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Priecīgas Lieldienas
visiem Rituma lasītājiem
novēl
SLB valde un Rituma darbinieki!
1

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9745 1435 vai 9744 8500
DARBA LAIKS

pirmdienās, otrdienās no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00
sestdienās no plkst. 9.00 – 12.00, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.
Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotās audio kasetes un CD’s, Rīgas pilsētas plānus,
ādas, sudraba, dzintara izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

Nākamais senioru saiets
piektdien, 11. aprīlī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

S

Naudas sūtījumi uz Latviju

idnejas Latviešu biedrība piedāvā iespēju SLB biedriem pārsūtīt naudu uz
Latviju. Šim nolūkam SLB ir atvērusi kontu Danske bankā, Rīgā.

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas
konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā Latvijas eiro.
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Senioru saiets
11. aprīlī

Pirmajā daļā Guntars Saiva mums
pstāstīs un parādīs uzņēmumus par
Jermaku dzimtu, un Lāčupītes mūzikas
festivāliem. Pēc tam skatīsim jaunāko
no Latvijas notikumiem.
Pēc starpbrīža skatīsimies „Septiņi
gadi”, kas ir dokumentālfilma kuŗa
apskata kā Latvija iekļuva finansiālā
krīzē („Gāze līdz grīdai”, „Treknie gadi”),
un kā no tās izkļuva.
Ivars Šeibelis

Daudz baltu dieniņu

S

LB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
2014. gada martā SLB ir apsveikusi
Annu Liepiņu, Raimondu Kraukli, Astrīdu
Šicu, Eugeniju Tubergu, Irēnu Sproģi,
Irīnu Krauli, Dainu Vagneri, Imantu
Graudiņu, Āriju Zodiņu, Guntu Anspalu,

Elmāru Liepiņu, Elvīru Chalupsku un
Ināru Kalniņu.

SLB valdes sēde
5. martā

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis
Grauds un protokolēja Ināra Graudiņa.
Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik
Biedrībā sastāv 493 biedri, no kuŗiem
21 ir goda biedri un 116 mūža biedri.
Ritumu abonē 70 tautieši. Pēdējos divos
mēnešos uz Latviju ir aizsūtīti 16 biedru
naudas pārvedumi kopsummā $18,157.
Pieslēgšanās bezvada internetam
(WiFi) tagad ir pieejama Mārtiņa Siliņa
zālē un augšstāva klašu telpās..
Pārrunā jaunu podestu iegādi koŗa
vajadzībām. Podesti ir salokāmi un
uzglabājami kastēs, ir viegli pārvietojami
un uzstādāmi.
SLB jāņu sarīkojumu šogad rīkos KD
rīcības komiteja.
Pēteris Kļaviņš

Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1982. gada

Juris Golvers

Dzimis 1919. g. 31. jūlijā, Latvijā
Miris 2014. g. 18. februārī, Sidnejā, Austrālijā

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

Fax: (02) 9555 7239
Aldis Birzulis

Eiropas Parlamenta
vēlēšanas 2014

Latvijas pasu
iegūšana

Latvijas pilsoņi Austrālijā aicināti
pieteikties līdz šā gada 12. aprīlim uz
Latvijas pasu iegūšanu vai atjaunošanu
izmantotjot mobilo pasu darbstaciju.
Šī iespēja pieteikties attiecās tikai uz
personām, kuŗi ir Latvijas pilsoņi ar
personas kodiem. Pieteikšanās anketa
ir klātpielikta šim Ritumam. Mobilā
pases darbstacija ir gaidāma Sidnejā
šā gada jūnijā.
Sikāku informāciju sniedz Latvija
goda konsuli:
Adelaidē: Dr Valdis Tomanis, epasts:
baltic@westnet.net.au, tāl: 08 8293
1330
Brisbanē: Juris Meija, epasts: intrade@
netspace.net.au, tāl: 07 3715 8008
Melburnā: Jānis Dēliņš, epasts: latcon@
ozemail.com.au, tāl: 03 9499 6920
Pertā: Jānis Purvinskis, epasts: janis@
msvillage.com.au, tāl: 08 9582 5221
Sidnejā: Aldis Birzulis, epasts: abirzulis@
bigpond.com, tāl: 02 9555 7230.
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2014. gada 24. maijā Latvijā notiks
Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Eiropas
Parlamenta vēlēšanās ir tiesības
piedalīties arī tiem Latvijas pilsoņiem,
kuŗi dzīvo ārvalstīs.
Saskaņā ar likuma 32. pantu ārvalstīs
dzīvojošie Latvijas pilsoņi var piedalīties
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, balsojot
pa pastu.
Līdz 2014. gada 12. aprīlim
Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktās
pārstāvniecības Australijā, Adelaide,
Brisbane, Melburna un Perta
nodrošina pieteikumu balsošanai pa
pastu pieņemšanu no vēlētājiem.
Pieteikumā vēlētājs norāda savu
vārdu, uzvārdu, personas kodu,
dzīvesvietas adresi un adresi ārvalstī,
uz kuŗu nosūtāmi balsošanas
materiāli (pieteikumam var izmantot
veidlapu, http://cvk.lv/pub/upload
file/2014/Iesniegums pasts EPV2014.
pdf, bet tas var būt arī rakstīts brīvā
formā – svarīgi, lai tajā būtu iekļauta
visa likumā noteiktā informacija un, lai
pieteikums būtu vēlētāja parakstīts).
Pieteikumu vēlētājs pārstāvniecībā var
iesniegt gan personīgi, gan pa pastu.
Līdz 2014. gada 24. aprīlim

pieteikumu balsošanai pa pastu EP
vēlēšanās vēlētājs var nosutīt pa
pastu vai nodot personīgi arī iecirknī
balsošanai pa pastu – Ārlietu ministrijas
Konsulārajā departamentā, Elizabetes
ielā 57, Rigā, LV-1050, 5. stāvā, darba
dienās no 10:00 - 16:00.
Eiropas Parlamenta vēlēšanās
tiks izmantots Vēlētāju reģistrs,
tādejādi pasēs nekādas atzīmes
par piedalīšanos netiek veiktas.
Iecirkņa komisija pasta balsošanai,
saņemot pieteikumus balsošanai pa
pastu, vēlētāju datus ievada Vēlētāju
reģistrā un konstatē, vai persona ir
tiesīga piedaiīties vēlēšanās. Turpmāko
saraksti ar vēlētāju un vēlēšanu
materiālu pārsūtīšanu veic iecirkņa
komisija balsošanai pa pastu Rī gā.
Vairāk informācijas: www.cvk.lv
Kur sūtīt pieteikumus līdz 2014. gada
12. aprīlim?
Adelaide
Consulate of Latvia
648 South Road, Glandore, SA. 5037.
Tāl: (08) 8293 1330
Epasts: baltic@westnet.com.au
Melburna
Consulate of Latvia
Po Box 23,
Kew, VIC. 3101
Tāl: (03) 9499 6920
Epasts: latcon@ozemail.com.au
Perta
Consulate of Latvia
221 RAAFA Estate
Meadow Springs, WA. 6210
Tāl: (08) 9582 5221
Epasts: janis@msv illage.com.au
Brisbane
Consulate of Latvia
29 Mozart Place
Mount Ommaney, QLD. 4074
Tāl: (07) 3715 8008
Epasts: intrade@netspace.net.au

Pulkveža O. Kalpaka
piemiņa Sidnejā

Pulkveža O. Kalpaka
piemiņas dievkalpojumu 9.
martā iesāka ar organizētu
g ā j i e n u l ī d z S v. J ā ņ a
baznīcas altārim, kuŗa
prieksgalā bija mācītājs
Kolvins Makfersons (Colvin S.
MacPherson), patrus, kam sekoja
K!K!S! seniors Indriķis Kalniņš, selonus,
ar K!K!S! Latvijas karogu Mārtiņš Gulbis,
selonus, karoga sardzē Aldis Liepiņš,
selonus un Valdis Krādziņš, frater
letticus, bet aiz viņiem korporāciju
pārstāvji to vecākuma kārtībā: Pēteris
Manass, lettonus, Juris Reinfelds,
selonus, Juris Liepiņš, frater letticus,
Aksels Ļaudams, latvus, Valentīns
Trankels beveronus, Dimitrijs Pešudovs,
frater lataviensis, Arnis Kārkliņš, frater
livonicus, Valdis Vilciņš, frater cursicus,
bet gājienu noslēdza Gundega Zariņa ar
Daugavas Vanagu karogu.
Zīmīgi atskanēja pirmās dziesmas
vārdi: „Kungs, Tavā priekšā nākam
ar karogu.” Pie ērģelēm T. Koškina.
Svētrunā mācītājs atgādināja, ka šodien
pieminam pulkvedi O. Kalpaku kā
simbolu cīņai par brīvību un arī citus
vīrus, kas cīnījušies par tēvzemi. Nekas
nenotiek bez Dieva ziņas, bet katrs
cilvēks atbildēs par savu dzīvi.
Aktu draudzes namā atklāja K!K!S!
5

seniors, uzaicinot Mārtiņu Gulbi teikt
svētku runu.
Runā vispirms pieminēja, ka
Oskars Kalpaks, dzimis 1882. gada
6. janvārī kādreizējā Cēsu apriņķī,
Meirānu pagasta Liepsalās, bet pēc
skolu pabeigšanas vairākus gadus
sagatavojās iestāju eksāmeniem armijā.
Pēc militārās izglītības nobeigšanas viņš
sāka kaŗa dienestu Krievijas cara armijas
Irkutskas pulkā, ar poručika dienesta
pakāpi kļūstot par rotas komandieri.
I Pasaules kaŗā viņš bija ložmetēju
vada komandieris krievu – austriešu
frontē Galicijā, kur viņu ievainoja un
apbalvoja ar Sv. Annas ordeņa 4. pakāpi.
Viņa personīgās varonības un virsnieka
spēju novērtējumā viņu apbalvoja ar
sešiem ordeņiem un pašu augstāko
varonības zīmi – Svētā Juŗa ordeni
un zobenu. Četru kaŗa gadu laikā viņš

saņēma visus apbalvojumus, kādus bija
iespējams saņemt kājnieku virsniekam.
Atgriezies dzimtenē 1918. gada
rudenī, viņš sākumā strādāja brāļa
saimniecībā laukos un brīvā laikā
uzstājās ar runām tautas sapulcēs
Meirānos un Lubānā. Novembŗa
beigās, atstājis Liepsalas, viņš iestājās
Latvijas nacionālā armijā, kur kļuva par
komandieri latviešu vienībām. 1919.
gada 3. janvārī ar savām vienībām
pārcēlās uz Jelgavu. Vēlākais ģenerālis
Jānis Balodis savās atmiņās rakstījis:
„Kad šinī agrajā (2. janvāŗa) rīta stundā
izgājām no mūsu mītnes, lai dotos
uz Jelgavu, un soļojām pa klusajām,
tukšajām Rīgas ielām, bija tumšs un
apmācies; tikpat drūms kā šis rīts bija
arī mūsu prāts. Pārgājuši tiltam, sāka
aust gaisma, bet mūsu sirdis palika vēl
skumīgākas, kad dzirdējām atsevišķus

Priekšā no kreisās: Gundega Zariņa, Valdis Krādziņš, frater letticus, Kolvins
Makfersons, patrus, Indriķis Kalniņš, selonus, Aldis Liepiņš, selonus, Pēteris
Manass, lettonus, Mārtiņš Gulbis, selonus.
Aizmugurē:Akselis Ļaudams, latvus, Dimitrijs Pešudovs, frater lataviensis, Valdis
Vilciņš, frater cursicus, Valentīns Trankels, beveronus, Arnis Kārkliņš, frater
livonicus,Juris Liepiņš, frater letticus, Juris Reinfelds, selonus.
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naidīgus saucienus un svilpienus, kas
bija domāti mums.”
Oskars Kalpaks veda savus kaŗavīrus
pret labi apbruņotu pretinieku, bet 6.
martā krita varoņa nāvē (liktenīgas
pārskatīšanās dēļ) no smaga
ievainojuma, atstājot Balodi savā vietā,
kas vēlāk brigādes priekšgalā iesoļoja
atbrīvotā Rīgā ar dziesmu: ”Rīga dimd,
Rīga dimd”.
Par nopelniem 1919. gada cīņās
Oskaru Kalpaku pēc nāves kā pirmo
apbalvoja ar Lāčplēša kaŗa ordeņa pirmo
pakāpi.
Runā pieminēja arī leģiona cīņas
austrumu frontē no 16. līdz 19. martam
1944. gadā pie Veļikajas upes, Krievijā,
kur cīnījās abas latviešu leģiona divīzijas.
Pulkvedi Kalpaku pārbedīja Meirānu
pagasta Visagala kapos, bet 2006. gada

Leģiona dienas
atcere Rukvudas
kapsētā un Sidnejas
DV namā.

15. marta priekšpusdienā, plkst.
11:00 Rukvudas (Rookwood) kapsētā,
svētbrīdī ar karogiem piedalījās Arvīds
Purvis no Kanberas nodaļas, Valdis
Krādziņš no Sidnejas nodaļas un Indriķis
Kalniņš, selonus, no Korporāciju Kopas
Sidnejā, arī Sidnejas DV priekšniece
Gundega Zariņa un vēl daži skatītāji.
Pēc ievada dziesmas no dzejoļa ar
Leonida Breikša vārdiem: „Kungs, kas
zāles čukstus dzirdi”, macītājs Kolvins
Makfersons (Colvin S. MacPherson),
kas pats arī pieder DV saimei, savu
piemiņas uzrunu iesāka ar citējumu no
apustuļa Jāņa evaņgēlija 15. nodaļas
13. panta: ”Nevienam nav lielākas
mīlestības kā šī, ka ja kāds atdod savu

22. jūnijā atklāja pieminekli Elīzabetes
ielā, Rīgā, pie kuŗa notikušas visas
bruņoto spēku komandieŗu maiņas.
Nobeidzot, Mārtiņs Gulbis teica, ka
Oskara Kalpaka tēls ir tīrs un dzidrs. Ir
teikts, ka ne vienmēr nozīmīgas ir runas,
bat gan spēja rādīt savas dzimtās zemes
mīlestību vārdos un darbos. Svarīgi ir
apzināties, ka ikviens no mums ar savu
darbību var mainīt savas tautas likteni.
Akts notika draudzes namā pie
klātiem galdiem ar uzkožamiem un
atspirdzinājumiem, par kuŗu kārtošanu
seniors pateicās Korporāciju kopas
dāmu komitejas vadītājai Dairai Tuktēnai.
Piemiņas godināšanai dalībnieki
nodziedāja vairākas patriotiskas
dziesmas.
Juris Krādziņš

dzīvi par saviem draugiem.”
Mācītājs turpināja: „ Esam pulcējušies
šeit, mūsu kapsētā, Daugavas Vanagu
nodaļā, pie pieminekļa, kas celts mirušo
leģionāru piemiņai. Pieminam ar lielu
pateicību tos, kas atdusas zināmās
vietās un tos, kuŗu kapu vietas nav
zināmas. No 140,000 vīriem, kas kalpoja
latviešu leģionā, 50,000 krita cīņā
pret padomju armiju austrumu frontē.
Latviešu leģiona virsnieks A. Bērziņš
teica runā Minsterē: Neviens nevar
savai tautai ziedot vairāk kā savu darbu
un dzīvību. Gadi ir pagājuši, pasaule
ir mainījusies, bet mēs neaizmirstam
mūsu kritušos brāļus.”
Par tēvzemi kritušos cīnītājus
svētbrīža dalībnieki pieminēja ar
klusuma brīdi. Viņu piemiņai mācītājs
nolasīja dzejoli:
Kapi bez krustiem,
Kapi bez vārdiem,
Kapi tundrās izkaisīti,
Tur, kur brāļi projām dzīti.
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pievakarē. Te parādītas rakstītāja šaubas
par to, vai nemakulība, vai nolaidība, ka
sagatavošanas darbi noritējuši steigā
Tevi, kas tu mierīgs snaudi,
un prātā uzmācas doma par jēgu, kādēļ
Reizēm izliecies, ka raudi,
vispār šajā kaŗā piedalāmies.
Apsūdz tavu brāļu kauli,
Un turpinājumā „vēlāk, trimdā
Acis, kas vairs neredz sauli.
atrodoties,
var sacīt, ka mums ir kodols,
Vai tos kapus atceries,
ap
kuŗu
vīri
spēka gados, saistīti ar
Kapus tos, ko skaita Dievs.
kopējiem piedzīvojumiem un kaujas
Tu, kas izbēgi no spaidiem,
tradīcijām” (grāmata rakstīta 1956. gada,
Paklausies uz tautas vaidiem.
tātad laikā, kad vairums leģionāru bija
Tu vēl brīvi runāt vari,
savos 30. dzīvības gados).
Tautas labā kaut ko dari.
Labi rakstīto ievadu te nevēlos
Un tos kapus atceries,
atkārtot, ne mēģināt atstāstīt, to katrs
Kapus tos, ko skaita Dievs.
pats var izlasīt majora J. Ķīlīša grāmatā
Pēc lūgšanas, ieskaitot Kristus tēvreizi, par pārdomām leģiona cīņu sākumā.
Braucēji no Ventspils nezināja, kur
svētbrīža noslēgumā visi nodziedāja
dziesmu ar Sibeliusa Finlandijas melodiju: viņus sūta. Vilciens braucis pa naktīm,
„Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī.” bet dienās stāvējis Krustpils, Gulbenes
Leģiona dienas atcere turpinājās un Abrenes stacijās. Pēc robežas
DV namā, kur pēc pusdienām Valdis šķērsošanas noskaidrojies, ka brauks
Krādziņš ienesa karogu, bet Gundega uz Ostrovu pie Veļikajas upes, kuŗu
Zariņa ar ievadvārdiem, ka Latvijas sasniedza 14. novembŗa naktī un kur
vēsture ir sarežģīta, nolasīja ievadu no sākās kaŗa gaitas un vēlak arī, netālu,
majora Jūlija Ķīlīša grāmatas Es kaŗā Leģiona Dienas cīņas, martā.
Pēc šī J. Ķīlīša ievada grāmatā
aiziedams.
par
cīņām Krievijā, Gundega Zariņa
Ievads it kā sākās ar aprakstu par
dienu pirms izbraukšanas no Ventspils pastāstīja par bijušo leģionāru Uldi
uz kaŗalauku 1943. gada 12. novembŗa Jostiņu, kas savu mantojumu atstāja
Sidnejas Latviešu biedrībai un Daugavas
Vanagu Sidnejas nodaļai,
lai tā varētu turpināt savu
darbību.
Uldis Jostiņš dzimis
1925. gada 15. septembrī
un miris 2009. gada 4.
septembrī. Austrālijā
iebraucis kopā ar
otru leģionāru Pēteri
Pētersonu, bet tuvāka
draudzība bijusi ar Jāni
Mīķelsonu. 1963. gadā
viņš izsaucis no Latvijas
No kreisās: Arvīds Purvis, Valdis Krādziņš, Indriķis savu māti. Strādājis darbu
Kalniņš, Gundega Zariņa un mācītājs Kolvins dzelzsceļa departamentā.
Makfersons
Cītīgi darbojies filatēlijas

Foto: Juris Krādziņš

Vai tos kapus atceries,
Kapus tos, ko skaita Dievs.

8

nozarē. Daļa no mantojuma bija no
filatēlijas krājuma, kuŗu pārdeva. Kā
minēts iepriekš, puse no mantojuma bija
SLB, otra DV Sidnejas nodaļai, $600,000,
bez kuŗa tā nevarētu pastāvēt.Aicināts
pastāstīt par Uldi Jostiņu un Latviešu
filatēlistu klubu Sidnejā, Helmuts Vabulis
uzrakstījis:
„Tā nu mēs bijām, lēnām dažu
gadu laikā, salasījušies un nodibinājuši
Latviešu filatēlistu klubu Sidnejā. Caune
bija priekšnieks un vadīja svētdienu
sanāksmes, pārrunas par pastmarku
ūtrupēm, jauniem izdevumiem. Vecākais
un neparastākais bija pulkvedis Kripēns.
Viņš uz katru sanāksmi nāca ar mazu
koferīti pilnu ar simtiem Latvijas 20 gadu
jubilejas sērijas pastmarkām un neko citu.
Uldis bija viens no jaunajiem, kuŗš
sāka no nulles, bez senām zinībām,
bet ar gribu apmeklēt visas iespējamās
ūtrupes. Ar laiku iemācījās stundām
ilgi izskatīt pastmarku albūmus pirms
to ūtrupēm akcionāru telpās un atrast
kādas meklētās valsts vai marku sērijas.
Vēlāk iemācījās atrast un nosolīt nepilnas
(tāpēc ļoti lētas) sērijas daļas, kas viņam,
kopā ar mājā esošām sērijas daļām, dod
pilnu sēriju. Jāzina galvā, ko meklē. Ja
atrod, tad tāda pati labsajūta, kā iešaujot
mērķa centrā.
Ar laiku vecākie filatēlisti jau atvadījās
no dzīves, jauniem vajadzēja strādāt un
studēt, vai radās citas intereses. Ne tā
Uldis. Ja nebija pastmarku ūtrupes, viņš
pat apciemoja filatēlistus mājās un tā šad
un tad varēja apmainīties ar markām pie
kafijas galda. Tā viņš ciemojās dažus
gadus arī pie manis. Bet, ar gadiem,
bija savācis tik daudzas kolekcijas, ka tā
krājuma pārbaude vajadzīga tik liela, ka
nebija laika kādai citai darbībai.”
Leģionāru piemiņas aktu pabeidza ar
Latvijas himnu.
Juris Krādziņš

Draudzīgais
aicinājums Sidnejā.

Kā jau pāris iepriekšējos gadus,
arī šogad Sidnejas Latviešu Biedrības
pamatskola rīkoja Draudzīgā aicinājuma
atceri, kas šoreiz notika 1. martā
Mārtiņa Siliņa zālē plkst. 12.00 pēc
skolas pusdienu pārtraukuma. Bērnu,
vecāku un skolotāju vidū redzēja arī pa
vecmāmiņai un pat vienu tanti, kas bija
mērojusi tālu ceļu.
Sarīkojums sākās, visiem
klātesošiem nodziedot Tev mūžam
dzīvot, Latvija!
Kaspars Vokers (Walker) paskaidroja,
kā un kad sācies Draudzīgais
aicinājums”: 1935. gada 28. janvārī
Kārlis Ulmanis savā vārda dienā aicināja
katru latvieti atbalstīt savu pirmo skolu,
dāvinot tai grāmatas, sporta inventāru,
gleznas, mūzikas instrumentus, kā
klavieres, un citas skolai noderīgas
lietas.
Lauku bibliotēkas ilgu laiku nebija
papildinātas un pašas saviem spēkiem
nespēja tikt pie jaunām grāmatām. Līdz
1939. gadam Draudzīgā aicinājuma
kustībā bibliotekām tika saziedots 1 600
000 grāmatu. [Sk. sīkāk Rituma 669.
nummurā 2010. g. martā no 8. līdz 11.
lpp.] Draudzīgā aicinājuma ideāli vēl
joprojām ir tie paši – rūpes par skolām
un izglītību mūsu kopējās nākotnes
vārdā.
Sarīkojuma vadītāja Māra Moore
aicināja klātesošos turpināt iesākto
tradīciju, ziedojot skolai vai nu grāmatas,
vai naudu.
Tad viņa izsauca priekšā Lāru
Veidneru un Elitu Luci – Zaķīšu
(sagatavošanas klases) skolotāju, lai
Lāra varētu viņas klasei pasniegt savas
– Pūcīšu (bijušās 1.) klases pagājušā
gada beigās uzrakstīto un pašu ilustrēto
grāmatu par sunīti, kas dodas pasaulē,
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lasīt un nesaprast; otrais, lasīt un
saprast; trešais, lasīt un saprast pat to,
kas nav uzrakstīts”, vai
Smailza: Grāmatas – labākie
biedri vecumā, bet tajā pat laikā arī
labākie skolotāji jaunībā,” un citiem, vēl
atjautīgākiem.
Māris Bruzgulis, kas bija ar
vidusskolniekiem visus trīs gadus
nodarbojies, viņiem pasniedza
apliecības par skolas apmeklēšanu.
Jānis Grauds klātesošajām pagājušā
gada pamatskolas beidzējām Laimai
Jurānai, Zintai Moore un Kārlai Tuktēnai
no SLB pasniedza latviskus gredzenus,
kas uz izlaiduma aktu pirms Ziemsvētku
eglītes pagājušā gadā vēl nebija bijuši
izkalti.
Arī vidusskolas beidzējiem
pienākoties Nameja gredzeni, ko viņi
saņemšot, kad tie būšot gatavi.
Pamatskolas pārzine Daiva Tuktēna
skolas vārdā saņēma skolai novēlēto
kino kluba izrāžu peļņu aploksnē.
Bija pienācis laiks Vasaras
vidusskolas skolniekiem – Aijai
Dragūnai, Laimai Jurānai, Kasparam un Zintai Moore, Tālim
Štubim un Kasparam Vokeram
(Walker) – stāties publikas
priekšā un stāstīt par saviem
piedzīvojumiem Dzintaros.
Neskatoties uz salšanu pirmās
aukstajās dienās un turpmāko
spelti (ap 43°C), visu stāstiem vijās
cauri liels prieks par tur piedzīvoto,
par iegūtajiem draugiem no visām
pasaules malām, par dziedāšanu
un mūzicēšanu, vēlēšanās tur
atkal nākošgad atgriezties, un
pateicība visiem tiem, kas bija
devuši viņiem iespēju turp doties.
Laima un Zinta sīki izstāstīja
Vidusskolnieku klase atvadās – Tālis Štubis dienas gaitu no agra rīta līdz
Kaspars Vokers (Walker), Aija Dragūna un vēlam vakaram un pieminēja
Kaspars Moore spēlē un dzied “Tymsa, Tymsa” arī četrkājaino vidusskolnieku -

Foto: Undis Kaņepe

ko viņa arī darīja, novēlot Zaķīšiem labu
lasīšanu.
Sekoja vidusskolas beidzēju –
Aijas Dragūnas, Kaspara Moore, Tāļa
Štubja un Kaspara Vokera (Walker)
uzrunas un atmiņas par viņu skolas
gaitām, kas pilnībā jau uzrakstītas
citā Sandras Dragūnas rakstā (Sk.
Austrālijas Latvieša 3174. nummuru);
tādēļ neatkārtošos. Vidusskolnieki
pateicās visiem skolotājiem, it sevišķi
Mārim Bruzgulim un skolas vadībai,
kā arī vecākiem, vecvecākiem un
onkulim, kas savas māsas bērnus
bija pašaizliedzīgi vedis uz skolu, un
skolas biedriem, un solījās no latviešu
sabiedrības nepazust. Skolotājiem tika
katram pa ziedu veltei.
Vidusskolas beidzējus uzrunāja SLB
priekšnieks Jānis Grauds, iepazīstinot
klātesošos ar ļoti interesantiem
aforismiem par grāmatām, kā ,piemēram,
Kņažņina ,,Lasīt var trejādi: pirmais,
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Foto: Undis Kaņepe

Foto: Undis Kaņepe

un mēģināšanu pieturēties
pie auklām. Abas ar Kaiju
pieminēja braukšanu zilenēs,
un ka vakarā bijis garšīgs
saldējums ar tām. Kaijai paticis
staigāt pa mežu, kā arī aust
prievītes ar Āriju [Baumani]
un Rasmu [Celmu]. Un visas
nevarēja vien sagaidīt, kad
nākošgad varēs braukt uz 3x3
nometni [kas tad būs Sidnejā].
Arī stāstus par 3x3 nometni
ilustrēja fotogrāfijas uz
Vasaras vidusskolnieki pastāsta par šā gada ekrāna un pēc tam nometnē
AZVV Adelaidē. Kaspars Moore, Tālis Štubis, Aija uzņemtais tvarts ,,Madaļonkas
sapnis”, kas katru rītu nometnē
Dragūna, Laima Jurāne un Zinta Moore
tika rādīts turpinājumos par
iepriekšējās
dienas notikumiem.
suni Luisu. Bez mācīšanās un interešu
Un
nu
bija
laiks atvadīties (cerams,
grupām, starp kuŗām bija aušana,
māksla un muzicēšana, visi ar lielu ka tikai uz kādu laiku) no diviem
sajūsmu piedalījās Pērkondanča ilggadīgiem skolotājiem - Anitas Štubes
maratonā, dziedāja un spēlēja, sportoja
Olimpiādē un gāja jūŗā peldēties.
Šos stāstus ilustrēja fotogrāfijas
uz ekrāna. Žēl tikai, ka technoloģija
saniķojās un nebija iespējams noraidīt
noslēguma koncertā saviļņojoši
nodziedāto ,,Saule, Pērkons, Daugava”
un citas dziesmas, ko varēja tikai
noskatīties nākošā sestdienā.
Māra Moore ievadīja šā gada 3x3
nometnes Tūlangī pie Melburnas
atskaņas, nolasot savu stāstu ,,Kuŗš
apēda manu sviestmaizi?”, kas lasāms
Rituma š.g. februāŗa nummurā, un Vija
Sieriņa - piezīmes pie tā, un izvilkumu
no 3x3 avīzes Tauriķis.
Jaunākās 3x3 dalībnieces – Kaija
Moore, Selga Tuktēna un Kārla Tuktēna
dalījās savos iespaidos par to, un
stāstīja, kas viņām tur paticis. Abām
patikušas nodarbības ar Markus
Zvirbuli. Selga uztaisījusi no zeķēm
mīkstu mantiņu un piedalījusies mājas Kārla Tuktēna, Kaija Moore un Selga
būvēšanā no zariem. Kārla ziņoja Tuktēna stāsta par piedzīvojumiem 3x3
par kāpšanu caur riepām, pāri sētām saietā.
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un Māŗa Bruzguļa, kas arī labu laiku bija
bijis skolas pārzinis.
Māras atmiņas šajos 14 gados,
kamēr viņa ir nākusi uz skolu, esot
bijušas, ka viņš lēnām esot palicis
jaunāks. Vispirms viņš bijis sirmais vīrs
ar gaŗu bārdu un gaŗiem matiem. Tad
ar īsiem matiem, bet vēl ar interesantu
sejas matu dekorāciju, un nu ar īsiem
matiem un bez bārdas. Viņš tiešām
paliekot jaunāks, kamēr mēs visi
novecojot.
Māri – tu esi bijis neaprēķināms,

bet interesants skolotājs – tā arī
vidusskolniekiem tas ļoti patika, jo
viņi nekad nevarēja sagaidīt, ko viņi
mācīsies vai pārrunās: vai lasīs Imanta
Ziedoņa krāsainās pasakas, Jāņa
Jaunsudrabiņa rakstus, vai skatīsies rok
versiju no ,,Dievs, svētī Latviju!”
Mēs esam pieraduši no tevis dzirdēt
anekdotes, interesantu informāciju, ko
Tu iepriekšējā nedēļā biji savācis, vai
pat kādu jaunu piedzīvojumu, cīnoties
ar Sidnejas sabiedriskā transporta
grūtībām....

Sidnejas Latviešu biedrības
2014. gada
BIEDRU PĒCPUSDIENA
Svētdien 13. aprīlī, plkst. 12.00
Dāmu kopas pusdienas. Atspirdzinājumi. Pārsteigumi.
UZSTĀSIES LATVIJAS MĀKSLINIECES
Čelliste Margarita Balanas un pianiste Ilze Dzērve.
Mākslinieces labi pazīstamas Eiropas koncertzālēs un būs tikko kā
uzstājušās Adelaides starptautiskajā čella festivālā.
Koncerta sākums plkst. 13.30
Ieeja SLB biedriem un biedru bērniem līdz 18.g.v. – BRĪVA
Ieeja nebiedriem - $25, pensionāriem un studentiem $20.

(Var nākt uz koncertu neapmeklējot Biedru pēcpusdienu.)
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Pateicamies Tev par neatlaidību,
mācot mūsu technoloģijā iegrimušos
bērnus, kuŗiem Tev kādreiz pat gandrīz
jāsūta īsziņu par mājas darbiem, kad
viņi sēž tev blakām. Tas nav bijis viegls
darbs. Paldies!”
Māra arī pateicās Anitai Štubei par
ilggadīgu mācīšanu Sidnejas Latviešu
skolā, bet netaisījās no viņas atvadīties.
Mans Kaspars bija Anitas klasē, kad
viņam bija apmēram 7 gadi. Anitai līdz
bija vienmēr kaut kas, ko līmēt, zīmēt,
taisīt, krāsot. Nekas nav Anitai bijis par
grūtu.
Anita ir vienmēr pirmā piedāvājusi,
ka var palīdzēt ar sarīkojumiem,
galdautiem, sarunāt mums garšīgās
Krūmiņa kundzes tortes un kūkas, vai
vienkārši vienalga ko – Anita to izdarīs!
Un vienmēr ar smaidu!
Mēs negribam no Anitas vēl
atvadīties, bet tikai pateikties, jo, kā mēs
ievērojam šodien, Anita ir atpakaļ skolā
uz pāris nedēļām ar savu veco klasīti Pūcītēm! Un atkal vienā nedēļā Anita ar
savu klasi ir pirmās izdekorējušas savas
durvis ar skaistām pūcītēm!
Paldies, Anita par neatlaidīgo darbu,
ko esi veltījusi mūsu bērniem! Tev ir
plaša sirds, un tu vienkārši mīli mūsu
bērnus!”
Daiva Tuktēna abiem skolotājiem
no skolas pasniedza ziedus un mazu
dāvaniņu.
Nu visi seši vidusskolnieki nodziedāja
Tymsa, tymsa, kas skanēja itin labi.
Visiem kopīgi dziedot Nevis slinkojot
un pūstot, zālē ienāca Lolitas Jurānas
ceptais kliņģeris, brīnumsvecītēm
spraķšķot, un šā gada gaŗais Draudzīgais
aicinājums bija cauri.
Sarīkojuma vadītāja nu varēja
atviegloti nopūsties, jo šis bija pēdējais
pienākums, ko viņa bija uzņēmusies
vēl pēc skolas vadības nodošanas

jaunās rokās. Pēdējie trīs gadi, vadot
skolu pēc ceturtā bērna dzimšanas,
gan ar palīgiem, bet braucot gandrīz
no Vulongongas, nebija bijuši viegli.
Lai gan arī tagad viņa tā īsti rokas klēpī
turēt nedomā.
Vija Sieriņa.

Četri Sidnejas
jaunieši atvadās no
latviešu skolas

Lai gan formālas latviešu vidusskolas
Sidnejā nav bijis nu jau vairākus gadus,
SLB skolā vidusskolas klase savu darbu
ir turpinājusi.
Šā gada 1. martā, skolas „Draudzīgā
aicinājuma” sarīkojumā, vidusskolu
absolvēja vecākā vidusskolas klase –
Aija Dragūna, Kaspars Vokers (Walker),
Tālis Štubis un Kaspars Moore .
Taču tie, kas šos jauniešus pazīst,
zinās, ka viņi neatvadījās ne no latviešu
sabiedrības ne latviskās dzīves.
Visi četri absolventi ir aktīvi
iesaistījušies latviskajā dzīvē. Kā mazi
bērni apmeklējuši SLB skolu, saietu 3x3,
nometni „Tērvete” un nu jau vairākus
gadus Vasaras vidusskolu, piedalās
latviešu sporta pasākumos, dejo „Jautrā
Pārī” un divi puiši dzied arī Vīru korī.
Kad viņi pabeidza pamatskolu un
nebija īsti skaidrs ne vecākiem, ne
skolotājiem, kas notiks tālāk, tieši paši
jaunieši izlēma, ka grib turpināt nākt
sestdienās uz latviešu skolu. Un viņu
mīļajam skolotājam Mārim Bruzgulim,
kuŗš ir darbojies SLB skolā jau tik
daudzus gadus, nekas cits neatlika kā
turpināt savus sestdienas rītus pavadīt
Stratfildā.
Nezinu, kas tur īsti notika stundās,
bet patiesa savstarpēja draudzība un
latviskā uguntiņa tika saglabāta un
13

ATGĀDINĀJUMS
SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana
2014. gadam
2014. gada biedru maksa ir:
strādājošiem $33.00
pensionāriem $27.50
studentiem $15.00
Visi SLB biedri saņem Ritumu pa brīvu.
Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2014. gada abonēšanas maksa ir $44.00
Ja neesiet vēl samaksājuši šī gada biedra maksu jeb Rituma
abonēšanas maksu, lūdzam Jūs to steidzīgi nokārtot.
Maksājumus var personīgi nokārtot SLB grāmatnīcā Rīga,
32 Parnell Street Strathfield NSW 2135, tās darba laikā:
pirmdienās no plkst. 14:00 – 18:30
otrdienās no plkst. 14:00 – 17:00
ceturtdienās no plkst. 10:00 – 13:00
Un sestdienās no plkst. 9:00 – 12:30
jeb nosūtīt pa pastu uz P.O. Box 457, Strathfield NSW 2135
Čeki vai Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.
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tā ir sajūta, ko nevar izskaidrot pat
vislabākajam austrāliešu draugam.
Sandra Dragūna
Turpinājumā lasiet pašu absolventu
atmiņas un pārdomas par skolu un
latvietību.
Kaspars Vokers (Walker)
Latviešu skola ir bijusi manā dzīve
apmēram 13 gadus. Katru nedēļu no
Hornsbijas uz Stratfildu, ar automašīnu
un kādreiz ar vilcienu, kopā ar savu
mammu, kad es biju mazs un vēlāk ar
krustēvu Daini.
Bija viens gads, kad es negāju uz
latviešu skolu un diemžēl es aizmirsu
daudz ko no latviešu valodas. Tagad
katru gadu mana valoda kļūst labāka un
labāka, palīdzot maniem skolotājiem, it
sevišķi Mārim Bruzgulim.
Es vēl atceros savu pirmo latviešu
nometni 3x3, kad es biju 7 gadus vecs.
Tā notika Sidnejā, Glengarī nometnē.
Ēdiens nebija pārāk labs, bet latviešu
kultūra bija visapkārt, un es satiku daudz
draugus ārpus latviešu skolas.
Kādreiz es biju vienīgais savā klasē.

Bet es mēģināju darīt cik labi es spēju.
Es nebiju visgudrākais manā klasē, bet
es strādāju, tā kā visi mazie skolnieki
šeit dara.
Kad es runāju ar skolotājiem
austrāliešu skolā, visi man prasa:
„Kāpēc tu ej uz latviešu skolu? Vai tas
tev kaut ko dos priekš HSC?” Un es
vienmēr atbildu – jo man patīk runāt
latviski, mācīties latviski, dejot latviski
un dziedāt latviski, jo es esmu latvietis.
Latviešu skolas gados esmu
izveidojis daudz draudzības un cerams,
ka šie draugi man būs uz mūžu.
Man ļoti žēl, ka mana latviešu skolas
dzīve ir beigusies. Bet mans laiks ar
latviešiem turpinās Vasaras vidusskolā,
Vīru korī un „Jautrā Pāri”, ko esmu
iesācis šogad.
Liels paldies Sidnejas Latviešu
biedrībai par atbalstu mūsu klasei
Vasaras vidusskolas, Kultūras Dienu un
Jaunatnes Dienu apmeklēšanai.
Es gribu teikt lielu paldies arī
visiem skolotājiem un skolas vadībai:
D.Celinskai, A.Štubei, V.Sieriņai,
V.Krādziņam, V.Mačēnai, M.Moore,
S.Dragūnai; manam tēvam Gez, brālim
Mārtiņam, māsām Dailai
un Emīlijai, manam
krusttēvam Dainim,
kā arī maniem klases
biedriem Aijai, Tālim un
Kasparam M.

Foto: Un dis Kaņepe

Aija Dragūna
Kopš es sevi atceros,
es nācu uz latviešu
namu un latviešu skolu.
Kad austrāliešu skolā
es biju 1-ajā klasē, katru
pirmdienu mums bija
jāraksta, ko mēs darījām
Skolotājs Māris Bruzgulis un skolas beidzēji Tālis Štubis, iepriekšējā nedēļas
Kaspars Moore, Aija Dragūna un Kaspars Vokers nogalē. Manā burtnīcā
vienmēr bija rakstīts
(Walker).
15

tā: „On Saturday I went to latvian
school.” Wow !!! Vai mēs kaut ko citu
arī darījām?!
Jā, dažreiz es negribēju agri no rīta,
veselu stundu braukt uz Stratfildu, kad
citi darīja kaut ko interesantāku.
Bet, kad pienāca laiks braukt uz
3x3, Tērveti, danču vakariem, Kultūras
Dienām, es domāju, ko gan nelatviešu
cilvēki dara savā brīvajā laikā?!
Pēdējos dažus gadus esmu bijusi
vienīgā meitene mūsu klasē, kopā ar
3 puišiem. Kādreiz tas nebija viegli un
es jutos vairāk kā māte viņiem, nevis
klases biedrene. Tāpēc atvainojos
viņiem, ka esmu kādreiz bijusi „bossy”.
Mana vismīļākā latviskā
nodarbošanās ir dejot „Jautrā Pārī”, un
katru gadu janvārī braukt uz Vasaras
Vidusskolu. Es esmu tik laimīga, ka
esmu latviete.
Es pateicos visiem skolotājiem, kas
man ir bijuši, īpaši Mārim, kuŗš bija kopā
ar mums vairākus gadus. Nezinu, Māri,
kā tu varēji mūs tik ilgi izturēt !
Esmu pateicīga saviem vecākiem,
latviešu skolai un visai latviešu
sabiedrībai, kas man ir daudz ko
iemācījuši par latviešu kultūru un visādi
atbalstījuši .
Zinu, ka mēs nepazudīsim no
latviešu sabiedrības.
Kaspars Moore
Pēdējos trīs gadus es esmu
turpinājis nākt uz Latviešu vidusskolas
klasi. Diemžēl sestdienās man bija arī
basketa treniņš un spēles, bet es tiku
uz skolu daļēju laiku.
Pēdējās Kultūras Dienās Adelaidē
es spēlēju basketbolu Sidnejas latviešu
komandā „Spars” un pēc latviešu skolas
beigšanas turpināšu braukt uz Vasaras
vidusskolu Adelaidē, kur man tik ļoti
patīk.
Mans laiks Sidnejas Latviešu skolā
16

ir bijis ļoti iespaidīgs. Kad es biju
jaunāks, es spēļu grupā mācījos latviešu
dziesmiņas un kā zīmēt latviešu rakstus.
Pēc tam bērnu dārzā es iemācījos
latviešu alfabētu un kā rakstīt teikumus.
Vēlāk mums mācīja vairāk par latviešu
kultūru un tradicijām. Anita Štube un
Sandra Dragūna mums visus šos gadus
mācīja tautas dziesmas un dejas. Arī
Linda un Andris Galviņi mums palīdzēa
iemācīties tautas dejas. Man tās ļoti
patika.
Ilona Brūvere mācīja drāmu un šīs
mācības deva man drosmi uzstāties
lielāka skatītāju pulka priekšā un Vasaras
Vidusskolas koncertos.
Valdis Krādziņš mums mācija
ģeografiju un vēsturi. Viņš stāstīja par to
kā Latvija ieguva savu neatkarību. Mēs
arī tagad zinām kur ir Latvijas ezeri un
upes, kā arī pilsētas un priekšpilsētas.
Vija Sieriņa mums ir mācījusi
latviešu valodu un gramatiku. Mēs
kopā noskatījāmies filmu „Rūdolfa
Mantojums”
Māris Bruzgulis ir bijis jauks skolotājs.
Viņš mums iemācīja kā sastādīt
teikumus no lietvārdiem un darbības
vārdiem. Mēs lasījām par „Lāčplēsi”,
kas mums ļoti interesēja. Lasījām arī
Jāni Jaunsudrabiņu un Imantu Ziedoni.
Paldies visiem maniem skolotājiem
un vislielākais paldies tev, Māri, ka Tu
tik ilgi biji mūsu skolotājs.
Tālis Štubis
Man liekās, ka esmu gājis uz latviešu
skolu, kamēr vien varu sevi atcerēties.
Tāpat esmu redzējis citus bērnus sākot
un atstājot latviešu skolu. Redzēju arī
savu brāli Ivaru absolvējot vidusskolu.
Manās skolas gaitās man ir bijuši daudz
labu skolotāju.
Dace bija bērnu dārza klases
skolotāja. Mana jaukākā atmiņa no viņas
ir mācīšanās dancot „Tūdaliņ, tāgadiņ”.

Ilona Brūvere mācīja drāmu. Viņa
organizēja teātŗa uzvedumus un tā
mana latviešu valoda kļuva plašāka.
Mana mamma Anita savā klasē mūs
kādreiz veda uz Stratfildas iepirkšanās
centru un apkārt tam. Atceros, ka
vienreiz mums bija jāmeklē kļavu
lapas kādam mākslas projektam. Ja
uzvedāmies labi un pareizi atbildējām
jautājumus, mums atļāva kaut ko
paņemt no „labo darbu kastes”.
Sandra bija mums mūzikas skolotāja.
Ar visu to, ka ne vinmēr gribēju piedalīties
šinī klasē, vēlāk izrādījās, ka man ļoti
patīk mūzika un dziedāšana.
Valdis mācīja vēsturi. Man ļoti
patika seno laiku vēsture un par Pirmo
Pasaules kaŗu. Valdis mums deva arī

„Laimas” šokolādi.
Kādreiz arī Sieriņa kundze mācīja
mums Latviešu valodu un to, ko nozīmē
būt latvietim.
Māris bija mums skolotājs ne tikai
vidusskolā, bet jau pamatskolā. Mārim
bija daudz pacietības, jo nebija viegli
5 gadus tikt ar mums galā. Viņš mums
mācīja no lietvārdiem līdz „Lācplēsim”.
Esmu pateicīgs visiem šiem skolotājiem.
Tāpat liels paldies vecākiem un
vecvecākiem.
Es ceru, ka Sidnejas latviešu
sabiedrība vēl ilgi pastāvēs un augs.
Es esmu priecīgs un lepns, ka esmu
daļa no tās.

Sidnejas latviešu biedrības Dāmu kopas

40 GADU JUBILEJAS SARĪKOJUMS
“Reiz kādā mazā kafejnīcā”
Svētdien, 2014. gada 27. aprīlī. plkst. 12.00
Sidnejas Latviešu namā
ar siltām pusdienām, karstvīnu, priekšnesumiem,
un
lielo un mazo loteriju.
Visi laipni ielūgti pavadīt jauku pēcpusdienu mūsu vidū.
Ieeja $5.00
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Divas izcilas Latvijas
mākslinieces Sidnejā

Reta kultūras pērle būs izbaudāma
divu Latvijas mākslinieču koncertā
svētdien 13. aprīlī.
Abas Latvijas mākslinieces –
Margarita Balanas un Ilze Dzērve,
koncertēs Sidnejas latviešu biedrības
Biedru pēcpusdienā tūlīt pēc uzstāšanās
prestižajā Adelaides starptautiskajā čellu
festivālā.
Dažiem mākslinieces varbūt ir
pazīstamas vārda pēc, bet der tuvāk
iepazīties…
Margarita Balanas ir dzimusi Latvijā
un jau kopš divu gadu vecuma ir uzsākusi
savas muzikālās gaitas – gan kopā ar
māsu un brāli, gan arī uzstājoties un
dziedot kopā ar visu ģimeni.

Čella spēli Margarita sāka apgūt sešu
gadu vecumā Emīla Dārziņa mūzikas
vidusskolā. Septiņu gadu vecumā viņa
piedalījās savā pirmajā starptautiskajā
konkursā – Austrijā, Liezenē, iegūstot 1.
vietu. Pēc šī konkursa viņa sāka aktīvi
ceļot kopā ar tēti Vitautu un mammu
Ingunu un piedalīties Eiropas līmeņa
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konkursos, iegūstot panākumus vairākos
čella spēles konkursos.
Rīgā Margarita mācījās pie vairākiem
čella skolotājiem, piecpadsmit gadu
vecumā viņa pārcēlās dzīvot uz Angliju, lai
turpinātu savu mūzikālo izaugsmi Pērsela
mūzikas skolā (The Purcell School of
Music). Šo studiju laikā viņa uzvarēja
starptautiskā konkursā „Sevenoaks Young
musician of the year 2011” un ieguva
arī vairākas atzinības Pērsela skolā.
Gūtie sasniegumi viņai radīja nozīmīgas
iespējas spēlēt solo gan ar starptautiski
atzītiem orķestriem, gan Pērsela skolas
simfonisko orķestri.
2013. gadā viņa tika apbalvota ar
prestižo ABRSM (Associated Board of
the Royal Schools of Music) stipendiju un
„Martin Music Scholarship Fund Award”
stipendiju, lai sāktu studijas Londonas
Karaliskajā Mūzikas Akadēmijā.
Margarita aktīvi koncertē gan kā
soliste, gan arī kā ansambļa māksliniece
Anglijā, Francijā, Slovākijā, Nīderlandē
un citur Eiropā. Viņa ir arī sadarbojusies
ar Jauno Rīgas teātri, piedaloties izrādē
Stāsts par Kasparu Hauzeru Latvijā un
ārpus tās.
Nākotnē viņa cer turpināt arī savu
mūzikālo sadarbību ar māsu, vijolnieci
Kristīni, un brāli, vijolnieku Robertu, kuŗi
arī šobrīd mācās Londonas Karaliskajā
Akadēmijā. Jau maijā Margarita uzstāsies
kopā ar māsu, atskaņojot Brāmsa
dubultkoncertu vijolei un čellam ar orķestri.
Margarita savu talantu izpauž arī
mākslā, radot gleznas, kuŗas var aplūkot
izstādēs Anglijā.
l l z e D z ē r v e d z i m u s i Ta l s o s .
Klavierspēli apguvusi Talsu un Jelgavas
mūzikas skolās un Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā. Jau studiju laikā
sākusi veikt koncertmeistares pienākumus
kordiriģentu mācību korī.
Kopš 1973. gada ir Jāz. Vītola Latvijas

vidusskolā, kur ir čella klases koncertmeistare.
Ar audzēkņiem un studentiem Ilze ir piedalījusies
daudzos valsts un starptautiskajos konkursos.
Ilgus gadus viņa ir Latvijas Universitātes koŗa
Juventus, kā arī koŗa Minjona, koncertmeistare.
Piedalījusies daudzos koŗu festivālos un konkursos
Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Vācijā, Šveicē, Francijā,
Spānijā, Itālijā, Krievijā, Kanādā, ASV, Japānā, Ķīnā
u.c. Sidnejieši viņu varbūt atcerēsies, kad kopā ar kori
Juventus viņa piedalījās AL52.KD Sidnejā.
Ilzes koncertmeistares darbs ir novērtēts ar
daudziem atzinības rakstiem un diplomiem. 2001.
gadā viņu apbalvoja ar Triju zvaigžņu ordeņa Zelta
goda zīmi.
Mūzikas akadēmijas stīgu
katedras koncertmeistare.
Sākot ar 1999. gadu viņa
strādā Em. Dārziņa mūzikas

Vīru koris

Programmā būs kā latviešu tā cittautiešu darbi:
Šūmanis, Bachs, Vasks, Mediņš, Dārziņš, Kodaly,
Mence un citi.
Jānis Čečiņš

Pēc vasaras pārtraukuma darbību
atsācis Sidnejas latviešu vīru koris
(SLVK). 3. martā pirms dziesmu
mēģinājuma bija koŗa pilnsapulce. To
raiti vadīja Juris Runģis, sekretāram
Andrim Kristovskim pieraksot visu
sacīto. Koŗa valdes priekšēdis Gunārs
Zodiņš izsniedza pagājušā gada
darbības pārskatu. Koŗa naudas lādes
turētājs EigitsTimermanis ziņoja par
tās saturu. Revidents Āris Bērziņš
bija iesūtījis rakstītu ziņojumu, ka
kases grāmatā visi ieraksti saskan.
Diriģente Daina Jaunbērziņa plašākā
stāstījumā atskatījās uz pagājušā
gada sekmīgo darbību un iztirzāja koŗa
darbību nākotnē. Sapulces dalībnieki
ar aklamāciju ievēlēja jauno koŗa valdi,
kuras sastāvā būs visi pagājušā gada
valdes locekļi un tāpat arī revīzijas
komisiju. Pēc sapulces starpbrīdī
apsveica koristus kuŗu dzimšanas
dienas iekrita svētku pārtraukumā un
atlika vēl laika sanāksmes dalībnieku

kopīgam fotouzņēmumam. Dziesmu
apmācībā koris varēja dalīties, divu
diriģentu Dainas Jaunbērziņas un Ivara
Štubja vadībā.
Šis ir Austrālijas latviešu Kūltūras
dienu gads. Gaidām viesus un
izpildītājus no citām pilsētām, bet
zinām, ka mājnieki iznes lielāko slodzi
priekšnesumu izpildījumā. Lai arī
latviešu koŗa dziesma skanētu krāšņi
un vareni rīkotāji un diriģenti aicina
koŗu rindās jaunus dziedātājus. Aicinām
jaunus gados, bet arī “jaunus” vidējās
un vecākās paaudzes dziedātājus kam
rūp latviešu koŗa dziesma. Papildspēkus
gaida ir jauktais, ir vīru koris.
Diriģente Daina Jaunbērziņa stāsta,
ka SLVK šogad paredzēts uzstāties
vairākos garīgos koncertos, 14. jūnija
piemiņas sarīkojumā, paša koŗ a
Dziesmu pēcpustdienā un piedalīšanās
jau minētajās K.D. Tā nu darba būs
gana. Šajā gadā, SLVK koŗa otrajā
mēģinājumā korim pievienojās kādi
pieci jauni dziedātāji – jauni gados un
tādi, kas korī dziedājuši gadus atpakaļ,
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SLVK ar nākotnes vīziju, kā jauki, pēc
koŗa pagājušā gada koncertā rakstīja
Lauma Reinfelde. Dzejniece Elga Leja
pēc kāda koncerta vārsmoja: Ja kādam
nākās cienība, tad tā ir vīru vienība,
Sidnejā, kas dzied ar jaudu un publikai
dod lielu baudu.
Raimonds Krauklis

Foto: Pēteris Kļaviņš

tā kā šeit pievienotais foto uzņēmums
būtu jāpapildina ar piecām jaunām
sejām, bet paspēsim jau atkal drīzumā
nofotogrāfēties.
Diriģentes Dainas Jaunbērziņas
vadībā, tagad arī ar Ivaru Štubi koris
strādā, mācās, dzied, veidojās un aug.
Kā arī cer sagaidīt savu 60 gadu jubileju.

Priekšā koŗa priekšsēdis Gunārs Zodiņš, Raimonds Krauklis, diriģente Daina
Jaunbērziņa. Pirmā rindā no kr.:Jānis Trumpmanis, Jānis Ronis, Ojārs Greste,
Andris Kristovskis, Valdis Krādziņš, Arnis Kārkliņš, Ivars Štubis, Indulis Krādziņš,
Māra Timermane, Ārija Zodiņa, Richards Puisēns, Jēkabs Kariks, Eigits Timermanis.
Otrā rindā no kr.: Andrejs Mačēns, Pēteris Erdmanis, Juris Ruņģis, Andrejs Mednis,
Juris Rīmanis, Valdis Mačēns, Voldis Kains, Ivars Birze, Andrejs Upenieks, Aleksis
Strazds un Pēteris Kļaviņš.

Sidnejas Latviešu vīru koris sumina savu
dibinātāju Raimondu Kraukli dižajā 90 gadu
dzimšanas dienā
Šogad Sidnejas Latviešu vīru koris
atsāka savu 58. darbības gadu ar koŗa
dibinātāja Raimonda Kraukļa 90 gadu
dzimšanas dienas atceri. No 22 vīriem,
kas sanāca kopā 1956. Gada 2.martā
un nodibināja Sidnejas Latviešu vīru
kori, Raimonds ir palicis vienīgais
aktīvais koŗa dibinātājs. Raimonds ir
20

viens no mūsu koŗa stūrakmeņiem.
Viņš netikai dziedājis visus šos
ilgos gadus un neatlaidīgi nācis uz
mēģinājumiem, bet arī aktīvi darbojies
koŗa valdē kā vice priekšnieks, nošzinis
un kā koŗa archivists iegrāmatojot
neskaitāmas fotografijas un rakstus par
koŗa dzīvi. Raimonds ir bijis atbildīgs

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES
65 gadu PASTAVĒŠANAS JUBILEJA UN DĀRZA SVĒTKI

Svētdien, 4. maijā, plkst.11.00, Svētā Jāņa baznīcā,
30 Bridge Rd, Homebush

Svētkus ievadīsim ar svinīgu dievkalpojumu, kuŗā
piedalīsies Sidnejas latviešu vīra koris un draudzes
ansamblis.
Pateiksimies Dievam par 65 gadu pastāvēšanu un
izlūgsimies Dieva svētību nākotnei.
Pēc dievkalpojuma, svinīgs sarīkojums ar pusdienām,
loterijam, kūku galdu, un jautru sabiedrību.

Mīļi lūdzam nākt un piedalīties Draudzes svētkos.
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Foto: Pēteris Kļaviņš

par koncertu, dziesmu pēcpusdienu
un eglīšu programmas iekārtām, kā arī
rakstījis neskaitāmus rakstus Ritumā un
Austrāljas Latvietī par koŗa darbību. Viņš
arī ir vairāku Kultūras dienu apkūlības
dziesmu autors.
Un to visu viņš ir darījis ar lielāko
prieku. Raimonds savu mūžu ir veltījis
latviešu dziesmas uzturēšanai svešumā.

Koŗa priekšsēdis Gunārs Zodiņš, jubilārs
Raimonds Krauklis un diriģente Daina
Jaunbērziņa
Viņš savam darbam ir piegājis ar lielu
pienākuma apziņu, nopietnību, cieņu,
sirdsdegsmi un mīlestību. Raimonds
ir lojāls, ļoti spējīgs, draudzīgs un
izpalīdzīgs korists – par priekšzīmi
mums visiem.
Personīgi vēlos pateikties
Raimondam par sadarbību un
darudzību kopš 1981. gada kad iesāku
diriģēt Sidnejas Latviešu vīru kori. Viņš
man nekad neliedza savu padomu un
atbalstu.
Raimonds ir piedalījies daudzās
Austrālijas Kultūras dienās, kā arī
vairākas reizes dziedājis ārzemēs
ieskaitot Latvijā Dziesmu svētkos. Pat
pagājušā gadā vēl braši kāpa tribīnēs
kur gados jaunāki koristi varēja tik ar
izbrīnu skatīties!
No visas sirds koŗa saimes un savā
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vārdā pateicos Raimondam par viņa
pašaizliedzīgo darbu visus šos gadus
koŗa labā. Viņa darbs ir neatvietojams!
Raimonds ir mūsu goda koŗa goda
biedrs un ar lielu godu mēs viņu cienam
un suminam novēlot labu veselību
un vēl ilgi stāties mūsu ierindās un
darboties koŗa dzīvē.
Vēlu vēl daudz baltu dieniņu mūsu
iemīļotam Raimondam koŗa saimes
vārdā.
Daina Jaunbērziņa, SLVK diriģente.

Referāts par ciešanu
laika sakarību

16. martā pēc dievkalpojuma Sv. Jāņa
baznīcā, draudzes namā mācītājs Kolvins
Makfersons (Colvin S. MacPherson)
pastāstīja par ciešanu laika sakariem
ar citiem notikumiem. Kā zināms,
ciešanu laika gavēnis ilgst 40 dienas pēc
Pelnu trešdienas, kuŗās nav ieskaitītas
svētdienas. Pēc kristīšanas Jordanas
upē, Jēzus Kristus devās uz tuksnesi, kur
gavēja 40 dienas (Mateja evaņģēlija 4.
nodaļa). Pēc 40 dienām Viņam gribējās
ēst. Tā kā kristību laikā balss no debesīm
sacīja: „Šis ir mans mīļais dēls, uz ko
man labs prats”, uz to atsaukdamies,
kārdinātājs (sātāns) piestājās un sacīja
: „Ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie
akmeņi top par maizi.” Tik tiešām Jēzum
tas bija iespējams, jo Bībelē (Mateja
14:17) rakstīts, ka Viņš ar 5 maizes
klaipiem un 2 zivīm pabarojis 5000
vīriešu ar sievām un bērniem, bet tā būtu
padošanās velna kārdinājumam, tāpēc
Jēzus atbildēja: „ Stāv rakstīts, ka cilvēks
nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra
vārda, kas iziet no Dieva mutes”.
Jāņa pirmā vēstulē 2:16 rakstīts:„Jo
viss, kas ir pasaule - miesas kārums, acu
kārums un dzīves lepnība – tas nav no

Tēva, bet no pasaules. Miesas kārumu,
maizi Jēzus velnam atraidīja, tad tas
noveda Viņu uz svēto pilsētu un uzcēla
Viņu paša Dieva nama jumta galā un teica:
”Ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē,
jo stāv rakstīts: Viņš saviem eņģeļiem par
Tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām ,
ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi.”
Arī 91. psalmā rakstīts: „Nekāds ļaunums
tev nenotiks... jo Viņš sūtīs savus eņģeļus
un pasargās savos ceļos.” Sātāns nevar
piespiest kādu grēkot, bet grēks ir tikai tad,
ja velnam padodas. Pat velns neapšauba
Dieva vārdus, bet Jēzus atbild: „Atkal stāv
rakstīts: „Dievu savu Kungu tev nebūs
kārdināt.” Angļu valodā ir pamācība, ka
cilvēkam visvājākas pretošanās spējas ir
tad, kad tas ir izsalcis, dusmīgs, vientuļš
vai noguris (hungry, angry, lonely or tired).
Trešā kārdinājumā velns ved līdzi
uz ļoti augstu kalnu, rāda viņam visas
pasaules valstis un viņu godību un saka:
„To visu es tev gribu dot, ja tu, zemē
mezdamies, mani pielūgsi.” Bet Jēzus
arī šo kārdinājumu atraida: „Atkāpies,
sātān! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu,
savu Kungu, pielūgt un viņam vien kalpot.”
Mācītājs paskaidroja, ka Jēzus neielaižas
ar velnu debatēs, jo ar debatēm velnu

uzveikt nevar. Lai pretotos kārdinājumam,
labāk ir izvairīties no vietām, kas veicina
kārdinājumu. Jāpaļaujas uz Dieva, ne
paša spēkiem’, jo paša spēki bez Dieva
palīdzības ir par vājiem.
Savā referātā mācītājs norādīja uz
ciešanu gavēņa laika sakarību ar Jēzus
kārdināšanu tuksnesī.
Juris Krādziņš

Pulkveža O. Kalpaka
atcere Kanberā

Šī gada 8. martā, Imanuela baznīcas
zālē. Lyons, notika DV Kanberas nodaļas
rīkotais pulkveža O. Kalpaka atceres
saiets.
Saietu ievadīja Kanberas nodaļas
valdes priekšsēdis Edvīns Peniķis.
Savā uzrunā viņš atgādināja plkv.
Kalpaka svarīgo lomu toreizējās Latvijas
brīvības cīņās, un, mūsu pienākumu to
vienmēr paust mūsu jaunajām paaudzēm.
Peniķis vēl pieminēja marta mēnesi ar
tā svarīgajiem datumiem latviešu tautas
vēsturē:
1919. gada 6. martā krita plkv. O.

SLB biedru maksas
un Rituma abonementi 2014. gadam
Maksājumus var nokārtot SLB grāmatnīcā Rīga,
vai nosūtīt pa pastu uz PO Box 457, Strathfield NSW 2135.
Čeki un naudas pārvedumi rakstāmi uz Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Biedru maksas (ieskaitot Rituma piesūtīšanu)
strādājošiem – $33.00; pensionāriem – $27.50 un studentiem – $15.00
Mūža biedra maksa $440.00
Rituma abonements tiem, kas nav SLB biedri
$44.00.
Minētās summās ir ieskaitīts GST.
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No šī brīža sākās tās atmoda. Tā juta,
ka viņa pati ir spēks, kas spēj veidot savu
likteni...”

Foto: Imants Skrīveris

Saieta noslēgumā visi pakāvējās pie
kafijas un uzkodām.
Skaidrīte Dariusa

Edvīns Pentiķis un Inta Skrīvere.
Kalpaks.
1944. gada martā latviešu 15. un
19. divīzija kopīgi cīnījās pret Padomju
Savienību, un 16. martu atzīmē kā
Leģiona dienu.
1949. gada 25. martā sākās lielās
latviešu tautas deportācijas uz Sibīriju,
kad izveda aptuveni 43.000 cilvēku.
Saieta turpinājumā Inta Skrīvere
lasīja attiecīgus literārus darbus par plkv.
Kalpaku.
Iespaidīgs bija Kārļa Skalbes, tā laika
līdzgaitnieka, raksts Pulkveža Kalpaka
nāve (Kāŗļa Skalbes raksti; Sarkanās
lapas)
Citēšu izvilkumus :
„...Viņš (Kalpaks) bija kritis aiz traģiska
pārpratuma, aiz kļūmīgas kļūmes nejaušā
sadursmē ar vācu nodaļu. Un tomēr viņš
bija atnesis uzvaru, lielu morālisku uzvaru
pār šaubām un gļēvumu. ... visu mutē bija
pulkveža Kalpaka vārds. Tikai pēc savas
nāves kā vadonis viņš nostājās tautas acu
priekšā. Līdz ar kopējām sāpēm sajutām,
ka viņš bija mūsu tuvinieks un ka
mums visiem ir liels kopējs uzdevums....
piedzīvojām patiesu brīnumu, ka kaŗavīrs,
kas jau kritis, pulcē ap sevi tautu un
neredzams vada to cīņā...
...Tauta bija atradusi kopēju gaitu .
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Kalniņš Edvards –
100gadnieks
Stāv dzirnas zaļā ielejā...

Šā gada 19. janvārī Kanberas
kaimiņpilsētā, Kvīnbejanā, dzīvojošam
latviešu saimes loceklim, Edvardam
Kalniņam, piepildījās 100 gadu dzīves
mūžs.
Pagājušā nedēļas nogalē, kopā ar
Kanberas ev.lut. draudzes priekšnieku
Egonu Eversonu, devāmies apciemot
Edvardu lai kopā ar viņu pakavētos viņa
gaŗās dzīves atmiņās.
Edvards piedzima Daugavpils
apriņķī, Skujaiņu mājās. Pabeidzot
6-klasīgo Krievu ciema pamatskolu, viņš
sāk mācīties meldera amatu.
1934. gadā viņš dodas kaŗa dienestā.
Tur iepazīstās ar Pēteri Lejiņu un Jāni
Jenti, un, kaŗa dienestu beidzot, dodās
uz viņu dzirnavām, Smuku dzirnavām,
strādāt par melderi.
Lai apgūtu jaunāku techniku
bīdelēšanā viņš pāriet kā melderis uz
Viesātes (Bolšteina) dzirnavām.
Klausos viņa stāstījumu, un manās
domās man ieskanas mums visiem
tik ļoti pazīstamā, tik daudz dziedātā,
dziesma: ‘Stāv dzirnas zaļā ielejā...
Kad viņas roku turu ciet, Sirds manim
arī klip, klap iet...”
Edvards satiekās, „saskatās, un
apprecās ar dzirnavnieka meitu, Metu
Bolšteinu. Tā ir skaista un dziļa mīlestība,

Foto: Imants Skrīveris

un vēl šodien, stāstot, un pieminot savu
nelaiķi sievu Metu, Edvarda balsī skan
mīlestība un pateicība par kopīgo dzīvi.
Arī, bēgļu gaitās, Vācijā, Edvards
turpina strādāt kā melderis līdz
izceļošanai uz Austrāliju. 1949. gadā
ieceļo Austrālijā, un nonāk Kvīnbejanā.
Darbā viņš iestājās pie toreizējā
Department of Interior un strādā kā
galdnieks. Drīz vien Kalniņu ģimene
iegādājas zemes gabalu, uzceļ māju
kuŗā Edvards nodzīvo visu mūžu līdz
pāriet uz veco ļaužu mītni – George
Forbest House (Kvīnbejanā).
Kalniņu ģimenē ir divi bērni – dēls
Ilmārs un meita Ilze.
Kalniņu ģimene bija rosīga latviešu
sabiedriskajā dzīvē. Gan ar darbiem,
gan ar savu klātbūtni viņi atbalstīja
latviešu sabiedriskos pasākumus. Abi
bērni – Ilze un Ilmārs dejoja deju kopā
Sprigulītis.
Personīgi vēlos viņam pateikties par
atbalstu deju kopai Sprigulītis. Kā vienu
piemēru varu minēt 16 pāru pastalas, ko
viņš uztaisīja rekorda laikā – 2 mēnešos,
vai atkal 8 lielās kokļu kastes, kas tik ļoti
noderējās ceļojot un uzstājoties.
Kanberas latviešu saimes vārdā vēlu
gaišas dienas mūžu tālāk dzīvojot.
Skaidrīte Dariusa

Edvards Kalniņš

Senioru saiets martā

Senioru saiets norisa Sidnejas
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 14.
martā, kuŗas tālākie apmeklētāji bija
kādreizējā sidnejiete Maija Āboltiņa ar vīru
no Sietlas, Amerikas savienotās valstīs.
Senioru saietam bija mūzikāls ievads
ar operdziedātājas Elīnas Garančas (un
citu) koncertzālē iedziedātām dziesmām.
Pirmā bija Granada, kam sekoja ārija no
Bizē operas Karmena, tad kopā ar otru
dziedoni Annu Netrebko duetā no Delība
operas Lakmē. Mūzikālo ievadu noslēdza
deportēto koris no Verdi operas Nambuko.
Sakarā ar čellistes Margaritas Balanas
un pianistes Ilzes Dzērves koncertu
Latviešu namā 13. aprīlī, Guntars Saiva
pastāstīja, ka Margarita Balana ir jauna,
ļoti apdāvināta čelliste savas karjēras
pašā sākumā, bet viņas pavadītāja Ilze
Dzērve ir nobriedusi māksliniece, kas
pavadījusi ar klavierēm daudz latviešu
stīgu instrumentu spēlētāju, galvenām
kārtām čellistus. Pirms kādiem 30 gadiem
viņa sākusi strādāt kā koncertmeistare
mūzikas akadēmijas Māŗa Villeruša
čella klasē, kur dažos gadu desmitos
izauguši kādi 60 jauni čellisti. Savukārt
Māris Villerušs, kas Latvijas klasē
beidzis profesora Berzinska čella klasi,
Maskavā papildinājies pie slavenā krievu
čellista Rostropoviča, kas uzskata Māri
Villerušu par vienu no saviem labākiem
skolniekiem. Viens no Māŗa skolniekiem
bijis kādreizējais Liepājas simfoniskā
orķestŗa diriģents Imants Resnis.
2006. gada 14. maijā Māris Villerušs
atzīmējis savu 70. dzimšanas dienas
jubileju ar koncertu Māris un draugi
mūzika Latviešu biedrības zelta zālē
Rīgā. No šī koncerta saietā parādīja
vienu priekšnesumu - Monologs čellam
un klavierēm ar Māŗa Villeruša un Ilzes
Dzērves piedalīšanos.
Turpinājums 31. lpp.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:
Biedrības 2014. gada KALENDĀRS
Rotas lietas
Nameja 7-dienu u.c.gredzenus
Latvijas 90 gadu jubilejas 1 Lata piemiņas monētas
Kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas
Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi
Grāmatas
Jauna grāmata!
„TO BONEGILLA FROM SOMEWHERE” – by Wanda Skowronska. Stāsts
par diviem DP emigrantiem, angļu valodā. Tiks izdota šā gada 8. septembrī.
Vēl dabūjama
„THE LONG ROAD TO RēZEKNE” – A journey to Eastern Latvia, by Wanda
Skowronska. Cena $18.
Oskara Lapas triloģija:
Pirmā grāmata: – „THE PATH OF THE MOON” cena $25
Otrā grāmata izdota 2002. gadā: – „ADELINA’S GARDEN” cena $30
Trešā grāmata izdota 2011. gadā: – „CASTLE OF LIGHT” cena $25
Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā:
„SKORPIONA SLAZDĀ” $23 – Jauna grāmata
„SIBĪRIJAS VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS” $33
„VIŅI, CEĻĀ” $20.50
„A STOLEN CHILDHOOD” $25
„WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $43
„SVEŠA VARA” $18.50
„VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $21
„VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $33.50
CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori
SPECIĀLS IZDEVUMS
Dubult-CD „LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos
kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.
Cena $20.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2014. gada aprīlī
KURZEMES CIETOKŠŅA ATCERE
un
DAUGAVAS VANADŽU
GADSKĀRTĒJAIS LABDARĪBAS SARĪKOJUMS
un MĀTES DIENAS SARĪKOJUMS
Sestdien, 2014. gada 10. maijā, plkst. 12.00, DV namā
Priekšnesumi. Lielā un mazā loterija.
Ieeja: $20.
Cenā ieskaitītas pusdienas
Visi laipni aicināti un gaidīti

Sveicieni no Jēkabpils Daugavas
vanagiem un vanadzēm.

Ilggadīgā Jēkabpils DV vadītāja un
DV Latvijā valdes locekle Edīte Ortveina
arvien atsūta kādu vēstuli vai kartiņu par
notikumiem DV organizācijā. Pēdējās ziņas
ir par Latviešu leģiona atceri 16.martā. Edīte
raksta: Labu dienu mīļā Ilga! Laiks skrien ļoti
ātri un darba arī pietiek. Vienu izdari un klāt
nākošais. Kā parasti 16. martā piedalīsimies
Doma baznīcā dievkalpojumā, tad noliekam
ziedus pie Brīvības pieminekli un baucam
atpakaļ uz Jēkabpili. Tad Sūnu skolā
godināsim vēl dzīvi palikušos leģionārus.
Izsludinājām konkursa turpinājumu par
latviešu kaŗavīriem 1. un 2.pasaules kaŗā.
Šoreiz ar zīmējumiem. Tad arī apbalvosim
skolēnus. Šoreiz apbalvosim ar naudas

prēmijām un dāvanu kartēm. Tā mēs
katru nedēļu sanākam darba grupā un
pieslīpējam darāmos darbiņus. Gaidīsim
Tevi Latvijā un tad tiksimies arī Rīgā,
Jēkabpilī un Apšuciemā.
Būsim stipri un vareni! Sveicam
Leģionāru dienā, vēlam veselību un
būsim vienoti par brīvu Latviju! DV Latvijā
Jēkabpils nodaļas vanagi un vanadzes.
2014.gada martā.
Jāpiezīmē, ka Jēkabpils atrodas kādus
140 km no Rīgas. Laiks 16. martā bija
auksts un vējains. Rīgas ielas un parkus
klāja sniega kārta. Kā ziņoja prese, Doma
baznīca bijusi pārpildīta. Dievkalpojumu
vadījis mācītājs Guntis Kalme. Gājienā
no baznīcas uz Brīvības pieminekli
piedalījušies ap 1500 cilvēku.
Ilga Niradija
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2014.g. 16.marta diena!

16.marta rīts iesākās ar labu kārtu
sniega Rīgā un citur. Jau mazliet pēc
deviņiem rītā Brīvības pieminekli ielenca
policistu kordons. Cilvēki steidzās uz
Doma baznīcas dievkalpojumu, kas bija
paredzēts plkst. 10.00. Krievu-kreiso
demonstrantiem bija dots laiks no
plkst. 11.00 lidz 11.30, kad viņi varēja
taisīt ”trokšņus”. Iekšlietu ministrija
bija noformējusi, ka demonstrantus un
provokatorus nepielaidīs pie Brīvības
pieminekļa un viņiem bija ierādīta vieta

16. marta rīts – sniegs klāj Rīgu
Bastejkalna pakājē, kas bija norobežota
ar žogu. Tā iesākās 16. marta rīts!
Pie Doma baznīcas bija avīžnieki,
arī no Vācijas; es iesāku sarunu ar
vienu vāciešu grupu un paskaidroju
viņiem, ka šeit tiek izplatīta liela krievukreiso dezinformācija un lai uz tā
neuzķeras. Es viņiem pateicu, ka šeit
starp dievlūdzējiem un starp Brīvības
pieminekļa gājējiem nav neviena fašista
un ka šādu propagandu izplata krievi un
Maskava, kā viņi to līdzīgi izplata par
ukraiņiem Ukrainā; mēs pieminam tikai
savas tautas kritušos jauniešus, kuŗi
bija nelegāli mobilizēti no Vācijas, kā
arī no Padomju Savienības (Krievijas)
puses – latviešu tauta piemin viņu
bojāeju, jo Latvija bija pasludinājusi
striktu neitralitāti, kad Vācija un
Padomju Savienība, kā sabiedrotās,
kopēji okupēja Poliju, kas izraisīja
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Otro pasaules karu! Tomēr, ir arī tādi
iedzīvotāji šeit Latvijā un valdībā, kuŗi
pauž neizpratni par šo dienu. Latvijai un
latviešiem nav nevienam jāatvainojās,
jālūdz piedošana, jākaunās vai jābaidās
iet 16.martā pie Brīvības pieminekļa, lai
noliktu ziedus par piemiņu mūsu tautas
upuriem un varoņiem, kuŗi aizgāja bojā
kaŗa laukos divu diktatoru sazvērestības
dēļ – Hitlera (nacistiskā Vācija) un
Staļina (totalitārā Padomju Savienība).
Latvija un latvieši nevēlējās ne vienu
nedz otru! Tā laika sabiedrotās, Vācija
un Padomju Savienība (MolotovaRibentropa pakta un citu slepenu līgumu
ietvaros), nelegāli mobilizēja mūsu
jauniešus, no kuŗiem 80,000+ krita. Tos
mēs pieminam!
Doma baznīca bija pārpildīta un
šogad bija lielāks skaits dievlūdzēju
nekā citus gadus; mācitājs Guntis
Kalme noturēja labu sprediķi. Gājienā
no Doma baznīcas piedalījās vairāki
tūkstošu dievlūdzeju, to starpā arī igauņi
un lietuvieši. Gājiens bija labi organizēts
un nenotika nekādas sadursmes
vai nelabvēlīgi gadījumi. Pēc ziedu
nolikšanas pie Brīvības pieminekļa, daļa
cilvēku devās ceļā uz Lestenes Brāļu
kapiem. Lestenē arī bija pulcējušies
labs skaits dalībnieku; sniega noklātās
ceļa malās bija novietoti auto gandrīz
kilometru garumā. Lestenes Brāļu kapos
uzrunas deva politiķi, Tukuma novada
vadība, Nacinālo latviešu kaŗavīru

Dievlūdzēji Doma baznīzā

biedrība (Edgars Skreija), Daugavas
vanagu pārstāvji (Juris Vectirāns un
Andrejs Mežmalis), Latviešu virsnieku
apvienība, un citi. Interesantu uzrunu
deva ari bijušais leğionārs Oskars
Baltputns, stāstot par leğionāriem, kas
piesaistīja lielu uzmanību. Pie ”māte
Latvija” tēla, Latvijas karogu turēja Jānis
Krūmiņš un Daugavas Vanagu karogu
Guntis Brencāns (DV Latvijā Jauniešu
nozares vadītājs); liels paldies viņiem
par ieguldīto darbu un laiku. Liels paldies
Reimondam Dreikam (Raymond Drake
no ASV), kas bija finansējis autobusus
no dažādām Latvijas malām, lai cilvēki
varētu nokļūt un piedalīties Lestenes
Brāļu kapu pasākumā. Dalībnieki nolika
ziedus par godu un cieņu kritušajiem
latviešu kaŗavīriem – leğionāriem.
Kaut arī laiks bija auksts un ar sniega
brāzmas brīžiem, šī gada pasākums bija
labāks un ar lielāku dalībnieku skaitu,
kā citus gadus. Neļausim svešām
varām diktēt, rakstīt mūsu vēsturi un
ierobežot mūsu cilvēktiesības (Latvijas
Satversmes 8.nodaļu). Patiesība ir un
paliek mūsu tautas un Latvijas vēstures
pusē!
Dauagavs Vanagi, sasauksimies!
Andrejs Mežmalis DV priekšnieks

Martā saiņi uz Latviju!

Marta vidū ar DV Sidnejas nodaļas
daļēju atbalstu uz Adelaidi paŗsūtīti 26
saiņi un viena glezna tālāk pārsūtīšanai
uz Latviju. To skaitā bija 11 privātsūtījumi
un pārējās 16 kastes ar ziedotām trimdā
izdotām grāmatam adresētas uz Apes
pašvaldību (2) un Latvijas Nacionālās
bibliotekas Konsultatīvo Centru kam
ir līdzekļi nogādāt grāmatas tālāk
apmēram 700 bibliotekām. Saiņu
sūtīšanu uz Latviju kārto Adelaides
latviešu draudžu palīdzības apvienība
un grāmatu pārsūtīšanas izdevumus
Adelaide-Latvija sedz Latviešu
Apvienība Austrālijā un Jaunzelandē
(LAAJ).
Liela pateicība Baibai Harringtonai
(un viņas vīram Michaelam..) kas veltīja
daudz laiku sameklēt piemērotas kastes
un tad izšķirojot grāmatas un sapakojot
kastēs pārsūtīšanai. Baibai latviešu
grāmatas ir viņas sirds lieta un viņai rūp
katras grāmatas liktenis. Lai ietaupītu
izdevumus visus saiņus ar ,,DV busiņu”
aizveda tieši uz kurjera noliktavu aiz
Campbeltaunas kur gadskartējais palīgs
Raimonds Sokolovskis pats izkrāmēja
pāri par pus tonnu smagajā mašīnā.
Paldies arī Gunai Gregorai par naudas
ziedojumu kas palīdzēja segt kurjera
izdevumus.

Sarīkojumi DV namā
2014. gada aprīlī un maijā.

Skatoties no Brīvības pieminekļa uz
Vecrīgu.

Sestdien, 10. maijā, plkst. 12.00
Kurzemes cietokšņa atcere, vanadžu
gadskārtējais sarīkojums un mātes
dienas srīkojums. Lūdzam pieteikties
pirms piektd. 9. maija pie Gundegas
Zariņas 02 9520 8200; mob: 0420 705
263 vai DV birojā 02 9790 1140 un
atstāt ierakstu. (Skat sludinājumu DV
ziņu sākumā.)
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Ceturtdien, 3. aprīlī, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena.
Ceturtdien, 1. maijā, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena.
Latviešu un angļu valodas
stundas. Ieinteresētiem lūdzu
sazināties DV biroju 02 9790 1140
vai Gundegu Zariņu 02 9520 8200, lai
varētu vienoties par dienu un laiku.
Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.
Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām
jaunus biedrus.
Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $240.00
DV Mēnešraksta abonements
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership.
Full/associate membership $25 /
Concession $20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885
DV Birojs un grāmatnīca Gredzens
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every
Tuesday from9am to 12noon and every

Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are
Latvian artifacts, souveniers and traditional
Latvian jewelery.
Daugavas Vanagu un Latvijas Okupācijas
mūzeja sadarbībā ir iznākusi vērtīga
lielformāta grāmata Latviešu leģionāri.
Grāmatā sakopoti vēl nepublicēti foto
uzņēmumi no leģionāru cīņām un dzīves
frontē. Attēliem paskaidrojumi latviešu
un angļu valodās. Grāmatas cena $A
98.– ar piesūtīšanu un tā pasūtināma un
nauda iemaksājama Okupācijas mūzeja
pārstāvei Austrālijā Inārai Graudiņai, 141
Darley Rd RANDWICK, NSW 2031, tel.
(02) 9399 3708. Grāmatu piesūtīs tieši
no Okupācijas mūzeja Rīgā, un parasti
paiet tikai 10 – 12 dienas no samaksas
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.
For those interested in the Latvian Legion,
the Daugavas Vanagi organization and the
Occupation Museum of Latvia have joined
forces and produced quarto sized book
LATVIAN LEGIONAIRES which includes
never before published photographs
of battles and life on the frontline. All
commentaries are in English and Latvian.
Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi.
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas
nodaļu.
Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš,
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: rsl.dv@myacn.net.au.
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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Senioru saiets martā
Turp. no 25. lpp.

Sekoja Latvijas televīzijas raidījums
par latviešiem Austrālijā. Filmā rādīti
vairāki no Latvijas aizbraukušie latvieši,
viņu bērnu piedalīšanās nometnē, grūtības
ar bērnu valodu, kaut gan mājās runā
tikai latviešu valodā un pirmās dienās
skolā nav pratuši neviena vārda angliski.
Austrālijas iedzīvotāju skaitīšanā kādi
24,000 iedzīvotāji sevi nosaukuši par
latviešiem, bet tas vēl nenorāda, cik no
tiem runā latviešu valodā.
Ja skolas gados daudzi attālinājās no
latviešu sabiedrības, tad pusaudžu gados
sāk atkal interesēties par Latviju. Te palīdz
arī Latvijas apmeklējumi.
Tasmānijā latviešu skaits nav liels, bet
Solvite Repša pastāstīja, ka varot saņemt
labu valdības atbalstu mātei ar bērniem.
Jāpiemin arī, ka Latvijas valsts nedara
neko, lai sekmētu latviešu atgriešanos
Latvijā.
Pirmās daļas noslēgumā rādīja
izvilkumus no latviešu avīzēm. Saieta
vadītājs Ivars Šeibelis paskaidroja, ka
datorā iespējams lasīt PBLA izvēlēto
Latvijas ziņu apskatu, kur izvilkumi no
avīzēm un ko piesūta katru dienu. Ziņu
bija daudz un ātrumā, kādā tās parādīja,
nebija iespējams tās kārtīgi izlasīt, bet
ieskatam varu pastāstīt, ka tās bija,
piemēram, par to, ka Marija Naumova
ievēlēta par goda čigānieti; ministri paši
sev aizliedz piedalīties 16. marta gājienā
sakarā ar spiedienu no krieviem un
ārzemju preses publikācijām; Krievijas
telekanālis salīdzinājis Viļņas 1991. gada
notikumus Lietuvā ar Ukrainas nacionālo
„apvērsumu”; Rīgas „mērs” (pilsētas
galva) Nīls Ušakovs laipo uz abām
pusēm Ukrainas notikumu novērtējumā,
no vienas puses apgalvojot, ka tiem
nevajadzētu radīt uztraukumu Latvijā, bet

arī nenosodot krievu rīcību.
Saieta otrā daļā redzējām Juŗa
Podnieka filmu divās daļās ar nosaukumu
Impērijas gals (End of Empire) 1991.
gadā „Visus notikumus nerādīja laika
secībā, kaut gan pirmā daļā bija vairāk
notikumu pirms puča pret Gorbačovu
un pat daudzus gadus agrāk, bet otrajā
par vēlākiem notikumiem. Bija pat ainas
no padomju impērijas sākuma ar Ļeņinu
un Staļinu, vēlāk parādīts puča rīkotājs
viceprezidents Janājevs, Gorbačovs
kā gūsteknis Krimā, gruzīņu nemieru
apspiešana 1989. gadā, nogalinot 19
civilistus, Armēnijas zemestrīce ar 80,000
nogalinātiem, 1991. gada nemieri Lietuvā,
kur nogalināja 19 civilistus, bet Latvijā 4
civilistus. Beigās salidzinājums ar Mozu un
Ēģiptes bēgļu 40 gadu gaitām tuksnesī,
jo tikai pēc tam, kad paaudze, kas atstāja
Ēģipti, bija mirusi, tās pēcnācēji bija gatavi
jaunai dzīvei apsolītā zemē.
Juris Krādziņš

Notiks Vispasaules
Cēsnieku dienas

Vienā no skaistākajām Latvijas pilsētām
- Cēsīs - jūlijā notiks Vispasaules Cēsnieku
dienas. Kā atzīst šo dienu organizātori – šī
būs iespēja satikties cēsniekiem no visas
pasaules, turklāt kopīgās sarunās meklēt
idejas kā Cēsis veidot par vēl jaukāku vietu
dzīvošanai un strādāšanai.
Vispasaules Cēsnieku dienu idejas
autors Aigars Strauss un šo dienu
koordinators Juris Bērziņš mudina gan
līdzdarboties šo dienu norisē, gan ieplānot
Latvijas un Cēsu apmeklējumu Vispasaules
Cēsnieku dienās ikvienu, kuŗš jūtas
piederīgs Cēsīm. A. Strauss rosina: “Vai
esi students Austrālijā, darbinieks Londonā
vai Ņujorkā? Vai atradi savu mīlestību
Itālijā vai Brazīlijā? Varbūt esi tepat netālu
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– Igaunijā vai Lietuvā? Varbūt dzīvo un
strādā Liepājā vai Rīgā? Varbūt neesi
dzimis Cēsīs, bet esi mācījies vai strādājis
šajā skaistajā pilsētā? Ja vien vēlies, vari
piedalīties Vispasaules Cēsnieku dienu
organizēšanā vai ierasties Cēsīs jūlijā,
kad Vispasaules Cēsnieku dienas notiks!”
No 21. līdz 25. jūlijam Cēsīs notiks
daudz pasākumu, kas stāstīs par to, ko
dara cēsinieki pasaulē, Latvijā un Cēsīs.
Uzzināt būs iespējams ne tikai to, kā
cēsinieki dzīvo citur pasaulē, bet tiks runāts
arī par to, kā kopīgiem spēkiem palīdzēt
Cēsīm un Latvijai kopumā attīstīties.
Plānotas tikšanās ar cilvēkiem, kuŗi
sirdī aizvien ir cēsinieki, taču dzīves ceļi tos
aizveduši uz dažādām pasaules vietām,
piemēram, Austriju, Angliju, Norvēģiju,
Beļģiju, Vāciju, pat Meksiku. Aizvien
iespējams pieteikties un arī būt par vienu
no tiem, kuŗi dalīsies savā pieredzē,
dzīvesstāstā, piedāvās foto izstādi vai ideju
diskusijām. Plānoti arī dažādi cēsnieku
priekšlasījumi par interesantiem tematiem,
piemēram – “Kā laimīgi nodzīvot 120
gadus”, “Zāļu tējas sīkstam mūžam”.
Notiks dažādas diskusijas par cēsniekiem

aktuāliem jautājumiem, tai skaitā par
investīcijām un uzņēmējdarbības attīstību
Cēsīs. Tiek plānota arī plaša konference
par valsts, pašvaldības un nevalstisko
organizāciju iespējām veicināt sadarbību.
A. Strauss atzīst: “Tāda ir mūsdienu
pasaule – cilvēki ceļo, strādā dažādās
pasaules valstīs, veido ģimenes tālu prom
no savām dzimtajām mājām. To mainīt
nav iespējams, taču ir būtiski saglabāt
saikni. Ir būtiski, lai cilvēki neaizmirst par
savu dzimto novadu, turklāt tikpat svarīgi,
lai pašvaldības turpina sadarboties un
sarunāties ar saviem iedzīvotājiem, pat, ja
tie uz laiku vai pavisam devušies prom no
tās. Šādā pozitīvā komunikācijā var dzimt
arī lieliskas sadarbības iespējas, var rasties
jauni uzņēmumi, līdz ar to darba vietas, var
rasties kopīgi projekti. Šis ir jautājums, kas
svarīgs ne tikai Cēsīm, bet visai Latvijai
kopumā.”
Pagājušajā gadā Rīgā sekmīgi
norisinājās Pirmais Latviešu biznesa un
inovāciju forums. Tā iniciators, Pasaules
brīvo latviešu apvienības vadītājs Jānis
Kukainis jau izteicis atbalstu Vispasaules
Cēsnieku dienu idejai. Viņš arī atzinis, ka

Latvijas uzņēmums meklē kontaktus
Austrālijā!
Meklējam uzņēmumus, kam pieder kravas automašīnas, autobusi,
traktortehnika, spectehnika (kokvedēji, atkritumvedēji, betonvedēji),
un kas jau šobrīd vai tuvākā nākotnē patērēs AdBlue produktu.
Meklējam potenciālos klientus un lūdzam Jums palīdzēt ar jebkādu
kontaktinformāciju.
Mūsu kontakti: tom.macens@crosschem.net.au
Tālrunis: +61412 855 320
AdBlue by CrossChem
VDA licensed product, highest quality, best prices!
www.crosschem.net.au
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Cēsis vienmēr bijusi aktīva pilsēta un šis
ir kārtējais lieliskais solis. Vispasaules
Cēsnieku dienu idejai atbalstu jau izteicis
arī Latvijas Valsts prezidens Andris Bērziņš.
Vispasaules Cēsnieku dienu
organizātori aicina pieteikties un piedalīties
pasākumu organizēšanā, sazinoties
portālā facebook.com - “Cēsis Pasaule”,
portālā draugiem.lv - “Cēsinieki pasaulē”,
Twitter – Cesis_Pasaule vai rakstot
cesiniekudiena@inbox.lv.

Vispasaules cēsnieku dienas notiks
nedēļā, kuŗas nogalē notiks arī Cēsu
pilsētas svētki, turklāt šajā laikā Cēsīs
norisināsies arī Cēsu Mākslas festivāls.
Plašāka informācija par Cēsīm - mājas lapā
cesis.lv, facebook.com – Cesis.
Sagatavoja Māra Majore – Linē
+ 371 29431863
cesiniekudiena@inbox.lv

IN MEMORIAM
Uldi Misiņu
atceroties

(26:12:1930 – 6:2:2014)
Ulda Ērika
Misiņa dzīve sākās 1930. gada
26. decembrī Ērgļos, Latvijā. Viņš
bija trešais no
četriem dēliem,
viņa vecāku –
Jāņa un Lidijas
– ģimenē. Pēc
izbēgšanas no
Latvijas Uldis, tāpat kā daudzi no viņa
paaudzes, vairākus gadus pavadīja
dažādās pārvietoto personu nometnēs
Vācijā, kur viņš turpināja savu vispārējo
izglītību un iesaistītījās skautu kustībā.
Austrālijā Uldis ieradās 1949. gada
novembrī kopā ar saviem vecākiem un
jaunāko brāli Andri. Pirmajos desmitos
gadus Uldis apvienoja darbu ar studījām
un 1959.gadā sekmīgi beidza Sidnejas
Universitātes elektrības inženieru
fakultāti. Studīju laikā Uldis kopā ar Ivaru
Birzuli un Jāni Lūkinu iestājā studentu
korporāciā Selonija un bija tās biedrs

visi mūžu. Pēc studīju beigšanas Uldis
strādāja Jaundienvidvelsas Elektrības
pārvaldē.
1965. gadā Uldis apprecējās ar Anitu
Ritu Bērziņu un viņu ģimenē auga meita
Linda kuŗas pašas ģimenē tagad ir divi
dēli – Dainis un Emīls. Uldis ļoti mīlēja
savu un sava brāļa ģimenes. Viņš ļoti
lepojās ar savu māju kuŗā bieži bija
draugu viesības. Uldis sabiedrībā bija
labi pazīstams kā ļoti aktīvs dalībnieks
daudzās latviešu organizācijās, kā
piemēram sporta kopās, Sidnejas
latviešu jaunatnes kopā, tautas deju
kopā, Sidnejas latviešu teātrī, Sidnejas
latviešu jauktā korī, Sidnejas latviešu
biedrības valdē un korporācijā Selonija.
Sidnejas latviešu namā Uldis daudzus
gadus bija pazīstams kā gaismas un
skaņu ‘meistars’. Pēdējos gados Uldis
kopā ar Ivaru Šeibeli regulāri vadīja
senioru saietus.
Uldis vienmēr bija aktīvs un jutās
laimīgs kad varēja kādam palīdzēt,
kautko darīt. Mēs vienmēr atcerēsimies
vina draisko humoru un pozitīvo
attieksmi pret dzīvi.
Vieglas smiltis!

Radakcija
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PBLA ZIŅU APSKATS
28. martā
Saeimas Saliedētības komisijā diskutē
par nākamā gada prioritātēm diasporas
saiknes stiprināšanai ar Latviju
Lai diskutētu par 2015.gada valsts
budžeta finansējumu un prioritātēm
latviešu diasporas saiknes ar Latvijas
valsti un sabiedrību stiprināšanai, Saeimas
Sabiedrības saliedētības komisija trešdien,
26.martā, uz sēdi bija aicinājusi latviešu
diasporas organizāciju pārstāvjus.
„Diaspora ir vairāku nozaru ministriju
un citu institūciju pārziņā, tāpēc nākamā
gada valsts budžeta kontekstā saistībā
ar finansējumu diasporai ir jāveic liels
koordinēšanas darbs,” sēdē uzsvēra
komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis.
Pasaules brīvo latviešu apvienības
(PBLA) priekšsēdis Jānis Kukainis
informēja, ka PBLA prioritātes 2015.
gadam ir tālmācības programmu izveide
diasporas bērniem un atbalsts pedagogu,
kas strādā ar reemigrējušajiem bērniem,
kvalifikācijas celšanai. Eiropas Latviešu
apvienības (ELA) priekšsēdētājs Aldis
Austers sacīja, ka ELA prioritātes
nākamā gada finansējumam ir latviskās
izglītības pieejamība, kultūras saiknes
uzturēšana, pilsoniskās aktivitātes, kā arī
pašorganizēšanās veicināšana.
Kultūras ministrijas pārstāve deputātus
informēja, ka saistībā ar latviešu diasporu
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ministrija tāpat kā iepriekšējos gados kā
prioritāti arī nākamajā gadā plānojusi
ikgadējās konferences „Latvieši pasaulē
– piederīgi Latvijai” organizēšanu, kā
arī nacionālās identitātes un piederības
sajūtas stiprināšanu un citus diasporas
pasākumus. Savukārt Izglītības ministrijai
(IZM) diasporas kontekstā nākamgad
nepieciešams finansējums tālmācības
izveidei un diasporas skolu tiešajam
atbalstam, teica IZM pārstāve.
Ārlietu ministrijas (ĀM) Speciālo
uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos
Rolands Lappuķe deputātiem sacīja, ka
ĀM kā prioritātes nākamajam gadam
izvirzījusi komunikāciju ar diasporu,
izmantojot modernās tehnoloģijas.
Savukārt Sabiedrības integrācijas
fonda sekretariāta direktore Aija Bauere
uzsvēra nepieciešamību nākamgad rast
finansējumu diasporas bērnu nometņu
organizēšanai. (saeima.lv)
Dānija apstiprina sešu iznīcinātāju
nosūtīšanu Baltijas gaisa telpas
aizsardzībai
Dānija apstiprinājusi sešu iznīcinātāju
“F-16” nosūtīšanu Baltijas valstu gaisa
telpas aizsardzībai, paziņoja Dānijas
ārlietu ministrs Martins Lidegords. Kā
skaidroja ministrs, lēmumu par Baltijas
valstīs patrulējušo lidmašīnu skaitu
pieņems NATO. NATO patrulēšanas
misijā Baltijas valstīs iepriekš bija iesaistīti
četri iznīcinātāji. Taču, reaģējot uz
Krievijas iebrukumu Ukrainai piederošajā

Krimas pussalā, marta sākumā Lietuvas
Gaisa kara spēku bāzē ieradās seši
ASV Gaisa spēku iznīcinātāji F-15C
“Eagle”, pievienojoties četriem tā paša tipa
iznīcinātājiem.
Kopš gada sākuma patrulēšanu
Baltijas valstu un Polijas gaisa telpā
nodrošina ASV Gaisa spēki. Šauļos
izvietotas arī divas lidmašīnas KC-135,
kas paredzētas iznīcinātāju degvielas
krājumu papildināšanai gaisā. Ar tām
atlidojis iznīcinātājus apkalpojošais
personāls - vairāk nekā pussimts cilvēku.
Savukārt Polijā gaisa telpas aizsardzības
spēkiem pievienojušies 12 ASV bruņoto
spēku iznīcinātāji “F-16” ar aptuveni 300
karavīriem. NATO arī paziņoja, ka virs
Polijas un Rumānijas teritorijas uzsāktas
alianses izlūklidmašīnas patruļas.
Arī Francija piedāvājusi četrus
iznīcinātājus NATO patruļām Baltijas
valstu un Polijas gaisa telpā. Papildus
iznīcinātāju “Rafale” un “Mirage 2000”
patruļām Francija piedāvā arī divas
reizes nedēļā veikt aviācijas kontroles
un brīdinājuma sistēmas (AWACS)
izlūkošanas lidaparātu patruļas Baltijas
valstu un Polijas gaisa telpā.
Kā aģentūrai Leta skaidroja Aizsardzības ministrijā, precīza informācija par
iznīcinātāju skaitu, kas turpmāk kontrolēs
Baltijas valstu gaisa telpu, būs zināma
tikai maijā, kad no ASV misiju pārņems
Polija. (leta.lv)

Oficiālajiem paziņojumiem vajadzētu
būt bez divdomībām
Valsts prezidents Andris Bērziņš
intervijā LNT rīta raidījumam bija izteicies,
ka joprojām ir spēkā ielūgums Krievijas
prezidentam Vladimiram Putinam
apmeklēt Latviju. “Dzīve rādīs, viss tas
ir process,” sacījis A. Bērziņš. Varētu
rasties iespaids, ka valsts galva pēdējos
mēnešus pavadījis ilgstošā atvaļinājumā
kaut kur Alpos, kur nav pieejamas ne
avīzes, ne televīzija un pat ne internets,
vienīgi franču valodā runājošs radio.
Jo pašreizējos apstākļos izteikums, ka
Putins joprojām ir laipni gaidīts Latvijā,
skan, teiksim atklāti, diezgan biedējoši,
un prasītos vismaz piebilde: “Taču tankus
un “zaļos cilvēciņus” gan līdzi neņemiet,
Vladimir Vladimirovič...”
Protams, televīzijas tiešraidēs ne
vienmēr ir iespējams izvairīties no
žurnālistu viltīgi izliktām lamatām. Tur
vajadzīgs talants un dažreiz pat īpaši
treniņi. Taču amatpersonu oficiālajiem
paziņojumiem gan vajadzētu būt bez
divdomībām un frāzēm, kas rada daudzus
jautājumus. Valsts prezidenta Andra
Bērziņa, Saeimas priekšsēdētājas
Solvitas Āboltiņas un Ministru prezidentes
Laimdotas Straujumas šonedēļ izplatītais
paziņojums [skat. 26. marta PBLA ziņu
apskatu] diemžēl tāds nav. Tas ir pilns ar
vispārīgiem dzejiskiem apgalvojumiem,
piemēram, “Latvija nedrīkst izplēnēt
pasaules vējos” u. tml. Šķiet, ka kāds

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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pat īpaši centies, lai teikumos paliktu pēc
iespējas mazāk konkrētības, lai vienmēr
būtu iespēja atteikt: “Nē, nē, jūs nepareizi
sapratāt, mēs bijām domājuši citādi.”
(Atkarībā no jautātāja šo “nesaprašanu”
var pagriezt tobrīd vēlamajā virzienā.)
Piemēram, paziņojumā teikts, ka
augstākās amatpersonas nosoda
“jebkādus politiski provokatīvu motīvu
vadītus mēģinājumus radīt spriedzi un
mākslīgi veicināt nesaskaņas arī Latvijas
sabiedrībā”, taču nepaskaidro, kas tie
par mēģinājumiem. Zināms, ka valdošās
varas izpratnē tāds ir 16. marta leģionāru
piemiņas gājiens. Bet kā ar 9. maija
pasākumiem? Tie vēl priekšā... “Saskaņas
centrs” noteikti steigs piemetināt, ka
“spriedzi” un “nesaskaņas” raisa pati
valdošā koalīcija, kamēr tā nav atteikusies,
piemēram, no Satversmes preambulas un
2018. gadā iecerētās mazākumtautību
skolu pārejas uz mācībām valsts valodā.
Tā kā te paveras plašs lauks spekulācijām,
un var tikai minēt, kāda īpaša vajadzība
spiedusi Latvijas varas trijotni tādu radīt.
Tomēr vienu frāzi no paziņojuma gan
gribētos apstrīdēt nekavējoties. Tā skan:
“Latvijai ir nozīmīgs katrs tās iedzīvotājs.”
Latvijai nav nozīmīgi tādi iedzīvotāji, kas
ar Krievijas karogiem pastaigājas pa Rīgas
centru, paužot atbalstu Krimas okupācijai.
Nav nozīmīga Ždanoka un viņai līdzīgie,
kas atklāti nodarbojas ar kaitniecību valstij
un lolo idejas par Padomju Savienības
atjaunošanu. Nav nozīmīgs Lindermans,
kurš mēģina pataisīt krievu valodu par
valsts valodu. Protams, nevar valsts
amatpersonām liegt apkampties arī
ar šo publiku, tāpat kā nevar aizliegt
peldēties vienā baseinā ar krokodiliem,
tikai jārēķinās, ka šāda plunčāšanās var
beigties ne īpaši patīkami. (Latvijas Avīze,
autors Māris Antonevičs)
Izlaidīs Rīga 2014 veltītu 2 eiro monētu
Eiropas Savienības Padome ir
apstiprinājusi dizainu un 2014. gada

27. martā Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī publicēts paziņojums par pirmo
Latvijas īpašā dizaina 2 eiro monētu,
kas veltīta 2014. gada Eiropas kultūras
galvaspilsētai Rīgai, portālam LA.lv
pavēstīja LB pārstāvis Jānis Silakalns.
Monētas sižetā būs Vecrīgas panorāma.
Grafiskā dizaina autors ir Henrihs Vorkals,
bet ģipša modeli veidojis Jānis Strupulis.
Iecerēts, ka pirmā īpašā dizaina 2
eiro monēta tiks izlaista līdz 2014. gada
rudens sākumam. Monētas tirāža būs
miljons eksemplāru, papildus tiks kalts 5
000 monētu īpašā suvenīriesaiņojumā.
Patlaban tiek kārtotas pēdējās
formalitātes, lai tuvākajā laikā noslēgtu
līgumu par monētas izgatavošanu ar
konkursā izvēlēto Bādenes-Virtembergas
Valsts kaltuvi. Šī kaltuve jau izgatavoja
Latvijas eiro apgrozības monētas. Katru
gadu ikviena eiro zonas valsts var izlaist
divas īpašās 2 eiro apgrozības monētas
(Latvijā iepriekšējos gados tika emitētas
īpašās 1 lata apgrozības monētas), kas
veltītas valsts, Eiropas vai pasaules
nozīmes notikumiem. Papildus tam visas
eiro zonas valstis kopā var izlaist vēl vienu
2 eiro monētu kādas kopējas Eiropas
Savienības valstu tēmas ietvaros.
Īpašajām apgrozības monētām ir
tādas pašas iezīmes un Eiropas puse,
kā arī apmales teksts kā parastām 2
eiro apgrozības monētām. Taču pusē ar
attiecīgās valsts veidoto simboliku tām
attēlots piemiņas motīvs. Īpaša dizaina
eiro monētas ir likumīgs maksāšanas
līdzeklis eiro zonā – tās var izmantot un
tās jāpieņem tāpat kā visas pārējās eiro
monētas.
Vēl viena monētu mākslas joma ir
kolekcijas monētu izlaišana ar Latviju
raksturojošiem sižetiem un augstvērtīgu
māksliniecisko izpildījumu. Katru gadu
Latvijas Banka plāno izlaist 5–7 eiro
kolekcijas monētas gadā parasti ar 5
eiro nominālvērtību. Kolekcijas monētas
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ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas
valstī. Tomēr maz ticams, ka šādas
monētas reāli nonāks apgrozībā, jo
pēc būtības tās ir mākslas darbi un ir
numismātu un citu interesentu īpaši
pieprasītas. Šogad Latvijas Banka turpinās
daudzināt Latvijas kultūrvēstures vērtības.
Paredzēts eiro kolekcijas monētas veltīt
Vecajam Stenderam 300 gadu jubilejā,
Jāņa Jaunsudrabiņa “Baltajai grāmatai”,
Kurzemes barokam, kā arī Baltijas ceļa
25 gadu jubilejai. Taps arī netradicionāla
mākslinieciskā, tehniskā vai tematiskā
risinājuma monēta. Šogad tā būs veltīta
latviešu tautas tradīcijām – četrām
gadskārtām un tajos veicamajiem darbiem
un svinamajiem svētkiem. Pirmā kolekcijas
monēta – veltīta Ainažu jūrskolas jubilejai
– izlaista 5. martā. (la.lv)
BBC velta apjomīgu rakstu Latvijas
vēstures līkloču skaidrošanai
Britu raidkorporācija BBC apjomīgā
rakstā skaidro Latvijas vēstures līkločus,
norādot uz Krimas aneksijas izraisīto
satraukumu Latvijas sabiedrībā. BBC
plaši apraksta nesen notikušo leģionāru
piemiņas dienu, kas Ukrainas krīzes
iespaidā Rīgā norisinājās pastiprinātas
drošības apstākļos.
«Lielāko daļu savas vēstures Baltijas
valstis ir bijušas iespiestas starp kaimiņu
imperiālajiem spēkiem. Otrā pasaules
kara laikā pēc pārdzīvotajām Staļina
deportācijām daudzi latvieši Hitlera spēkus
uzskatīja par mazāko no diviem ļaunumiem
un Latvijas vienīgo iespēju izvairīties no
atgriešanās Staļina represijās,» raksta
BBC.

Britu raidkorporācija arī plaši skaidro
latviešu un krievvalodīgo kopienu
dzīvošanu atšķirīgās informācijas telpās,
ko izmanto Kremlis, lai «uzkurinātu
neapmierinātību krievvalodīgajā populācijā
un radītu politisku nestabilitāti». BBC
korespondents arī norāda uz Rīgā novēroto
izklaides vietu sadalījumu, kur «viens bārs
var būt pilns ar krievvalodīgajiem, bet
blakus esošais pārpildīts ar latviešiem».
Pastāv bažas, ka Kremlis varētu
uzkūdīt Latvijas krievvalodīgo kopienu
sekot Krimas piemēram, tomēr visas trīs
Baltijas valstis ir NATO dalībvalstis, līdz ar
to maz ticams, ka Kremlis varētu nosūtīt
armiju un uzsākt konfliktu ar Rietumiem,
prognozē BBC. (tvnet.lv)
Populārā ASV blogere jūlijā plāno
atgriezties Latvijā
Bloga www.lesleycarter.wordpress.
com autore Leslija Kārtere (Lesley Carter)
no ASV, kas ir viena no vadošajām tūrisma
blogerēm pasaulē, vizītes laikā Rīgā
apliecināja, ka šis ceļojums ir atstājis ļoti
spilgtus iespaidus, un vasaras vidū plāno
atgriezties šeit kopā ar ģimeni.
Kārteres pirmie ieraksti un bildes par
aizvadīto laiku Rīgā viņas blogā un tādos
sociālajos tīklos kā Twitter, Facebook un
Instgram jau izpelnījušies lielu lasītāju
interesi un atzinību. Bloga ierakstus
lasījuši jau vairāk nekā 300 tūkstoši
lasītāju, savukārt atgriezeniskā saite gan
blogā, gan sociālajos medijos saņemta no
vairākiem tūkstošiem sekotāju.
Vislielāko interesi par ierakstiem un
visvairāk unikālo bloga apmeklētāju bijuši
no ASV, Kanādas, Anglijas, Latvijas un

Sidnejas Latviešu biedrības

2014. gada kalendārs
ar Sidnejas pilsētas fotografijām dabūjams SLB grāmatnīcā Rīga.
Cena $10.
38

Francijas, taču lasītāji bijuši arī no tādām
valstīm kā Indija, Filipīnas, Singapūra,
Dienvidāfrika, Malaizija, Brazīlija, Meksika,
Nigērija u.c.
Vizītes laikā blogere devās pastaigā
pa Rīgu, iepazina tās vēsturi, arhitektūru,
mākslu, apmeklēja Rīga 2014 koncertus,
izstādes, operas izrādi, nogaršoja Rīgas
restorānu variācijas par mūsdienu latviešu
virtuvi, apmeklēja Rundāles pili, apskatīja
Baltijas jūras piekrasti Jūrmalā, cepa
maizi “Lāču” maiznīcā. Īpaši spilgtus
iespaidus atstāja Siguldas apmeklējums,
kura laikā tika realizēts vēl viens vēlmju
sarkstā iekļautais punkts - nobrauciens
ar bobsleju.
Kā stāsta pati Kārtere, “Rīga ir pilsēta,
kas atspoguļo tās vēsturi no 1201.gada līdz
mūsidenām. Es apbrīnoju daudzveidīgo
arhitektūru, un mani noteikti apbūra
jūgendstila ēkas. Ikviena ēka Rīgā ir kā
pērle, nekad nezini, kas sagaidīs aiz stūra.
Cilvēki Rīgā ir piezemēti un draudzīgi.
Un es nevaru sagaidīt vasaru, kad esam
jau ieplānojuši šeit atgriezties kopā ar
ģimeni, lai dotos arī ārpus galvapsilsētas
un iepazītu Latvijas skaisto dabu.”
L. Kārteres blogu ik mēnesi apmeklē
viens miljons interesentu no vairāk nekā
175 pasaules valstīm, no kuriem 100
000 mēnesī ir unikālie lietotāji. Kopējais
bloga apmeklētāju skaits ir sasniedzis 27
miljonus. [...] (leta.lv)
Sandra Kalniete. Runa lietuviešu
mākslas filmas “Ekskursante” pirmizrādē Latvijā
Tas ir simboliski, ka filmas pirmizrāde
notiek marta sēru dienās, kas ir kopīgas
Lietuvai, Latvijai un Igaunijai. Vakar pagāja
sešdesmit pieci gadi kopš izveda manu
vecmāmiņu Mildu un tēvu Aivaru. Viņi
atgriezās. Pēc 17 Sibīrijas moku gadiem
atgriezās arī mana mamma Ligita. Viņai
bija četrpadsmit ar pusi gadu 1941. gada
14. jūnijā, kad viņas dzīve tika pārcirsta
uz visiem laikiem. Vjatlagā un Pečorlaga

masu kapos guļ mans vectēvi Jānis
un Aleksandrs. Mātes māte Emīlija ir
apglabāta Toguras ciema kapos.
Manas ģimenes stāsts nav īpašs,
jo tādu vai līdzīgu var izstāstīt gandrīz
katra ģimene Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Taču tieši tāpēc, ka manas dzimtas
stāsts ir tāds, es vēsturi uzskatu par ļoti
svarīgu sabiedrības apziņas daļu. Tā
palīdz saprast, ka mēs neesam vienīgā
tauta un valsts pret kuru pastrādāts liels
noziegums un nodarīta liela netaisnība.
Tādu tautu pasaulē ir daudz. Tāpēc
mani īpaši interesē, kas palīdz cilvēkam
izturēt necilvēcīgas ciešanas un kā tautas
atkopjas pēc lielām traumām.
Katram cilvēkam šis atkopšanās
process ir individuāls un dziļi personīgs,
tomēr tajā ir arī kopīgas pazīmes. Vispirms
ir nevēlēšanās atcerēties un runāt. It kā
klusēšana palīdzētu aizmirst, noglabāt
tā, lai netraucē. Taču aizmirst neizdodas,
pārdzīvotais traucē, un pēc šī klusēšanas
posma, kas kaut cik palīdzējis atgūt
fiziskos spēkus, nāk nepieciešamība
runāt. Cilvēkam ir jāizstāsta savs stāsts,
jo, stāstot, notikumi un domas sakārtojas.
Mazinās izolētības un smaguma sajūta.
Citādi garīga atspirgšana, cik nu tā
vispār iespējama, neiestājas. Garīgai
atspirgšanai ļoti svarīga ir apziņa, ka citi
ir sadzirdējuši, sapratuši. Ideālā pasaulē
taisnīgums tikai tad ir atjaunots, kad
vainīgie ir saukti pie atbildības un cietušie
saņem gandarījumu. Tas ir ideālā pasaulē,
taču Sibīrijas izsūtījumu piedzīvojušie, šo
gandarījumu nav saņēmuši. Un bez tā
nav iespējams sevī izlīgt ar pāridarījuma
sajūtu.
Līdzīgi šis atkopšanās process
izpaužas tautai. Ir jātiek skaidrībā ar
kolektīvo atmiņu. Klusēšana, atmiņu
izstāstīšana un faktu konstatēšana, tad
atbildības noteikšana un vainīgo saukšana
pie atbildības. Un tad nāk izlīgums, kura
daļa ir piemiņas kopšana.
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Izlīgumā un piemiņā ļoti liela loma
ir mākslai. Tai jaunradītai īstenībai, kas
reizē ir un nav īstenība, bet kas uz mūsu
apziņu iedarbojas ļoti spēcīgi, jo atšķirībā
no īstās īstenības tā ir koncentrēta,
mērķtiecīga īstenība, kas apzināti veidotā,
lai tā iespiestos mūsu jūtās, apziņā un
zemapziņā.
Baltijas valstīs klusēšana ilga
piecdesmit gadus un tikai pēc neatkarības
atjaunošanas mēs beidzot varējām
runāt par pārciesto. Es teiktu, ka šodien
atkopšanās ziņā esam nonākuši tur, kur
Vācijas bija tikusi sešdesmito gadu vidū.
Sibīrijas dokumentēšana, atmiņas un
pētījumi ir sasnieguši tādu piesātinājuma
pakāpi, ka beidzot top Sibīrijas ciešanu
eposa iedvesmoti mākslas darbi. Režisors
V.Kairišs filmē Pēc Melānijas Vanagas
dienasgramatas motīviem. Nesen mēs
visi lasījām Māras Zālītes autobiogrāfisko
atmiņu grāmatu Pieci pirksti par grūto,
grūto atgriešanās ceļu.
Šovakar mēs skatīsimies Audrjus
Juzēna izcilo filmu Ekskursante. Tā ir dziļa
un daudzslāņaina, bagāta daiļrunīgām
detaļām. Mazvārdīga. Es apbrīnoju
režisora Audrjus Juzēna spēju pārvarēt
kārdinājuma grimt nebeidzamu šausmu
attēlošanā. Tieši otrādi, viņš mums
atgādina, cik ļoti ekstrēmos apstākļos
svarīga bija cilvēcība, mīlestība un ticība.
Šī patiesība atkal un atkal caurvij izsūtīto
atmiņas. Esmu pārliecināta, ka šī filma
saviļņos ne tikai mūs – lietuviešus,
latviešus un igauņus, kas sevī gabājam
okupācijas un represiju traumu nu jau
kuro paaudzi., bet arī visus cilvēkus,
kas spēj patstāvīgi domāt un just, un
kuru cilvēcību nav nozombējusi kāda

režīma propagandas mašīna vai vienīgās
patiesības ieviešanas iestādes. Filma
uzrunā tapēc, ka tas ir stāsts par mīlestību,
nepadošanos un atgriešanos.
Aktieri filmā ir lieliski, taču es nevaru
filmu iedomāties bez Anastasijas
Marčenkaites. Paldies Tev, Anastasija.
To saku ne tikai savā, bet arī manas
mammītes Ligitas un daudzo jo daudzu
meiteņu vārdā, kuras tika brutāli iesviestas
Sibīrijas šausmās. Tu viņām visām esi
uzcēlusi pieminekli. (kalniete.lv)
27. martā
Saeima konceptuāli atbalsta
Satversmes preambulu
Saeima ceturtdien (27. martā)
konceptuāli atbalstīja Satversmes
preambulu, kas atgādina par okupāciju,
nosoda nacistiskā un padomju okupācijas
režīma noziegumus un uzsver, ka latviešu
valoda ir demokrātiskās līdzdalības un
saliedētas sabiedrības pamats. Preambulu
pirmajā lasījumā atbalstīja 67 deputāti, pret
balsoja 27 „Saskaņas centra” pārstāvji.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš
otrajam lasījumam noteikts līdz 27. aprīlim.
Vairāku stundu garās debatēs deputāti
gan uzsvēra vēstures notikumu nozīmi,
gan stāstīja par savas ģimenes pieredzi,
gan diskutēja par sašķeltu sabiedrību,
dažādām informatīvām telpām un pat
„Krievijai zaudētu informācijas karu”, un
nepieciešamību pieminēt Satversmes
ievadā kristīgās vērtības.
Deputāte Inguna Rībena („Vienotība”)
uzsvēra, ka preambulas uzdevums ir
pateikt, „ko mēs saprotam ar diviem svētiem
vārdiem, kas iekalti Brīvības piemineklī
– tēvzemei un brīvībai”. Nacionālās
apvienības līderis Raivis Dzintars norādīja,

Nākamais Ritums būs 2014. gada maijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2014. g. 15. APRĪLIM.
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ka politiķi, kuri bieži vien nespēj vienoties
par dažādiem jautājumiem, spēja vienoties
par preambulas tekstu, kas liecina - liela
daļa vēlētāju uzskata, ka šāds formulējums
ir nepieciešams.
Savukārt „Saskaņas centrs” (SC)
uzstāj, ka preambula nav nepieciešama.
SC deputāts Igors PImenovs pauda, ka
vārdu „okupācija” politiķi lieto kā ieroci, šis
„vārds neļauj mums iet uz priekšu pa vienu
ceļu, (..) tas nedarīs mūsu valsti stiprāku”.
Juridiskās komisijas vadītāja Ilma
Čepāne (“Vienotība”) gan uzsvēra, ka
preambulā nav pausta nostāja „Latvija
latviešiem” un tie, kas šādus vārdus tur
saskata, manipulē ar vārdiem un mēģina
šķelt sabiedrību.
Preambulā plānots norādīt, ka
„1918. gada 18. novembrī proklamētā
Latvijas Republika ir izveidota, apvienojot
latviešu vēsturiskās zemes, balstoties uz
latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu
un tās neatņemamajām pašnoteikšanās
tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas,
tās valodas un kultūras pastāvēšanu un
attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu
ikviena cilvēka un visas tautas brīvību un
veicinātu labklājību”.
Tāpat Satversmes ievadā paredzēts
atgādināt, ka Latvijas tauta izcīnīja
savu valsti Brīvības cīņās. „Brīvi vēlētā
Satversmes sapulcē tā nostiprināja
konstitucionālo kārtību un nolēma sev
Satversmi. Latvijas tauta neatzina
okupācijas režīmus, pretojās tiem un uz
valsts nepārtrauktības pamata, atjaunojot
valstisko neatkarību, atguva savu brīvību.
Tā godina savus brīvības cīnītājus, piemin
svešo varu upurus, nosoda nacistiskā un
padomju okupācijas režīma noziegumus,”
teikts preambulas teksta projektā.
„Latvija kā demokrātiska, tiesiska,
sociāli atbildīga un nacionāla valsts
balstās uz cilvēka cieņu un brīvību,
ievēro cilvēktiesības, arī mazākumtautību
tiesības. Latvijas tauta aizsargā savu

suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību,
teritoriju un demokrātisko valsts iekārtu,”
norādīts preambulas projektā.
„Mūsu identitāti Eiropas kultūrtelpā it
sevišķi veidojušas latviešu tautas tradīcijas
un dzīvesziņa, latviešu valoda, universālās
humānās un kristīgās vērtības. Latviešu
valoda ir demokrātiskās līdzdalības un
saliedētas sabiedrības pamats. Mūsu
sabiedrības galvenās pamatvērtības ir
brīvība, godīgums, taisnīgums, solidaritāte,
vienlīdzība, ģimene un darbs. Ikkatrs pēc
savām spējām rūpējas par sevi, saviem
tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu,
izturas atbildīgi pret līdzcilvēkiem, valsti,
vidi, dabu un nākamajām paaudzēm.
Apzinoties sevi kā līdzvērtīgu starptautiskās
kopienas sastāvdaļu, Latvija aizstāv savas
intereses un dod pienesumu pasaules un
vienotas Eiropas humānai, ilgtspējīgai
un demokrātiskai attīstībai. Dievs, svētī
Latviju!” teikts preambulas tekstā.
Jau ziņots, ka par preambulas projektu
bijušas asas diskusijas, kā rezultātā
Saeimas deputāti ir attiekušies no
termina „valstsnācija”. Iepriekš valdošās
koalīcijas līgumā solīts pirms Satversmes
preambulas pieņemšanas rīkot plašus
sabiedriskos forumus, skaidrojot Latvijas
iedzīvotājiem preambulas pieņemšanas
nepieciešamību un tās saturu. [...] (lsm.lv)
Saeima atbalsta kriminālatbildību par
PSRS vai nacistiskās Vācijas agresijas
publisku noliegšanu, attaisnošanu,
slavināšanu vai rupju trivializēšanu
Par PSRS vai nacistiskās Vācijas pret
Latvijas Republiku īstenotās agresijas
publisku noliegšanu, attaisnošanu,
slavināšanu vai rupju trivializēšanu
varēs saukt pie kriminālatbildības. To
paredz Saeimā ceturtdien, 27. martā,
otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi
Krimināllikumā.
Par šādu pārkāpumu varēs sodīt
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz
trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības
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atņemšanu, vai ar piespiedu darbu,
vai naudas sodu. Saeimā atbalstītie
Krimināllikuma grozījumi paredz arī
virkni citu būtisku izmaiņu, tostarp
ieviešot kriminālatbildību personām, kas
izmantojušas nepilngadīgu prostitūtu
pakalpojumus. Par nepilngadīgas
personas prostitūcijas izmantošanu tiek
paredzēta brīvības atņemšana uz laiku
līdz pieciem gadiem, vai īslaicīga brīvības
atņemšana, piespiedu darbs, vai arī
naudas sods. Atbildība iestāsies par šādu
apzinātu rīcību, proti, ja klients zinās, ka
prostitūta ir nepilngadīga, norāda Saeimas
Juridiskās komisijas Krimināltiesību
apakškomisijas priekšsēdētājs Andrejs
Judins. Komisija ir pārskatījusi arī
Krimināllikuma pantus, kas paredz
atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem
pret dzimumneaizskaramību, tostarp
paplašinot izvarošanas definīciju. Jaunā
redakcija paredz, ka ar izvarošanu saprot
arī dzimumaktu, izmantojot cietušā
uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi.
Šo pantu varēs piemērot, piemēram,
gadījumos, kad priekšnieks, izmantojot
savu autoritāti, stājies dzimumsakaros ar
padoto, norāda A. Judins. [...]
Otrajā lasījumā pieņemtie likuma
grozījumi arī paredz uz laiku līdz desmit
gadiem atņemt autovadītāja tiesības
“dzērājšoferiem”, kuru izraisītajās avārijās
cietuši vai gājuši bojā cilvēki. Patlaban
maksimālais tiesību atņemšanas termiņš
ir pieci gadi.
Piedāvātā Krimināllikumā redakcija
paredz: par ceļu satiksmes noteikumu
vai transportlīdzekļa ekspluatācijas
noteikumu pārkāpšanu alkohola,
narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu
apreibinošu vielu ietekmē, ja cietušajam
nodarīti miesas bojājumi vai tas gājis
bojā, transportlīdzekļa vadītāja tiesības
varēs atņemt uz laiku līdz desmit gadiem.
Vienlaikus par šādu nodarījumu paredzēta
brīvības atņemšana no trim līdz 15 gadiem.
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Grozījumi Krimināllikumā trešajā lasījumā
vēl jāskata gan atbildīgajā Juridiskajā
komisijā, gan Saeimas sēdē. (leta.lv)
Zviedrijas karalis: Mēs zinām jūsu
valsts vēsturi
“Mēs zinām jūsu vēsturi un to, cik
daudz traģisku notikumu ir bijuši, un
vēlamies iepazīties ar to. Tāpat vēlamies
saredzēt nākotnes iespējas, lai Latvija
attīstītos par labu valsti tās iedzīvotājiem,”
pēc tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu
Andri Bērziņu sacīja Zviedrijas karalis
Kārlis XVI Gustavs, kurš ar karalieni Silviju
ieradies vizītē Latvijā.
Vēlāk Zviedrijas karalis ar kundzi devās
nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa,
kur bija sapulcējušies ap 300 cilvēku ar
Latvijas un Zviedrijas karodziņiem rokās.
Starp viņiem bija arī bērni no Rožupes
pamatskolas, kurai ir ilggadēja sadarbība
ar kādu no Zviedrijas skolām. “Zviedrija
man saistās ar karali un karalieni, kas
ir skaisti, garā jauni un spēcīgi, cienīgi
sava vārda,” teica Rožupes pamatskolas
skolotāja Ina Lāce. Rīdziniekam Imantam
Bendrātam par Zviedriju un zviedriem ir
labas domas, tādēļ viņš vēlējās redzēt
karaļpāri. Imants Zviedrijā nostrādājis
piecus gadus ogu vākšanā. “Draudzīgākus
cilvēkus par zviedriem neesmu saticis.
Kad dzīvoju Zviedrijas vidienē, atceros,
ka pat mazs bērniņš saka tev: “Sveiks!”
Zviedri ir ļoti patriotiska tauta. Zviedrijas
laukos vai it visur plīvo karogi, pat uz
suņu būdām. Zviedriju kā valsti ļoti cienu,
un tās cilvēki veido to,” sacīja Imants. Pie
pieminekļa satieku arī Latvijā dzīvojušas
zviedru sievietes. “Dzīvojot ārzemēs un
redzot tur ierodamies karaļpāri, rodas
vēl lielāka svētku noskaņa,” teica Latvijā
dzīvojošā zviedriete Karīna Vorena.
Pēc ziedu nolikšanas pie Brīvības
pieminekļa karalis sasveicinājās un
pārmija dažus vārdus ar sanākušajiem
cilvēkiem. Ar vienu no klātesošajiem
bērniem karalim izvērtās labsirdīga un

abpusēji ieinteresēta saruna zviedru
valodā. Kārlis XVI Gustavs parunājās arī
ar sanākušajiem skautiem un gaidām –
tas skaidrojams ar to, ka viņš ir Pasaules
skautu fonda goda priekšsēdētājs. Pēc
tam karaļpāris devās uz Okupācijas
muzeju. Vēlāk Latvijas Okupācijas muzeja
biedrības valdes priekšsēdētājs Valters
Nollendorfs man atzina, ka karaļpāris bijis
ļoti ieinteresēts stāstītajā un vislielāko
saviļņojumu viņiem izraisījuši fakti par
deportācijām, ebreju iznīcināšanām
un Latvijas valstiskuma zaudēšanu.
Noslēdzot vizīti, muzejā karali gaidīja
pārsteigums – Latvijas trimdas sabiedriskā
darbiniece Aija Ebdene karalim uzdāvināja
fotogrāfiju no 1956. gada, par ko viņš bija
patīkami pārsteigts. Tajā redzams Kārlis
XVI Gustavs bērnībā ar Latvijas karodziņu,
kuru viņam uzdāvināja tagadējais Latvijas
Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus
Latvijas arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis.
A. Ebdene atceras, ka tolaik dzīvojusi
bēgļu nometnē Eslingenē (Vācijā) un
latviešu mācītājs no Zviedrijas Jānis Sviķis
aicinājis katru vasaru bērnus uz Zviedriju.
Kādā no šīm nometnēm Zviedrijā bērniem
bijusi iespēja doties uz Ēlandes salu, kur
atrodas viena no karaliskās ģimenes
vasaras rezidencēm, un latviešu bērni
tikušies ar karalisko ģimeni. “Kā bēgļu
bērns toreiz nevarēju iedomāties, ka pēc
tik daudziem gadiem satikšu karali šeit –
brīvā Latvijā,” teica A. Ebdene.
Vakar karalis ar kundzi apmeklēja
arī Zviedrijas vēstniecību, kur tikās
ar tautiešiem, kā arī piedalījās Valsts
prezidenta Andra Bērziņa un viņa kundzes
Daces Seisumas rīkotajās valsts vakariņās
par godu karaļpāra vizītei. Šodien karalis
apmeklēs bioloģiskās attīrīšanas staciju
“Daugavgrīva” un Ādažu militāro bāzi.
Karalienei Silvijai šodien paredzēti
izstādes “1914” un Pestīšanas armijas
biroja Rīgā apmeklējumi, kā arī viņa
viesosies dokumentālās lugas “Seven”

lasījumos. (Latvijas Avīze, autors Ģirts
Vikmanis)
Naudiņu apstiprina vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministra amatā
Saeimas deputāti ceturtdien (27. martā)
vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra amatā apstiprinājuši līdzšinējo
Saeimas deputātu un parlamentāro
sekretāru Romānu Naudiņu (VL-TB/
LNNK). Ministru prezidente Laimdota
Straujuma („Vienotība”) pateicās
iepriekšējam ministram Eināram Cilinskim
par dažu mēnešu laikā amatā paveikto.
Straujuma arī uzsvēra, ka Naudiņam
ir pieredze Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
parlamentārā sekretāra amatā, viņš
pats nāk no Valmieras un izprot reģiona
problēmas un vajadzības. Par Naudiņa
apstiprināšanu amatā nobalsoja 58
deputāti.
Naudiņš jau iepriekš apliecināja, ka ir
gatavs turpināt Cilinska iesāktos darbus
un aizsākt jaunus, kuri pēc tam būs
jāturpina viņa sekotājam. [...] Ceturtdienas
rītā pirms Saeimas balsojuma Naudiņš
intervijā Latvijas Televīzijai norādīja, ka
Eiropas Savienības fondu plānošana būs
viena no viņa darba prioritātēm. „Kādā
veidā šī nauda nonāks līdz pašvaldībām,
cik daudz saņems mazās pašvaldības.
Arī mazajām pašvaldībām jāsaņem
struktūrfondu nauda no Vides ministrijas
tieši uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumiem,” sacīja Naudiņš. (lsm.lv)
Ilvess: brīvības cena ir augstāka par
īslaicīgu peļņas kritumu
Igaunijas prezidents Tomass Hendriks
Ilvess savā uzrunā ziedu nolikšanas
ceremonijā pie Neatkarības kara uzvaras
kolonnas Tallinā otrdien, pieminot padomju
varas veiktās 1949.gada marta masu
deportācijas, sacīja, ka ir svarīgi atcerēties,
ka brīvības cena ir augstāka par īslaicīgu
peļņas kritumu.
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“Mums ir jāatceras un jāatgādina
arī citiem, ka zaudētas brīvības cena ir
daudz augstāka par īslaicīgu ekonomiskās
peļņas kritumu. Mums tas ir jāskaidro
saviem partneriem Eiropā un pārējā
pasaulē. Mums kā NATO un Eiropas
Savienības dalībvalstīm ir jāatbalsta
Ukraina,” Ilvesa teikto 65. gadadienā kopš
padomju deportācijām 1949. gada martā
citēja viņa preses dienests.
“Šodien mēs atceramies un sērojam
par desmitiem tūkstošiem okupācijas
režīma upuru, kurus Padomju Savienība
deportēja uz Sibīriju. Pirms 65 gadiem
..totalitāra ārvalstu vara mēģināja iznīcināt
mūsu zemi, mūsu tautu un mūsu atmiņu,
mūsu neatkarības atmiņas un alkas
pēc tās. Garie deportēto saraksti nav
skaitļi - tur ir mūsu mātes un tēvi, bērni
un vecvecāki, tēvoči un tantes, draugi un
kolēģi. Tie mūsu tautas likteņi un mūsu
ģimeņu traģiskie stāsti,” sacīja Igaunijas
prezidents. “Ārvalstu vara no saviem
upuriem pieprasīja gan skaļu pakļaušanos,
gan klusu piekrišanu. Tie, kas nepiekrita,
bija ienaidnieki, kas jānogalina, jāiesloga
cietumā vai jādeportē,” piebilda Ilvess.
Tagad diemžēl mēs vēlreiz mūsu mājīgajā
Eiropā redzam kautrus vai vienaldzīgus
skatienus, bez drosmes vai zināšanām
stāties pretī vardarbībai. Naivas cerības un
agresijas upura atstāšana vienatnē nekad
nav palīdzējusi padarīt pasauli drošāku
un apturēt agresoru, un tā nepalīdzēs arī
nākotnē,” savā runā deportācijas upuru
piemiņai uzsvēra Ilvess.
Viņš norādīja, ka Igaunijai ir morāls
pienākums atbalstīt Ukrainu. “Jo mēs
no savas pieredzes zinām visu agresijas
ļaunumu pat tad, ja agresiju nepavada
neviens šāviens,” piebilda Igaunijas
prezidents. “Igaunija sakāva ļaunumu
un vēlreiz kļuva par brīvu valsti. Tagad
mums ir jāatbalsta citi un jāsniedz viņiem
cerība un ticība viņu brīvībai,” teica Ilvess,
paskaidrojot, ka “ar to mēs apliecinām
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mūsu ticību brīvai Igaunijai. Ar to mēs
apliecinām deportāciju upuriem, ka viņiem
nodarītais nekad vairs neatkārtosies”.
(tvnet.lv)
26. martā
“Latviešu kauliņu Sibīrijas zemē daudz”
“Mums, kas šodien pie Brīvības
pieminekļa esam nākuši, un visiem, kas
piemin 25. marta deportācijas citviet
Latvijā vai aiz mūsu valsts robežām, ir
jāapzinās mūsu lielā atbildība par tautas
likteņstāsta saglabāšanu un mūžīgas
piemiņas turēšanu paaudžu paaudzēs,”
vakar (25. martā) uzrunā mudināja Valsts
prezidents Andris Bērziņš.
Godinot pirms 65 gadiem represēto
upuru piemiņu, Valsts prezidents nolika
ziedu vainagu pie Brīvības pieminekļa.
Svinīgajā ceremonijā piedalījās arī
Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa,
Ministru prezidente Laimdota Straujuma,
ministri un deputāti. Bija ieradušies arī
ārvalstu vēstnieki un vēstniecību pārstāvji
– kopskaitā 30 diplomātiskie darbinieki.
Viņu vidū Krievijas diplomātu nebija. Bet
kopā ar Vācijas vēstniecības darbiniekiem
ziedus nolika arī Vācijas bruņoto spēku
virsnieku grupa.
Latvijas Politiski represēto apvienības
vadītājs Gunārs Resnais uzrunā atgādināja
par to, ka represijas notika arī tāpēc,
lai atbrīvotu vietu Latvijā svešiniekiem.
Viņš pieminēja, ka mūsdienās biedējošā
situācija Ukrainā liek mums vairāk domāt
par savu drošību, taču diemžēl traucē
lielā politisko spēku sašķeltība. Lai Latvijā
valdītu saticība un vienāda attieksme pret
latviešiem un krieviem, nepieciešams ilgs
laiks un paaudzes maiņa, taču šodien
“bumba atrodas krievvalodīgo pusē”,
teica G. Resnais. Viņš akcentēja, ka
“pārāk daudz ir izteikts pret mums, sākot
ar valodu, ar referendumu un citādi. Slikti,
ka mēs paši neesam spējīgi atdalīt Latvijas
etniskos krievus no krievvalodīgajiem,
kuru pārprodukciju veidoja Padomju

Savienība. Lielākais vairākums Latvijas
krievu ir šeit dzimuši, apglabājuši savus
piederīgos, viņiem šī ir dzimtene, un es
šaubos, vai viņi ir ieinteresēti šīs zemītes
sagrāvē. Es izsaku ticību un cerību, ka tieši
šie krievu tautības cilvēki izveidos vai nu
sabiedrisku, vai politisku grupējumu, kas
varētu ar mums kopā iet un attīstīt valsti,
lai būtu drošība”.
Ar ziediem un pūpoliem bija atnākuši
paši bijušie deportētie, viņu bērni, mazbērni
un citi radinieki, tāpat arī Igaunijas un
Lietuvas biedrības Latvijā, kā arī Latvijā
dzīvojošie ukraiņi.
“Man bija divi gadiņi, kad ģimeni
paņēma no Tirzas pagasta “Viesturiem” un
aizsūtīja uz Tomskas apgabalu,” atminas
Zaiga Ķauķe (meitas uzvārdā – Pinne),
kura Latvijā atgriezusies tikai 1958. gadā,
bet viņas vecvecmamma atdusas Sibīrijas
kapos, un mammas audžutēvs – arī.
“Latviešu kauliņu Sibīrijas zemē
daudz,” saka Rasma Lablaika, kuras
vectēva brāļa ģimene jau 1941. gada jūnijā
deportēta no Cēsīm uz Omskas apgabalu,
bet māsīcas izsūtītas 1949. gadā.
Biruta Zunde, kuru 1949. gadā izsūtīja
no Rīgas, uzskata, ka pašiem represētajiem
vairāk jāiet skolās stāstīt par deportācijām,
varbūt tad jaunieši sapratīs šo stāstu.
“Nebija mums toreiz ne kur dzīvot, ne ko
ēst, ne ko ģērbt mugurā... Māte piesēja
pie brunčiem priekšā maisu. Viņa strādāja
sovhozā pie lopiem un ēda vismaz cūku
putru...” Biruta Latvijā atgriezusies, kad
bija sakrāta nauda atceļam – tikai 1960.
gadā, mamma ar māsu – 1961. gadā. Bet
tēvs miris Karagandas lēģerī.
Pēteris Simsons ir dzimis 1948. gada
5. martā, un izsūtīšanas brīdī bija tikai
gadu vecs. Viņa dzimtā deportācijas
skāra astoņus cilvēkus. Deviņdesmitajos
gados viņš bija aktīvs Latvijas valsts un
sabiedriskais darbinieks, piedalījies arī
likuma par politiski represēto personu
statusu izstrādē. P. Simsons atminas,

ka 1992. gadā Latvijā bija 45 tūkstoši
represēto personu, kas atgriezušās no
Sibīrijas. Bet tagad no viņiem palikuši vairs
tikai 16 000 cilvēku, jo katru gadu apmēram
tūkstotis aiziet mūžībā... (Latvijas Avīze,
autore Dace Kokareviča)
Pabriks: Nepalielināt budžetu aizsardzībai būtu liekulīgi
Saeimai steidzamības kārtā jāpieņem
likums par aizsardzības budžeta
pakāpenisku palielināšanu līdz 2% no
iekšzemes kopprodukta (IKP). Citādi
šobrīd, kad daļa Ukrainas teritorijas ir
vardarbīgi okupēta ar militāru spēku
un Latvija cenšas palielināt NATO
sabiedroto klātbūtni Baltijas reģionā, ir
visai bezatbildīgi saviem sabiedrotajiem
dot signālus, ka paši neesam gatavi pildīt
uzņemtās saistības, «Apollo» pauda
bijušais ārlietu un aizsardzības ministrs,
Saeimas deputāts Artis Pabriks (V). Viņš
atgādina, ka jau pirms diviem gadiem
Saeima atbalstīja lēmumu līdz 2020.
gadam sasniegt mērķi par 2% no IKP
novirzīšanu aizsardzībai.
«Diemžēl praktiski šī politiskā
apņemšanās ir palikusi vien tukšs solījums,
tā nepildīšanai par ieganstu minot gan
pēckrīzes situāciju, gan arī citu nozaru
prioritātes,» turpina Pabriks.
«Notikumi Ukrainā ir mainījuši drošības
situāciju pasaulē un jo īpaši mūsu reģionā.
Līdz ar to, kad tad, ja ne padziļinātas
krīzes apstākļos Latvija pieņems atbildīgu
lēmumu par pakāpenisku budžeta
palielināšanu aizsardzībai un Latvijas
drošībai? Turklāt jāņem vērā, ka šobrīd
vairākas NATO dalībvalstis ir izteikušas
gatavību palielināt savu klātbūtni Baltijā,
lai garantētu reģiona drošību, tāpēc būtu
liekulīgi izlikties, ka Latvijas uzņemtās
saistības par 2% no IKP ir noteikums,
kuru ilgstoši var ignorēt. Mums ir jābūt
atbildīgiem un saviem sabiedrotajiem
NATO jādemonstrē, ka ar mums var
rēķināties,» uzskata eksministrs.
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Pabriks arī norāda, ka likumā jāiekļauj
nosacījumi, kādā veidā finansējums
tiks palielināts un sadalīts līdz 2020.
gadam. «Sākotnējie aprēķini liecina,ka
lielākais slogs uz budžetu varētu būt,
sākot no 2016. gada, kad aizsardzībai
būtu jānovirza aptuveni 80 miljoni eiro.
Tomēr jāņem vērā, jo ilgāk lēmums par
finansējuma palielināšanu tiks atlikts, jo
dārgāk tas vienā brīdī Latvijai izmaksās.»
«Turklāt maldīgs ir priekšstats, ka
nauda, kas tiek ieguldīta aizsardzībā, tiek
izmesta vējā, jo aizsardzība ir ne tikai
fiziska drošība. Tā ir arī militārās industrijas
attīstība, kas sekmē IKP pieaugumu, rada
darba vietas un caur nodokļiem palielina
arī valsts budžeta ieņēmumus,» skaidro
Artis Pabriks. (apollo.lv)
Saeimas Juridiskā komisija atbalstījusi
tā dēvēto «čekas maisu» atvēršanu
Saeimas Juridiskā komisija trešdien
(26. martā) atbalstīja ierosinājumu noteikt,
ka bijušās Valsts drošības komitejas
(VDK) dokumenti publiski būs pieejami
pēc to zinātniskās izpētes – 2017. gadā,
portāls «Apollo» uzzināja Saeimas Preses
dienestā.
«Šāds piedāvājums risinātu jautājumu
par VDK dokumentu publiskošanu, taču
pirms tam šo materiālu zinātniskai un
vispusīgai izpētei vajadzīgs valsts atbalsts.
Tāpēc uz trešo lasījumu likumprojekts
vēl būs jāpilnveido,» akcentē Saeimas
Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma
Čepāne.
Izskatīšanai Saeimā otrajam lasījumam
atbalstītie grozījumi likumā «Par bijušās
Valsts drošības komitejas dokumentu
saglabāšanu, izmantošanu un personu
sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu»
arī paredz, ka dokumentu zinātnisko
izpēti varētu veikt līdz 2017. gada 31.
maijam zinātnisko pētījumu un programmu
ietvaros. Pēc tam šie dokumenti Ministru
kabineta noteiktā kārtībā būs pieejami
publiski.
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Patlaban virkne likumu paredz tiesību
ierobežojumu bijušajiem VDK darbiniekiem
vai informatoriem, un šodienas komisijas
sēdē deputāti atbalstīja ierosinājumu, kas
paredz - Ministru kabinets ne retāk kā ik pēc
pieciem gadiem izvērtē, cik nepieciešami
un pamatoti ir šie ierobežojumi.
Spēkā esošā likuma redakcija nosaka,
ka sadarbības fakta ar VDK konstatēšanas
noilguma termiņš beidzas 2014. gada
19. maijā. Tāpēc, lai nodrošinātu tiesisku
pamatu vērtēt iespējamo sadarbību ar
VDK, likumprojekts paredz par vēl 30
gadiem pagarināt termiņu, lai likumā
noteiktā kārtībā būtu iespējams konstatēt
kādas personas sadarbības faktu ar VDK
padomju laikā.
Par likumprojektu «Grozījumi likumā
«Par bijušās Valsts drošības komitejas
dokumentu saglabāšanu, izmantošanu
un personu sadarbības fakta ar VDK
konstatēšanu»» otrajā un trešajā lasījumā
vēl jālemj Saeimai. (apollo.lv)
25. martā
Latvijas valsts gatava maksāt, lai
veidotu latviešiem ārzemēs atsevišķu
mediju kanālu
Latviešiem ārzemēs tiks veidots
atsevišķs mediju kanāls, caur kuru
informēs mūsu tautiešus par Latvijas
aktualitātēm un kultūras notikumiem,
šodien nolēma Saeimas Cilvēktiesību
un sabiedrisko lietu komitejas sēdē,
kurā piedalījās Nacionālās elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP),
Latvijas Televīzijas (LTV), Latvijas Radio
(LR) un citi pārstāvji. Tiek apsvērta iespēja
šādu saturu piedāvāt caur interneta
resursiem, ar satelīta palīdzību vai caur
ārvalstu kabeļtelevīzijām. Informatīvā
satura veidošanai ir plānots apvienot gan
LTV, gan LR resursus.
Patlaban konkrēta koncepcija vēl nav
izstrādāta, visas iesaistītās puses tikās
diskusijā, taču viedokļi krasi atšķiras. Daļa
pārstāvju norāda, ka ir lietderīgi izmantot

jau esošos interneta resursus, piemēram,
LTV un LR apvienoto portālu “Lsm.lv”, kas
neizmaksātu dārgi, turklāt būtu atbilstošs
mūsdienu tehnoloģijām. Taču lielākā daļa
speciālistu uzskata, ka jārada atsevišķs
televīzijas kanāls, ko vislabāk raidīt caur
satelītu. Par šādu variantu kā optimālāko
esot iestājušās arī ārzemju latviešu
kopienas.
NEPLP vadītājs Ainārs Dimants
klātesošos informēja, ka satelīta signāls
vien no valsts budžeta prasīs 200 000
eiro gadā. Taču izmaksas var samazināt,
noslēdzot ilgtermiņa līgumu. Cik izmaksātu
iekļaušanās citu valstu, piemēram, Īrijas
kabeļtelevīziju paketē, nav zināms.
Jāpiebilst, ka, lai gan LTV raidījumi
tiek piedāvāti arī internetā, to skatīšanos
ārvalstīs ierobežo autortiesības.
Lai jau tagad palielinātu, piemēram,
Anglijas un Īrijas latviešu, iespējas skatīt
LTV raidījumus, Elektronisko komunikāciju
asociācijas valdes priekšsēdētājs
Ilmārs Muuls ierosināja vienoties ar
s a t e l ī t o p e r a t o r u “ Vi a s a t ” a t s l ē g t
“kodēšanu” to raidījumu laikā, uz kuriem
neattiecas autortiesības. Šis solis finansiāli
neko neizmaksātu.
Komisijas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece uzdeva NEPLP divu mēnešu
laikā sagatavot koncepciju par kanāla
ārzemju latviešiem izveidi un tās
pārraidīšanas iespējām, pēc tam tiks
lēsts par aptuvenajām izmaksām. (nra.lv)
Pieminot 1949. gada 25. marta
deportācijas, pie Brīvības pieminekļa
noliek ziedus
Pieminot 65. gadadienu kopš Latvijas
pilsoņu masveida deportācijām uz Sibīriju,
aptuveni 300 cilvēku šodien devās gājienā
no Okupācijas muzeja līdz Brīvības
piemineklim, kur nolika ziedus izsūtīto
piemiņai. Gājiena dalībnieki klusējot devās
cauri Vecrīgai, turot Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas un Ukrainas karogus ar sēru
lentēm, kā arī baltu krustu ar uzrakstu “65”.

Kā novēroja aģentūra Leta, gājienā
kopā ar Latvijas Politiski represēto
apvienības pārstāvjiem devās arī
Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa
(V), pasākumā piedalījās arī vairāki
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”TB/LNNK deputāti un aktīvisti, tajā skaitā
Saeimas deputāti Einārs Cilinskis un Jānis
Dombrava, kā arī “Vienotības” Rīgas
domes deputāti Olafs Pulks, Sarmīte
Ēlerte, Valdis Gavars un citi.
Kad gājiens bija sasniedzis Brīvības
pieminekļa laukumu, tā dalībniekiem
pievienojās Valsts prezidents Andris
Bērziņš, Ministru prezidente Laimdota
Straujuma (V), Saeimas Prezidija locekļi,
deputāti un ministri, ekspremjers Valdis
Dombrovskis (V), eksprezidents Valdis
Zatlers (RP), Bruņoto spēku štāba
virsniecība, Igaunijas un Lietuvas biedrības
Latvijā un ārvalstu vēstnieki, kā arī Rīgas
domes vadība.
Pēc Goda sardzes maiņas un Nacionālā
Bruņoto spēku orķestra parādes gājiena
dalībnieki uzklausīja Latvijas Politiski
represēto apvienības priekšsēdētāja
Gunāra Resnā runu un Valsts prezidenta
uzrunu, pēc kā klusējot nolika ziedus
Brīvības pieminekļa pakājē.
Rīgā pasākumi sākās ar piemiņas
brīdi pie Šķirotavas stacijas. Šajā dienā
Rīgā notiks arī koncerti Mazajā ģildē,
Rīgas Domā un Eduarda Smiļģa muzejā.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai
veltīti atceres pasākumi notiks arī Valmierā,
Jūrmalā, Saldus novadā, Liepājā, Jelgavā
un citviet Latvijā.
Latvijā 25. marts ir sēru diena, kad tiek
pieminētas 1949. gada deportācijas un
komunistiskā genocīda upuri. Šajā dienā
notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju
izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem
Padomju Savienības reģioniem. Uz
Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku
- ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem.
(leta.lv)
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
APRĪLĪ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 13. plkst. 10.00 – Pūpolu
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Piektdien, 18. plkst.10.00 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 20. plkst. 10.00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 27. plkst. 10.00 – Baltās
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma,
mācītāja referāts par Dieva Vārda
autoritāti.
MAIJĀ
Svētdien, 4. plkst. 11.00 – Dārza
svētku dievkalpojums un draudzes
65.gadu jubilēja. Pēc dievkalpojuma
sarīkojums draudzes namā. Skat
atseviško sludinājumu.
48

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien, 6.
I.Birze
Svētdien, 13.
J.Rīmanis
Piektdien, 18.
U.Hāgens
Svētdien, 20.
I.Liepiņš
Svētdien, 27.
A.Kristovskis
MAIJĀ
Svētdien, 4.
J.Turmanis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien,6.
R.Plikše/L.Vilciņa
Svētdien,13.
A.Medne/S.Graudiņa
Piektdien,18.
L.MacPherson
Svētdien,20.
L.MacPherson
Svētdien,27.
B.Liberta/R.Hāgena
MAIJĀ
Svētdien,4.
S.Fraser/A.Zīds
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai mācītāja.
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie draudzes priekšnieka
vai draudzes dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson

Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss
(02) 9764 3318
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 9715 3424

Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts cpherson@optusnet.com.au
Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870
Piektdienas dievkalpojums.
Svētdien, 20. plkst. 9.30 Lieldienu Rīta
dievkalpojums.
Svētdien, 27. plkst. 9.30 Baltās
svētdienas dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Kāpēc Marija pie kapa stāvot nepazina
Jēzu? Tāpēc, ka Jēzus Augšāmceltās
miesas izskats bija mazliet savādāks
kā pirms tam. Tāpat arī mēs –
atskanot Erceņģeļa bazūnei iziesim
no saviem kapiem tērpti jaunās
miesās un apģērbti godības drēbēs.
R.S. (Bībelē skat. Ecehiēla 37:1-10,
Jņ. 20:14)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
APRĪLĪ
Svētdien, 6. plkst. 9.30 V Gavēņa laika
dievkalpojums.
Svētdien, 13. plkst. 9.30 Pūpolu
svētdienas dievkalpojums. Bībeles
stunda.
Piektdien, 18. plkst. 10.00 Lielās

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 6.
Olafs Šics
Svētdien, 13.
Ģirts Moļņiks
Piektdien, 18.
Olafs Šics
Svētdien, 20.
Juris Liepiņš
Svētdien, 27.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 6.
Marita Lipska
Svētdien, 13.
Kristīne Kugrēna
Piektdien, 18.
Marita Lipska
Svētdien, 20.
Biruta Apene
Svētdien, 27.
Gundega Zariņa
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi, 11.
Byanbi Place Castle Hill, NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation”, vai “Latviešu
Vienības draudze” vārda. Tās ir
$100, pazeminātā $60, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
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saņemt no zemāk minētajiem valdes
locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
32 Parnell Street, Strathfield, 2135
Tel. mob.
0438 694 520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233

Telefons

(02) 9520 8200

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

Selga Tuktēna, Lara Veidnere, Sigrida
Veidnere, Sophie Poulos un James
Poulos
Nr 655

2014. g. aprīlī

Spara apbalvošanas pēcpusdiena

Spara apbalvošana notika sestdienas
pēcpusdienā, 15. martā, Latviešu nama
Mārtiņa Siliņa zālē. Piedalījās apmēram
30 sportisti, sportistu ģimenes un SLB
pamatskolas saime. Pirms oficiālās
daļas dalībnieki ieturēja garšīgas
pusdienas – cīsiņas ar skābiem
kāpostiem un “karstos suņus”.
Pēc pusdienām Spara prezidents
Viktors Sīkais uzrunāja viesus un deva
pārskatu par Spara rosīgo darbības
gadu. Spara sportisti piedalījās
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Spara apbalvošanas dienas dalībnieki.

regulārās basketbola sacensībās,
JDV peldēšanas sacensībās un JDV
viegatlētikas sacensībās. Viktors
atgādināja, ka šogad arī ir plānota
liela darbības programma (ieskaitot
Austrālijas latviešu meistarsacīkstes

Sidnejā šāgada decembrī) un mudināja
dalībniekus piedalīties visos pasākumos.
Viktors izdalija 40 godalgas – 15 par
peldēšanas un 25 par vieglatlētikas
sacīkstēm.
Spara valde izteic pateicību visiem,
kas palīdzeja šīs pēcpusdienas
rīkošanā, it sevišķi Veidnera kundzei
par garšīgiem kāpostiem un SLB
pamatskolas dāmām par palīdzību.
Toms Veidners

Sidnejas Novusa kopas ziņas.

Kaija Moore, Karla Tuktēna, Zinta Mora
(Moore), Laima Jurāne un Varis Hislops
(Hyslop).

Ar skumjām man jāziņo, ka mūsu
Novusa draugs un biedrs Jānis Veiss ir
aizgājis mūžībā.
Vieglas smiltis
Richards Puisēns

JDV DV Sidnejas novusa kopas 2014. g. meistarsacikstes
SDV namā, 49 Stanley St, Bankstown.
Sestdien, 2014 g. 12. aprīlī, plkst. 10.00 – Vienspēles
Svētdien, 2014 g. 13. aprīlī, plkst. 9.00 – Dubultspēles
Svētdien notiks arī Aivara Drēziņa Balvas spēles,
uzvarētāju apbalvošana un vakariņas.
Dalības maksa katram spēlētājam (ieskaitot vakariņas)
Par abām dienām $ 50.00
Tikai vienspēlēs $ 20.00
Tikai dubultspēlēs $ 30.00
Viesiem vakariņas $ 25.00
Vakariņu maksā ir ieskatīts galda vīns.
Pokera mašīnas būs pieejamas.
Sīkākas ziņas no Richarda Puisēna, (02) 9481 8658 vai 0418 607 764.
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“Nordea” Riga Marathon 2014 to have
culturally-saturated program
BC, Riga, 28.03.2014.
The traditional “Nordea Riga” Marathon
will have a culturally-saturated program in
2014, as Riga is the current European Capital
of Culture, informsLETA.
The «Nordea» Marathon will take place
for the 24th time on May 18. As usual,
runners have four racess to choose from: full
marathon (42 kilometers and 195 meters),
half-marathon (21 kilometers and 97.5
meters), as well as ten-kilometer and fivekilometer distances.
«I do not know if any other event in Riga
can bring together representatives from 65
countries as the «Nordea» Riga Marathon
did last year. Yes, we will have the Choir
Games with people from ninety countries,
but this is a one-off event, whereas the
marathon is organized on an annual basis,»
Riga Mayor Nils Usakovs said during a
press conference today. “I am truly pleased
to see that many runners in the city, who
are not just preparing for the marathon but
run on a daily basis as they believe it to be
necessary.”
This year, Brivibas Street has been
included in the route of the marathon,
whereas the marathon›s section on Krasta
Street will be shorter, and Dienvidu (Southern)
Bridge is not part of the marathon at all this
year, said NECom CEO and the head of the
marathon organization team, Aigars Nords.
At the Freedom Monument, the runners
will be cheered on by a special honor guard
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of the European Capital of Culture, made
up of hundreds of choristers and dancers.
A special «Culture Stage» will be erected
on the intersection of Elizabetes Street and
Brivibas Street, where local stars will perform.
All along the street there will be various artistic
performances taking place.
«We are pleased that increasingly more
runners choose to move up from the shorter
distances to the longer,» said Nords, adding
that the amount of marathon›s prize money
would increase to EUR 24,000 this year. Onefourth of the amount will go to local runners,
encouraging more people to participate in
the event.
Latvia›s best marathon runners will
represent Latvia at the event: Jelena
Prokopcuka andValerijs Zolnerovics,
and top marathon runners from Russia,
Japan, Kenya, Ethiopia and other marathon
superpowers will also participate.
«You can see that the spring has come
to Riga by the large number of runners in
streets. This is the right way to generate
the hormone of happiness,» stressed Janis
Buks, Nordea bank’s head in Latvia, who
has been cooperating with the marathon
organizers for eight years. He, too, said that
this year’s marathon would be very special.
On the other hand, Lattelecom has
created the “uzmundrini.lv” platform, where
any visitor may leave his or her best wishes
to the marathon runners, as well as created a
special marathon application for smartphones.
Ilmars Blumbergs is the designer of the
official marathon T-shirts this year.

«Nordea» Riga Marathon has been
awarded the prestigious International
Association of Athletics Federation›s (IAAF)
Road Race Bronze Label for the third year in a
row, which is the highest assessment among
all marathons in Northern Europe.
Applications from marathon runners will
be accepted until May 17 via the marathon›s
official website «nordearigasmaratons.lv»
and at Nordea offices all over Latvia.
Last year, 22,020 runners from 65
countries participated in the «Nordea» Riga
Marathon.
Latvians head to the polls
Latvian citizens seem to spend a lot of
time at the ballot box. If it’s not a regularly
scheduled Saeima or municipal election,
or voting for members of the European
Parliament, then it’s a referendum on some
hot issue. Latvian citizens living abroad —
recent migrants as well as émigrés who left
their homeland during World War II and later
regained their Latvian citizenship — also get
to cast ballots.
2013 Latvian Song Festival recordings
now available
Egils Kaljo, March 10, 2014
For the many who could not get tickets to
the 2013 Song Festival events, many of the
events have now been released on CD, DVD,
and Blu-Ray DVD.
For those who attended or even
participated in these concerts these
recordings will be a valuable memento of
this uniting festival for the Latvian nation.
The releases are:
The Jāzeps Vītols 150th anniversary
concert on CD. Concert artistic director
Mārtiņš Klišāns, director Roberts Rubīns.
The vocal symphonic music
concert Brīnumzeme Latvija on DVD and
Blu-Ray. Artistic director Mārtiņš Ozoliņš,
director Dāvis Sīmanis.
The dance performance Tēvu laipas on
DVD, featuring 600 dance groups and 15,000

dancers. Artistic directors Jānis Ērglis and
Jānis Purviņš, director Māra Ķimele.
The closing concert of the 2013 Song
Festival – Līgo on DVD and Blu-Ray –
featuring 250 mixed choirs, 75 women’s
choirs, 26 men’s choirs, 40 seniors’ choirs,
as well as choirs from the Latvian diaspora –
for a total of 13,000 singers, as well as 2000
dancers and 1000 wind orchestra musicians.
Artistic directors Aira Birziņa and Ivars
Cinkuss, director Pēteris Krilovs.
For further information, please visithttp://
www.dziesmusvetki.tv
President Bērziņš Asks Laimdota
Straujuma to Form the New Government
of Latvia
Latvian Institute
State President of Latvia Andris Bērziņš
has decided to ask Laimdota Straujuma, the
Unity nominated candidate for the post of
prime minister, to establish the new Cabinet
of Ministers, after meeting with political parties
that are represented in the Saeima and
evaluating her professional experience and
positive activities in the out-going government
where she was Minister of Agriculture.
The centre-right Unity party at a board
meeting on Sunday, January 5, decided to
propose Laimdota Straujuma, as a candidate
to Latvian prime minister.
Straujuma, so far a non-partisan minister,
was admitted as an official member of the
Unity party at yesterday’s board meeting.
Parliament speaker Solvita Āboltiņa,
the leader of the Unity Party admitted that
political consultations with other parties
represented in the parliament would begin
after the President announces his decision.
However, informal consultations suggested
positive trends in this respect, to be confirmed
by party spokespersons on Monday.
Straujuma had been chosen as a
candidate to Latvian prime minister due to
her experience. In addition, the Unity feels
certain that, if Straujuma was approved as
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the next head of government, she would
continue on the same course that was started
by the outgoing prime minister and Unity
representative, Valdis Dombrovskis.
Straujuma told the press that she had
carefully considered the proposal to become
the candidate prime minister before accepting
it and said she had accepted the proposal
in order to continue the work that had been
started.
Reducing economic inequality would be
one of her main goals, Straujuma said. She
said that the Unity had not insisted on her
joining the party and that it had been her
own idea to become an official member of
the Unity.
L a t v i a n P r i m e M i n i s t e r Va l d i s
Dombrovskis, a member of the   Unity   party,
announced the resignation of his Cabinet
in late November 2013 to take political
responsibility for the tragic collapse of a
supermarket in Riga on November 21, in
which 54 people lost their lives and dozens
of others sustained injuries.
Latvian President Andris Bērziņš
announced he intended to nominate a
candidate of his own choice on January 7,
if the parties failed to propose a suitable
candidate by this date.
Swedish Royal Couple Visits Latvia
His Majesty King of Sweden Carl XVI
Gustaf and Her Majesty Queen Silvia start
their state visit to Latvia today and continuing
tomorrow following President Andris Bērziņš’
invitation.
The royal couple will be accompanied by an
official delegation, including representatives
of the Swedish government and a business
delegation.
The goal of the state visit is to further
strengthen the excellent relations between
Sweden and Latvia in culture, politics and
economy. The visit starts with the royal
Swedish couple meeting the Latvian president
and Saeima speaker Solvita Aboltina, a flower
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laying ceremony at the Freedom Monument,
and a tour of the Museum of Occupation.
The state visit will continue with the
King opening the Swedish-Latvian Business
Forum and meeting Latvian Prime Minister
Laimdota Straujuma, while the Queen will
participate in several events related to the
culture and social welfare.
March 25 in Latvia: Commemoration of the
Brutal 1949 Deportations
Several commemorative events and
concerts will take place all over Latvia today,
Mach 25, honoring the thousands of Latvian
citizens deported to Siberia on this date in
1949. The deportations are classified as
crimes against humanity.
At 11 a.m., the Riga Latgale District’s
Association of Politically Repressed Persons
will organize a memorial event at one of
the railway stations - Šķirotava, where the
deportees were forced into cattle train cars
at gunpoint.
The traditional procession from the
Museum of Occupation at 12:30 p.m. to
the Freedom Monument will be followed
by a flower laying ceremony at 1:00 p.m. at
the base of the monument. Following the
flower laying ceremony, participants in the
event will be addressed by President Andris
Bērziņš. State officials, National Armed
Forces commanders, representatives from
the Estonian and Lithuanian associations
in Latvia and foreign ambassadors will also
participate in the ceremony.
Various special concerts will also be held
in the evening at the Small Guild Hall, the
Riga Cathedral, as well as at the Edvards
Smiļģis Museum.
Historians call the 1949 deportations to
Siberia one of the most tragic days in the
modern history of Latvia.
A declared neutral country during the
early phases of World War II, Latvia fell prey
to the realpolitik of both Nazi Germany and
Communist Soviet Union, who concluded a

Non-Aggression Treaty on August 23, 1939,
known as the Molotov–Ribbentrop Pact.
The Pact allowed Germany to invade
Poland on September 1, 1939. Among its
secret provisions was the establishment of a
Soviet Sphere of Influence in Eastern Europe,
which included Latvia and allowed the Soviet
Union under various pretexts to invade Latvia
on June 17, 1940, and annex the country
on August 5, 1940. The illegal takeover was
never recognized de jure by major Western
powers.
Immediately after establishing its rule
through its collaborators and proxies, the
Soviets began deporting the elites to the Soviet
Union, culminating in the mass deportation on
June 14, 1941, of more than 15,000 people.
After the Nazi German occupation from 1941
to 1944/45, the USSR reoccupied Latvia
and applied harsh measures to punish the
people for alleged collaboration with the
enemy and resisting Soviet occupation. A
second mass deportation on March 25, 1949,
effectively ended armed resistance against
the occupation regime.
The Mass Deportation on March 25, 1949,
of more than 42,000 people was carried out
to end the resistance to collectivization of
the farms and at the same time to get rid
of the supporters of national partisans. This
deportation was mainly directed against
the farming population and entire families
were sent to forced settlement areas for life.
After Stalin›s death, many were eventually
allowed to return, but they could not resume
their previous lives and were treated as
unreliables.
The deportation began in the night of
March 24. At night, people were arrested
at home, during the day at their places of
employment. Schoolchildren were sometimes
taken to the trains directly from school.
Families were sent to Siberia in cattle train
cars unsuited for people, the cars were
overcrowded and without any facilities.
Many of the deportees died on their way

to the exile destination, others spent long
and difficult years in the northern regions of
Russia, fighting for their survival in inhumane
conditions.
Between March 25 and March 28, 42,133
people or more than 2% of the pre-war
population of Latvia, were deported from
Latvia to places of «special settlement»
(mainly in the districts of Krasnoyarsk, Amur,
Irkustsk, Omsk, Tomsk and Novosibirsk).
Among these were more than 10,990 children
and youths under 16. Women and children
under 16 constituted 73% of the deportees.
Altogether 30,620 families and 94,799 people
were deported from the three Baltic States.
IMF Predicts 4% GDP Growth and 1.5%
Inflation in Latvia in 2014
The International Monetary Fund (IMF)
predicts that Latvia’s economy could grow by
4 percent this year, whereas inflation could
increase to about 1.5 percent.
Latvia’s economic growth will be
underpinned by an investment recovery due
to a positive sentiment associated with the
euro adoption. Exports will be bolstered by
higher growth in trade partners.
Shekhar Aiyar, IMF mission chief for
Latvia, told reporters that export prospects
could be adversely affected by the impact on
the Russian economy of the ongoing events
in Ukraine. It is currently difficult to predict
the exact impact of the Ukraine-Russia crisis
on Latvia’s economy, since the conflict has
not been resolved yet and the situation is
constantly changing.
A prolonged slowdown in European
partner countries could also dampen Latvia’s
recovery.
According to the IMF, over the mediumterm, economic growth well above the euro
area average should be attainable, as Latvian
incomes converge towards the regional norm.
But to realize this goal, a series of inter-linked
policy actions are needed.
Plans to liberalize tariffs and introduce
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greater competition in the electricity sector
should be expedited. And regional initiatives
could be explored to improve the gas
infrastructure.
The IMF predicts that inflation will
increase from close to zero in 2013 to about
1.5 percent in 2014, boosted by an increase in
the minimum wage and tighter labour market
conditions. Productivity gains will need to
be the chief driver of competitiveness going
forward.
In 2013, Latvia’s GDP increased 4.1
percent, while in 2012 the increase was
steeper at 5.6 percent. Latvia’s GDP growth
remains as one of the highest in the European
Union for the third consecutive year. Exports
have reached an all-time high exceeding the
highest point in the pre-crisis period by almost
20 percent.
Latvia 2nd in the World by Percentage of
Women in Senior Management
Latvia has the second highest percentage
of women in senior management in the
world, according to a survey by the global
management consulting firm McKinsey &
Company. Women in Latvia comprise 41
percent of the overall number of senior
managers.
With women present in all fields of the
public and private sectors, Latvia shares
second place with Indonesia and only falls
short of Russia with its 43 percent of female
senior managers. The percentage has
remained stable in Latvia for the last five
years.
Also, a recent UNESCO Institute for
Statistics research called “Women in Science”
shows that Latvia has a proportion of female
scientists of 51 percent in the total scientific
field. Lithuania has the same proportion
while Estonia is at 43 percent. There are
more female bachelor’s students (61%) and
doctoral students (58%) than male in Latvia.
The research points out that women in

Latvia’s scientific field tend work in the public
sector (58%) and academic institutions (52%)
more than in the private sector (40%).
Latvia’s top political positions are also
often occupied by women: the current Prime
Minister Laimdota Straujuma, current Speaker
of the Saeima (Parliament) Solvita Āboltiņa,
ex-President Vaira Vīķe-Freiberga and many
female ministers in the government.
Latvia has made great progress in
bridging the gender gap with opportunities for
women in business and public offices being
equal to those of men and showing a boost
in statistics compared to other EU countries.
Winter Conditions Resume in Latvia After
Warm February
To great pleasure for all winter fans, after
an unusually warm February, winter-like
weather conditions are once again reported
all across Latvia with the snow cover reaching
between six to eight centimeters.
The weather will remain mostly cloudy,
with snow in the forecast, for the next couple
of weeks. Furthermore, wind-gusts this week
could reach speeds of 20 to 22 meters-persecond, and even up to 30 meters-persecond in some areas of the country.
Snow remains in the forecast for this
week, with temperatures during the day from
zero to three degrees Celsius. This shows a
certain change of pace from the unusually
warm first week of March: 5.9 degrees Celsius
above the norm at plus 2.8 degrees average.
This was the second warmest early March
on record; surpassed only by the readings
in 1997.
Similar weather conditions are in the
forecast for next week, with temperatures
during the day from one to six degrees
Celsius and temperatures at night slightly
below zero degrees Celsius. Temperatures at
night could even drop to minus eight degrees
Celsius in some areas.
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