biedrībai, SLB valde izsludina Latvi-
jas apciemojuma stipendiju.

Stipendijas mērķis – atbalstīt vēlē-
šanos tuvāk iepazīties ar Latviju un tās 
kultūru, un uzlabot latviešu valodas 
prasmi. Nodibināt sakarus (draudzī-
bu) ar Latvijā dzīvojošiem latviešiem. 
Stipendija domāta, lai palīdzētu segt 
izdevumus Latvijas apciemošanai.

Atkarībā no pieprasījumiem, SLB 
valde izlems stipendijas vērtību. To 
var piešķirt vienam, vai arī dalīt vairā-

kiem pieprasītājiem. Stipendijas kopē-
jā vērtība paredzēta $5000.

Stipendijas vadlīnijas:
1. Var pieteikties ikviens SLB biedrs, 

vai biedra ģimenes loceklis.
2. Stipendiju piešķir tikai vienreiz kā-

dai personai.
3. Pieprasītājam jāiesniedz sīka moti-

vācija un izstrādāts plāns Latvijas 
ceļojumam.

4. Stipendija nav domāta, lai atbalstītu 
ceļojumu, kas pamatā ir tikai do-
māts brīvdienām vai ģimenes ap-
ciemojumam.

5. Izvērtējot pieprasījumu, vērā tiks 
ņemts:

a) Laiks ko paredzēts pavadīt Latvijā.
b) Vai paredzēts piedalīties kādos 

kursos, mācību iestādē utt.
c) Iepriekšējie Latvijas apciemojumi 

un iegūtā pieredze.
d) Pieprasītāja darbība latviešu sa-

biedrībā (šī nav nepieciešama pra-
sība).

e)  Pieprasītāja latviešu valodas pras-
me – un vēlēšanās to uzlabot.

f) Pieprasītāja nodomi latviešu sa-

Turpinājums 5. lpp.



Trešdien, 2009. gada 11. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

LAAJ prezidija sēžu pārskati
Līdzekļu vākšana un atbalstu izsniegšana

Pēdējos mē-
nešos presē pa-
rādījušies raksti 
par gadskārtējo 
līdzekļu vākšanas 
akcijas mērķiem. 
Šīs akcijas dzinēj-
spēks ir bijis LAAJ 
saimnieciskās da-
ļās vadītājs, Tālis 

Putniņš. Daudz darba pielikts mērķu 
nospraušanā, anketas izgatavošanā un 
izplatīšanā, kā arī ziedojumu statisti-
kas savākšanai. Šogad pirmo reizi va-
rēja ziedot elektroniski, lietojot kredīt 
karti. Līdzekļu vākšanas akcija bei-
dzās 31. oktobrī, un rezultātus drīzu-
mā varēsim paziņot. Līdzšinējie skaitļi 
rāda ļoti labu atsaucību. Liels paldies 
visiem ziedotājiem.

Prezidija priekšsēdis Juris Ruņģis 
ir vairākkārt sazinājies ar 18. novem-
bra svētku runas teicēju Rasmu Šildi-
Kārkliņu, lai sīki izstrādātu viņas vie-
sošanos Austrālijā. Viņš Rīgā ticies ar 
mūsu viešņu, lai pārrunātu ceļojumu 
plānu un svētku runas tematu.

Gatavojoties 18. novembrim, prezi-
dijs pārrunāja vicepriekšsēžu ieteiktos 
kandidātus LAAJ atzinības rakstiem.

Prezidijs nolēma atbalstīt Melbur-
nas universitātes veterinārskolas 100 
gadu jubilejas skulptūras izgatavošanu 
$200 mērogā. Skulptūras modelis būs 
veterinārskolas bijušais mācībspēks 
Dr. Valentīns Šloss, kurš ilgus gadus 
vadīja LAAJ Akadēmisko papildstu-
diju nozari.

Melburnas Daugavas skolas pārzi-
nei Ivetai Lainei piešķirts atbalsts, lai 
apmeklētu PBLA atbalstītos skolotāju 
kursus Latvijā.

Kultūras fonda valde nolēmusi 
izmaksāt $4000, 3x3 saieta rīkošanai 
Adelaidē 2010. gada sākumā.

Kultūras daļas vadītāja ziņo, ka 
Ilze Nāgela ir uzņēmusies Tēlotājas 
mākslas nozares vadītājas amatu.

Projektu darba grupas
Prezidijs izsaka pateicību Melbur-

nas Svētā krusta draudzei, Melburnas 
Latviešu biedrībai, ALMA un Dau-

Kooperātivam ir nauda ko 

Aizdot 

5.00% gadā, 

uz jauniem aizdevumiem nodrošināti ar pirmo obligāciju 
pirmā gadā maksājiet pazemināto likmi 5.00% gadā un pēc 
tam aizdevums pāriet uz mainīgo likmi, kas pašlaik ir 5.99% 

gadā. 
 

Salīdzinājuma likme “Comparison rate” ir 5.93% 

gadā. Bāzēts uz $150,000.00 aizdevuma uz 25 

gadiem ar izdevumiem $650.00 kopsummā. 

 
Uz aizdevumiem var būt izdevumi un valdības nodevas. 

Pilnīgus aizdevuma noteikumus pieprasiet mums: 

 
 
 

 

Tālrunis   1300 658 528 
E-Pasta adrese:  lacc@latviancredit.com.au 

Tīmekļa adrese:  www.latviancredit.com.au 

LS003-10/09 

Latviešu 
Kreditkooperātīvs 
Austrālijā 

Atzīmējot LR 91. gadskārtu, 
LR goda konsuls Melburnā 

Jānis Roberts Dēliņš 
ielūdz Melburnas latviešus

piedalīties Latvijas karoga uzvilkšanas ceremonijā 
18. novembrī, pulksten 10.00 LR konsulāta pagalmā Melburnā,

2 Mackennel St, East Ivanhoe. 
Svētbrīdi vadīs Māc. Aldis Elberts. 

Pēc ceremonijas sekos atspirdzinājumi.
Visi laipni ielūgti un gaidīti!

biedrības darbā, atgriežoties Aus-
trālijā.

g) Pieprasītāja vecums – priekšroka 
gados jaunākiem.
Pieprasījums iesniedzams SLB 

valdei līdz š.g. 31. decembrim.
Sidnejas Latviešu biedrības adre-

se: 
Sydney Latvian Society, PO Box 

457, Strathfield, NSW 2135.
Jānis Čečiņš

SLB valdes sekretārs

Šogad vēl plašāki atbalsti
Turpinājums no 4. lpp.

gavas Vanagu Melburnas nodaļai par 
ziedojumiem Sveika, Latvija projek-
tam. Melburnas Latviešu vidusskolas 
pārzinis Kārlis Brēmanis ir pievieno-
jies Sveika, Latvija darba grupai.

Māris Brancis, kādreizējais Lat-
vijas Valsts arhīva darbinieks, ir uz-
ņēmies piedalīties LAAJ arhīva darba 
grupā. Latvijas Valsts arhīvs ir saņēmis 

beidzamo LAAJ arhīva sūtījumu. Ap-
meklējot PBLA sēdi Rīgā, Juris Ruņ-
ģis ir arī ticies ar Latvijas Valsts arhīva 
direktori Dainu Kļaviņu un nozares 
vadītāju Inesi Kalniņu. Viņš ir paraks-
tījis līgumu par pēdējo LAAJ sūtījumu, 
pārrunājis vispārējo arhīva darbību un 
apskatījis kā atsūtītais tiek apstrādāts.

Linda Ozere
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Laikrakstam „Laiks“ – 60
Jubilejas svinības Lielajā Ģildē, Rīgā

Piektdien, 6. novembrī Rīgā, Lie-
lajā Ģildē laikraksts Laiks un apmēram 
150 viesi – lasītāji un korespondenti 
svinīgā sarīkojumā svinēja laikraksta 
sešdesmito dzimšanas dienu. Starp 
klātesošiem Laika korespondentiem 
bija tādi Austrālijā labi pazīstami kā 
Eduards Silkans, Māris Brancis un 
Viktors Hausmanis.

Tālajā Amerikā, 1949. gada 8. no-
vembrī nāca klajā pirmskara Latvijā 
populārā grāmatu apgāda Grāmatu 
draugs dibinātāja un īpašnieka Hel-
māra Rudzīša lolojums – avīze Laiks. 
Rudzītis nodibināja laikrakstu, lai 

vienotu pasaulē izkaisītos latviešus. 
Laikraksta redakcija kopš 2000. gada 
atrodas Rīgā, bet kopš šā gada jūnija – 
namā Ausekļa ielā, kur kādreiz dzīvo-
ja Rudzīšu ģimene.

Sarīkojumu atklāja Helmāra Ru-
dzīša vedekla Dace Rudzīte, sveicinot 
klātesošos. Pēc īsas uzrunas redaktore 
Ligita Kovtuna deva vārdu mākslas 
zinātniekam Mārim Brancim. (Skat. 
rakstu 8. lpp.). Dejoja bērnu deju gru-
pas Dzintariņš un priecēja radio bēr-
nu ansamblis Dzeguzēni. Laikraksts 
Laiks saņēma daudzus apsveikumus 
– gan rakstiskus, gan mutiskus.

Pēc sarīkojumā formālās dalās, 
viesi pakavējies pie vīna un uzkodām. 
Neiztrūka arī dzimšanas dienas kūka 
ar dzirksteļojošām svecēm un dziesmu 
novadīja Guntis Gailītis. ∎

Svinēsim Latvijas dzimšanas dienu!
Latvieši visā pasaulē aicināti vienlaikus dziedāt valsts himnu

18. novembrī, Latvijas dzimšanas 
dienā domāsim labas domas par savu 
zemi, tautu un valsti un dāvāsim trīs 
darbus Latvijai:

No Jūsu labajām domām izaudīsim 
Latvijas dzimšanas dienas Lielvārdes 
jostu.

Atjaunojot Latvijas laika tradīci-
jas, savu mājokļu logos iedegsim sve-
cītes.

21.00 pēc Rīgas laika visi kopā 
uz zemeslodes vienlaikus dziedāsim 
Latvijas himnu. Baumaņu Kārļa lūgs-
nā atcerēsimies, ka Dzimtene ir tikai 
viena.

Par labām domām
Lai sniegtu savu labo domu iegul-

dījumu Lielvārdes jostā, ir jāveic šādas 
darbības:

1. Sākot ar 5. novembri, apmek-
lējiet www.3darbi.lv sadaļu Pasaki 3 
labas lietas.

2. Norādiet savu vārdu, reģionu, 
vecumu un ierakstiet trīs labus vārdus 
Latvijai kā dāvanu valsts svētkos.

3. Lai labie vārdi pārveidotos 
Lielvārdes jostas zīmē, kas veidos 
dzimšanas dienas jostu, izvēlieties 
pogu Veidot zīmi.

Minētās darbības ir iespējams 
veikt arī reģistrējoties portālā drau-
giem.lv (sākot ar 11.11.).

Ja Tev nav pieejams internets, 
savas labās domas Lielvārdes jostas 
zīmei vari pievienot, zvanot uz 1188. 
(sākot ar 9.11.) Tāpat droši dodies uz 
savu tuvāko bibliotēku, kur bibliote-

kārs labprāt palīdzēs Tev izveidot savu 
Lielvārdes zīmi.

Par gaismu
18.  novembris lieliski pierāda 

to, ka, ja cilvēki stipri tic idejai un 
ir gatavi par to cīnīties, tad nekas to 
nespēs apturēt! Domas iet pa priek-
šu darbiem, un darbi galu galā nonāk 
tur, kur liksim tiem atrasties. Valsts 
svētki atgādina to, ka mums ir ar ko 
lepoties! Katrā ģimenē 18.novembrī 
aizdegsim sveci, aizmirsīsim uz brīdi 
visas problēmas un ar gaišām domām, 
novēlēsim savai valstij pastāvēt mū-
žīgi. Šajā svētku vakarā, lai kur mēs 
atrastos – pie ģimenes vakariņu galda, 
vai aizejot ciemos pie kaimiņiem - ie-
liksim logā svētku sveci, lai svētkus ar 
gaismu svinētu!

Par dziesmu
Plkst. 21.00 pēc Rīgas laika dzie-

dāsim visi kopā mūsu valsts himnu, 
Baumaņu Kārļa lūgsnu Dievs, svētī 
Latviju! Lai kur mēs atrastos, mēs zi-
nāsim, ka kopā ar mums Latvijas him-
nu dzied daudzi simti tūkstoši tautiešu 
uz zemeslodes.

Himnu Anglijā un Īrijā dziedās 
plkst.19.00 pēc Grīnvičas laika, Ņujor-
kā, Bostonā un Toronto – plkst. 14.00, 
Čikāgā plkst. 13.00, Kalifornijā 
plkst. 11.00, Maskavā plkst. 22.00, bet 
Melburnā  un  Sidnejā  to  dziedāsim 
19. novembrī plkst.  6.00, Krasnojar-
skā plkst. 2.00 no rīta.
Aicinājums pašvaldībām un 
organizācijām

Aicinām iedegt gaismu arī pilsē-
tās, kurinot ugunskurus centrālajos 
laukumos un svētku svinēšanas vietās, 
kopīgi sakot labus vārdus, sadziedo-
ties un vienojoties himnā plkst.21:00. 
Ja iespējams, pievienojieties tiešraidē 
Rīgai jau no plkst.20:00, kad runu pie 
Brīvības pieminekļa teiks Valsts pre-

zidents. 
Par savām aktivitātēm aicinām 

rakstīt uz inara.kehre@gmail.com, lai 
varam uzzināt par visām pilsētām un 
apdzīvotām vietām, kur tiks teikti la-
bie vārdi, iedegta gaisma un dziedāta 
himna.

Vēlamies laika gaitā radīt un arī 
atjaunot tradīcijas, kas ļautu cilvē-
kiem labāk izjust svētkus, priecāties 
par Latviju, apzināties un pārdomāt 
to labo, kas ir katrā no mums un mūsu 
zemē. Cilvēku labie vārdi un darbi dos 
spēcīgu pozitīvo enerģiju, kas attiecīgi 
ietekmēs valsts labklājību.

Domu grupai „3 darbi Latvijai“ 
ir pievienojušies – Mārtiņš Martin-
sons, Andris Čeksters, Inese Vanaga, 
Normunds Baķis, Valdis Točs, Andris 
Dieviņš, Žaneta Jaunzeme-Grende, 
Ants Grende, Kristīna Pelša, Armands 
Strazds, Modris Tenisons, Pēteris 
Apinis, Ināra Kehre, Evija Vaščenko, 
Valda Auziņa, Bruno Cīrulis, Niks 
Volmārs, Kristīne Atraste, Rolands 
Valgums, Aija Melle

Atbalsta: Apollo, Dienas medi-
ji, Draugiem.lv, Latvijas Televīzija, 
Latvijas Radio, Tvnet, 1188, Latvijas 
Neatkarīgā televīzija, Sabiedrisko at-
tiecību aģentūra PR Stils, Case Media 
Elements, Trešais tēva dēls, Baltijas 
Pirmais kanāls ∎
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $5 par 1 cm vienā 

slejā. Minimums $10. Tieši 
šis laukumiņš izmaksās 

tikai $25.
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Tikšanās ar Pēteri Vasku un Dzintru Geku
Filmas izrādei Melburnā par Sibīriju seko intervija ar komponistu

Starptautiski pazīstamais latviešu 
komponists Pēteris Vasks un kinore-
žisore Dzintra Geka tikās ar Melbur-
nas latviešiem š.g. 24. oktobrī Latvi-
jas goda konsula Jāņa Dēliņa mājā.

Tikšanos rīkoja Austrālijas latvie-
šu 53. Kultūras dienu rīcības komiteja 
tās priekšsēdes Anitas  Andersones 
vadībā. Anita ievadīja pēcpusdienu, 
iepazīstinot ar abiem ievērojamiem 
viesiem, viņu darbu un pienesumu 
Latvijas kulturālai dzīvei.

Sarīkojuma pirmajā daļā Dzintra 
Geka iepazīstināja klātesošos ar viņas 
radīto filmu Agapitova un Izglābtie.

Filmas sākumā parādās vientuļš 
nācējs Sibīrijas taigā izcirstā, tagad 
pamestā, apsnigušā dzelzceļa stigā. 
Sekojošā karte rāda daudzas izsūtīju-
ma vietas Sibīrijā, ieskaitot Agapito-
vu, kur šodien mīt ar varu izsūtītie lat-
vieši, kurus tur aizveda agrā bērnībā, 
1941. gadā. Tagad tie jau sirmgalvji un 
viņu pēcteči. Agapitovas ciemā no 700 
izsūtītajiem izglābās ap 60, no tiem 6 
latviešu bērni.

Režisore pasvītro šo milzīgo lat-
viešu tautas traģēdiju, intervējot Si-
bīrijas latviešus, sākumā latviešu un 
vēlāk arī krievu valodā, jo daudzi lat-
vieši savu valodu zaudējuši, kaut at-
miņās kavējas pie Latvijas, kuru viņi 
vairs neredzēšot. Viens pat izteicās, ka 
Sibīrijā krievi tikpat ka neesot, tikai 
pārkrievoti cittautiešu pēcteči.

Neiedomājamā pelēcība, sādžu 
ceļi, dēļu ietves, pussagruvuši žogi, 
noplukušas mājas, paviršā elektrisko 
vadu instalācija un visu šo elementu 
meistarīgie uzņēmumi sasniedz reži-
sores iecerēto, attēlodama ne tikvien 
šo aizvesto, bet visas latviešu tautas 
traģēdiju. Lai atsvaidzinātu darbību, 
daži Sibīrijas vasaras skati parādīti 
visā krāšņumā.

Filmas iejūtīgo mūziku komponē-

jis Pēteris Vasks. Tajā izskan protests 
par nodarītām pārestībām, mainoties 
ar rezignētu samierināšanos ikdienā. 
Mazu, nevainīgu bērnu sejas it kā at-
spoguļojas vižņos, atgādinot kustību, 
salu, atkusni un visa tā monotonu at-
kārtošanos pelēkajā Sibīrijas garās 
ziemas fonā.

Filmas noslēgumā gājējs aiziet 
atpakaļ pa sniega aizputināto stigu... 
Daudzi skatītāji sausināja savas acis...

Nākamajā sarīkojuma daļā pazīs-
tamais čellists Jānis  Laurs intervēja 
komponistu Pēteri Vasku. Intervijas 
sākumā viņš norādīja, ka Vasks esot 
pavisam normāls cilvēks un ja kāds 
iedomājoties komponistu kā pavecu, 
salīkušu vīriņu, kas tikai sēd pie ins-
trumenta un raksta notis, tad Vaskam 
ar tādu neesot nekā kopēja.

Jautājumam par muzikāliem pa-
sūtījumiem, komponists norādīja, ka 
tie īsti nesaskan ar jaunrades procesu, 
kaut atbildi nevarēja uzskatīt pat pil-

nīgi noraidošu. Viņš arī izvairījās no 
komentāriem attiecībā uz komerciju 
un vienmēr atrada asprātīgas atbildes.

Jautāts par jaunrades procesu, 
komponists norādīja, ka tas nāk no 
sevis, no kaut kurienes. Viņa jaunrade 
saistās ar dabu, skaistumu, morālisku 
atbildību un cilvēku attieksmēm.

Šis jau ir trešais sarīkojums kā at-
balsts Austrālijas latviešu 53. Kultūras 
dienām. Jācer, ka Kultūras dienas iz-
veidosies tikpat lieliskas kā šie sarī-
kojumi, par ko pateicība pienākas šo 
kultūras dienu rīcības komitejai.

Anita Andersone izteica pateicī-
bu un pasniedza ziedus Latvijas goda 
konsulam Jānim Dēliņam par viņa 
viesmīlību. Bitei Švolmanei, Dainai 
Jefimovai, Kalvim Švolmanim, Lijai 
Andersonei un Dainim Leitmanim par 
palīdzību sarīkojuma veiksmīgai nori-
sei.

Miervaldis Balodis
Laikrakstam „Latvietis“

No kreisās: Pēteris Vasks, Anita Andersone, Dzintra Geka, Jānis Laurs.

Pamatskolas pārbaude Adelaidē
Inspektori uzslavē latviešu pamatskolu

Sestdien, 24.  oktobrī Adelaides Latviešu pamatskolā 
viesojās pārbaudes inspektori no Dienvidaustrālijas Etnis-
ko skolu pārvaldes (Ethnic Schools Board), proti, Marks 
Viljams (Mark Williams) un Paul Demetriou. Viņu uzde-
vums bija izdibināt, vai mūsu skolai var atjaunot reģistrā-
ciju. Viņi man sacīja, ka esot guvuši ļoti patīkamu iespaidu 
par mūsu skolu. Viņi teica, ka mums esot ļoti vispusēja 
(„comprehensive“) un labi sakārtota („well organised“) 
programma. Viņu vizīte mūsu skolā esot bijusi ļoti labi no-
organizēta, un skolas administrācija esot teicama („excel-
lent“). Viņu ieteikums būšot, lai atjauno Adelaides Latvie-
šu pamatskolai pilnu reģistrāciju.

Kārlis Ātrens
Laikrakstam „Latvietis“

No kr.: Ilga Vasele, Lilita Daenke, Margota Puķīte, Paul De-
metriou, Marks Viljams (Mark Williams), Astrīda Baltute. FO
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1984. gadā iz-
dotajā atmiņu grā-
matā Manas dzīves 
dēkas Helmārs Ru-
dzītis citē filozofa, 
profesora Paula Ju-
reviča domas par 
avīzes nozīmi trim-
das apstākļos:

„Kad tauta ir 
tā izkaisīta kā tagad mēs, avīze ir gal-
venā, daudzos gadījumos pat vienīgā 
tautas vienotāja. Ja aizrādītu, ka tādu 
lomu spēlē vēl arī baznīca, teātris, kul-
tūras dienas un citi sarīkojumi, tad ir 
tomēr skaidrs, ka bez avīzes tie nebūtu 
labi iespējami, bieži pat nemaz iespē-
jami. Kopīgs centrs, no kura ziņo par 
kopīgiem notikumiem, nodomiem, ie-
cerēm utt., ir pilnīgi neaizstājams“.

Laiks tāds bijis kopš pirmās dibi-
nāšanas dienas, šie paši uzdevumi tai 
palikuši arī šodien, kad avīze savu 
centrālo sēdekli iemitinājusi brīvajā 
Latvijā, Rīgā un pie tam vēl paša Hel-
māra Rudzīša dzīvoklī.

Kā zināms, Helmārs Rudzītis savu 
ļoti sekmīgo izdevēja darbību sāka ar 
vairākiem žurnāliem, kas tomēr ātri 
pazuda kaut kur pa ceļam vēstures 
straujajā gaitā. Tomēr grāmatu izdo-
šana un vēlāk arī skaņuplašu ražošana 
kļuva par viņa lielo vinnestu. Apgāds 
Grāmatu Draugs varbūt bija viens no 
tiem, kas latviešus iemācīja lasīt un pa-
darīja grāmatu par dzīves neatņema-
mu sastāvdaļu, iespējams pat vēl vai-
rāk – palīdzēja mūs veidot par kultūras 
tautu. Par savu avīzi Helmārs Rudzītis 
nedomāja ne 20. gs. 20.–30. gados, ne 
Vācijas bēgļu nometņu laikā.

Bēgļu nometņu laikiem tomēr jā-
pieskaras, bez tiem laikam nebūtu 
arīdzan avīzes. Eslingenā jau trešo 
reizi atdzima Grāmatu Draugs, bet, 
būdams kaislīgs literatūras lasītājs un 
atbalstītājs, Helmārs Rudzītis sado-
māja, ka bez grāmatām tāpat nepiecie-
šams „latviešu mēnešraksts literatūrai, 
mākslai un sabiedriskai dzīvei“, kam, 
kā pats izdevējs memuāros rakstīja, 
„būtu jābūt dzīvam, svaigam, vispusī-
gam“.

Un vēl viena ļoti nopietna atziņa, 
kas vēlāk iegūla ASV lielākās latvie-
šu avīzes pamatā: „Mēs nevaram vairs 
būt ne naciķi, ne sociķi, ne ulmanieši, 
ne centristi – mums bija jābūt tikai lat-
viešiem. Latviešiem – vienotiem savās 
ilgās pēc dzimtenes, vienotiem cīņā, 
lai šī dzimtene atkal būtu brīva“.

Šis mēnešraksts, kura pirmais nu-
murs iznāca 1946. gada aprīlī un pa-
stāvēja līdz 1949. gada maijam, saucas 
Laiks. Tik daudz par žurnālu.

1949. gada aprīlī, svētdienā, Hel-
mārs Rudzītis ar ģimeni ieradās Bos-
tonā.

„...Bostona bija sagatavojusies mūs 
cienīgi saņemt. Tikko kuģis pietau-
vojās krastam, pūtēju orķestris, kura 
mūziķi bija tērpušies spožos sarkanos, 
ar zeltu tresētos mundieros, rāva vaļā 
varenu maršu. Va’ velns, mūs te sagai-
da ar militāru godu! viens otram prie-
cīgi čukstēja zaļgansejainie nākamie 
amerikāņi. Mēs jau toreiz nezinājām, 
ka tas nav militārs orķestris, ka Ame-
rikā vai katrai skolai, katrai biedrībai 
ir savs koši ietērpts orķestris. Bet, kaut 
tā arī nebija militāra sagaidīšana, tā 
tomēr bija sirsnīga un pirmos soļus uz 
Amerikas zemes padarīja cerīgākus“.

Helmārs Rudzītis ar ģimeni tālāk 
devās uz Ņujorku, kur viņus sagaidī-
ja Herberts Tauriņš, nometinādams 
jaunamerikāņus Longailendā. Jumts 
virs galva būtu, bet dīki diez vai šajā 
valstī jauniebraucējam kāds atļaus mi-
tināties. Tā nu Helmārs Rudzītis sāk 
raudzījās, ko darīt tālāk, ar ko nodar-
boties: „Tobrīd visur atvērās automā-
tiskās veļas mazgātavas. Kā būtu, ja 
uzsāktu ar nelielu bodīti šai jaunajā 
nozarē? Papētīju. Tur bija vajadzīga 
nauda un rezultāti diezgan problemā-
tiski. Grūti bija sevi iedomāties sēžam 
šādā uzņēmumā un diriģējam sievas ar 
veļas groziem. Un, ja nu kādā mašīnā 
kas aizķertos, es jau nu nebiju tas, kas 
to varētu piespiest darboties. Nē, veļas 
mazgātava nebija īstais pasākums.“

Pēc tam, kā memuāru autors raks-
ta, domas aizķērās pie maza restorā-
niņa: „Ne jau tādu kārtīgu, smalku 
franču restorānu ar pavāriem un sulai-
ņiem, bet tādu, ko Amerikā sauc par 
lančoneti, kur visa ēšana norisinās 
pie piestākļa. [Sieva] Austra mācēja 
diezgan labi vārīt, droši vien varētu 
tikt galā arī ar nekomplicēto šādu pa-
sākumu ēdienu karti. No manis gan, 
kaut esmu pavāra dēls, liels palīgs ne-
iznāktu. Vienīgi varbūt varētu traukus 
mazgāt“. 

Tādēļ, krietni apsvēris visus par 
un pret, Helmārs Rudzītis nolēma: 
„Nē, arī tas nebija pamats, uz kā celt 
turpmāko dzīvi“.

„Draugi, kas bija aizkūlušies uz 
Kaliforniju, aicināja uz turieni. Varē-
šot sākumā palasīt apelsīnus no smar-
žojošiem apelsīnu kokiem. Ar manu 
laimi gan jau drīz tikšot pie savas 
apelsīnu fermas – un kas vainas tad 
būšot? Skaista dzīve, vienmēr saulīte 
un siltums. Un tomēr arī apelsīnu lasī-
šana siltajā saulītē nevilināja“, saprata 
bijušais Grāmatu Drauga izdevējs.

„Zemapziņā“, raksta Helmārs Ru-

dzītis, „vienmēr gruzdēja doma par 
apgāda atjaunošanu“. Tomēr „vajadzī-
ga bija informācija un vēlreiz informā-
cija, sazināšanās, un to var dot tikai 
laikraksts“, secināja latviešu izdevējs 
Amerikā.

Viņš pats sev vaicāja: „Kā to pa-
veikt, kā piekļūt pa visu plašo zemi 
izsvaidītajiem latviešiem, kas pie tam 
bija nepārtrauktā kustībā, bieži nezi-
nādami, kur tie apmetīsies vistuvākajā 
laikā?“

Šaubu tramdīts, Helmārs Rudzītis 
tomēr sāka meklēt sev redaktoru.

„Ja var iedomāties ideālu redak-
toru laikrakstam, tad tāds man bija 
[Kārlis Rabācs]... [...]Rabācs dzīvoja 
laikrakstam. Laikraksts bija visa viņa 
dzīve“. Tā memuāros uzteica savu pir-
mo redaktoru Helmārs Rudzītis.

Pamazām bija arī citi darbinieki. 
Bet tad Helmārs Rudzītis sadomāja in-
formēt tolaik ietekmīgo iestādi Latvi-
an Relief, kas daudziem tautiešiem bija 
palīdzējusi ieceļot šajā aizjūras konti-
nentā. Tās galva bija Harijs Lielnors. 
Pēc viņa padoma un atbalsta devās arī 
Helmārs Rudzītis.

„Šai zemē to dara tā“, mācīja Liel-
nora kungs, sacīdams, ka nepiecieša-
ma direktoru padome, kuru veidotu 
galvenokārt veclatvieši.

„Man gandrīz vai mati uz galvas 
stāvus saslējās, iedomājoties sastrādā-
šanu ar šādu direktorātu. Esmu para-
dis vienmēr izlemt ātri un patstāvīgi. 
Pats izšķiros, pats uzņemos risku. Te 
nu man būtu jārīkojas, kā to vēlētos šo 
direktoru saime. Ja nu vēl būtu cilvē-
ki ar līdzīgu noslieci un domāšanu“, 
sprieda Helmārs Rudzītis un atteicās 
no šī padoma, atkal strauji izlemdams 
un uzņemdamies risku uz sevi. „Mājās 
ejot, vēl drebinājos, iedomādamies, ka 
man būtu jāsēd pie sarkanas vai zaļas 
drēbes klāta galda direktorāta sēžu 
zālē, kur kādi desmit pāramerikani-
zējušies latviešu direktori ar vissvi-
nīgākajām un nopietnākajām sejas iz-
teiksmēm katrs atsevišķi un visi kopā 
noteiktu vadlīnijas laikrakstam. Brr... 
Tad labāk tūliņ meklēt superintendan-
ta vietu“.

Tā Helmārs Rudzītis sprieda un 
turpināja uzsākto risku. „Tā mēs sā-
kām, burtiski ne no kā. Mums nebija 
neviena līdzstrādnieka, neviena abo-
nenta, nebija saliekamo mašīnu, nebija 
pat matriču ar latviskām rakstu zīmēm 
šādām mašīnām“.

Rudzīšu ģimene apmetās nelielā 
ģimenes mājā Bruklinā, Beiridžas ra-
jonā. Šajā pašā namiņā bija gan redak-

Māra Branča skatījums
Informēt, vienot, kopt latviskumu
Apgāda „Grāmatu Draugs“ un laikraksta „Laiks“ izdevējs Helmārs Rudzītis
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cijas telpas, gan kantoris. Pirmo nu-
muru iespieda lietuviešu spiestuvē ar 
lietuviešu burtlici, kas salaida daudz 
kļūdu. Tās bija jālabo Helmāram Ru-
dzītim un Kārlim Rabācam pašiem.

Lietuviešu Amerikā bija nesalīdzi-
nāmi vairāk nekā latviešu, bet katram 
politiskajam novirzienam vai grupē-
jumam bija sava avīze, tolaik vairāk 
par sešdesmit, kas visi nīkuļoja šīs sa-
drumstalotības dēļ.

„Neiepriecinošā aina, ko bijām 
vērojuši lietuviešu laikraksta spiestu-
vē, nevedināja uz rožainām cerībām“, 
secināja Helmārs Rudzītis un nosprie-
da, ka piecus gadus viņa avīze varbūt 
noturēsies.

Redzētais leišu redakcijā uzvedi-
nāja uz visaptverošu un dziļu domu:

„Ar Rabācu bijām norunājuši, ka 
Laiks būs apolitisks, nacionāls laik-
raksts. Tā arī deklarējām Laika pirma-
jā numurā, ka jaunais laikraksts būs 
visu latviešu laikraksts, ārpus jebkādu 
partiju vai atsevišķu grupu interesēm, 
tas apgaismos latviešu problēmas, cik 
vien tas cilvēciski objektīvi būs ie-
spējams. Pie šīs deklarācijas arī esam 
turējušies visus gadus, arī tad, kad 
Rabāca vairs nebija. Vismaz esam mē-
ģinājuši turēties“, 1984. gadā raksta 
Helmārs Rudzītis. Šī deklarācija dzīva 
vēl joprojām.

1949. gada 8. novembrī Laika pir-
mais numurs ieraudzīja dienasgaismu.

Par veclatviešu attieksmi pret Lai-
ku vēsta kāds zīmīgs notikums, kas 
atgadījās drīz vien pēc pirmā vai trešā 
numura iznākšanas. 40. gadu beigās – 
50. gadu sākumā Ņujorkā rudeņos 
rīkoja tautību festivālu. Arī Helmārs 
Rudzītis piedalījās ar savām avīzēm. 
Viņu pagodināja Latvian Relief prezi-
dents Lielnors ar savu dāmu – Z kun-
dzi.

„Dāmas paskats tiešām iedvesa 
cienību. Kupls augums, sevišķi kuplas 
krūtis, un arī dažas citas ķermeņa da-
ļas daudz neatpalika. Tērpusies viņa 
bija melnā, cieši piegulošā spīdošā 
atlasa tērpā. Galvā – kā toreiz tas bija 
parasts – koša, puķēm bagātīgi rotā-
ta cepure“, Helmārs Rudzītis spilgti 
uzzīmējis šīs cienījamās kundzenes 
portretu un – manuprāt – raksturu. 
Viņa noraudzījās uz jauno avīzes iz-
devēju un uzsāka savu monologu: 
„Ak, tad jūs esat tas Rudzītis? Jā, jā, 
gribat tikt bagāts ar avīzi? Labāk gan 
būtu strādājuši, ne niekojušies. Tas 
sākums jau varbūt būs labs, bet bei-
gas ātras un bēdīgas. Mēs, kas te jau 
esam iedzīvojušies, kam tā nauda, 
jau to avīzi atbalstīsim, to nopirksim, 
bet ne ilgi, mums jau tā nav vajadzī-
ga. Un tiem jaunajiem? Tiem jau jūsu 
avīzi arī nevajag. Neviens par to naudu 
neizdos. Viņi jau visi ir superi. Avīzi 
nav jāpērk. Viņiem vajag amerikāņu 
avīzi, un to viņi dabon par brīvu, no 
garbidžas. Saprotams, viņi to neprot 

vēl izlasīt, bet tur bildes, un no tiem 
vārdiem zem tām bildēm viņi sāks lau-
zīties angļu valodā, lai drīzāk tiktu par 
amerikāņiem. Nē, tiem jau jūsu avīzi 
nepavisam nevajag. Labāk sākiet strā-
dāt godīgu darbu“.

Kā Helmārs Rudzītis atzīstas, ka 
pēc šādas lekcijas pat viņa mutīgums 
bija pazudis.

Par spīti kritizētājas paredzēju-
mam Laiks pieņēmās spēkā. Sākumā 
avīzi drukāja 3900 eksemplāru lielā 
metienā, bet sekmīgākajos gados tas 
sasniedza pat 12 600. To lasīja un jop-
rojām lasa ne tikai Amerikā, bet arī 
Kanādā, Austrālijā, Anglijā, Vācijā un 
citās valstīs, tagad arī Latvijā.

Helmārs Rudzītis gan atzīstas, ka 
„nav viegla dzīve redaktoram, nav 
viegla dzīve izdevējam, ja tas grib 
izdot avīzi, ne protokolu grāmatu“: 
„Dažreiz redaktors saņem sapulces at-
referējumu, kur pat vienas un tās pašas 
personas vārds atkārtojas vai desmit 
reizes... Jānis Bērziņš atklāja sapul-
ci, Jāni Bērziņu ievēlēja par sapulces 
vadītāju, Jānis Bērziņš teica, Jānis 
Bērziņš atbildēja, par Jāni Bērziņu 
bija nodotas visas septiņas klātesošo 
balsis, Jānis Bērziņš pateicās, sapulci 
slēdzot, Jānis Bērziņš novēlēja, pēc sa-
pulces Jāņa Bērziņa kundze...“

„Redaktors mēģina būt saudzīgs, 
tomēr daļu no raksta, kas tam liekas 
mazsvarīgs, nostrīpo. Bet tā nedomā 
Jānis Bērziņš. Viņš redaktoram raksta 
niknu vēstuli, ka laikraksts viņu dis-
kriminē, rīkojas netaisni, kaitē latvie-
šu lietai. Ja neko nepanāk pie redak-
tora, viņš raksta izdevējam, sūdzas 
par redaktoru, piesola globālu boikotu 
avīzei utt.“

Šajā ziņā nekas daudz nav mainī-
jies vēl šobaltdien. Nāk klāt vēl citas 
problēmas. Ja pirmajos gadu desmitos 
liela daļa līdzstrādnieku un vēstuļu 
autoru bija ar labu latviešu valodu, ko 
bija apguvuši Latvijas vidusskolās, 
ģimnāzijās un augstskolās, tad vēlāk 
sevi pieteica jaunākas paaudzes, kuras 
gan labi runāja dzimtajā valodā, bet 
rakstīšanas māku tikai svētdienas sko-
lās. Diemžēl runāt ir viena lieta, cita – 
rakstīt. Klāt vēl nāk latviskā teikuma 
konstrukcija, izteiksme, vārdu kārtība 
un citas šādas smalkas nianses. Tad 
nu redaktoram ir krietni vien jāpa-
pūlas, lai padarītu tekstu lasāmu labā 
latviešu valodā. Avīze cenšas izvairī-

ties no pārliekas svešvārdu lietošanas, 
kas Latvijā ir ierasta lieta. Redaktore 
ASV Astra Moora, kā Dons Kihots 
ar vējdzirnavām cīnīdamās par valo-
das tīrību un labskanīgu, šogad vien 
jau divas reizes nākusi klajā ar krietni 
vien gariem apcerējumiem par valodas 
jautājumiem. Redaktore Latvijā Ligita 
Kovtuna rīkojas mazliet citādāk. Viņa 
sadaļā Mazliet nenopietni ievietoja 
šādu Astrīdas valodas locījumu humo-
ra garā, kā vēstījuma tēmu ņemot 3x3 
nometni Garezerā. 

Daži izvilkumi: „Kempā katru va-
karu bija variēti šovi, kur bija dzirda-
mi vairāki singlu hīti un storītellings. 
Tur cilvēki ieradās šortos, un glamūrs 
nebija manāms, toties repellenti bija 
jālieto, jo odi koda ar visām tām izrie-
tošām sekām.[...] Kempa pēdējā dienā 
no visām ievirzēm dalībnieki anonsē-
ja, ka Valdemāra halles pagalmā būs 
liels displejs, kur būs eksponēti di-
versificēti dalībnieku darbi. Diemžēl 
printinga aprīkojumam bija notikusi 
avārija, un tas bija totāli neadekvāts. 
Tādēļ viņi bija forsēti iztikt bez darbu 
listinga un aukcions nenotika“.

Protams, tas ir saasināts skats uz 
valodas lietošanu, kādi negadās bie-
ži. Tomēr var teikt, ka avīzei Laiks ir 
pievienojies vēl viens uzdevums – pa-
līdzēt latviešiem ārpus dzimtenes un 
arī tēvzemē izkopt labu, skaidru un 
skaistu valodu.

Un nobeigumā vēlreiz atgādināšu 
filozofa Paula Jureviča domas par pre-
si:

„...avīze tagad ir gandrīz vienīgā 
kopējo domu un kopējo jūtu izteicēja. 
Bez kopējas atziņas, bez kopējām do-
mām un jūtām tauta vairs nepastāv, bet 
šīs kopējās domas un jūtas tagad nav 
iespējamas bez avīzes. Ja normālos 
apstākļos to varbūt vēl gluži nevarēja 
teikt, tad tagad ir pilnīgi drošs, ka lat-
vietis, kas nelasa nevienu latviešu avī-
zi, kas neinteresējas par to, kas notiek 
starp latviešiem, ko tie domā, kā dzī-
vo šeit un dzimtenē, ko tie rīko – tas 
vairs nav uzlūkojams par latvieti: tas 
ir atteicies no tautas kopības, tas grib 
dzīvot vairs tikai sev un savām gluži 
personīgām interesēm“.

Lai arī turpmāk Laiks informē, 
stāsta, skaidro, izglīto, vieno un kopj 
latvisko identitāti!

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Informēt, vienot, kopt...
Turpinājums no 8. lpp.

Māris Brancis laikraksta „Laiks“ 60 gadu jubilejas sarīkojumā.
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Latvijas īsziņas
Lāčplēša diena Rīgā

Trešdien, 11. novembrī, atzīmējot 
Lāčplēša dienu, kā arī Latvijas armijas 
izveidošanas 90. gadskārtu pie Brīvī-
bas pieminekļa uz svinīgo Rīgas Gar-
nizona vienību parādi bija pulcējušies 
simtiem iedzīvotāju. Pie pieminekļa 
bija neierasti daudz gados jaunu cil-
vēku – gan skolēni un jaunieši, kā arī 
vecāki ar pavisam maziem bērniņiem. 
Valdīja priecīga, pacilāta noskaņa.

Daudzi bija ieradušies ar ziediem 
valsts karoga krāsās, daudziem rokās 
bija arī Latvijas karodziņi, citiem – pie 
drēbēm piespraustas lentītes karoga 
krāsās. Svinīgo Rīgas Garnizona pa-
rādi atklāja Valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Prezidents kopā ar Nacionālo 
bruņoto spēku vadību un aizsardzības 
ministru Imantu Lieģi (PS) apstaigāja 
bruņoto spēku vienības un sveicinājās 
ar karavīriem.

Valdis Zatlers uzrunā pie Brīvības 
pieminekļa pateicās karavīriem un 
viņu tuviniekiem par Latvijas valsts 
neatkarības sargāšanu un uzsvēra, ka 
brīvības cīņā Latvijai vienmēr bija 
jāiesaistās pret ievērojamu pārspēku, 
kuru uzvarēt izdevies, tikai pateicoties 
vienotībai:

„Brālis bija vienots ar brāli, pilsē-
ta bija vienota ar laukiem, bija vienota 
Vidzeme, Kurzeme un Latgale.“ Pre-
zidents uzsvēra: „Būsim arī turpmāk 
tikpat vienoti kā agrāk.“

Ziedus pie Brīvības pieminekļa 
nolika arī citas valsts augstākās amat-
personas – Saeimas priekšsēdētājs 
Gundars Daudze (ZZS), premjers Val-
dis Dombrovskis (JL), Saeimas depu-
tāti, politiķi, kā arī ārvalstu vēstniecī-
bu pārstāvji.

* * *

Mārtiņdiena
Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Kā liecina Iedzīvotāju reģistra in-
formācija, 10. novembrī – Mārtiņdie-
nā Latvijā savu vārda dienu svinēja 
13 400 Latvijas Mārtiņi. Šis Latvijā 
tik populārais vīriešu vārds visbiežāk 
sastopams Cēsu rajonā, kur dzīvo 612 
Mārtiņi, bet daudz ir arī Ogres rajo-
nā un Liepājā, kur attiecīgi dzīvo 561 
un 554 Mārtiņi. Mārtiņš ir populārs 
vārds arī šogad dzimušajiem, jo 107 
no Iedzīvotāju reģistrā iekļautajiem 
Mārtiņiem pasaulē nākuši tikai šogad.
Visvairāk mazo puišu ir Liepājā un tās 
rajonā – kopā 11, kā arī Ogres rajonā, 
kur ir pieci mazie Mārtiņi. Un kur nu 
vēl Mārtiņi Adelaidē, Sidnejā, Mel-
burnā, Minhenē, Ņujorkā, Stokholmā, 
Toronto, Berlīnē... Sveicam jūs visus, 
gan mūsu lasītājus, gan rakstītājus, 
gan draugus, gan paziņas...

* * *

Imigranti no Maltas
Otrdien, 27. oktobrī valdība vieno-

jās, ka Latvija neiesaistīsies nākamgad 
plānotā ES pilotprojektā, kura ietva-
ros ES dalībvalstis plāno uzņemt no 
Maltas tur ieceļojošus imigrantus, kas 
saņēmuši starptautisko aizsardzību. 
Iekšlietu ministrijā, kas ir atbildīgā 
institūcija par valsts realizēto mig-
rācijas politiku, skaidro, ka Eiropas 
Savienības valstu vadītāji, atbalstot 
pilotprojekta uzsākšanu ar Maltu, ir 
atzīmējuši, ka dalībvalstu dalība tajā ir 
brīvprātīga, un pilotprojekta sekmīga 
norise ir atkarīga no vairākiem aps-
tākļiem, to skaitā, dalībvalstu uzņem-
šanas kapacitātes. Latvijas patvēruma 
sistēmai šobrīd ir ierobežota uzņemša-
nas kapacitāte, tādēļ valsts dalība šajā 
pilotprojektā nebūtu ilgtermiņa risinā-
jums iesaistītajām personām. Rezer-
vēta attieksme pret šāda mehānisma 
izveidi gan nenozīmē, ka Latvija neat-
balsta solidaritātes stiprināšanu starp 
dalībvalstīm. 

* * *

Veselības aprūpe kārtībā
Ceturtdien, 29. oktobrī Rīgā noti-

kušajā apaļā galda diskusijā Latvijas 
veselības aprūpe – izaicinājumi un 
risinājumi veselības ministre Baiba 
Rozentāle (TP) pauda viedokli, ka: 
efektīva medicīna nevar būt lēta un, ja 
mēs vēlamies savā valstī efektīvu un 
modernu medicīnu, tad salikums labi 
un lēti ir jāizmet no galvas. Ministre 
detalizēti iepazīstināja ar veselības 
aprūpes reformas norisi, kā galveno 
uzdevumu izvirzot birokrātijas mazi-
nāšanu, mazinot arī šķēršļus, kas cil-
vēkam tiek likti, lai viņš nokļūtu pie 
speciālista. Ministre atzinīgi novērtē-
ja, ka nozaru labākie eksperti Latvijā, 
kuri savā specialitātē strādā desmit un 
vairāk gadus, piedalās svarīgu lēmu-
mu pieņemšanā.

Ministre uzsvēra, ka daudzas lietas 
un jēdzieni veselības reformas kontek-
stā tiek pārprasti, kā vienu minot in-
formāciju par plānveida operāciju sa-
ņemšanu valstī: „Mums ir ambulatorā 
palīdzība, primārā palīdzība un sekun-
dārā palīdzība. Es gribēju uzsvērt, ka 
mēs nevaram runāt, ka Latvijā mēs ne-
varam saņemt plānveida palīdzību. Jā-
saprot, ka dienas stacionārs un ambu-
latorā plānveida palīdzība ir pieejama 
un operācijas, kuras var veikt dienas 
slimnīcā, valsts joprojām apmaksā. Ar 
cilvēkiem runājot, es esmu sapratusi, 
ka viņi neizprot terminoloģiju. Teikt, 
ka pacienti nesaņem plānveida palīdzī-
bu, ir aplami.“ Ministre aizrādīja, ka ar 
veselības aprūpei atvēlēto budžetu (tas 
patreiz ir 3,4% no iekšzemes koppro-
dukt – IKP), Latvijas pacienti ir saņē-

muši neparasti plašu veselības aprūpi. 
Ministre papildina: „Es jau vairākkārt 
esmu teikusi, ka esmu valsts medicī-
nas piekritēja. Tas, ka šī brīža pacienta 
līdzmaksājumi ir pārāk lieli, nav ap-
strīdams. Tā ir tikai tāda krīzes situā-
cija, bet tas nav pareizais risinājums.“

* * *

Trīnīši
Otrdien, 3. novembrī Rīgas Dzem-

dību namā ir piedzimuši trīnīši – divas 
meitenītes un puisītis. Mamma un ma-
zuļi jūtas labi.

Kā ikvienam jaundzimušajam rī-
dziniekam, par katru bērnu vecākiem 
pienāksies 100 latu pabalsts no pašval-
dības. Rīgas dome (RD) trīnīšu ģime-
nei varētu piešķirt pabalstus 3300 latu 
apjomā.

* * *

Vai celt karogu?
Politiskās apvienības Saskaņas 

centrs iesniedzot grozījumus Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā, Saei-
mas frakcijā rosina atcelt naudas sodus 
par karogu nepacelšanu pie privātām 
ēkām svētku dienās. Partija uzskata, 
ka par šādu rīcību pietiktu ar brīdinā-
jumu. Pašlaik atbilstoši Administratī-
vo pārkāpumu kodeksa 201. pantam 
ēkas īpašnieks, kurš atzīmējamā dienā 
nav izkāris karogu, var tikt sodīts ar 
naudas sodu līdz 50 latiem. SC frak-
cijas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs 
Agešins uzskata: „Sodanaudas ieka-
sēšana no ēku īpašniekiem, kuri atzī-
mējamās dienās nav izkāruši karogu – 
tas jau kļuvis par savdabīgu valstisko 
biznesu, kam nav nekāda sakara ar 
patriotismu. Patriotisma labākais ap-
liecinājums ir nevis karoga izkāršana 
vai neizkāršana, bet gan likumu ievē-
rošana un nodokļu maksāšana.“ Viņs 
arī norāda, ka, piemēram, veciem cil-
vēkiem karoga izkāršana sagādā „pa-
tiešām reālu fizisku problēmu,“ un ve-
cie ļaudis „pie mums frakcijā ne reizi 
vien ir vērsušies ar sūdzībām“.

* * *

Uzvārdu maiņas Rīgā
Pēc Rīgas namu pārvalžu darbī-

bas izvērtēšanas un Valsts kontroles 
atzinumiem līdz novembra sākumam 
nomainīta trešdaļa no 15 pašvaldības 
namu pārvalžu vadītājiem, un pagā-
jušajā nedēļā vēl viens iesniedzis at-
lūgumu. Pilsētas izpilddirektors Juris 
Radzevičs (LP/LCC) nolēmis nepaga-
rināt līdzšinējā Rīgas pašvaldības SIA 
Vecmīlgrāvis valdes priekšsēdētāja 
Jura Šaicāna pilnvaru termiņu, viņa 
vietā iecelts domes deputāts Viktors 
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Nikolajevs (SC). Līdzšinējais SIA 
Purvciema nami valdes priekšsēdē-
tājs Ģirts Bite atstāja amatu pēc paša 
vēlēšanās, viņa vietā iecelts bijušais 
Centra rajona izpilddirektors Vja-
česlavs Starostins. Pašvaldības SIA 
Zemgale valdes priekšsēdētājs Valdis 
Holbergs atbrīvots no amata, un viņa 
vietā iecelts Alvils Kuzminskis, kurš 
pēdējos gadus strādājis par SIA Re-
marks Nekustamie īpašumi projektu 
vadītāju un izpilddirektoru. SIA Kur-
zemes namu apsaimniekotājs valdes 
priekšsēdētāja Igors Trubko vietā ie-
celts Arturs Lifšics, kurš ir inženieris 
konstruktors un jau darbojies vairāku 
uzņēmumu valdēs. Sarkandaugavas 
valdes priekšsēdētāja uzņēmuma val-
des priekšsēdētājs Ivars Rihters iesnie-
dzis iesniegumu par amata atstāšanu, 
un viņa amatā iecelts Dmitrijs Geras-
kins, kurš pēc izglītības ir ekonomists. 
Atlūgumu iesniedzis arī Valdemāra 
nami valdes priekšsēdētājs Ainārs Ar-
bidāns.

Rīgas pašvaldībai pieder 15 namu 
pārvaldes – Avota nami, Daugavas 
nami, Juglas nami, Krasta nami, Ķen-
garaga nami, Mežciema namsaim-
nieks, Pļavnieku nami, Purvciema 
nami, Rīgas centra apsaimniekotājs, 
Sarkandaugava, Valdemāra nami, 
Vecmīlgrāvis, Viesturdārzs, Zemgale 
un Kurzemes namu apsaimniekotājs. 
Valsts kontrole septembrī darīja zinā-
mu namu apsaimniekošanas Rīgā revī-
zijas rezultātus un norādīja uz nepilnī-
bām. Rīgas domes priekšsēdētājs Nils 
Ušakovs (SC) uzdeva Radzevičam, 
balstoties uz VK ziņojumā sniegta-
jiem secinājumiem, izvērtēt pašvaldī-
bas namu apsaimniekošanas uzņēmu-
mu vadītāju pārkāpumus un pieņemt 
lēmumu, atbrīvojot no amata tos, kuri 
zaudējuši darba devēja uzticību.

* * *

Kiber(ne)drošība
Trešdien, 4. novembrī Saeimas Ār-

lietu komisijas deputāti, uzklausot par 
valsts kiberdrošības stiprināšanu atbil-
dīgās amatpersonas, secināja, ka divu 
gadu laikā jautājuma virzība ir bijusi 
salīdzinoši gausa. Ārlietu komisijas 
priekšsēdētājs Andris Bērziņš (LPP/
LC) atzīmēja: „Acīmredzot te ir poli-
tiskās gribas un savstarpējās koordi-
nācijas trūkumus, kā arī sadrumstalota 
atbildība. Tādēļ komisija plāno vēlreiz 
aktualizēt nepieciešamību risināt kon-
statētās problēmas, kārtējo reizi vēs-
tulē uzrunājot ministru prezidentu.“ 
Šī bija jau ceturtā komisijas sēde par 
valsts kiberdrošības jautājumiem. De-
putāti tā arī nesaņēma skaidrojumu, 
kādēļ līdz šim galvenokārt ir veikts 
tikai situācijas izvērtējums, analīze, 
ieskicētas problēmas, bet risinājumi 
vēl joprojām ir tikai plānu, projektu un 
priekšlikumu stadijā.

Ārlietu komisija uzskata, ka atbil-
dīgajām institūcijām ir jābūt aktīvā-
kām un jānāk klajā ar konkrētiem ri-
sinājumiem. Andris Bērziņš uzsvēra: 
„Komisijas deputāti izprot problēmas 
nopietnību un ir gatavi atbalstīt nepie-
ciešamo normatīvo aktu izstrādi vai 
grozījumus likumos. Taču deputāti 
nav šīs jomas eksperti un nevar nākt 
klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, 
jo tas ir atbildīgo institūciju un speciā-
listu darbs.“

Šī jautājuma attīstībai Ārlietu ko-
misija seko līdzi kopš 2007. gada, kad 
kiberuzbrukums Igaunijai pievērsa 
pastiprinātu uzmanību valstu infor-
mācijas sistēmu drošībai.

* * *

Pilsonības likums
Pašreizējā koalīcija, kurai Saeimā 

ir stabils vairākums, nevēlēšanos at-
vērt jūtīgo Pilsonības likumu skaidro 
ar izvairīšanos no nevajadzīgajām de-
batēm un liekas spriedzes sabiedrībā, 
uzsverot, ka nav pamata bažām par 
9. Saeimas spēju nosargāt likuma pa-
matvērtības. Partijas Pilsoniskā savie-
nība Saeimas deputāts Kārlis Šadur-
skis, savu personisko viedokli pauda, 
sakot, ka Pilsonības likuma atvēršana 
būtu neproduktīva. Valdību veidojo-
šais Saeimas vairākums spētu nosar-
gāt tā pašreizējo redakciju, un diskusi-
jas, kas līdz ar tā atvēršanu neizbēgami 
sāktos, būtu pilnīgi nevajadzīgas. Un 
debates ap šo likumu noteikti sāktos, 
un līdztekus apvienībai Par cilvēka 
tiesībām vienotā Latvijā (PCTVL) 
līdzīgus priekšlikumus iesniegtu arī 
partija Saskaņas centrs, kas gan it kā 
esot mūsdienīgāka nekā PCTVL, taču 
ideoloģiskos un pilsonības jautājumos 
abu organizāciju viedokļi un balsoju-
mi ir identiski.

Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS) līderis Augusts Brigmanis pau-
da, ka ZSS ir neitrālā attieksme pret 
likuma atvēršanu: „Ja vajag, varam 
atvērt, ja nevajag, neveram.“ Viņam 
personīgi neesot nekādu bažu „par 
likuma atvēršanu“. Jaunā Laika Saei-
mas frakcijas vadītājs Dzintars Zaķis 
uzsvēris, ka likumu nolemts neatvērt, 
lai nerādītu spriedzi jau tā diezgan 
saspringtajā situācijā sabiedrībā, un, 
viņaprāt, likuma atvēršana novērstu 
uzmanību no būtiskākiem jautāju-
miem. Līdz šim sabiedrībā nav disku-
siju par nepieciešamību kaut ko mainīt 
Pilsonības likumā, kas liecinot – šā-
das nepieciešamības nav, sabiedrībā 
nav pēc tā pieprasījumā. Bet likuma 
atvēršanas gadījumā sabiedrības do-
mas par pilsonības jautājumiem atkal 
tiktu nevajadzīgi uzkurinātas: “Mēs 
gribam spēlēt ar tīrām kārtīm, gribam 
strādāt pie budžeta, vest valsti no krī-
zes.” Tautas partijas Saeimas frak-
cijas priekšsēdētāja vietnieks Vents 
Armands Krauklis minējis, ka šobrīd 
Pilsonības likuma neatvēršana ir lo-
ģiska, jo tā atvēršana nozīmētu plašas 

Latvijas īsziņas
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debates laikā, kad garas diskusijas ir 
gaidāmas par pašreiz topošo nākamā 
gada budžetu. Pilsonības likuma at-
vēršana liktu abiem pretpoliem – tiem, 
kuri pauž, ka Pilsonības likumam 
jābūt stingrākam un tiem, kuri pauž, 
ka tam jābūt maigākam – uzsākt asas 
debates. Sabiedrība esot skeptiska par 
šobrīd valstī notiekošo, un Pilsonības 
likuma atvēršana vēl vairāk uzjundītu 
jau tagad sakarsēto atmosfēru. Pilso-
nības likums nav grozīts jau aptuve-
ni 11 gadus. Līdz šim visus Saeimas 
sasaukumus pie varas esošās partijas 
izvairījušās atvērt likumu, lai gan 
opozīcijā esošās partijas ne reizi vien 
to rosinājušas; pēdējie grozījumi bijuši 
1998. gadā.

* * *

Budžets
Ceturtdienas rītā,  5.  novembrī 

premjers Valdis Dombrovskis (JL) uz-
runājot Saeimu, sacīja: „Neloloju ilū-
zijas un apzinos, ka ar budžetu pilnībā 
apmierināts, iespējams, nav neviens.“ 
Viņš norādīja, ka budžetā ir četras 
prioritātes – veselības aizsardzība, so-
ciālā joma, izglītība un zinātne, kā arī 
sociālā drošība un kārtība, bet arī vi-
sām tām finansējums jeb izdevumi ir 
samazināti. Budžetā īpaša uzmanība 
būs veltīta ekonomikas sildīšanai – tai 
tiks veltīti 6% no IKP.

Viņš arī atgādināja, ka šis ir krīzes 
budžets un tapis laikā, kad valsts tikai 
nedaudz ir attālinājusies no maksāt-
nespējas brīža, kas nozīmē, ka valsts 
vairs nespēj finansēt savas funkcijas. 
Tāpat premjers atgādināja, ka budžets 
ir tapis laikā, kad Latvija dzīvoja pāri 
saviem līdzekļiem – izdevumi pār-
sniedza ieņēmumus. Šis budžets ar 
500 miljonu latu konsolidāciju esot 
vienīgais ceļš, kā saņemt starptautisko 
aizdevēju atbalstu un līdz ar to iziet 
no krīzes. Premjers norādīja, ka šis ir 
vēsturisks budžets, jo pirmo reizi vei-
dots, balstoties uz funkcionālu valsts 
iestāžu darbības izvērtējumu. Izvēr-
tējot iestāžu funkcijas un pienākumus, 
ir iespējams precīzāk saprast, kam 
valsts tērē naudu, uzskata premjers. 
Ja Latvija pārvarēs krīzi, pakāpeniski 
samazinot deficītu līdz 3% no IKP, kā 
tas ir ieplānots, Latvija kļūs par hres-
tomātisku piemēru iziešanai no krīzes. 
Premjers atgādināja izdevuma The 
Economist žurnālista Edvarda Lūkasa 
teikto, ka Latvija ir izniekojusi iespēju 
attīstīties, tā saucamo labo gadu laikā, 
tāpēc tagad ir jādara viss, lai netiktu 
izniekotas krīzes dotās iespējas.

Ceturtdien, 5. novembrī Saeima 
izskatīja nākamā gada budžeta pro-
jektu pirmajā lasījumā. Tas paredz 
500 miljonu latu konsolidāciju, kas 
būs panāktas, veicot virkni izmaiņas 
nodokļu sistēmā, radot vienotu atal-
gojuma sistēmu valsts pārvaldē un iz-
darot citas reformas, samazinot valsts 
budžeta izdevumus, bet palielinot ie-
ņēmumus. ∎



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2009. gada 11. novembrī

Autortiesību bezgalības balvas
Tās jau 11. reizi pasniedz AKKA/LAA

Pirmdien, 9. novembrī jau 11. rei-
zi pasniedza Autortiesību bezgalības 
balvu. Autoru biedrības AKKA/LAA 
(Autortiesību un komunicēšanās kon-
sultāciju aģentūra/Latvijas Autoru 
apvienība) balvu ieguva autori, kuru 
darbi pagājušajā gadā tikuši visvai-
rāk izmantoti visdažādākajos veidos. 
Autoru darbu bezgalīgo izmantošanas 
iespēju dēļ balva ieguvusi Autortiesību 
bezgalības balvas nosaukumu.

 Balvu pasniegšana notika kupli 
apmeklētā sarīkojumā Dailes teātrī 
Rīgā. Vakaru vadīja klasiķu trijotne: 
Salvadors Dalī (Andris Bērziņš), Jo-
hans Sebastians Bahs (Jānis Paukš-
tello) un Aleksandrs Puškins (Artūrs 
Skrastiņš). Par katru balvas ieguvēju 
bija sagatavots video sižets, un vakara 
gaitā  uzstājās arī mūziķi.

Autortiesību bezgalības balvu par 
visvairāk skanējušo dziesmu radio, 
televīzijā, koncertos un mehāniskajā 
ierakstā šogad saņēma trīs dziesmu 
autori: Renārs Kaupers, Gustavs Bu-
telis, Jānis Jubalts, Māris Mihelsons 
un Kaspars Roga par dziesmu Ja tikai 
uz mani tu paskatītos; dziesmas Gan 
autori Gvido  Linga  un Igors  Linga 
un dziesmas Mēs dzīvojam pasakās 
autori Ivo  Fomins, Edmunds  Aiz-
kalns,  Edijs Šnipke, Jānis Lemežis 
un Roberts Dinters.

Balvu par veiksmīgāko debiju sa-
ņēma Ivars Makstnieks un Roberts 
Gobziņš par dziesmu Savādā.

Imantam  Kalniņam,  Andrejam 
Miglam un Viktoram Kalniņam bal-
va tika pasniegta par mūzikla Princis 
un ubaga zēns ilgstošu un plašu iz-
mantojumu – mūzikla pirmizrāde no-
tika 1968. gada 14. decembrī Liepājas 
teātrī.

Par rokoperas Lāčplēsis (pirmiz-
rāde Rīgas Sporta manēžā 1988. gada 
23. augustā) atjaunojumu koncertie-

studējumā Burtnieku estrādē un plašu 
darba izmantojumu Autortiesību bez-
galības balvu saņēma Zigmars  Lie-
piņš un Māra Zālīte.

 Autortiesību bezgalības balvu 
ieguva Raimonds  Pauls  un Jānis 
Peters par 1982. gadā Operetes teāt-
rī izveidotās izrādes Nāc pie puikām! 
dziesmu izmantojumu, veidojot Ed-
munda Ņizjurska stāsta jaunu inter-
pretāciju iestudējumam Latvijas Leļļu 
teātrī.

Komponistam Valdim  Zilverim 
tika pasniegta balva  par skaņdarbu 
Paganinissimo kā publiskajā izpildī-
jumā visvairāk skanējušo akadēmisko 
darbu.

Gundega Šmite Mežaraupa saņē-
ma balvu par skaņdarbu Light seeking 
light (Gaisma meklējot gaismu) kā ār-
valstīs visvairāk skanējušo akadēmis-
ko darbu.

 Par visvairāk skanējušo tautas 
dziesmas apdari Lobs bej puika myusu 
Jezups – Autortiesību bezgalības bal-
vu saņēma komponists Māris Muktu-
pāvels.

Balva par lugas Ak, šī jaukā lauku 
dzīve plašu izmantojumu, iestudējot to 
Latvijas amatierteātros, tika pasniegta 
Baibai Jukņevičai.

Ilmārs Znotiņš saņēma balvu par 
fotodarbu izstādīšanu Autoru naktī – 
2008, par darbu demonstrēšanu Lat-
vijas Televīzijā, publicēšanu žurnālā 
Ievas stāsti, publicēšanu grāmatās 100 
Latvijas sievietes kultūrā un politikā 
un 90 Latvijas gadu.

Gleznotāja Frančeska Kirke bal-
vu saņēma par gleznu tālākpārdošanu, 
kā arī par darbu reprodukciju demons-
trēšanu Latvijas Televīzijā un publicē-
šanu grāmatā 90 Latvijas gadu.

Autortiesību bezgalības balvu par 
fotodarbu izmantojumu Jaunā Rīgas 
teātra izrādē Klusuma skaņas, izstādī-
šanu galerijā Garāža un reproducēša-
nu pastkartē, raidīšanu Latvijas Tele-
vīzijā, publicēšanu preses izdevumos 
un Tukuma muzeja rakstu krājumā 
Tukuma novada kultūrvēsture saņēma 
Māra Brašmane.

 Autortiesību bezgalības balva 
dibināta 1999. gadā. Balvu nepiešķir 
žūrija – laureātus nosaka, balstoties 
uz bezkaislīgu statistiku, ko nodrošina 
autoru darbu dažādo lietojuma datori-
zēta uzskaite. ∎

Gvido Linga ar nopelnīto balvu uzma-
nības centrā.

Dzied Ivo Fomins.
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Ceturtdien, 5. novembrī Zelta piekrastē (Gold Coast) notika kārtējā ik mē-
neša baltiešu tikšanās Vācu klubā. Eiženija Norīte bija sagatavojusi garšīgas 
maizītes. Vēl bija kafija un kūciņas. 

No kreisās sēž: Maikls (Michael) un Galina Bari (jauni biedri, kuri izbrauca 
no Latvijas tikai 1979. gadā, sākumā uz Jaunzēlandi), Mirdza, Aldona Milose-
viča. Stāv no kreisās: Šerlija (Shirley) Launerta un Joan Songaila.

Šai sanāksmē pieņēma lēmumu visiem satikties 18. novembrī Kaskādes 
dārzos (Cascade Gardens), lai svinētu Latvijas Valsts neatkarības dienu.

Elga Ķēniņa
Laikrakstam „Latvietis“

Zelta piekrastē
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Gadskārtējās PBLA valdes sēdes atklāšanā 14. oktobrī Rīgā, viesnīcā Konventa Sēta. Pirmā rindā no 
kreisās: Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) priekšsēdis Juris Mežinskis, PBLA valdes priekšsēdis 
Mārtiņš Sausiņš, Valsts prezidents Valdis Zatlers, prāvests Klāvs Bērziņš, Daugavas Vanagu ASV 
zemes valdes priekšsēdis Zigurds Rīders. Stāv no kreisās: PBLA pārstāvniecības vadītāja vietniece 
Katrīne Sausiņa, PBLA priekšsēža vietnieks Ints Rupners, PBLA Kultūras Fonda priekšsēde Vija 
Zuntaka-Bērziņa, ALA Sadarbībai ar Latviju nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš, PBLA Izglītības Pado-
mes priekšsēde Dace Koplande (Copeland), Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 
Kultūras Fonda priekšsēdis Andris Kariks, Krievijas Latviešu Kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, 
LAAJ valdes priekšsēdis Dr. Juris Ruņģis, Dienvidamerikas Latviešu Apvienības priekšsēde Daina 

Gūtmane, PBLA ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa, ALA Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis, LAAJ pārstāvis 
Dāvids Dārziņš, Latvijas Brīvības Fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs, PBLA kasieris Valdis Kārklis, PBLA pār-
stāvniecības vadītājs Jānis Andersons, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) vicepriekšsēde Agra Asmus- 
Vāgnere, LNAK priekšsēdis Andris Ķesteris.

Rezolūcijas
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

(PBLA) gadskārtējā valdes sēdē Rīgā 
2009. gada 16. oktobrī pieņemtās re-
zolūcijas:
1. PBLA valde ir norūpējusies par 

nesaskaņām un šķelšanos Latvijas 
labēji centrisko politisko grupē-
jumu starpā. PBLA aicina visus 
patriotiski noskaņotos grupējumus 
uz sadarbību, vienotību un Latvi-
jas nacionālo spēku apvienošanos 
valsts labākai nākotnei.

2. PBLA valde ir pārliecināta, ka sa-
biedrības integrācija Latvijā nav 
iespējama bez latviešu valodas kā 
vienīgās valsts valodas pozīciju 
nodrošināšanas visās dzīves jomās 
un bez vienotas Latvijas vēstures 
izpratnes visā Latvijas sabiedrībā. 
Tāpēc aicinām valdību, īpaši Iz-
glītības un zinātnes ministriju, un 
visus valsts atbalstītos plašsaziņas 
līdzekļus šos pamatprincipus īste-
not savā darbībā.

3. PBLA valde aicina Saeimu, valdī-
bu un atbildīgās ministrijas virzīt 
tālāk 2007. gada 27. novembra Pil-
sonības likuma grozījumu projek-
tu, lai dotu iespēju Latvijas pilso-

nību iegūt etniskajiem latviešiem 
un to pēcnācējiem, nezaudējot citu 
iegūto pilsonību.

4. PBLA valde aicina Latvijas valdī-
bu pastiprināt cīņu pret korupciju, 
jo tā apdraud demokrātiskas sa-
biedrības pastāvēšanu. Mēs sagai-
dām politisku gribu un konkrētu 
rīcību korupcijas apkarošanā.

5. PBLA valde norāda uz valsts aģen-
tūras Latvijas institūts vērtīgo un 
nepieciešamo darbību, izplatot 
aktuālu un objektīvu informāciju 
ārvalstīs par Latviju un visjaunā-
kajiem notikumiem valstī. Tāpēc 
PBLA valde aicina Saeimu un 
Latvijas valdību rast finansējumu 
valsts aģentūras Latvijas institūts 
ietekmīgas darbības nodrošināša-
nai.

6. 2009. gada 13. oktobrī Rīgas Do-
mes priekšsēdētājs Nils Ušakovs 
izrādīja cieņu cilvēkiem, kuri sevi 
upurēja kara apstākļos, noliekot 
ziedus pie Uzvaras pieminekļa. 
PBLA valde aicina Domes priekš-
sēdētāju izrādīt līdzvērtīgu cieņu 
kara un okupācijas laika upuriem 
arī citos nozīmīgos datumos, pie-
mēram, 16. martā, 25. martā, 
14. jūnijā un 4. jūlijā.

7. PBLA aicina LR Izglītības un 
zinātnes ministriju izstrādāt ne-
pieciešamos mācību materiālus, 
lai varētu 2011. gadā ieviest Lat-
vijas vēsturi kā atsevišķu mācību 
priekšmetu vispārizglītojošās sko-
lās.

8. PBLA valde atkārtoti lūdz LR 
Izglītības un zinātnes ministriju 
atbalstīt latviešu pamatskolas un 
vidusskolas ārpus Latvijas, sagā-
dājot tām attiecīgus mācību mate-
riālus un latviešu valodas skolotā-
jus.

9. PBLA atkārtoti lūdz LR Izglītības 
un zinātnes ministriju (IZM) at-
balstīt latviešu skolas Īrijā:
a) sagādājot finansējumu telpu 

īrei, apdrošināšanas izdevu-
miem un skolotāju algām;

b) sagādājot pārejas programmas 
skolēniem (ja tādas būtu vaja-
dzīgas), kas atgriežas mācīties 
Latvijas skolās, lai viņi vieg-
lāk varētu iekļauties;

c) izveidojot internetā latviešu 
valodas apguves programmu, 
kurā iekļauti vissvarīgākie 
elementi katras klases līmeņa 

Turpinājums 14. lpp.

PBLA valdes sēdes lēmumi un rezolūcijas
Pieņemti PBLA valdes sēdē Rīgā 14. – 16. oktobrī
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valodas programmā un tālmā-
cības formāta kontroldarbi, 
kā arī sagatavojot elektronis-
ki iegūstamu apliecinājumu 
no IZM, ka zināms latviešu 
valodas zināšanu līmenis sa-
sniegts, lai šo apliecinājumu 
varētu uzrādīt attiecīgo Lat-
vijas skolu direktoriem, kurās 
bērni vēlas mācīties.

Lēmumi
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

(PBLA) gadskārtējā valdes sēdē Rīgā 
2009. gada 16. oktobrī pieņemtie lē-
mumi
1. PBLA valde nolemj publicēt PBLA 

balvu un PBLA KF laureātu sa-
rakstu laikrakstos pēc 18. novem-
bra.

2. Lai varbūtēji mainītu PBLA dar-
bības noteikumus un palielinātu 
PBLA valdes locekļu skaitu no 16 
uz 18, PBLA dalīborganizācijām 
jāiesniedz biedru un pārstāvēto 
organizāciju skaits līdz 2010. gada 
valdes sēdei. PBLA darbības no-
teikumu maiņas darba grupai jāiz-
strādā darbības noteikumu maiņas 
priekšlikumus balsošanai.

3. PBLA valde nolemj, ka projektu 
pieteikumus pieņems tikai līdz 
izsludinātam datumam, kura ter-

miņš ir 30 dienas pirms PBLA val-
des sēdes sākuma.

4. Ņemot vērā PBLA un LR Ārlietu 
ministrijas sadarbības pieredzi, 
PBLA valde nolemj aicināt Ārlietu 
ministriju kopīgi izstrādāt turpmā-
kās sadarbības pamatprincipus.

5. PBLA valde nolemj, ka tās kopē-
jais budžets 2010. gadam nepār-
sniegs 290 000 ASV dolāru.

6. PBLA valde nolemj, ka tās locek-
ļiem – zemju organizāciju priekš-
sēžiem ir jānoskaidro savu da-
līborganizāciju nostāja jautājumā 
par varbūtēju PBLA nosaukuma 
maiņu.

7. PBLA valde apstiprina šādas darba 
grupas:
a) Finanšu darba grupa – priekš-

sēdis Valdis Kārklis; locekļi – 
Mārtiņš Sausiņš, Ints Rupners, 
Juris Ruņģis; padomnieks – 
Jānis Lucs;

b) Pilsonības likuma grozīju-
mu darba grupa – priekšsēdis 
Mārtiņš Sausiņš; padomnie-
ce – Dace Lutere-Timmele;

c) PBLA mājas lapas uzlaboša-
nas darba grupa – priekšsēdis 
Juris Mežinskis; locekļi – Lili-
ja Zobena, Jānis Andersons;

d) PBLA darbības noteikumu 
maiņas darba grupa – priekš-
sēde Dace Lutere-Timmele; 
locekļi – Juris Mežinskis, Dā-
vids Dārziņš, Daina Gūtmane;

e) Darba grupa PBLA sadarbībai 
ar Ārlietu ministriju – priekš-
sēdis Mārtiņš Sausiņš; lo-
cekļi – Andris Ķesteris, Juris 
Mežinskis, Andrejs Ritums, 
Agra Asmus-Vāgnere;

f) Vēlēšanu reformas darba gru-
pa – priekšsēdis Ints Rupners; 
locekļi – Andris Kariks, Agra 
Asmus-Vāgnere, Andrejs Ri-
tums, Jānis Kukainis; padom-
niece Dace Lutere- Timmele. ∎

PBLA valdes sēde
Turpinājums no 13. lpp.

Rīgas un Ventspils brīvostas  vadī-
tāju un valdes locekļu algas joprojām 
saglabājušās vienas no visaugstākajām 
starp iestāžu vadītājiem un amatper-
sonām. Gan Rīgas brīvostas pārvalde, 
gan Ventspils brīvostas pārvalde pēc 
sava juridiskā statusa ir pašvaldību iz-
veidotas iestādes, kuras ir arī Ministru 
kabineta pārraudzībā. Tās pārvalda 8 
no ministrijām un pašvaldības iecelti 
valdes locekļi.

8. novembrī Latvijas TV raidījums 
De facto ziņoja, ka Rīgas Brīvostas 
valdes priekšsēdētājs Ainārs Šlesers 
(LPP/LC) par darbu brīvostā saņem 
3000 Ls mēnesī, priekšsēdētāja viet-
nieks Viesturs Silenieks (ZZS) – 2700 
Ls. Pārējie seši valdes locekļi – And-
ris Ameriks (LPP/LC), Mihails Ka-
meņeckis (SC),  Vadims Jerošenko 
(ziedojis TSP 16 000 Ls), Olafs Pulks 
(JL), Ēriks Škapars (JL), Jānis Straume 
(TB/LNNK) –  saņem 2400 Ls.

Brīvosta atteikusies no piemak-
sām darbiniekiem, kas rēķinātas pēc 
ostā pārkrauto kravu apjoma – jo lie-
lāki apjomi – jo dāsnākas piemaksas. 
Tās veidojušas apmēram 55% no dar-
binieku ienākumiem – atzīst Viesturs 
Silenieks, brīvostas pārvaldes valdes 
priekšsēdētāja vietnieks. Šobrīd brīv-

ostas darbinieki un valdes locekļi pie-
maksas nesaņemot, apgalvo Silenieks, 
lai arī ostā pārkrautie apjomi turpina 
pieaugt – tiesa – ne tik strauji kā pirms 
krīzes.

Brīvostas pārvaldē De facto ap-
stiprināja, ka atalgojuma fonds esot 
samazināts par 10%. Pašreizējā ostas 
pārvaldnieka Leonīda Loginova alga 
esot  5250 lati mēnesī. Viņa ienākumi 
no darba brīvostā šogad ir samazināju-
šies.  Saskaņā ar Loginova  iesniegto 
amatpersonas deklarāciju 2008. gadā 
Loginovs ostas pārvaldē pelnīja vidē-
ji 12 000 latu mēnesī. Ostas pārvald-
nieka vietnieka Aigara Pečaka alga ir 
4520 Ls, bet departamentu direktori 
pelna vidēji ap 4000–4500 latiem mē-
nesī.

Ventspils brīvostas pārvaldē va-
dības ienākumi ir lielāki. Ventspilī 
brīvostas pārvaldes valdes locekļi sa-
ņem pāri par 5000 latu mēnesī. Arī te 
ir 8 valdes locekļi, no kuriem 4 ieceļ 
vietējā pašvaldība – valdes priekšsē-
dētājs ir Aivars Lembergs (Latvijai un 
Ventspilij), Jānis Vītoliņš (Latvijai un 
Ventspilij), Didzis Ošenieks (Latvijai 
un Ventspilij) un Māris Bože. Četrus 
Ventspils brīvostas valdes locekļus 
apstiprina Ministru Kabinets un tie 

ir – Emīls Jakrins (TB/LNNK), Sand-
ra Bukane, Antons Vjaters un Vilis 
Avotiņš.

Ventspils Brīvostas pārvaldnieks 
Imants Sarmulis saņem aptuveni 6700 
latus mēnesī. Tas liek domāt, ka viņa 
ienākumi no darba brīvostā šogad ir 
samazinājušies. Saskaņā ar viņa ie-
sniegto amatpersonas deklarāciju 
2008. gadā Sarmulis ostas pārvaldē 
pelnīja vidēji 8000 latu mēnesī.

Tomēr iespējams, ka šādas algas 
brīvostu pārvaldēs strādājošie nesa-
ņems ilgi, jo viņus var skart vienotās 
atalgojuma sistēmas šķēres. Taču kā de 
facto noskaidroja Finanšu ministrijā – 
pāragri spriest, vai ostu pārvaldnieku 
algas varēs vai nevarēs pārsniegt prem-
jera vai prezidenta algu – tas būs poli-
tisks lēmums, kas jāpieņem Ministru 
Kabinetam, lemjot par konkrētajiem 
noteikumiem attiecībā uz ostu pārval-
dēm. Priviliģēto statusā – tātad ārpus 
vienotās atalgojuma sistēmas šķērēm, 
jau šobrīd atrodas Latvijas Banka un 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija. 
Vai brīvostu pārvaldes viņiem pievie-
nosies – tas vēl nav zināms.

Raidījums „De facto“
Latvijas Televīzija

Laikrakstam „Latvietis“

Dažiem algas vēl arvien lielas
Brīvostu vadītāji un valdes locekļi turpina saņemt lielas algas

Labprāt pilnā lielumā 
(katra lappuse A4) 

KRĀSĀS izdrukāsim 
un nosūtīsim laikrakstu 

„Latvietis“.

Abonements
$35 par 10 numuriem vai

$70 par 20 numuriem
ar piegādi Austrālijā.

Sterling Star Pty Ltd
PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141

redakcija@laikraksts.com
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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Datumi
Vārdu dienas, dzimšanas 
dienas un zīmīgi notikumi
10. novembris
Mārtiņš, Mārcis, Markuss
Mārtiņdiena.
1483. teologs, reformators Mārtiņš Lu-
ters.
1652. vācu tautības latviešu literāts, 
tulkotājs Ernsts Gliks.
1964. Juliāns Vaivods iecelts par bīs-
kapu Rīgas un Liepājas apust. admin.

11. novembris
Ojārs, Rainers, Nellija
Lāčplēša diena.
1889. literatūras vēsturnieks Alfrēds 
Goba.
1918. Lielbritānija atzīst Latviju de 
facto.
1918. Vācija paraksta Sabiedroto pa-
miera noteikumus.
1919. Latvijas armija, izmantojot an-
gļu un franču karakuģu artilērijas 
atbalstu, padzen ienaidnieka spēkus 
no Rīgas pievārtes un pēc tam arī no 

Latvijas. Nodibina Lāčplēša ordeni. 
Šo dienu turpmāk Latvijā atzīmē kā 
Lāčplēša dienu.
1930. Austrālijas latviešu sabiedriskā 
darbiniece Eva Brennere.
1988. Svēta Gara tornī pēc daudziem 
gadiem atkal plīvo sarkanbalti sarka-
nais karogs.

12. novembris
Kaija, Kornēlija
1655. pēdējais Ketleru dinastijas Kur-
zemes un Zemgales hercogs Ferdi-
nands.
1937. dramaturgs Pauls Putniņš.

13. novembris
Eižens, Jevgeņijs, Jevgeņija
Starptautiskā neredzīgo diena
1424. Rīgas arhibīskapa amatā nāk Rī-
gas domkungs Hennings Šarpenbergs. 
Viņš turpina cīņu par sava amata at-
brīvošanu no ordeņa pakļautības.
1933. dzejnieks Ojārs Vācietis.

14. novembris
Fricis, Vikentijs, Vincents
1829. vācbaltiešu anatoms Kārlis Vil-
helms Kupfers (Karl Wilhelm von 
Kupffer).

1882. Latvijas ģenerālis LKok Fricis 
Virsaitis (zināms arī kā Fricis Elter-
manis). Izsūtīts 1941. g. 14. jūnijā; mi-
ris Vjatkā 1943. gadā.
1914. Osmaņu impērijas islāma šeihs 
pasludināja lielo džihādu pret Lielbri-
tāniju, Franciju, Krieviju, Serbiju un 
Melnkalni.
1922. Jāni Čaksti ievēl par Latvijas 
Valsts pirmo prezidentu.
1944. vācieši uzbrūk Kureļu grupai 
(Latvijas neatkarības aizstāvjiem Kur-
zemē).

15. novembris
Leopolds, Undīne, Unda
1744. vācu mācītājs un rakstnieks Jo-
hans Aleksandrs Stenders (Jaunais 
Stenders).
1945. estrādes dziedātāja Larisa Švar-
ca (dzimusi Mondrusa).
1945. Šveices valdība pārņem Baltijas 
valstu diplomātu un konsulāro īpašu-
mus un arhīvus.

16. novembris
Banga, Glorija
1917. dibināta Latvijas Pagaidu Nacio-
nālā Padome (LPNP) Valkā.
1972. dibināts PBLA Kultūras fonds. ∎

Adelaidē
Piektdien,  13.  nov., plkst. 17.30 LR 
Goda konsuls Dienvidaustrālijā, 
DLOA un LTRKA rīko Latvijas valsts 
dibināšanas 91 gada atceres pieņem-
šanu Tālavas lielajā zālē. (sarīkojums 
notiek angļu valodā).
Sestdien,  14.  nov., plkst. 13.00 Tāla-
vas lielajā zālē ALB rīkotais Latvijas 
valsts dibināšanas atceres svētku akts. 
Svētku runa – politoloģe prof. Dr. Ras-
ma Šilde-Kārkliņa. Koncerta daļā 
ALB jauktais koris Dziesmu laiva, DV 
īru koris Daugava. Pēc koncerta pie-
ņemšana mazajā zālē. Ieeja $10.
Sestdien, 21. nov., plkst. 9.30 Adelai-
des Latviešu skola rīko karogu uzvilk-
šanas ceremoniju Tālavas dārzā.
Sestdien,  21.  nov., plkst. 13.00 ALB 
Laima organizē latviešu pavārmākslas 
kursus. Ceturtie kursi – Piparkūkas 
Tālavas virtuvē. Visus ieinteresētos, 
gan latviski, gan angliski runājošos, 
lūdz pieteikties līdz 13. nov. LAIMA 

birojā 8172 0820.
Svētdien, 22. nov., plkst. 9.30 Novuss 
Tālavā. Jauni spēlētāji var piebiedro-
ties katrā laikā – novuss – spēle jau-
niem un veciem!
Trešdien,  25. nov., plkst. 11.00 ALB 
namā. LAIMA Aprūpētāju grupa – 
V. Grass rādīs kā pašiem uztaisīt 
skaistas Ziemassvētku kartītes. Ap 
plkst. 12.30 sekos pusdienas. Pieteik-
ties līdz 23. nov. Margotai Puķītei 
8172 0820.
Sestdien,  28.  nov., plkst. 11.00 ALB 
namā. LAIMA brīvprātīgo darbinieku 
grupas pārrunas.
Svētdien, 29. nov., plkst. 9.30 Novuss 
Tālavā. Jauni spēlētāji var piebiedro-
ties katrā laikā – novuss – spēle jau-
niem un veciem!

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 15. nov., plkst. 11.00 Valsts 
svētku dievkalpojums. Dievkalpojumu 
vadīs diak. prof. Jānis Priedkalns.

Brisbanē
Sestdien,  21.  nov., plkst. 14.00 Lat-
vijas Valsts dibināšanas atceres akts 
Daugavas Vanagu sarīkojumā Lat-
viešu namā. Rasmas Šildes-Kārkliņas 
svētku runa. Koncerta daļā: BLB jauk-
tais koris Beverīna, Zigrīda ansamblis.
Piektdien, 27. nov., plkst. 14.00 Saule 
Ltd biedru pilnsapulce Latviešu namā. 
Visi laipni lūgti piedalīties.
Sestdien, 28. nov., plkst. 13.00 Zolītes 
kausa izcīņa Latviešu namā DV sarī-
kojumā. Piedalīšanās $5.
Svētdien,  29.  nov., plkst. 13.00 Rok-
darbnieču kopas nodarbības Latviešu 
namā.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Diakone Brigita Saiva. 
Svētdien, 15. nov., plkst. 11.30 Diev-
kalpojums ar dievgaldu (Diakone Bri-
gita Saiva) Nācaretes baznīcā.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
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rezidence.
Pulksten  14.40 Esplanādē pie 

pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa 
notika kritušo karavīru piemiņas go-
dināšanas pasākums, turpinot aizpērn 
sākto tradīciju bruņotajos spēkos – 
mūsdienās kritušo karavīru godināša-
nu. Piedalīties pasākumā bija aicināti 
starptautiskajā operācijā Irākā un Af-

ganistānā kritušo karavīru tuvinieki.
Atceres pasākums notika arī 

Sudrabkalniņā Rīgā, kur pulksten 
15.30 nolika ziedus pie 1919. gadā 
kritušo Rīgas aizstāvju pieminekļa.
Lāčplēša dienā no  pulksten  12.00 
līdz  15.00 bija iespējams arī apskatīt 
Jūras spēku kuģus Daugavgrīvā Rīgā, 
kā arī noskatīties Latvijas Kara flo-
tes 90. gadadienai veltīto videofilmu.

Savukārt 11. novembra krastmalā 
no pulksten 19.00 līdz 21.00 atrodas 

informatīvā telts, kas vēsta par Lāčplē-
šu dienu un Latvijas armijas 90. gada-
dienu. Tiek izrādīti fotoattēli par Brī-
vības cīņu laiku, kā arī Latvijas armiju 
laikā no 1920. līdz 1940. gadam un 
mūsdienu bruņotajiem spēkiem. Tel-
tī pieejama faktu lapa par Lāčplēša 
dienu, īpašas armijas 90. gadadienas 
pastkartes un uzlīmes. Latvijas armi-
jas formas tērpus un strēlnieku ieročus 
apmeklētājiem demonstrē  jaunsargi.

www.la90.lv

Lāčplēša diena
Turpinājums no 1. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2009. gada 11. novembrī

Svētdien, 29. nov., plkst. 10.00 1. Ad-
ventes svētdienas dievkalpojums ar 
Svēto vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Trešdien, 18. nov., plkst. 17.30 Latvi-
jas neatkarības pasludināšanas piemi-
ņas dievkalpojums.
Svētdien, 22. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas diena un Svecīšu vakars 
Rukvudas kapos latviešu nodalījumā.
Svētdien, 29. nov., plkst. 10.00 I Ad-
ventes dievkalpojums angļu valodā.

Zelta piekrastē
Trešdien, 18. nov., plkst. 12.00 Latvi-
jas neatkarības dienas svinēšana Cas-
cade Gardens.
Svētdien,  29.  nov., plkst. 12.00 Zie-
massvētku svinēšana Vācu klubā, 
Gooding Dve & Jondique Ave, Carra-
ra. Ēšana, dzeršana un dejošana. Spē-
lēs ungāru ansamblis The Huns.

Jaunzēlandē – Kraistčerčā
Sestdien,  14.  nov., plkst. 16.00 Lat-
viešu namā (38 Gasson St.) dievkal-
pojums (prāv. Kolvins Makfersons), 
18. novembra atzīmēšana un 60 gadus 
Jaunzēlandē jubilejas svinības.

Latvijā
Piektdien,  13.  nov., plkst. 19.00 Ār-
zemju latviešu kārtējais tikšanās va-
kars PBLA pārstāvniecībā Lāčplēša 
ielā 29 dz. 5.
Svētdien, 15. nov., plkst. 19.00 Rīgas 
Latviešu biedrības nama Līgo zālē. 
ASV latviešu ansambļa Kolibri kom-
paktdiska Kolibri atskatās prezen-
tācijas koncerts. Koncertā piedalās 
vokālās grupas Putni un Putnu dārzs, 
ansambļu Marana, Kolibri un citi mū-
ziķi. Ieeja Ls2.
Pirmdien, 16. nov., plkst. 19.00 Grau-
du rīkotās Latvijas Valsts dibināšanas 
91. gadadienas svinības Kr.Valdemāra 
ielā 23. Svētku uzrunu teiks Guntis 
Bērziņš, Saeimas deputāts, budžeta un 
(finanšu) nodokļu komisijas vadītājs. 
Lūgums pieteikties iepriekš vai nu pa 
epastu: ojars@kopajautrak.lv vai pa 
tālr. 2022 1297.
Trešdien, 18. nov., plkst. 16.00 Rīgas 
Evanģēliskās draudzes Latvijas Valsts 
svētku dievkalpojums Vecajā Sv. Ģer-
trūdes baznīcā. Kalpos māc. Klāvs 
Bērziņs un mūsu sirdis ar dziesmām 
pildīs solists Gunārs Vētra. Pēc diev-
kalpojuma sadraudzības pēcpusdiena 
ar kafijas galdu baznīcas pagrabstāvā. 
Priecāsimies par līdzi paņemtajiem 
groziņiem. ∎

Svētdien, 29. nov., plkst. 8.30 Kopējs 
dievkalpojums ar citām Nāceretes 
baznīcas draudzēm pirmā Adventes 
svētdienā. Ņemsim līdzi groziņos lat-
viskus Ziemsvētku labumus kopējam 
sadraudzības launagam pēc dievkal-
pojuma. Ievērojiet agrāko laiku!

Kanberā
Pirmdien,  16.  nov., plkst. 19.00 Lat-
vijas Valsts proklamēšanas 91 gada 
atceres akts Immanuela baznīcas zālē, 
Lyons. Svētku runu teiks politoloģijas 
profesore Dr. Rasma Šilde-Kārkliņa. 
Aktam sekos muzikāli priekšnesumi 
ar arfisti Lienu Leisiju (Lacey). Ieeja 
pret labprātīgiem ziedojumiem, sākot 
ar $5.

Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  15.  nov., plkst. 13.00 Lat-
vijas Valsts proklamēšanas dievkal-
pojums Sv. Pētera baznīcā, Reid. 
Māc. Māra Saulīte.

Melburnā
Svētdien, 15. nov., plkst. 14.00 MLOA 
rīkotais Valsts svētku akts Latviešu 
namā. Runu Kā Latvija izkļūs no lie-
lās krīzes teiks politoloģe Dr. Rasma 
Šilde-Kārkliņa.
Trešdien,  18.  nov., plkst. 9.00 Karo-
ga uzvilkšana Valsts svētkos Latviešu 
ciemā.
Trešdien,  18.  nov., plkst. 10.00 – 
18.00 Melburnas Federācijas laukumā 
(Federation Square) Swanston un Flin-
ders ielu stūrī visu dienu karogu mas-
tos plīvos 8 Latvijas karogi.
Trešdien, 18. nov., plkst. 10.00,  atzī-
mējot LR 91. gadskārtu, LR goda kon-
suls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš 
ielūdz Melburnas latviešus piedalīties 
Latvijas karoga uzvilkšanas ceremo-
nijā 18. novembrī, plkst. 10.00 LR 
konsulāta Melburnā pagalmā, 2 Mac-
kennel St, East Ivanhoe. Pēc ceremo-
nijas sekos atspirdzinājumi. Visi laipni 
ielūgti un gaidīti.
Sestdien,  28.  nov., plkst. 10.00 Mel-
burnas Latviešu vidusskolas gada 
noslēguma akts Latviešu namā. Visi 
laipni aicināti.

Melburnas 1. latv. ev. lut. draudze
Māc. Māra Saulīte. 
Trešdien, 18. nov., plkst. 11.00 Valsts 
svētku dievkalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 22. nov., plkst. 11.00 Kapu 
svētki draudzes kapsētā.
Svētdien, 22. nov., plkst. 12.00 Kapu 
svētki Kociņa kapos.
Svētdien, 29. nov., plkst. 11.00 Diev-
kalpojums ar dievgaldu Latviešu cie-
mā. Plkst. 14.00 Dievkalpojums ar 
dievgaldu Trīsvienības baznīcā.
 
Melburnas Sv. Krusta draudze
Māc. Aldis Elberts.
Svētdien, 15. nov., plkst. 10.00 Lūgša-
na baznīcā.

Svētdien, 15. nov., plkst. 11.00 Valsts 
svētku dievkalpojums (18. novem-
bris) ar draudzes kora piedalīšanos 
dir. E. Smalkā vadībā. Uzruna bēr-
niem un svētdienas skola.
Svētdien, 22. nov., plkst. 10.00 Lūgša-
na baznīcā.
Svētdien, 22. nov., plkst. 11.00 Mirušo 
piemiņas dievkalpojums ar dievgaldu.
Svētdien, 22. nov., plkst. 12.30 Pārru-
nas par draudzes nākotni. Dāmu kopa 
piedāvās zupu pusdienas.
Svētdien, 29. nov., plkst. 10.00 Lūgša-
na baznīcā. Plkst. 11.00 Adventa pirmā 
svētdiena – dievkalpojums ar dievgal-
du un ar uzrunu bērniem; Svētdienas 
skola.

Pertā
Trešdien, 18. nov., plkst. 7.00 18. no-
vembra karoga uzvilkšana.
Trešdien, 18. nov., plkst. 18.00 18. no-
vembra akts Latviešu namā.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 15. nov., plkst. 10.30 Diev-
kalpojums. Mirušo piemiņas diena.

Sidnejā
Piektdien,  13.  nov., plkst. 14.00 DV 
Sidnejas nod. sēde DV namā.
Piektdien,  13.  nov., plkst. 16.00 – 
20.00 Novuss DV namā.
Svētdien,  15.  nov., plkst. 13.00 SLB 
rīkotās Latvijas 91 gada neatkarības 
atceres pusdienas Latviešu namā. 
Uzstāsies Ženevjēva Langa, Jānis 
Laurs, Imants Larsens, Ingrīda Ša-
kurova. Šampanietis, aukstais galds. 
Ieeja $45. Jāpiesakās pie Imanta Līča 
Rīgas grāmatnīcā līdz 12. novembrim 
(9744 8500).
Otrdien, 17. nov., plkst. 10.00 – 14.00 
biljards DV namā.
Trešdien,  18.  nov., plkst. 19.00 Lat-
vijas Valsts dibināšanas atceres akts 
Latviešu namā. Prof. Dr. Rasmas Šil-
des-Kārkliņas svētku runa. Aktu kup-
linās arfiste Ženevjēva Langa (Gene-
vieve Lang) un Sidnejas Latviešu vīru 
koris – diriģente Daina Jaunbērziņa, 
klavieru pavadījums – Sandra Dragū-
na. Aktu rīko K!K!S!
Piektdien,  20.  nov., plkst. 16.00 – 
20.00 Novuss DV namā.
Sestdien,  21.  nov., plkst. 19.00 Tapu 
bārs DV namā. Tapas, jeb uzkodas. 
Latviešu – spāņu mistrojums. Ieejas 
maksa $5. Biedriem brīvs.
Otrdien, 24. nov., plkst. 10.00 – 14.00 
biljards DV namā.
Piektdien,  27.  nov., plkst. 16.00 – 
20.00 Novuss DV namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Prāv. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  15. nov., plkst. 10.00 Lasī-
tais Valsts svētku dievkalpojums.
Svētdien, 22. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma pus-
dienas.

Latvijas Bankas kurss 12. novembrī.
1 EUR = 0,702804 (piesaistes kurss)
1 AUD = 0,4360
1 GBP = 0,7850

1 NZD = 0,3470
1 USD = 0,4690

Lata kurss
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